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Pilietybė: viena ar dvi? 
Būdavo įprasta ir priimta žmogaus tapatybę nurodyti 

trimis pagrindinėmis savybėmis - tautybe, religija ir pilie
tybe. Ilgą laiką šios savybės būdavo pažymimos gyventojų 
surašinėjimuose, įvairiuose dokumentuose. Šiuo metu jau 
daug kur tokių nurodymų atsisakoma, turbūt remiantis 
žmogaus privatumo apsaugos įstatymu? 

G LOBALIZACIJOS idėjoms ir žmonių judėjimui 
plintant, viešuose nurodymuose kai kur pradėta 
išjungti tautybės ir religijos žymes, paliekant tik 

pilietybę kaip teisinę žmogaus statuso žymę, be kurios 
būtų nebeįmanomas reikalingas žmonių grupavimas poli
tiniams, ekonominiams, teisėtvarkos bei kitiems kokiems 
tikslams. Taip pilietybė kaip žmogaus teisinė ir formali 
žymė išliko ir iškilo virš visų kitų žmogų apibūdinančių 
savybių. Spartėjantis žmonių judėjimas pasaulyje, glaudes
nis atskirų šalių ekonominis bendravimas bei kitos būtiny
bės jau pradeda iššaukti ne vienos pilietybės turėjimo 
reikalą. Lietuvoje po nepriklausomybės atstatymo 1990 
metais tuoj pat iškilo ir buvo valdžios įsakmiai paskelbtas 
pilietybės atstatymo reikalas - naujas klausimas, sukėlęs 
nemažai abejonių, nusivylimų, net aštresnių pasipiktinimų 
tarp tūkstančių tautiečių, kurie niekada nebuvo Lietuvos 
pilietybės atsisakę ir ji niekada nebuvo formaliai atimta. O 
tuo pačiu metu savo ruožtu ir savo nuožiūra Lietuvos pre
zidentas specialiu dekretu suteikinėjo pilietybę asmenims, 
kurie turbūt buvo Lietuvai kuo nors naudingi ar kaip nors 
nusipelnę? Tokie specialūs ir ne dažni suteikimai yra buvę 
visais laikais, bet mūsų prezidentų įsismaginimas pilietybę 
dalinti, atrodo, jau buvo peržengęs ribas, sukėlęs įtari
nėjimų ir nepasitenkinimų įžiūrint šališkus sprendimus -
kitataučiams pilietybė dalinama, o politiniams pabėgėliams 
bei tremtiniams reikia prašyti pilietybės atstatymo. Šiuo 
metu prie viso to prisidėjo dar trečioji problema - dvigu
bos pilietybės įsigijimo siekiai. 

K AS yra pilietybė? Didysis lietuvių kalbos žodynas 
paaiškina: " Pilietybė - asmens priklausymas valsty
bei ir su tuo susijusi jo teisinė padėtis". Taigi prik

lausomumas yra lemiantis veiksnys. Kokiu būdu tasai prik
lausomumas reiškiasi, ko reikia, kad jau priklausytum val
stybei? Kai kuriose šalyse užtenka jose gimti ir jau au
tomatiškai esi tos šalies pilietis. Kitose - pilietybę reikia 
"užsidirbti", tai yra atitikti valdžios nustatytus reikalavi
mus: išgyventi tiek ir tiek metų, išmokti kalbą, pažinti 
kraštą, prisiekti ištikimybę ir kt. Dar kitur ji gaunama kaip 
dovana ar privilegija valstybės vadovo nuožiūra. Tai 
suprantama ir praktiškai vykdoma. Tačiau priklausomumo 
sąvoką sieti tik su viena valstybe nebūtų tikslu, nes žmogus 
gali priklausyti ir kelioms valstybėms, pvz. vienoje gimti, 
kitoje dirbti, trečioje turtus laikyti. Tokiu atveju jis turėtų 
turėti kelias pilietybes, kad būtų įstatymais apsaugotos jo 
kaip žmogaus teisės. Žmonėms po pasaulį judant, renkan
tis, kur dirbti, kur mokytis, kur ką įsigyti, vienos pilietybės 
turėjimas nesiderintų su jo laisvu judėjimu, kurio tarptau
tiniai įstatymai nevaržo, o reikalai net skatina. Šiuo metu 
iš gimtojo krašto lietuviams masiškai vykstant į kitas šalis 
uždarbiauti, teisinis priklausomumas tik vienai valstybei 
labai apsunkintų išvykimo, įsidarbinimo bei tėvynėn 
grįžimo reikalus. Emigrantui įsigijus kito krašto pilietybę 
ir neatsisakius savosios, prasiplečia galimybės normaliai 
veikti ir neprarandamas teisinis ryšys su gimtuoju kraštu. 
Toks emigrantas ir Lietuvai naudingesnis, nes jis gali daly
vauti pvz. dviejų kraštų politiniame gyvenime. O tai nėra 
be reikšmės. Tuo tarpu pilietybės pasirinkimo atveju emig
rantas greičiausiai rinksis naudingesnę pilietybę, kuri bus -
ne Lietuvos. Ką tuo laimėtų Lietuva? C.S. 
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymą paskelbus 1990 m. kovo 11 dieną, viešumon grįžta 
valstybės herbas Ntr. iš Lietuvos seimo archyvo 

Septynioliktasis Kovo 11-osios pavasaris 
DR. LEONAS MILČIUS. 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras 

Vis labiau tolsta Sąjūdžio, Lietuvos Ne
priklausomybės kovų, pasiektos Laisvės įtvirti
nimo, apgynimo metai. Jauniesiems jie tapo 
tik istorija. Daliai vyresniųjų - gražiu prisimi
nimu, kaip ir pavasariniais nemunais nubėgusi 
jaunystė su jos skaistumu bei tikėjimu, kad 
priešv akis tik didelis ir gražus gyvenimas. 

Zvelgdamas atgal į 1990 metus, atrodo, 
lyg žvelgtum į seną nuotrauką ir pats stebėtu
meis: ar tikrai joje mes esame? Ar tikrai tada 
buvome tokie gražūs savo tikėjimu, savo užsi
degimu, savo vieningumu? Ar tikrai tada mes 
šluostėmės ašaras žvelgdami į iškeltų trispalvių 
jūrą, ar tikrai pametę darbus skubėjome į Bal
tijos kelią, ar tikrai buvome pasiruošę iškęsti 
dujų, benzino, mazuto stygių? Ar tikrai negra
biai atspausdinti pirmieji talonai su nupieštais 
paukščiais, žvėreliais buvo malonesni už sovie
tinius rublius, o kuklus laikinas Lietuvos Res
publikos piliečio pažymėjimas buvo pats bran
giausias dokumentas? Ar tikrai riaumojantys 
raudonžvaigždžiai tankai kėlė labiau neapy
kantą negu baimę? Klaustum ir klaustum 
šiandien savęs: ar tikrai taip buvo? 

Taip, tikrai visa tai buvo. Laisvės, kaip ir 
audringo pavasario, spalvos labai savitos. Gal 
tik pavasariais būna toks švelnus žalumas ir 
toks žydras dangus. Gal tik pavasariais tokiu 
šiltu ir saldžiu geltoniu nušvinta pienių laukai. 
Gal tik pavasariais ievomis suboluoja Nevėžio, 
Nemuno, Neries ir kitų upių bei upelių pa
krantės, o sužydėjusiomis obelimis, vyšniomis 
nubąla sodai. Gal tik pavasariais žmogus turi 
tiek daug vilties ir ryžto padaryti pačius gra
žiausius, pačius didžiausius darbus. Gal tik 
pavasariais žmogus tiek daug savyje turi meilės 
gyvenimui, žmonėms. 

Gal vėliau ir atrodo, kad tą ar kitą darbą 
ir ne taip padarėme, kad ne viskas, kas buvo 
sėta, gerai sudygo, kad ne visi žiedai užmezgė 
vaisius, o ir užmegztieji, žiūrėk, ne visi išsilai
kė. Vieni ir papuvo, kitus kirminai pagraužė, 
tretieji, pasirodo, daug rūgštesnius negu tikė
jomės vaisius subrandino. 

Bet jeigu ir taip, argi pavasaris kaltas? 

Argi mes turime išduoti savo viltį, savo tikėji
mą ir savo jaunystę? 

O gal ir ne taip blogai yra, tik mes vis no
rime daugiau, norime geriau, norime gražiau, 
norime teisingiau. Geras toks noras. Jis mus 
veda į priekį, verčia nepasitenkinti pasiektu, 
verčia tobulėti, verčia į pasaulį žiūrėti plačiau, 
daugiau savo naštos patikėti jaunesniems, 
stipresniems, labiau tikintiems ateitimi, žmo
nėmis ir pačiu gyvenimu. 

Tik būtų neleistina viską pamiršti, viską 
paneigti ir viskuo abejoti. Visados būtina pa
žvelgti atgal ir pasidžiaugti savo gražiais dar
bais, padėkoti Aukščiausiajam ir žmonėms, 
kurie buvo kartu sunkiausiais, svarbiausiais 
Tėvynės laisvės iškovojimo metais. 

O kaip mes klystume, jeigu sakytume, kad 
nieko neturime ir nieko nepadarėme! Laisvi 
Lietuvos žmonės tiek daug padarė, apie ką 
prieš keletą dešimtmečių ir svajoti nedrįsome. 
Turime atkurtą ir ekonomine, socialine, kultū
rine, o taip pat ir tiesiogine prasme pakanka
mai saugią bei demokratinę Lietuvos valstybę. 
Tai tiek daug, kad per tą daugumą gal ir visos 
esmės šiandien dar nesuvokiame. 

Žinoma, ateityje laukia dar daug darbų, 
dar yra tiek daug neužgydytų, deja, ir naujai 
atsiradusių skaudulių, permainingame pasau
lyje iškilo tiek daug naujų iššūkių, nerimo. Tik 
ir mūsų nepadarytiems darbams randasi nau
jos, jaunesnės ir stipresnės rankos. Dabar ne
same vieni, jau nesame palikti išbandymui -
ar atsilaikysime prieš galingiausią pasaulyje 
imperiją? Gi atsilaikėme, netgi sustiprėjome. 
Argi dėl to negalime pasidžiaugti? Argi negali
me pasididžiuoti savimi, savo padarytais dar
bais, savo valstybe ir savo žmonėmis? 

Neabejoju, kad turime teisę džiaugtis, tu
rime teisę didžiuotis ir švęsti vieną iš gražiau
sių lietuvių tautos, nepriklausomos Lietuvos 
valstybės šventę - Kovo 11-ąją. Tegul visiems 
Lietuvos piliečiams, visiems lietuviams, kur jie 
bebūtų, septynioliktasis laisvos Tėvynės pava
saris būna tik šviesus, šiltas ir toks viltingas, 
koks gali būti tikros jaunystės pavasaris, o 
Nepriklausoma Lietuva - pačiais brangiau
siais mūsų visų namais! 

2007.111.11. Kaunas 
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Lengva pasidaryti teisėju 
VINCAS KOLYČIUS 

Beveik visi teisiame žmo
nes, skirstome juos į gerus ir 
blogus, sąžiningus ir nesąži
ningus, patikimus ir nepati
kimus. Gal šiam straipsne
liui būtų tikusi kitokia ant
raštė, bet aš noriu pasidalin
ti mintimis apie kunigus -
kaip mes juos teisiame. 

Kodėl apie kunigus? 
Praėjusių metų liepos pabai
goje Lietuvoje lankėsi seselė 
Briege McKenna, kuri su 
vienu kunigu keliauja po visą 
pasaulį, vesdama kunigams 
rekolekcijas. Jas vedė ir Lie
tuvoje. Prie jos misijos sugrį
šiu vėliau. Siandien spaudo
je pilna straipsnių apie kuni
gus, apie metančius kunigys
tę, apie jų nuodėmes. Visi 
apie tai skaitome laikraš
čiuose, pasakojame kitiems 
ir, aišku, teisiame juos. Žino
ma, yra liūdna, kad taip da
rosi su Dievo pašauktaisiais, 
bet turime prisiminti, kad 
gyvename nuodėmingame 
pasaulyje. Dabar visa Lietu
va kalba apie Kaltinėnų kle
boną Petrą Linkevičių ir ki
tus kunigus, o šiomis dieno
mis Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje visi dar ilgai kal
bės apie arkivyskupą Stanis
lav Wielgus, kuris prieš pat 
jo iškilmingą įvesdinimą į 
Varšuvos arkivyskupus atsi
sakė ir prisipažino bendra
vęs su komunistais. 

Lengva yra pasidaryti 
teisėjais ir pradėti juos kal
tinti. Bet ar mes turime teisę 
tą daryti? Dažnai nežinome 
visų aplinkybių, vadovauja
~ės neteisinga informacija 
lf mūsų sprendimai gali būti 
klaidingi. 

Atgavus Lietuvos nepri
klausomybę, Kanadon ir į 
Torontą atvykdavo daug ku
nigų, kuriuos mūsų parapi
jos priglausdavo. Prieš dau
gelį metų buvo atvykę du 
jauni kunigai: Gintautas Ka
bašinskas, tuo metu rūpinę
sis Prisikėlimo šventove 
Kaune, ir Romualdas Rama
šauskas, įsteigęs vaikų na
mus Krakėse. Aš su jais pa
laikiau ryšį, pakvietėm pie
tums, nusivežėm į "Roy 
Thomson Hall", į simfoninį 
koncertą. Pabuvę Toronte 
jie išvyko. Po kiek laiko gru-

pė lietuvių sugrįžo iš Lietu
vos, kur jie aplankė Krakes 
ir pasklido kalbos, kad tuos~ 
vaikų namuose nieko nėra, 
kad ten didžiausia netvarka 
ir neverta daugiau šelpti. Aš 
tuo patikėjau ir, aišku, pasi
dariau teisėju: kunigėlis ap
gaudinėja. Manau, kad ir 
daugiau kas tuo patikėjo. 

Mano klaidingą teisimą 
pakeitė vienas įvykis. Aš kas
met vykstu į Lietuvą. Vieną 
vasarą, grįždamas į Kanadą 
Vilniaus oro uoste netikėtai 
susitinku kunigą Romualdą. 
Jis paklausė, per kur ir kokia 
linija aš skrendu. Jam atsa
kiau, kad per Londoną. Tada 
jis paprašė, ar aš galėčiau 
pagloboti du berniukus, ku
riuos jis siunčia vasarai į 
Angliją pas vieną lordą. Aš 
sutikau. Jis atvedė tuos du 
berniukus, abu maždaug 14-
15 metų, ir prieš atsisveikin
damas jis su jais pasimeldė. 
Lėktuve atsisėdom visi vie
noje eilėje ir pradėjom kal
bėtis. Abu labai gražiai apsi
rengę. Paklausiau, iš kur to
kie puikūs drabužiai. Jie at
sakė: "Mūsų klebonas viską 
parūpino" - pradėjo pasa
koti apie tą prieglaudą, kaip 
jie, ne tik jie, bet ir kiti yra 
laimingi, turėdami tokį nuo
stabų globėją. Atnešė mums 
maistą. Aš tuoj kasnį į burną 
ir pradėjau valgyti. Abu ber
niukai kažko laukė, ir vienas 
iš jų prabilo: "Mes turime 
pasimelsti". Aišku, man bu
vo gėda, jie pradėjo maldą ir 
kartu pasimeldę pradėjom 
valgyti. Tada pamačiau save: 
koks aš galiu būti klaidingas 
"teisėjas". Londono oro uos
te padėjau jiems pereiti per 
visus formalumus ir pagaliau 
pamatėm gražiai apsirengu
sį lordą, kuris jau laikė pla
katą su dviem vardais" "To
mas, Mindaugas". Manęs 
paklausė, kur aš vykstu. Kai 
pasakiau, kad į Torontą, tai 
jis mane palydėjo iki tarnau
tojos, kuri turėjo išduoti 
"boarding pass", išsitraukė 
iš kišenės savo vizitinę kor
telę, padavė tai tarnautojai 
ir paprašė, kad mane paso
dintų į pirmą klasę. Ji tą ir 
padarė, o aš, žinoma, tik šyp
sojausi. 

Nukelta i 3-ią psl. 

Lietuvos šventė 
Neprikl:iusomybės šventės minėjimas Čikagoje 

J aummo centre. Kalbėjo visuomenininkas 
ir žurnalistas B. Nainys 

EDVARDAS ŠULAITIS tuvių tauta? Ir pamažu į šviesą 
Lietuvos Nepriklausomy- nyra tas ieškomas atsakymas. 

bės šventęs minėjimui skirtų Gal ir labai subtiliai, pamažu 
r~n~inių Cikagoje ir jos apy- ir atsargiai Lietuvos valstybė
hnkese buvo nemažai, tačiau je lietuvių tauta yra keičiama 
jie buvo surengti įvairiomis Lietuvos tauta, kurią sudaro 
dienomis. O pačią vasario 16 d. jau nebe lietuviai, bet visi Lie
surengtas tik vienas. Jį suren- tuvos valstybės piliečiai, todėl 
gė Jaunimo centro valdyba. ji tampa ir pilietinė tauta, Lie
Prasmingą kalbą pasakė vi- t~vos pilietinė tauta ir paga
suomenininkas ir žurnalistas, hau Lietuvos tauta, Lietuvos 
buvęs Pasaulio lietuvio redak- pilietinė valstybė, kurios atra
torius, o dabar Amerikos lietu- ma - pilietinė visuomenė. Ne
vio apžvalgininkas Bronius be lietuvių tauta. 
Nainys. Jis savo paskaitoje Bet ar tai tikrovė? Ar šie 
gvildeno temą Tauta ir valsty- samprotavimai pagrįsti? Ar 
bė šiandieninėje Lietuvoje. B. tuo keliu Lietuvos valstybė 
Nainys savo paskaitoje bandė vedama? Jeigu taip, kodėl ve
išryškinti tautos ir valstybės dama ir kur toks kelias veda? 
sąvokas, kurios dabar tėvynė- Taip. Mano įsitikinimu, - tik
je maišomos ar nepaisomos. rovė. Ir kur ji veda? Lietuviš
Jis citavo Lietuvos konstituci- kai-čikagiškai tariant: lietuvių 
ją, kurios antrasis straipsnis tautą- į kazimierines". 
sako: "Lietuvos valstybę kuria Du skirtingi dalykai -
tauta ... Suverenitetas priklau- tautybė ir pilietybė 
so tautai". Tačiau tikrovėje Kalbėtojas pasistengė iš-
nuo šių teiginių nusigręžiama. ryškinti skirtumus tarp tauty-

"Lietuvos konstitucijos bės ir pilietybės, sakydamas: 
kūrėjai, remdamiesi ilgaamže "Taigi du skirtingi dalykai: 
Lietuvos istorija, tiksliai įrašė tautybė - prigimtis, pilietybė 
- Lietuvos valstybę sukūrė lie- - mechaninis darinys. Tuutybė 
tuvių tauta, o prezidentas V. - amžina, tikroviškai nepakei
Adamkus, modamas į tai ran- čiama, pilietybė laikina, gali 
ka, teigia - Lietuvos valstybę būti keičiama ir, kaip mano 
sukūrė piliečiai. Antrasis kons- paties gyvenimo pavyzdžiai 
titucijos straipsnis teigia: Lie- rodo, net kelis kartus. Tarp 
tuvos valstybės suverenitetas tautybės ir pilietybės gali būti 
priklauso ją sukūrusiai tautai, ryšys, bet gali ir nebūti. Ge
o Darius Kuolys aiškina, kad riausias pavyzdys - vėl aš pats: 
Lietuvos valstybė yra piliečių esu Amerikos pilietis, bet ne 
sąjunga, - pareiškė B. Nainys am riki f PT f d ·1 k d 
ir dar pridėJ0 o: augau, bren- v• e e is. · i ie ~S e t~),_ v~ crn gyvenu lf nonu turetl s10 
dau, mokiausi, skaičiau, ra- krašto teises. Bet taip pat esu 
šiau, po įvairiausias knygas ir Lietuvos pilietis. Esu dėl to, 
rausiausi, pasenau ir visada kad esu lietuvis, lietuvių tau
žinoj au ti,f lietuvių tautą ir tos narys, nors Lietuvoje ir ne
valstybę. Cia minėta progra- gyvenu. Tačiau su Lietuvos 
ma sako: mokyklose tautišku- valstybe mane sieja tauta, tau
mas - įsipareigojimas Lietu- ~inis, prigimtinis ryšys. Tuigi -
vos tautai, ir tokį įsipareigoji- idealas. Su Amerika - praktiš
mą mokyklos skiepys jauni- kasgyvenimas.Armanjųabie
mui. Pabrėžiu - įsipareigoji- jų reikia? Taip. Ar jų nuosa
mas ne lietuvių, bet Lietuvos vybę pateisinu? Tuip. Ar atlie
tautai ir ne lietuvių tautinės ku jų pareigas? Taip. Ar kam 
bet lietuviškosios kultūrinės~ nors nenusidedu? Ne. Teigi
politinės tapatybės išlaikymui. niai - virpinantys turbūt ne 

Kas toji Lietuvos tauta ir tik mano vieno sąžinę. 
kas yra tos jos lietuviškos kul- Paskaitininkas pabrėžė, 
tūrinės ir politinės tapatybės? kad per 22 Lietuvos nepri
Klausimai būdingi - ieškau klausomybės metus Lietuva 
atsakymo. Graibausi po žo- išliko tautinė valstybė. Tokia 
džius: Lietuvos tauta, Lietu- ji buvo atkurta ir 1990-ųjų ko
vos piliečių tauta, pilietinė vo 11-ąją. Tačiau staiga viskas 
tauta. Kas čia per sąvokos? virto aukštyn kojom. Štai pa
Kada ir iš kur jos atsirado? Iš- skaitininko žodžiai: "Lietuvių 
girdau jas gal tik prieš dešimt- tautą naikinęs raudonasis 
metį. Ir klausiu - pirmiausia okupantas 'homo sovieticus' 
pats savęs: kur dingo mano filosofija ją permetė savo pa
nuo vaikystės žinota, brangin- veldėtojai Rusijai. O jai, sie
ta ir puoselėta, man pasą iš- kiančiai buvusias užgrobtas 
lcdavusio viršaičio priminta lie- žemes susigrąžinti, tų žemių 

Nuotrauka iš parodos, skirtos Vasario 16-ajai paminėti, sureng
tos Lituanistikos tyrimų ir studijų centro Čikagoje 1998 m. 

savininkių tautų naikinimo 
politika buvo pakeliui. Tautos, 
tautinės valstybės, ypač mažo
sios ir dar tokios atgaivios 
kaip Lietuva, buvo nepakeliui 
ir naujiems, vakaruose pradė
jusiems pūsti ir į mūsų tėvynę 
tiesiog viesulais besiveržian
čiais kosmopolitiniais vėjais 
vadinamais globalizacija. I; 
taip lietuvių tauta, net savo 
valstybėje vėl tapo spaudžia
ma net iš dviejų pusių. Ir pilie
tybė čia pasirodė kaip jauna, 
moderni ir ypač paranki to 
spaudimo priemonė. Kas gi 
gali priešintis pilietiniam auk
lėjimui valstybėje, kai ji tais 
auklėtiniais remiasi? Šalia to, 
kai į talką labai lengvai gali
ma pasišaukti ir talkininką -
žmogaus teises. 

Visi piliečiai prieš įstaty
mus valstybėje lygūs. Kas gali 
ir tokiam teiginiui prieštarau
ti? O jeigu piliečiai yra ir ne 
tik lietuviai, bet ir tose pačiose 
valstybės ribose gyvenantys 
kitataučiai, nepaisant, kad jų 
Lietuvoje tik 19%, nebeprisi
menant ir tai, kad vos ne visi 
jie kovojo prieš Lietuvos ne
priklausomybę, viešais mitin
gais prie seimo ir net žudynė
se prie televizijos bokšto, jie 
dabar piliečiai - su tokiomis 
pat žmogaus teisėmis, kaip ir 
lietuviai. Jie - pilietinė visuo
menė, Lietuvos pilietinė vi
suomenė, pilietinė tauta, Lie
tuvos tauta, kuriai taip pat ga
li priklausyti ir lietuviai. Be
lieka tokią filosofiją įvesti į 
Lietuvos mokyklas ir per jose 
ruošiamą jaunimą taip nuteik
ti ir lietuvių tautą. Ir tokią po
litiką tęsti, kol lietuvių tautos 
nebeliks ir jų tūkstančius 
metų gimtojoje žemėje atsiras 
kažkokia pilietinė tauta. Tad 
tokią sampratą puoselėjant, 
~r nesvarbi lietuvių emigracija 
lf ar nesvarbi išeivių pilietybė. 
Kam jie Lietuvoje reikalingi? 
Jų vietas lengvai užsės kiti 
piliečiai, atvykę iš rytų ... " 

Todėl paskaitos pabaigoje 
B. N ainys pabrėžė, kad dėl 
Lietuvos kovojo ne kokie nors 
piliečiai, bet lietuvių tauta. Jis 
pabrėžė, kad Lietuva - lietu
vių valstybė, jos pagrindas -
lietuvių tauta - ne kokie pilie
čiai ar jų sąjunga ... 

Meninė dalis ir vaišės 
Kalbėtoją pristatė ir prog

ramai vadovavo Jaunimo cent
~o valdybos pirmininkė Milda 
Satienė. Po paskaitos buvo 
pakviesta mokytoja Jolanta 
Banienė, kuri vieną po kitos 
pristatė savo grupės merginas 
pagroti pianinu. Minėjimas 
baigtas vaišėmis, kurias su
rengė Jaunimo centro moterų 
klubas. Prieš jas maldą pa
skaitė kun. Antanas Gražulis. 
Besivaišindami susirinkusieji 
(o jų buvo arti šimto) dar ilgai 
dalinosi B. Nainio paskaitos 
sukeltomis mintimis. O tų kal
bų visiems netrūko, nes buvo 
paliesta jautri tema, ypač išei
vijoje. 

:Nepriklausomybės šventės 
minėjimus Čikagos ir apylin
kių lietuviai pradėjo rengti 
vasario 11 d. Tą dieną Marijos 
aukšt. mokyklos salėje buvo 
surengtas pagrindįnis minėji
mas (organizavo Cikagos lie
tuvių taryba), o jį sekė kiti iki 
pat kovo mėnesio pradžios. 



L~etuv_os. n~pap.r~stasis ~r Įgaliotasis ambasadorius JAV-se Audrius Brūzga š.m. vasario 27 
dieną Įteikia skinamuosms raštus JAV prezidentui George W. Bush 

Kai rūpesčiai spaudžia 
JUSTINAS PIKŪNAS 

Vienoki ir kitoki rūpes
čiai, susipriešinimai bei san
kirčiai slegia mus visus, kai 
kuriuos asmenis lengviau, ki
tus sunkiau. Pradedame rū
pintis būdami vaikais. Stiprios 
susipriešinimo, rūpesčių ir 
sankirčių bangos užlieja pa
auglius, dar labiau - trečiuoju 
dešimtmečiu tapatybę ir gy
venimo stilių formuojant, stu
dijuojant, ieškant širdžiai arti
mo darbo, dar stipriau - neat
randant mylimo ir idealaus gy
venimo partnerio. Naujomis 
formomis rūpesčiai ir proble
mos atsiveria suaugusiųjų 
tarpsniuose, kai siekiai ir lū
kesčiai žlunga. Senatvei artė
jant ir lėtiniams negalavi
mams bei skausmams atsive
riant, taip pat sunkių ligų bei 
sužeidimų atvejais, gyvenimo 
kokybė gali kristi tiesiog pra
rajos link. Rūpesčiams ir 
problemoms galvą kvaršinant, 
didėja asmens pažeidžiamu
mas, krenta pasitikėjimas sa
vimi; aplinką pradeda gaubti 
tamsūs debesys. Įtampoms 
kaupiantis laukiama audrų 
prasiveržimo. Kaip kokios 
piktžolės stiprėja baimė, savi
nieka, atbunda egzistencinis 
nerimas dėl ateities perspek
tyvos. Klausiama, kas bus to
liau? Argi žmogus yra vien rū
pesčiams, ligoms ir proble
moms sutvertas? 

Rūpestis ar sankirtis gali 
būti naudingas, jei apmąs
tome jo priežastis, rūpestin
gai ieškome ir atrandame 
priemones kaip su juo susido-

~oti. Nors tarpsnių eigoje įgy
jama nepamainoma patirtis, 
bet suradus atsakymus į vieną 
ar kitą sankirtį ir problemą, 
dažnai iškyla naujos reikmės 
iššūkiai ir rūpesčiai, kuri~ 
spaudimas gali reikalauti nau
jų strategijų atradimo ieškant 
veiksmingų atsakymų. Visų 
pirma būtina tirti savo padėtį 
siekiant sumažinti rūpesčius: 
Klauskime save, ar reikia save 
varginti mažais dalykais? Pa
galvokime, kokie rūpesčiai 
mus kamavo praėjusią savaitę 
ar mėnesį? Daugelis jų buvo 
buitiniai ir lengvai išspren
džiami. "Ar aš laiku atsikel
siu? Kaip aš ten atrodysiu? 
Ar vaikai suspės į mokyklą? 
Aš ir vyras - į darbovietes?" 
Verta trumpai pagalvoti apie 
juos ir gal pakeitus darbotvar
kę juos įveikti, bet ar verta sa
ve kankinti besikartojančiais 
buities rūpesčiais? Moterys 
dažnai skundžiasi galvos 
skausmais, nes jos išgyvena 
įtampas dėl mažų kasdienės 
rutinos pokyčių. Ką daryti, 
jeigu atsiranda sankirtis ar 
problema, kuri yra neišspren
džiama? Nepakeisi tėvo ar 
motinos, žento, marčios ar pa
motės. Kas kam bepasitaiky
tų, jį ar ją reikia priimti, prie 
jų prisitaikyti, ir tuomet bent 
laikinai palikti sankirtį ramy
bėj e - jis pats nuskęs į pasą
monę. Kai kurios moterys 
tvirtina, kad jos nenustoja rū
pinęsi. Joms rūpestis veja rū
pestį, sankirtis seka sankirtį, 
ir susidaranti įtampų virtinė 
gali pavirsti "streso" hormonų 

išsiliejimu ir darbingumo su
trikimu ... Dingsta vidinė ra
mybė, sunku susikaupti, šei
moje atsiveria chaoso reiš
kiniai ... 

Galima klausti, argi bū
tina, argi sveika save nuolat 
k?nkinti rūpesčiais? Ne. Kaip 
dubant sudėtingą darbą reikia 
ilgų poilsio valandų ir dienų, 
taip ir rūpinantis reikia trum
pų ir ilgų pertraukų. Ge
riausia strategija - sutraukti 
užsiėmimų, šeimos ir kitus rū
pesčius į trumpas laiko ter
pes. Kai kam rūpesčiams skir
ta viena valanda per savaitę 
gali būti pakankama. Daug 
kam vienos valandos per die
ną galėtų pakakti. Kartais dvi 
ar trys valandos per savaitę 
gali pasiekti tą patį tikslą. Jei 
po kurio laiko rūpesčiai nu
slūgsta, tuomet bandyti suma
žinti valandų skaičių - gal į 
dvi valandas per mėnesį. 

Rūpesčiai ir tarpasmeni
nės problemos dažnai suma
žėja jas pasidalinant su asme
nimis, kurie galėtų jus suprasti 
ir patarti, gal ir tinkamus 
sprendimus pasiūlyti. Ne tik 
jaunuolės, bet ir daugelis vy
resnio amžiaus moterų taip 
daro. Jos atranda dvi ar tris 
drauges, su kuriomis natūra
liai ir nuoširdžiai kalbasi, iš
pasakoj a savo nuoskaudas, 
rūpesčius, patiriamus sankir
čius su vyrais, giminėmis, 
darbdaviais ... Taip jos pajunta 
žymų palengvėjimą, net ir 
sunki gyvenimo našta tampa 
pakeliama. 

-------

Nukelta į 5-tą psl. 

Lengva pasidaryti.„ T~is~~ ka!~ė~?m~s s~kė,: kad šiandien garbūs 
t~1se1a1 telSla JĮ, dideles seimynos tėvą, bet po 
vienų, ar poros metų tie patys teisėjai teis 
dukrą. "Taip troškau, kad mano žodžiai ne
taptų kūnu. Deja, jie išsipildė. Mergaitė grįžo 
pas v~lkataujanči~ ir geriančią motiną ir pati 
prade10 valkatauti. Buvo nuteista ir išsiųsta į 
koloniją", liūdną istoriją prisiminė kunigas. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Gal čia ir netinka tas mano asmeniškas 
pasidalinimas, bet aš norėjau tik pailiustruoti 
~~ip mes d_ažnai tampame klaidingais teisė~ 
Jais. Tarp kitko, dabar tas kunigas Romualdas 
Ra~ašauskas yra jūreivių kapelionas, o beveik 
100 JO auklėtų, globotų, mokytų ir gyveniman 
išleistų vaikų ir šiandien kunigą vadina tėvu. 
Krakėse jis buvo teisiamas už išpūstą skan
~alą, kad jis diržu. nuplakė globotinę. Apie tai 
J~S pats. sako: "Teisme pasakiau tiesą. Taip, iš 
tiesų diržu auklėjau. Tik auklėjimas nebuvo 
mano vieno sprendimas. Visi vaikai pritarė 
toki~i bausmei. '!:ikrai pelnytai", pripažino 
kumgas. Dabar JIS apgailestavo dėl vieno. 

_Grįžtu vėl.prie seselės Briege McKenna, 
kur! veda ku_mgams rekolekcijas ir ypatingai 
ragma melstis už kunigus. Vilniuje, kartu su 
kitu. kunigu ji _vedė dviejų dienų rekolekcijas 
kumgams, kunų buvo apie 70, trys vyskupai ir 
kartu dalyvavo kardinolas A.J. Bačkis. Po to 
Kaune Prisikėlimo šventovėje vyko gydymo 
P?maldos, kuriose dalyvavo per 5000 dalyvių. 
~mo metu k~nigai yra smarkiai puolami ir 
Jiems yra reikalinga mūsų parama, mūsų 
maldos. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Premjeras Norvegijoje 
Vasario 27 d. ministeris 

pirmininkas Gediminas Kir
kilas darbo vizitu viešėjo 
Norvegijos sostinėje Osle. 
Pokalbyje su Norvegijos vy
riausybės vadovu J ens Stol
tenberg buvo aptarti Lietu
vos ir Norvegijos dvišaliai 
santykiai, energetinio sau
gumo klausimai, santykiai 
su kaimyninėmis valstybė
mis. Osle G. Kirkilas taip 
pat skaitė paskaitą Norvegi
jos užsienio politikos institu
te, dalyvavo Lietuvos-Nor
vegijos diplomatinių santy
kių 15-ųjų atkūrimo metinių 
minėjime. 

Premjerai svarstė norve
giškų dujų tiekimo galimy
bes į tris Baltijos valstybes ir 
Lenkiją. J. Stoltenbergas pa
brėžė, kad tokio vamzdyno 
tiesimu būtų suinteresuota 
ir Norvegija, nes ji norėtų 
eksportuoti dujas ne tik į 
pietus, bet ir į rytus. Pokal
byje G.Kirkilas patvirtino 
kritišką Lietuvos požiūrį į 
dujotiekio Baltijos jūros 
dugnu tiesimą. 

Kompensacijos - 800 min. 
.,, BNS žiniomis, Baltijos 

ir Siaurės šalių finansų gru
pei "Swedbank" priklausan
tis "Hansabankas" jau per
vedė visas valstybės kom
pensacijas gyventojams už 
turėtus nuvertėjusius rubli
nius indėlius - iš viso 792 
mln. litų. Banko vadovybės 
teigimu, lėšos buvo perves
tos sėkmingai. Vyriausybė, 
gavusi pinigų už parduotas 
:_Mažeikių naftos" akcijas, 
s1emet nusprendė anksčiau 
nei buvo numatyta išmokėti 
apie l bln. litų kompensacijų 
ketvirtosios grupės indėli
ninkams - beveik 457 ,000 
gyventojų. Pinigai daugeliui 
jų per "Hansabank" pervesti 
kovo 5-7 d.d. 

Estija nesitraukia 
Estijos energetikos bend

rovė "Eesti Energia" tvir
tina, kad ji nesitraukia iš 
Lietuvoje planuojamos sta
tyti naujos atominės jėgai
nės projekto ir tokios gali
mybės neatmetusius komen
tarus vadina nesusipratimu, 
praneša BNS. Laikraštyje 
"Postimees" cituoti šaltiniai 
iš Estijos ūkio ministerijos, 
kurie pareiškė nepasitenki
nimą sutartu Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimu 
dėl naujos jėgainės.Ten ir 
užsiminta, kad Estija gali 
trauktis iš projekto. Bendro
vės atstovų teigimu, kas 
straipsnyje pareikšta - nesu
sipratimas. 

"Lietuvos energijos" ge
neralinio direktoriaus Ry
manto Juozaičio teigimu, 
energetikos bendrovės jokių 
dokumentų nėra pasirašiu
sios. Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Lenkijos energetikos 
bendrovės susitarimus tu
rėtų pasirašyti, kai Lietuvos 
seimas priims naujos atomi
nės elektrinės įstatymą. Lie
tuvos ir Lenkijos premjerai 

kovo 2 d. pasirašė politinį 
susitarimą dėl naujų atomi
nių reaktorių statybos Lie
tuvoje. Iki šiol Lenkija nebu
vo oficiali trijų Baltijos šalių 
rengiamo projekto partnerė. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
politinis susitarimas dėl nau
jos atominės elektrinės sta
tybos pasirašytas pernai ko
vo mėnesį. 

Patvirtinti rezultatai 
DELFI žiniomis, savi

valdos rinkimai Pagėgių sa
vivaldybėje ir Švenčionių ra
jone bus rengiami pakartoti
nai. Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) kovo 4 d. bai
gė įvertinti tose vietovėse 
nustatytus rinkimų tvarkos 
pažeidimus ir skundus dėl 
rinkėjų .eapirkinėjimo. Vil
niaus ir Salčininkų rajonuo
se rezultatai buvo patvirtinti 
nepaisant skundų ir tyrimų 
dėl įvairių pažeidimų, pvz. 
balsavimo biuletenių klasto
jimo. Pastaruosiuose rajo
nuose laimėjo Lietuvos len
kų rinkimų akcija. VRK pa
tvirtino kitose 56 apygardose 
vykusių rinkimų rezultatus. 

Vilniuje "Tvarkos ir tei
singumo" partijai vadovau
jantis Rolandas Paksas gavo 
25,000 balsų, antroje vietoje 
liko dabartinis meras Artū
ras Zuokas, kuriam skirta 
beveik 21,000 balsų. Už R. 
Paksą visoje Lietuvoje bal
savo 10% rinkėjų, o Vilniuje 
- 23%. Seimo narė R. Juk
nevičienė pastebi, kad Vil
niuje ir apylinkėse yra labai 
ryškus susikaldymas balsuo
jant pagal tautinį požymį. 
Lenkai balsuoja tik už len
kiškas partijas, o Lietuvos 
rusai, kurių dauguma gyvena 
Vilniuje, keičia savo pasirin
kimą "matyt gavę tam tikrus 
signalus". Jos manymu, R. 
Pakso išrinkime "dalyvavo ir 
Kremliaus projektas", ku
riuo bandoma atgaivinti jo 
politinę galią. 

Oro erdvės stebėjimo sutartis 
Krašto apsaugos minis

teris Juozas Olekas kovo 2 
d. Vokietijos mieste Wiesba
den pasirašė tarpvyriausy
binį Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sutartį dėl Baltijos 
oro erdvės stebėjimo ir kon
trolės sistemos (BALTNET) 
plėtojimo. Naujoji sutartis 
pakeičia iki šiol galiojusią 
1998 m. BALTNET sutartį 
ir numato, kad, be oro erd
vės stebėjimo, BALTNET 
atliks ir kontrolės darbą. 
Kaip skelbia LGTIC, sutar
tyje numatyta, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija įsteigia 
bendrą Baltijos valstybių 
Valdymo ir pranešimų cent
rą, kuris veiks Karmėlavoje 
ir bus įjungtas į ŠAS (NA
TO) oro erdvės stebėjimo ir 
kontrolės sistemą. 

J. Oleko teigimu, bend
ro Baltijos valstybių Valdy
mo ir pranešimų centro veik
la gerokai padidina Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių oro 
erdvės saugumą. RSJ 
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Šiemet sukanka 200 metų, 
kai gimė įžymus Mažosios 
Lietuvos kalbininkas, spau
dos ir religijos veikėjas, liu
teronų kunigas, Karaliaučiaus 
universiteto profesorius, filo
sofijos daktaras ir laisvųjų me
nų magistras Frydrichas Kur
šaitis. 'Tu proga Rusijos valsty
binis l. Kanto universitetas, 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos mokytojų draugija ir 
Lietuvių tautinė, kultūrinė au
tonomija Karaliaučiuje suren
gė mokslinę-praktinę konfe
renciją. Į ją buvo pakviesti lie
tuviško ugdymo įstaigų moky
tojai, dirbantys Karaliaučiaus 
krašte, I. Kanto universiteto 
:filologijos ir žurnalistikos fa
kulteto studentai, svečiai. Da
lyvavo Lietuvos konsulas Ka
raliaučiuje Viktoras Baublys, 
kultūros atstovas Arvydas 
Juozaitis, Klaipėdos universi
teto daktarė Dalia Pakalniš
kienė, Vilniaus pedagoginio 
universiteto profesorius Vin
centas Drotvinas, Lietuvių 
kalbos instituto daktarės -
Gertrūda Naktinienė ir Zita 
Simėnaitė, I. Kanto universi
teto prorektorė mokomajam 
darbui Irina Jurjevna Kuks, 
katedros vedėja Larisa Valen
tinovna 13latkova, Mažosios 
Lietuvos fondo atstovė Rūta 
Mačiūnienė. 

Mokslinė praktinė konferencija tuviškos klasės. Gražiai lietu
vių poeto Justino Marcinkevi
čiaus eilėmis, lietuviška daina 
pasveikino lietuvių kalbos besi
mokantys moksleiviai, .kuriuos 
ruošė mokytojai-'[ Rodenko 
ir A. Karmilavičius. Koncer
tavo Karaliaučiaus lietuviškas 
ansamblis "Penki vaiken. 

l. Kanto universiteto pro
rektorė I. Kuks, pradėdama 
konferenciją, sakė, kad tokie 
renginiai suartina kolegas, pa
sidžiaugė, kad tai ne pirmas ir 
ne paskutinis bendras rengi
nys ir pabrėžė Frydricho Kur
šaičio nuopelnus kalbos moks
lui. Konsulas V. Baublys sakė, 
kad tai labai prasmingas ren
ginys, nes lietuvių ir rusų tau
tos visą laiką gyveno greta. 
Konsulatas stengiasi paleng
vinti sienos kirtimą, Kara
liaučiaus krašto gyventojams 
daromos lengvatos: išduoda
mos nemokamos vizos. Kon
sulas dažnai susitinka su Ka
raliaučiaus krašto lietuviais, 
todėl jam gerai žinomos lietu
vių problemos. Reikia gerbti 
krašto tradicijas, nes jie gyve
na kitoje valstybėje. Karaliau
čiaus krašto lietuvių kalbos 
mokytojų draugijos pirminin
kas A Bartnikas išsamiai api
būdino Frydricho Kudaičio 
gyvenimą, jo veiklą, didžiuli 
indėlį į lietuvių kalbos mokslą. 

F. Kuršaitis gimė 1806 m. 
netoli Gastų (Slavsko) esan
čiame Noragėlių kaime. Mo
kėsi tėvo vadovaujamoje Gas
tų mokykloje, vėliau Elbingo 
gimnazijoje, mokytojavo, Ka
raliaučiaus universitete studi
javo teologiją, lankė Liudviko 
Rėzos vadovaujamą Lietuvių 
kalbos seminarą, buvo jo ve
dėjas. Keturiasdešimt metų F. 
Kmšaitis intensyviai dirbo lie
tuvių kalbos mokslo ir religi-

jos srityse, naujai suredagavo 
ir išleido L. Rėzos dainas. Pa
rašė dviejų dalių knygą Lietu
vių kalbos tyrinėjimai. Jis pir
mą kartą detaliai aprašė lietu-

Kun.. Frydricllas .Kuršaitis 

vių kalbos priegaides, nustatė 
keturias daiktavardžių kir
čiuotes, padėjo pagrindus lie
tuvių akcentologijos mokslui, 
dirbo lyginamosios kalbos is
torijos srityje. 

Didžiausias F. Kuršaičio 
darbas - Lietuvių kai/Jos gra
matika, išleista 1876 metais. 
Jos įžangoje kalbininkas ap
tarė lietuvių kalbos ribas, na
grinėjo lietuvių kalbos vardo 
kilmę, apibūdino jos vietą in
doeuropiečių kalbų šeimoje, 
santykius su prūsų ir latvių 
kalbomis. Pačioje gramatikoje 
apibūdino lietuvių kalbos fo
netiką ir akcentologiją, aprašė 
žodžių darybą ir kaitybą, pa
teikė daug vertingos medžia
gos apie gimtąją tilžėnų tar
mę. Prie gramatikos parašė 
skyrelį apie lietuvių liaudies 
tarmes. Iki J. Jablonskio dar
bų ši F. Kuriaičio gramatika 
buvo išsamiausias lietuvių kal
bos struktūros aprašas, o pats 
autorius laikomas lietuvių kal
bos rašybos kūrėju, vienu įžy
miausių lietuvių leksikografu. 

F. Kuršaitis parašė ir lietu
vių kalbos žodyną, kurio visas 
tekstas buvo sukirčiuotas. Ke
liaudamas po Didžiąją ir Ma
žąją Lietuvą, rinko leksiko
grafinę medžiagą, savo dar
buose panaudojo spausdintus 
šaltinius ir gyvąją lietuvių kal
bą. F. K.uršaitis leido savait
raštį Keleivis, išvertė Bibliją, 
Katekizmą, vertė religines 
knygas, giesmes, pats jas kūrė, 
skatino meilę gimtajai kalbai. 
Bendravo su lietuvių tautos 
šviesuoliais: M. Valančiumi, 
A Baranausku, S. Daukantu. 
Būdamas konservatyvių pa
žiūrų, netikėjo lietuvių tautos 
ateitimi. Tui reto darbštumo 
žmogus, kurio nuopelnai lie
tuvių kalbos mokslui yra ne
įkainojami. 

Apie lietuvių kalbos vietą 
lyginamojoje istorinėje kalbo
tyroje kalbėjo Klaipėdos uni
versiteto dr. D. Pakalniškienė. 
Pasaulyje priskaičiuojama keli 
tūkstančiai kalbų, sunku nu-

statyti tikslų jų skaičių. Dak
tarė apžvelgė kalbos nueitą 
kelią. XVII š. pradedami ra
šyti lietuvių kalbos žodynai. 
XVIII š. pabaigoje imta teigti, 
kad iš sanskrito kilo kitos kal
bos. Lietuvių kalba išlaikė 
daugiausia senovinių formų. 
Kalbininkas A Mejė, ištobuli
nęs lyginamąją kalbų metodi
ką, rašė: "'Tus, kas nori žinoti, 
kaip kalbėjo mūsų seneliai, 
turi atvažiuoti pasiklausyti, 
kaip kalba lietuvių valstietis". 

Lyginamoji istorinė kal
botyra suvokė lietuvių kalbos 
svarbą, lietuvių kalba gretina
ma su sanskrito, senovės grai
kų kalbomis. Dr. D. Pakalniš
kienė apibūdino lietuvių kal
bos archaiškumą. Ji arcbaiška 
savo linksniavimo sistema, nes 
kitos kalbos nebeturi linksnių. 
Archaiška ir akcentinė kir
čiavimo sistema, išlikę nema
žai žodžių, atėjusių iš senovės 
laikų. 

Vllniaus pedagoginio uni
versiteto profesorius V. Drot
vinas kalbėjo apie E Kuršaičio 
indėlį į lietuvišką leksiko
grafiją, jo žodyno ir grama
tikos reikšmę, Karaliaučiaus 
universiteto svarbą lietuvių 
kalbai. F. Kuršaičio žodynas 
rėmėsi aukštaičių vakariečių 
tarme. Profesorius pacitavo J. 
Jablonskio žodžius: "Kiekvie
nas kas nori susipažinti su lie
tuvių kalbos gramatika, negali 
apsieiti be F. Kuršaičio gra
matikos. Kas nori žinoti lietu
vių kalbos leksiką, turi nepa
m.iriti jo žodyno". 

Apie F. K.uršaitį ir Didįjį 
lietuvių kalbos žodyną kalbėjo 
Lietuvių kalbos instituto dak
tarės - G. Naktinienė ir Z. Si
mėnaitė. žodynas labai svar
bus ir reikalingas kalbos mo
kymui, moksliniams tyri
mams. E K.uršaičio žodynas 
svarbus vėlesniems žodynams. 
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno 
pradininkas K. Būga Šį darbą 
jis pradėjo 1902 m. 20-asis žo
dyno tomas išėjo 2002 metais. 
'Dli didžiulės apimties veika
las, kuriame pateikta apie pu
sę milijono pavadinimų, vie
nuolika milijonų žodžių, apie 
milijoną sakinių. Dabar lietu
vių kalbininkai ruošia antrąjį 
žodyno elektroninės versijos 
variantą. 

Karaliaučiaus regioninės 
socialinės pedagoginės kole
gijos dėstytoja Irena K.iudu
lienė i kalbotyros mokslą pa
žvelgė iš mokytojos praktikės 
pozicijų, kalbėjo apie kalbo
tyrą šiuolaikinėje mokykloje. 
Sis kursas jjungtas i literatū
ros istorijos kursą. Mokykli
nėse programose jam skirta 
nedaug valandų, ir tik nuo 
mokytojo priklauso, kaip 

Būdingi tradicinės architektiims panyzdžiai Nemono deltos .regioniniame parke 

moksleiviai bus supažindinti 
su lietuvių kalbos vystymosi 
istorija, kok.j požiūtj jie susi
formuos apie lietuvių kalbos 
gramatinę sistemą. 

l. K.iudulienė pabrėžė kal
bos taisyklingumą, peržvelgė 
lietuvių kalbos istorinę raidą, 
kalbėjo apie lietuvininkų kal
bą. Didysis vokiečių magistras 
Albrechtas suvokė valstybinę 
ir kultūrinę lietuvių kalbos 
reikšmę, jo įsakymu lietu
viams pamokslus imta sakyti 
lietuviškai. 

Palankios istorinės sąly
gos sudarė galimybes M. Maž
vydui parašyti pirmąją lietu
višką knygą, kuri pradėjo lie
tuvių literatūros raidą. 'Tui Ka
tekizmas mums, kalbos varto
tojams. 1653 m. D. Kleinas 
parašė pirmąją lietuvių kal
bos gramatiką, kuri buvo ne
pralenkta iki XIX š. vidurio, 
kai pasirodė A. Šleicherio ir 
F. Kuršaičio gramatikos. 
XVIII š. kalbinė veikla Di
džiojoje Lietuvoje buvo labai 
menka, o Mažojoje Lietuvoje 
buvo t~siamos M. Mažvydo, 
J. Bretkūno, D. Kleino ir kitų 
raštijos kiirėjų tradicijos. Lie
tuvių kalbos grožį, jos turtin
gumą įrodė K. Donelaitis savo 
poemoje Metai. Jis i nyks
tančius savo parapijos lietuvi
ninkus kreipėsi gimtąja kalba, 
aiškiai parodė savo požiūrį i 
lietuvių kalbą, ją siejo su tau
tos morale. 

Iškilios XIX š. asmenybės 
Didžiojoje Lietuvoje - S. 
Daukantas ir M. Valančius, L 
Rėza ir F. Kuršaitis - Mažo
joje Lietuvoje ir buvo tas 
slenkstis, kuri peržengusi lie
tuvių kalba jau nebegalėjo bū
ti tik valstiečių kalba F. Kur
šaitis buvo susitaikęs su min
timi, kad lietuvių tauta išnyks, 
todėl norėjo, kad bent biblio
tekų lentynose jo mirusi tauta 
ateinančioms kartoms paliktų 
pėdsakus. Mums, mokyto
jams, svarbu padėti jauniems 
žmonėms suvokti, kad kalba -
geriausia istorija, kad kiek
vienas žodis byloja apie pra
eitį, apie mūsų šaknis. Juk ir 
M. Mažvydas tikėjo, kad kas 
nors jį skaitys, o skaitydami 
"permanys". 

l. Kanto universiteto ka
tedros vedėja L 'Tulatkova pa
dėkojo konferencijos rengė
jams, pranešėjams už išsaky
tas mintis. A Bartnikas, api
bendrindamas pabrėžė lietu
vių kalbos archaiškumą, jos 
pažintinę reikšmę. Konferen
cijos dalyviams kankliavo Ma
rijampolės pedagoginės kole
gijos dėstytojos - D. Venckie
nė ir D. Akelaitienė. 

Lankėmės Karaliaučiaus 
35-ajame licėjuje, kur yra lie-

Buvo aptartos lietuvių 
kalbos mokymo problemos 
Karaliaučiaus krašto švietimo 
įstaigose. 35-ojo licėjaus di
rektorius V. Kober papasako
jo apie lietuvių kalbos moky
mą jo vadovaujamajame licė
juje. Lietuviškos klasės buvo 
atidarytos 1995 m. Mokykloje 
supažindinama su Lietuva, jos 
istorija, kultūra, papročiais, 
ugdoma bendrinė priklauso
mybė, formuojamas teigiamas 
Lietuvos įvaizdis. 

Karaliaučiaus 4-osios vi
durinės mokyklos direktorė 
V. Jurčenko kalbėjo apie mo
kyklos ryšius su Vilniaus, Pa
bradės, Klaipėdos mokyklo
mis, Vokietijos gimnazija. 
Moksleiviai dalyvauja lietuvių 
kalbos olimpiadose, konkur
suose. Mažosios Lietuvos fon
do atstovė R. Mačiūnienė pa
dėkojo direktorei V. Jurčenko 
už tai, kad jie pirmieji atsilie
pė į kvietimą mokyti lietuvių 
kalbos 1991 metais. A Bart
nikas sakė, kad Karaliaučiaus 
krašte lietuvių kalbos moko 
32 mokytojai entuziastai. Vie
na iš problemų - silpna lietu
vių kalbos mokymosi motyva
cija, ją reikia stiprinti, dau
giau dėmesio skirti etnokul
tūros klausimams. 

Apie lietuvių kalbos mo
kymą kalbėjo Pilkalnio (Dob
rovolsko ), Būdaviečių (Malo
možaisko ), Karaliaučiaus 48-
osios, Kalnininkų (Proch
ladnojės), Ragainės (Nema
no) 2-osios vidurinių mokyklų 
mokytojai - A. Galčevskis, K. 
Butautienė, R. Leonova, V. 
Vasiliauskienė, J. Glinskis. 

Kitą dieną konferencijos 
dalyviams buvo surengta eks
kursija po Karaliaučių. Ap
žvalginės išvykos metu pama
tėme pagražėjusį ir atjaunė
jusį miestą, pernai atšventusi 
savo 780-ąsias metines. Mies
tas sulaukia nemažai investici
jų, statomi nauji pastatai. 

Lankėmės Katedros mu
ziejuose, apžiūrėjome jų rodi
nius, klausėmės pasakojimo 
apie miesto istoriją, lietuvių 
kilmės filosofą l Kantą. Pa
buvome neseniai įsteigtame 
Karališkųjų vartų muziejuje, 
prie L. Rėzos paminklo. 

Dėkojame už įdomų ir tu
riningą seminarą rėmėjams, 
organizatoriams, Mažosios 
Lietuvos fondui, kuris fman
savo kelionės išlaidas. 
Emilija Alpudė B11ko•tienė, 
Karaliaučiaus krašto, Kraupiško 

Wiurlnės mokyklos mokytoja 

Ntn. ii M. Purvino Ma/psios Li«uvas mciklopaljja 



Pabaltijo universitetą prisimenant 

l. Universiteto SS metų įkūrimo minėjimo dalyviai. Pirmoje ~ilėje iš. k.: . Danutė Eid~en~, 
Petras Gruodis, p. Gruodienė ir šalia Pranas Jurlms. Ar atpm_1s~.te likusius? ~~lau~ki~n~, 
Miknaitienė Kubilienė. 2. Pirmo dešimtuko branduolys. Sed1 1š k.: Danute E1dukiene ir 
Karolina Ku'bilienė stovi - Pranas Jurlms, Edmundas Eidukas, Irena Levickienė ir Jonas 
Levickas. 3. Susitikimas su garbės konsulu Vytautu Lapatinsku. Iš k.: Danutė Eidukienė, 
Pranas Jurlws, Vytautas Šuopis, Vytautas Lapatinskas (garbės konsulas Seattle, WA), Liudas 
Ramanauskas, Karolina Kubilienė, Jurgis Bendikas Eugenija Barškėtienė 

Kai rūpesčiai ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Tulefonas ir internetas taip pat gali pa
dėti. Moterys ir pas gydytojus bei kitus spe
cialistus dažniau negu vyrai kreipiasi ieško
damos profesinės pagalbos ir ją atrasdamos. 
Žymiai blogiau su vyrais, kurie net ligos 
simptomų spaudžiami įsitraukia į vyro bai
mės neturintį įvaizdį ir nenori atsiverti nei 
artimiesiems, nei profesionalams. Jie gniau
žia skausmą ir ligos užuomazgą, slepia jaus
minius sunkumus, vengia ryšių su sveikatos 
teikėjais. Galop, negalėdami pakelti skaus
mų, dažnai pavėluotai "pasiduoda" tyri
mams ir ligoninės globai. Dar blogiau su 
tais, kurie "skandina" savo bėdas ir ligas al
koholyje ar narkotikuose. Deja, po tariamo 
nusiraminimo sankirčių ir ligų simptomai 
parodo savo dantis. Atmesdami reikalą 
varginti gydytojus ar specialistus, tokie vyrai 
palaipsniui ardo fizinę ir psichinę darną, 
žymiai sparčiau sensta, trumpina savo am
žių. Todėl nesistebėtina, kad XXI š. pra
džioje Lietuvoje vyrai apie 12 metų trum
piau gyvena negu moterys. 

Kad ir esame daugiau išsilavinę negu 
mūsų tėvai ar seneliai, visi jaučiame ribas 
gebėjimais sau patiems padėti. Galime daug 
žinoti apie dietos, mankštos ir svorio tre
niruočių bei mitybinių papildų reikalingumą, 
bet to negana, jeigu nesugebame savo mo
tyvacijos pakreipti sveikos gyvensenos kryp
tinli. Būtina atrasti asmenų, kurie gali mums 
padėti. Artimų draugų išmanymas ir geri 
norai gali mums reikšmingai padėti siekti 
sveikatingumo. Dažnai šios pagalbos iš 
artimųjų neužtenka, tad yra protinga kreip
tis į gydytojus ir kitus profesionalus, kad 
laiku atlikti diagnostiniai ir pragnostiniai 
tyrimai parodytų, ką reikia daryti, kad svei
katos būklė gerėtų. Yra daug senų žmonių, 
kurių sveikata tvirtesnė negu 10, 20, net 30 
metų jaunesnių asmenų. Verta žvelgti į gyve
nimo tarpsnius, jų vingius ir keliamas užduo
tis bei pavojus ir nuovylas, kad laiku pastebė
tume krizių, ligų žymes ir ieškotume veiks
mingų priemonių savo asmeninei gerovei. 
Daug jėgų yra mūsų galvoje ir mūsų rankose, 
bet, jei jos nėra pakankamos, pasinaudo
kime specialistų paslaugomis, kad suteiktu
me sau patiems galimybę išlaikyti aukštą 
gyvenimo kokybę ir galėtume ilgus dešimt
mečius darbuotis Dievo ir tėvynės planų 
vykdyme. 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ visuomet eeriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų· 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 

Otavą, Kvebeką iru.· teiraukitės! 
VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -

Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuo ti Jums 
nėra būtina. skambinkite ALGIUI MEDELIUJ asmeniškai. 

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

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikiriečia11/ gimines iš Lielm•os, arba Jums skre11da11/ i Liet111·ą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIE AS. Krcipkitė vi omis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 
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l KANADOS ĮVYKIAI l 
Gerins susisiekimą 

Toronto, ON, susisieki- tario provincijos sugebėjo 
mo keliams gerinti skiriama gana tiksliai numatyti savo 
beveik l bln. dol. iš valsty- pajamas bei išlaidas ir tvar-
bės iždo. Ministeris pirmi- k:ytis pagal jas. Blogiausiai 
ninkas S. Harper pranešė, savo iždą tvarko Alberta, 
kad dar beveik 0.5 milijono pastaraisiais metais gavusi 
bus duodama iš naujai įsteig- daugiau nei planavo pajamų 
to Žaliojo fondo. Už šiuos iš energijos gavybos. Gavusi 
pinigus bus prailginta po- netikėtai daug pelno, pro-
žeminio traukinio linija iki vincija nesugebėjo jo gerai 
York universiteto, pratęsti panaudoti, nespėjo regu-
greitkeliai 407 ir 404. Įgy- liuoti ekonominio augimo ir 
vendinus šiuos planus, su- socialinės plėtros tempų. 
mažinus automobilių srautą Daug daugiau išleidžia negu 
mieste, pagerės oro kokybė, turi ižde Prince Edward Is-
sumažės spūstis gatvėse. land ir Nova Scotia provinci-
Tuip pat gerokai sutrumpės jų vyriausybės. Jas išlaidumu 
kelionės į darbą laikas. Nu- dar labiau lenkia Nunavut ir 
matomi darbai turėtų būti Yukon teritorijos, nuolat vir-
užbaigti 2014 m. šijančios valstybės teikiamą 

Toronto vaikų ligoninei paramą. 

nežinomas rėmėjas skyrė 5.1 Kvebeko provincijos jau· 
min. dol. embriono kamie- nimo žaidynių organizato-
ninių ląstelių (stem cells) ty- riai atsidūrė ginčo centre. 
rimams. Embriono ląstelės Futbolo varžybų teisėjai už-
turi galimybę pasidauginti. draudė musulmonų kilmės 
Mokslininkai tikisi, kad gali žaidėjai dėvėti tradicinį gal-
pavykti Parkinsono ligos ar vos apdangalą (hijab) žaidi-
kasos vėžio pažeistas ligonio mo metu. Komandos trene-
ląsteles pakeisti sveikomis, ris ir komanda protestuo-
užaugintomis laboratorijoje. darni pasitraukė iš žaidynių. 
Valstybė riboja šių tyrimų fi- Ginčas pasiekė pasaulinę or-
nansavimą dėl etinių prie- ganizaciją FIFA. Pastaroji 
žasčių, tačiau privati parama apsvarsčiusi kilusį ginčą, pa-
nevaržoma. Praėjusiais me- liko galioti veikiančias tarp-
tais 10 min. dol. tyrimams tautines taisykles. Pagal jas 
gavo Mc Ewen atstatomo- leidžiama tik sportinė apran-
sios medicinos centras To- ga, nedarant jokių išimčių. 
ronto universiteto klinikose. Alberta ieš.ko kvalifikuo-
Vizma ir Erick Sprott skyrė tų naftos gavybos, kalnaka-
7 min. dol. Otavos sveikatos sybos, statybos pramonės 
apsaugos institutui. Tučiau ir specialistų Vokietijoje. Ten 
privačiai finansuojamiems kai kuriose vietovėse, užsi-
mokslininkams privalomos darius šachtoms, plieno ap-
tos pačios taisyklės: tyrimai dorojimo įmonėms, nedar-
turi apsiriboti klinikų dova- bas siekia 9%. Vakarų Kana-
notais embrionais. Vaikų li- dos naftos gavybos įmonės 
goninės mokslininkai tyrinė- kviečia elektrikus, stalius, 
ja tik gyvūnų embrionus. kalnakasybos ir kitų sričių 

Kanada - patraukliau- specialistus. Jiems siūlomos 
sia šalis užsieniečiams. Tuip darbo sutartys mažiausiai 2 
nusprendė beveik 30,000 ap- metams. Albertos provinci-
klausos dalyvių iš 27 šalių. jos atstovai būsimiesiems at-
Po Kanados paminėta J apo- vykėliams žada didelius atiy-
nija ir Prancūzija. Daugiau- ginimus ir geras gyvenimo 
sia neigiamų atsiliepimų su- sąlygas. Provincija lyginant 
laukė Izraelis, Iranas ir JAV. su Europa apgyvendinta ga-
Apklausą atliko D. Britani- na retai. 
jos televizijos nepriklauso- Kanada atmeta reikala-
ma statistikos tarnyba. Patei- vimus visiškai atsisakyti ruo-
kę 12 valstybių sąrašą ap- nių medžioklės. Rytinėse 
klausos dalyviams, apklausė- provincijose šiuo verslu užsi-
jai paprašė išrinkti patrauk- ima 6,000 šiaurės medžioto-
liausias pasauliui ir turinčias jų. Jų tvirtinimu, būtina regu-
neigiamą įtaką pasaulinei liuoti ruonių skaičių vande-
bendrijai šalis. Pastebėta, nyse. Nykstančių ruonių rū-
kad neigiamų įvertinimų su- šių medžioklė uždrausta. Į 
laukė valstybės, pasižymin- Vokietijos ketinimus atsisa-
čios agresyvia politika ir k:yti pirkti ruonių mėsą, ka-
nuolat didinančios savo kari- nadiečių medžiotojai atsitie-
nę galią. pia, kad vokiečiai irgi turėtų 

Doris Anderson, 85, il- atsisakyti tradicinės šernų ir 
gametė Chatelaine žurnalo stirnų medžioklės. Belgija 
redaktorė, moters teisių Ka- jau priėmė įstatymą, drau-
nadoje gynėja, mirė Thronte. džiantį pirkti ruonių mėsą; 
Nuo 1957 metų ji redagavo tokią pat galimybę svarsto 
šį moterims skirtą leidinį, vi- D. Britanija ir Vokietija. 
sa savo veikla ir rašiniais Federacinė -vyriausybė, 
siekė, kad būtų sulygintos tesėdama savo rinkiminį pa-
moterų ir vyrų teisės. Ji ne- žadą, steigia naują valstybi-
nuilstamai rūpinosi, kad ši nę pensininkų tarybą ir nu-
lygybė atsispindėtų svarbiau- mačiusi jos veiklai skirti 14 
siuose valstybės dokumen- min. Naujoji organizacija 
tuose, kad daugiau moterų taps konservatorių vyriausy-
būtų renkama į parlamentą. bės patarėja, sprendžiant 

Per pastarąjį dešimt- visus itin svarbius socialinės 
meti Kvebeko, New Bruns- rūpybos, sveikatos apsaugos 
wick, Britų Kolumbija ir On- klausimus. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
PAŽADĖTA EK PARAMA 

Europos komisijos (EK) 
pirmininkas Jose Manuel 
Barroso Lietuvos ir Lenki
jos premjerams tvirtino, kad 
Europos komisija ketina ak
tyviai kelti klausimą Rusijai 
dėl naftotiekio "Družba" 

' kuriuo žaliava vienintelei 
Lietuvoje naftos įmonei 
"Mažeikių nafta" nustojo 
tekėti pernai liepą. BNS ži
niomis, J.M. Barroso paža
dėjo, jog EK tęs aktyvų dia
logą šiuo klausimu su Rusi
ja, jis bus keliamas pokal
byje su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu būsima
me ES ir Rusijos viršūnių 
susitikime gegužės mėnesį. 
Jis pabrėžė, kad "solidaru
mas yra esminis elementas 
vystant energetikos kaip ir 
kitas ES politikas". Dabar 
žaliava Lenkijos koncerno 
"PKN Orlen" valdoma Lie
tuvos įmonė, kurią pirkti 
pretendavo ir Rusijos bend
rovės, apsirūpina branges
niu jūros keliu. 

SUMAŽĖJO GAISRŲ 
Statistika rodo, kad per 

du š.m. mėnesius Lietuvoje 
sumažėjo gaisrų ir juose žu
vusių žmonių skaičius. 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento 
duomenimis, per pirmuo
sius du šių metų mėnesius 
Lietuvoje kilo 1688 gaisrai. 
Juose žuvo 65 žmonės, 55 
gyventojai buvo sužeisti. 
Pernai sausį-vasarį g~isruo
se žuvo 90 žmonių. Siemet 
miestuose ir miesteliuose 
žuvo 31 gyventojas, kaimo 
vietovėse - 34. 16 žmonių 
žūties priežastimi buvo ne
atsargus elgesys su ugnimi, 
15 gyventojų žuvo dėl neat
sargaus rūkymo, kiti dėl 
krosnių ar elektros įrangos 
vartojimo taisyklių pažei
dimų. Daugiausia gaisrų ki
lo gyvenamosios paskirties 
pastatuose - 625, t.y. 37% 
visų gaisrų. Palyginti su pra
ėjusiais metais, gaisrų čia 
sumažėjo 19%. Be gaisrų 
gesinimo, ugniagesiams te
ko atlikti 1308 kitus gelbėji
mo darbus. Palyginti su 2006 
m. tuo pačiu laikotarpiu, jų 
skaičius išaugo dvigubai. Be 
to, jie atliko 58 gelbėjimo 
darbus vandenyje, išgelbėjo 
6 gyventojus ir ištraukė 16 
skenduolių. Gelbėjimo dar
bų metu ugniagesiams pavy
ko išgelbėti dar 68 žmones. 

DRAUDIMO RINKA 
Lietuvos draudimo rin

ka š.m. sausio mėnesį, paly
ginti su 2006 m. sausiu, pa
didėjo 58.2% iki 139.017 
mln. litų, pranešė Draudimo 
priežiūros komisija (DPK). 
Kaip praneša BNS, ne gyvy
bės draudimo rinka šiemet 
padidėjo 47.6% iki 92.454 
mln. litų, gyvybės draudimo 
rinka išaugo 84. 7% iki 
46.563 min. litų. Ne gyvybės 
draudime tradiciškai akty
viai draudžiamasi transpor
to priemonių "kasko" drau
dimu bei vairuotojų civili-

nės atsakomybės privalo
muoju draudimu, populia
rus yra ir turto draudimas. 
Iš viso šioms trims draudi
mo rūšims š.m. sausį teko 
79.6% visos ne gyvybės 
draudimo rinkos. BNS ži
niomis, Baltijos šalių ne gy
vybės draudimo rinka, per
nai išaugusi beveik trečda
liu, ir šiemet augs gana spar
čiai, numato didžiausia Lie
tuvos ne gyvybės draudimo 
bendrovė "Lietuvos drau
dimas". Sparčiausiai pernai 
augo Lietuvos ir Latvijos ne 
gyvybės draudimo rinka -
32%, Estijoje augimas siekė 
16%. 

INFLIACIJOS STATISTIKA 
Vartojimo prekių ir pa

slaugų kainos Baltijos šaly
se ir toliau sparčiausiai auga 
Latvijoje, o mažiausia mė
nesio infliacija vasarį buvo 
Estijoje. Baltijos šalių sta
tistikos žinybų duomenimis, 
infliacija Lietuvoje vasario 
mėnesį siekė 0.3%, Latvi
joje - 0.5%, Estijoje - O.l%. 
Didžiausios įtakos infliaci
jai Lietuvoje praėjusį mė
nesį turėjo brangę maisto 
produktai, komunalinės pa
slaugos, didėjusios trans
porto prekių ir paslaugų 
kainos. Latvijos vartotojų 
kainų rodiklį vasarį akty
viausiai kėlė sparčiai 
brangstančios paslaugos, 
ypač transporto, būsto išlai
kymo, sveikatos apsaugos ir 
švietimo. Estijoje vasarį la
biausiai brango sveikatos 
apsauga, būsto išlaikymas, 
drabužiai ir avalynė, gerokai 
atpigus maisto produktams 
ir nealkoholiniams gėri
mams. Infliacija per pasta
ruosius 12 mėn. (vasarį, pa
lyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų mėnesiu) Lietuvoje bu
vo 4.3%, Latvijoje - 7.3%, 
Estijoje -4.7%. 

KOMISIJOS IŠVADOS 
Saulėlydžio komisija, 

įvertinusi 9 ministerijų siū
lymus papildomai skirti per 
600 pareigybių, pareiškė, 
kad dauguma prašymų nėra 
pagrįsti aiškiais kriterijais ir 
pabrėžė, jog valstybės tarny
boj e nesukurtas veiksmin
gas žmogiškųjų išteklių val
dymo modelis. Komisijos 
nariai pabrėžė, kad iki šiol 
vyriausybės taikytos valsty
bės tarnautojų skaičiaus re
guliavimo priemonės ne
duoda reikiamų rezultatų -
valstybės tarnautojų skai
čius kasmet didėja. Pasiūly
ta vyriausybei parengti vals
tybės tarnybos žmogiškųjų 
išteklių valdymo modelį, pa
tobulinti teisinį sutvarkymą, 
parengti analizės metodiką, 
kuri padėtų kritiškai peržiū
rėti vykdomus institucijų 
darbus. Anot komisijos, kol 
kas neefektyviai veikia vals
tybės institucijų vidaus revi
zijos tarnybos, ypač stinga 
argumentuotų valdymo re
vizijos išvadų ir jas pagrin
džiančių kriterijų, praneša 
BNS.RSJ 
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~imtametė lietuvių parapija 
Sv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių 

parapija Kanadoje 
(Tęsinys) 

PETRAS ADAMONIS 
Kun. Stanislovui Kučui 

dar būnant parapijos klebonu, 
Montrealyje 1910 m. rugsėjo 
6-11 d.d. vyko tarptautinis Eu
charistinis kongresas, kuria
me dalyyavo ir Montrealio lie
tuviai - Šv. Kazimiero parapi
jiečiai. Kun. J. Jakaitis, tas 
pats kunigas įšventintas Mont
realyje, bet dirbąs JAV Drau
ge, 1910 m. rugsėjo 29 d. rašo: 
"Na tai dabar ir sakyk ką sa
kęs, ana Montrealio lietuviai 
neseniai sutvėrė parapiją, o 
jiems teko dalyvauti tokioje 
milžiniškoje procesijoje, apie 
kokią nei sapnuoti nesapnavo. 
Eucharistinis kongresas baigė 
milžiniškas iškilmes su dar 
milžiniškesne procesija: toje 
procesijoje dalyvavo trys kar
dinolai, šimtas vyskupų, tūks
tančiai kunigų ir šimtai tūks
tančių žmonių. Žmonių pul
kuose buvo įvairių tautų-gru
pių: prancūzų, anglų, lenkų, 
kiniečių, saviškiais drabužiais 
su plunksnomis apsikaišiusių 
indijonų ir t.t. Mums svar
biausia tas, kad štai vienas 
įrašas nurodo, kad lietuviai 
traukia. Širdis ima plakti, kai 
aplinkui visi šnabžda. Štai 
lietuviai eina, o minių lūpose 
tik LITHUANIANS arba LI
THUANIA ir visi tik ranko
mis ploja ... Štai eina patsai 
klebonas S. Kučas, su juomi 
žmonės." 

Išvažiavus kun. S. Kučui, 
Montrealio lietuviai liko be 
savo kunigo, tačiau svarbiais 
atvejais juos aptarnaudavo St
Eusebe prancūzų parapijos 
kunigai. 1912 m. birželio mėn. 
pamokslininkas vienuolis ka
pucinas Jonas Kudirka, atvy
kęs vesti rekolekcijų lietu
viams Amerikoje, atvažiavo į 

Kuo. Juozapas Vyšniauskas 
Montrealyje 1912.X. 7-1919. 
IX.1. Grįžęs į Lietuvą įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę, buvo kariuomenės ka
pelionu 

Montrealį ir vedė misijas net 
aštuonias dienas, esant visada 
pilnai šventovei žmonių. Jis 
žadėjo padėti surasti lietuvį 
kunigą. Montrealio senieji lie
tuviai gyventojai ilgai dar pri
siminė tą barzdotą vienuolį. 

Apie 1912 m. į Montrealį 
pradėjo atvažiuoti daugiau 
lietuvių imigrantų, pasidarė 
būtinas reikalas turėti pastovų 
lietuvį kunigą. Buvo pasisiūlęs 
kun. Vladislovas Taškūnas iš 
Brooklyn, NY, bet neatvyko. 

Vysk. Antanas Karosas, 
arkivyskupui Paul Bruchesi 
pasiūlė kun. Juozą Vyšniaus
ką, kuris atvyko 1912 m. spalio 
7 d. ir perėmė parapiją. Kun. 
Juozas Vyšniauskas buvo kilęs 
iš Meškučių kaimo, Mari
jampolės apskrities. Baigė 
Seinų kunigų seminariją, dir
bo vikaru Plutiškėse, Gelgau
dišky, Liubave ir Punske. Ša
li~ tiesioginių kunigovpareigų, 
visur organizavo "Ziburio" 
draugijų skyrius ir įvairias 
bažnytines brolijas. Buvo da-

lininkas kone visų lietuviškų 
131ikraščilJ ir draugijų: Vilties, 
Saltinio, Sv. Kazimiero drjos, 
Lietuvos dailės, Mokslo, Zag
rės, Vilijos, Dzūko. Išvykęs 
užsienin 1906 m. lankė Miun
cheno ir Freiburgo universite
tus (Lietuvių enciklopedija 34 
t., 355 psl. ). 

Pagrindinis parapijos 
sustiprėjimas 

Kun. Juozas Vyšniauskas 
buvo dinamiškai veiklus. Su 
io atvykimu yra susijęs stiprus 
Sv. Kazimiero parapijos or
ganizavimas. Tik ką atvykęs ir 
šiek tiek įsikūręs, po kelių die
nų, 1912 m. spalio 13 d. su
šaukė parapijiečių susirinki
mą St-Eusebe šventovės sa
lėje. Žmonių buvo labai daug. 
Siame pirmame susirinkime 
kun. J. Vyšniauskas susirinku
siems iškėlė svarbų klausimą: 
"Ar norite turėti nuosavą baž
nyčią?" Visi vienbalsiai prita
rė, ir tuo remiantis buvo nu
tarta. Kun. J. Vyšniauskas ir 
parapijiečiai pasiryžo ieškoti 
tinkamo pastato ar sklypo 
šventovės statybai, turėdami 
tik $804.00. 

Kun. J. Vyšniauskas suti
ko darbuotis parapijoje už 
tiek, kiek parapijiečiai jam 
duos, bet susirinkimas nutarė 
mokėti $80.00 per mėnesį ir ku
nigui priklauso pajamos už baž
nytinius aptarnavimus: krikš
tai, jungtuvės, laidotuvės, ne
nustatant kainų - kiek kas iš
galės. Susirinkimui pirminin
kavo V. Apanavičius. Netru
kus 1912 m. spalio 20 d. buvo 
sušauktas specialus parapi
jiečių susirinkimas, kuriame 
klebonas pranešė, kad yra su
rastas sklypas 15,500 kv. pėdų 
Parthenais gatvėje netoli Sher
brooke gatvės. 

-------

Nukeltai 14-tą psl. 

Vasario 16-oji Argentinoje 
Vasario 16 d. Rosario 

mieste, prie paminklo Tauti
nei vėliavai, susirinko Argen
tinos lietuvių draugijų pirmi
ninkai ir organizacijų atstovai 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį. 

Pirmiausia buvo iškeltos 
Argentinos ir Lietuvos vėlia
vos. Buvo aukojamos šv. Mi
šios, kurias koncelebravo prel. 
E. Putrimas, kun. A. Steigvilas, 
kartu ir vietinis kunigas. Po 
Mišių įvyko minėjimas Vėlia
vų salėje. Dalyvavo Laura Tu
pe - Lietuvos ambasados Ar
gentinoje laikinoji reikalų pa
tikėtinė, prel. Edmundas Put
rimas- Lietuvos vyskupų kon
ferencijos delegatas užsienio L~etuvos nepriklausomybės šventė Argentinoje. Vainiką neša 
lietuvių sielovados reikalams Lietuvos ambasados Argentinoje laikinoji reikalų patikėtinė 
ir PLB valdybos Sielovados Laura Tupe; šalia jos ALOST pirm. Jorge Brazaitis ir prel. 
reikalų ir Pietų Amerikos rei- Edmundas Putrimas 
kalų komisijų pirmininkas, lietuvių jaunimo sąjungos valdybos, Pietų Amerikos atstovas ir 
ALOST pirmininkas Jorge radijo v~an~ėlės."Ecos de Lituania" vedėjas, užsienio bend
Brazaitis, renginio organiza- ruomemų bet vyriausybės atstovai. Sugiedotas Lietuvos him
torius Ruben Repšys (Lietu- nas. Abiejų valstybių himnus taip pat atliko kariuomenės or
vių socialinis klubas), Juan kestras ir choras. Po iškilmių vyko vaišės Rosario miesto savi
Ignacio Fourment - Pasaulio valdybės patalpose. Inf. 



Wasaga Beach, ON, "Bočių" choras ir jo vadovas Algis Ulbinas atlieka programą Vasario 16-
osios minėjime Ntr. K. Poškaus 

Wasaga Beach, ON 
KLB Wasaga Beach, ON, 

apylinkėje Vasario 16-osios 
proga aukojo: $100 - A. Ku
sinskis; $60 - K.M. Poškus; $50 
- E. Ginčauskas, M. Juozaitie-

Los Angeles, CA 
JAV LB LOS ANGELES 

APYLINKĖ atnaujino valdybos 
mandatą. Atsiskaičiusi už pra
ėjusiųjų metų veiklą visuotinia
me JAV LB posėdyje, Los An
geles apylinkės valdyba buvo 

išrinkta naujai 
kadencijai. Va
sario 11 d. vy
kusiame posė
dyje apylinkė 
didele balsų 
dauguma pa
tvirtino dar vie

Dr. Darius Udrys nerių metų ka-
dencijai dr. Da

riaus Udrio vadovaujamą val
dybą, kuriai priklayso vicepir
mininkas Vilius Zukauskas, 
sekretorė santykiams su visuo
mene Nona Kondrotienė, iž
dininkas Algis Matulevičius, 
įgaliotinis santykiams su Lietu
vos ir išeivijos organizacijomis 
dr. Rimtautas Marcinkus ir 
naujas narys organizacijos plėt
rai bei santykiams su ameri
Isiečių organizacijomis Povilas 
Zemaitaitis. Aptardamas pra
ėjusiųjų metų veiklą, dr. Darius 
Udrys pasidžiaugė, jog pavyko 
atkurti LA sporto klubą "Ban
ga", sutelkiant daugiau nei 
7000 dolerių jo veiklai iš priva
čių mecenatų. Klubo koman
dos dalyvavo Vašingtone vyku
siose Ambasadoriaus taurės ir 
Čikagoje ŠALFAS s-gos varžy
bose. Vyrų krepšinio komanda 
jau trečią sezoną žaidžia LA 
miesto lygose, ir klubas jau gy
vuoja bei telkia lėšas savaime. 
Be Gyčio Paškevičiaus, "Delfi
nų", Andriaus Mamontovo ir 
"InCulto" koncertų, LA LB 
pernai surengė dar ir Vilniaus 
Jidiš instituto mokslininkės dr. 
Eglės Bendikaitės paskaitas LA 
lietuvių ir žydų bendruome
nėms apie lietuvių-žydų santy
kius, Antano Vaičiulaičio mi
nėjimą, dvi vasaros pajūrio ge
gužines Playa del Rey paplūdi-

Sudbury, ON 
GAVĖNIOS susikaupimas 

Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje kovo 31, šeštadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susi
kaupimą ves prel. Jonas Staš
kevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
GAVĖNIOS susikaupimas 

Sault Ste. M~rie apylinkės lie
tuviams bus Sv. Jeronimo šven
tovėje balandžio 1, sekmadienį, 
3 v.p.p. Išpažinčių bus klauso
ma pusvalandį prieš Mišias. Su
sikaupimą ves prel. Jonas Staš
kevičius. 

nė, O. Senkus; $40 - R.J. Dūda, 
J. Lapavičius, J. Staškevičius, 
l.A. Vaškevičiai, A. Vitkienė; 
$30 - K.J. Batūros, B. Kaspera
vičius, G.J. Petkevičius; $20 -
A. Abromaitytė, V.E. Abrama
vičius, M. Civiero, B. J acka, E. 

my, dr. Zigmo Kalesinsko liau
dies amatų parodą, muziko Ru
dolfo Budgino džiazo ansamb
lio koncertą ir menininkės Sau
lės Piktys darbų parodą. Be šių 
renginių, LA apylinkės pir
mininkas dr. D. Udrys perėmė 
Los Angeles-Kauno miestų 
partnerystės programos koordi
natoriaus pareigas, aktyviai su 
valdybos ir šokių ansamblio 
"Spindulys" parama prisidė
damas prie miestų-seserų festi
valio ir verslo konferencijos 
organizavimo. Valdyba taip pat 
padėjo Aido Mačio vadovauja
mam LA Lietuvių dienų komi
tetui sėkmingai surengti jubi
liejines 20-ąsias LA Lietuvių 
dienas, kuriose dalyvavo per 
5000 žmonių. LA apylinkė taip 
pat pradėją, remontuoti patal
pas, kurias Sv. Kazimiero para
pijos taryba paskyrė naujam 
informacijos ir socialinių rei
kalų centrui. Centro patalpų 
remontas ir atidarymas įvyks 
šiais metais. Remontams gauta 
iš Lietuvių fondo 3000 dolerių. 

Posėdyje LA apylinkės val
dyba išklausė bendruomenės 
narių pasiūlymus ir pasisaky
mus. Valdybos vardu dr. D. Ud
rys padėkojo visiems valdybos 
rėmėjams ir mecenatams. LA 

Krikščiūnas, L.D. Mačikūnas, 
A. Masionienė, E.R. N arnikas, 
C. Pakštas, E. Petrus, L. Sawitz, 
B. Sriubiškis, V. Stanionis, E. 
Tribinevičius, S. Valickis, A.B. 
Zabulionis; $10- V. Kryžanaus
kas, M. Noreikienė. 

apylinkės Kontrolės komisijos 
išvados apie LA apylinkės 
finansinę būklę bus paskelbtos 
www.LALithuanians.com arti
miausiu metu. D. U. 

Hamilton, ON 
HAMILTONO DLK AL

GIRDO ŠAULIŲ KUOPOJE 
narių skaičius labai sumažėjo. 
Dauguma jau iškeliavę į amži
nybę arba gyvena senelių na
muose. Nebepajėgiant atlikti 
šauliškų pareigų, buvo sušauk
tas posėdis, kuriame nutarta 
kuopos veiklą sustabdyti. Iždo 
pinigai išdalinami lietuviškom 
organizacijom. Tai turi būti at
likta iki š.m. kovo 31. Iš kuopos 
iždo gauna: Lietuvių šaulių są
junga - $7,000, Lietuvių šaulių 
leidinys Trimitas - $3,000, Lie
tuvių vaikų "Caritas" - $1,000, 
Hamiltono skautai- $1,000, Ha
miltono "Gyvataras" - $1,000, 
sporto klubas "Kovas" - $1,000, 
"Pagalba Lietuvos vaikams" -
$500, Tėviškės žiburiai - $500. 
Padengus visas smulkias išlai
das, likutis skiriamas Hamil
tono žūk. medžiotojų klubui 
Giedraitis. A. Jusys, 

Kuopos iždininkas 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

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

Portlande, OR, veikia 
Lietuvių bendruomenės apy
linkė, pradėjusi leisti 8 pus
lapių Portlando lietuvių lei
dinėlį ~rsmė. LB apylinkės 
valdyba gruodžio 23 d. su
rengė suneštinę Kūčių vaka
rienę ir Kalėdų eglutę. Vai
kai buvo apdovanoti dova
nėlėmis. Apylinkės valdyba 
pasiryžusi Roslyn lietuvių 
kapinėse pastatydinti pa
minklą senosios kartos iš
eivijos lietuviams. Žiniaraštį 
~rsmė redaguoja valdybos 
sekr. Loreta Počiūnienė. Be 
jos, valdyb'l dar sudaro: 
pirm. Vilius Zalpys, Ingrida 
Anderton, Ramutė Cum
ming ir Diana Emami. 

St. Petersburgo, FL, Lie
tuvių klubo kultūros būrelis 
sausio 7 d. surengė klubo pa
talpose popietę, sutraukusią 
šimtinę dalyvių pasiklausyti 
prof. Broniaus Vaškelio pra
nešimo apie gyvenimą Lie
tuvoje. Pastarasis su žmona 
Stase nuolatos gyvena Lie
tuvoje, bet žiemą 2 ar 3 mė
nesius praleidžia St. Pete 
Beach vietovėje ir paįvairina 
St. Petersburgo lietuvių tel
kinio kultūrinį gyvenimą. Sa
vo pranešime profesorius 
pirmiausia pažymėjo, kad 
praėjusieji metai Lietuvoje 
buvo sudėtingi, įvairūs ir 
triukšmingi. Kasdieninis žmo
nių gyvenimas pagerėjo, 
ekonomika gerokai paaugo. 
Didžiausias įvykis buvęs V. 
Uspaskicho pabėgimas į sa
vo tėvynę. Neabejotina, kad 
jis buvo atsiųstas į Lietuvą 
tam tikrais tikslais. Lietuva 
stengiasi nusikratyti Rusijos 
įtakos naftos srityje. Lietu
vos partijos stokoja aiškios 
ideologijos. Kai kurie partie
čiai perėjo iš vienos partijos 
į kitą. Gana gerai savo pa
reigas atliekantis premjeras 
G. Kirkilas. Iš Lietuvos išvy
kę arti 500,000 žmonių. Po
litikai galvoja, kad dalis jų 
sugrįš, bet reali statistika ki
tokia. Profesorius po paskai
tos atsakinėjo į klausimus. 

Šiaurės Airija 
Miestuose Dungannon, 

Armagh vasario 2-3 d.d. vyko 
"Lietuvos dienos", surengtos 
Lietuvos ambasados Lon
done ir Šilutės savivaldybės. 
Per dvi dienas Šilutės meras 
Arvydas Jakas ir ambasado
rius Vygaudas Ušackas susi
tiko su čia gyvenančiais ir 
dirbančiais tautiečiais. Dun
gannon miesto savivaldybėje 
Lietuvos piliečiams buvo tei
kiamos konsulinės paslau
gos. Tautiečius palinksminti 
atvyko Šilutės kaimo kapela 
"Karčema". Buvo surengta 
nuotraukų paroda Lietuvos 
piliakalniai. Sužaistos krep
šinio rungtynės tarp ambasa
dos, Dungannon miesto ir 
Šilutės komandų. Vasario 2 
d. Armagh miesto katedroje 
kun. Egidijus Arnašius, Ai-

rijos lietuvių kapelionas, at
našavo Mišias. Po pamaldų 
buvo švenčiama Vasario 16-
oji, kur ambasadorius V. 
Ušackas tarė sveikinimo žo
dį. "Lietuvos dienomis" sie
kiama paskatinti lietuvius 
burtis į bendruomenę, kad 
būtų galima išlaikyti lietuvy
bę, taipgi supažindinti išvy
kusius kitus tautiečius su tei
giamai pasikeitusiomis darbo 
sąlygomis Lietuvoje. Taipogi 
norima su lietuvių kultūra ir 
papročiais supažindinti vie
tinius gyyentojus. "Lietuvos 
dienas" Šiaurės Airijoje be 
Lietuvos ambasados Londo
ne ir Šilutės savivaldybės 
dar rėmė Airijos lietuvių ka
pelionas kun. E. Arnašius, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės, Lietuvos kultū
ros ir užsienio reikalų minis
terijos. Tęsdama Lietuvos 
ekonominį ir kultūrinį pri
statymą Šiaurės Airijoje, 
Lietuvos ambasada Britani
joje kartu su Lietuvos ūkio 
ministerija, Belfasto miesto 
taryba, Ulsterio banku bei 
Belfasto pramonės ir preky
bos rūmais balandžio 29 d. 
Belfaste rengs Lietuvos ir 
Šiaurės Airijos prekybos ir 
turizmo seminarą. 

Britanija 
Lietuvos ambasadoriaus 

Londone Vygaudo Ušacko 
teigimu daug Anglijoje gyve
nančių tautiečių Kalėdų 
šventėms buvo išvykę į Lie
tuvą. Lėktuvų bilietai skry
džiams į Lietuvą jau buvo iš
parduoti prieš gruodžio 17 
d. Lietuvos ambasada savo 
patalpose buvo surengusi 
Kalėdų eglutę Londono lie
tuvių šeštadieninių mokyklų 
mokiniams. Pastarieji atliko 
programą, o ambasada juos 
apdovanojo Kalėdų dovanė
lėmis. Londone yra keturios 
šeštadieninės lietuvių mo
kyklos, o visame krašte -
dvylika. Pasak ambasado
riaus V. Ušacko, Londono 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Tverijonas yra 
subūręs nemažą lietuvių 
bendruomenę. Daug tautie
čių dalyvavo Kalėdų pamal
dose Šv. Kazimiero švento
vėje. Kun. P. Tverijonas Mi
šias prieš Kalėdas atnašavo 
ir rytų Londone gyvenan
tiems lietuviams. Cia veikia 
ir lietuvių šeštadieninė mo
kykla, kurią jis ir ambasado
rius V. Ušackas aplankė. 
Pastarasis su kun. P. Tveri
jonu prieš Kalėdų šventes 
aplankė daugelį vietovių, 
kur gyvena lietuviai. Iš viso, 
pasak ambasadoriaus, kitose 
Anglijos vietovėse, išskyrus 
Londoną, tautiečiai nelinkę 
bendrauti ir nėra vieningi. 
Prieš Kalėdas lietuviai mel
dėsi ir N ottingham mieste, 
marijonų koplyčioje, o po 
pamaldų susitiko lietuvių 
klubo patalpose "Židinys". 

J.A. 
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ALFONSAS NĄKAS 

Man antrąji kartą lankant 
iš bolševizmo griuvėsių ky
lančią Lietuvą 1994 m. vasarą, 
Vilniuje gyvenanti sesuo Bi
rutė padovanojo tik ką išleistą 
knygą, kurios viršelyje įrašyta: 

Poetei Dianai Glemžaitei būtų 80 partizanų grupelės vadas, su 
jais nutarė 1949-50 m. žiemą 
praleisti gerai įrengtame bun
kery Plunksnočių miške, 
Juodupės apylinkėj, Rokiškio 
apskr. Jie iš anksto prisinešė 
negendančio maisto ir visko, 
ko ilgai žiemai reikia. Juozas 
Dianą prašė, kad pasilik.tų su 
patikimais žmonėmis ir lauktų 
pavasarį jo sugrįžtant. Bet 
Diana pasirinko mišką su Juo
zu. Į bunkeri keletą dienų žy
giuodami, jie atsisveikinėjo su 
giminėmis, draugais. Diana 
pakeliui dar parašė laiškų. 

Ji jauna žuvo partizaniniame bunkeryje 

Diana Glemžaitė MES MO
KĖSIM NUMIRT, o toliau dar 
pastaba: Lietuvos pasiprie
.finimo kovų poezija. Knygos 
teidėja - prestižinė Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla Vilniu
je; išleidimo data - 1994 m.; 
tiražas - 1,500 egz. Knygos 
sudarytojai - Vytautas Am
brazas ir Vidmantas J an
kauskas; lituanistai, nors savo 
titulų jie neskelbia. Tukstą ir 
paaiškinimus parengė Vytau
tas Ambrazas; knygos pra
džioje - išsami Dianos Glem
žaitės biografija, pavadinta Iš 
ulmarlties ilnymntis veidas; o 
knygos gale - net 35 puslapiai 
knygoje sudėtų eilėraščių 
nagrinėjimų, ar bent reiklių 
pastabų. 'lb teksto pavadini
mas "Paaiškinimai"; juos pa
rašė Vytautas Ambrazas. Vi
sos k.nyg~ apimtis - 224 pus
lapiai; ma7.daug j 150 puslapių 
sudėta pusantro šimto eilė
rašči\I. 

Knygą gavęs, iškart buvau 
sužavėtas. Iš Lietuvos sugtj-
7.ęs, žadėjau Drauge ir Tėvi.fkės 
žiburiuose atskleisti jaunos, 
gabios poetės tragediją ir jos 
kūrybą. Deja, už kelių mėne
sių buvau ištiktas bjauraus in
sulto, atėmusio man skaitymo 
galią. JAV lietuvių spaudoje 
pasirodė tik vienas kitas Dia
nos eilėraštis, o Tėvilkis libu
riu.ose turbūt nebuvo nė vieno. 
Argi galime šią tragišką poetę 
užmiršti? 'lb jinai tikrai neuž
sipelnė! 'Dui jos 80-jam gimta
dieniui tik ką praėjus, zyžtuo
si skaitytojus su ja ir jos poezi
ja supažindinti. Naudojuos 
Mes mokėsim numirt knygoje 
pateik.ta poetės biografija, 
pavad. ll ubnarllies ilnyrantis 
veidas, kurią pasirašo Vytau
tas Ambrazas ir Vidmantas 
Jankauskas. 

Diana Glemžaitė gimė 
1926 m. gruodžio mėnesi, De
gučiuose, .zarasų apskr. (biogr. 
autoriai pastebi, kad, po Dia
nos .žūties iš Sibiro gtjžę ar
timieji, dėl tikslios gruodžio 
dienos nesutarė). Jos tėvai -
Mykolas Glem.ža (1900-1975) 
ir Ona Marcinkevičiūtė-Glem-

žienė (1898-1993). Tėvas, bai
gęs gimnaziją, .žemės ūkio 
darbų nemėgo ir tapo girinin
ku. Motina augino keturis vai
kus, bet jie čia suminimi tik 
atsitiktinai, knygos pamošė
jams (toliau juos vadinsiu "au
toriais") koncentruojantis į 
poetės biografiją. Pirmagimei 
mergaitei Dianos vardą pa
rinko romantiškai nusiteikęs 
tėvas, prisimindamas miškų 
deivę ... Krikštyti Dianą nu
vežė į Baltriški\I bažnytėlę ei
gulys Rūkštelė su .žmona; bet 
tik nuvežė. Tikruoju krikšta
tėviu Į dokumentus buvo įra
šytas tėvo Mykolo vyr. brolis 
Jonas Glemža, įžymus (en
ciklopedinis) Uetuvos koope-

Dianos -.yras partiunas 
Juozas Bulovas 

ratyvininkas, g. 1887 m. (jo 
mirties metų nei LE raidės G 
tomas, nei abu LE papildy
mai nesiekia). 

Girininko darbą labai pa
mėgęs, M. Glemža vienoje 
vietoje ilgai neužsibūdavo, 
tarnyboj aukštinamas, buvo 
kilnojamas visi svarbesnes, 
didesnes girininkijas, prade
dant Obeliais, Rokiški.o apskr., 
baigiant Pandėliu. Pradinę 
mok:yklll, Diana lankė nuo 
1931 m. Siauliuose, rūpestin
gų tėvų apgyvendinta reputa
ciniame Venclauskų bendra
butyje. Pr. mokyklą ji baigė 
Pandėlyje 1935 m. pavasatj ir 
tą pati rudenį jstojo i Rokiškio 
Tumo-Vaižganto vardo gim
naziją. 

Diana Glemiaitė, 1944 m.. 

Rokiškyje, gal ir ne nuo 
pirmų metų, ėmė skleistis du 
ryškūs talentai, būtent poezi
jai ir tapybai; vieno ir kito 
Diana nuošaly nepaliks iki 
mirties. Mokantis Rokišky, 
siautėjo baisusis 11 Pasaulinis 
karas, Lietuvą okupavo sovie
tai, paskui naciai. Jautri pa
auglė poetė patriotė ėmė kur
ti rezistencinius eilėraščius. 
Vienus ji leido nusirašinėti 
draugėms, kitus ėmė slėpti. 
Kai kurie jos kūriniai tapo 
partizanų dainomis. 

Biografijos autoriai neat
skleidžia kodėl, bet paskuti
nes dvi klases Diana baigė Ku
piškio gimnazijoje. Čia ji pil
nai auiskleidė kaip poetė, o m 
dalies ir kaip dailininkė. Ji 
veikli literatų būrelyje, su savo 
kūlyba dalyvauja visuose gim
nazijos pobūviuose, visur susi
lauki.a klausytojų vertinimo. 
Jos eilėraščius spausdinaAtei
ties žurnalas. Ją deklamuojant 
išgirdęs Antanas Miškinis jai 
sako komplimentus ir skatina 
rašyti, rašyti! Bendram.oksliai 
ją vadina "mūsų poete" ... 

Kai su atestatu rankose 
nuvažiavo i Kauną aplankyti 
dėdės-krikštatėvio Jono Glem
žos šeimos ir pasižvalgyti stu
dijų reikalais, gimines rado 
kraunant lagaminus. Jonas 
Glem.ža kviečia su jais trauk
tis i Vokietiją, nes jos tėviškė 
ir Zarasai jau sovietų rankose, 
raudonasis maras greit bus ir 
Kaune •.. Daug negalvodama, 
Diana atsisako. Nors autoriai 
nespėlioja kodėl, bet čia ra
šančiam ir taip aišku. Diana 
buvo pamilusi rokiškėną nuo 
Žiobiškio, Juozą Bulovą, g. 

Pasiilgus žvaigždžių 
Vili kas man bei.fplėš, kas man pavo&r tą laisv~, 
Kada laisva esu kaip tkbesys erdvėj! .. 

Lai tli.iksta viesulai ir audros lia paklailęl 

... Tik alara nurida nesakiusi kodėl. •• 

Toliau - tiktai juoda ir beribė mirtis.

Pažiūriu al į dangų, lvoigf.dutėmis nusėtq, 
Ir pasiilgstu jų, pasilgstu to dangaus. 
Pirmyn, taip pat atgal keliai ialti ir kieti 
Ir nėr il ko auksinė laimulė nusiaust . 

1922 m. (kurį laiką, regis, čia 
rašančiam teko su juo kartu 
mokytis, tik nesu tik.ras, ar 
vienoje klasėje). Juozo tėvą, 
ūkininką, g. 1888 m„ enkave
distai suėmė ir Rokišky su
šaudė; Juozas ir kiti trys bro
liai išėjo į mišką, ir Diana 
Juozo neišsižadėjo ... 

Jau bolševikams Lietuvą 
okupavus, Diana įstojo į Kau
no un-tąliteratiims studijoms. 
Lygiagrečiai lankė ir Kauno 
Thi.k.omosios dailės institutą. 
Piešė peizažus ir portretus. 
Studijų nebaigusi, 1947 m. 
Kauną palik.o, nes tėvai su 
jaunesniais vaikais jau buvo 
Sibire, o ji tapo nuolat se
kama. 

Su Juozu Bulovu Diana 
Glemžaitė buvo sutuokta 
1948 m. pradžioje, nors tiks
lios datos autoriai nenurodo. 
Buvo sutarta, kad apeigas at
liks Laukminiškiuose Kupiš
kio altaristas Matas Nakas 
(čia rašančiajam, rodos, ne gi
minė). Į ten kelią pastojus 
Kupreliškio stnba.ms, jie atsi
dūrė Alizavoje, ūkininko klo
jime. Rašoma, kad prieš su
tuoktuves išpažinti atliko su
sėdę ant balki.o. Sutuoktuvių 
apeigas atliko vietinis klebo
nas kun. Juozas Merkys. Dėl 
įtemptos padėties, tuoki.antis, 
Juozas net nenusijuosė diržo 
su pistoletu ... 

Laukdama kūdikio, gim
dymui artėjant, Diana slaptai 
buvo nuvežta i Kauną ir pa
guldyta į patikimll medikų 
gimdymo skyrių. Iš ten ji savo 
Juozui rašo: jei gims sūnus, jį 
krikštys Kęstučiu. Gimsta, de
ja, gal dėl baisių išgyvenimų 
nėštumo metu, negyva mer
gaitė. Pagerbdama jau parti
zaninėse kovose žuvusį Juozo 
bmij Joną, Diana ją pavadina 
Jone. 

Kauno klinikose išsaugota 
ir apgydyta, Diana jau visus ke
lius suriša su partizanaujančiu 
Juozu. DaugeJi savo eilėraščių 
bloknotų pirma išdalinusi gilni
nėms bei buvusioms draugėms, 
kurie ir kurios, dažnai irgi, iš 
jos paėmę, dėl siautėjančių 
stnbų, rankraščius nebesuran
damai išslapstė. 

Juozas Bulovas, mažos 

Vos bunkeryje 1949 m. 
lapkričio 14 d. atsidūrus, į jį 
ėmė .kristi garnizono kareivių 
ir stnb\I granatos. Žuvo: Juo
zas Bulotas, slapyv. Ne.žino
masis, Iksas, g. 1922 m.; An
tanas Bulovas (Budrys), g. 
1928 m.; Petras Indriuškevi
čius (Dainius), g.1912 m.; Jo
nas Katelė (Pukas), g. 1925 
ar 1926 m.; Kazys Kirstukas 
(Mukas), g. 1919 m.; ir Diana 
Glemf.a.itė-Bulovienė. 

Sekantį (lapkričio 15-tos) 
rytą šeši lavonai buvo išmesti 
Juodupės miestelyje. žmonės 
ypač baisėjosi tarp jų lavonu 
moters, kurios veidas granatų 
buvo neatpažįstamai sužalo
tas. Apie žuvusios poetės ta
patybę tik po ilgesnio laiko 
buvo patirta. 

Lavonai buvo užkasti 
miestelio pakrašty. Ilgainiui 
neliko nė to bendro kapo žy
mės. 'Thip buvo 1994 m. knygą 
leidžiant. Ar po to kas per tu
ziną metų daryta šešių parti-
7.llllŲ kaulų perlaidojimui, gali 
mums pasakyti tik juodupė
nai arba valdžios pareigūnai 
Vilniuje. 

Knygos Mes mokisim nu
mirt leidėjai ragino žmones, 
Dianos Glemžaitės-Bulovie
nės rankraščių turinčius ar 
apie jų likimą žinančius, atsi
liepti jų nurodytu adresu. Ne
abejotina, kad jų yra išlikę 
Vilniuje, Kaune, Kupiškyje, 
Rokišky, ak, ir Amerikoje. 
Knygoje išspausdinti 154 eilė
raščiai, pasak: leidėją, yra tik 
maža kruopščiai kūrusios 
Dianos poezijos dalis. Viliuo
si, kad atsilieps Tėvilkės ži
buriu.t skaitantieji rokiškėnai, 
kur Diana savo k:iirybinj kelią 
pradėjo. 

Mes, patinf VQ18tb jau ne tie, ne tie ... 

1U taip kantriai moki vilkti lay1iaus nalttb 
Nuoskaudoj audringa, pergalėj rami. 
1izi 'Rwe minėjom vingiuos drobių mšto, 
luodq dirvq p'/ėliant, girnas traukdami. 

Myliu al visq lemf, myliu al visus žmones 

Ir jų drauge visų lig vieno nekenliu! .. 

Gyvenimas ir laimė - tiktai vylingi mona4 

Gyvenimas ir laimė - tuščia eilė sapnų. 

Pasilgstu al žvai&f.džių ir to dangaus mėlyno 
Pasilgstu al nelaisvės il !emės sutemos -

Juk regėjom 'Ilzvo ašarą lJdo"4 
Ir kentėjom skaus1n4 tudantj nakties. 
Gal ne karf4 verkę, vienas kitą~. 
Laukim, kas mums ke6q vėl dimos nuties. 

Žvelgiu al vėl į naJct;. į jos si.aptingu& burtus 

Ir darosi sieloj kalko keistai skaudu. -

Norėč tada kalką nelemiško sukurti 

Bet ... ryltas nyksta, nyksta su ta naktim kartu. -

Paskęstu sutemoj, ir gaila, kalko gaila -
Kaiko gailiu, kas niekad, niekad nebegri.f. 

Pilkų dienų sapnų didžiausiai ilgos eilės 

Ir laužiu savo kau/c4 taip šallq. akmeninl; 
Ir sulunku pasauliui, kad meilės aš ilgWos/ •• 

Nuskins išblylkfs rytas erdvėse skaidrią .fvaigidę 
Ir~ naktis sutiTps rausvoj 1.aroj, 
Vis bus kalko taip ilgu, kalk<> man bus dar gaila 
Paskendusio lirdy, taip meilės alkanoj.-

Tėvynei 
Kurgi rastum kmėj dm brangesnį twtq, 
Kaip Tave, gražioji, mylima lalie? 
O sesuo rūtelių, o auu.o naatuttų, 

Mes regėjom, didiis ąžuolai kaip griūva, 

Spindi kirvių ašmens tytmelio ūkuos. 

Nuo akmens dar kraujas gatvėj nenudliūvo, 
Nenutilo lūvių aidas dar miškws. 

Ir buvai brangiausia, kryžkeliais išėjus, 
Ir likai brangiausia laisvėj ir dainoj. 
Mllti pasilytom. nes tilaai mylėjom 
Kaip nallaitf varglę pasakoj vienoj. 

DIANA Gl.EMŽAITĖ 



Nejaugi leisime numirti "Kregždutei"? 
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS. SJ 

... Ne sykį ir ne dukart, iš
kėlęs galvą į padangę, žiūrė
davau į melsvoje padangėje 
šaudančias kregždutes. Jos 
taip vikriai siūdavo, vartalio
davosi ir nardydavo ore, kad, 
atrodė, nei svorio, nei baimės 
tie maži paukščiukai neturėjo: 
žavėjo savo vikrumu, žvalu
mu, lengvumu ir judrumu ... 

... Prieš keliolika metų gy
vendamas Druskininkuose tu
rėjau retą progą iš arčiau su
sidurti su šiais mažais, bet ne
išpasakytai vikriais sparnuo
čiais. Vienąsyk ankstyvą rytą 
antrojo aukšto kambaryje, kur 
paprastai miegodavau, pro 
miegus išgirdau neįprastą 
zvimbesį. Atrodė, kad apie 
mane sukasi kažkoks į bičių 
spiečiaus gaudesį panašus 
garsas. Vos ne vos praplėšęs 
nuo miego sulipusias akis, ne
tikėtai pamačiau iš vieno į kitą 
kampą beskraidančią grei
tuolę kregždutę. Jinai, matyt, 
jau ne kartą atsitrenkusi į kie
tą stiklą, bijojo artintis prie 
lango, užtat atsargiai nardyte 
nardė iš vieno kampo į kitą, 
bet niekaip nesurado tarpu
langės plyšio, pro kurį, gaudy
dama muses ar kitus vabz
džius, buvo pro pravertą langą 
įskridusi mažylė. Nuo ilgo 
skraidymo ji buvo taip pavar
gusi, kad pašokęs iš lovos per 
kelias akimirkas ją saujon suga
vau ir niekaip negalėjau pati
kėti, jog tas mažulytis plunks
nomis apaugęs lengvutis, lie
sučio kūnelio, drebančia šir
dele padarėlis galėjo ore at-

MINIATIŪROS 
Gyvenimas - degimas.„ 
Liepsnoja žvakė. Įdomus 

jos gyvenimas. Kartais stipriai 
liepsnoja, o kartais ir lėtai... 
Kaip ir žmogus... Sudega ... 
Dažniausiai anksti... Kodėl? 

Žemės keleiviai 
Savo gyvenimo kelyje su

tinku nepaprastus žemės ke
leivius ... Jie vaikšto kitais ke
liais ... Aš irgi nemėgstu minios, 
bet vis tiek esame pakeleivingi ... 

Filosofiniai pamąstymai 
Ar gali gimtinės takelis už

želti žole? Gali... Ar gali širdis 
apželti varnalėšomis, usnimis? 
Gali... O kas tuomet negali 
įvykti? 

likti kur kas sudėtingesnius 
posūkius, viražus ir sukinius 
negu mūsų aukštojo pilotažo 
tarptautinių varžybų ir įvai
riausių konkursų nugalėtojas 
išgarsėjęs lietuvis lakūnas J. 
Kairys. Pravėręs balkono du
ris, net nespėjau žvilgterėti, 
kaip čirkštelėjusi iš dėkingu
mo kregždutė, šovusi viršum 
medžių, netrukus dingo te
kančios saulės spindulių nu
žertoje pamiškės erdvėje ... 

... Neseniai bevartydamas 
ir beskaitydamas kažkurio 
pernykščio vaikams skirtojo 
laikraštuko Kregždutė numerį, 
pastebėjau skelbimą-nekrolo
gą, kad nuo 2007 m. liepos 
mėn. šis katalikiškos krypties 
mūsų mažiesiems skirtas lei
dinys dėl lėšų stygiaus uždaro
mas. Tatai vienintelis Lietu
voje tokio pobūdžio ir paskir
ties spaudinys ir ... deja, užda
romas. Nejaugi mes, katalikiš
ku kraštu vadinamos šalies 
žmonės, galime iš užsienio 
grįžusiems sportininkams mo
kėti šimtatūkstantines premi
jas, dalinti įvairių konkursų 
nugalėtojams brangiausias 
dovanas, stambius čekius kon
kursų nugalėtojoms gražuo
lėms, leisti seimūnams ne tik 
valstybės reikalais važinėti po 
toliausius kraštus, dešimtimis 
ir šimtais milijonų nugvelbti 
iš įmonių ir bankų milžiniškas 
sumas? 

Tik negalime išlaikyti ke
lias dešimtis tūkstančių litų 
reikalaujantį katalikišką leidi
nuką, kurio taip laukia mūsų 
mažyliai, jų tėvai ir senelės, 
paskaitančios dar nepažįstan
tiems raidžių vaikams skai-

Ateities skraistė 
Žvarbokas vėjas bučiuoja 

mano veidą, nugarą ... Už ką? 
Jo tokia misija. Pasiilgau švel
nių vėjo gūsių. Jau Ateitis pa
sisiūdino švelnumo skraistę ... 

Žaibiškas tikslas 
Nudundėjo vienišas trau

kinys. Žmonės mane kamanti
nėja, kur jis vinguriuoja? Ne
žinau ... Mūsų tikslai skirtingi. 
Aš lūkuriuoju "ekspreso". 

Nesurastas adresatas 
Iš Tavo lūpų aš šnabždesį 

išgirstu greičiau. Šūksnis taip 
ir lieka neišgirstas ... Kodėl? 

Daiktai, kurių neturiu ... 
Jeigu visus rankraščius su

dėčiau į vieną krūvą - būtų 

tinėlius, eilėraštukus, mįsles 
ir kitokius rašinėlius apie sa
vosios žemės gamtą, nuoty
kius, išradingus rašinėlius ir 
rimtas žinias apie mūsų tau
tos religines ir tautines šven
tes? Jeigu tos močiutės sudėtų 
po litą, jeigu tie vaikučiai, ku
rie taip mėgsta Kregždutę, su
taupytų po centą, jeigu mūsų 
vietiniai ir užsienin išvažiavę 
verslininkai, rašytojai, valsty
bės veikėjai ir visi geros valios 
lietuviai pasiųstų po dešimt ar 
po šimtą litų, nereikėtų iš 
anksto rašyti nekrologus, liūd
nus laidotuvių skelbimus, vi
sam laikui užversti mūsų ma
žos, judrios ir gražius dalykus, 
geras, šviesias ateities sėklas 
vaikučių širdyje sėjančios 
Kregždutės puslapius. Mesti
kime, kad atsiras ne vienas ir 
ne dešimt, o tūkstančiai su
pratingų lietuvių, kurie išgel
bės nuo artėjančių laidotuvių 
mūsų mažųjų ir senųjų mo
čiučių pamėgtą judriąją ir žva
liąją Kregždutę! Be jos ne tik 
mūsų mažųjų skaitytojų, bet 
ir suaugusiųjų savišvietos pa
dangė patamsės ir taip jau 
dažnai nelinksmoje dėl politi
nių, ekonominių ir ypač doro
viniais nuosmukiais pagarsė
jusioje tėvynės padangėje. 

Pagaliau norėtume papra
šyti ir Lietuvos vyskupų kon
ferencijos - nejaugi negalima 
rasti priemonių ir būdų išgel
bėti tokion skurdžion padėtin 
atsidūrusios mūsų Kregždutės? 
Juk iš tikrųjų nuo šios garbin
gos įstaigos priklauso šio lei
dinio likimas. Dabar jis reika
lingas, o ateitis dėl jo netek
ties mus skaudžiai apkaltins. 

solidus rankraštynas. Šian
dien aš to neturiu. Man ir ne
reikia. Myliu tvarką. Iš širdies 
gelmių atkeliavusiems žo
džiams reikia skrupulingai 
šventos buveinės. 

Kitoks skonis 
Beprotiškai norėjau sal

džiarūgščių vyšnių. Vasara 
man buvo dosni ... Jas godžiai 
valgau. Ateis kita vasara, bet 
vyšnios jau nebebus tokios be
protiškai skanios ... ir žinau 
kodėl... 

Paskirtis 
Įeinant į teatro rūmus, di

džiulis krepšys - kliuvinys. Iš
einant iš parduotuvės - jis yra 
vertybė. Reda Kiselytė, 

Rokiškis 

R. Obalis (kairėje) - Ročesterio (JAV) choro "Putinas" vadovas Vasario 16-osios minėjime 
Anapilyje, Mississaugoje vasario 18 d. diriguoja jungtiniam chorui; dešinėje - šoka Toronto 
lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras" Ntr. K. Poškaus 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus knygų mugės 

paskutinę dieną buvo pa
skelbtos skaitytojų balsavi
mu išrinktos geriausios metų 
knygos trijose kategorijose. 
Geriausia knyga vaikams iš
rinkta Salemono Paltanavi
čiaus Velniukas ir vieversiu
kas, paaugliams - Daivos 
Vaitkevičiūtės Trise prieš ma
fiją, o geriausia knyga suau
gusiems išrinkta Galinos 
Dauguvietytės Post Scrip
tum. Balsavę skaitytojai, at
rinkti burtų keliu po dešimtį 
kiekvienoje iš trijų knygų ka
tegorijų, buvo apdovanoti 
"Vagos" knygynų tinklo do
vanų čekiais. Valstybinė kal
bos inspekcija taip pat skyrė 
apdovanojimus už taisyklin
gą kalbą, kuriuos įteikė 
Gendručiui Morkūnui už 
knygą Vasara su Katšuniu ir 
Vytautui V. Landsbergiui už 
knygą Tinginių pasakos. 

Baden-Wuerttembergo 
(Vokietija) krašto archyvas 
grąžino Lietuvai vieną iš se
niausių istorinių dokumen
tų, kuris 11 Pasaulinio karo 
metu buvo patekęs į vieną 
Vokietijos biblioteką. Bib
lioteka perdavė dokumentą 
Baden-Wuerttembergo kraš
to archyvui, kuriam po karo 
buvo pavesta saugoti grąžin
tinus kitom valstybėm doku
mentus ir meno kūrinius. 
Grąžinamas dokumentas yra 
XV šimtmečio pabaigoje 
Romos kardinolų patvirtin
tas raštas, priklausęs Kauno 
Šv. Mikalojaus šventovei, 
kuriame rašoma, kad visi 
Kauno gyventojai, paaukoję 
pinigų šiems maldos na
mams, gaus 100 dienų atlai
dų. Dokumentas bus saugo
mas Lietuvos valstybės 
istorijos archyve. 

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, pasak Lietuvos 
archyvų departamento spe
cialistų, Lietuva susigrąžino 
iš užsienio apie 9,000 doku
mentų, daugiausia iš Lenki
jos, Rusijos bei JAV. Jų dau
guma - prieškario Lietuvos 
ambasadų ir išeivijos organi
zacijų dokumentai. Vyriau
sybės sudaryta komisija susi
grąžino iš Rusijos nemažai 
politinių tremtinių bylų, deja, 
derybos dėl kitų Lietuvos 
archyvų grąžinimo yra įstri
gusios, nes Rusijos pozicija 
šiuo metu nėra palanki origi
nalių dokumentų grąžini
mui. 

Oskaro Koršunovo teat
ras vasario pradžioje Valsty
binio dramos teatro Mažo
joje salėje pastatė spektaklį 
Kartu pagal kaunietės poe
tės, aktorės, dramaturgės 
Daivos Čepauskaitės pjesę 
Pupos. Pjesėje Pupos senu
kai Brigita ir Alfonsas, įstri
gę savadarbiame keltuve, 
pakimba mirties akivaizdoje 
tarp dangaus ir žemės, gyve
nimo ir sapno, buities ir pa
sakos. Spektaklio Kartu 
problematikos centre yra vy
ro ir moters (diedo ir bobos) 
tautinio charakterio stereo-

tipai ir jų bendravimo absur
das. Vyras ir moteris, lyg Ie
va ir Adomas, yra prakeikti, 
nubausti gyventi kartu, tarsi 
išmesti iš rojaus. Vaidmenis 
sukūrė l. Kvietkutė ir D. Ga
venonis, E. Stundytė ir T. 
Gurevičius. 

Daiva Čepauskaitė 1985-
1991 m. studijavo Kauno 
medicinos akademijoje, įgijo 
gydytojos specialybę. Scenos 
meno mokėsi Kauno jauni
mo teatre-studijoje. Nuo 
1990 m. dirba aktore Kauno 
kameriniame teatre, kur su
kūrė eilę vaidmenų, pelnė 
apdovanojimų. Rašo poeziją 
vaikams ir suaugusiems. Jos 
eilėraščių yra išversta į vo
kiečių, švedų, anglų, suomių, 
latvių, rusų ir lenkų kalbas. 
2002 m. jos pjesė Pupos lai
mėjo pirmąją premiją Lietu
vos radijo pjesių konkurse. 
2004 m. išrinkta Kauno įsi
mintiniausia metų meninin
ke. Už poezijos knygą Ne
reikia tikriausiai būtina ta
po "Poezijos pavasario" lau
reate. 

Klaipėdos dramos teat
ro patalpos dėl pastato ava
rinės būklės nuo vasario 1 
dienos turėjo būti atituštin
tos. Klaipėdoje lankęsis kul
tūros ministeris Jonas Jučas 
pasiūlė teatro vadovybei pa
galvoti, ar verta remontuoti 
senąjį pastatą, ar geriau sta
tyti naują. Ministerijos atsto
vai ir miesto valdžia svarstė 
galimybes, kur galėtų laiki
nai prisiglausti Dramos teat
ro turtas ir darbuotojai: jau 
surastos vietos, kur būtų ga
lima sandėliuoti teatro de
koracijas, pasiūlymai repeti
cijoms gauti iš Jaunimo ir 
Vaikų teatrų, Klaipėdos uni
versiteto teatro, spektak
liams pasiūlyta Žvejų kultū
ros rūmai, Muzikos centro 
Koncertų salė. Nors, pasak 
kultūros ministerio, lėšų 
problemos nebūtų, toks laiki
nas blaškymasis po Klaipėdą 
gali užtrukti net penketą metų. 

Kristijono Donelaičio 
draugija ragina Lietuvos 
valdžią imtis žygių išsaugoti 
Kristijono Donelaičio me
morialinį muziejų Tolmin
kiemyje (Karaliaučiaus kraš
te). Paskutiniu laiku menkos 
lėšos, kurias skiria Kara
liaučiaus krašto administ
racija, taip pat dėl vizų į šį 
kraštą (Rusijos teritoriją) 
režimo labai sumažėjęs lan
kytojų, ypač moksleivių eks
kursijų, iš Lietuvos skaičius 
verčia muziejų vegetuoti ir 
kyla grėsmė jį uždaryti. Mu
ziejus buvo atidarytas dar 
sovietiniais laikais, 1979 me
tais, pokario metais atstaty
toje Tolminkiemio šventovė
j e. 1988 metais restauruota 
buvusi klebonija, kurioje 
poetas K. Donelaitis gyve
no ir kūrė poemą Metai. 
Penkių hektarų ploto mu
ziejaus teritoriją tvarkomu
ziejaus darbuotojai ir iš Lie
tuvos kartais atvykstantys 
talkininkai. G.K. 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

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

nuo •••••••••• 7.00% 

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

taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

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

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

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

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

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

44-asis metinis narių 
susirinkimas 

ivvks 2007 m. kovo 25, sekmadieni, 3 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 

1 Resurrection Road, Toronto, Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rin
kimai dviejų narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją. Norin
tieji kandidatuoti į valdybą ar revizijos komisiją prašomi apie tai 
pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416· 
532-3400 iki kovo 22 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nomi
nacijų komisijai. Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai 
prašome atsinešti savo sąskaitos kyngelę. VALDYBA 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

10720 Yonge Streec, Sui te 226 
. Richmond 1-Till, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 
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Vaiko vartai į Inokslą 
RAMUN$ KUBILIŪIG 

Pasak Herbert Spencer, 
švietimo tikslas yra charakte
rio ugdymas. Lletuvoje lapkri
čio 2 d. pasirodė DELFI 
straipsnis - Kviečiame susivie
nyti priel mokyklos nelankan
čius vaikus. Jau 1997 m. pava
sarį Čikagos apylinkėse pra
dėjo formuotis grupė - orga
nizacija "Vaiko vartai i moks
lą". Joje buvo mokytojų ir so
cialinių darbuotojų, kurie, iš
klaus~=ešimo vienoje tuo 
metu · oje vykstančio Pa-
saulio lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziumo sesijoje, susi
rūpino išgirdę apie Lietuvos 
vaiky mokyklos nelankomu
mą. Si grupė (Rita Venclovie
nė, Aldona Kamantienė, ses. 
dr. Daiva Kuzmickaitė ir ki
tos) tyrinėjo galimybes ir bū
dus, kaip padėti Lietuvoje dir
bantiems su asocialių šeimų 
vaikais, kurie pastoviai nelan
ko mokyklos. Grupė suprato, 
kad rašant peticijas Lletuvos 
valdžiai nebus galima pasiekti 
norimų rezultatų. Įvairios so
cialinės problemos, pvz. alko
holizmas šiose šeimose, kaip 
ir visur pasaulyje, neigiamai 
atsiliepia į vaikų kasdieninį 
gyvenimą. Mokyklos lankymo 
svarba dažnai nėra pirmenybė 
tokiose šeimose. Jie tampa 
gatvės vaikais, pradeda bend
rauti su nepageidaujamais 
draugais, vartoti alkoholi, 
svaigalus ir kenkti savo svei
katai. Grupė nutarė ištiesti 
pagalbos ir paramos ranką 
tiems, kurie jau dirba toje sri
tyje Lietuvoje, kurie gerbia ir 
myli lietuvos socialiniai rem
tinų šeimų vaikus. Nuo 1998 
m. org. "Vaiko vartai į moks
lą" yra išplėtusi veiklą bei pa
ramos tinklą. Atsirado narių, 
rėmėjų, savanorių ir darbuo
tojų, kurie užtikrina veiklos 
galimybes ir finansinį užnu
gatj. 

Organizaciįos valdyba ir 
taryba veikia Cikagos prie
miesčiuose, o rėmėjų būreliai 
įsisteigė įvairiuose lietuvių 
telkiniuose - K.lyvlan.de, Det
roite, Filadelfijoje, Vašingto
ne, D.C., Sunny Hills (Flo
rida) ir kitur. Iš viso organiza
cija turi daugiau kaip 100 na
rių Įvairiuose miestuose, kurie 
pastoviai yra įsijungę į veiklą, 
lėšų telkimą bei įvairius pro
jektus. Pavienių rėmėjų atsi
randa visur - kai kada iš lietu
vių gyvenančių Kanadoje, Eu
ropoje ir pačioje Lietuvoje. 
Organizacija yra gavusi lietu
vių fondo ir mažesnių fondų 
paramos specialiems projek
tams. Metų laikotarpyje įvai
riuose JAV miestuose rėmėjų 
būreliai rengia lėšų telkimą. 
Organizacijos nariai ir rėmė
jai yra pardavinėję pyragaičius 
ir dovanėles įvairiose Kaziuko 
ir Kalėdų šventėse, vasaros 
mugėse bei gegužinėse. Kiek
vienas rėmėjų būrelis dirba 
pagal savo išgales. Kelios šei
mos aukoja organizacijai -
vienose vaikai pardavė savo 
naudotus .žaislus, išpardavime 
organizacijai "Lietuvos vai
kams" paaukojo uf.dirbtus pi
nigus. Kitur šeima kas mėnesj 
skiria sumą, kurią siunčia or
ganizacijai -jų auka gal pa-

dės centrą lankančio vai.ko 
muzikos pamokoms užmokėti 
ar mokslo išlaidoms. Kelios 
JAV lituanistinės mokyklos 
surengė vajus specifiniams 
centrams paremti, siunčiant 
kuprines, mokslo bei užimtu
mo priemones ir pan. Meni
ninkai skiria savo kūrybą -
pilną ar dalini knygų platini
mo pelną, meno darbelius ati
duodamas mugei ar pan. 

Remiami centrai 
Organizacija "Vaiko var

tai į mokslą" šiuo metu remia 
10 (pamokyklinių) dienos 
centrų ir laikinosios globos 
namus Lletuvoje: VIiniuje (2), 
Kaune, Naujoje Akmenėje, 
Marijampolėje, Kazlų Rūdo
je, Obeliuose, Užbaliuose, 
Rumbonyse, žėmaičių Kalva
rijoje. Organizacija nesteigia 
tų centrų ir neieško Lietuvos 
gatvės vaikų. Vietoj to, dirba 
su jau besiformuojančiais ar 
jau įsteigtais centrais Lletu
voje, kurių tikslai ir darbo me
todai derinasi su organizaci
jos tikslais. 

Centrus lanko mokyklinio 
amžiaus vaikai. Tun jie po mo
kyklos atlieka namų darbus, 
pavalgo ir yra užimti meno 
projektais, įvairiais žaidimais 
ir pan. Kartais jie vežami i iš
kylas - koncertus, cirkus, pa
jūrį. Jie išmoksta palaikyti 
tvarką centre. Kai kuriuose 
centruose jie išsirenka centrą 
lankančiųjų vaikų valdybą. 
Per užsiėmimus, vaidinimė
lius ir žaidimus stengiamasi 
perduoti vaikams teigiamą el
gesį ir Įpročius, kurie sudaro 
pilnutinę asmenybe;. Stengia
masi jdiegti tai, ką vaikai ne
visada gauna namuose. Jie 
mokomi draugiškumo, pilie
tiškumo, darbštumo, manda
gumo. Jie išmoksta gražiai 
bendrauti, gerbti mokslą ir 
vieni kitus, būti gerais ateities 
Lietuvos piliečiais ir pan. Jie 
mokomi vengti alkoholio, rū
kymo, narkotikų. 

Organizacija turi savo at
stovę Lietuvoje, kuri palaiko 
nuolatinius ryšius su centrais 
ir jų direktoriais. Centrai są
žiningai atsiunčia savo veiklos 
aprašymus ir fmansines apy
skaitas, kai gaunama finansi
nė parama. Dvi org. "Vaiko 
vartai į mokslą" valdybos na
rės - Rita Venclovienė ir Al
dona Kamantienė yra atsakin
gos už pagrindinj projektų 
Lietuvoje koordinavimą. Pa
vieniui ar kartais abi kartu ke
liauja i Lietuvą bent vieną kar
tą per metus, kartais ten išbū
na bent mėnesį, o paprastai 
ilgiau. Viešnagių metu jos ap
lanko centrus, pasitaria su 
centr'Ų direktoriais bei dar
buotojais, veda užsiėmimus 
su vaikais, pasidalina charak
terio ugdymo programomis. 
Keli centrai jau pradėjo atski
rai dirbti su centrus lankančių 
vaikų motinomis ir net su vai
kų priešmokyklinio amžiaus 
broliukais bei sesutėmis. 

.Kiekvienas centras turi 
skirtingą įsikūrimo istoriją -
vieni prisiglaudžia "Caritas" 
patalpose, kiti mokyklų, vie
nuoĮynų ar parapijų patalpo
se. Zemaičių Kalvarijos cent
ro ko-direktorė rašė: "Mūsų 

seniūnijoje - didžiausias skai
čius rizikos grupės šeimų vi
same Plungės rajone. Vaikų, 
kuriems reikia lankyti mūsų 
centrą - apie 60. Pagrindiniai 
centro tikslai - padėti sociali
nės rizikos šeimų vaikams iš
eiti į gyvenimą, formuojant jų 
pasaulėžiūrą ir pasaulėvoką 
bendražmogiškomis ir krikš
čioniškomis vertybėmis. 'Tui
kiama pedagoginė, socialinė, 
psichologinė pagalba vaikams 
ir jų tėvams. Centrui Įsigyventi 
reikalinga visokeriopa para
ma. Siunčiame projektus į 
įvairius fondus, taip pat krei
piamės i privačius rėmėjus". 
Centrai neišsilaiko vien iš org. 
"Vaiko vartai i mokslą" para
mos, bet organizacija, nutarus 
remti centrą, su centro direk
tore Gos visos yra moterys) 
užmezga pastoviai glaudžius 
ryšius ir parūpina reikiamą 
paramą. 

Kokia ta parama? Ji ski
riasi pagal centrą ir ji lankan
čių vaikų skaičių. Pasitariama 
su centrų direktorėmis. Daž
nai organizacijos parama yra 
vienintelė nuolatinė parama, 
kurią centrai gauna. Kartais 
finansinė parama užtikrina, 
kad centrai gali duoti vaikams 
pavalgyti. Kartais siunčiamos 
užimtumo priemonės. Kartais 
padedama užmokėti už vaikų 
profilaktinę medicininę ar 
dantų priežiūrą. Į Lietuvą 
siunčiami tik tokie daiktai, 
kurie Lletuvoje sunkiai gau
nami ar brangiai kainuoja. 
Kartais surengiamas vajus 
mokslo priemonėm (pvz. kup
rinėm). Neseniai Lemonto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je vyko vajus šv. Kalėdų dova
nėlėm centrus lankantiems 
vaikams. Buvo surinkta 231 
dovanėlė. Su organizacijos fi
nansine parama centrų direk
toriai gali nupirkti vaikams 
mokslinių priemonių, kurių 
šeimos neįstengia parūpinti. 

Savanoriai 
Vienas organizacijos tiks

las - tai savanorystės puoselė
jimas abipus Atlanto. Organi
zacijos rengiamuose semina
ruose centrų direktoriai pasi
dalina mintimis, kaip geriau
sia pritraukti, atrinkti ir pa
ruošti savanorius darbams su 
vaikais centruose. Kasmet or
ganizacijos "Vaiko vartai į 
mokslą" narės, ypač Aldona 
Kamantienė ir Rita Venclo
vienė, i Lietuvą nuvykdavo 
mėnesiui ar daugiau dirbti sa
vanorėmis centruose. Jos pri
stato naujai paruoštus charak
terio ugdymo programų me
todus ir pan. Jau kelias vasa
ras iš eilės Šiaurės Amerikoje 
gyvenantys lietuvi'Ų kilmės 
jaunuoliai yra nuvykę Į lietu
vą ir po mėnesį ar daugiau 
centruose dirbę savanoriais. 
Prieš važiuojant, juos paruo
šia org. "Vaiko vartai i moks
lą" valdyba - nutariama, ku
riame centre jų pagalba rei
kalingiausia. Centrus lankan
tys vaikai išmoksta naujų žai
dim'Ų ir vaidinimėlių, truputi 
pasimoko anglų kalbos ir su
žino apie lietuvių gyvenimą 
svetur. 

Nukelta i 11-tą psl. 
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Vaiko vartai ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Jie gali pasigirti, kad turi 
"draugus iš Amerikos", kurie 
noriai su jais draugauja ir 
bendrauja. Jauni savanoriai 
įsigyja patirties darbe su vai
kais - išradingumo, kantry
bės, džiaugsmo paprastais gy
venimo momentais. Jie iš vai
kų išmoksta vertinti tai, ką jie 
savo gyvenime turi. Vienas 
JAV lietuvių kilmės studen
tas, anksčiau baigęs universi
tetą (ir prieš pradėdamas me
dicinos mokslus), praleido po
rą mėnesių dirbdamas sava
noriu remiamame centre Vil
niuje ir jis buvo paskirtas būti 
vieno centrą lankančio jau
nuolio "vyresniuoju broliu", 
su kuriuo bendravo, drauga
vo, iškylavo, išsikalbėjo. 2006 
m. rudenį viena literatūros ir 
teatro mokslų specialistė vedė 
dramos užsiėmimus su vieno 
centro vaikais. 

Charakterio ugdymo 
programos 

2000-2001 m. buvo pa
ruoštos ir centrų darbuoto
jams pateiktos keturios cha
rakterio ugdymo programos, 
metodologijos konspektai, 
kuriais remiami centrai (ir kiti 
Lietuvoje, gavę organizacijos 
leidimą) gali pasinaudoti dir
bant su vaikais. Pirmoji - bend
roji "Charakterio ugdymo 
programa"; antroji - "D.R.A. 
S.A. - Drįsk Rūkalų, Alkoho
lio, Svaigalų Atsisakyti"; tre
čioji "S.A.U. - Sąmoningos 
Asmenybės Ugdymas"; ket
virtoji - "Žingsniai į prasmingą 
gyvenimą". Nekartą centrų 
direktoriai bei darbuotoj ai yra 
sakę, kad charakterio ugdymo 
programos yra viena iš geriau
sių organizacijos dovanų, 

svarbesnės už materialinę pa
ramą. Kiekviena programa iš
kelia skirtingas vertybes, cha
rakterio bruožus, pailiustruo
ja kaip galima medžiagą per
duoti vaikams ne paskaitomis, 
o juos uungiant - piešiniais, 
diskusijomis, žaidimais, vai
dinimėliais, "minčių lietumi". 
Kiekvieną programą paruošia 
org. "Vaiko vartai į mokslą" 
redakcinis kolektyvas, kuris 
ilgai ruošia programų vadovė
lius, pasinaudodamas kolek
tyvo narių profesine patirtimi 
(nariai yra socialiniai darbuo
toj ai, mokytojai ir pan.). Pasi
semta idėjų iš profesinės lite
ratūros lietuvių ir anglų kal
bomis. Vadovėliuose-knygose 
išspausdintos pasakėlės, dai
nelės, žaidimai ir pan. Iš lietu
vių kultūros, krikščioniškų pa
mokymų, kartais daromi pa
sakėlių ir parodomų pamokė
lių vertimai į lietuvių kalbą. 

Informacija ir ateitis 
Org. "Vaiko vartai į moks

lą" išlaiko tinklalapį lietuvių 
ir anglų kalbomis, http://www. 
childgate.org. 2005 m. Agnės 
Marcinkevičiūtės paruoštas 
dokumentinis filmas Dievo 
vaikai buvo ir dar yra rodo
mas įvaįriuose lietuvių telki
niuose Siaurės Amerikoje ir 
planuojama, kad Kanados lie
tuviai (pvz. Toronte ir Hamil
tone) netrukus turės progos 
filmą matyti. Filme vaizdžiai 
rodomi maždaug pusė remia
mų centrų, kalbama su kai ku
riomis centrų direktorėmis 
bei centrus lankančiais vai
kais. 2007 m. sausio mėn. kas
metiniame pranešime lietuvių 
visuomenei Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, IL, organi
zacijos valdyba planuoja ro
dyti dokumentinio filmo tęsi
nį, pavadintą (kaip ir ketvir
toji char~kterio ugdymo prog
rama) "Zingsniai į prasmingą 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z-· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

gyvenimą". Tai Agnės Mar
cinkevičiūtės filmas, paruoš
tas 2006 m. Kaune, organiza
cijos rengiamame kasmetinia
me seminare, remiamame 
centre darbuotojams bei sava
noriams. 

Kas toliau? 2007 m. pra
džioje specialus org. "Vaiko 
vartai į mokslą" redakcinis 
kolektyvas tikisi pradėti darbą 
planuojant naują penktąją 
charakterio ugdymo progra
mą. Jau gauti keli pasiteiravi
mai iš lietuvių kilmės jaunuo
lių, norinčių 2007 m. vasarą 
dirbti savanoriais kuriame 
nors organizacijos remiama
me centre. Organizacija toliau 
teiks paramą ir pagalbą, kol 
bus vaikų, kuriems organiza
cijos pagalba yra reikalinga, ir 
talkininkų, kurie gali tą pa
galbą teikti, telkti lėšas, palai
kyti ryšius su mūsų sunkiai 
dirbančiais tautiečiais Lietu
voje. Per daugelį metų orga
nizacijos valdybai ir nariams 
teko sutikti puikių asmenų 
Lietuvoje, kurie su pasišven
timu dirba asocialių šeimų 
vaikų šviesesnei ateičiai užtik
rinti. Jų pastangos atrodo ver
tingos, kai matosi rezultatai -
kai vieni jų buvę centrus lan
kantys vaikai patys tampa sa
vanoriais, kai kiti pasirenka 
socialinių darbų ir mokytojų 
profesijas. Svarbiausia, visi 
dirba, kad kiekvienas Lietu
vos vaikas, nesvarbu kokioje 
aplinkoje jis auga, gali tapti 
atsakingu, rūpestingu ir sava
rankišku Lietuvos gyventoju. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD V iM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkiJe 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

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

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATI.KRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

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

L.N skyriuje • penktad. nuo 9 v.r. • 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje • šešta.d. nuo 9 v.r. • 1 v.p.p. 

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416„231 -4937 
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9-0 SPORTAS 
NCAA KREPŠINIO SIRGALIŲ VAKARAS 
Ateikite pažiūrėti ŠALFASS "meistrų" krepšinio žaidimų ir 
NCAA "March Madness" pusbaigmių dideliame TV ekrane. 
VEIKS BARAS IR UETUVIŠKO MAISTO VIRTUVĖ, ŽEMA KAINA. 

DATA - kovo 31, šeštadienį • pirmas NCAA žaidimas - 6.40 v.v. 
VIETA - Prisikėlimo parapijos salė. 

ĮĖJIMAS - NEMOKAMAS. 
Visi kvieči~mi ateiti, pabendrauti su lietuviais sportininkais iš 
Niujorko, Cikagos, Klyvlando, Hamiltono ir Toronto. "Meistrų" 
žaidimų tvarkaraštis bus paskelbtas "Aušros" klubo tinklalapyje 
www.ausra.net "Aušros" sporto klubas 

v v 

Zinios iš Cikagos 
• A.a. Edmundas Ven

gianskas, nebesulaukęs 87-
ojo gimtadienio, mirė vasario 
15 d. Lakeside, MI, ilgesnį 
laiką gyvenęs ir sportinėje 
veikloje uoliai reiškęsis Čika
goje. Buvo gimęs 1920 m. ko
vo 2 d. Kaune. Nuo pat jau
nystės sporto veikėjas, vado
vas, kūno kultūros mokyto
jas, Vokietijoje garsios "Ša
rūno" krepšinio komandos 
vadovas, vienas iš "Lituani
cos" futbolo klubo steigėjų. 
Taip pat veikė skautų, šaulių 
bei kari-g organizacijose. 

• Į Cikagą iš Vilniaus ko
vo 28 d. atskris jaunimo (13-
14 m. amžiaus) beisbolo ko
manda "Sporto vilkai". Jie 
tuoj pat vyks į St. Louis, MO, 
rungtyniauti su amerikiečių 
komandomis. Grįždami su
stos porai dienų Čikagoje, 
žais beisbolą, bendraus su lie
tuviais. Pernai ši grupė Kali
fornijoje iš 14 rungtynių lai
mėjo 9. (Pvasinaudota plates
niais E. Sulaičio praneši
mais). Inf. 

"Aušros" žinios 
• Sporto klubas "Aušra" 

ragina narius dalyvauti Lie
tuvių bendruomenėje per 
įvairią sporto veiklą, tuopa
didinant mūsų įnašą Bend
ruomenėje. Jeigu kas domisi 
ar yra suinteresuotas daly
vauti arba padėti sporto veik
loje, prašom užpildyti trum-

v 

pą klausimų anketą, kurią 
galima rasti PARAMOS kre
dito kooperatyve, Prisikėli
mo kredito kooperatyve, 
"Aušros" biuletenio lentoje 
Prisikėlimo parapijoje arba 
internete www.ausra.net. 
Užpildyta anketa gali būti 
grąžinta "Aušros" laiškų dė
žutėje, kuri yra Prisikėlimo 
parapijos raštinėje. Atsaky
mai mums padės nuspręsti, 
kokia sporto veikla geriau
siai padėtų mūsų Bendruo
menei. Surinkta informacija 
bus naudojama tiktai, jeigu 
bus parodyta pakankamai su
sidomėjimo. 

• "Aušros" klubas (www. 
ausra.net) ir Toronto "Klevo 
lapai" ledo ritulio klubas 
(http://torontoklevolapai. 
blogspot.com) ieško koman
dos žaidėjų - berniukų ir 
mergaičių 9 metų ir vyres
nių. Priimami visi pradedan
tieji ir daugiau patyrimo tu
rintieji. Tuo susidomėję pra
šomi kreiptis į trenerį Alviną 
Kišoną Alvin.kisonas@ro 
gers. com. Visi žaidėjai lietu
vių kilmės, bet nebūtinai turi 
jau priklausyti "Aušros" klu
bui. Pirma treniruotė - kovo 
mėn. pabaigoje arba balan
džio pradžioje. Tikras laikas 
bus nustatytas po tėvų susi
rinkimo. Prašoma atsakyti iki 
kovo 16 d. ir dalyvauti įdomio
je programoje, išmokti naujų 
patyrimų ir žaidimų su savo 
bendraminčiais. M. Yčas 

Zinios iš Lietuvos 
• ULEB taurės varžybų 

ketvirtbaigmės pirmose rung
tynėse Vilniaus "Lietuvos ry
to" krepšininkai 83:70 pralai
mėjo Strasbourg SIG (Pran
cūzija) klubui ir beveik buvo 
praradę galimybę patekti į pu
siaubaigmę. Atsakomose rung
tynėse namuose vilniečiai su
sikaupė ir net 16 taškų skirtu
mu įveikė Strasbourg SIG 
krepšininkus ir iškovojo ke
lialapį į pusiaubaigmę, kurio
j e "Lietuvos rytas" kovos su 
Belgrad FMP (Serbija) ko
manda. 

• Kauno "Žalgiris" už ne
leistiną karštuolių elgesį buvo 
nubaustas ne tik 10,000 eurų 
bauda, bet ir sekančias BBL 
šempionvato rungtynes su 
Siaulių "Siauliais" turėjo žais
ti tuščioje klubo treniruočių 
salėje. Rungtynes 92:67 lai
mėjo žalgiriečiai. 

• 5-tą kartą Žydrūnas Sa
vickas laimėjo varžybas! Jis 
vėl buvo nenugalimas "Ar
nold's Strongman" (JAV) ga-

l:.ii~~H;-- liūnų varžy
bose. Lietuvis 
laimėjo ketu
rias rungtis iš 
šešių ir, surin
kęs 52 taškus, 

ž Savickas t r iu m f a v o 
Ntr. DELFI penktą kartą 

iš eilės. Antrąją vietą užėmė 
V. Virastiuk iš Ukrainos ( 48 
tšk.), trečias liko„ estas A. Mu
ramets (38.5). Zydrūnas per 
varžybas pasiekė ir naują re
kordą: atkėlė 462 kilogramus 
sveriančias "Hummer" pa
dangas. 

• Druskininkuose vyku
siame Pietų Amerikos sporti
nių šokių čem
pionate nu
galėtojos titu
lą apgynė Vil
niaus sportinių 
šokių klubo 
"Ratuto" pora 
Andrius Kan-

L..L_ _ __ 

delis ir Eglė Vi- Eglė ir Andrius 
sockaitė-Kan- Kandeliai 
delis. V.P. Ntr. DELFI 

Užgavėnės Vasario 16 gimnazijos vietovėje 
HŪTTENFELDAS. Ne

praėjus nė mėnesiui, naujai 
išrinktoji VLB Romuvos apy
linkės valdyba vasario 17 d. 
suruošė jau pirmą savo kaden
cijos renginį - lietuviškas Už
gavėnes. Sausio 20 d. įvyku
siame apylinkės metiniame 
narių susirinkime buvo išrink
ta nauja Vokietijos LB Ro
muvos apylinkės valdyba. Dar 
tą patį vakarą naujoji valdyba 
susirinko pirmam posėdžiui ir 
pasiskirstė pareigomis: Sand
ra Baltz - pirmininkė, Petras 
Veršelis - vicepirmininkas, 
Laura Conrad - sekretorė, 
Emilija Meikienė - iždininkė 
ir Bronė Lipšienė - narė. Nors 
laikas pasiruošimui buvo labai 
trumpas, naujoji valdyba nu
tarė rengti Užgavėnių šventę. 

Taip ir įvyko! Vasario 17 
d. vakare Romuvos pilies sa
lėje susirinko Hiittenfeldo ir 
apylinkių lietuviai, apsirengę 
įvairia karnavaline apranga, 
pasivaišinti, pavalgyti ir paūžti 
prieš keturiasdešimties dienų 
rimties ir susilaikymo laiko
tarpį - Gavėnią. Sventę pra
dėjo tradiciškai 7 val. vak. 
apylinkės pirmininkė, palin-

UATSIŲSTA PAMINĖTl l 
LITUANISTICA, nr. 2 (66) 

ir nr. 3 (67), Lietuvių mokslo aka
demijos leidiniai, 2006 m. Išeina 
keturis kartus per metus. Redak
torės A. Gapsevičienė ir A. Juš
kaitė. Tiražas 225 egz. Leidyklos 
adresas: Gedimino pr. 3, LT-
01103, Vilnius. 

Vidmantas Valiušaitis, KA
DA PRASIDEDA DIENA NAU
JA. Reporterio užrašai apie mū
sų laisvę ir nelaisvę. Išleido "Bal
tijos miškai ir mediena" (A. Vi
vulskio g. lOa, LT-03221 Vilnius) 
360 psl. 

BALTIJOS MIŠKAI IRME
DIENA: 2006 lapkritis, 2006 
gruodis, 2007 sausis. Vyr. redak
torius Vidmantas Valiušaitis. Lei-
dėjas - VŠĮ "Miškai ir mediena". 

NAIKINTOS, BET NENU
GALĖTOS KARTOS KELIAS. 
Prisiminimai. Sudarytoja N. Gu
donytė. Redaktorius ir techninis 
redaktorius V. Juraitis. Išleido 
leidykla "Vyzdys". Tiražas 1000 
egz. Vilnius, 2006 m. 493 psl. 
Atsiuntė Irena Vaičekauskaitė. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-67 41 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis K u liešiu s 

nr ~Ut..V FOUR SEASONS 
IU'/..l"rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarna

mius, ūkiu s , žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

.._, Co llingwoodo apy-
linkėse kreipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

Lietuviškų Užgavėnių dalyvė 
Hiittenfelde 

kėdama linksmo ir malonaus 
vakaro. Buvo įdomi renginį 
paįvairinanti programa. Kai 
kurie apylinkės nariai pa
skaitė arba papasakojo karna
valui tinkamų juokų. Nebuvo 
užmirštas ir Morės sudegini
mas bei geriausios karnavalo 
aprangos premijavimas. Vė
liau vakare kun. Jonas Dėdi
nas vaišių dalyvius supažindino 
su Užgavėnių šventės istorija. 

• 

Pradėdamas su babilo
niečiais, graikais, romėnais ir 
jų žiemos išvijimo ir pavasario 
laukimo tradicijomis, kalbėto
jas prisiartino prie krikščio
niškų laikų ir mūsų dabarties. 
Karnavalas švenčiamas ne 
vien Vokietijoje, Venecijoje ir 
Brazilijoje, bet ir lietuviai turi 
senus Užgavėnių papročius, 
siekiančius net pagonybės lai
kus. Kova tarp J orės ir M orės 
yra kova tarp pagoniškų pa
vasario ir žiemos deivių, kurią 
visada laimi pavasaris - Jorė. 
O su Morės sudeginimu, su
naikinama ne vien žiema, bet 
ir visas per ilgą žiemą susirin
kęs blogis. Kalbėdamas apie 
lietuviškus Užgavėnių papro
čius kun. J. Dėdinas neužmir
šo papasakoti ir apie Lašininį 
bei Kanapinį, apie persiren
ginėjimus ir kitas tradicijas. Šo
kiams grojo Romualdas Ga
siūnas, apylinkės narys, gyve
nantis gretimame Viernhei
mo mieste. Anksčiau R. Ga
siūnas yra daug dirbęs VLB 
Salzgiterio apylinkėje, kur il
gus metus priklausė apylinkės 
valdybai ir buvo net jos pir
mininku. pv. 

l'EOOS Sl'ECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINW SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINlSGYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAJSYMAS ORTOPED!NlAJS 

INDĖKLAJS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf..Mll( West Realty Inc. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 50 l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektronin is paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas paglindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



Toronto skautų tunto "Rambynas" vilkiukai dalyvavo kana
diečių skautų žiemos iškyloje "Operation Snowman" prie 
StoutTville, ON, vasario 4 d., kur buvo susirinkę per 200 vil
kiukų iš Toronto apylinkės. Iš k. sėdi Paui Barry, Lukas 
Barry; 11 eil.: Aidas Slapšys, Linas Gabrys, Tomas Kevėža, 
Martynas Širvinskas, Lukas Kairys, Lukas Gabrys, Paulius 
Putrimas, Tomas Sherwood, Mykolas Skilandžiūnas, Džiugas 
Nausėdas; 111 eil.: Jurgis Kairys, Algis Nausėdas ir p.s. Linas 
Grybas Ntr. P. Skilandžiūno 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

~W~V.:~~ 

l:>ENT..A..L C:..A..R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalos, atsiradu ios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavirna 
• k nsultacijos Li tuv s re publikos t isės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Thronto, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Tautinių šokių kursai Vilniuje 

Dvi Toronto studentės lankė VPU 
Tęsinys iš 1 O nr. 

VILIJA YČAITĖ ir 
RAMONA KAMINSKAITĖ 

Su studentais ir kitais kar
tais buvo sunku susikalbėti, 
nes visi greitai kalba. Lietuvių 
kalba šiandien yra labai skir
tinga nuo lietuvių kalbos, ku
rią mes išmokom Kanadoj. 
Yra naujų žodžių, o ir taip bu
vo daug žodžių, kurių mes ne
labai žinojom, tai mes kasdien 
pridėjom žodžių prie mūsų 
"žodyno", popieriaus ant šal
dytuvo, kuriame mes užrašėm 
naujus žodžius, kad galėtume 
išmokti pilnesnę lietuvių kal
bą. Vis tiek per paskaitas visai 
nebuvo sunku suprasti viską, 
nes mes pripratę klausyti lie
tuvių kalbos per šokių repeti
cijas Toronte. Ir dabar, po 4 
mėnesių ten, lietuvių kalba 
yra lengvesnė mums. Manom, 
kad daug išmokom per mūsų 
viešJ:!agę Lietuvoje. 

Salia mokyklos, mes do
mėj omės ir kitais dalykais. 
Studentų ir Laimos dėka mes 
sužinojom apie koncertus ir 
spektaklius, kuriuos lankėm 
kartu su jais. Matėm porą mo
dernių spektaklių, pamatėm 
daug baletų (rusišką Hamletą, 
Don Kkhotą, Spragtuką ir kt. ). 
Jie tikrai talentingi šokėjai 
Lietuvoje. Mūsų klasikinio šo
kio mokytoja yra profesiona
lė, ir ji šoko daug baletų, kol 
mes ten buvom. Buvo smagu 
ją matyti ten kaip šokėją. Su 
kitais studentais mes lankėm 
vienos savaitės moderniojo 
šokio seminarą. Moderniojo 
šokio mokytoja iš Paryžiaus 
buvo atvykusi į Vilnių. Mes iš
mokom šokti ir mokyti mo
dernius šokius. Ramonos gru
pė buvo filmuota, ir filmas bus 
naudojamas mokymui semi
naruose ateityje. Tikrai buvo 
įdomi proga. 

Rugsėjo mėnesį mes su 
Laima nuvažiavom savaitei į 
Nidą laD-kyti šokių kursų, ruo
šiantis Sokių šventei. Dalyva
vo šokio mokytojos iš visos 
Lietuvos. Oras buvo tikrai 
puikus, ir kai nešokom, mes 
apžiūrėjom Nidą ir Juodkran
tę, pabraidėm Baltijos jūroje 
ir sutikom mergaitę, dirbančią 
restorane Nidoj, kurios teta 
lanko Anapilio šventovę Mis
sissaugoj. Koks mažas pasau
lis! Buvo smagi savaitė. 

Irgi rugsėjo mėnesį daly
vavom koncerte per Sostinės 
dienas kartu su dviem studen
tėm iš pirmo kurso, ir trims iš 
antro kurso. Koncertas buvo 
Kalnų parke. Mes buvom tik 
antrinės šokėjos, ir jų buvo 
daug, bet buvo smagu. Su
tikom daug žmonių, ir spek
taklis buvo ypatingai gražus. 

Kol buvom ten, taip pat 
buvom pakviestos lankyti Vil
niaus universiteto ansamblio 
repeticiją. Nustebom, kai pir
mą kartą nuėjom, nes jie labai 
gerai šoka. Yra studentų nuo 
18 metų iki 28 metų amžiaus. 
Kiekvienais metais būna kon
kursas ( auditions) naujų šo
kėjų. Grupėje yra apie 40 šo
kėjų, o tarp 80-100 žmonių 
ateina į tuos patikrinimus, ir 
išrenkami geriausi šokėjai. 
Buvo įdomu šokti su jais, pa
matyti, kaip tikra ir rimta šo
kių grupė dirba. 

Tikrai gerai išnaudojom 
savo laiką Lietuvoj: išmokom 
daugiau apie tautinius šokius 
ir kitokius šokių stilius, be to, 
matėm bendrą Lietuvos vaiz
dą. Daug keliavom. Nuvažia
vom autobusu į Trakus tris 
kartus. Oras buvo gražus, nu
sipirkom gintaro, papietavom. 
Pamatėm Klaipėdą ir Palan
gą, daug nuotraukų padarėm. 
Klaipėdoj pamatėm delfinų 
spektaklį, apžiūrėjom Jūrų 

muziejų, nuėjom į paplūdimį 
Klaipėdoj, daug pamatėm. 
Keliavom ir į Kauną. Apžiū
rėjom Velnių muziejų, Ciur
liono muziejų, Kauno pilį. 
Šiauliuose pavaikščiojom jų 
didžiausia gatve, pavalgėm 
pietus, apsipirkom ir grįžom 
tą pačią dieną į Vilnių. Ap
lankėm ir Rygą, Latvijoj. La
bai gražus miestas, senamies
tis panašus į Vilniaus sena
miestį. Buvo įdomių dalykų. 
Ten truputį šalčiau buvo, nes 
daug snigo tą savaitgalį. 

Tikrai mes galim sakyti, 
kad daug pamatėm, daug iš
mokom, daug darėm, esam 
patenkintos, kad nutarėm ap
lankyti Lietuvą. Buvo truputį 
nesmagu gyventi, kur tiek 
daug lijo (ten kur lietus, Lie
tuva), bet pripratom sušlapt, 
nusipirkom gerus lietsargius. 
Sunku priprasti prie jų maisto, 
ir tikrai erzino, kai žmonės 
mums atsakinėdavo angliškai, 
nes mes kalbam su akcentu, 
manė, kad mes negalėjom su
prasti lietuvių kalbos, bet šiaip 
gyvenimas Lietuvoj buvo ypa
tingas. 

Buvo smagu studijuoti 
Vilniaus pedagoginiame uni
versitete, išmokti daugiau 
apie tautinius ir kitokius šo
kius, susipažinti su Lietuvos 
studentais. Bet geriausias da
lykas buvo tik gyventi Lietu
voj, viską pamatyti, viską ap
žiūrėti, žmonių sutikti, gyventi 
tikrą lietuvišką studentų gyve
nimą tikroj lietuviškoj kultū
roj. Grįžom iš Lietuvos su 
daug nuotraukų ir pasakų. 
Dabar mes laukiam Šokių 
šventės šią vasarą, kai mes ke
liausim į Lietuvą kaip šokėjos 
ir kaip mokytojos, ir galėsim 
vėl viską pamatyti, pabend
rauti su visais, pradėti naują 
patirtį Lietuvoj. (Pabaiga) 

Tautinių šokių kursų grupė Vilniuje. Vilija Yčaitė - l iš k., L. Kisielienė - 111 iš k., Ramona 
Kaminskaitė - 11 iš d. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 
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Daktarui Kaziui Eringiui 
Nekrologas iš jo mokinės Danguolės Pancekauskienės 

ellėrašaq rinkinio "Slelos šauksmas" 

Dr. Kazys Eringis, 
1921.lv.16·2006.II.21 

Aš norėčiau paskirti Jums dainą, 
Bet, deja, padainuot negaliu. 
Pabamfysiu eiles sudėlioti 
Ir jau ranką rašyti keliu. 

Jūsų meilė žmonėms pakerėjo, 
Jūsų darbas uz1>ūrė mane. 
Padorumas visur Jus lydėjo -
Thip gyvenot ir dirbot, beje. 
Jūs nepynėt intrigų klastingų, 
Jūs nemenkinot mūsų darbų. 
Jūs padėjote žmogui pakilti 
Ir padėjot jam stumti vargus. 
Aš likim.ui ne kartą dėkojau, 
Kad turėjau garbės Jus sutikt, 
Kad užstojot ne kartą nuo vėjų 
Ir neleidot purvais apipilt. 
Kai gyvenimas sparčiai praskrieja, 
Kai praeinam nelaimių srautus 
Ir sutinkam gerumą suklupę, 
Jis paliečia slapčiausius jausmus. 
Aš dėkoju likimui dar kartą, 
Kad gerumas lytėjo mane, 
Kad mačiau, kaip atsitiesė imanės, 
Kai pagelbėjot jiems bėdoje. 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
Jonas Pranekus 
mirė 2007 m. kovo 2 d. 

Sudbury SRH-Memorial ligoni
nėje, sulaukęs 87 m. Mylimas 
vyras a.a. Gitos (Gocalkaitės), 
mirusios 2002 m., ir Jūratės 
(Rimdžiūtės), Chelmsford, ON. Liūdi sūnus John 
(žmona Brenda), vaikaitis John-Paul, Fergus, ON. Jo 
tėvai buvo a.a. Jonas ir a.a. Juozapata (Kuprytė) 
Pranekai, brolis a.a. Edmundas. Jo liūdi seserys 
Stanislava, Jadvyga ir brolis Algirdas, svainė Marytė, 
sūnėnai ir dukterėčios - Jonas, Veronika, Giedrė, Ri
mantas, Giedrė, Artūras, Algis ir Violeta Lietuvoje, 
draugė Alma, Sudbury, ON. Anksčiau miręs sūnėnas 
Antanas. Velionis buvo pašarvotas Lougheed laidotu
vių namuose, Sudbury, ON, palaidotas Civic kapinė
se po gedulinių Mišių Christ the King šventovėje ko
vo 6 d. Jo atminimui kviečiama aukoti "Cancer So
ciety''. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų 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 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. kovo 8 ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. kovo 8 ir 22 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300• 

c~!on is valid o~~~;.e:~~:~Pysanka" head off1ce. off 

v 

Simtametė lietuvių parapija 
Atkelta iš 6-to psl. 

Kaina $15,500, įmokėti 
$5,000, išmokėjimas per 
šešerius metus. Lapkričio 24 
d. vėl vyko parapijos susirinki
mas, kurio metu klebonas 
pristatė naujus parapijos įsta
tus. Jie buvo vienbalsiai pri
imti. Išrinko naują parapijos 
komitetą: pirmininkas k.un. J. 
Vyšniauskas, pirmininko pa
tarėjas J. Girdauskas, rašti
ninkas V. Kajackas, raštininko 
padėjėjas P. Maksvytis, nariai 
- J. Smilingis ir A. Kriukaitis. 
Kitas parapijos susirinkimas 
įvyko 1913 m. vasario 16 d. po 
pamaldų, St-Eusebe šven
tovės salėje. Pirmą kartą para
pijos istorijoje klebonas pri
statė susirinkimui finansinę 
apyskaitą. 

Buvo pabrėžta, kad nau
jos šventovės statybai reikia 
surinkti daug aukų. Pinigų 
šiuo metu - $804.00. Buvo 
patvirtintas 50 centų per 
mėnesį mokestis tiems aukų 
rinkėjams, kurie eina vakarais 
pas žmones i namus. Klebo
nas ragino, .kad visi montre
aliečiai lietuviai priklausytų 
parapijai, ir tie, kurie neišgali 

sumokėti parapijos mokesčio 
dėl ligos ar neturto. 

Spalio 21 d pąrapijos su
sirinkimas vyko Sv. Jėzaus 
Širdies šventovės salėje. Kle
bonas ragino eiti pas žmones 
rinkti daugiau aukų. Susirin
kimas priėmė nutarimą, kad 
kas paaukos šventovės staty
bai $200.00, to pavardė bus 
įrašyta į marmorinę lentą, ku
ri bus įmūryta šventovės sie
noje. Klebonas prašė, kad 
draugijos surengtų bent po 
vieną renginį ir peJną paskirtų 
šventovės statybai. Kiekvienas 
toks renginys be valgio turėjo 
ir kultūrinę programą. Tuo 
laiku parapijoje alkoholiniai 
gėrimai nebuvo vartojami. 

Vienas toks renginys yra 
aprašytas Amerikos lietuvių 
moksleivių leidinyje Mokslei
vis 1913 m. gruodžio 28 d.: 
"Čia buvo parengtas balius 
lietuvių parapijos naudai. 
Antrą valandą po pietų prasi
dėjo šokiai, kurie truko iki 
septintos valandos vakaro. 
Tuomet susirinkusieji tapo pa
kviesti iš šokių salės koncertų 
salėn, kur prasidėjo koncerti
nė programa. Tvarką vedė K. 
Bajorinas, Montrealio kolegi-

Į Š.m. balandžio 1 d. 
Ą mūsų sveikatos sistema keičiasi! 

IĄno~i't- Ar Jūs žinote kaip tai Jums atsilieps? 
~-~..,,,,. 

Kviečiame Jus į Lietuvių slaugos namus "Labdara" 
2007 m. kovo 20, antradienj, 2.30 v.p.p. 

Planavimo, integracijos ir bendruomenės reikalų vyresnysis 
direktorius Scott McLeod, atstovaujantis Mississauga-Halton 

Vietiniam sveikatos integracijos tinklui {LHIN) papasakos 
mums apie šias sveikatos sistemos naujoves. 
Kviečiame visus dalyvauti p. Scott prašymu. 

PRAŠOME PRANEŠTI APIE JŪSŲ DALYVAVIMĄ: 
Richard Liskauskas, Social Worker/Coordinator of Volunteers, 

Labdara Lithuanian Nursing Home 
5 Resurrection Rd., Etobicoke, ON M9A 5G1 

416-232-2112, ext.412 volunteers@labdara.ca 

jos moksleivis. Parapijinis 
choras padainavo: Lietuvos 
himną, Gegulinę, Girioj, Blai
vininkų himną ir Saulelė te
kėjo. Monologą Gyvenimo ko
va ir laimė, Račkausko pa
rašytą, pasakė P. Gureckas. V. 
Dapkiuniūtė pasirodė su solo 
Oi, pūtė, pūtė ir galop K. 
Bajorinas pasakė kalbą apie 
alkoholizmą. Buvo ir dekla
macijų. Visi savo darbus, gali
ma sakyti, atliko pagirtinai. 
Koncertui pasibaigus buvo 
perkelta salės vidurin eglutė, 
aplink kurią parapijos vaikai 
vadovaujant K. Bajorinui links
mai žaidė Aguonėlę, Radas
tėlę, Jievą ir t.t. Klebonas J. 
Vyšniauskas galop suteikė vi
siems vaikams po dovanėlę". 

šv. Kazimiero parapija ta
po Montrealio lietuviams ne 
tik dvasinių reikalų, bet ir kul
tūriniu centru, nes k.un. J. 
Vyšniauskas kvietė, ragino, 
organizavo lietuviškus susibū
rimus. Pats dainavo ir grojo 
bosu. 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, ku rį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Brangūs tautiečiai, 
SVEIKINU JUS KOVO 11-0SIOS, 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, proga. 
Prisimename šį mūsų tautai istorinį įvykį kaip viso pasaulio 

lietuvių nuopelną - bendros kovos, pastangų rezultatą. 
Atgimus laisvai ir demokratiškai Tėvynei, su kiekvienais 
metais abipusiai stiprėjo užsienyje gyvenančių tautiečių ir 
Lietuvos valstybės ryšiai. Esame vieni kitiems reikalingi ir 

svarbūs, mums visiems rūpi Tėvynės ateitis. 
Sulaukėme labai svarbios Jūsų paramos siekiant Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje, NATO, kitose tarptautinėse 

organizacijose, formuojant valstybės įvaizdį. 
Jūs ir šiandien aktyviai dalyvaujate mūsų šalies gyvenime, 

kartu kuriame pilietinę visuomenę. 
Telydi mus ta stiprybė ir vienybė, sujungusi per Kovo 11-ąją. 

Pagarbiai -ANTANAS PETRAUSKAS, 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 
Vilnius, 2007 m. kovas 

'

3.i. PRANEŠIMAS 
- - TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 

LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2007 m. kovo 18, sekmadienį, 

l v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

Dalyvaujančių registracija prasideda 12 val. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirm. ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų; 
3. Darbotvarkės tvirtinimas; 
4. 2006 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
5. Pranešimai: a) LN valdybos pirmininko, b) "Labdaros" 

fondo valdybos pirmininko, c) iždininko, d) revizoriaus 
( auditor ), e) visuomeninės veiklos komiteto, t) revizijos 
komisijos, g) įstatų komiteto, h) revizoriaus (auditor) 
tvirtinimas; 

6. Diskusijos dėl pranešimų; 
7. LN 2007 m. biudžeto tvirtinimas; 
8. "Labdaros" fondo 2007 m. biudžeto tvirtinimas; 
9. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai); 

b) revizijos komisijos (l narys/ė) 
10. Einamieji reikalai, sumanymai, narių pasiūlymai/patarimai; 
11. Susirinkimo uždarymas. 

Šiais metais į LN valdybą bus renkami keturi nariai. Valdy
bos kadenciją baigia: A. Abromaitytė, A. Jonušas, E. Steponas, 
N. Žukauskienė. Bus renkami 3 nariai į valdybą - metams ir 
vienas 2 metams. Iš revizijos komisijos kadenciją baigia V. 
Kulnys. Bus renkamas narys/ė į revizijos komisiją - 3 metams. 

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamo kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai. 

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2007 m. kovo 16 d., 10 
v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje. Toronto Lietuvių Namų valdyba 

KLB ŽINIOS 

• PLB ir PLJS kraštų pir
mininkų suvažiavimas vyks rug
pjūčio 6-9 d.d. Kernavėje. 

• Kanados baltiečių fede
racija rengia sibirinių trėmimų 
minėjimą birželio 11 d. Prisikė
limo parapijos salėje l v.p.p. 
įvyks konferencija "Condemn 
communism", o 7 v.v. - meti
nės ekumeninės pamaldos Pri
sikėlimo parapijos šventovėje. 

• Raginami visi pasirašyti 
peticiją dėl dvigubos pilietybės. 
Pasirašyti galima mūsų kredito 
kooperatyvuose, Kanados lietuvių 
bendruomenės raštinėje bei inter
neto tinklalapyje www. klb.org. 

• Dėkojame Kalgario apy
linkei, susimokėjusiai solidaru
mo įnašą $100. 

• Sveikinam Matą Stanevi
čių, šiemet gavusį visuomeni
ninko-kultūrininko premiją. 

i AUKOS i 
Hamiltono D.L.K. Algirdo 

šaulių kuopa užbaigusi savo 
veiklą, iždo lėšas paskirstydama 
lietuvių organizacijoms bei ins
titucijoms Tėviškės žiburių lei
dybą parėmė $500 auka. Nuo
širdžiai dėkoja laikraščio leidė
jai už stambią paramą. 

Adamonių šeima iš Los 
Angeles, CA, savo paskutinia
me testamente Tėviškės žibu
riams paskyrė $400 (JAV) "įver
tindama Jūsų pastangas bei rū
pestį lietuvybės išlaikymui išei
vijoje". Čekį atsiuntė V. Juod
valkis. TŽ leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą, skatinančią 
išlaikyti savąją spaudą. 

A.a. Antano Barkausko 4 
metų mirties prisiminimui jo 
žmona Danutė Tėviškės žibu
riams aukojo $50. 
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$ K ~!o~s !1:0~1~:~:~r:a:i; 
dr. ANTANAS MATULAS 

HAMILTONE kovo 17, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 
Meninę programą atliks Toronto pensininkų choras "Daina11

, vad. Lilijos Turūtaitės, 
"Aukuro" aktoriai Marija Kalvaitienė ir Kęstutis Kalvaitis. 

TORONTE kovo 18, sekmadienį, 4.30 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje . 
Meninę programą atliks Arūnas Radtke (tenoras), Agilė Storyk (violončelė), 
Ilona Beresnevičienė (fortepijonas), Danguolė Radtke (akompaniatorė). 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje 

Rengia Tėvynės sąjunga 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 

KLB Krašto valdyba sudarė šios sudėties Krašto tarybos RINKIMŲ KOMISIJĄ: 

K. Garbaliauskaitė, J. Kisielytė, R. Slavinskaitė, pirm. O. Stanevičiūtė. 

KLB Apylinkių rinkimų komisijos KANDIDATŲ SĄRAŠĄ į 
Tarybą privalo atsiųsti Krašto tarybos rinkimų komisijai iki 

2007 m. balandžio 27 d. 
KLB Krašto tarybos rinkimų data - 2007 m. gegužės 27 d. 

Krašto tarybos rinkimų komisija išsiuntinės apylinkėms visus reikalingus dokumentus. 
Dėl rinkimų eigos kreiptis į KLB Krašto tarybos rinkimų komisiją. 

Komisijos adresas: l Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5Gl. 
Tel. 416 533-3292; faksas 416 533-2282; el.paštas klb@on.aibn.com 

KLB Krašto valdyba 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

55-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2007 m. balandžio 1, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 
* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 
* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

VYKS LOTERIJA! 
LAIMIKIS - lėktuvo bilietas i Lietuvą 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos 

iki kovo 26 d. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

NIJOLĖ B. BATES 
lH (416) 763-5 1 61 

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

Patyrimas sioįe srityje nuo 1987 m .. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Mūsų šventovėse Gavė
nios susikaupimus ves Vilniaus 
katedros klebonas kun. Ričar
das Doveika. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach, ON, Gerojo Ga
nytojo šventovėje bus kovo 14, 
trečiadienį, 2 v.p.p. 

• Gavėpios susikaupimas 
Delhi, ON, Sv. Kazimiero šven
tovėje bus kovo 15, ketvirtadie
nį, 11 v.r. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 16, penktadie
nio, iki kovo 18, sekmadienio. 
Susikaupimo dienų tvarka: ko
vo 16, penktadienį - Mišios su 
pamokslu 11 v.r.; kovo 17, šeš
tadienį - Mišios su pamokslu 
11 v.r., o 6 v.v. Mišios supa
mokslu; salėje po Mišių kavutė 
ir proga pabendrauti su susi
kaupimo vedėju; kovo 18, sekma
dienį - pamokslai ir Mišios 
įprasta sekmadienio tvarka. Išpa
žinčių susikaupimo vedėjas klau
sys kasdien prieš ir po Mišių. 

• Anapilio autobusėlis Ga
vėnios susikaupimo metu veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" Anapilin penktadienį ir 
šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal par
veš po susikaupimo pamaldų. 

• Kovo 18, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišiose giedos To
ronto vyrų choro "Aras" dalis. 

• Kovo 18, sekmadienį, 12. 
30 v.p.p. po Gavėnios susi
kaupimo Anapilyje mūsų para
pijos KLK moterų dr-jos sky
rius rengia pabendravimo su 
kun. Ričardu Doveika vaišes 
parapijos salėje. Kainos: suau
gusiems - po $10, o vaikams -
po $3. 

• Dėkojame Vincui Baliū
nui, kuris atnaujino klebonijos 
virtuvę bei jos spinteles, ir An
tanui Išganaičiui, sudėjusiam 
virtuvėje naujas grindis. Jiedu 
~avo darbą paaukojo parapijai. 
Siems pataisymams medžiagą 
nupirko mūsų parapijos KLK 
moterų, dr-jos skyrius. 

• Zodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą mūsų pa
rapijos salėje sekmadieniais 
platina A. Augaitienė. 

• Anapilio knygyne gautas 
žurnalo Lithuanian Heritage 
sausio-vasario numeris. Taipgi 
galima įsigyti B. Piesarskio ir 
B. Svečiavičiaus paruoštą ang
lų-lietuvių ir lietuvių-anglų kal
bų žodyną bei Vili Dainų šven
tės vaizdaplokščių (DVD). 

• Mišios sekmadienį, kovo 
18: 9.30 v.r. už a.a. Praną Ali
šauską (IX metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, kovo 18, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už Lapayi
čių ir Liegų mirusius; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje, kovo 17, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Petrą 
Janulį. 

A.a. Eugenijos Pakauskie
nės l mirties metinių (kovo 18 
d.) prisiminimui duktė Milda 
Stechyshyn ir šeima Tėviškės ži
buriams aukojo $50. 

KLF ŽINIOS 

Studentai, norintys gauti 
stipendijas iš Kanados lietuvių 
fondo, gali kreiptis į Fondo raš
tinę telefonu darbo valandomis 
ar elektroniniu paštu, ir šių me
tų anketos bus jiems pristaty
tos. Stipendijų prašymai turi 
pasiekti raštinę ne vėliau kaip 
š. m. gegužės 15 d. Inf. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį giedos pa

rapijos "Retkartinis" choras. 
• Sekmadienį Kovo 11-toji 

buvo paminėta Mišių metu 
maldomis ir aukojimo procesi
ja. Tėvynės sąjungos nariai at
nešė ir ant altoriaus padėjo tri
spalvę žvakę ir gėlių kentėju
siems ir žuvusiems už Lietuvos 
laisvę prisiminti. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Gintautas Neimanas su 
Leanne McKee. 

• Kovo 6 d. palaidotas a.a. 
Petras Lukošius, 94 m. Paliko 
žmoną Eleną, sūnų Viktorą su 
šeima ir gimines Lietuvoje. 

• Gavėnios penktadieniais 
parapijos šventovėj yra einami 
Kryžiaus keliai (stacijos) 6.20 
v.v. Mišių dalyviai yra kviečia
mi atvykti 20 minučių prieš Mi
šias ir kartu su kunigu apmąs
tyti Kristaus kančią. 

• Kanados lietuvių katali
kų centras (KLKC), vadovauja
mas Jono Andrulio, yra pasky
ręs visą kovo mėnesį rinklia
voms Religinei Lietuvos krikš
čionių bendrijos šalpai. Kovo 
mėnesio pabaigoje aukos bus 
persiųstos KLKC, kuris jas pa
skirstys pagal prašymus ir pro
jektų svarbą. Aukos renkamos 
iki kovo pabaigos. 

• Ryšium su Krikščionių 
vienybės savaite, kuri buvo sau
sio 21-28 d.d., lietuvių ekume
ninės pamaldos vyks kovo 20, 
antradienį, 7 v.v. Tą dieną Mi
šios parapijos šventovėj bus tik 
8v.r. 

• Paskutinė Gavėnios pa
skaitų ciklo liturgisto Gregory 
Beath paskaita vyks ketvirta
dienį, kovo 15, 7.30v.v. muzikos 
kambaryje. Paskaitų ciklą suor
ganizavo parapijos tarybos reli
ginė sekcija. 

• Gavėnios susikaupimą 
ves Vilniaus katedros klebonas 
kun. Ričardas Doveika kovo 
22-25 d.d. Susikaupimo pradžia 
ketvirtadienį, kovo 22, 7 v.v.; 
penktadienį Mišios ir pamoks
las 10 v.r. ir 7 v.v.; šeštadienį 10 
v.r. ir 4 v.p.p., o sekmadienį 
įprasta Mišių tvarka. Išpažinčių 
bus klausoma pusvalandį prieš 
kiekvienas Mišias. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
18: 8 v.r. už a.a. Mariją Ku
čienę; 9 v.r. už a.a. Bronių ir 
Albertą Jurėnus; 10.45 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, 
už a.a. Povilą Dunderą, už a.a. 
Pranutę ir Juozą Siminkevičius; 
12.15 v.d. už a.a. Rimantą Anskį. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

PATIKSLINIMAS 
TŽ nr. 8 šeštame puslapyje 

Argentinos lietuvių centro ko
respondentas "Svečias" rašyda
mas apie Iškilmingą šventę ne
paminėjo, kad tarp svarbių
reikšmingų sveikinimų buvo 
gautas PLB pirmininkės Regi
nos N arušienės laiškas. 

Noširdus ačiū už paskelbi
mą TŽ Lietuvių centro žinių su 
nuotraukomis. 
Artūras Mičiūdas, Argentinos 

lietuvių centro pirmininkas 

PRIMENAME, kad aprė
minti skelbimai, kuriems rei
kalingas didesnis plotas, pri
imami vėliausiai iki ketvirta
dienio 12 v.d., jeigu norima 
jį skelbti ateinančios sa
vaitės TŽ numeryje. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Pamaldos kiekvieną sek

madienį, 9.30 v. ryto. 
• Ekumeninės pamaldos 

antradienį, kovo 20, 7 v.v. Prisi
kėlimo šventovėje ir sekmadie
nį, kovo 25, 9.30 v. ryto mūsų 
šventovėje. 

• Sekmadienio tikybos pa
mokos vaikams - kovo 25 d. pa
maldų metu. 

• Moterų draugijos susirin
kimas sekmadienį, kovo 25, po 
ekumeninių pamaldų. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 11 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 130 sve
čių. Pietų metu budėjo ir su sve
čiais supažindino LN Kultūros 
komisijos narys B. Stundžia. 

• Kovo 10 d. po kapitalinio 
remonto atvėrė duris vieninte
lis lietuviškas baras Toronte 
"Lokys". Kviečiame visus apsi
lankyti ir nepamiršti pasikviesti 
draugus. Maloni aplinka, dide
lis gėrimų pasirinkimas. 

• Visuotinis metinis Lietu
vių Namų narių susirinkimas 
įvyks kovo 18 d., l v.p.p. 

• Balandžio 21 d. Vytauto 
Didžiojo salėje - Medžiotojų
žūklautojų klubo "Tauras" tra
dicinis metinis balius su žvėrie
nos vakariene, vynu, loterija, 
šokiais. 

• Pietūs Lietuvių Namuose 
vyksta reguliariu laiku sekma
dieniais nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 
Kviečiame visus pietauti Lietu
vių Namuose. 

• Kult. k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių. Norintieji 
jų įsigyti prašomi skambinti tel. 
416 769-1266 arba el.paštu 
vkulnys@hotmail.com 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo 

Adamonių šeima - $500 (pali
kimu). Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto Lie
tuvių Namų raštinėje, Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adre
su: Labdara, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 17 d. pamokų ne

bus - TCDSC mokslo pertrau
ka. Grįšime prie knygų kovo 24 
d.Ž 

A.a. Vaclovo Goldbergo at
minimui pagerbti žmona S. Gold
bergienė Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

BUTAI LIETUVOJ - gražūs ir 
patogūs išnuomojami Vilniaus 
senamiesčio centre. Kreiptis 
http:l/ricardasguesthouse.tri 
pod.com 

NAUJOS 2 CD PLOKŠTELĖS. 
Dainuoja su orkestru estrados 
solistas Juozas Nakutavičius 
("Dainuok ir šok", "Ugningas 
bučinys"). Kaina vienos CD 
plokštelės, įskaitant pašto iš
laidas - $12 (JAV). Užsakymus 
siųsti: Joseph Nakutavičius, 
7119 Toledo Rd., Spring Hill, 
FL 34606-6165 USA. Tel. 352 
688-2476. Galima gauti vaizda
juosčių (212), garsajuosčių 
( 482), CD plokštelių (90) sąra
šą. Visos iš Lietuvos. 
PARDUODAME vasarnamį Va
sagoje. Labai arti ežero ir krau
tuvėlės, 57-oje g. Prijungta prie 
miesto vandentiekio. Sklypas 
40 x 100 pėdų; naujas stogas. 
Kaina $129,000. Prašome 
skambinti tel. 416 587-9070. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje kovo 11 d., 11 v.r. Mišias atnašavo 
klebonas kun. G. Mieldažis. Prasmingą rekolekcijų pamokslą 
pasakė prel. J. Staškevičius. Abu dvasininkai paminėjo kovo 11 
d. reikšmę. Paminklinę lentą žuvusiems už Lietuvos laisvę 
puošė trispalvė vėliava ir vainikas. Po Mišių choras ir tikintieji 
sugiedojo Lietuvos himną. Salėje, parapijos komiteto narės 
Silvijos Staškevičienės iniciatyva, buvo paruoštos gražios vaišės. 

Auksinio amžiaus "Rūtos" klubo valdyba praneša, kad 
revizijos komisija pasiliko ta pati: J. Naruševičius, J. Stankaitis 
ir A. Urbonas. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos metinis susirinki
mas įvyks kovo 18 d., po 11 v.r. Mišių. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, kovo 4, Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio 

metai oficialiai prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis. Dėkojame 
Lenai Asipavičienei už gėlių pintinę prie altoriaus. Po šv. Mišių 
parapijiečiai ir svečiai nusileido į salę minėjimui ir pietums. 
Simtmečio rengimo komiteto pirmininkė Joana Adamonytė 
pradėjo minėjimą. Ji papasakojo apie parapijos pradžią. Visi 
buvo pakviesti atsistoti ir tylos minute prisiminti mirusius kle
bonus, kunigus ir parapijiečius. Joana atkreipė dėmesį į senų 
nuotraukų parodą. Dar bus digesnė paroda. Sekmadienį, birže
lio 3, bus laiminamas naujas Simtmečio kryžius. Priminė, kad 
didžiausios iškilmės vyks Padėkos savaitgalį, spalio 6-7 d.d. 
Joana padėkojo visiems, kurie aukojo šimtmečio reikalams. 
Sveikinimus atsiuntė Montrealio kardinolas Jean Claude Tur
cotte, prel. Edmundas Putrimas, Kanados ministeris pirmi
ninkas Stephen Harper, Kvebeko premjeras Jean Charest. 
Kun. Vytautas Staškevičius pasveikino Kanados lietuvių katali
kų kunigų vienybės vardu, A!'ūnas Staškevičius sveikino KLB 
Montrealio apylinkės vardu. Sv. Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis taipgi tarė kelis žodžius. Meninę prog
ramą atliko Otavos choras "Arija" kartu su Montrealio lietuvių 
choru. Jungtinis choras, diriguojant muz. Aleksandrui Stanke
vičiui, dainavo 4 dainas. Akompanavo Tomas Svilans. Padainavo 
Otavos moterų choras, vad. Lorettos Lukšaitės-Cassidy. Ad
riana Karkaitė-Verbylienė atliko linksmą dainą Švelnumas. 
Montrealio choro mamos -Andrėja Celtoriūtė, Loreta Čičins
kaitė-Castanheiro, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Živilė Jurkutė
Blayney - ir jų vaikai -Andrius Beniušis, Darius Jaugelis-Zat
kovic, Ljna Jaugelytė-Zatkovic, Dainava Jurkutė-Blayney, 
Ariana Cičinskaitė-Castanheiro - stipriai padainavo Devynbal
sę. Dar pasirodė visas Montrealio choras. Meninę programą 
užbaigė jungtinis choras, vad. Lorettos Lukšaitės-Cassidy. 
Visiems taip patiko programa, kad chorai turėjo pakartoti 
Vieni} šeima. Po to vyko šilti pietūs ir loterija. 

Simtmečio komitetas dėkoja Julijai Adamonienei už iškep
tus ir loterijai padovanotus 4 napoleonus ir l ežį tortą, LITUI 
ir visiems už dovanotus laimikius. Loterija davė $976 pelno, 
kuris skiriamas šimtmečio reikalams. Dėkojame Otavos chorui 
"Arija" ir Montrealio lietuvių chorui bei jų vadovams, ir fo
tografui Tony Laurinaičiui. Klebonas kun. A. Volskis ir šimtme
čio komitetas dėkoja visiems už gausų dalyvavimą. 

Gavėnios rekolekcijos buvo šeštadienį, kovo 10, 5 v.p.p. Jas 
vedė prel. J. Staškevičius iš Toronto. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. E„ SUITE 555, MONTR EAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

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

IEŠKAU DARBO. Valau na
mus, apartmentus, raštines. 
Prašau skambinti tel. 416 817-
5944. 
CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

FAX: (514) 766-1349 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


