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Iš kartos į kartą 
Vėliavas keldami, patriotines dainas dainuodami, para

duodami ir salių minėjimuose tautinius šokius šokdami, 
prasmingas kalbas sakydami, artėjame prie Nepriklauso
mybės paskelbimo šimtmečio. 

D AR devyneri metai! „ Laikas trumpas, bet per jį 
daug kas pasikeis - ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Per tą 
laiką suspės ateiti nauji vadai ir veikėjai, nauji įvai

rių sričių darbuotojai, kūrėjai, menininkai; jaunuoliai-ės 
taps suaugusiais, į savarankišką gyvenimą išėjusiais. Ką jie 
visi atneš tautai, žmonijai, kaip dirbs ir veiks tarp naujų pa
vadinimų ir reikalavimų? Tui tik dalelė klausimų, ir tai sau, 
arba kiekvienam, kuriem rūpi tautos gerovė ir nepriklauso
mos valstybės ateitis vis platėjančiuose pasaulinės apimties 
rėmuose, su vis naujais politiniais, ekonominiais bei tautų 
bendravimo vingiais ir nelauktais išbandymais. Nepriklau
somybės šventėn renkantis, naudinga prisiminti ir pamąsty
ti, kaip toji ilga Vasario 16-osios minėjimų grandinė įvairiau
siomis sąlygomis nusitęsė iki šių dienų, kaip ji vis kurstė Tė
vynės meilės liepsnelę, neleido nė dienai užgesti tai, kas bu
vo per šeimas bei mokyklas, per organizacijas įžiebta, įdieg
ta visam laikui, visam gyvenimui. Tui vertybė, kuri daugeliui 
iškilo virš visų kitų kasdienių ir blankiai šviečiančių, stačiai 
įsiliejo į kraują. Rodos, įvyko kažkas stebuklingo, kuore
miantis ir Nepriklausomybė atkovota, ir išeivija nesutirpusi. 
Viskas tartum kilnu ir tvarkinga. Tačiau ramybės neduoda 
dar vienas neatsakytas klausimas: ar visa tai bus įmanoma 
perduoti ir toliau iš kartos į kartą? Ir antra - ar tie perdavė
jai jaunimui neatrodo kaip apgailėtini atsilikėliai, nesupran
tantys ar nematantys šių laikų pasaulio, jau pavargę ir už
kietėję "titnagai"? 

KAIP juos kas bevertintų, išeivijoje jie dar sudaro di
džiąją dalį minėjimų dalyvių. Jie vis dar savo asme
ninėmis aukomis, savanoriškais darbais, nė cento 

neprašydami, stumia tą nelengvą ir vis sunkėjantį lietuviško 
gyvenimo vežimą, tarsi būtų kuo nors kam nusikaltę. Negi 
tiems, kuriems toks "vežimas" nereikalingas jų užmačioms 
bei užgaidoms tenkinti, dargi trukdantis greičiau jungtis į 
gyvenamojo krašto minias, romėnų stiliumi šaukiančias -
duonos ir žaidimų. Arba "nusikaltę" taip kaip ir okupacijų 
laikais, kad savo Tėvynę mylėjo, kad toji meilė skatino juos 
kelti į bokštus trispalves Vasario 16-osios dieną. Kad toji 
meilė virto nežmoniška kančia tardytojų kambariuose, kad 
ji dundėjo traukinių ešelonuose ir stiprėjo partizanų bun
keriuose. Ar tai suvokiama kaip tikrovė šių dienų augančiam 
ir gyvenimui besiruošiančiam žmogui - tautiečiui savo kil
me ir pagal patriotinius užrašus? O jeigu suvokiama ir nors 
kiek suprantama, tai kaip vertinama, kai prieš akis klostosi 
visai kitokie gyvenimai, kitokie rūpesčiai ir lūkesčiai? Ne
mažai klausimų apmąstymui švenčiant Vasario 16-ąją. 
Švenčiant, kai dėmesys blaškomas puošmenų, iškilmių ir 
džiaugsmingų proveržių. Joks minėjimo dalyvis šito neiš
vengs. Ir nėra ko vengti. Džiaugtis tarp savų tautiečių Ne
priklausomybės švente - kas begali būti gražiau ir prasmin
giau. Tačiau kylantys klausimai tegu primena, kad šitokia 
svarbi šventė būna reikšmingesnė ir įspūdingesnė, kai pro 
jos gražią išorę įsilieja tautos gyvybę palaikanti mintis apie 
jos ateitį ir privalomus darbus tai ateičiai užtikrinti. Sveiki
name tautiečius, kur jie begyventų, ką šiandien beveiktų, ką 
bedarytų. Vasario 16-oji kaip Nauji metai mūsų tautai ir 
valstybei. Švęskime. ČS 
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Ką istorija nurodo? 
Lietuvos vardas ir jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 

tūkstantmetis 

(Susilaukus pasiūlymų ir pritarimų, 
spausdiname akademiko prof. Zigmo Zinke
vičiaus straipsnį, paskelbtą Šiaurės Atėnuose 
2009 m. sausio 16 d., nr. 2(924). Red.) 

Vardas Lietuva 

Lietuvos vardas istoriniuose šaltiniuose ir 
kalbinėje tradicijoje turi tris atmainas: su 
šaknimis liet-(lietuviškoji tradicija), lit-(slavų 
tradicija) ir leit-(Iatvių tradicija). Lietuviškos 
tradicijos šaknis liet- slypi seniausiose vokie
čių (Lettowen) ir lotynų (Lethovia, var. Letto
via, Lettavia ir kt.) kalbomis rašytų šaltinių 
formose. Greičiausiai šiai tradicijai priklauso 
ir estų vartojamas Lietuvos pavadinimas 
Leedu arba Leedumaa (maa 'kraštas, šalis'). 
Mat estai, kaip ir vokiečiai, su Lietuvos vardu 
turėjo susipažinti tiesiog iš pačių lietuvių. 
Nors jie su lietuviais bendrų sienų neturėjo, 

tiesioginių santykių būta. Antai Henriko Lat
vio kronikoje rašoma, kad XIII a. pradžioje 
lietuviai neretai rengdavę karo žygius į estų 

žemes arba kartu su estais kovodavę prieš Or
diną. Suomių Liettua dar tiksliau negu estų 
Leedu(maa) atspindi lietuvišką formą Lietuva. 
Bet tai greičiausiai naujas terminas, matyt, 
atėjęs per raštus. 

Slavų tradicijos seniausia užfiksuota 
forma laikytina Rusios metraščių Litva, var
tota greta trumpesnės Litva. Plg. lenkų Litwa. 
Tai slaviškas lietuviškos formos *Lietuva< 
*Lętuva atliepinys su i vietoj ie <ę (iš bal. ei), 
rodantis labai seną etnonimo kilmę. Pažymė
tina, kad Rusios metraščiuose terminas Litva 
vartotas ne tik kraštui, bet ir jo gyventojams 
pavadinti, panašiai kaip Goliad 'galindai', Čud 
'estai, kartais ir kiti Pabaltij~o_f_in_a_i_' . ___ _ 

Nukeltai 4-tą psl. 
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Veikti, melstis ir 
apaštalauti 

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

Šių metų balandžio 15 d. 
sukanka šimtas metų nuo 
Adelės Dirsytės gimimo. Lie
tuvoj e ji gyveno 37 metus; 
Sibire - 9: iš viso 46 metus. 
Tiek Lietuvoje, tiek Sibire ji 
veikė, meldėsi ir apaštalavo. 
Veikė kaip ateitininkė. Mel
dėsi kaip pilnai pasitikinti 
Dievo pagalba. Apaštalavo 
kaip Kristaus sekėja. Sibire 
prisidėjo dar viena - pati 
sunkiausia - veikla: ji sekė 
Kristų kryžiaus keliu iki au
kos viršūnės - mirties (1955 
m.). Sukaktuviniais Adelės 
Dirsytės gimimo metais ryž
kimės su ja veikti, melstis ir 
apaštalauti. 

Adelė buvo ir tebėra 
veiklos įkvėpėja ir organiza
torė. Tokia ji buvo Lietuvoje, 
tokia - ir Sibiro konclage
riuose. Lietuvoje 1935-1940 
m. Adelė buvo viena pagrin
dinių Lietuvių katalikių mo
terų draugijos organizatorių. 
Ant jos pečių (ypač nuo 1938 
m.) buvo tos naujos organi
zacijos plėtros veikla - naujų 

skyrių steigimas visoje Lie
tuvoje. 

Globodama ateitininkiš
ką jaunimą Vilniuje sovietų 
okupacijos metu, Adelė, ša
lia ideologinio paruošimo, 
organizavo jaunus žmones 
artimo meilės darbams: glo
boti senelius ir neturtingas, 
ypač daugiavaikes šeimas. Si
biro konclageriuose Adelė 
slapta rengė literatūrinius, 
kultūrinius ir religinius va
karus, valandas su atitin
kama programa ir diskusi
jomis. 

Kaip veikti su Adele? 
Įkvėpimo konkretiems dar
bams reikia ieškoti Adelės 
laiškuose iš Sibiro, o taip pat 
liudininkių prisiminimuose. 
Skaitykime individualiai, t. 
p. susirinkime, stovyklose ir 

kt. Adelės pavyzdžiu, į veiklą 
reikia įjungti gerus darbus 
vargšams ir stokojantiems. 
Adelę galime laikyti pavyz
džiu kaip rengti, organizuoti 
įvairių formų kultūrinius ren
ginius. Ji juos rengė sunkiau
siomis sąlygomis. Mums gi 
tos sąlygos yra palankios. 

Vienintelis Adelės išlikęs 
išspausdintas kuklus eilė
raštis yra malda - rasti savo 
kelią gyvenime (jos mono
grafijoje: "Kur, o kur mano 
kelias?"). Ta malda su kaupu 
buvo išklausyta. Malda tapo 
gyvenimu ypač Sibire. Iš nuo
latinio ryšio su Dievu (per 
Mariją) sklido jai (o taip pat, 
jos draugėms) stiprybė. 

Sibire Adelė uždegė savo 
drauges maldos dvasia. Su jų 
pagalba kūrė ir ranka užrašy
davo maldos rinkinėlius ir 
juos perduodavo lietuvai
tėms kituose konclageriuose. 
Viena maldaknygė Marija, 
gelbėki mus pro Geležinę 
sieną pasiekė JAV ir, išversta 
į daugelį kalbų, buvo išpla
tinta milijoniniu tiražu. Taip 
ji, pati nei nežinodama, tapo 
daugelio žmonių maldos mo
kytoja. Ji moko ir mus. Nesi
liovė stiprinusi kitų kalinių 
dvasią ir moralę. Dėl to Ade
lė, kaip "nebepataisoma", 
buvo nuvežta į sunkiausią 
Kolymos darbo zoną, nuolat 
tardoma, mušama ir kanki
nama. Visa tai nepalaužė jos 
valios, bet sužlugdė jos fizinę 
ir psichinę sveikatą. Tai pri
vedė prie galutinio jos likvi
davimo (1955 m. rugsėjo 26 
d.). Kaip melstis ir aukotis 
su Adele? Turėdami (arba 
įsigiję) Adelės parašytą Sibi
ro maldaknygę Marija, gel
bėki mus, melskimės iš jos 
individualiai, o taip pat savo 
susirinkimuose ir stovyklose. 

(Bus daugiau) 

Laisvės premija -
Nijolei Sadūnaitei 

Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, IL (JAV), sausio 31-
vasario 1 d.d. įvyko Politinių 
studijų savaitgalis. Jo metu 
ketvirtą kartą buvo įteikta 
Laisvės premija. Jau tris kar
tus tokių premijų įteikimas 
buvo surengtas Los Angeles, 
CA. Laisvės fondo ir premi
jos įkūrėjas - dr. Rimtautas 
Marcinkevičius. Šįkart Lais
vės premija buvo skirta ne
nuilstančiai kovotojai už žmo
gaus laisvę ir jo teises - sese
lei Nijolei Sadūnaitei. Anks
tesnėmis premijomis buvo 
įvertinti: Sausio 13-ąją žuvusi 
Loreta Asanavičiūtė (po mir
ties), plk. Vytautas Pociūnas 
(po mirties), o trečioji įteikta 
dviems - Lietuvos žinių vyr. 
redaktoriui Valdui Vasiliaus
kui ir Ramutei Žukaitei, JAV 
LB Niujorko apygardos pir
mininkei. Nijolei Sadūnaitei, 
dėl sveikatos būklės neatvyku
siai atsiimti premijos, ją per
duos Ramutė Žukaitė. Buvo 
maloni staigmena išgirsti lau
reatės Nijolės Sadūnaitės bal
są iš Lietuvos, įrašytą žurnalis
tės Ligijos Tautkuvienės, likus 
porai valandų iki premijos 
įteikimo. 

Šių metų renginio tema: 
"Lietuvos valstybės politikos, 
ekonomikos, kultūros ir dva
sinių vertybių vystymo per
spektyvos ir reikšmė užtikri
nant lietuvių tautos išlikimą 
Lietuvoje ir išeivijoje XXI š." 
Dr. Rimtautas Marcinkevi
čius, pradėdamas renginį, pa
kvietė sugiedoti Lietuvos him
ną, išklausyti kun. Jauniaus 
Kelpšos invokacijos. Praneši
mus skaitė svečiai iš Lietuvos 
- plk. Vytautas Damulis, bu
vęs Valstybinio saugumo de
partamento Kontržvalgybos 
valdybos viršininkas, kun. Sta
nislovas Anužis (Lietuvių 
fronto bičiulių sambūris, Gargž
dai), gen. Arvydas Pocius, 
šiuo metu reziduojantis NA
TO būstinėje Norfolk'e, JAV. 
Iš JAV - kun. Antanas Saulai
tis, dr. Rimtautas Marcinke
vičius, JAV LB Los Angeles 
apylinkės pirmininkas; Rūta 
Kuncienė, JAV lietuvių visuo
meninio komiteto narė, Čika
ga; Jolanta Bačiulytė, JAV LB 
LA apylinkės narė; Bronius 
Nainys, savaitraščio Amerikos 
lietuvis politikos apžvalginin-

kas, Lemontas; Ramutė Žu
kaitė; Lilija Tautkuvienė, Bi
čiufystės vyr. redaktorė, Čika
ga; kun. Arvydas Žygas, Put
nam'as, CT. Vyko diskusijos, 
atsakinėta į klausimus. 

Pirmosios Politinių studi
jų dienos programą puikiai 

klaną, apie plk. Vytauto Po
ciūno žūtį Gudijoje, pristatė 
ir komentavo plk. Vytautas 
Damulis. Po šio filmo žmo
nėms daug kas paaiškėjo - ty
rimas sąmoningai neatliktas 
iki galo ir kaltininkai dar ne
nubausti... 

Dr. Rimtautas Marcinkevičius per Ramutę Žukaitę perduoda 
Laisvės premijos diplomą Nijolei Sadūnaitei 

papildė Lemonte įsikūrusios 
Maironio lituanistinės mo
kyklos abiturientai ir žemes
niųjų klasių moksleiviai. Jie, 
pasirinkę temą Kodėl man 
svarbu išlikti lietuviu, nustebi
no ir sujaudino susirinkusiuo
sius, aiškiai ir tvirtai atsakyda
mi - todėl, kad Lietuva yra 
mano Tėvynė! Moksleivius 
pasirengti savarankiškai pa
skatino mokytojai Gražina 
Sturonienė ir prof. Vainis 
Aleksa. Parodytas dokumen
tinis filmas Soviet Story (latvių 
režisierius Edvins Šnore) su
krėtė žiūrovus žiauria realybe, 
nustebino faktais, kurie de
šimtmečiais buvo sovietų taip 
rūpestingai slepiami ir nei
giami. 

Sekmadienį, vasario 1, 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos šventovėje, Le
monte, buvo aukojamos šv. 
Mišios ir už Politinių studijų 
savaitgalio ir Laisvės premi
jos renginį bei jo dalyvius. Vy
tauto Matulevičiaus dokumen
tinį filmą Tyrimas, supurtęs 

Meninę programą atliko 
dainininkės Jolanta Banienė 
ir Loreta Karsokienė. Dainuo
jant Kipro Mašanausko Lie
tuva, Lietuva, buvę salėje, su
sikibo rankomis ir aukštai jas 
iškėlę, dainavo kartu. Tai pri
minė neramias Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo die
nas. Programoje dalyvavo jau
na pianistė Berta Brazdeikytė 
ir profesionali smuikininkė 
Linda Veleckytė-Nussbaum, 
kuriai akompanavo Saori Chi
ba. Kad renginys vyktų be trik
džių, visą techninį darbą pui
kiai atliko Povilas Žemaitaitis 
iš Los Angeles LFB sambūrio. 
Politinį savaitgalį baigiant, dr. 
Rimtautas Marcinkevičius 
perskaitė priimtas rezoliuci
jas. Renginį organizavo: Lais
vės premijos fondas, Kalifor
nijos Lietuvių fronto bičiuliai, 
JAV LB LA apyl., JAV lietu
vių visuomeninis komitetas už 
LR pilietybės išlaikymą, sutei
kus kitos šalies pilietybę na
riai iš Illinois valstijos. 

Stefa Tamoševičienė 

Renginio organizatoriai ir svečiai su dail. Sigito Šniro plakatu 



MIELI TAUTIEČIAI, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios - Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga! 

Nuo pat 1918-ųjų iki dabar Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui yra brangiausia data. 

Tai mūsų visų istorijos dalis; dalis to, kuo tikėjo mūsų protėviai, tai, ką jie kūrė sau, 
kūrė mums ir tai, ką mes privalome saugoti, puoselėti ir perduoti ateinančioms kartoms. 

Net ir gūdžiausiais sovietinės okupacijos laikais ši diena gaivino tautos atmintį, priminė 
valstybės demokratines vertybes. Dabartį ji jungė su praeitimi, kad žmonės saugotų ir 
puoselėtų laisvės viltį. Ji visiems - ir gyvenantiems Lietuvoje, ir atsidūrusiems toli nuo 

gimtųjų namų, kenčiantiems skurdą ir šaltį Sibiro tremtyje ar bandantiems kurti gyvenimą 
iš naujo emigracijoje, nuolat priminė, jog esame lietuviai. 

Ko geriausios kloties visiems, čia tolimoje Kanadoje, bendros istorijos ir išgyvenimų 

suburtiems žmonėms! 

GINTĖ DAMUŠYTĖ 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje 

Civilizacija ar kultūra? 
ANTANAS RIMANTAS 

ŠAKALYS 

Šiemet Vilnius skelbia
mas Europos kultūros sostine. 
Tačiau iškart kyla klausimai, 
ar Vilniuje pristatom pasaulio 
civilizacijos pasiekimus, ar 
Vilnių, kaip Lietuvos kultūros 
sostinę, pristatome pasauliui? 

Užtenka pavaikščioti cent
rine sostinės gatve - Gedimi
no prospektu, kad nepatirtu
me skirtumo tarp eilinės gat
vės kokiame Briuselyje ar Man
česteryj e; vienoda reklama, 
vienodi užrašai, jokio išskirti
numo, nieko grynai "lietuviš
ko". O kuo gi vienas iš "kul
tūros" renginių -vokiški nau
jametiniai fejerverkai Vilniuje 
- pralenkė fejerverkus Pary
žiuje? O tuo pat metu Linzas 
(Austrija) pasiskolino mūsų 
prakartėles ir taip papuošė 
šventes, demonstruos visą žie
mą. Gal pasaulio dėmesį telk
sime prie Vilniaus senamies
čio, kuris įtrauktas į UNES
CO Pasaulio kultūros paveldo 
sąrašą? Deja, deja ... Sena
miesčio namų fasadai "mo
dernizuoti", į praeivį žvelgia 
plastikiniais langais, o ir visas 
senamiestis "paskendo" tarp 
daugiaaukščių griozdų. Ir tai 
- dėl kultūros ir civilizacijos 
painiojimo, kultūros nuverti
nimo civilizacijos naudai. 

Kaip didžiausia vertybė, 
atgauta valstybės laisvė ir ne
priklausomybė tarsi nuver
tėjo, nes ją užgožė nežabotas 
materialių vertybių siekis, sie
kis nekuriant be saiko vartoti, 
turėti, o ne būti amžinų bei 
bendražmogiškų vertybių lau
ke. Pačiame vertybių lauke 
arba skalėje radosi tokia su
maištis ir painiava, kad mūsų 
žiniasklaida bei valdžios nesu
sivokia su kokiomis vertybė
mis kurlink eiti, kurlink vi
suomenę kreipti. Taigi aki
vaizdu, kad painiojama kultū
ra ir civilizacija. 

Jei turim įvairias akade-

mijas, mokslininkus akademi
kus, kuriam pažangias techno
logijas, paruošiam profesio
nalius solistus ar orkestrus, iš
vedam produktyvias augalų 
ar gyvūnų veisles, dar nereiš
kia, kad puoselėjame kultūrą, 
o ne civilizaciją. Tai daro ir ki
tos, pasiekę atitinkamą civili
zacijos laipsnį šalys. Jei paly
ginsime kokį prancūzą, spau
dantį mygtukus reaktyviniame 
lėktuve bei galvojantį kaip dar 
patobulinti lainerio valdymą 
ir Čiukčių pusiasalio senbuvį, 
drožinėjantį iš elnio rago me
nišką žaisliuką bei drauge 
svarstantį apie žmogaus bū
ties prasmę, turėsime pripa
žinti, kad prancūzas - civilizuo
tas, o čiukčis - kultūringas. 

Didžiausias, ypač mažos, 
tautos turtas yra jos kultūra, 
nes savita kultūra ją ir išskiria 
tautų margumyne. Tik todėl 
Antanui Vienažindžiui gražus 
buvo rūtelių darželis, nes ja
me žydėjo įvairiausios gėlės. 
Ar būtų apdainuotas darželis, 
jei jame būtų vien olandiškos 
tulpės? .. 

Klausome liaudies dainą 
dainuojančią, drobiniu drabu
žiu apsirengusią, Veroniką Pa
vilionienę ir frakuotą Virgilijų 
Noreiką, dainuojantį itališkos 
operos ariją; Veronika Euro
poje - mūsų kultūros, Virgili
jus - bendraeuropietiškos kul
tūros, atspindėjimo reiškiniai. 
Jei pažvelgsime į Svirskio, 
Riaubos, mūsų kalvių, kera
mikų kūrinius, matysime pri
mityvesnius už fabrikinius ga
minius, tačiau jie atstovauja 
mūsų tautos kultūrai, fabri
kiniai - civilizacijai. 

Vienas iš Vilnius - Euro
pos kultūros sostinė ir Lietu
vos paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose tūkstantmečio mi
nėjimo renginių bus Dainų ir 
šokių šventė. Tačiau paskutinė 
Dainų šventė parodė, kad ir 
šis mūsų kultūros paveldo 
reiškinys "modernizuojamas", 
iš repertuaro šalinamas tautiš-

kumas. Rengėjams pats metas 
atsikvošėti. 

Lietuvos sostinės pavel
dui priklauso ir Kaziuko mu
gės, kurias galėtume pratęsti 
ilgesniam laikui, renginiai 
"Skamba, skamba kanklės", 
"Vilniaus dienos", "Užupio 
respublikos" šventės, velyki
nių margučių ar karpinių, ku
riuose atspindėta mūsų mito
logija ir filosofija, parodos. 
Ne prekių, o tautos dvasinį 
bagažą, prisilietęs prie vienos 
iš seniausių indoeuropiečių 
tautų, turistas iš Lietuvos tu
rėtų išsivežti, vėl turėtų norėti 
čia sugrįžti. 

Ir netenka stebėtis, nes 
tiek viešosios įstaigos "Vilnius 
- Europos kultūros sostinė", 
tiek Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo direkcija, kurios 
steigėja - Lietuvos respubli
kos Prezidento kanceliarija, 
yra sudarytos iš veikėjų, la
biau susijusių su civilizacija, 
bet ne su kultūra. Jei jau į Lie
tuvos tūkstantmečio minėji
mo programą neįtrauktas Pa
žaislia ansamblis - vienintelė 

vieta, kurioje freskomis įam
žintas Lietuvos tūkstantmetis 
- ar dar reikia kalbėti apie 
institucijų bei jų vadovų kultū-

. ? 
nngumą ... 

Tik suvokus, kad pasau
liui Lietuva įdomi sava kultū
ra, o ne civilizacijos laipsniu 
(tai galima pamatyti įvairiose 
pramonės parodose), paro
džius savo senos, savitos kul
tūros paveldą, būtų atlikta 
Europos kultūros sostinės pri
statymo misija, deramai pažy
mėta Lietuvos paminėjimo ra
šytiniuose šaltiniuose tūks
tantmetė sukaktis. Deja, ... 
neį'1'ko. 

Simtus milijonų litų kai
navusios blogos pamokos te
paskatina atsigręžti į savo se
ną, unikalią kultūrą. Tik tuo
met be kokių viešųjų įstaigų 
ar direkcijų negrabių pastan
gų, būsime matomi Europoje 
ir pasaulyje. 
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llaJ SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi gynybos pareigūnas 

Vilniuje vasario 6 d. vie
šėjo Prancūzijos kariuome
nės vadas gen. Jean-Louis 
Georgelin. Susitikimuose su 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministere Rasa Juknevičiene 
ir kariuomenės vadu gen. 
ltn. Valdu Tutkumi pasida
linta veiklos patirtimi, nes 
Lietuva ir Prancūzija yra įsi
pareigojusios vykdyti dauge
lį bendrų operacijų. 2009 m., 
kaip ir 2007 m., Prancūzija 
vykdys oro policijos misiją 
Zokniuose, taip pat numato
mos bendros išminavimo 
operacijos Baltijos jūroje bei 
mainai Prancūzijos ir Lietu
vos ginkluotosiose pajėgose. 

Lietuvos ir Prancūzijos 
bendradarbiavimas gynybos 
srityje labiausiai karinio mo
kymo veikloje. Reguliariai 
vyksta dvišaliai aukšto lygio 
gynybos ministerijų ir ka
riuomenių atstovų susitiki
mai ir žinovų lygmens susi
tikimai saugumo ir gynybos 
politikos klausimais. 

Ruošiamasi padidinti 
lietuvių karių skaičių Afga
nistane. Ministerė padėkojo 
už aktyvų Prancūzijos daly
vavimą NATO oro policijos 
misijoje Baltijos valstybėse 
bei 2008 gruodį pasibaigusį 
Prancūzijos pirmininkavimą 
ES, kurio metu daug dėme
sio buvo skiriama Europos 
saugumo ir gynybos politi
kos stiprinimui. J.L.Geor
gelin savo ruožtu pažymėjo, 
kad ES ir NATO bendradar
biavimas, ypač regionuose, 
kur abi organizacijos vykdo 
operacijas (Afganistane ir 
Kosove ), yra nepakankamas. 

Skatina energetinį saugumą 
Europos parlamentas 

(EP) vasario 3 d. patvirtino 
ataskaitą, kurioje Europos 
sąjunga (ES) raginama už
tikrinti energetikos jungtis, 
ypač atkirstuose regionuose, 
tokiuose kaip Baltijos šalys. 
EP siekia užtikrinti energi
jos tiekimą ir energetinį sau
gumą Baltijos jūros regione 
ekonominio nuosmukio są
lygomis, rašoma ataskaitoje, 
už kurią balsavo daugiau nei 
400 europarlamentarų. 

Dokumente pažymima, 
kad Baltijos jūros regionas 
turėtų būti :elėtojamas ir 
įjungiamas į Siaurės Euro
pos tinklus, o šiemet ypatin
gas dėmesys turi būti skiria
mas Baltijos šalių infrastruk
tūros sujungimo planui, ku
ris apimtų dujų ir elektros 
tiekimo infrastruktūras bei 
energijos atsargų laikymą. 
Europos parlamentas taip 
pat remia elektros "suyer
tinklo", kuris sujungtų Siau
rės jūros, Viduržemio jūros 
ir Baltijos jūros regionus, 
sukūrimo planą. 

Europarlamentaras Eu
genijus Maldeikis pažymėjo, 
kad dujų tiekimo sutrikdymų 

rizika išlieka, nes Ukrainos 
ir Rusijos susitarimas yra 
vienkartinis, be to, nėra 
bendros ES, Ukrainos ir 
Rusijos energetinio veikimo 
sistemos. Politikas pridūrė, 
kad priklausomybė nuo dujų 
tiekimo ir nuo dujų varto
jimo dramatiškai didėja, o 
uždarius Lietuvos, Bulga
rijos ir Slovakijos atomines 
elektrines ji dar padidės. 

Naujas meras 
Vilniaus miesto savi

valdybės taryba, atleidusi iš 
mero pareigų Juozą Imbrasą 
ir jo pavaduotoją Artūrą 
Liudkovskį, vasario 11 d. 
naujuoju miesto vadovu iš
rinko konservatorių Vilių 
Navicką. Interpeliacija J. 
Imbrasui pasirašė 5 frakci
jos, nurodydamos, kad me
ras neužtikrina skaidraus sa
vivaldybės tarybos darbo, 
naudojasi įgaliojimais savo 
atstovaujamos partijos nau
dai, nesprendžia aktualių 
klausimų. Naująją daugumą 
Vilniaus savivaldybės tary
boje sudarys Tėvynės sąjun
ga-Lietuvos krikščionys de
mokratai, Liberalų ir centro 
sąjunga, Liberalų sąjūdis, 

dalis Nepriklausomos frakci
jos narių ir socialdemok
ratai. Išrinkti ir trys naujojo 
mero pavaduotojai. 

Besitraukiantis meras 
teigė, esą atėjus naujai val
džiai sostinėje gali būti pri
imti gyventojams nepalan
kūs sprendimai dėl atliekų 
deginimo gamyklos, šiukšlių 
išvežimo, mokyklų ir gydy
mo įstaigų remonto bei šilu
mos ūkio. 

"Tvarkiečių" vadovas 
Opozicinės partijos "Tvar

ka ir teisingumas" (TT) pir
mininku vasario 8 d. Vilniuje 
vykusiame kongrese buvo 
perrinktas Rolandas Paksas, 
vienintelis kandidatas į šią 
vietą. Slaptame balsavime 
nušalintojo prezidento R. 
Pakso kandidatūrą palaikė 
576 kongreso dalyviai iš 590 
balsavusių. 

TT yra parlamentinė 
partija, jos frakcijai seime 
priklauso 18 narių, prie šios 
frakcijos taip pat yra prisi
jungę Lenkų rinkimų akci
jos atstovai. Prezidento rin
kimuose ši partija žada kelti 
seimo nario Valentino Ma
zuronio kandidatūrą. Rinki
muose į Europos parlamen
tą partijos vėliavnešiu bus 
pirmininkas Rolandas Paksas. 

R. Paksas kandidatuoti 
prezidento rinkimuose ne
gali, nes, 2002 m. tapęs pre
zidentu, šių pareigų neteko 
2004 m. balandį per apkaltą, 
pripažintas sulaužęs valsty
bės vadovo priesaiką ir 
šiurkščiai pažeidęs Konsti
tuciją. Tačiau apkalta ne
trukdo R. Paksui kandida
tuoti Europos parlamento 
rinkimuose. 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURW 2009.11.18 Nr. 7 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Rusios metraščiuose už
fiksuoti šie ankstyviausi Lie
tuvos (Litva) paminėjimai: 
1040 m. kunigaikštis Jarosla
vas žygiavo i Lietuvą (grei
čiausiai nesėkmingai, nes apie 
to žygio rezultatus metraštyje 
nutylima); 1113 m. Lietuva 
minima kaip Rusios kaimynė; 
1132 m. aprašomas Mstislavo 
Didžiojo žygis i Lietuvą, ne
davęs apčiuopiamų rezultatų; 
Lietuva dar minima Sakmėje 
apie Igorio Įygį (apie 1187 m.). 
(Slavų tradicijos formos (su 
šaknies i vietoj ie) vėliau įsi
galėjo vokiečių (plg. Litauen) 
ir lotynų (Lituania) šaltiniuo
se. Ilgainiui šio tipo formos 
labai išplito ir įvairias jų at
mainas imta vartoti daugelyje 
Europos kraštų, net kituose 
žemynuose. 

Plg. slavų šalyse: rusų, 
bulgarų Litva, baltarusių Lit
va, lenkų Litwa, čekų., slovakų 
Litva. Iš slavų plito tolyn, pa
vyzdžiui, estų dial. Litva-maa 
(F.J. Wiedermanno žodyne), 
vietnamiečių Litva šalia Li
tuy-a-ni ir kt. Germanų kraš
tuose: vokiečių, švedų, norve
gų, danų, olandų Lit(h)au.en, 
islandų Lit(h)aauen, Lithau
galand. Daugelyje šalių Lietu
vos pavadinimas savo kilme 
vienaip ar kitaip susijęs su lo
tynų Lituania, pavyzdžiui, ita
lų, ispanų, rumunų Lituania, 
portugalų Lituania, prancūzų 
Lituanie, anglų Lithuania, 
serbų-kroatų Litvanija, nauj. 
graikų, albanų Lituani, estų 
dial Litvani-maa (FJ. Wiede
manno žodyne), vengrųLitva
nia, turkų Litvanya, japonų 
Ritowaniya (neturi priebalsio 
l). Latviai lietuvį iš seno vadi
no leitis, dgs. leiši (dabartinė 
forma lietuvietis yra nauja), 
bet Lietuvą - Lietava. Latvių 
forma leitis, dgs. leilos 'Lietu
voje, pas lietuvius' turi šaknies 
dvibalsį ei. Janio Endzelyno 
nuomone, ši forma gauta iš 
kuršių. Latvių tradicijos lietu
vių ar Lletuvos vardas (su šak-

Ką istorija nurodo? 
nies ei) kitose kalbose nepa
plito. Be Latvijos, kiek žino
ma, buvo vartojamas tik pietų 
Estijoje (Leitte). 

(Užfiksuotas Turtu mieste 
1648 m. pasirodžiusioje (pie
tų) estų kalbos gramatikoje, 
kurios autorius buvo J. Guts
laffas. Veikiausiai estai ji gavo 
iš kaimynų latvių. Minėtoje 
gramatikoje jis turi 'lenko' 
reikšmę. Lietuvius su lenkais 
anuomet supainioti buvo ne
sunku, nes pietų Estija 1582-
1625 m. (oficialiai iki Altmar
ko sutarties 1629 m.) buvo 
valdoma Lenkijos ir Lietuvos 
valstybės. Nors minėtoje gra
matikoje Leitte reiški.a 'lenką', 
nėra abejonės, kad žmonės ši 
vardą vartojo ir lietuviams pa
vadinti). 

Vardo priešistorė 
Visų trijų tradicijų Lletu

vos vardo (su šaknies ie, ~ ei) 
pirmapradis šaltinis - lietuvių 
forma *Lietuva< *Lętuva (iš 
*Leituva). Kada jis atsirado? 
Į šj klausimą atsakyti neleng
va. Lietuvių kalbos, žinoma, 
ir tautos ištakas sudarė rytinių 
baltų pietinė dalis, buvusi ar
čiau vakarų baltų - prūsų ir 
jotvingių. Skirtingai negu 
šiaurinėje dalyje, kur baltai 
sudarė naujesnį kalbinį klodą 
finų gyventoje teritorijoje, ry
tų baltų pietinė dalis buvo se
nosiose baltų žemėse, kuriose 
jie gyveno jau ne vieną tūks
tantmetį. Cia baltai nepatyrė 
ryškesnio finų poveikio. SU fi
nais buvo šiek tiek suartėjf( 
tik tolimi šių baltų protėviai, 
bet tų ryšių būta silpnų. 1bdėl 
čia baltų kalba išliko mažai 
pakitusi-buvo maždaug tokia 
kaip ir iki rytų baltų ryškesnio 
suskilimo epochos, t.y. dar 
prieš VII a. Išlik.o beveik svei
kas, mažai tepakitęs, baltų 
vokalizmas ir konsonantiz
mas. Beveik nebuvo žodžio 
galo redukcijos, ji atsirado v~ 

liau ir nebuvo tokia intensyvi 
kaip šiauriniame areale (bent 
latvių kalboje). Išlaikyta ar
chajiška linksniavimo ir asme
navimo sistema, kurią šiauri
niame areale imta intensyviau 
prastinti. 

Iš to, kas pasakyta, matyti, 
kad rytų baltų kalbinis suskili
mas turi būti suprantamas, 
kaip šiaurinės dalies laipsniš
kas nutolimas nuo konserva
tyvios pietinės dalies, kurioje 
senovinė būklė išliko bemaž 
nepakitusi. Šis pietinis rytų 
baltų arealas ir davė pradžią 
lietuvių kalbai. Iš čia kilo ir 
lietuvių tauta. Čia jos ištakos. 
Schemoje visa tai galima pa
vaizduoti taip: RYTŲ BAL
TAI - ŠIAURINIAI-kuršiai, 
žiemgaliai, sėliai, !atgaliai 
-latviai; PIETINIAI - lietu
viai; l a. VaXaXIa.XXIa 

Kadangi šiauriniai rytų 
baltai - kudiai (kilę turbūt iš 
vakarų baltų), žiem.galiai, sė-

RYTŲ BALTAI 

l a. Va. Xa. 

liai ir ]atgaliai (tapatinti su 
latviais)-kalbos požiūriu nu
tolo nuo pietinių rytų baltų, 
t.y. būsimųjų lietuvių, kurie ir 
toliau išlaikė senąją kalbos 
būklę, tai teoriškai lietuvių 
kalbos pavadinimas galėtų bū
ti taikomas rytų baltų kalbi
niam vienetui ne nuo šiauri
nės dalies atsiskyrimo laikų 
(maždaug VII a.), bet ir anks
čiau. Beje, archeologai lietu
viams būdingą materialinę 
kultūrą aptinka jau maždaug 

nuo V a., o jos elementus 
konstatuoja buvusius net 11-
III a. Maždaug nuo tų laikų 
vartotas ir Lietuvos vardas. 
Kaip netrukus matysime, tai 
rodo slavų Litva (su šaknies 
balsiu i). 'Ihlgi etninė lietuvių 
kultūra (ir Lietuvos pavadini
mas) egzistavo jau rytų baltų 
gelmėse. Vėliau, susikūrus 
Lietuvos valstybei ir jai spar
čiai plečiantis daugiausia bu
vusiose baltų žemėse, kito ir 
geografinė Lietuvos vardo 
reikšmė. Ilgainiui juo imta va
dinti ne tik etnines lietuvių 
žemes, bet ir visas tas, kurios 
buvo prijungiamos prie Lietu
vos valstybės, taigi ir nelietu
vių gyvenamas. Visą tą vals
tybę oficialiai imta vadinti Di
džiąja Lletuvos Kunigaikštija 

(Jos teritorija atskirais lai
kotarpiais kito. Vytauto lai
kais Lietuva pasiekė savo apo
gėjų (užėmė teritoriją nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros), 

PIETINIAI ...... lietuviai 

XIL XXIa. 

vėliau vis mažėjo. Po Liublino 
unijos (1569 m.) Lietuvos var
du siauresniąja šio žodžio 
prasme imta vadinti tik pen
kių vaivadijų - Vllniaus, 'Ira
kų, Minsko, Naugarduko ir 
Bresto - teritoriją, platesniąja 
- prie šių dar priskirdavo tris 
"gudiškąsias" vaivadijas: Po
locko, Vitebsko ir Mstislavlio. 
Po Lietuvos-Lenkijos padali
jimų Lietuvos vardu buvo va
dinamas dar mažesnis plotas, 
o vietoj buvusios Didžiosios 

Lietuvos miestų bei miestelių rialf:tiniai vai7.dai 

Lietuvos Kunigaikštijos pava
dinimo ilgainiui ėmė įsigalėti 
Lietuvos ir Gudijos vardai). 

KrikšBonybės atėjimas 
įLietuvą 

Pirmasis Lietuvos vardo 
paminėjimas istoriniuose šal
tiniuose buvo susijęs su krikš
čionybės artėjimu prie Lletu
vos. Mūsų šalį krikščionybė 
pasiekė iš dviejų pusių: iš Rytų 
nuo Bizantijos per rytinius 
slavus ir iš Vakarų nuo Romos 
per vokiečius ir lenkus. Anks
tesnė buvo Rytų krikščiony
bės banga, pasiekusi dabarti
nę Lietuvą net daugiau negu 
šimtmečiu anksčiau nei Vaka
rų krikščionybė. Tui rodo se
niausias lietuviškas bažnyti
nės terminijos sluoksnis - to
kie žodžiai kaip bažnyčia, ga
vėnia, krikštas, Kūčios, taip 
pat krikščioniškų švenčių 
pavadinimai Kalėdos, ~o/Jcos, 
.krikštavardžiai Povilas ir kiti, 
gauti, be jokio abejojimo, iš 
rytinių slavų dar gero.kai prieš 
oficialųjį Lietuvos krikštą, 
greičiausiai apie X-XII a. Dar 
anksčiau Rytų krikščionybė, 
tada nedaug tesiskyrusi nuo 
Vakarų krikščionybės, pasiekė 
dabar jau išnykusius lietuvius 
toliau rytuose, jų gyvento plo
to ribas šiandien nelengva 
tiksliau apibrėžti. 'I8i turėjo 
atsitikti tuoj po rytinių slavų -
dabartinių rusų, baltarusių ir 
ukrainiečių protėvių - krikšto 
(988-989 m.), kai buvo vykdo
mos krikščionybės skleidimo 
misijos i pagonių baltų žemes. 

Tiesioginiai ar netiesiogi
niai slavų ir lietuvių kontaktai 
turėjo prasidėti labai seniai. 
Jie prasidėjo prieš pačių slavų 
krikštą. Ypač aiškiai tai mato
m.e iš slaviško Lietuvos vardo 
Litva, turinčio balsį ~ kilusi iš 
dvibalsio ei (vėlesnio ie). 'Tuigi 
slavai tą vardą turėjo gauti ta
da, kai patys tebeturėjo dvi
balsius arba bent kai vyko jų 
monoftongizacija, kurią links
tama nukelti net maždaug i 
IV a. (t). Zigmas Zinkerilius 

(Bus daugiau) 



Taryba išeivijos reikalams 
Veikėjų suvažiavimas Vokietijoje 

Lietuvos užsienio reikalą ministeris Vygaudas Ušackas (viduryje) Europos Lietuvią bend
ruomeniq pirmininką suvaliavime š.m. vasario l d. Ntr. ELK.e 

Vasario 1-osios popietę 
baigėsi tris dienas Huetenfel
de, Vokietijoje, vykęs Euro
pos Lietuvių bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimas, kurį 
organizavo Vokietijoje vei
kiantis Europos lietuvių kul
tūros centras, Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) Eu
ropos kraštų reikalų komisija 
bei Vokiet!jos lietuvių bend
ruomenė. Salia gausiai atsto
vaujamų Europos lietuvių 
bendruomenių ir Jaunimo są
jungų, suvažiavimo progra
moje dalyvavo Lietuvos res
publikos užsienio reikalų mi
nisteris Vygaudas Ušackas, 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė bei kiti už
sienio lietuvių, LR valdžios ir 
diplomatijos atstovai. 

Prasidėjusi nuotaikinga 
muzikine Vasario 16-osios gim
nazijos mokinių programa, 
suvažiavimo darbotvarkė ne
stokojo ir rimto darbo bei ak
tyvių diskusijų. Sesijų metu 
buvo aptartas praeitų metų 
suvažiavime priimtų reko
mendacijų įgyvendinimas to
liau įsigilinant į praktinius 
Lietuvos institucijų bei už
sienio lietuvių organizacijų 
bendradarbiavimo klausimus. 
Atskirose sesijose buvo ap
žvelgtos ELB-ių pastangos 
minint Lietuvos vardo 1000-
metį bei Vilnių - Europos kul
tūros sostinę 2009 m. ir supa
žindinta su svarbiausių šių 
metų bendrų renginių - Eu
ropos lietuvių lituanistinių 
mokyklų sąskrydžio "Drau
gystės tiltas" bei XIIl-ojo 
PLB-ių seimo Vilniuje -pla
nais ir gairėmis. 

Dalyvaujant užsienio rei
kalų ministeriui buvo aptarti 
opiausi PLB-ių ir LR institu
cijų sąveikos klausimai. Savo 
kalboje ministeris išreiškė pa
dėką užsienio lietuviams, o 
ypatingai pokario išeivijos 
kartai už lietuvybės išlaikymą 
ir nepailstamą jos puoselėji
mą bei patikino, jog LRV ver
tina šias pastangas ir įsiparei
goj a dirbti išvien su Europos 
lietuvių bendruomenėmis, su
darant palankias sąlygas toles
niam lietuvybės išlaikymui bei 
ieškant ir remiant inovatyvius, 
kūrybinius lietuvybės išlaiky
mo garantus. Vienas iš svar
biausių užduočių vykdant šią 

užduotį turėtų būti lietuvių reigūnų požiūrį į užsienyje gy
kalbos, istorijos ir tradicijų venančius lietuvius ir jų veik
puoselėjimas steigiant ir su- los finansavimą. "Lietuvos 'mo
teikiant pirmąją finansinę pa- kesčių mokėtojai' neturėtų 
ramą projektams, turintiems nuogąstauti, neva nepropor
savaiminio veikimo pajėgu- cingai didelė jų pinigų suma 
mą, kaip antai pastaruoju me- yra paskiriama užsienyje gy
tu aktyviai besikuriančios sa- venantiems lietuviams remti. 
vaitgalinės lituanistinės mo- Lietuvos gyventojai galiausiai 
kyklos užsienyje. Ministeris turėtų mumyse įžvelgti ne ta
taip pat pasisakė už aktyvesnį riamą naštą, bet įvairiapusę 
dalyvavimą ir stipresnį užsie- naudą tėvynei" - tikėdamasi 
nio lietuvių balsą Lietuvos po- tautiečių įžvalgumo išreiškė 
litiniame gyvenime ir pažy- viltį ŠVeicarijos LB pirminin
mėjo, kad dabar yra pats me- kė Jūratė Caspersen. Nepai
tas teikti siūlymus dėl užsienio sant neprilygstamos reprezen
lietuvių rinkimų į Lietuvos tacinės užsienyje gyvenančių 
seimą, sukuriant sąlygas jiems ir Lietuvos vardo populiarini
seime turėti vieną dvi vie- mo labui visuomeniniu pa-

Renhofo pilis Hiittenfelde (Vokietijoje), kur š.m. sausio 31-va
sario 2 d.d. įvyko trečiasis, jau tradicija tapęs, Europos lietu
vių bendruomenią pirmininkų suvažiavimas Ntr. ELK.e 

tas. "Svarbu, kad milijoninė 
lietuvių diaspora turėtų savo 
balsą politikoje" - skatino V. 
Ušackas. 

Bendrų diskusijų metu 
buvo iškeltas Lietuvos konsu
linių įstaigų užsienyje darbo 
paveikimo klausimas bei ap
kalbėti galimi tokių problemų 
kaip asmens dokumentų ir ci
vilinės metrikacijos išdavimas, 
balsavimo reguliavimas bei 
kitų administracinių reikalų 
sprendimai elektronizuojant 
šias sferas. Siekiant išvengti 
finansinių sunkumų, kuriuos 
šiais metais gali sukelti gero
kai sumažintas Vyriausybės 
biudžetas, aptartos bendruo
menių renginių ir projektų fi
nansavimo galimybės pasi
telkiant ne tik Lietuvos pini
gus, tačiau ir uhienyje ieškant 
galimų finansavimo šaltinių. 
Dėmesys buvo atkreiptas ir į 
neigiamą Lietuvoje gyvenan
čių tautiečių bei valdžios pa-

grindu dirbančių lietuvių veik
los, vien oficialiais banko pa
vedimais į Lietuvą grįžtantys 
pastarųjų pinigai labai viršijo 
valstybės į jų veiklą investuotą 
sumą. 

Plačiai ir karštai diskutuo
tas dvigubos pilietybės klausi
mas: "Jeigu Lietuva atsisako 
suteikti mums konstitucijoje 
užfiksuotą prigimtinę teisę 
būti Lietuvos piliečiais, nesi
stengia sudaryti geresnių sąly
gų aktyviam dalyvavimui poli
tinėje erdvėje, tuo atskirdama 
mus nuo Lietuvos piliečių, kas 
tuomet mus dar skatina ir to
liau aktyviai prisidėti prie jos 
gerovės?" - skatindama pa
veikiau spręsti šiuos LR vyriau
sybės vilkinamus uhienio lie 
tuviams opius klausimus, sakė 
PLB valdybos pirmininkė R 

-

Narušienė. 

Nukelta j 11-tą psl 
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l KANADOS ĮVYKIAI l 

Trumpas vizitas 
Vasario 19 d. atvyksta tiški gaminiai ir įranga. 

naujasis JAV prezidentas B. RIM (Researcb In Mo-
Obama. Pirmasis jo užsienio tion), populiariųjų Black 
vizitas į artimiausią užsienį - Berry įrangos verslovės (Wa-
Kanadą bus trumpas ir be terloo) vadovai valstybės 
ypatingų iškilmių. Pagal abi- kontrolierių sprendimu tu-
pusį susitarimą, po oficialaus rės sumokėti iždui 77 min. 
sutikimo oro uoste vyks ofi- dolerių. Neteisingai praneš-
cialūs pokalbiai su ministe- darni apie jų įmonės akcijų 
riu pirmininku, priešpiečiai vertę, jie pasisavino papildo-
ir po jų - susipažinimas su mą pelną. Valstybės kontro-
opozicinių partijų vadovais. lės sprendimu jie turi sugrą-

Šio svarbaus įvykio iš- žinti 38 min. neteisėtai gautų 
vakarėse Otavoje susitiko pinigų, sumokėti 20 mln., ku-
Kanados ir JAV ginkluotųjų rie buvo išleisti tyrimui, ir dar 
pajėgų vadovai. Jie aptarė sumokėti asmenines baudas. 
Afganistano politinių ir ka- Kodėl sėkmė loterijoje 
rinių veiksmų eigą, artėjan- išskirtinai lanko Ontario 
čius rinkimus. JAV karinės provincijos bilietų platinto-
tarybos vadovas admirolas jus, ar čia neslypi nusikalsta-
Mullen gerai įvertino kana- mi veiksmai? Į šį klausimą 
diečių humanitarinius dar- ruošiasi atsakyti provincijos 
bus, padėkojo už jų pastan- ombudsmenas, pastebėjęs 
gas. Po susitikimo spaudos išskirtinę statistiką. Per 13 
konferencijoje kariniai va- metų loterijos bilietų platin-
dovai atsakė į žurnalistų tajai laimėjo 198 mln. arba 
klausimus. Kanados vadovas 3.4% visų laimikių. Tokia 
Walter Natynzyk patikino sėkmė paneigia visus lošimų 
žurnalistus, kad Kanados teorijos principus. Ombuds-
misijos pratęsimo galimybė manas siūlo priimti įstatymą, 
nebuvo svarstoma. Kanada kuris draustų bilietų prek:iau-
yra nusprendusi užbaigti sa- tajams ir jų šeimų nariams 
vo karinę misiją Afganistane dalyvauti loterijoje. Panašūs 
2011 metų vasario mėn. Sve- piktnaudžiavimo atvejai pa-
čias adm. Mullen patvirtino, stebėti ir kitų provincijų Jo-
kad netrukus į Afganistaną šimo agentūrose. Juos tiria 
bus išsiųsta 14,000 JAV ka- valstybės finansinės kont-
rių, dar vėliau - antra tiek. rolės tarnyba. 

Pasibaigė daugiau kaip Kanada labiausiai pa-
50 dieną trukęs Otavos mies- geidaujamas prieglobstis bu-
to susisiekimo darbuotojų vusiems Guantanamo kali-
streikas, bet dar ne visi auto- niams. JAV prezidento spren-
busai išvyko savo maršru- dimu kalėjimas uždaromas, 
tais. Beveik visą žiemą mies- bet kol kas nenuspręsta, kur 
to gyventojai, svečiai turėjo padėti buvusius kalinius. 
patys pasirūpinti, kaip pa- Vieni iš jų kaltinami pagalba 
siekti darbovietę, mokyklą teroristams, kiti buvo laiko-
ar parduotuvę. Autobusų vai- mi be jokių įkalčių. Bet, už-
ruotojai, pagalbiniai darbi- darius šį kalėjimą, dabar jie 
ninkai, remontininkai bandė ne visi nori grįžti namo. Jie 
priversti savivaldybę užtik- teigia, kad, sugrįžus atgal, 
rinti didesnius atlyginimus, gresia susidorojimas, fizinis 
mažinti pamainų skaičių. O smurtas. Daugelis jų išreiškė 
dabar skaičiuojami streiko pageidavimą apsigyventi Ka-
sukelti nuostoliai miesto sa- nadoje: Montrealyje ar Tu-
vivaldybei ir pačiai įmonei. ronte. Penki buvę kaliniai -
Per tas savaites, negaudama vienas kurdas, alžyrietis ir 
pinigų iš keleivių, verslovė trys uigurai jau surado rė-
prarado 13 min. dol. Miesto mėjus Kanadoje. 
savivaldybės nuostoliai dar Populiari tarnyba Ticket 
didesni - jie siekia 20 min. Master sulaukė kaltinimų ne-
Atgauti prarastas lėšas tiki- sąžininga prekyba ir grupi-
masi keleivių sąskaita: pla- nio 500 mln. dol. teismo ieš-
nuojama padidinti važiavi- kinio. Kanadiečiai naudojasi 
mo bilietų kainą. Savivaldy- šia tarnyba, platinančia bilie-
bė vėlesniam laikui atideda tus į kultūros ir sporto ren-
planuotą pirkinį- buvo nu- ginius. Per minutę jie galė-
matyta įsigyti 34 naujus mo- davo parduoti 14,000 bilie-
dernius autobusus. tų. Bet pastaruoju metu pir-

Dvi gausiausios profesi- kėjai pastebėjo, kad bilietai 
nės siQungos - automobilių išparduodami įtartinai grei-
gamintojų ir plieno perdir- tai. Vietoje bilieto užsakovai 
bimo įmonių darbininkų- ra- sulaukdavo pasiūlymo ieš-
gina, kad vyriausybė, atsaky- koti jų perpardavimo tinkla-
dama į Jungtinių Amerikos lapyje. Tučiau perpardavimo 
Valstijų kongreso nuostatas, tarnyba už bilietus jau prašo 
skatintų pirkti ir naudoti tik dvigubai ar penkeriopai 
kanadietiškus gaminius. Spau- brangiau. Perpardavinėji-
dos konferencijoje atstovai mas nėra draudžiamas vers-
tvirtina, kad ekonominiam las, tačiau pasidomėjus pa-
skatinimui išleistos lėšos duos aiškėjo, kad abi tarnybos -
rezultatų, jei statyboms, re- bilietų pardavimo ir jų per-
montui ir kitiems darbams pardavimo - priklauso tam 
bus naudojami tik kanadie- pačiam savininkui. SK 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
AUGA NEDARBAS 
Per metus beveik dvigu

bai išaugęs nedarbas Lietu
voje 2008 m. gruodį liko ma
žiausias Baltijos šalyse, ta
čiau viršijo Europos sąjun
gos (ES) vidurkį. "Eurostat" 
duomenimis, nedarbo lygis 
Lietuvoje gruodį siekė 8% 
ir viršijo 7.4% siekusį ES 
vidurkį. Kitose dviejose Bal
tijos šalyse nedarbo lygis bu
vo dar aukštesnis: Latvijoje 
- 10.4%, Estijoje - 9.2%. 
Daugiau už Latviją bedar
bių ES gruodį turėjo tik 
Ispanija - 14.4%. Mažiau
sias nedarbas buvo Olan
dijoje (2.7%) ir Austrijoje 
(3.9% ). Palyginti su 2007 m. 
pabaiga, nedarbas padidėjo 
ir Baltijos šalyse, ir visoje 
ES. Registruotas nedarbas 
per pirmąjį šių metų mėnesį 
visose trijose valstybėse iš
augo vienodai - 1.3%. Lie
tuvoje šis nedarbo rodiklis 
pasiekė 7.0%, Latvijoje -
8.3%, Estijoje - 6.0%. Lat
vijoje nedarbas didėja aš
tuntą, Estijoje - septintą, 
Lietuvoje - ketvirtą mėnesį 

iš eilės. 

UŽDRAUSTI PRODUKTAI 
Lietuvoje uždrausta par

davinėti iš Ukrainos impor
tuotas nekokybiškas kepimo 
skardas bei puodukus iš 
Kinijos, nes šie gaminiai gali 
būti pavojingi žmonių svei
katai. Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba pra
nešė, kad Alytaus įmonės 
"Baltmark" iš Ukrainos 
įvežtos juodos kepimo skar
dos su nepridegančiu pavir
šiumi yra nekokybiškos - jų 
paviršius lupasi, todėl iš pa
žeistų kepimo skardų į mais
tą gali patekti neleistinos 
medžiagos. Didžiausias Lie
tuvoj e mažmeninės preky
bos tinklas "Maxima LT" 
įpareigotas iš rinkos išimti 
644 Kinijos įmonės "Bright
man International 'Irading" 
pagamintus puodukus, iš 
kurių į vandeninį ir rūgštinį 
tirpalą migruoja per didelis 
kiekis melamino. Tai yra 
cheminė medžiaga naudoja
~a poliuretano gamybai. 
Sia medžiaga pieno produk
tuose pernai apsinuodijo 
kūdikiai Kinijoje, keli iš jų 
mirė. 

tinėlės. Kiek mažiau pa
brango jautienos nugarinė 
(21.5% ), karšto rūkymo deš
ros (21 % ), kiaulienos kum
pis su kaulu (16.4%) bei mal
ta kiauliena (14.9%) ir mal
ta jautiena (14.9% ). Iš mė
sos ir jos produktų atpigo 
tik kalakutienos krūtinėlė 
(6.7%). Kilogramas Atlanto 
lašišos vasario pradžioje kai
navo 13.4%, kilogramas sū
dytos silkės - 13.3% dau
giau negu prieš metus. Kilo
gramas natūralaus medaus 
palyginamuoju laikotarpiu 
pabrango 36.1 %, kilogra
mas juodos duonos - 15%, 
baltos duonos - 11.2%, lit
ras aliejaus - 8.5%. Centro 
duomenimis, daugiausia iš 
pieno produktų per metus 
atpigo indelis natūralaus jo
gurto - 31.8%. Beveik penk
tadaliu krito grietinės, svies
to bei tepaus riebalų mišinio 
kainos. 

JAUČIA PASEKMES 
Beveik pusė Lietuvos 

gyventojų teigia jau pajutę 
ekonomikos lėtėjimo pasek
mes. Daugiau nei ketvirta
dalis asmeniškai krizės ne
jaučia, tačiau darbe jau su
siduria su lėtėjančia ekono
mika. Kas dešimtas žmogus 
krizės dar niekaip nepajuto, 
o 15% negalėjo atsakyti į šį 
klausimą, rodo viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės "Spinter tyrimai" 
gruodžio viduryje atlikta 
viešosios nuomonės apklau
sa, kurioje dalyvavo 1002 
gyventojai nuo 18 iki 75 
metų. Betarpiškai su nema
loniomis ekonomikos lėtėji
mo pasekmėmis dažniau su
sidūrė moterys, 26-55 metų 
amžiaus, neturinčios aukš
tojo išsimokslinimo, žemes
nių ir vidutinių pajamų at
stovės. Greito ekonomikos 
atsigavimo šalies gyventojai 
nesitiki - tik 4% apklaustųjų 
mano, kad krizė baigsis per 
pusmetį, 16% - po metų, 
21 % mano sunkmetį užsitę
siant dvejus metus. Kas tre
čias apklaustasis (31 % ) nu
siteikęs dar blogesniam sce
narijui ir mano, kad gerų ži
nių iš ekonomikos "fronto" 
sulauksime tik daugiau nei 
po dviejų metų. 

MIESTŲ SUTARTIS 
PABRANGO MĖSA Kauno meras Andrius 
Mėsos ir jos produktų, Kupčinskas kartu su kitų 24 

žuvies, duonos, makaronų, Europos miestų merais Eu
aliejaus mažmeninės kainos roparlamente pasirašė Me
Lietuvoje vasario pradžioje rų paktą, pagal kurį miestai 
buvo gerokai didesnės negu įsipareigojo išmetamą ang
prieš metus, kai kurios dar- lies dvideginio dujų kiekį iki 
žovės taip pat pabrango, tuo 2020 m. sumažinti daugiau 
tarpu pieno produktai at- kaip 20%. Pagal šį susita
pigo. Daugiausia iš mėsos rimą bus parengtas ir įgy
gaminių pabrango kilogra- vendintas tvariosios energe
mas sušaldytų vištienos ket- tikos veiksmų planas. Sutar
virčių - 35.1 %, pranešė Že- ties sumanymui pritarė ir 
mės ūkio informacijos ir pasirašyme Briuselyje daly
kaimo verslo centras. Be- vavo dar šešių Lietuvos 
veik trečdaliu daugiau kai- miestų - Šilutės, Panevėžio, 
navo pieniškos ir šalto rūky- Anykščių, Pakruojo, Vilka
mo dešros, vištienos krū- viškio ir Silalės merai. 

~====! LIETUVI TELKINIUOSE ii-----
L:::::======!=============~~~ 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 

ALFONSAS (AL) VINDAŠIUS, 
sulaukęs 71 m., po trumpos ligos 
staigiai mirė 2009 m. vasario 8 d. 
savo namuose Saratoga, Kaliforni
joje. Gimęs 1937 m. rugsėjo 25 d. 
Ilakiuose, ~ietuvoje, ir emigravo 
su šeima į Svediją 1944 m., tada į 
Ontario provinciją, Kanadoje 1950 
m., kur šeima augino tabaką. Al
fonsas Toronto universitete 1961 
m. įsigijo Bachelor of Science (First 
C_la~s .Hono~rs ~ matematikoje ir fizikoje, ir magistro laips
ni flZlkos sr!t~e .1963. m. 1960 m. vedė Onutę Velyvytę, 
197~ m .. ~u Ja ir JŲ dviem vaikučiais išvyko į Sunnyvale, 
Kaliforn1Ją, kur Alfonsas dirbo "Fairchild Semiconductor" 
firmoje, vėliau "National Semiconductor", pačioje šerdyje 
besiformuojančios "Silicon Valley" pramonės. Nuo 1983-
1988 m. jis įsteigė ir vadovavo puslaidininkių bendrovei 
"Elantec". 2006 m. gruodžio mėnesį išėjo pensijon vado
vavęs "Vertical Circuits, Inc." (Scotts Valley), bet d;r dirbo 
konsult~tu. ~avo karjeros eigoje jis su keliais talentingais 
kolegomis tun keletą patentų už patobulintų puslaidininkių 
schemų sukūrimą. 

Alfonsas didžiavosi savo lietuviška kilme ir buvo veik
lus l~e~u~ų be~dr.uomenėje Kanadoje ir Kalifornijoje. Jis 
lankes1 L1etuv0Je rr ten susitiko su savo giminėmis 2007 m. 
Kartu su žmona buvo užpirkęs ir vykdė namų statybas San
ta Clara Valley rajone. Pastaraisiais metais savanoriškai dir
bo "Market-Almaden Neighborhood Association" San Jo
se mieste. Jis labai mėgo golfuoti, priimti svečius savo na
m~os~. buvo .ger~s šokėjas, uolus skaitytojas ir lepino savo 
vaikai~us. ~e~o ~~oką, gerą muziką ir puikiai grojo "radiją". 

Liko hudmti zmona Onutė, dukra Julija ( 43) ir sūnus 
S~ep~i;i.as. (41), vai~aičiai Emilija (9) ir Lukas (6), sesuo 
VrrglillJa tr daugybe pusbrolių, pusseserių, giminių ir drau
~· ~e .lab.ai. pasiges j.o mielos asmenybės. Anksčiau yra 
mtrę JO tevai, JO vyresms brolis Paulius ir jaunesnis - Ed
mondas. 

~aldos prie karsto ir atsisveikinimas artimųjų įvyko 
v~sano 12 d. Alameda laidotuvių namuose. Velionis pa
laidotas Gate of Heaven katalikų kapinėse, Los AI tos, CA. 
Mišios ir jo paminėjimas bus vasario 27, penktadienį, 11 
v.r. Sacred ~~art ka.t__~li~, šventovėje, 13716 Sai:_atoga 
Ave., po Misių - vaises Celebration of Life". Seima 
kviečia vietoje gėlių aukoti jo vardu KQED radijui arba 
"S~ul~t~s" va~k~ fondui Lietuvoje, prisiminimus apie 
vehonĮ Įrašyti tmklalapyje http://memorialwebsites. 
legacy .com/ Alfons Vindasius/Homepage.aspx. Šeima 

Leidinys apie muzikus 
Lietuvos tūkstantmetį 

sutinkant, Vilniuje išleistas 
~uzikos kalendorius - 2009. 
Sio leidinio sudarytojas mu
zikologas V. Juodpusis patei
kia įdomių minčių šios su
kakties proga. Čia prisime
nami ir išeivijos kompozito
riai: "Lietuvos išeivijos bran
gių temų nepamiršo išeiviai 
kompozitoriai: J. Žilevičius, 
J. Strolia, J. Kačinskas, B. 
Budriūnas, V. J akubėnas, A. 
Mikulskis, V. Jančys, G. Gu
dauskienė ... ",-sako V. Juod
pusis. Šiame 160 puslapių 
spaudinyje randame daugiau 
nei 1000 pavardžių. 

Kalendoriuje pateikia
mos Lietuvos, lietuvių, gyve
nančių užsienyje bei kitų ša
lių muzikos veikėjų - kompo
zitorių, atlikėjų, pedagogų 
gyvenimo, taip pat muzikos 
kūrinių atlikimo sukaktys 
2009 metais su trumpais ko
mentarais. Spausdinami 
straipsniai apie praėjusiais 

metais amžinybėn iškeliavu
sius muzikus. Muzikinių su
kakčių margumyne orientuo
tis padeda pavardžių rodyklė 
(o ji gana plati). Leidinys 
iliustruotas. 

Šio kalendoriaus sudaryto
jas laukia priminimų, kurias at
mintinas datas reikėtų įtrauk
ti į rengiamą 2010-ųjų metų 
muzikos kalendorių; nuošir
džiausiai dėkoja rėmėjams -
Lietuvos respublikos kultū
ros ministerijai, Vilniaus 
miesto savivaldybei ir Lietu
vos muzikų rėmimo fondui. 
Visais muzikos kalendoriaus 
reikalais rašyti šiuo adresu: 
Goštauto g. 4-3, Vilnius, LT 
01106 Lithuania; tel. +370 
5261 7150. Leidėjas - Lietu
vos muzikų rėmimo fondas, 
Bernardinų g. 8/8, LT-01124, 
Vilnius. Leidinio viršelio 
dailininkai - Dalia ir Romas 
Duboniai. Tiražas nenuro
dytas. 

Edvardas Šulaitis 

Hamilton, ON 
KLKM DR-JOS HAMIL

TONO SKYR. VALDYBA 
kviečia į tradicinį Užgavėnių 

blynų balių, kuris įvyks vasario 
24, antradienį, 6 v.v. Jaunimo 
centre. Jūsų lauks kiek pasi
keitęs tradicinis valgiaraštis, 
kava, pyragai, baras, turtinga 
loterija bei geras šeimyninis 
aptarnavimas. Bilietų kainos: 
suaugusiems - $10, vaikams 
(5-12)- $6, iki 5 m. vaikai įlei
džiami nemokamai. Galima 
užsisakyti vietas iš anksto. 
Kreiptis į Dalią Kesminienę 
tel. 905 617-3253 arba į Ireną 
Liškauskienę tel. 905 632-
5526. Atvykite su šeima ir 
draugais linksmai palydėti 
žiemos. ME 

MIŠIOS AUŠROS VAR
TŲ parapijos šventovėje 9 v.r. 
Sekmadieniais - 9 v.r. (voty
va) ir 10.30 v.r. (suma). St. 
Catharines šeštadieniais Mi
šios 4 v.v. Dėl išsamesnės in
formacijos skambinti į klebo
niją tel. 905 522-5272. Mūsų 
parapijos internetinis pusla
pis: www.parapija.ca/ 

KLB HAMILTONO APY
LINKĖ vasario mėnesį sek
madieniais po Šv. Mišių pra
dėjo rinkti solidarumo įnašą. 
Prašome visus prisidėti. 

VASARIO 16-0SIOS MI
NĖJIMAS įvyks vasario 21, 
šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Kalbės Lietuvos 
ambasadorė Kanadoje Gintė 
Damušytė. Programai vado
vaus aktorė Virginija Ko
chanskytė. Meninėje progra
moje: Hamiltono lietuvių tau
tinių šokių grupė "Gyvata
ras", Toronto lietuvių tautinių 
šokių grupė "Atžalynas", To
ronto lietuvių jaunimo choras 
"Gintarėliai", Hamiltono 
Vysk. M. Valančiaus mokyk
los mokiniai. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti. 

KVIEČIAME VISUS va
sario 22, sekmadienį, po antrų 
Mišių į Jaunimo centro salę, 
kur bus rodomas šiais metais 
sukurtas dokumentinis filmas 
- Mergina ir tankai. Tai filmas, 
pasakojantis apie 1991 m. sau
sio 13 d. įvykius Lietuvoje ir 
Loretą Asanavičiūtę, vienin
telę merginą, kuri žuvo prie 
TV bokšto Vilniuje gindama 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Filmo trukmė: 53 
min. Inf. 

A.a. ALEKSO PAREŠ
ČIO prisiminimui, užjausda
mi jo žmoną Bronę, dukras 
Kristiną (Viktoras), Ireną 
(Keith) ir Ritą (Paui) bei jų 
šeimas, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $50 - Kudabų 
šeima; $25 - Z. V. Vaičiūnai; 
$20 - A. Deksnienė, EM. Gu
dinskai, D. Gutauskienė, D. 
M. lronberg, O.A. Jusiai, J.H. 
Otto, M.R. Paškai, F.M. 
Pietrantonio, S.J. Remesat A. 
Stanaitienė; $15 - G. Pizio/R. 
Wigle ir E. Grajauskienė. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

PLV komitetas 



Lentvaris žiemą 

Ženklas iš kosmoso 
Ženklas iš kosmoso nu

švietė Albertos ir Saskatche
wan provincijų paribius 2008 
m. lapkričio 20 dieną. Aplin
kiniai gyventojai buvo nuste
binti žemės link skriejančiu 
ugniniu kamuoliu, kuris ap
švietė visą padangę ir priartė
jęs prie žemės išnyko. Moksli
ninkai paskelbė dangaus kri
tulio paieškas, skirdami pre
mijas. Nukritusio meteorito 
smulkios dalelės buvo rastos 
laukuose prie Battle upės. 
Tūkstančiai duženų, nukritu
sio žemėn asteroido atplaiša 
- puiki tyrinėjimo medžiaga 
astrofizikams. SK 

Ntr. A. Girdziuso 

London, ON 
KLB LONDONO APYL. 

VALDYBA sausio 4 d. posėdy
je nutarė šaukti bendruome
nės ataskaitinį-rinkiminį susi
rinkimą, kuris įvyks š.m. kovo 
22 d., 12 val. (prieš pamal
das), "Fairmont Lawn Bow
ling Club" salėje, 1414 Dun
das St.E. (Šiluvos Marijos 
šventovės kieme). Dienotvar
kėje numatoma: KLB Lon
dono apyl. valdybos ataskaita 
ir rinkimai; bus svarstomi bu
vusios šventovės inventoriaus 
reikalai ir kt. Kviečiame daly
vauti visus bendruomenės na
rius. 

KLB Londono apyl. valdyba 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.40% 
santaupas ............. 0.50% 
kasd. pal. taupymo s1 sk. .0.40% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 1.25% 
180 dienų indėlius ...... 1.35% 
1 m. term. indėlius ...... 2.00% 
2 m. term. indėlius ...... 2.40% 
3 m. term. indėlius ...... 2.90% 
4 m. term. indėlius ...... 3.15% 
5 m. term. indėlius ...... 3.15% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 2.00% 
2 m. ind. . ............. 2.40% 
3 m. ind. . ............. 2.90% 
4 m. ind. . ............. 3.15% 
5 m. ind. . ............. 3.15% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 5.00% 
nekiln. turto 1 m ......... 5.00% 

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 
TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

MOKAME PALŪKANAS: 
1 metams - 2.35% 
2 metams - 2.85% 
3 metams - 3.35% 
4 metams - 3.60% 
5 metams - 3.60 % 

•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 r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

St.Catharines,ON 
A.a. IPOLITAS TAUTE

RAS, apsuptas šeimos, iškelia
vo į amžinybę š.m. sausio 3 d., 
belikus vos keturiems mėne
siams iki 100-ojo gimtadienio. 
Persikėlę iš Montrealio, kartu 
su žmona Sofija 1974 metais, 
jie tapo nuoširdūs ir aktyvūs 
St. Catharines lietuvių bend
ruomenės nariais. 1991 m. mi
rus mylimai gyvenimo draugei 
žmonai Sofijai, jis gyveno sa
varankiškai, visada rūpestin
gai lankomas dukrelių ir kitų 
šeimos narių. Sveikatai pablo
gėjus, 2007 m. persikėlė gy
venti pas dukterį J olandą į To
rontą ir netrukus į "The Don
way" prieglaudos namus, kur 
ir užbaigė savo gyvenimo ke
lionę. Dėkingomis širdimis už 
gyvenimą, jo labai pasiges duk
relės J olanda (Brian) Harrison, 
Marija Sinkus (Ed. Ksiazkie
wicz ), vaikaičiai Robert Sin
kus, Paul Sinkus (Marie ), Kim 
Southern (Chris), Katie Har
rison ir Lisa Harrison (Nick 
Wolfe) ir provaikaičiai: J osh 
ir Ashley, Ivan ir Roman, 
Casie ir Corey. Liūdi jo netek
ties taip pat giminės Lietu
voje, draugai bei pažįstami 
Amerikoje ir Kanadoje, jo bu
vę mokiniai, kurie niekad ne
užmiršo savo mokytojo Lietu
voje ir išeivijoje. Reikšdami 
užuojautą šeimai, labai pasi
gesime ir mes visi, kurie turė
jome laimės su juo pabend
rauti, pasidalinti gyvenimo rū
pesčiais. A.a. Ipolitas buvo 
tikras patriotas lietuvis ir uo-
1 us mūsų lietuviškos šeimos 
narys, giliai tikintis - ligi pas
kutinių dienų lankęs lietuviš
kas šv. Mišias. Jis paliko neiš
dildomą pavyzdį išlaikydamas 
viltingą pažiūrą į gyvenimą ir 
ateitį, kad ir sunkiomis sąlygo
mis mylėjo šeimą, ypatingai 
džiaugėsi vaikaičiais ir atke
liavusiais į pasaulį provai
kaičiais. 

Velionies lankymas ir mal
dos vyko sausio 5 d. "Turner 
& Porter Peel Chapel" laido
tuvių namuose, Mississaugo
je, ON. Gedulines šv. Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje 
atnašavo kleb. kun. Vytautas 
Staškevičius. Palaidotas tuoj 
po Mišių sausio 6 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse (Mississau
ga, ON). Prie kapo maldas ir 
apeigas atliko prel. Jonas 
Staškevičius ir kleb. kun. V 
Staškevičius. Laidotuvių da
lyviams pietūs vyko Anapilio 
patalpose. SZ 

A.a. IPOLITO TAUTE
RO prisiminimui, užjausdami 
dukras J olandą ir Marytę bei 
jų šeimas, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo po $30 - J 
Bieliūnas ir S.S. Zubrickai. 

Dėkingas-

PLV komitetas 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelau
kite priminimo - laiku ją 
atnaujinkite. Tuo sutaupysi
te administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, lie
tuvių klubo kultūros būrelis 
sausio 7 d. klubo salėje su
rengė poeto Jono Aisčio mi
nėjimą. Jį pradėjo kultūros 
būrelio pirm. Angelė Kar
nienė ir pakvietė prof. Bro
nių Vaškelį skaityti paskaitą 
apie J. Aisčio gyvenimą ir jo 
kūrybą. Poetas gimė Kam
piškių kaime, Aukštosios Pa
nemunės valsčiuje. Vėliau 

šeima persikėlė gyventi į 
Rumšiškes. Jis mokėsi "Auš
ros" gimnazijoje Kaune, litua
nistiką studijavo Vytauto Di
džiojo universitete. Litera
tūros studijas 1936-1940 m. 
tęsė Grenoblio universitete 
Prancūzijoje, įsigydamas dak
taro laipsnį. 1944-1946 m. 
darbavosi Nicos archyvuose, 
Paryžiaus valstybinėje bib
liotekoje. Į JAV-bes atvyko 
1946 m. ir iki 1952 m. moky
tojavo Marianapolyje, dėsty
damas prancūzų ir ispanų 
kalbas, o nuo 1952 m. darba
vosi Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone. Poetas mirė 
1973 m. 1937 m. už poezijos 
knygą Užgesę Chimeros akys 
gavo Lietuvos valstybinę pre
miją. Parašė poezijos kny
gas: Eilėraščiai, !mago mor
tis, Intymios giesmės, Poezija 
1940, Be tėvynės brangios, 
Nemuno ilgesys, Pilnatis, Se
suo buitis (Aidų žurnalo lite
ratūros premija). Taipgi yra 
parašęs dramų, filosofinio vi
suomeninio pobūdžio svars
tymų ir straipsnių kultūri
nėmis temomis. Pasak prof. 
B. Vaškelio, J. Aistis tapo po
puliariausiu Lietuvos lyriku. 

Gudija 
Pelesos lietuvių viduri

nėje mokykloje buvo pami
nėta rašytojo bei dailininko 
L. Gutausko 70 metų ir poe
to dramaturgo K. Binkio 115 
metų gimimo sukaktys. Abu 
kūrėjus, kaip rašoma Lietu
vių godose, jungia vienas ryš
kus bruožas - originali kūry
ba vaikams ir jaunimui. Mo
kyklos bibliotekininkė N. 
Andrušaitienė bei lietuvių 
kalbos mokytoja V. Kveda
ravičienė vykdė sumanymą 
"L. Gutauskas ir K. Binkis. 
Vaikystės pasaulis. Jaunys
tės džiaugsmas poetų kūry
boje". Šiame renginyje prog
ramą atliko IV, IX, X, XI 
klasių mokiniai. Jam vado
vavo IX klasės mokinė O. 
Černiak. XI klasės mokinės 
B. Jundo ir V. Žegzdrin skai
tė pačių parašytus rašinius 
K. Rinkis. Įdomiausi biogra
fijos faktai ir kūrybos bruožai 
bei L. Gutauskas. Poetas. 
Prozininkas. Dailininkas. IV 
klasės mokiniai Vytautas, 
Tatjana, Margarita, Julija, Jev
genijus skaitė L. Gutausko 
linksmus eilėraščius. Didelio 
dėmesio susilaukė IX klasės 
mokinio Povilo paskaityta nuo
taikingos K. Binkio poemos 
Tamošius Bekepuris ištrauka. 

Gerai skambėjo ir devintokių 
Alionos bei Ilonos skaitomos 
K Binkio Ūlonos. 

Britanija 
2008 metų Britanijos 

lietuvio vardą laimėjo Rita 
Gužauskienė, lituanistinės 

mokyklos Londone "Moks
liukas" vedėja, surinkusi dau
giausia balsų. Šioje mokyk
loj mokosi 180 mokinių ir dar
buojasi 10 mokytojų. Vyksta 
lietuvių kalbos ir muzikos 
pamokos. Baigusiems mo
kyklą mokiniams išduodami 
pažymėjimai, grįžtantiems į 
Lietuvą parašomos reko
mendacijos, pažymint mo
kinių pasiekimus, sugebė
jimus. Pati muzikė R. Gu
žauskienė moko vaikus daina
vimo, yra įsteigusi vaikų cho
rą, kuris pasirodo Lietuvių 
bendruomenės renginiuose. 
Prieš pusmetį įsteigtas veikia 
ir suaugusių choras "Gau
sa". Nuo R. Gužauskienės 
balsavimu nedaug atsiliko Lie
tuvos komercijos rūmų Lon
done pirmininkas, verslininkas 
Darius Paškauskas. Jis ne tik 
ėmėsi gaivinti lietuviškas tradi
cijas, bet pradėjo rengti Lon
done gyvenantiems lietuviams 
verslininkams naudingus semi
narus bei konferencijas. 

Lenkija 
Punsko lietuvių mokyk

las aplankė Senųjų Trakų 
Kęstučio mokyklos dvylika 
VII-X klasių mokinių, pen
kiolika mokytojų bei ad!lli
nistracijos darbuotojų. Siai 
išvykai vadovavo mokyklos 
direktorė Ramunė Karpovi
čienė. Svečiai iš Senųjų Tra
kų lankėsi Seinų krašte pir
mą kartą. Jie stebėjosi, kad 
galėjo susikalbėti lietuviškai, 
nenaudojant lenkų kalbos. 
Punsko Dariaus ir Girėno 
mokyklą svečiams aprodė 
jos direktorius Jonas Vydra. 
Kęstučio mokyklos mokiniai 
svetainėje atliko programą, 
padainuodami liaudies dai
nų, paskambindami kank
lėmis. Taipgi aidėjo ir estra
dinės dainos. Direktorė R. 
Karpovičienė direktoriui J. 
Vydrai įteikė porą lietuviš
kos duonos kepalų, saldainių ir 
leidinių apie 'frakų apylinkes. 
Punskiečiai svečius apdova
nojo medaliais bei mokyklos 
herbu. Mokytojų lydimi, sve
čiai aplankė Punsko apylin
kes, senąją kleboniją, šven
tovę, paminklus Lietuvos 
partizanams, knygnešiams. 
Po to nuvyko į Seinus aplan
kyti vysk. Antano Baranaus
ko paminklo ir Berznyk lie
tuvių savanorių kapų. Prieš 
tai buvo sustoję Kampuo
čiuose prie Kovo 11-osios 
paminklo, kur žuvusiems už 
Lietuvos laisvę padėta gėlių. 
Atsisveikinant su svečiais Vi
dugirių kryžkelėse, padėko
ta jiems už atsilankymą, pa
prašyta atvykti dažniau, ypač 
į Punsko dienas ir garsiuo
sius Žolinės atlaidus. JA 
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Kaune, gražioje vietoje, 
šalia Akademinių klinikų, Ei
vėnų gatvėje praeivio akį pa
traukia išskirtinė namo tvora 
- žalia medinė, su tupinčiais 
ant jos baltais paukšteliais. 
Tokios neteko dar niekur re
gėti. Peršasi mintis, kad šios 
tvoros savininkas turėtų būti 
neeilinė asmenybė - galbūt 

gamtininkas, gal koks meni
ninkas? Smalsumo vedami, 
nusprendėme išsiaiškinti, "kas 
yra kas" ir užsukome į šią so
dybą. Mus pasitinka jaunas 
vyriškis. Tai - Bangutis Pra
puolenis - įžymaus baldinin
ko-tautodailininko Jono Pra
puolenio (1900.111.14-1980.11. 
27) sūnus. Jis ir sutiko papa
sakoti šios sodybos istoriją. 
1925 m. J. Prapuolenis, kaip 
Lietuvos savanoris gavo že
mės, ir šioje vietoje pasistatė 
gyvenamąjį namą, o vėliau ir 
dirbtuves baldams gaminti. 
Sklypą juosianti tvora - liaudies 
meistro J. Prapuolenio autori
nis darbas. 

Tvora su paukšteliais 1970 m. pavasarį J. Pra
puolenis atšventė savo 70 me
tų jubiliejų. Tu proga už nuo
pelnus lietuvių kultūrai jam 
suteiktas nusipelniusio meno Tautodailininko Jono Prapuolenio namuose 

J. Prapuolenis gimė 1900 
m. kovo 14 d. Sūduvos lygu-

Garsioji J. Prapuolenio kėdė 
iš svetainės baldų komplekto, 
1937 m. Paryžiuje pasaulinėje 
parodoje laimėjusi aukso 
medali 

Ntr. iš asmeninio sūnaus 
Bangučio Prapuolenio 

archyvo 

mose įsikūrusiame Tupikų 
kaime (Šakių apskr.) kaimo 
amatininkų šeimoje: tėvas bu
vo dailidė, motina - garsiau
dėja. "Iš tikrųjų- rašo autobio
grafijoje J. Prapuolenis - mano 
svarbiausias ryšys su liaudies 
menu buvo iš tėvų paveldė
tas". Nuo dešimties metų J. 
Prapuolenis jau bando pinti iš 
karklų įvairiaspalves kraite
les, skobti iš beržo ar klevo 
šaukštus bei druskines, droži
nėti lazdas, o vėliau imasi sto
gastulpių, dekoratyvinių tvo
relių, suoliukų gėlių darže
liams. 

1921 m. Kaune lanko 
amatų mokyklos medžio ir 
metalo plastikos skyrių, o 
1923 m. išlaiko konkursinius 
egzaminus į Kauno meno mo
kyklą. J. Prapuolenis mokėsi 
pasįžynriuspedagogus-tapy
toją J. Šileiką, dailininką Ka
jetoną Sklėrių, architektą Vla
dą Dubenecką, meno tyrinė
toją Paulių Galaunę, kuris 
kaip tuometinis M.K. Čiurlio
nio galerijos direktorius, davė 
J. Prapuoleniui pirmą užsaky
mą - pagaminti M.K. Čiurlio
nio paveikslams rėmus. Arti
mas draugas skulptorius Vin
cas Grybas skatino J. Prapuo
lenį ieškoti būdų lietuviško 
charakterio baldų komplek
tams bei interjerams kurti. Ir 
ši mintis užvaldo jį. Jai įgy
vendinti J. Prapuolenis pa
švenčia beveik visą savo gyve
nimą. Jau 1928 m. baigęs 
Kauno Meno mokyklą, ima 
savarankiškai dirbti meninius 
įvairių paskirčių baldus įstai
goms ir privatiems asmenims, 
įsteigia savo baldų studiją. 

Netrukus J. Prapuolenis 
pradeda dalyvauti parodose. 
1930 m. Žemės ūkio ir Pra
monės parodoje Kaune už 
baldų komplektą buvo apdo-

Tvora su mielais paukšteliais, autorinis J. Prapuolenio 
darbas Ntr. Z. Bilevičiūtės 

vanotas aukso medaliu. 1932 
m. surengia meninių baldų 
autorinę parodą, kurią tuo
metinė spauda ir visuomenė 
labai gerai įvertino. 1937 m. 
Pasaulinėje parodoje Paryžiuj 
už lietuviškų svetainės baldų 
komplektą jis gavo aukso me
dalį, o už dekoratyvinį parke
tą ir kitus medžio darbus - si
dabro medalį. 1938 m. drauge 
su tautodailininku A. Tamo
šaičiu (tekstilininku) atstova
vo Lietuvos amatams parodo
je Berlyne, ir už lietuviškų val
gomojo baldų komplektą ap
dovanojamas specialiu amatų 
medaliu ir diplomu. Norėda
mas įsigyti dalykiškesnės pa
tirties, J. Prapuolenis išvyksta 

l 

veikėjo vardas. 2000 m. kovo 
mėn. Buvo surengta Jubilieji
nė paroda kūrėjo 100-mečiui 
J!ažymėti. Paroda įvyko M.K. 
Čiurlionio meno galerijoje. 
Jai rodinius pristatė meni
ninko sūnus Bangutis Prapuo
lenis. Didžiausią J. Prapuo
lenio darbų kolekciją turi jo 
palikimą saugantis autorinių 
tėvo teisių paveldėtojas res

. tauratorius Bangutis Prapuo
lenis. Jis yra Kauno kolegijoj 
Justino Vienožinskio menų 
fakulteto dėstytojas. Tubenau
dodamas tėvo pasigamintus 
įrankius, Bangutis su savo mo
kiniais atnaujino ne vieną jo 
baldų komplektą. B. Prapuo
lenio sodyboje yra išlikęs au
tentiškas tėvo dirbtuvių pasta
tas. Antrame jo aukšte yra 
įsikūrusi J. Prapuolenio darbų 
privati paroda. 

J. Prapuolenis savo sodyboje 
Ntr. iš asmeninio 

B. Prapuolenio archyvo 

o 

Tokius baldus J. Prapuolenis gamindavo 
Ntr. iš asmeninio B. Prapuolenio archyvo 

l<tiuMS, 1030 VyfllUIO 

DldtloJo me1al. 
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JONO PRAPUOLENIO 
Kambarių apstatymo baldais, iš 
vietinės medžiagos, meniniai tau-
tiniam stiliui tobulinti steigiama 

STUDIJ 
J, Prapuolenio baldų dirbtuvių iškaba 

Ntr. iš asmeninio B. Prapuolenio archyvo 

į Paryžių, kur 1934-1935 m. 
studijavo taikomosios ir deko
ratyvinės dailės mokykloje. 

J. Prapuolenis buvo pir
masis profesionalus Lietuvos 
baldininkas, studijavęs Pran
cūzijoje. Jis ir pirmasis, ilgai 
vienintelis, apibendrinęs ir su
jungęs lietuvių liaudies meist
rų patirtį su vakarietiškomis 
idėjomis. Dėl šios priežasties 
J. Prapuolenis buvo ypač po
puliarus tarpukario aukštuo
menėje, kuri norėjo neatsi
likti nuo Europos madų, bet 
ir negalėjo gyventi be senti
mentalių tautinių simbolių. J. 
Prapuolenis kūrė baldus dau-

geliui Lietuvos įžymybių: yra 
sukūręs reprezentacinius bal
dus prezidento A. Smetonos 
šeimai ir kt. Jo užsakovai buvo 
bibliografas V. Steponaitis, 
dailininkas A. Galdikas, kraš
totyrininkė M. Glemžaitė, ra
šytojas B. Sruoga. Iki 1956 m. 
J. Prapuolenis dirbo ir peda
goginį darbą S. Žuko taiko
mosios dailės technikume. 
Vėliau jis atsidėjo vien kūrybi
niam darbui. Iš viso meistras 
pagamino daugiau nei 200 
originalių, vienetinių baldų 
komplektų, kitų interjero de
talių, tiek įstaigoms, tiek pri
vatiems asmenims. 

Sūnus Bangutis Prapuolenis 
tėvo dirbtuvėje - privačiame 
muziejuje su originaliu to 
meto staliaus įrankiu - obliu
mi Ntr. Zitos Bilevičiūtės 

Sūnus Bangutis trumpai 
supažindino su muziejaus ro
diniais: J. Prapuolenio paga
mintais baldų komplektais, 
eskizais, miniatiūrinių baldų 
maketais, įvairių rūšių medžio 
dirbiniais. Čia pat ir garsioji 
kėdė iš svetainės baldų komp
lekto, 1937 m. Paryžiuje lai
mėjusi aukso medalį. 

Pirmame aukšte išlikusi J. 
Prapuolenio senovinė baldų 
dirbtuvė su originaliais to me
to staliaus įrankiais ir medžio 
apdirbimo staklėmis. 

Džiugu girdėti, kad gar
sus menininkas J. Prapuolenis 
turi savo pasekėją- sūnų Ban
gutį, kuris rūpinasi tėvo pa
likimo išsaugojimu. Tikimasi, 
kad kada nors ateityje baldų 
muziejus atvers duris plačia
jai visuomenei. 

Zita Bilevičiūtė, 
Lietuvių žurnalistų 

sąjungos narė 

AR PASTEBĖ.JOTE, KAD„. 

(Iš to paties vardo knygos) 

• Vienintelis būdas eiliniam žmogui pagarsėti 
- sulaukti 100 metų. 

niekas nepagaus. 
• Prieš vestuves kai kurie žmonės turi keletą 

teorijų, kaip auklėti vaikus, o vėliau turi keletą 
vaikų ir jokios teorijos. • Valdžia nustato didelius antkainius gėri

mams, tuomet pakelia kitų prekių kainas, o šios ir 
priverčia žmogų gerti. 

• Kiekvienas žmogus yra draugiškas, kol jo 
neprašai paskolinti pinigų. 

• Geriausia priežastis išeiti iš namų - meš
kerė. 

• Turbūt vienintelė knyga, galinti jiems pa
sakyti kur praleisti atostogas, tai taupomoji 
knygelė. 

• Visi vagys yra optimistai - jie mano, kad jų 

• Vienintelis, kuris apsidžiaugia pamatęs ava
riją arba kokią kitą nelaimę - yra žurnalistas. 

• Danties skausmas padeda pamiršti kasdie-
nius rūpesčius. Liudas Stankevičius 



Kokiais takais eiti? 
VILIUS BRAŽĖNAS 

150-jį Tautos Kėlėjo Vin
co Kudirkos jubiliejų gruo
džio 30-ją dieną atšvenčiau 
viename iš Lietuvos daugelio 
kultūros, šiuo atveju - muzi
kos, traukos centrų - Stasio 
Vainiūno Namuose, Vilniuje. 
Tik po to prisiminiau, jog jau 
esu dalyvavęs viename jo mi
nėjime prieš 65 metus. Tai bu
vo V. Kudirkos minėjimas na
cinės Vokietijos okupacijos 
metais. Jis vyko literatūros 
vakaro priedangoje, nekalta 
tema: "Lietuvių humoras -
nuo Kudirkos iki šiandien". 
Okupantui kandus Kudirkos 
humoras tiko ir tada. 1943 m. 
tauta gyveno prislopintos vil
ties nuotaikoje. Buvo aišku, 
kad Vokietija pralaimi karą. 
Amerikai į jį įsikišus ir su 
Anglija paskelbus "Atlanto 
Chartą" apie tautų apsispren
dimo teisę, buvo "aišku", ne
bebus ir sovietų okupacijos. 
Tada nežinojome apie nusi
kaltėjišką globalistų melą ir 
laisvės išdavystę. 

V. Kudirkos humoro kūri
nius skaitė dramos aktoriai. 
To meto humorui atstovavo 
bene trys feljetonistai. Jų tar
pe ir plačiai skaitomas Bražvi
lius. Reiškia, tada Vincą Ku
dirką pagerbiau būdamas kul
tūrininkas-rašytojas. Tad daly
vavimas dabar Vinco Kudir
kos minėjime Vilniuje man 
buvo lyg grįžimas "atgal į kul
tūrą", į koncertų, literatūros 

vakarų meno žvaigždyno die
nas. Namų vadovo muzikolo
go Vaclovo Juodpusio buvau 
pristatytas kaip "visuomenės 
veikėjas ir dainininkas". Ku
dirkos laikų inteligentai, kiek 
jų tebuvo, galėjo tautą šviesti 
tik prasiveržę pro storą lietu
vių tautos lenkinimo, rusini
mo ir prievartinio temdymo 
plutą, tik savomis, stipriomis 
jėgomis. 

Belieka stebėtis ir di
džiuotis iš 120 metų carų Ru
sijos priespaudos pakilusios 
Vinco Kudirkos dienų, mūsų 

tautos inteligentais ir net be
raščiais kovingos dvasios kai
miečiais. Tada jie neturėjo nei 
patriotizmo atramos, nei grį
žimo "atgal į kultūrą" praban
gos, ką turi šių dienų bendra
žygiai įvairiuose tautinės ko
vos frontuose. Dabar ir "kul
tūros planetos piliečiai" savo 
sparnus platokai skleidžia. 
Prieš renginį turėjau laiko 
Vainiūno Namuose pasižval
gyti, kaip muziejuje. Akis pa
traukė V. Juodpusio net trys 
kpygos: 784 puslapių veikalas 
Ciurlionio ansamblis 1949-
1991, 528 psl. Knyga "Tai bu
vo ... muzikinės kultūros at
spindžiai", ir savotiškas "2008 
Muzikos kalendorius", kiek
vieną metų dieną paminintis 
muzikinių įvykių jubiliejų. Tai 
parodo, kad muzikologas V. 
Juodpusis yra ir rašytojas. 

Nepaisant daugiamečio 
dvasinio prievartavimo, ir 
šiandien Vinco Kudirkos Lie
tuva yra didžiulė talento lobių 
sala pasaulio dvasinėje jūroje. 
Tik akivaizdu, kad per mažai 
įvairių sričių talentingųjų seka 
Vincą Kudirką. Paskaitų ke
lionėse po Ameriką klausyto
jams primindavau Tomo Dže
fersono įspėjimą: "Jei tauta 
tikisi būti neapsišvietusia 
("ignorant") ir laisva, tikisi 

to, ko niekad nėra buvę ir ne
bus". Tai tinka ir mums šian
dien. Apdovanotieji žinių 

šviesa turi būti švyturiai, sklei
džiantys tautinę, patriotinę, 
religinę, pilietinę, kultūrinę, 
pareigos šviesą, nurodantys 
saugų kelią į laisvės uostą 
tamsoje paklydusiems dvasi
niams jūreiviams. 

Tam mus įpareigoja vien 
tik Lietuvos himno žodžiai. 
Veik kiekviename sakinyje yra 
įpareigojimas Lietuvai Tėvy
nei - Didvyrių žemei, dirbti, 
kad joje būtų ir tiesa, ir šviesa. 
Tėvynės vaikams ("Tavo vai
kai") nurodoma, kokiais "ta
kais" eiti, būti "saulės" saulu
tėmis, kurios tamsumus pra
šalina. 

Tai galioja ir laikinai "at
gal į kultūrą" grįžusiems "vi
suomenės veikėjams", ar kaip 
jie besivadintų. Vincas Kudir
ka savo pavyzdžiu tokiems sa
ko: neužsibūk kultūroje. 

Gali pasmuikuoti, gali 
eiles parašyti ar muzikos 
veikalą sukurti, gali ir privalai 
savo profesinį darbą gerai 
atlikti, bet to negana. Svar
biausia - rask būdų atlikti pa
reigą Lietuvai Tėvynei ir jos 
vaikams. Kad neišeitum "be 
likusio ženklo, kad žmogumi 
buvęs". 

Prieš dešimtmetį, minint 140-ąsias dr. V. Kudirkos gimimo ir 
100-ąsias Tautinės giesmės sukūrimo metines, poeto gimtinė
je Kudirkos Naumiestyje buvo atidarytas muziejus. Tai pir
masis nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje naujas statinys, 
skirtas ne tik tautinio atgimimo poeto dr. V. Kudirkos gyveni
mui ir veiklai nušviesti, bet ir jo bendražygių varpininkų at
minimui 

Lietuvių kalba internete 
Ar žinote vertimus šiem 

žodžiams - keyboard, wizard 
ir firewall? Tai klaviatūra, 
vediklis ir užkarda. Visi trys 
žodžiai naudojami bedirbant 
su komputeriais. Jų vertimus 
galima rasti tinklalapyje 
www.likit.It. Šis tinklalapis 
skirtas nagrinėti lietuvių kal
bos problemoms ir jų spren
dimams informacinėse tech
nologijose - tuo siekiama, 
kad lietuvių kalba veiktų ir 
būtų užtikrintas visavertis 
jos vartojimas kompiuteriuo
se ir kituose skaitmeniniuo
se įrenginiuose. 

XIV Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume Čikagoje 2008 
m. lapkričio mėnesį, Jolanta 
Zabarkaitė su Lietuvos kal-

bos institutu įdomiai pristatė 
lietuvių kalbos turtus inter
nete ir ką galima rasti šiame 
tinklalapyje. Ten pateikiama 
ši informacija: 

• apie tai, kas padaryta, 
kad kompiuteris gerai veiktų 
rašant lietuviškus tekstus - tai
syklingai juos apdorotų, ro
dytų ekrane, persiųstų elekt
roniniu paštu ir kitomis prie
monėmis; 

• kaip pasinaudoti tuo, 
kas padaryta: sulietuvinto
mis (ar originaliomis lietu
viškomis) programomis, žo
dynais, kita lietuviška skait
menine informacija; 

• kaip pačiam kurti lie
tuvišką skaitmeninę aplinką 

savame kompiuteryje, įstai-

goje, mokykloje, internete; ir 
• apie dar neišspręstas 

lietuvių kalbos informacinė
se technologijose problemas, 
jų sprendimo būdus ir per
spektyvas. 

Žodyne yra apie 4,000 
žodžių, kurių lietuviški ati
tikmenys aprašyti su juo 
susietame Aiškinamajame 
kompiuterijos leksikos žody
ne. 2007 m. žodynas buvo 
papildytas dar apie 2,000 
žodžių, kurių lietuviški ati
tikmenys nebuvo įtraukti į 
Aiškinamąjį dažniausiai dėl 
to, kad jų prasmė savaime 
aiški. 

Dabar iš viso Anglų-lie
tuvių kalbų žodyne yra apie 
6,000 žodžių. R. Kličienė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Jubiliejinė dešimtoji Vil

niaus knygų mugė vyko "Li
texpo" parodų centre vasa
rio 12-15 dienomis. Šiais me
tais ji tapo ir Baltijos knygų 
muge (kas treti metai ji iš 
Latvijos ir Estijos atkeliauja 
į Lietuvą), bet ryšium su Lie
tuvos vardo tūkstantmečiu 
mugės dėmesio akiratyje at
sidūrė ir Lietuvos istoriniai 
kaimynai: Gudija, Ukraina 
ir Lenkija. Jos turėjo savo at
skirus stovus, pristatė savo kny
gų leidybą bei dalyvavo kul
tūrinėje programoje - ypač 

diskusijose apie Lietuvos di
džiąją kunigaikštystę, josis
torines šaknis, atspindžius 
šiuolaikinėje kultūroje bei 
politikoje. Joms, tarp kitų 
renginių, kultūrinėje prog
ramoje buvo skiriama po at
skirą dieną: ketvirtadienį vy
ko 7 Gudijos renginiai, penk
tadienį - 5 Lenkijos, šeštadie
nį - 6 Ukrainos renginiai, jų tar
pe ir susitikimas su ukrainiečių 
rašytoju Andrej Kurkovu. 

Projektas ''Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinė 2009" 
sulaukė dėmesio savo spe
cialiu stovu, surengta spau
dos konferencija ir vakaro
nėmis sostinės "In Vino" ba
re. Mugės programoje daly
vavo ir kito šių metų kultū
ros sostinės miesto - Linz -
atstovai. Mugėje pristatyta 
viena bendro projekto dalis: 
"Vilnius skaito Linzą", kurio 
metu lankytojai galėjo susi
pažinti su šio Austrijos mies
to literatūra. Kita dalis, "Lin
zas skaito Vilnių" vyks Aust
rijoj e. 

Vilniaus knygų mugėje 
buvo apie 200 renginių, ku
rių 37 buvo tarptautiniai; 
veikė 12 meno parodų, susi
tikimai su 32 užsienio ir 90 
lietuvių rašytojų bei poetų. 
Kaip ir visuomet, mugėje bu
vo speciali salė vaikams, kur 
dailininkės Sigutės Ach pa
ruoštoje "Knygų karuselėje" 
buvo "Sparnuotų karvyčių 
sąskrydis" (savo fantazijos 
sukurtas karvytes vaikai at
sinešė iš namų), kūrybinė 
studija "Tu gali sukurti kny
gą" ir įvairių scenos renginių. 

Pirmoji mugės diena bu
vo pavadinta "Tūkstantis ir 
dešimt metų", minint Lietu
vos tūkstantmetį ir mugės 
dešimtmetį. Kitos dienos, 
kaip paprastai, buvo "Ilgasis 
penktadienis", "Nekasdieni
nių pasimatymų diena" ir 
paskutinė - "Šeimos diena". 
Įvairios leidyklos, kaip "Al
ma littera", "Tyto alba", "Va
ga", "Mintis", "Baltos lan
kos", "Versus aureus", "Vers
mė", "Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas", 
"Nieko rimto" (vaikų knygų) 
pristatė savo rašytojus ir poe
tus bei jų knygas specialiuo
se susitikimuose, dažniau
siai salėje vadinamoje "Ra
šytojų kampu". 

Iš svetimtaučių rašytojų 

buvo pristatyta Serhy Jekel
čyko Ukraina: modernios na
cijos gimimas, Robert Me
nasse Don Žuanas iš La Man
čos, Manuelos Gretkowskos 
Moteris ir vyrai. Istorikų kny
gos - A. Šapokos raštų 11 to
mas Lietuva Reformų seimo 
metu iki 1791 m. gegužės 3 d. 
Konstitucijos, E. Gudavi
čiaus Visa istorija yra gyveni
mas, A. Anušausko ir G. Svi
derskytės XX amžiaus slap
tieji archyvai, M. Paknio Mir
tis LDK kultūroje XVI-XVIII 
a., J. Užurkos Lietuvos isto
rija romanuose, G. Beresne
vičiaus Lietuvių religija ir mi
tologija. Filosofų- L. Dons
kio Kultūros filosofijos met
menys, A. Mickūno ir A. Šlio
gerio Filosofijos likimai. Ke
lionių - M. Starkaus Šilko ke
lias. J. Ivanauskaitės atmini
mui -Jurga. Atsiminimai, po
kalbiai, laiškai. 

Iš grožinės literatūros au
torių bei knygų paminėtinos 
naujesnės: S. Parulskio Mur
manti siela, R. Šerelytės Mė
lynbarzdžio vaikai, L.S. Čer
niauskaitės Benedikto slenks
čiai, K. Sabaliauskaitės Silva 
Rerum, S. Ach Šviesiųjų sva
jonių žydintys sodai, K. Sajos 
Septyni miegantys broliai, V. 
Bubnio Svečiai ir Mažoji iš
pažintis, A.M. Jurašienės Eg
ziliantės užrašai, J. Marcin
kevičiaus Pažadėtoji žemė ir 
Naktį užkluptas žaibo, V.V. 
Landsbergio Baltoji knyga. 
Naujausias knygas pristatė 
serijos "Mergaičių lyga" au
torės Edita Milaševičiūtė 
(jos knyga Įsimylėjėlių sto
vykla pristatyta Metų knygos 
premijai), Aistė Ptakauskė 
ir Akvilina Cicėnaitė. Buvo 
ir susitikimas su populiarių 
knygų autore, senole Filo
mena Taunyte. 

Vilniaus Šiuolaikinio me
no centre nuo sausio 16 iki 
kovo 8 dienos vyksta paroda 
"Bendrasis kodas: 5 konti
nentai, 10 bienalių, 20 meni
ninkų", siekianti Europos 
kultūros sostinėje pristatyti 
ne tik Europos, bet ir kitų 
žemynų - Afrikos, Ameri
kos, Azijos ir Australijos -
meną ir kultūrą. Iš dešimties 
bienalių, vykusių penkiuose 
žemynuose, į parodą "Bend
rasis kodas" (Share Code) 
pakviesta po du menininkus. 
Parodoje dalyvaus meninin
kai iš JAV, Australijos, Fili
pinų, Malaiz~os, Indonezi
jos, Taivano, Svedijos, Turki
jos, Danijos, Singapūro, Ka
nados, Lietuvos, D, Britani
jos, Izraelio, Palestinos, Ni
gerijos. Bienalės pristato
mos parodoje yra: Afrikos 
Šardžos (Jungtiniai Arabų 
Emiratai), Dakfut (Senega
las), Ade lai dės ir Sydney 
(Australija), "Whitney" ir 
SITE Santa Fe (JAV), Singa
pūro ir Taipėjaus (Azija), Is
tambulo (Turkija) ir Liver
poolio (D. Britanija). GK 
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90-179 dienų .. „ ..... „.„ .... 0.75% Taupomoji sąskaita 
180-364dienų ............... 0.75% Kasdpalčekiųsąskaita 

1 metų .............................. 1.10% 
2 metų .............................. 1.50% Amerikos dolerių l<asd 
3 metų .............................. 1.75% palūk.taupymosąskaita 

4 metų .............................. 2.00% AmerikosdoLGIC 
5metų ............................... 2.00% lmetųterm.ind ............ 0.75% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.25% 
1 metų ................................ 1.75% 
2 metų ................................ 2.25% 
3 metų ................................ 2.50% 
4metų ............................... 2.75% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis 2.50% 
RRSP ir RRIF atviras 
kintantis .......................... 1.50% 
1 metų .............................. 2.30% 
2 metų .............................. 2.60% 
3 metų .............................. 2.75% 
4 metų .............................. 3.00% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo .................................... 5.75% 
Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
lmetų ................... „ ........ „ .......... 4.75o/o 
2 metų........................................ 5.00% 
3metų„ .... „.„ ........ „ ........ „.„ ....... 5.25% 
4metų.„ ...... „ ........ „ ........ „.„ ....... 5.50% 
5metų„ .... „.„ ........ „ .. „ .... „.„ ....... 5.50% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1,2,3metų„ .. „ ... „.„ ...... „„ .. „„ 4.75% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

e ~~~g Corp, BROKERAGE" 

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

Laima Sližauskas 
pilkimo iI pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
F AX: 4 16-227-2008 el.paštas: laimasl7.<hahoo.cą 

'lndependendy ONned and Operated. REALTORI' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ort ho. D ip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS"} 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

NUO:iv.ONĖ 

Kas suorganizavo riaušes? 
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 

krlmlnologė 

Komunistai gerai suprato, kad geriau būti 
milijonieriumi, negu revoliucionieriumi! Tik 
va, visokia smulkmė trukdo 
viešpatauti monopolijoms, 
todėl ir griebiamasi visokių 
"žiaurių akcijų" ir kitokių 
mokestinių atrakcijų, kad tą 
smulkmę sugraibytų ir iš 
verslo išvarytų! O geriau -
ir iš Lietuvos! Nėra žmo-
gaus, nėra problemų ... Bet Rūta 
čia, pasirodo, už mūsų ne- Gajauskaitė 
priklausomos valstybės mažuosius žmogelius 
mūru stojo Rusija! Ji suorganizavo riaušes 
Tuline, Rygoje, o dabar ir Vilniuje! Sudaužė 
kulkomis neperšaunamus Seimo langus, ap
mėtė sniego gniūžtėmis ir kiaušiniais ... 

Antra vertus, ar čia kartais ne prezidenti
nio pažado ''visiems būti lygiai teisingu" išsi
pildymas? Na, privertė jį seimas atleisti iš pa
reigų du KGB rezervistus, betgi visa komanda 
liko savo vietose! Iš Saugumo buvo pašalinti 
karininkai, liudiję prieš rezervistą, bet ne re
zervisto aplinkos žmones ... Nepajudinta Už
sienio reikalų ministerijoje ir "žydrųjų albinų" 
frakcija. Neaišku, ko prezidentui kerštauti, 
kai ramybės dėlei buvo pašalinti tik du varžte
liai, o visas mechanizmas ir toliau sėkmingai 
veikia? O aniedu nei nuteisti, nei nubausti šil
tut šiltutėlėse vietelėse toliau sėdi... 

Tuo tarpu "Seimo šturmas" akcija dar ne
sibaigė - svarstymas buvo perkeltas i saugesnę 
vietą - į TV ekranus. O juose pozicija ir opozi
cija vertė bėdą vienas kitam, visai užmiršę, 
kad iki rudieninių rinkimų abudu (G. Kirkilas 
ir A. Kubilius) buvo sudarę "Mažumos koali
ciją 2K" ir abudu sėkmingai nuritino šalį iš 
"auksinio biudžeto" aukštumų į krizės pakal
nę. Kad tai TV spektaklis tautai buvo aišku, 
netgi pensininkams, nes nė viena pusė teisiškai 
neįvertino antrosios už "Mažeikių""ar "LEO" 
aferą. Abudu viens kitam "dovanojo" bilijoni
nius nuostolius. Juo labiau, kad "Liūtukas" la
bai apdairiai išsidalino 800 milijonų lyg ir divi
dentų pavidalu. 

Tiesa, dabar valstybei lyg ir trūksta ne tai 
pensijoms, ne tai pedagogų algoms 300 milijo
nų, na, bet tai smulkmė, palyginus su tuo, ką 
žada beaugantis "Liūtukas" ateityje! 

O žada jis dešimteriopai daugiau nei 
"Mažeikių nafta"! 20 bilijonų. AE statybai ir 
20 bilijonų perdavimo linijoms - ar įsivaizduo-

jate, kiek nuo tos sumos gali "nubyrėti"? Ir 
šiam skaniam pyragui iškepti, supjaustyti ir 
padalinti buvo sukurta speciali ministerija -
energetikos instituto pajėgų neužteko. Be to, 
tie mokslininkai nelabai patikimi ... 

Ir visai nesvarbu, kad Lietuvai AE nerei
kia - turimų šiluminių ir vėjo bei hidroelektri
nių yra 3 kartus daugiau nei šaliai reikia. Ir vi
sai nesvarbu, kad esama ir būsima AE nepel
ninga tautai, nes mokame už elektrą 10 kartų 
brangiau nei mūsų pirkėjai (Rusija, Gudija ir 
Latvija)! Ir visai nesvarbu, kad AE stovi ir 
planuojama tektoninėje zonoje, kas grasina 
antruoju Čemobyliu! 

Suabejojo ES "Liūtuko" skaidrumu - iš
kart į Briuselį buvo atiduotos visos Lietuvos 
aukso atsargos, ir abejonės nutilo ... Mūsų litas 
liko nuogut nuogutėlis, niekuo negarantuotas 
popierėlis. O tai reiškia daug baisesnę nelaimę 
tautai, nei kad buvo su rubliniais indėliais ... 
Bet mūsų finansų žinovas Reinoldij Šarkin, 
nuo nepriklausomybės pradžios laikų nepaju
dinamai ir nepaliečiamai tvarkantis mūsų pi
nigėlius, nekelia nei triukšmo, nei paguodos -
taip lyg čia būtų viskas normalu ... 

Kad nuramintų nepatenkintus rinkėjus, 
buvo išmesti keli atpirkimo ožiai - tai Operos 
teatro scenos remonto sumų nepagrįstumas ir 
prapuolę 1.5 bilijono socialinio aprūpinimo 
ministerijos lėšų. Rimtu veidu pažadėta patik
rinti. Bet nuo to patikrinimo apgrobtai tautai 
ne tik nepagerės, bet ir nuostolį padengti teks 
padidintų mokesčių forma. Daug geriau, kad 
būtų paskelbtas "auksinis" 30 bilijonų 2008 
metų biudžetas ir jo panaudojimo ataskaita -
bent žinotume, kur "nuplukdė" valdžia mūsų 
mokesčius. 

Geriau mikliai, per porą naktelių pataisyti 
biudžetą, atleidžiant diržus nuo tautos kaklo 
ir pristabdant elito puotas "maro" metu? Na, 
o ką ir kaip pataisyti - juk. sufleruoja patys mi
tinguotoj ai! Nuimkit bet kokią paramą priva
tiems pensijų fondams - bus iš ko mokėti pen
sijas sodrininkams. 

Panaikinkite kompensacinius vaistus, o tą 
pusę bilijono pridėkite prie pensijų - pavalgy
ti svarbiau nei alkanus gydyti. Sustabdykite vi
sas amžiaus statybas ir "atkato" dalybas - bus 
iš ko pakelti algas pedagogams ir medikams. 
Nuimkite mokesčių padidinimą nuo smulkių
jų verslininkų ir uždėkite juos monopolistams 
- nebus bedarbių, nereiks pašalpų. Sumažin
kite trigubai savo algas, ir turėsime kuo gelbė
ti studentiją - Lietuvos ateitį. 

(Panaudota straipsnio dalis. Red.) 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

--:e;~ -~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
J 15 Lakcsho rc Road E. 104-3945 Daug Leavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON L.5G ! ES Mi issauga, ON L.5N OA5 
._._ __ __, www.watersicledenta l.ca www.9thlinedental.ca 

MITH MONUMENT CO. LT 
(nuo 1919 metų) 

A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Homel ife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto. Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (4 16) 763·51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas !ioja srityje nuo 1987 m. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evons) 
S a vininkas Jurgis Kulla§lus 

PAREMKITE Tėvišus žibu
rius auka ar garbės prenu.me· 
rata, testamentiniu paliki· 
mu. Iš anksto dėking! -

TZ leidėjai 
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Taryba išeivijos reikalams 
Atkelta iš 5-to psl. 

Lietuvai išrinkus naują 
seimą bei prieš keletą mėne
sių suformavus naują LR vy
riausybę, ypatingas dėmesys 
buvo skirtas naujosios vyriau
sybės strategijai užsienyje gy
venančių lietuvių atžvilgiu. 
Bene didžiausio dėmesio ir 
skirtingiausių vertinimų su
laukė TMID reorganizavimo 
problematika: "Viena minis
terija negali pilnai atstovauti 
išeivijos interesų. Jeigu mes 
išties esame laikomi lietuvių 
tautos dalimi, tuomet, lygiai 
kaip ir Lietuva, turime būti 
atstovaujami visų ministerijų" 
- nepritardama LRV sprendi
mui naujai suformuotą Užsie-

• 

nio lietuvių reikalų departa
mentą paversti tiesiogiai pa
valdžiu Užsienio reikalų mi
nisterijai sakė PLB valdybos 
pirmininkė. Šis LRV nutari
mas, sukėlęs nemažą užsienio 
lietuvių nepasitenkinimą, vis
gi, pasak ministerio, atšaukia
mas nebus. 

Tučiau atsižvelgdamas į 
vis didėjanti užsienio lietuvių 
poreikį iškelti pastarųjų bend
radarbiavimą su LR į aukščiau
sią vykdomosios valdžios lygį, 
ministeris pristatė naują, LR 
vyriausybės ketinamos įkurti 
Užsienio lietuvių reikalų tary
bos projektą. PL Bendruome
nių pritarimo šiai iniciatyvai 
atveju, užsienio lietuvių rei
kalų taryba taptų aukščiausio 

lygi.o institucija, vadovaujama 
ministerio pirmininko, kuri 
numatytų valstybės strategi
nes veiklos kryptis užsienio 
lietuvių atžvilgiu ir koordi
nuotų visų žinybų, susijusių 
su užsienio lietuvių reikalais, 
veiklą. Šią tarybą sudarytų 
aštuonių ministerijų ministe
riai bei aštuoni PL Bendruo
menių atstovai. Sesijų metu 
buvo išsamiai aptartas šis mi
nisterio pasiūlymas, drauge 
išsiaiškinta aparato veikimo 
logika bei pradėta ieškoti bū
dų skirti bendruomenių atsto
vams. 

'PEDOS S'PECIALISTAS 

Šis Europos lietuvių bend
ruomenių pirmininkų suvažia
vimas, jau trečias pastarųjų 
metų tokio pobūdžio rengi
nys, suteikiantis vienintelę 
progą Europos lietuvių bend
ruomenių atstovams kartu su 
įvairių LR institucijų vadovais 
betarpiškai aptarti Lietuvai ir 
jos išeivijai opias temas ir ko
ordinuoti savo veiksmus ieš
kant optimalių sprendimų. 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... (AUGĘ NAGAI 

... VIETINĖ NEJAUTRA IR 

ClllRURGINIS GYDYMAS 

... SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS ĮRANKIA I 

(ELKC informacija) 
Europos lietuvių kultūros 

centras, Lorscher Str. 1, 
D-68623 Lampertheim
Hūttenfeld, Vokietija, 

direktorius: 

LIGONIUS PRJIMAME: 

Rimas Čuplinskas 
Tul.: +49 6256 858675, 

Faks.: +49 6256 858679 
el.paštas:cųplinskas@elkc.or& 

352 WILLSO ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>'V.A.L LEP.A.c:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Taupyki. 
Para m o 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinamo 
taupomoj i sąska i ta) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 
4 metų 3.60% 
5 metų 3.60% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 

2.00% 
2.50% 
2.75% 
3 .00% 
3.10% 
1.75% 

1-------------1 Neša metines or sudėtines 

PAPI L DOMA TAUPOMOJ I 0.50% 

"Planas 24" Kasd ien i n ių 
pa lūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$l o,ooo.oo- $24,999.99 0 .100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuoš i mčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ 0.05% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

polūkonos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno podolinimos) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 

l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIA I 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 
2 70- 364 dienų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.75% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
2.85% 
1.50% 
1.00% 

0 .75% 
0 .75% 
0 .75% 
0 .75% 
1.25% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% 

Iškeičiami prieš terminą 
možesniois nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4.50% 1---------1 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.50% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal poreikolovimq 

1------------j 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4 .75% ir oukščiou 

ASMENI NĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RI BOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.50% 
2 metų 3 .00% 
3 metų 3 .25% 
4 metų 3 .60% 
5 metų 3 .60% 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būt i keičiomi be įspėjimo 

M:H 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus "Siemens are

na" ir toliau lieka "Lietuvos 
ryto" komandos pergalių tvir
tove Europos taurės krepšinio 
varžybose. Top-16 rato trečio
se L grupės rungtynėse su 
Kvakenbriuk "Artland Dra
gons" komanda (Vokietija) 
vilniečiai tiesiog nušlavė var
žovus 105:64 ir namuose iš
kovojo penktą pergalę iš eilės. 

• Egidijui Kavaliauskui ir 
Vitalijui Subačiui nepavyko 
tapti Vokietijoje pasibaigusių 
XXXVII tarptautinio "Che
miepokal" bokso varžybų, ku
riose dalyvavo 28 valstybių at
letai, nugalėtojais. E. Kava
liauskas (svorio grupė iki 64 
kg) baigmėje antrajame raun
de patyrė traumą ir pergalė 
buvo įskaityta rusui M. Ig
natjev, o Vitalijus Subačius 
(91 kg) lemiamą dvikovą 5:9 
pralaimėjo vokiečiui S. Koe
ber. Bronzos medall iš Halės 
parsiveš Daugirdas Semiotas 
(81 kg). 

• FC "Vilniaus" klubas 
pasitraukia iš I lygos pirmeny
bių ir apskritai žada keisti sa
vo statusą bei tapti mėgėjų 
klubu. Tai patvirtino koman
dos vadovai po netikėtos Lie
tuvos futbolo federacijos in
formacijos, jog sostinės klubas 
atsiėmė prašymą dalyvauti I
oje lygoje. (Greičiausiai klu
bas atsisako I-osios lygos dėl 
finansų trūkumo V.P.) 

• Prasidėjusiame atviraja
me Klaipėdos uždarų patalpų 

lengvosios atletikos čempio
nate pasiekti du geriausi se
zono rezultatai Lietuvoje. Li
na Grinčikaitė moterų 60 m 
rungties bėgime pakartojo as
meninį rekordą, nuotolį įvei
kusi per 7.31 sekundes, bei 
tapusi nugalėtoja. Moterų ru
tulio stūmime su geriausiu se
zono Lietuvos rezultatu nuga
lėjo Austra Skujytė - 16.67 m. 
Jai iki Europos žiemos leng
vosios atletikos čempionato 
normatyvo pritrūko vos 13 cm. 

• Savaitgalį vykęs Lietu
vos graikų-romėnų, laisvųjų ir 
moterų imtynių čempionatas 
buvo pasirengimas artėjan
čioms Europos pirmenybėms, 
kurios vyks Vilniuje kovo 31-
balandžio 5 d.d. Didesnių 
staigmenų nebūta. Daugiau
sia medalių - 25 - iškovojo 
vilniečiai (iš jų 8 - aukso), 
Klaipėdos atstovų kraitis 14 
medalių (7 aukso), o Kauno 
ir Šiaulių imtynininkai pasi
puošė po 10 medalių . 

• Paryžiaus priemiestyje 
Creteil vyko tradicinės graikų
romėnų imtynių varžybos, ku
riose eilinį kartą sėkmingai 
pasirodė mūsų šalies atletai. 
Kaip teigama Lietuvos imty
nių federacijos pranešime, si
dabro medalį svorio grupėje 
iki 84 kilogramų iškovojo vil
nietis Vladislavas Lukaševi
čius, o buvęs tauragietis Sva
jūnas Adomaitis užėmė trečią 
vietą svorio grupėje iki 60 ki
logramų. VP 

Slidinėjimo savaitgalis Montrealyje 
Montrealio lietuvių slidinėjimo savaitgalis įvyks š.m. kovo 

5-8 d.d., Hotel Montcalm (251, chemin Fusey, prie Rte 125), 
Saint-Donat, QC, nemokamas tel. 1-866-424-1333. Internete: 
www.skilareserve.com. Smulki informacija buvo pateikta 
Tėviškės žiburių š.m. 2-ame numeryje, sausio 13 d. Kreiptis į 
organizatorius Rytį ir Viliją Bulotas: 514 344-8256 ar 514 946-
7639 (mob.). El. paštas: viliabulota@hotmail.com arba 
bulota.i:ytis@ gmail.com. Inf. 

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. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-8 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pa rindinis ka.pitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Olimpinių žaidynių buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė
Scheidt (ntr. viršuje), 26 metų amžiaus, Pekine laimė
jusi sidabro medalį "Laser Radial" klasėje, neseniai 
su savo vyru brazilu Robertu Scheidt (ntr. dešinėje) 
lankėsi Sao Paulo mieste ir, lietuvių žurnalo Mūsų 
Lietuva bendradarbio R. Sventkausko pakalbinta, at
sakinėjo į klausimus, iš kurių aiškėjo, kad žymioji bu
riuotoja gimė Kaune 1982 m., jau vaikystėje susidomė
jo buriavimu, bakalaurės laipsniu baigė sporto eduko
logij ą, buvo trenerė ir nuo 15 m. amžiaus dalyvavo 
čempionatuose. Pati kasdien po 4 valandas treniruoja
si; šiaip mėgsta geras knygas, vaikščioti, važinėti dvi
račiu. Su vyru buriuotoju susipažino per vykusias 
priešolimpines varžybas Kinijoje 2007 m. Po metų 
spalio mėnesį susituokė Kaune. Brazilija patinkanti, 
bet apsigyventi jaunieji numatę šiaurės Italijoje ežerų 
aplinkoje. Ntrs. iš leidinio Mūsų Lietuva 

ATEITININKŲ ŽINIOS 

• Gavėnios rekolekcijos 
Dainavoje - kovo 20-22 d.d. 
lietuviškam jaunimui tarp 14-
18 m. Tema - "Esame apašta
lai - Apaštalo Pauliaus dvasio
j e!" Informacija - Lina Bub
lytė.Linusyte@com cast. net. 

• Sendraugių poilsio sa
vaitė Kennebunkporte, Mai
ne, JAV, pas Tėvus pranciš
konus, šeštadienį, rugpjūčio 
1-7 d.d. 

• Trys ateitininkų stovyk
los - JAS, MAS ir ASS vyks 
2009 m. Dainavos stovykla
vietėje, Manchester, MI, JAV. 
Liepos 5-15 d.d. - Jaunųjų 
ateitininkų stovykla; liepos 
15-26 d.d. - Moksleivių atei
tininkų stovykla; liepos 26-
rugpjūčio 2 d.d. - ateitininkų 

sendraugių stovykla. 
• Dainavos egzaminas! Tei

singai atsakykite į klausimus -
išvardinkite Dainavos stovyklos 
žymias vietas interneto tink
lalapyje: http://ateitis.org/ dai
navosegzaminas.php. 

• Ateitininkų sąrašų ir ad
resyno patikrinimas. Prašome 
visus ateitininkus ateiti į talką 
- pasidomėkite, ar jūsų vaikai, 
vaikaičiai, draugai bei bičiu
liai yra sąrašuose ir paragin
kite juos įsirašyti. Norima su
daryti kuo platesnį ir tikslesnį 
adresyną. Adresus siųsti 
SAAT nariui Kaziui Razgai
čiui, 7 Arthur Rd, Rosemont, 
PA 19010, el.pašto adresu: 
kazys@op.net arba tel. 610 
527-1122. 

• Ieškome vadovų, moky
tojų ir darbininkų JAS stovyk
lai: http://ateitis.org/musu/ 
?p=204. 

• Kaip užsiprenumeruoti 
Ateitį? http://ateitis.org/mu
su/?p = 205 Inf. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis 

www.tevzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. 
Kviečiame susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib@rogers.com 

~w~~\I~~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. c41a> 763-5677 

„ ) , ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.L.S., O.Ll.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: 1416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. vasario 4 d. ir 18 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. vasario 4 d. ir 18 d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off or l parcel off 

* coupon i valid only at 'Marguti -Py anka' head oft1ce. 



Piešia Lietuvos vaikai. Alytaus Putinų vidurinės mokyklos 
moksleivės Simonos Dudavičiūtės piešinys 

oo Apie kompiuterius 
·~ Jei kartą grįžę namo negalėsite įsijungti kompiuterio 
~ administratoriaus teisėmis, tai reikš tik viena - jūsų 
~ vaikai išaugo. 
o *** 

Skambutis į techninį aptarnavimo skyrių: 
- Mano kompiuteris sulėtėjo. 
- Tai ir jums nėra ko skubėti. Bernardinai.It 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

~ visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

~konkurencinės kainos -pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a menin · s žalo at iradu io ry"ium u kūno 

sužalojimu, i:""ie "kojima 
• imigracija į Kanadą 
• te tarnentų udaryrna 
• pa likimų tvarkyrna 
• nekilnojam turt pirkimas/pard vima 
• kon ultacijo Li · tuvo re publika tei ė klau imai 

295 The West Mali, 6th Floor Toron to, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

------· 1111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

PAREMKITE Tėviškės žiburius auka a,r garbės prenumerata, testamen
tiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - TZ leidėjai 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYLINKĖSE 

' l - Berlyne lietuviški cepelinai gundo ir pačius 
mažuosius; 
2 - Vasario 16 gimnazijos mokiniai Moliūgų šven
tėje; 
3 - Saarlando LB apylinkėje atgijusi lietuviška 
veikla; 
4 - Hannoverio pelėdžiukai savo lietuviškoje mokyk
loje; 
5 - Šaunieji Bremeno sekmadieninės lietuviškos 
mokyklos ''Varpelis" lietuviukai. 
N trs. iš leidinio Vokietijos LB valdybos informacijos, 

2008 m. 

Kuprė 
Mūsų klasėje mokėsi kuprė. Sėdėjo ji 

paskutinėje eilėje prie lango, tyli, nepastebi
ma, lyg niekam nereikalinga. Prie lentos jos 
niekad nekviesdavo, atsakinėjo iš savo vie
tos, netgi neatsistodama suole. Kol ji sėdė
davo, atrodė niekuo neišsiskirianti iš kitų. 
Jos mažą veidelį puošė taisyklinga noselė, 
išraiškingos tamsiai mėlynos akys ir į vieną 
kasą supinti stori plaukai. 

Tačiau užtekdavo jai atsistoti, ir mes iš 
karto pašiurpdavome. Jos pakumpusi figūra 
siūbavo ant plonų kaip šakaliukas kojų, su
linkusių per kelius ir keistai išmetančių 
pėdas į priekį. Kad išsilaikytų, kuprė kabin
davosi už visų pakeliui stovinčių suolų ilgo
mis ir liesomis rankomis, kas labai siutin
davo sportiškąją klasės mokinių dalį. "Pa
trauk savo grėblius nuo mano suolo" -šauk
davo kai kurie, ir kupriukė skubiai paleis
davo patogų suolo kampą bei mėgindavo 
prisilaikyti už sienos. 

Klasė gavo naują kūno kultūros mokyto
ją, kuris nutarė, kad ir kuprė turi būti sporto 
salėje, o ne klasėje. Jis esą už ją pamokos 
metu atsako ... Maža to, jis norėjo, kad pa
čius lengviausius pratimus bandytų atlikti ir 
ji. Pirmasis toks pratimas buvo kamuolio 
mėtymas į krepšį. Kuprė irgi atsistojo eilutės 
gale. Daugiausia, iš dešimties net aštuonis, 
įmetė kuprės "grėblių" nemėgstantysis. Su 
paniekinama šypsena jis perdavė kamuolį 
luošei ir pergalingai atkišo koją į priekį. 

Priešais krepšį stovinti kuprės figūra bu
vo tikrai pasigailėjimo verta: kreiva nugara 
lenkė galvą, todėl ji tik iš padilbų galėjo žiū
rėti į taikinį. Ilgos, beveik kelius siekiančios 
rankos laikė kamuolį ant delnų kaip tortą, 
kurį ji nuleido iki kelių lygio ir švystelėjo 
krepšio link ... Visi pradėjo kikenti. Tačiau 
kamuolys nuskriejo į lubas, padarė gražų 
lanką ir pliumptelėjo tiesiai į taikinį. "Na va, 
matai" - apsidžiaugė treneris ir paskatino 

kuprelę dar kartą mesti. Tokiu "bobišku" 
būdu ji įmetė antrą, trečią ... aštuntą kamuolį 
ir paniekinamos šypsenos nuo sportininkų 
veidų nublėso. Įtemptoje tyloje didžiausiam 
mokytojo džiaugsmui buvo įmestas ir devin
tas kamuolys! Pasiruošimo dešimtajam me
timui metu kažkas sumurmėjo: "Tai negi ji 
mums duos sausą" - ir apmaudžiai spragte
lėjo pirštais ... Į šį garsą kuprė pasuko galvą, 
kryptelėjo visu stuburu, neišlaikiusi pusiau
svyros, klestelėjo ant grindų. Sudejavo ir nu
sviro ant šono, vis dar laikydama rankose 
kamuolį ... 

Iš salės ją išnešė neštuvais, užsimerkusią 
ir tyliai dejuojančią. Į mokyklą ji grįžo tik po 
kelių mėnesių ir jau su lazdele. Į savo vietą 
nuėjo neliesdama suolų, taigi ir nepiktinda
ma klasiokų savo "grėbliais". Mokytojas ne
bereikalavo kuprės dalyvavimo pamokose ir 
ji tyliai prasėdėdavo tą valandą klasėje, pasi
ruošdavo namų darbus. 

Visi vaizdavo, kad nebuvo "beveik sau
so" kuprės pataikymo į krepšį ir sutartinai 
tylėjo apie lemtingo pirštų spragtelėjimo pa
sekmes. Tik lazdelės stuksenimas įkyriai ir 
kasdien beldėsi į visų širdis ... 

Į klasės susitikimą kuprės niekas nepa
kvietė, niekas jos ir nepasigedo. Visi klausi
nėjo vienas kitą, pasakojo apie save, gyrėsi 
ir džiaugėsi kol kažkas garsiai paklausė: 

- Ar matėte vakar per TV mūsų kuprę? 
Jai vyriausybinį apdovanojimą davė, o ji jo 
atsisakė!!! Ir jau antrą kartą. Dar vieną sau
są trenkė, tik dabar ne klasės, o valstybės 
mastu!? 

- Ir nebuvo kam jai spragtelėti? - pasi
tikslino nemėgstantis "grėbliškų" rankų. 

- Šį kartą kuprė pati spragtelėjo pirmoji 
ir išvertė iš kojų apie šimtinę ... 

- O ką - šimtiniai? 
- Visas šimtas kartu su ja atsisakė apdo-

vanojimo, - patikslino kažkas, ir visi nutilo. 
Kaip vaikystėje. Juo labiau, kad ir lazdele 
niekas nestukseno ir į širdį nesibeldė ... 

A. Stanislauskas 
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AtA 
BALIUI VAIŠNORUI 

mirus, 
jo sūnui ALGIUI, dukrai IRENAI, jos sūnui 
LUCIUI, visiems giminėms Kanadoje ir Lietuvoje jų 
visų liūdesio valandą reiškiu gilią užuojautą -

Adolfas Kanapka, Wasaga Beach, ON 

PADĖKA 

AtA 
ALEKSUI PAREŠČIUI, 
mylimam vyrui, tėvui ir seneliui, mirus, 

nuoširdžiai dėkojam.e Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. Audriui Šarkai, OFM, ir diakonui Bernardui 
Belickui, OFM, už suteikimą velioniui Ligonio sakra
mento, už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias švento
vėje ir palydėjimą i kapines. Dėkojame p.p. Mačiams už 
paruoštą gardų maistą ir ponioms už pyragus. Ačiū už 
gėles, aukas ir raminančius paguodos žodžius. 

Mūsų didžiausia padėka Aušros Vartų parapijos 
chorui ir vadovei Darijai už gražų giedojimą šventovėje. 
Jaudinantys giesmių žodžiai ir jūsų pasiaukojimas visada 
liks mūsų širdyse. 

Liūdesyje likę - žmona Bronė, 
dukros Kristina, Irena, mta ir jų šeimos 

Labdara Lithuanian Nursing Dome 
5 Resunection Road 
Etobicoke, ON M9A 5G1 
416-232-2112 
l!!!l!'.hthdve ą 

Position Available - Actirity 
Aide/Activation Coordinator 
Mat. Leave and Full-Time - Days, 
Evenings and Weekends 

Position Sum.mary: 
Activity Aide/Activation Coordinator is responsible to plan, 
coordinate and implement activation programs to meet the 
intellectual, physical, emotional, spiritual and social needs 
of the residents at Labdara 
Qoalifications: 
Energetic and enthusiastic individual with Lithuanian lan
guage skills and a sincere desire to serve the needs of sen
iors in the Llthuanian community 
Must have effective verbai and written English communica
tion skills 
Must have sound communication, leadership, organizational 
and interpersonal skills 
In possession of a diploma or degree in the field of 
Activation and Gerontology from a recognized educational 
institution or may consider individual presently enrolled in a 
recognized diploma/degree course with nursing home expe
rience 
Minimum of one (1) year experience in the im.plementation 
and maintenance of seniors' programs in an employed 
capacity or as a supervised volunteer 
Ability to interact with residents, families and visitors to cre
ate a warm and pleasant atmosphere at the home 
Good mental and physical health 
Basic computer skils including Word, Excel and Outlook 

Deadline to Apply: March 13, 2009. 
Interested candidates should forward their resume in confi
dence by email or fax to: 
Eric Harela, administrator@labdara.ca. Fax: 416-232-0511 

~<ES'''\ l ~l Ja\ S AR·r s·ruoto 
PAMINKLAI 

• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 
konsultacijos 
•skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510„4707 
El. paštas: kkesminas@hotmail.com 

Paskutinis sudie išėjusiai 
A.a. Marytė Paškevičiūtė-Vasiliauskienė (1923-2008) 

Kiekvienas praeidamas ruduo 
Mano lirdin po aukso lapą 

dėjo. 

Senatvės laukiau požymių, 
Bet man !irdis jaunėjo 

ir jaunėjo ... 
AJ nežinojau rytmečiais, 
Ar sveikint saulę deimantinę, 
Ar žibančiq dar iš nakties 
Gesinti žvakę paskutinę ... 

J. Augustaitytė-VaiBūnienė 

2008 m. gruodžio 8 d. ne-
teirome KLB Thronto apylin
kės ir skautų organizacijos 
veiklios narės, kuri paliko di
delį savo atliktų darbų įnašą. 
A.a. Marytė gimė Lietuvoj -
Molėtuose (Aukštaitijoje) 
1923 m. kovo 2 d. Šeimoje 3 
vaikai - 2 seserys ir brolis. Tė
vams persikėlus gyventi i Kau
ną, Marytė savo vaikystę ir 
jaunystę tenai ir praleido. 

Baigusi gimnaziją, lankė 
Vytauto Didžiojo universite
tą. Deja, neilgai. Artėjant ka
ro audroms. pasitraukė su bro
liu i Vokietiją. Susibūrus lietu
viams i pabėgėlių stovyklas, ji 
gyveno Nuertingene. Emigra
cijai prasidėjus a.a. Marytė iš
vyko i Kanadą, apsigyveno Tu
ronte, sukūrė šeimą su Antanu 
Vasiliausku, užaugino dukrą 
Giedrę. 

Atsisveikinome su Maryte 
2008 m. gruodžio 20 d. Prisi
kėlimo parapijos šventovėje 
po iškilmingų gedulinių Mi
šių, kurias aukojo klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
KLB vardu atsisveikino A. 
Vaičiūnas, prisimindamas jos 
atliktus darbus, kruopštumą, 
pareigingumą, ilgus metus jai 
dirbant Kl.B valdyboje. Jaut-

A.a. Marytė Paškeričiūtė
Vasiliauski.enė 

rų paskutinį sudie pasakė žen
tas Jonas Abromaitis. Visų 
skaučių-skautų vardu atsisvei
kino P. Saplienė skaučių Vaka
rinės maldos žodžiais Sutelk 
mus, Vielpatie, būrin. Juk taip 
neseniai tos maldos žodžiai 
buvo jos kartojami - buvome 
kartu su ja. .. Ir štai, ji sustojo 
prie paskutinio skautų kelio 
ženklo -Nuėjau namo. 

Marytė užaugusi prie žyd
riojo Nemuno krantų, įstojusi 
į skautų organizaciją Iietuvo
je, pasirinko būti jūrų skautė. 
Atsidūrus Vokietijoj pabėgė
lių stovyklose buvo atgaivinta 
skautų organizacija. Marytė 
įsijungė į jūrų skaučių eiles ir 
joms vadovavo. Tui tęsė atvy
kus į Turontą - organizavo jū
rų skautes, dirbo su skautišk:u 
jaunimu, jungėsi visur i lietu
viškos benduomenės veiklą. 
Buvo visur, kur tik savo darbu 
galėjo kam nors padėti. 

Rašė į skautišką bei lietu
višką spaudą, Tėviškės žiburius, 
kur džiaugdavosi kitų atliktais 
darbais. Tulkino visur: minėji
muose, meno parodose, lite
ratūros bei poezijos vakaruo
se, lietuvių muziejuje, Tuuto-

dailės institute, Baltiečių fe
deracijoj, šalpos darbuose. Iki 
paskutinių savo gyvenimo die
nų ji sugebėjo vykdyti ir gyventi 
skautės pašaukimą: Dievui, tė
vynei ir artimui. Thi stengėsi 
perduoti ir augančiam jauni
mui. 

Daug darbo ir pastangų 
įdėjo kartu su vyru Antanu 
kuriantis "Romuvos" stovyk
lavietei. Ji vadovė stovyklose -
savo skautiška patirtimi ir 
meile Lietuvai, giliomis minti
mis, pašnekesiais, daugelį me
tų ruošdavo jaunų skaučių 
kartą vyr. skaučių įžodžiui. 
Velionei tarnyba skautybei 
neturėjo nubrėžtų ribų. Matė
me ją "Šatrijos" tunto tunti
ninke, Kanados rajono vadei
ve, Lietuvių skautų sąjungos 
taryboje ilgus metus, organi
zuodavo skaučių-tų suvažiavi
mus, visada talkindavo Kaziu
ko mugėse. 

Už neįkainojamą darbą, 
skautavimo idėjos įgyvendini
mą lietuviško jaunimo naudai 
Lietuvių skautų sąjunga ją pa
gerbė apdovanodama pačiu 
aukščiausiu įvertinimo ženklu 
- Geležinio vilko ordinu. Jos 
netektis skaudi šeimai, visai 
lietuviškai skautijai ir visiems 
ją pažinojusiems. 

Nors užgeso v.s. Marytės 
švyturio šviesa, su pagarba ir 
dėkingumu prisiminsime ją. 
Dėkojame Visagaliui, kad tu
rėjome ją_-Tuilsisi ji ramybėje 
gražiose Sv. Jono lietuvių ka
pinėse šalia mylimo vyro An
tano. Liūdesyje liko dukra 
Giedrė, žentas Jonas, vaikai
čiai Audra, Petras, Julytė ir 
brolis Antanas su šeima. 

Prima Saplienė 

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 
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~ p~~~~o ~~AP~~s~~JE ~ 
~ 2009 m. kovo 1, sekmadieni, ~ 4 
' 8.30 v.r. atidarymas f 

~ Mugės tema - Lietuvos tūkstantmetis. 
Bus paminėtas "Skautų a ido" 85-metis ·- . 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-5531 

Elelmollinis paštu: llfondas@on.aibo.am 

PRANEŠIMAS 
2007 pelno paskirstymas per 2008 metus 

Pradiję1 veildą_19Q m., Kanados lietll'rių l'ondas augo narių skaia.u
mi bei įnašais. Siuo metu ųraituose yra 2,545 nariai ir 602 aukotojai, 
parėmę Fondą mažiau kaip $100. :Įnalai - 2008 m. gruodiio 31 d. pa
grindinis, nelieHamas kapitalai $5,027,000. Per paUnthdns penlre
rins metus skirstomo pelno vidurlds - apie $188, 700 metami, padali
namas Iietavyhė• lllaiąmo reikalams Kanadoje bei paramai lletu
voje. Šlai1, 2008-llials metais iš 2807-qjq metų ganto pelno pukirta: 

Labdaringoms organiucijoms Kanadoje 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybai 

Kanados lietuviškoms mokykloms 
vadovėliai iš Lietuvos $24,000 

IX Dainų šventės organizaciniam 
komitet'Ui Turonte 15,000 

Kanados lietuvių muziejui-archyvui Missmaugoje 77,500 
Kanados lietuvių jawllm.o sąjungai 2,000 

D 'riso •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .$1111,500 
Anapilio krikščionių bendrijos korporacijai Mississaugoje .... 18,900 
Chorui "Volungė" Turonte .............................. 11,000 
Kanados lietuvių skautams ............................... 9,025 
"Romuvos" stovyklavietei Huntsvilėje; Thronto skautų 
tuntalrul "Rambynas" ir "Šatrija" 
Prisikėlimo parapijai Turonte .•.•..•.•.••...•.••.....•.•.. 5,000 
Kretingos stovyklavietei Vasagoje per Tėvus pranciškonus .•.. 5,000 
Ansambliui "Atžalynas" Turonte •..•.•.•....•.•.•....•.•.. 4,200 
Aušros Vartų parapijai Hamiltone ..•.•......•.•......•.•.. 2,000 
Lietuvos kankinių parapijai M:ississaugoje .................. 1,200 
D 'riso labdaringoma orpnlzadJoms Kanadoje1 •••••••••• $174,825 
t) Ol'pllizaajos apibiidiaimu pųal KaDadOll valdf;ios 11110ltatua. 

Nelabdaringoms orpnizacijOlllS Kanadoje! 
Savaitraščiui Tėvilkės Iiburiai Missiiwaugoje ................ $7,500 
Ansambliui "Gintaras" Turonte ........................... 6,150 
Vaikų chorui "Gintarėliai" Mississaugoje ................... 6,000 
Tuatro studijai "žalios lankos" Turonte .................... 5,000 
Mažosios Lietuvos fondui ................................ 4,600 
Ansambliui "Oyvataras" Hamiltone •.•.•....•.•.•....•.•. .3,450 
Suvalą krašto lietuvių išeivi.joje sambūriui Turonte ...•.•.•.. 3,000 
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungai Turonte •.•.•....•.•.•.. 2,500 
Chorui ".Arija" Otavoje .................................. 2,000 
Lietuvių klubui "Santaka" Turonte ........................ 1,000 
D 'riso nelabdaJingoms orpnizacijOlllll Kanadoje1 ••••••••• $41,200 

Nelabdaringoma orpnizac:ijom1 Uetuvoje1 
AA Thmošaičių meno galerijai "Židinys" Vilniuje 
(pagal sutartį tarp KLF ir a.a. AA 'Tumoiaičių) ........... $31,114 

Stipendijos ltudmtam1 Kanadoje ir lletuvoje 
28 stipendijos Kanadoje (10 po $600; 10 po $500; 8 po $400) $14,200 
Šešiems 8-to skyriaus abiturientalrul po $50 ir devyniems 
aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientams po $100 
Mai:ronio mokykloje Turonte .•.•..•.•.•....•.•......•.•.. 1,200 
Stipendijos lietuvoje po $4,000 Vilniaus ir Kauno Vytauto 
Didžiojo univeISi.tetams .•.•.•.•..•.•.••...•.••.....•.•.. 8,000 
D 'riso 1tipendijom1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $23,400 
D 'riso Kanados lieturių fondas 2008 metais paskJrė ...•.. $270,539 

BLOOR-ISLINGTON, prie 
pranciškonų parapijos; 2 
miegamųjų pietų vakarų 

kampinis "cond~um" 
su dviem ga.c.'9~;tomis, 
kas lab3L._Oftli pasitaiko. 
Penki„Winučių nuotolis 
nue f>ožeminio. Geras 
Ontario ežero vaizdas. 
Nauja kaina$259,900. 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ari namus 416-231-4937 

l 

Nuošinlžiausi 
sveikinimai ir 
linkėjimai 

mums 
brangiausių 
valstybinių 

švenčių proga! 

ŽILVINAS BELIAUSKAS, 
Lietuvių gtjžimo i tėvynę 

informacinis centras 

KLB ŽINIOS l 
• Sausio mėnesio posėdyje 

Krašto valdyba aptarė 2009 
metų veiklos planus. 

• Svarbus uždavinys tinka
mai paminėti Lietuvos vardo 
1000-metį ne tik didžiosiose 
apylinkėse, bet ir mažose. La
bai norima ir siekiama, kad kuo 
daugiau kitataučių sužinotų 
apie Lietuvą. Iš Lietuvos yra 
gauta DVD apie Lietuvą, ku
rias apylinkės galėtų parodyti. 
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~ Į l TAlfllNIŲ MAŽUMŲ l.R IŠEIVIJOS ~ 
iliij DEPARTAMENTAS PRIE iil[ 
,Jlj LIETUVOS RESPUBLIKOS VYR!AUSYB5 t).~ 
~ ~ 
~,Sl „ 
l! Mieli 1au1iečiai, ~ 

~ Vasario /6-qją su didžiu džiugesiu pasilinkome i.·· !! 91-ąsias Lietuvos valstybės atkiirimo metines. ~ 

1IĮ Per ši laikotarpį lietuvių rawai teko iškęsti da~g l!ba.ndym_~ ir sunkumtt ~ 
~ račiau okupacija, tremtis, pr1vers1mė emtgracya l' ' 
l bei kitos negandos nepalaužė mūstt tautos dvasios. 

l . k/'d /' . . : , Sudėtingu istoriniu /ailwtarpiu po pasau l pas t ę 1etuv1a1 '2-'& 
~ puoselėjo protėvių kalbą, papročius bei kultūrą, flf 
~ dalyvavo rezistencinėje kovoje už Lietuvos nepriklausomybę, ~ ii neleido dulkėm nukloti Lietuvos Laisvės Bylos. i 
~ Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, dar kartą susi'!'ąstyldme -.k°.k~ą prasmę f:J 
~-Į.l turi si sukaktis, atkūrusi ilgaamžę Lietuvos val~?'bmgumo 1rad1~1Ją. f1f 
Į laisvė solidarumas bei patriotiškumas - tat tr yra universalios . ~ 

l
' ' vertybės, kurias iJ,rasmina Vasario 16-oji, vertybės. kuri1~ vedini .fvenciame Lietuvos ijjl 

vardo paminėjimo tūk.sta11tmet1. ... 
~ 

~1,.=Į.l.„ Kasdiene savo veikla tęskime mŪ$t( šviesuolių pradėtus darbus - ~1'··. 
tvirtinkime mūsų valstybės mūrą ir ta111os saitus, ~ 

puoselėkime gimtąją /c;a/bq bei papročius. 

1_'. Se.kdami Vasario 16-osios idealais, dirbdami ir ~. ~ kurdami kartu, esame vieninga taurai !i! 
Į ~--ii Arvydas Dau:noravičius ~ 

~ Jf...-e z 12'-:& 
t,1·Į.l Gen.ralinis direktorius l 

j Vilnius ~:e 
, ' 2009 m. vasario 16 d. 

· ~-it>~~-~--~--~--~~~~ .· 
TORONTO UETUVIŲ NAMUOSE RENGIAMAS 

SIMPOZIUMAS 
l.m. lmn 1, salllnadiani, 2 v.p.p. 

TEMA: "Liavybės išlaikymas, 10nmto Liduvią Namq kultūrinė 
Miela, nauji ateiviai". Turinys: Lietuvių Namų kultūrinė veikla 
ir išeivijos institucijos; naujų ateivių integracija; naujų kelių, 
naujų idėjų aptarimas; prognozė - 5 m„ 20 m„ 50 m. i ateiti. 

Simpoziumą ves DR. RIMAS SLAVICKAS 
Dalyvaukime "rili, "antroji"ir "treaoji" banga. 

VISUS NUOŠIRDŽW KVIEČIA DALYVAUTI IR PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO-

Lithuanian Canadlan Cultural Councll 

• S.m. liepos 8-10 d.d. Vtl
niuje vyks XIII Pasaulio lietu
vių bendruomenės seimas. PLB 
seimas sprendžia visus berulruo
sius reikalus ir aptaria ryšius 
tarp atskirų kraštų lietuvių bend
ruomenių, renk.a PLB valdybą, 
Kontrolės komisiją ir Garbės l KLF ŽINIOS l ratyvo TALKA bei padėka iš 
teismą, ieško priemonių lietu- l.. ________ ..__„_ Vilniaus universiteto bibliote-
vybei išlaikyti, derina lietuvių KLF valdybos posėdis jvy- k.os už atsiųstas knygas per Ka
kultūrinę veiklą ir švietimo dar- ko sausio 29 d. Prisikėlimo pa- nados lietuvių žurnalistų sajun
bą. Seimą sudaro PLB organų, rapijos posėdžių kambaryje. gą. KLF finansiškai parėmė 
Kraštų bendruomenių, PL Jau- Dalyvavo valdybos pirm. A. knygų siuntimą. Apsvarstytas 
nitno sąjungų pirmininkai ir at- Nausėdas, vicepirmininkė ir Kanados lietuvių bendruome
skirų kraštų atstovai. Kanadai spaudos reikalų sekretorė D. nės Toronto apylinkės prašy
yra skirta 14 vietų, įskaitant Baltrušytė-Sher, ižd. V. Jonušo- mas ir priimtas nutarimas pa
KLB KV pirmininkę ir KLJS nienė, posėdžių sekretorius R. remti Vasario 16-osios mmėji
pirmininkę. Kalendra ir administratorius L mo Anapilyje $1,000 honoraru 

• KLB KV išduoda kvitus Baziliauskas. Pirm. A. Nausė- programos vedėją. Ižd. V. Jo
aukotojams nuo mokesčių at- das pranešė apie spaudoje pa- nušonienė pateikė fondo išlai
leidimo. Kvitai jau yra paruošti. teiktą straipsni dėl KLF veiklos dų apyskaitą nuo paskutinio 
Prašome siunčiant aukas sora- 2008 m. ir dėl Fondo tinklala- valdybos posėdžio 2008 m. Iap
šyti kuo tikslesnę informaciją pio įsteigimo. Specialus tinkla- kričia 12 d. Valdyba peržiūrėjo 
su pilnu vardu, pavarde, kurią lapio įsteigimo komitetas posė- išlaidas ir jas patvirtino. Išlaidų 
naudojate savo Kanados doku- džiavo 2008 m. gruodžio 4 d. suma - $3,691.22 
mentuose, tiksliu adresu bei Paruoštas skelbimas spaudai Pakvitavimaiužgautus2008 
pašto kodu. Kadangi kvitų iš- dėl ieškomo tinklalapio įsteigi- m. Įnašus bus išsiųsti vasario 
siuntimas nėra pigus, pateikda- mo specialisto; pranešė ir apie mėn. pradžioje. Aptarti meti
mi tikslią informaciją padėsite Pelno paskirstymo komiteto at- nio susirinkimo administraci
sutaupyti. Pastebėję kvituose liktus darbus, sudarant naujas niai reikalai. 
netikslumų arba jei esate pa- pelno skirstymo gaires, apie ka- Metinis KLF narių susirin-
keitę gyvenamąją vietą mala- lendorių ir kitus reikalus. kimas jvyks sekmadieni, balan-
nėkite pranešti KLB raštinei Administratorius L. Bazi- džio 19, Anapili.o muziejaus-ar
tel. 416 533-3292 arba el.paštu liauskas pristatė valdybai gautą chyvo parodų salėje. Interneto 
klb@on.aibn.com. Dėkojame paštą. Gauta $1,500 - kasmeti- tinklalapio įsteigimo projekto 
visiems, atsiuntusiems aukas nis, papildomas inašas iš Ha- reikalu A. Nausėdas pateiks 
2008 metais. IDf. miltono lietuvių kredito koope- 'Ilu:ybai darbo kalendorių, kaip 

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

KELIONĖS l LIETUVĄ, ŠILTUS KRAŠTUS IR VISUR KITUR. 
Visuomet geresnėmis kainomis! 

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresnę kainą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

šis projektas bus vykdomas šiais 
metais. Valdyba apsvarstė KLF 
raštinės bei administratoriaus 
darbo valandų pakeitimą, pri
dedant keturias valandas per 
savaitę. KLF raštinės darbo va
landos nuo vasario mėn. pra
džios bus pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Kitas valdybos posėdis ivyks 
ketvirtadienį, kovo 12, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Inf. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Wasaga Beach LB apy
linkė rengia Vasario šešiolikto
sios minėjimą vasario 20, penk
tadienį, 2 v.p.p. Gerojo Gany
tojo misijos salėje. Pagrindinė 
kalbėtoja bus Lietuvos ambasa
dorė Kanadai Gintė Damušytė. 
Programą pavadinimu "Ieva Si
monaityte buvau" atliks aktorė iš 
Lietuvos Virginija Kochanskytė. 

• Mūsų šventovėse Gavė
nios susikaupimus ves Kauno 
Šv. Vincento Pauliečio (Petra
šiūnų) parapijos klebonas kun. 
Gintaras Vincentas Tumošaus
kas, OFM Cap. Gavėnios su
sikaupimo Lietuvos kankinių 
šventovėje dienų tvarka: kovo 
6, penktadienį, 11 v.r. Mišios 
su pamokslu; kovo 7, šeštadie
nį, 11 v.r. Mišios su pamokslu, 
o 6 v.v. Mišios su pamokslu ir 
po Mišių - pabendravimas su 
susikaupimo vedėju salėje; ko
vo 8, sekmadienį, Mišios ir pa
mokslai įprasta sekmadienio 
tvarka. Išpažinčių susikaupimo 
vedėjas klausys kasdien prieš ir 
po Mišių. Anapilio autobusėlis 
Gavėnios susikaupimo Anapi
lyje metu veš maldininkus nuo 
"Vilniaus rūmų" Anapilin penk
tadienį ir šeštadienį 10.30 v.r. ir 
atgal parveš po susikaupimo 
pamaldų. Sekmadienį autobu
sėlis veš maldininkus įprasta 
sekmadienio tvarka. 

• yavėnios susikaupimas 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
bus kovo 8, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
ir po Mišių. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach Gerojo Ganyto
jo šventovėje bus kovo 10, ant
radienį, l v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. 

• Sutvirtinimo sakramentui 
pasiruošimo pamokos vyksta 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijos posėdžių kambaryje. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje. 

• Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage sausio-va
sario numeris. Galima įsigyti 
vaikų dainelių bei eilėraštukų 
garsaplokštę (CD) "Pučia vė
jas", Anapilio sodybos "Ginta
rėlių" garsaplokštinį (CD) dai
nų albumą, Montrealio lietuvių 
choro kalėdinių giesmių garsa
plokštę (CD) "Adeste Fideles", 
Algio Statkevičiaus paruoštą 
Anapilio parapijos 80-čio šven
tės vaizdaplokštę (DVD) ir vai
kučiams Vytės Nemunėlio Meš
kiuką rudnosiuką. 

• Mišios vasario 22, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. dr. Aleksą 
Valadką ir Valadkų bei Stripi
nių šeimų mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje vasario 22, 
sekmad., 2 v.p.p. p~dėka Dievui 
už sveikatą; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje vasario 21, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Juozą Aleliūną. 

l AUKOS l 
Broliui, ilgamečiam TŽ 

skaitytojui, Antanui Pažerūnui 
mirus Kanadoje, pagerbdamas 
jo atminimą, Pijus Pažerūnas 
Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, vasario 15, 

per 10.45 v.r. šv. Mišias giedojo 
Danguolės Radtkės vedami pa
maldų dalyviai, o ateinantį sek
madienį giedos parapijos jauni
mo choras. 

• Kaune mirė a.a. Borisas 
Ivaniukas, Lino Ivaniuko tėve
lis. Detroit, MI, mirė a.a. Ana
tolijus Viskantas, Audros Pu
zerytės-Viskantienės uošvis. 

• Parapijos Labdaros sek
cija, besirūpinanti Alkanų iždu, 
kuris remia sriubos virtuves 
"Caritas" Kaune ir "Betanija" 
Vilniuje, nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams ir vis kviečia 
geradarius tęsti jau 1993 metais 
pradėtą alkanų šelpimo tradici
ją, lauJsdama ir naujų aukotojų. 

• Sv. apaštalo Pauliaus me
tais Lietuvos vyskueai ypatin
gai pa~rėžia Dievo Zodį. Kny
gutės Zodis tarp mūsų kaip tik 
ir padeda Jį suprasti ir įgyvendin
ti, pirmiausia savyje. Knygutės 
padėtos šventovės prieangyje. 

• Toronto skautų Kaziuko 
mugė - kovo l d. Prisikėlimo 
parapijos salėse. Pradžia 8.30 
v.r.; mugės tema "Lietuvos 
1000-metis". Bus paminėtas 
Skautų aido 85-metis. 

• Ryšium su maldos savaite 
už krikščionių vienybę, lietuvių 
ekumeninės pamaldos vyks ko
vo 17, antradienį, 7 v.v. mūsų 
parapijos šventovėje, o lietuvių 
liuteronų Išganytojo parapijos 
šventovėje tokios pamaldos bus 
kovo 22, sekmadienį. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėje Vasagoje stovyklos: angliš
kai kalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams - liepos 5-18 d.d.; lie
tuviškai kalbantiems - nuo lie
pos 19 d. iki rugpjūčio l d. Va
dovų skaičius šiais metais ribo
tas. Pirmų metų vadovai turėjo 
įteikti prašymus iki sausio 31 
d., o patyrę vadovai - iki vasario 
28 d. Prašymus turėtų siųsti ad
resu: lina@kuliavas.com. Pir
mas vadovų susirinkimas vyks 
kovo mėnesį. 

• Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos kongresas vyks Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Brazi
lijoje 2009 m. gruodžio 22 d. -
2010 m. sausio 7 d. Kanados 
lietuvių jaunimo sąjunga kvie
čia jaunimą 18-35 m. amžiaus į 
Kanados delegaciją. Norintys 
dalyvauti kongrese turi užpil
dyti anketą, kurią galima gauti 
adresu: www.kljs.org. Užpildy
tas anketas reikėjo sugrąžinti 
iki š.m. vasario 16 d. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 22: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
T. Antaną Prakapą, OFM; 
10.45 v.r. už kovojusius, žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, už a.a. 
Vandą Vaitkienę - l met., už 
a.a. Vaivą Vėbraitę, už a.a. 
Vincą Ignaitį - 10 met.; 12.15 
v.d. už a.a. Ipolitą Stanevičių. 

Tradicinis mažlietuvių 
"Šiupinys" įvyks vasario 24, 
antradienį, 7 v.v. Toronto Lie
tuvių Namų Vytauto Didžiojo 
menėje. Visi tautiečiai malo
niai prašomi dalyvauti. Jų 
lauks garuojantis šiupinys su 
visais priedais, paruoštas pa
gal senus lietuvninkų recep
tus. Rengėjai kviečia nepra
leisti progos pabendrauti ir 
tuo pačiu įvertinti jaunųjų 
mažlietuvių pastangas išlai
kyti tėvų papročius. Inf. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
9.30 v. ryto, po kurių vyks visuo
tinis metinis parapijos susirinki
mas Lietuvių Namų patalpose. 

• Šių metų "Šiupinys" įvyks 
vasario 24 d., 7 v.v. Lietuvių 
Namų patalpose. 

• Ekumeninės pamaldos 
Prisikėlimo parapijos šventovėje 
įvyks antradienį, kovo 17, 7 v.v. 

• Išganytojo parapijos šven
tovėje ekumeninės pamaldos vyks 
sekmadienį, kovo 22, 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų svetai

nėje sekmadieniais nuo 11 v.r. 
iki 2 v.p.p. vyksta pietūs. Auto 
aikštelė atvykusiems pietų nuo 
11 v.r. iki 3 v.p.p. nemokama. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietu
vos televizijos transliacijas. Dėl 
platesnės informacijos, pra
mogų tvarkaraščio ir laiko pra
šome skambinti į LN raštinę 
tel. 416 532-3311 arba į barą 
tel. 416 534-8214. 

• Lietuvių Namai ieško tar
nautojų nepilnu laiku renginių 
metu ir virėjų, valytojų. Kreip
tis į vedėją tel. 416 532-3311. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Mo

kinių priežiūra mokyklos kie
me prasideda 8.50 v.r. Dėl sau
gumo nepalikite vaikų anks
čiau. Mokinius įleidžiame 9 
v.r. ir renkamės auditorijoje; 
jie negali eiti į klases be moky
tojų. Jeigu oras labai šaltas ar
ba lyja, juos įleidžiame anks
čiau. Pamokos baigiasi 11.55 
v.r. - prašome atsiimti vaikus 
iš mokyklos kiemo. 

• Jeigu buvę mokiniai dar 
turi namie Nijolės Jankutės 
romaną Šamo ežero sekliai, mes 
jį panaudotume - 6 sk. moki
niai šiemet skaito šią knygą. 
Dėkojame. 

• Kovo 14 ir 21 d.d. (pava
sario atostogos) - nebus pamo
kų. Živilė 

Tėviškės žiburių 60 metų 
gyvavimo sukaktį švęsime š.m. 
balandžio 18 d. Anapilio di
džiojoje salėje, kur meninę 
programą atliks Dainavos an
samblio vyrų vienetas, vad. 
Dariaus Polikaičio. Iš anksto 
visus kviečiame į šį įspūdingą 
koncertą. 

Jaunimo rekolekcijos vyks 
kovo 20-22 d.d. Dainavoje! Lie
tuviškas jaunimas tarp 14-18 
metų kviečiamas registruotis į 
tradicines rekolekcijas Daina
vos stovyklavietėje (Manches
ter, MI, JAV), kurias organi
zuoja Užsienio lietuvių katali
kų jaunimo sielovados vedėja 
Birutė Bublienė. Jau dešimtus 
metus jas ves prel. Edis Putri
mas. Šių metų tema - "Esame 
apaštalai - Apaštalo Pauliaus 
dvasioje!" skirta Apaštalo Pau
liaus metams, norint pamąstyti, 
kaip galime konkrečiai tęsti jo 
evangelizacijos misiją šiomis 
dienomis. Prašome registruotis 
iki š.m. kovo 15 d. Reikalingus 
blankus atsiųsime el. paštu. 
Kreipkitės į Liną (Linusyte@ 
comcast.net, arba tel. 248 538-
4025). Siųskite registracijos 
lapą su sveikatos informacija 
(health form) ir $80 JAV dol. 
čekį išrašytą "Religious Aid
Youth Ministry": Linai Bubly
tei, 4415 Oak Grove, Bloom
field Hills, MI 48302, USA. 

~ MONTREAisms 
A.a. dr. Vitalijos Giriūnienės atminimui pagerbti Vaiko tė

viškės namams aukojo: $100-J. Kibirkštis; $50-1. Mališka, V. 
Blauzdžiūnaitė ir P. Mongotch, Don, Loreta Cassidy; $40 - J. 
Blauzdžiūnienė, D.E. Brikiai, Z.L. Uloza; $30 - E. Kudžmie
nė; $25 - P.J. Adamoniai, S. Danaitienė, G. Kudžmienė, N. Šu
kienė; $20-D. Staškevičienė, V. Viliušienė, V.A. Gyvis, L. Ma
sionienė, R. Navikėnas, H. Celtorius, A. Piešina, L. Delaquis. 

Dėkoja - KLKM dr-jos Montrealio skyrius 

Aušros Vartų parapija 
Vasario lv6-osios minėjimas įvyko Aušros Vartų patalpose 

vasario 15 d. Sventė pradėta iškilmingomis Mišiomis, pamokslą 
pasakė kun. A. Volskis. Salėje paskaitą skaitė Lietuvos amba
sadorė Kanadai G.B. Damušytė. (Plačiau kt. nr.) 

Gavėnios rekolekcijos bus vasario 28 d., 5 v.p.p. Jas ~es 
kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas, OF Cap., Kauno Sv. 
Vincento Pasauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonas. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero atlaidai bus iškilmingai paminėti sekmadie

nį, kovo l. Tą dieną svečias kunigas iš Lietuvos ves Gavėnios re
kolekcijas. Po to bus kazimieriniai pietūs parapijos salėje 12.45 
v.p.p. Auka $25; moksleiviams (10 iki 16 m.) $15.; Galima užsi
sakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Nijolei Sukienei (514 
593-6859) arba Alice Skrupskytei (514 257-6761). Programą at
liks "Melodija" su muz. Aleksandru Stankevičiumi. Veiks lote
rija. Kviečiame visus atsilankyti. 

Šv. Onos draugijos kavutė ir susirinkimas įvyko sekmadie
nį, vasario 8. Draugijos valdyba paruošė skanius pietus. Kleb. 
kun. Aloyzas Volskis palaimino maisto stalą.v Pirmininkė Helen 
Kurylienė nust~bino Albiną Astrauskienę, Sv. Onos draugijos 
narę ir buvusią Sv. Elzbietos draugijos pirmininkę, su gimtadie
nio tortu, kurį iškepė narė Mary Zenaitienė. Visi padainavo Il
giausių metų. Prieš susirinkimą narės turėjo progą užsimokėti 
šių metų draugijos mokestį. Per susirinkimą pirmininkė prisimi
nė neseniai mirusias nares - Madeleine Butkevičienę, Ritą 
Bagatavičienę, Mary Laurinaitienę. Angie Šlekienė padarė 
pranešimą apie sergančias nares. Lucy Mikalajūnienė pateikė 
2008 metų finansinę apyskaitą. MZ, VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 /:V(: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

Vasario 16-tą dieną "Vilniaus Manor" pensininkų klubas su
rengė 91-ąjį Lietuvos nepriklausomybės paminėjimą. Pranešėja 
V. Strimaitienė pakvietė klubo pirmininką Alfonsą Aisbergą 
pradėti minėjimą. Pirm. pasveikino ir padėkojo tautiečiams, taip 
gausiai susirinkusiems. Paskaitininkas Rimas Sonda išsamiai 
pakalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybę. Meninę dalį atliko 
choras "Daina", akompanuojant ir diriguojant muzikei L. 
Turūtaitei. Po programos visi pasivaišino V. Birštono paruoštu 
skaniu maistu. Paminėtina, kad pensininkų klubas labai veiklus ir 
per metus surengia daug renginių. SP 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga vasario 
22 dalyvaus su vėliavomis 11 
val. Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje. Metinis kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo l, 2 v.p.p. Lietuvių Namų 
seklyčioje. Kviečiami visi, kurie 
domisi šauliška veikla. Kuopos 
valdyba kreipiasi į buvusiJĮ šau
lių šeimas. Jei kas turi Saulių 
sąjungos išeivijoje išleistų kny
gų, jų prašo Lietuvos šaulių są
junga. Galintys jų paaukoti pra
šomi skambinti kuopos vadui 
416 247-2221. Inf. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




