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Dar neatsakyti klausimai 
Neįdomu. Nuobodu. Turbūt kiekvienam tenka išgirsti 

tokius pareiškimus pasidomėjus, kodėl nemažai jaunimo 
vengia lankyti šventoves. 

P AREIŠKIMŲ nuoširdumu nėra pagrindo abejoti. 
Stebina tiktai požiūris į pamaldas. Jeigu jos būtų įdo
mios ir nenuobodžios, būtų sakomi geri pamokslai, 

šventovių lankytojų netrūktų. Ar taip iš tikrųjų būtų, sunku 
įsitikinti, nes tokie bandymai praktiškai neįmanomi. Religi
nes apeigas, maldas ir nustatytą liturgiją sieti su įdomu
mais, reikštų religinę praktiką panaudoti kitiems tikslams, 
negu ji skirta. Tai viskas apsiverstų aukštyn kojom norint 
kaip nors tenkinti įdomumų ieškotojus. Tarkim, imtų ir at
sitiktų toks perversmas. Ar kas sąžiningai drįstų užtikrinti, 
kad šventovių lankomumas pasikeistų -jos būtų pilnos jau
nimo. Vargu ar taip būtų. Silpnas šventovių lankymas su 
įdomumu gal tik nedidele dalele susietas, nes ir pats įdomu
mas yra reliatyvus dalykas - kas vienam įdomu, kitam gali 
būti visai neįdomu, kaip atsitinka su knygomis, teatrais, 
sporto žaidimais bei kitais gyvenimiškais užsiėmimais. Kur 
yra bendras vardiklis nustatyti kriterijui, kas iš tikrųjų yra 
įdomu? Tokio nėra. Yra tik žmogus, pasirenkantis, kas jam 
labiau patinka, kas jį labiau kur traukia. Net ir dviejų vaikų 
šeimoje vienas berniukas kas sekmadienį sportuoja, kitas 
tuo pačiu metu skaito knygas. Kodėl? O auklėjami vieno
dai, ir gyvenamoji aplinka ta pati. Taigi su tais įdomu-ne
įdomu reikėtų santūriau švaistytis, nes jie neatstovauja vi
sam jaunimui ieškant priežasčių, kodėl tas į akį krintantis 
šventovių lankymas silpnėja. Tos priežastys tikriausiai glūdi 
kur kitur, ir apie jas reikėtų dažniau prasitarti įvairiomis 
progomis ir pasirinktais būdais. Jaunimo organizacijoms tai 
puikiausia tema diskusijoms. 

L
IETUVIŲ spaudoje šventovių nelankymo klausimu 
imta dažniau ir plačiau pasisakyti, ypač po to, kai bu
vo pradėtas šventovių uždarinėjimas JAV ir Kana

doje. Uždarinėjimo logika, rodos, yra aiški: jei daiktas per 
mažai naudojamas, jis turi arba išnykti, arba būti atiduotas 
kitiems, kurie naudoja. Tuščias pastatas, nors jis kažkada ir 
didelėmis aukomis pastatytas ir šventam reikalui skirtas, 
negali būti išsaugotas kaip toks, nes jo vertė ir prasmė nėra 
muziejinė. Šventovė nors vieną kartą per savaitę turėtų būti 
pripildyta tikinčiųjų, kurių aukomis ji išlaikoma. Jei šitokia 
tvarka sušlubuoja, ieškoma išeičių, dėl kurių pirmiausia nu
kenčia mažumoje likę ir neišsilakstę tikintieji. Klausimas 
opus ir jauniems aktualesnis negu tiems, kurie išeina ir ne
begrįžta. Šventovių lankymas ir jų rėmimas mūsų lietuviš
koje išeivijoje virsta kasmet vis labiau sudėtinga problema. 
Čia užaugę ir mokslus baigę jaučiasi daug labiau įsijungę į 
gyvenamojo krašto visuomenę ir jiems ne visada viskas at
rodo taip, kaip jų tėvams. Skirtinga orientacija ir gyvenimo 
būdas turi turbūt lemiamos įtakos į dalyvavimą ir rėmimą. 
O pastatai stovi ir nesikeičia, gal tik kiek remonto reikalingi. 
Tačiau jų naudotojai ir rėmėjai keičiasi. Naujieji iš Lietuvos 
atvykstantys čia apsigyventi sudaro vėl atskirą grupę, nes jų 
atsiradimo priežastys skirtingos. Šitokia dabar lietuviško
sios išeivijos sudėtis, pažiūromis į čionykštį gyvenimą nebe
vienoda, o tai, nėra abejonės, atsiliepia ir į šventovių lanky
mą bei jų išlaikymą. Tikėtis iš Lietuvos paramos ir kunigais, 
ir lėšomis būtų per daug savanaudiška ir nerealu. Čia ke
liami klausimai dar vis atviri. Todėl svarstytini viešai ir nuo
širdžiai, net nelaukiant, kokia šventovė vėl bus numatoma 
uždaryti. ČS 

v 

Siame numeryje 
Ką istorija nurodo? (Pabaiga) - 1,4 psl. 

"Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei" -2,3 psl. 
Tūnoti ir tylėti nevalia - 3 psl. 

Taip ir praeina pasaulio garbė - 5 psl. 

"Aras" suglaudžia sparnus - 8 psl. 
Pavasaris ir jo šventės - 9 psl. 

Kokie mes esame? - 10, 11 psl. 
Prisimena a.a. A. Šmitą - 13 psl. 

Mano krašto laisvės kova (Iš žurn. Aidai) Dail. Viktoras Petravičius 

Ką istorija nurodo? 
Lietuvos vardas ir jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 

tūkstantmetis (tęsinys) 

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Labai seną vardą rodo ir latvių vartojamas 
mūsų tautovardis !eitis 'lietuvis' su išlaikytu 
senuoju dvibalsiu ei. Taigi jau labai senais 
laikais Lietuvos vardas turėjo būti plačiai var
tojamas ir aplinkinių tautų žinomas. Tačiau į 
istorinius šaltinius jis pateko daug vėliau, ma
žiausiai po penkių šimtmečių, kaip minėta, 
krikščionybei artėjant prie Lietuvos iš Vakarų. 

(Visa tai prieštarauja tvirtinimui, kad se
novės lietuviai "gyvenę pelkėse" ir dėl to vėlai 
buvę pakrikštyti. Pelkėse lindėjusi tauta nega
lėjo būti plačiai žinoma, juolab, kad su slavais 
lietuvių etninis plotas, bent jau seniausiais lai-

kais, nesiribojo, juos skyrė kitos baltų gentys. 
Slavai lietuvių nesiekė, bet apie juos puikiai 
žinojo! Vėlyvo Lietuvos krikšto priežastis bu
vo kita, o ne "tūnojimas pelkėse". Jos reikia 
ieškoti Lietuvos geografinėje padėtyje. Iš Va
karų ir Rytų atslenkančios krikščionybės ban
gos susidūrė ties Lietuva. Ar Lietuva būtų pri
ėmusi krikštą iš Vakarų, ar iš Rytų - vis tiek 
būtų buvusi paskutinė). 

Rytų krikščionybės banga buvo labai inten
syvi ir lietuvių gyvensenoje paliko gilių pėdsa
kų. Viduramžiais su krikščionybe ėjo pažanga: 
sklido materialinė ir dvasinė kultūra, žmonių 
švietimas. Nukeltai 4-tą psl. 
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Veikti, melstis ir 
apaštalauti 

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

(Tęsinys iš 7 nr.) 

Ateitininkų sąjungos ir 
vietovių vienetai galėtų su
rengti šv. Mišias Adelės gim
tadienio sukaktyje, balandžio 
15 ir jos mirties sukaktyje, 
rugsėjo 26 d. (arba tų datų 
artimiausiame sekmadieny
je). Intencijos: už Lietuvą, už 
A. Dirsytės paskelbimą pa
laimintąja ir pan. Dažnai kal-

Adelė Dirsytė 

(1909-1955) 

bėkime maldą, kad A. Dirsy
tė būtų paskelbta palaimin
tąja (lankstinukus ŠAAT iš
spausdino 2002 m.) 

Adelė apaštalavo Lietu
voje žodžiu (viešomis kalbo
mis ir paskaitomis) bei raštu 
(straipsniai išspausdinti jos 
monografijoje). Sibire - taip 
pat žodžiu (asmeniškai ir bū
reliuose) ir raštu (laiškais ir 
slapta platindama ranka pa
rašytas maldaknyges). Bet 
labiausiai įkvepianti buvo 
jos nepalaužiama dvasia, 
ypač paskutiniaisiais jos gy
venimo metais Kolymoje. 

Kaip apaštalauti su ja 
mūsų aplinkoje? Apaštalauti 
- tai norint kitiems gero, da-

lytis su jais Dievo apreikšta 
tiesa, kuri mus pačius ir kitus 
praturtina ir gyvenimą įpras
mina. Apaštalauti galime: 
žodžiu, laiškais ir straips
niais; platindami spaudą, li
teratūrą, ypač A. Dirsytės 
maldaknygę bei leidinius 
tarp mūsų tautiečių ir kita
taučių; pagaliau - geru 
pavyzdžiu. 

Adelė Dirsytė gimė 1909 
m. balandžio 15 d. netoli 
Šėtos; buvo suimta 1946 m. 
kovo 6 d. naktį Vilniuje. So
vietų karo teismo ji buvo nu
teista 10 m. Sibiro sunkių 
darbų konclageriuose 1946 
m. lapkričio 11 d. Adelė mirė 
1955 m. rugsėjo 26 d. Chaba
rovske. 

Adelės Dirsytės Sibire 
sukurta maldaknygė Marija, 
gelbėki mus. Š.Amerikos atei
tininkų tarybos išleista 2003 
m. Dr. Mindaugo Bloznelio 
sudarytą 574 psl. monografi
ją Adelė Dirsytė: gyvenimas ir 
darbai išleido Lietuvos 
katalikų mokslo akademija 
(parėmė ŠAAT) 2003 m. Tuip 
pat išleisti kun. dr. Kęstučio 
A. Trimako Šauksmas iš Sibi
ro: Adelė Dirsytė ir kalėjime 
sukurta maldaknygė (ŠAAT, 
2005) ir Adelė Dirsytė. Mary, 
Save Us, angl. vertimas kun. 
Trimako (Our Sunday Visi
tor, 2005) ir kun. TrimakoA 
Voice from Siberia: A. Dir
sytė's Struggle Against Soviet 
Tyranny (2nd ed. SAAT, 
2005). Visus šiuos leidinius, 
A. Dirsytės portretą ir lanks
tinukus galima įsigyti krei
piantis į kun. K. Trimaką el. 
paštu: rataskt@att.net, tele
fonu: 708 562-8948, arba paš
tu: 2830 Denton Ct, West
chester 111, 60154 USA. 

• Duok Dieve, kad aš, savęs išsižadėjęs, kaskart labiau Tavyje 
ir Tavo šventoje valioje paskęsčiau. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

''Giedu ir dainuoju 
Dievui ir Tėvynei'' 

Laimink, Dieve, Lietuvą! 

Jungtinis choras, diriguoja Bronislava Barauskienė 

Marijampolės mokyklos-darželio "Žiburėlis" ansamblis "Žiburiukai", vadovė Aldona 
Bekerienė 

Lietuva įžengė į savo var
do tūkstantmečio jubiliejinius 
metus. Naujametinę naktį nu
aidėjo fejerverkai Vilniaus ar
kikatedros bokštuose, skelb
dami Vilnių Europos kultūros 
sostine. Šimtai kultūrinių ren
ginių visoje Lietuvoje šiais 
metais bus skirta garbingoms 
jubiliejinėms datoms pami
nėti. 

Marijampolės Kultūros 
centras pradėjo šventinių ren
ginių ciklą tradiciniu Vilkaviš
kio vyskupijos ir Moksleivių 
kūrybos centro choro studijos 
"Vyturėlis" organizuotu kon
certu "Giedu ir dainuoju Die
vui ir Tėvynei", kuris vyko 
š.m. sausio 17 d. Tai jau pen
kioliktas - jubiliejinis koncer
tas. Pirmoji vaikų, moksleivių 
ir jaunimo chorų bei vokalinių 
ansamblių šventė įvyko 1995 
m. sausio 18 d. Marijampolės 
aukštesniosios pedagogikos 
mokyklos salėje. Šios šventės 
iniciatoriai buvo dėstytojas 
a.a. Justinas Montvila ir gydy
toja Emilija Montvilienė, kuri 
nuo 1989 m. buvo aktyvi "Ca
ritas" organizacijos Marijam-

palės skyriaus vadovė. Abu 
rūpinosi vaikų ir jaunimo dva
sinio pasaulio ugdymu. Daug 
prie šių švenčių prisidėjo Ma
rijampolės moksleivių kūry
bos centro studijos "Vyturė
lis" buvę vadovai Daiva ir Al
binas N aktinskai, dabartinės 
vadovės - Bronislava Baraus
kienė ir Laima Venclovienė, 
kurios tęsia šias gražias tradi
cijas. Tai ne tik Vilkaviškio 
vyskupijos vaikų, moksleivių 
ir jaunimo šventės, čia atvyks
ta dalyviai ir iš kitų miestų bei 
parapijų. 

Si šventė prasidėjo šv. Mi
šiomis Šv. Mykolo arkangelo 
šventovėje. Vilkaviškio vysku
pijos vyskupas Rimantas Nor
vila pasveikino visus, padėko
jo už gausų dalyvavimą, palin
kėjo Lietuvos jaunimui vertin
ti ir :euoselėti dvasines verty
bes. Siais metais šventėje da
lyvavo 14 kolektyvų (per 300 
dalyvių). Daug kolektyvų iš 
Marijampolės: mokyklos-dar
želio "Žiburėlis" - vad. Aldo
na Bekerienė, mokyklos-dar
želio "Želmenėliai" - vad. 
Valdas Mačiulskas, Mokolų 

mokyklos-darželio jaunučių 
choras - vad. Rasa Burinskie
nė, choro studijos "Vyturėlis" 
jaunučių ir jaunių choras -
vadovės Bronislava Baraus
kienė ir Laima Venclovienė, 
Krikščioniškosios kultūros 
centro vidurinės mokyklos 
berniukų ir jaunuolių choras 
- vadovės Vi~inija JunevičĮe
nė ir Daiva Zardeckienė, Sv. 
Arkangelo Mykolo parapijos 
jaunimo choras - vad. Alma 
Sakalauskienė, Jaunimo centro 
ansamblis - vad. sesuo Daiva. 

Nuolatiniai šventės "Gie
du ir dainuoju Dievui ir Tėvy
nei" dalyviai yra Prienų Ne
muno pradinės mokyklos vo
kalinis ansamblis - vad. Lina 
Suchorukovienė, Alytaus Šv. 
Benedikto gimnazijos mergai
čių vokalinis ansamblis - vad. 
Loreta Mockuvienė, Sangrū
dos vidurinės mokyklos baž
nytinės muzikos ansamblis 
"Sanctus" - vad. Ausma Sa
kalauskaitė, Prienų meno mo
kyklos jaunių choras - vad. 
Reda Černiauskienė, Lazdijų 
Šv. Onos parapijos ansamblis 

Nukelta į 3-čią psl. 

Marijampolės mokyk.los-darželio jaunučių choras "Želmenėliai", vadovas Valdas Mačiulskas 



Vasario 16-oji -
Lietuvos 

nepriklausomybės 

šventė Vilniuje 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos vėliavų 
pakėlimas (viršuje) Daukanto aikštė
je, Vilniuje, š.m. vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga; 
dešinėje - Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Vasario 16-osios proga ap
dovanoja ordino "Už nuopelnus Lie
tuvai" Riterio kryžiumi istoriką dr. 
Algirdą Matulevičių š.m. vasario 16 d. 

Tūnoti ir tylėti nevalia 
ALGIMANTAS ZOLUBAS Kurtinius medžioja per jų vestuves, nes jie 

per savo skardų burbuliavimą net medžiotojų 
šūvių negirdi. Įžvalgus, turtingą patirtį turintis 
tarptautinės politikos analitikas Vilius Bražė
nas, geba atmesti kurtinių burbuliavimo foną 
ir matyti bei girdėti tai, ko nepastebi, negirdi 
mūsų valdžiose esantys politikai. Ir blogiausia 
tai, kad į V. Bražėno įžvalgas nereaguoja. 

Straipsnio "Molotovo-Ribbentropo vamz
dis Baltijoje" (bernardinai.lt, 2008.IX.19) au
torius Vilius Bražėnas teigia, kad "daugelis 
lietuvių, kaip ir kitų, net pasaulį į bėdas įklam
pinančių valstybių piliečių, yra valstybiniai 
tinginiai. Tokie tikisi, kad jų pilietinę prievolę, 
net liečiančią jų vaikų ateitį, atliks kiti jų vals
tybės ar net kitos valstybės piliečiai". 

Iš tikrųjų Rusijos ir Vokietijos sandoris 
tiesti dujotiekį į Vokietiją Baltijos dugnu kelia 
grėsmę ne tik jūros, bet ir Baltijos šalių saugu
mui. Juk faktiškai, siekdama dujotiekio saugu
mo, Rusija militarizuos jo "aplinką", t.y. pačią 
Baltiją, o ekonominė priklausomybė nuo 
Rusijos ar Vokietijos, nei su viena iš kurių 
"obuoliauti" praeityje drauge nesisekė, tik pa
didės. Nors Vokietija yra ES narė, vienašališ
kai, be Baltijos šalių pritarimo sudaro išdavi
kišką sandorį atvirai, jau be slaptųjų protokolų. 

Lietuvoje garsiai burbuliuojama dėl ato
minės elektrinės reikalų, dėl seimo rinkimų, 
dėl tarp jaunimo augančio nusikalstamumo 
bei kitokių, su valstybiniu saugumu nesusi
jusių dalykų, tačiau nekreipiamas deramas 
dėmesys ir neprotestuojama visu balsu prieš 
naują, nusikalstamą, prilygstančią Molotovo
Ribbentropo paktui, sandorį. Todėl, labai pa
našu, ir peršasi išvada, kad pati Lietuva tą 
sandorį maskuoja. Ko nemato ir į ką nerea
guoja valdžioje esantys politikai, turėtų visu 
balsu prabilti visuomenė. Tūnoti tinginystėje 
ir tylėti nevalia. 

''Giedu ir dainuoju ... '' 
Atkelta iš 2-ro psl. 

"Srovė" - vad. Gintaras Gra
žulevičius, Alvito Šv. Onos ir 
Panemunės Švč. M. Marijos 
vardo parapijų jaunimo cho
ras "Lux" - vad. Aurika Kajo
kaitė ir Šakių rajono Plokščių 
vidurinės mokyklos mergaičių 
ansamblis - vad. Asta Grigai
tienė. Visi kolektyvai atliko 
pagal šventės nuostatus vieną 
dainą Lietuvai ir vieną giesmę. 

Vaikystės ir jaunystės gro
žis, skambios dainos ir gies
mės, įvairūs drabužiai ir mu
zikos instrumentai, darnus 
skambesys ir didelis jaudulio 
jausmas lydėjo ne tik atlikė
jus, jų vadovus, bet ir žiūro
vus. Vos tik atėjęs į darželį ar 
į pirmą klasę vaikas, jau stovi 
šalia vyresnių chore, pučia 
fleitą ar skambina varpeliu. 
Vyresnieji jau patys kuria an-

samblius, puikiai groja gitaro
mis, smuikais ar mušamaisiais 
instrumentais. 

Čia skambėjo daug kalė
dinių giesmių ir gražių dainų 
Lietuvai. Pabaigai jungtinis 
14 kolektyvų choras, kuris vos 
tilpo Kultūros centro scenoje, 
atliko F. Gruber Tyli naktis ir 
G. Abariaus dainą Dieve, lai
mink Lietuvą. 

Atsisveikinus gražiais Gin
taro Zdebskio žodžiais, sukur
tais šiai dainai, ir šventės ve
dančiosios Odetos Pučinskie
nės linkėjimais bei Marijam
polės apskrities ir savivaldy
bės apdovanojimais organiza
toriams ir atlikėjams, beliko 
laukti kitų įspūdingų švenčių, 
skirtų Lietuvos vardo tūks
tantmečio garbei. 

Janina Jasiulaitienė, 
Marijampolė, tel. (8 343) 74426 

(Ntrs. A. Kluoniaus) 

Paminklas prie atnaujintų 
karių kapų Marijampolėje 

Ntr. S. Sajausko 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Vasario 16-oji 

Lietuvoje vasario 16 d. 
paminėtos Valstybės atkūri
mo 91-osios metinės. Šventi
niuose renginiuose, be Lie
tuvos vadovų, dalyvavo Len
kijos prezidentas Lechas Ka
czynskis ir Gruzijos parla
mento pirmininkas Davidas 
Bakradzė. 

Vasario 16-osios rengi
niai prasidėjo Nepriklau
somybės akto signatarų pa
gerbimu Rasų kapinėse, vė
liau Prezidentūroje buvo 
įteikti valstybės apdovanoji
mai, S. Daukanto aikštėje 
buvo pakeltos trijų Baltijos 
šalių vėliavos, Arkikatedroje 
aukotos šv. Mišios. Po pietų 
surengtas Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos ne
priklausomybės signatarų 
namų Vilniuje ir iškilmės 
aikštėje prie Krašto apsau
gos ministerijos, skirtos 1949 
m. vasario 16-osios Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tary
bos Nepriklausomybės dek
laracijos paskelbimo 60-me
čiui paminėti. Prezidentūro

j e buvo įteiktos Valstybinės 
kultūros ir meno premijos. 
Vilniuje šventinius renginius 
užbaigė minėjimas Valstybi
niame operos ir baleto teat
re bei renginys , "Žmonių 
Lietuva" Rotušės aikštėje. 

Kaune, Vytauto Didžio
jo karo muziejaus sodelyje, 
surengtas varpų muzikos 
koncertas, Vyčio Kryžiaus 
ordino vėliavos pakėlimo 
iškilmė ir koncertas "Links
masis kabaretas". 

Lietuvos Valstybės atkū
rimo diena buvo minima 24 
užsienio kraštuose. Informa
cija paskelbta tinklalapyje 
http:/tvasariol6.lrs.lt. 

Siūloma "Lietuvio korta" 
Prezidento V. Adamkaus 

sudaryta darbo grupė vasa
rio 9 d. kartu su nauju Pilie
tybės įstatymo projektu pri
statė prezidentui siūlymą 
įteisinti Lietuvio kortą, kuri 
lietuvių kilmės asmenims 
užtikrintų galimybę naudo
tis tokiomis pat ekonominė
mis, socialinėmis ir kultūri
nėmis teisėmis, kokias turi 
Lietuvos piliečiai. 

Lietuvio kortą turintys 
asmenys turėtų teisę be su
varžymų atvykti į Lietuvą, 
nemokamai gautų leidimą 
gyventi, įgyti išsilavinimą ir 
verstis ūkine veikla tokia pat 
tvarka kaip ir Lietuvos pilie
čiai. Neturėdami pilietybės, 
jie neįgytų politinių teisių -
dalyvauti seimo ar preziden
to rinkimuose. 

Vyriausybei siūloma iki 
kitų metų parengti atitinka
mus teisės aktus ir, jeigu rei
kia, galiojančių teisės aktų 
pataisas. Kai kurias iš minė
tų teisių numato ir dabar ga
liojantys Lietuvos įstatymai, 
bet dabartinis tvarkymas yra 

netobulas, pavyzdžiui, jokių 
lengvatų lietuvių kilmės as
menims, turintiems kitų 
valstybių pilietybę, nenu
mato švietimo ar mokslo 
sritį tvarkantys teisės aktai. 

Trišalės sutartys 
BNS skelbia, jog Lietu

va, Gudija ir Ukraina gegužę 
turėtų pasirašyti susitarimus 
dėl elektros energijos 
tiekimo į Lietuvą. Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Vygaudas Ušackas apie tai 
pranešė po vasario 14 d. 
Vilniuje įvykusio susitikimo 
su Ukrainos ir Gudijos už
sienio reikalų ministeriais 
Volodymyru Ogryzko bei 
Sergejumi Martynovu. 

V. Ušackas pabrėžė, kad 
energetikai paprastai iki lie
pos l d., kai būna likę pusę 
metų iki kitų metų, sutaria 
dėl elektros perdavimų srau
tų apimties bei kainų. Drau
ge su užsienio reikalų minis
teriais į Vilnių yra atvykę ir 
Gudijos bei Ukrainos ener
getikos ministerijų atstovai, 
energetikos įmonių vadovai. 

Gudijos užsienio reikalų 
ministeris S.Martynovas 
garantavo, kad jokių tech
ninių kliūčių perduoti elek
tros energiją iš Ukrainos į 
Lietuvą nėra. Šių metų gruo
dį Ignalinos atominę elek
trinę uždaryti turinti Lietuva 
derasi su Ukraina dėl elek
tros energijos tiekimo per 
Gudiją nuo 2010 m. 

Lankėsi Gruzijos seimūnas 
Vasario 17 d. Vilniuje 

viešintis Gruzijos parla
mento pirmininkas Davidas 
Bakradzė susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkumi, sei
mo pirmininku Arūnu Va
linsku ir ministeriu pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi. 
Svečias pabrėžė, kad Lie
tuvos žmonių parama ir pre
zidento V. Adamkaus tvirta 
pozicija sunkiu Gruzijai me
tu labai daug reiškia Gru
zijos žmonėms. Gruzijos 
parlamento pirmininkas iš
reiškė viltį, kad Lietuva, ne
priklausomai nuo vyriausy
bių kaitos, tęs vertybėmis 
grįstą užsienio politiką ir 
toliau rems Gruziją. 

Susitikimo metu D. Bak
radzė Lietuvos vadovui pris
tatė Gruzijoje vykdomas 
struktūrines, socialines ir 
ekonomines reformas. Per 
pokalbį aptartos Lietuvos ir 
Gruzijos ekonominio ben
dradarbiavimo plėtros gali
mybės. Gruzijos atstovas pa
brėžė Europos saugumo ir 
gynybos politikos stebėsenos 
misijos Gruzijoje svarbą ir 
apgailestavo, kad ji nėra įlei
džiama į Pietų Osetiją ir 
Abchaziją. Jis taip pat prašė, 
kad Lietuva advokatautų 
Gruzijai Europos sąjungoje 
derantis dėl vizų ir laisvos 
prekybos klausimų. 
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Atkelta iš 1-mo psl. 

Viso to gamtmeldžiai lietuviai ir 
kitos baltų tautos neturėjo. Th.s pat 
pasakytina apie kitų neseniai pa
krikštytų Vidurio ir Rytų Europos 
tautų ankstesnį gyvenimą. Pažanga 
per krikščionybę sklido iš Vakarų (nuo 
Romos ir kitų svarbi\lių Vakarų kultū
ros centrų) ir Rytų (nuo K.onstantino
polio, apskritai nuo Bizantijos imperi
jos), kur klestėjo mokslas, turėtos 
gausios ir turtingos bibliotekos, buvo 
išsilavinusių žmonių. VISa tai vyko tuo 
metu, kai Europoje kūrėsi klasikinės 
tautinės Prancūzijos, Anglijos, Ispa
nijos monarchijos. Lietuva nuo jų at
siliko dėl pavėluoto krikšto. Thi buvo 
svarbiausioji priežastis, kodėl Lietu
vos valstybėse lietuvių kalbą ilgainiui 
užgožė kitų, anksčiau pakrikštytų, tau
tų kalbos. Ji išliko tik kaip prastuome
nės bendravimo ir šeimos kalba. 

Ką istorija nurodo? 

(Turint visa tai omenyje, naivūs 
atrodo dabartinių naujųjų pagonių 
siekiai grąžinti Lietuvą į pagonybę, 
lietuvius vėl padaryti gamtmeldžiais. 
Tuo einama prieš pasaulio istorijos 
vyksmą. Be to, norima atgaivinti tai, 
kas nebeatgaivinama. Juk per mažai 
žinome apie senąjį savo protėvių tikė
jimą. Istorinių šaltinių duomenys iš
kreipti ir nepatikimi. Remiantis tauto
saka ir mitologija galima atkurti tik 
etnografiją, bet ne religiją. Pagaliau, 
pagonybė pagilintų Lietuvos tautinių 
grupių priešpriešą, ypač Vilniaus kraš
te. Lenkų ekstremistai vėl pritaikytų 
modeli lenkas - katalikas, lietuvis -
pagonis, praeityje padariusį labai di
delę žalą lietuvių tautai. Jau XIII a. 
pagonybė buvo mūsų tautos atsilikimo 
rodiklis. O dabar norima vėl grįžti 
prie jos! Žinoma, kas kita visuomenės 
supažindinimas su senaisiais papro
čiais, tarp jų ir susijusiais su senuoju 
tikėjimu. 1Ų dalykų nereikia painioti). 

Kaip minėta, Rytų krikščionybė 
davė mums seniausią bažnytinę ter
miniją. Vėliau Lietuvoje įsitvirtinusi 
Vakarų krikščionybė tų terminų nebe
atmetė, bet juos pasisavino. Iš istori
nių šaltinių žinoma, kad tarp anksti 
pakrikštytų lietuvių buvo garsių žmo
nių. Minėtinas Nalšios kunigaikštis 
Daumantas, po karaliaus Mindaugo 
nužudymo pasitraukęs i Pakovą ir ta
pęs žymiausiu šios kunigaikštijos val
dovu, net Rytų Bažnyčios šventuoju. 
Jo bendraamžio Gerdenio (Girde
nio?), viešpatavusio Nalšioje, sūnus 
Andrius tapo Tvėrės vyskupu. Iki XV 
a. vidurio net apie 50 lietuvių kuni
gaikščių buvo pakrikštyti pagal Rytų 
Bažnyčios apeigas, dalis jų tapo vie
nuolynų kūrėjais ir vienuoliais. Net 
krikščionybės iš Vakarų įvedimo Lie
tuvoje iniciatoriai didieji kunigaikščiai 
Jogaila ir Vytautas prieš tai greičiau-

siai buvo pakrikštyti Rytų apeigomis 
CW. Urban, Žalgiris ir kas po jo, Vil
nius, 2004, 51, 56, ypač 41 išnaša, 61, 
85). Lietuvoje ilgą laiką (oficialiai iki 
1697 m.) buvo vartojama su Rytų 
krikščionybe susijusi slaviškoji rašti
nių kalba, kilusi iš senosios bažnytinės 
slavų kalbos. 

Pirmasis Uetuvos vardo 
paminėjimu istoriniuose šaltiniuose 

Iš Vakarų atslenkanti krikščiony
bės banga Lietuvą pasiekė mažų ma
žiausiai šimtmečiu vėliau negu rytinė 
banga, taigi anksčiausiai XI a. Bet jai, 
o ne ankstesnei iš Rytų atslinkusiai 
bangai buvo lemta galutinai įsitvirtinti 
Lietuvoje. Th.ip atsitiko dėl susiklos
čiusios palankios situacijos. Juk Vaka
rų civilizacija kitų civilizacijų atžvilgiu 
tais laikais užėmė lyderės vietą. Ry
tams tada buvo sunkūs laikai. 1204 m. 
kryžininkai užėmė Konstantinopoli. 
Bizantija 1371 m. tapo Turkijos vasale, 
vėliau visai žlugo. Sunaikintas tos civi
lizacijos centras. Didžiausia tos kultū
ros šalis - Kijevo Rusia gyveno sun
kius laikus. 1237 m. ją užpuolė toto
riai bei mongolai ir netrukus užkaria
vo. Jos politinė padėtis tapo apverkia
ma. 'Ilri, matyt, ir buvo svarbiausia lie
tuvių orientacijos i Vakarų kultūrą 
priežastis nuo Mindaugo laikų. 

Senosios Lietuvos valstybės vado
vai buvo išmintingi ir nuovokūs politi
kai. Jie pasirinko Vakarų, o ne Rytų 
krikščionybę, nors pastaroji Lietuvoje 
buvo jau beįsigalinti. Tačiau mūsų val
dovai nekovojo ir prieš Rytų k:rikščio
nybft, jos nepersekiojo. Siekė abi vis 
labiau tolstančias krikščionybės at
mainas suderinti. Tuo tikslu sudarė 
Bažnyčios uniją. Nors buvo persekio
jami vienybės priešų, unitai išliko iki 
iių dienų. Su Vakarų krikščionybės 
bangos priartėjimu prie Lietuvos yra 
susijęs seniausias Lietuvos vardo pa
minėjimas istoriniuose šaltiniuose, 
kurio tūkstantmetį 2009 m. minime, 
Tusai paminėjimas yra maždaug 30 
metų ankstesnis už pirmąją žinią apie 
Lietuvą Rusios metraščiuose (1040 
m.) Th.i - lotyniškas įrašas Kvedlin
burgo vienuolyno analuose (pameti
niuose įvykių užrašynuose ), kur skai
toma (pateikiamas lietuviškas verti
mas). J()()<) m. šventasis Brunonas, ku
ris vadinamas Bonifacijumi, arkivysku
pas ir vienuolis, antraisiais savo atsiver
timo metais, Rusios (gal Prūsijos?) ir 
Lietuvos (vns. klm. Lituae) pasienyje, 
pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių 
vasario 23 d. nukeliavo į dangų. 

(Stebina Mariaus Ivaškevičiaus 
duotas tų analų vertinimas. "Šiaurės 

Lietuvos banko 2008 m. išleista sidabrin6 progin6 moneta, skirta XIV š. 
Kauno piliai (autorius Giedrius Paulauslds). Moneta pristatyta Kauno dieaos 
švent6s metu, paiymint Kauno miesto savivaldos 600 metq jubiliejų. Joje 
pavaizduotas Vytis su Gediminaiftq stulpais, paimtas iš Vytauto antspaudo. 
1408 m. vasario m6n. didysis Uetuvos kunip.ikštis Vytautas Kauno miestui 
suteDcė privilegiją, kuria patvirtino Kauno miestui Mųdebup teises 

Ntrs. S. Sajausko 

Atėnuose" (2002.XII. 7) Ivaškevičius 
rašo: pirmą kartą pasauliui Lietuva 
prisistatė kriminalinėse Europos met
raščių sldltyse (šių tradicijų tebesilaiko
ma). Vadinti Kvedlinburgo analus kri
mina1iniu metraščiu yra tiesiog nepa
doru. Bet Ivaškevičius prie tokių daly
kų buvo pripratęs). Aprašomas įvykis 
- vienas iš nepavykusių Vakarų krikš
čionybės misionierių bandymų krikš
tyti baltų gentis. Čia minimas Lietuvos 
vardas turi slavišką formą Litva (loty
niškai anuomet buvo rašoma Litua, 
raidė u žymi priebalsi v), lotyniška 
vienaskaitos kilmininko forma para
šyta Lituae. 'Dligi įrašytoją šis vardas 
bus pasiekęs iš slavų, kuriems Lietuva, 
kaip matėme, jau seniai buvo gerai ži
noma. 

Ryšium su šv. Brunono žūtimi, 
kartu ir seniausiu Lietuvos vardo pa
minėjimu, istoriniuose šaltiniuose mi
nimi šių dviejų to krašto, kuriame žu
vo šv. Brunonas, kilmingų žmonių var
dai: kunigaikštis Netimeras (šaltiniuo
se rašoma Nethimer) ir jo brolis Zebe
denas (rašoma Zebeden, Zebedem ). 
Kas jie buvo: vakarų baltai (prūsai, 
jotvingiai) ar rytų baltai (lietuviai)? 
Dėl jų tautybės (kilmės) ginčijamasi. 
'Itadicinė nuomonė - aprašomi įvykiai 
buvę prūsų (jotvingių) pasienyje su 
Lietuva. Dabar plinta naujas požiūris 
- tai atsitikę Lietuvoje. Norint išsiaiš
kinti, kas buvo tie Netimeras ir Zebe
denas - lietuviai ar nelietuviai - reikia 
atlikti jų vardų lingvistinę analizę. 

Vardas Netimeras, be abejojimo, 
yra dvikamienis asmenvardis, sudėtas 
iš dėmenų Ne-ti- ir- meras. Dėmens 
Net(i) - lietuvių antroponimijoje ne
rasta. Nėra ir Noti-, Nerti-„. ar panašių 
dėmenų (bandoma įvairiai perskaity
ti). Th.čiau šis asmenvardis artimas 
prūsų vardynui. Gal būti iš •Nauti
mer, plg. pr. Naw-te-mer R. 'Itautman
no žodynas, 1925, 147: pr. nautin 
'bėdą'. Neišleistinas iš akių Gintauto 
Iešmanto nurodymas, kad Netimero 
vardas galįs būti susijęs su Netos upele 
ir buvusiu to paties vardo bažnytkai
miu Augustavo dekanate, taigi jotvin
gių žemėje (G. Iešmantas, "Kur ieš
koti Netimero žemės?", Lietuvos ai
das, 2003.VII.17). Antrasis Netimero 
vardo dėmuo -meras irgi būdingas 
prūsų vardynui, plg. Luthy-met; Mane
mer, Nawte-mer. Betjis turimas (retas) 
ir lietuviškoje antroponimijoje, pvz., 
Ro-meras, Zu-meras ir kt., taigi yra 
bendrabaltiškas. 

Netimero brolio Zebedeno var
das irgi sunkiai paaiškinamas lietuvių 
antroponimikos duomenimis. Jis taip 
pat laikytinas dvikamieniu asmen
vardžiu, sudėtu iš dėmenų Zebe- ir -
denas. Th.čiau tokių dėmenų lietuvių 
antroponimijoje nėra. Betgi šis as
menvardis, kaip ir Ntimeras, yra arti
mas prūsų vardynui Vardo Zebedenas 
pirmasis dėmuo Zebe- gali būti sieti
nas su prūsų Sebe-, esamu dvikamie
niame jų asmenvardyje Sebe-gaude 
(ten pat, p. 91): pr. sebbei 'sau'. Ant
rasis dėmuo-den(as) galėtų būti prūsų 
dėmens -ding (Po-dinge, Sam-din-ge, 
Ner-dinge ten pat, p. 135) iškraipyta 
liekana. 

Bronys Savuk:ynas tvirtino, kad 
vardas Zebedenas, kaip ir Netimeras, 
senovėje lietuvių buvo turėtas, tik ne
išliko. 'Dli nepatikimas spėjimas, nes 
vardai paprastai nebūna izoliuoti, 
įeina į giminiškų vardų grupes, kurių 
visi nariai neišnyksta, vienas kitas pa
prastai visuomet išlieka. Antai asmen
vardžio Gediminas pirmasis dėmuo 

Ged(i)- išliko daugiau negu 30-yje li~ 
tuvių asmenvardžių: Gedas, Gedys, 
Gedutis, Gedaitis, Gedonis, Gedeikis .•. 

Ne prasčiau paliudytas ir antrasis 
šio asmenvardžio dėmuo Minas: Mi
nius, Mmiūnas, Minei/eis„. (31 asmen
vardis). 'Dligi Gedimino vardo lietu
viškumas (jeigu juo abejotume) leng
vai įrodomas. Tačiau vardo Zebedenas, 
kaip ir Netimeras, jokių "liekanų" lie
tuvių antroponimijoje nėra. Neigia
mai reikia vertinti ir Savukyno kaip 
įrodymas pateiktus, aiškiai pritemp
tus vardyno duomenis. Tukiu metodu 
dirbant galima įrodyti viską, ką tik pa
norėsi. Bandymas asmenvardį Zebe
denas siekti su Živinbutu taip pat jau 
dirbtinis. 

šv. Brunono žūties vieta šaltiniuo
se nurodoma prie Aistros upės. Jot
vingių, lietuvių ir rytinių slavų žemių 
sandūros srityje iš tikrų.jų buvo upelė 
Aitra (suslavinta Jatra - Molčadės 
dešinysis intakas), kurią būtų galima 
tapatinti su Aistra (šaltinyje iškraipy
ta) ir kuri yra netolimose nuo Lietuvos 
jotvingių žemėse. 

Visi šie duomenys rodo šv. Bru
noną žuvus jotvingių, artimų prūsams, 
žemėje netoli Lietuvos. Beje, iki šiol 
tai prisimenama žmonių tradicijoje. 
Mozūrų krašte (buv. Jotvingių žemėje, 
dab. LenJdja) prie Negotyno ežero, 
vadinto Sventaičiu, ant kalno maž
daug prieš šimtmetį buvo pastatytas 
atminimo kryžius neva šv. Brunono 
žūties vietoje. Netolimame Gižycko 
(anksčiau vadintoLOuen) mieste esa
ma bažnyčios, pavadintos šventojo 
vardu. Prisimintina, kad šv. Brunono 
žūties vieta Kvedlinburgo analuose 
nurodoma prie Lietuvos (Lituae) ir 
Rusios (rašoma Ruscia) sienos. 1lUgi 
ne Lietuvoje! Beje, parašymas Ruscia 
gali būti netikslus vietoj Pruscia 'Prū
sija', nes lietuviai iš seno gyveno kitų 
baltų genčių apsuptyje, su Rusios že
mėmis tik vėliau pradėjo siektis. 

Baigiamosios pastabos 
Thigi arkivyskupas Brunonas grei

čiausiai krikštijo tiesioginėje Lietuvos 
kaimynystėje buvusią jotvingių gentį, 
valdomą Netimero. Kaip žinom, jot
vingiai buvo artimi prūsams vakarų 
baltai, suskilę į atskirų k.unigaikštukų 
("karalių") valdomas sritis ir bendros 
valstybės nesudarę. Į vieną iš tokių 
sričių lietuvių etninių žemių kaimynys
tėje ir nutaikė šv. Brunono misija. Thi
gi ji terodo krikščionybės iš Vakarų 
priartėjimą prie pat Lietuvos. Vadinti 
tą misiją pirmuoju Lietuvos krikštu (ir 
tai daroma) yra tiesiog netikslu. Beje, 
tokią nuomonę sunku suderinti su 
istoriniais šaltiniais, tvirtinančiais, 
kad tada buvo krikštijami prūsai. Lie
tuvius su Brunono misija sieja tai, kad 
tada krikštijamas kraštas po maždaug 
pusantro šimtmečio jau priklausė Lie
tuvai. 

Šiaip ar taip, visa tai nebėra ginčų 
objektas, o kol tebesiginčijama, nerei
kėtų rašytojui istoriniame romane 
(girdėta apie du tokius) Netimerą be
sąlygiškai traktuoti kaip Lletuvos val
dovą. Patartina formuluoti apdairiau, 
kad būtų išvengta galimos neteisybės. 
Kūrėjas, žinoma, turi teisę nutolti nuo 
tikrovės, betgi čia liečiama Lietuvos 
istorijai 

Lietuvos krikšto pradžią reikia 
nukelti bent dviem šimtmečiais nuo 
Netimero epochos - i karaliaus Min
daugo laikus, kai Įvyk.o pirmasis Lie
tuvos krikštas, be galo svarbus įvykis, 
istorikų iki šiol nepakankamai įvertin
tas. 'Ilri daryti trukdo šmeižtas ir dezin
formacijos kampanija prieš Mindau
gą, pradėta Lietuvos priešų dar Min
daugo laikais ir iki šiol tebevykdoma. 

(Pabaiga) 



Taip ir praeina pasaulio garbė 
ALĖ RŪTA 

Miršta žmonės - verga~ karalijos ... 
Imperatoriai miršta seni. -
Miršta žiedas balčiausios lelijos. 
Tik Tu - vienas - per amžius eini. .. 

B. BRAZDŽIONIS 

Antraštė gražiai skambėtų lotyniškai: "Sic 
transit gloria mundi", istoriškai visuotina, pla
čiai prasminga. Bet čia svarstysime vien apie 
atskirus, mums artimus asmenis, kurie mirė, 
palaidoti, - praėjo jų gyvenimas, tik liko prisi
minimai ... Ne, viskas nepraeina, nors nebėra 
gyvų. Lieka atlikti jų darbai, gal reikšmingi ir 
ateičiai - kitiems, artimiesiems, tautai. Nepra
eina, jeigu jie gyveno ne vien sau, nesavanau
diškai, o norėdami padaryti ką labai gero ir 
kitiems, ar jau buvusių prieš juos atminimui, 
pagerbiant ir jų, kad ir labai seniai atliktus ge
rus darbus. 

Šių metų (2009) sausio mėnesį - Los An
geles ir San.ta Monika, Kalifornijoje, lietuvių 
bendruomenė ir Šv. Kazimiero parapija nete
kome dviejų vertingų asmenų, kurie su liūde
siu ir pagarba buvo minimi per spaudą, radiją, 
laidotuvių metu palikę daugeliui, o gal ir vi
siems gailesčio, maldingų susimąstymų ... Kad 
gi visi - iki vieno - praeisime. čia noriu bent 
apytikriai prisiminti tų asmenų savybes, reikš
mę, jų atliktus darbus ir Atsisveikinimo su jais 
eigą, reikšmę ir grožį. Deja, dėl savų negalių, 
nebegaliu smulkmeniškai suminėti kalbėtojus, 
Atsisveikinimų gausius dalyvius, jų pravedėjus 
- pamaldų, užuojautų, kalbų, prisiminimų, 
aptarčių ... Tebūna man atleista. Čia tik dalis 
mano apie mirusius žinių ir jausmų. 

Kunigas-prelatas Jonas Kučinskas-Ku
čingis, buvęs Lietuvoj darbštus, gabus, užsi
spyręs žemaitis, dar jaunystėj atliko gerų reli
ginio auklėjimo darbų - kapelionu, gimnazijoj 

A.a. kunigas-prela
tas Jonas Kučins
kas-Kučingis 

ir kariuomenėj. Taip 
pat, išstūmus daugybei 
lietuvių iš Tėvynės, -
stovyklose, patekus i už
jūrį. Iš tikro, jis anksčiau 
už kitus mus, išstumtuo
sius, buvo atkviestas 
prelato Macijausko į 
Los Angeles Sv. Kazi
miero parapiją, o anam 
prelatui mirus, kun. J. 
Kučinskas-Kučingis ta
po klebonu ir čia sėk
mingai darbavosi dau
giau kaip pusę šimt-
mečio, stropiai, suma

niai atstatydamas ne tik didesnius maldos na
mus-bažnyčią, bet ir kultūrinių ir religinių po
būvių sales, net dideles patalpas - lietuviškai 
mokyklai, parodoms, - plačiai parapijos veik
lai. Klebonas, būdamas darbštus, griežtai rei
kalaujantis ir iš parapijiečių - daugiau lėšų, 
darbo, pasiaukojimo pasiekė ir religinės, ir 
kultūrinės didelės parapijos reikšmės, kuri iš
lieka ateičiai. 

Ne, kun. prelato J. Kučingio "garbė ne
praeina". Jo dvasia, jo pavyzdys lieka mumyse, 
parapijiečiuose. Ačiū įam! Kun. prelatas J. 
Kučingis ir palaidotas (Sv. Kryžiaus kapinėse) 
labai iškilmingai, nuoširdžiai pamaldose, kapi
nėse, Atsisveikinimo pro_gramoj. Daugybė 
prasmingų gražių kalbų ... Zinoma, prasminga 
nekrologine savo kalba laidotuvių metu pra
plėtė, perdavė Lietuvai - Garbės generalinis 
konsulas Vytautas Čekanauskas, kuris visada 
atvyksta ir atlieka pareigas svarbiais lietu
viams momentais. Sv. Kazimiero parapijos 
dabartinis klebonas kun. Tomas Karanauskas 
ir parapijos komitetas pavyzdingai atliko pa-

reigas, išlydint ilgametį kleboną kun. prel. J. 
Kučingį. Prelatas Jonas Antanas Kučingis bu
vo tik neseniai prieš mirtį pagerbtas (gruodžio 
23 d.) jo šimtojo gimtadienio proga. Ilgas -
vertingas gyvenimas. Ilsėkis ramybėje! 

Gražutė Šlapelytė-Sirutienė mirusi savai
tę anksčiau už prelatą, bet palaidota savaitę 
vėliau. Thi yra, santamonikietei buvo suruoš
tas gražus atsisveiki
nimas Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje, bet jos palaikai bus 
nuvežti laidoti Rasų ka
pinėse, kur jau ilsisi 
(Vilniuje) jos tėvai -
Marija ir Juozas Šlape
liai ir Gražutės prieš de
šimtį metų mirusio vyro 
Aloyzo Siručio, buvusio 
mokytojo, gero lietuvio 
palaikai. Atsisveikinimą 

A.a. Gražutė Šlape
Iytė-Sirutienė 

su Gražute, pamaldomis, salėj gražiu jos gyve
nimo apibūdinimu, visą eigą paruošė ir laido
tuves tvarkė Gražutės Sirutienės giminaitis, 
jos vyro Aloyzo sesers sūnus - Antanas Dun
dzila, šias pareigas atlikęs pavyzdingai. Sakė, 
kad jo dėdienė buvo gera, ją gerbė ir mylėjo. 
Atvyko iš Argentinos tetą Gražutę pagerbti ir 
Milda Graužinytė, velionės sesers viena dukte
rų. Gražutė - tai jos krikšto vardas, Marijos 
(Peseckaitės) ir kalbininko Jurgio Šlapelio 
vaikai buvo įvardinti švelniai: Laimutė (Grau
žinienė, diplomato žmona), Gražutė Sirutienė, 
Kęstutis (sūnus - miręs seniai Čikagoje). ~oy
zas ir Gražutė Siručiai anksčiau gyveno Cika
goje, o Kalifornijoj, Santa Monikoje, daugiau 
kaip 30 metų. 

Thigi, ir kalifomiečiai ją gerai pažinojom, 
pažinojom ir jos simpatingą, šiltą, nors kartais 
kritikuojantį (juokais!) 
Aloyzą, deja, nestiprios 
sveikatos, per anksti jo 
palaikus vilnietė jo 
žmona Gražutė išgabe
no į Rasų kapines (Ant
kapis jau papuoštas dai
lininko Chmieliausko 
skulptūromis). Rasų ka
pinės jau laukia Vilniu
je gimusios ir augusios 
Gražutės Šlapelytės-Si
rutienės palaikų. Ar jau A.a. Aloyzas Sirutis 
praėjo ir jos garbė? Tik-
tai gyvybė - gyvenimas praėjo, bet jos darbai, 
aukos, dalyvavimas Lietuvių bendruomenėj 
nepraėjo, ilgai nepraeis. Ne tiek pati Gražutė 
Sirutienė veikė Bendruomenės lietuviškose or
ganizacijose, kiek ji puoselėjo, garsino, kaupė 
knygas ir lėšas savo tėvų įsteigtame (prieš 
daugiau nei šimtmetj!) Šlapelienės knygyne 
Vilniuje, o paskui - Slapelių m_.uziejuje, kurį 
vėliausiai (ir dabar!) tvarkė J. Slapelio gimi
naitė Alma Gudonytė. Gražutė sakydavo: 
"Mes su Aloyzu neturėjome vaikų nei vaikai
čių, tai mano vaikaitis yra muziejus". Ir ji kau
pė visa - kultūrinį ir materialinį turtą muziejui. 

Gražutės Sirutienės Atsisveikinimas su 
Kalifornijos lietuviais irgi buvo gražus, iškil
mingas, religinis ir visuomeninis; visa tai pa
vyzdingai atliko Antanas Dundzila, kalbėtojai. 
Jo pakviestas konsulas - V. čekanauskas ir p. 
Janina, savu dalyvavimu ir kalba - suprasmi
no, suartino su Lletuva. 

Lietuvių tauta ir valstybė įvertino ir 
pagerbė vilnietę Gražutę prezidento Valdo 
Adamkaus įteikiamu jai Gedimino ordinu 
(2000 metais, prezidentui lankantis Los An
geles mieste, - Marytės Šepikaitės - Vyčių 
rūpesčiu). Ilsėkis ramybėje, Gražute, ilsėkis 
Aloyzai. 

VJ. 

>t 
H 
z 

• Nuobodžiausia tiesa (deja, tiesa!) yra tai, • Sveikos, sveikos viešnios brangios, mėlynos 
kad tas kam viskas nuobodu, pats yra nuoho- akytės, jūsų žydris - il padangės trupinys 

~ 

dus. (J. Girnius) nukritlĮs. (Jurgis Baltrušaitis) 
• Dažnai mūsų norai neįvyksta, trumpai mei- • 1izuta turi ginti ne tik savo įstatymus, bet ir 
liausi iodiiai šildo, tik darbas doras vkn ne- savo mūrus. (Heraklitas) 

~ L_ny:_ksta _ _:_:'J:__·o_net_ir_· _amzia_v_· _i ne_ildUdo_' _._:(A_J_akš_vt_as_:_) __ • _M_enas __ y_m_a.f._, _mokslas ___ -_mes_._(_C_L_B_e_m_ar_d_) ~ 
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===11 KANADOS ĮVYKIAI 1:---
LėŠOS auto gamybai 

Visai Šiaurės Amerikos 
automobilių gamintojų pra
monei ateitis dar neaiški. 
JAV kongresas ir preziden
tas jiems skiria papildomų 
lėšų, reikalaudami pertvar
kyti įmones. General Motors 
bendrovė pranešė, kad ji ke
tinanti atleisti dar 47,000 
darbininkų. Nepaskelbta, 
kiek ši pertvarka lies Kana
dos auto gamintojus. Minis
teris pirmininkas S. Harper 
užtikrino, kad automobilių 
gamintojų įmonė General 
Motors Kanadoje išliks, nors 
ir mažesnė nei buvo. Kana
dos vyriausybė dar gruodžio 
mėnesį Kanados GMs įmo
nei skyrė 3 bln., Chrysler ga
mintojams - 1 bln. dol. 

Kanados paveldo minis
terija paskelbė, kad naiki
nanti abu spaudos pagalbai 
skirtus fondus, kurie padė
davo leidiniams apmokėti 
prenumeratos siuntimo iš
laidas. Vietoje jų steigiamas 
naujas Kanados periodikos 
leidybos fondas, kuris pra
dėtų veikti 2010-2011 m. 
Jam skiriama 1.5 bln. dol. 
Naujasis fondas sumažins 
skiriamų lėšų kiekį dide
liems žurnalams ir padidins 
paramą nedideliems savait
raščiams, spausdintiems žur
nalams ir elektroniniams lei
diniams, jei daugiau kaip pu
sė jų turinio skiriama Kana
dos gyvenimui ir naujie
noms. Fondas neskirs spe
cialios paramos kaimo ar 
tautinių mažumų leidiniams, 
jie dėl pagalbos galės varžy
tis savo leidinių grupėje. Se
noji tvarka ir lengvatos pašto 
išlaidoms nustoja galioti ko
vo pabaigoje. Vyriausybė 
pratęsė galiojimo laiką, kol 
pradės veikti naujasis fon
das. Dalį siuntimo išlaidų 
dabar apmoka Kanados paš
tas, bet jis netrukus atsisakys 
šios paslaugos. 

Dabartinis liberalų par
tijos vadovas M. lgnatieff 
pasiryžęs padidinti liberalų 
įtaką vakarinėse provinci
jose. Saskatchewan turi tik 
vieną liberalą, Manitobai 
irgi atstovauja tik vienas par
lamento narys liberalas. Su
sitikimuose su Regina mies
to rinkėjais liberalų vadovas 
pripažino, kad buvusi vado
vybė padarė nemažai klaidų, 
neatsižvelgdama į šių pro
vincijų poreikius ir sunku
mus. Jis pažadėjo atviresnę 
politiką ir kvietė visus pa
remti liberalų partijos siekius. 

CRTC (Canadian Radio 
and TV Communication) 
nutarė su visomis programų 
tarnybomis pasirašyti tik 
trumpalaikius vienerių metų 
susitarimus. Ji susirūpinusi, 
kad geriausiu laiku yra per
duodamos populiariausios 
amerikietiškos programos ir 
filmai. Kanados kino ir tele
vizijos programų darbams 
atitenka tik blogesnis laikas 

ir mažiau žiūrimi kanalai. 
Tai neskatina savo vietinės 
kūrybos, kuri savo turiniu ir 
etinėmis nuostatomis gero
kai skiriasi nuo amerikie
tiškosios. Dabar pasirašomos 
sutartys su sąlyga, kad bent 
pusė užsakytojo laiko būtų 
skirta kanadietiškai kūrybai. 

Federacinė komisija at
šaukė Abrahamo lygumų 
mūšio vaidinimą, numatytą 
šią vasarą, minint šio isto
rinio įvykio 250-ąsias meti
nes. Tam pasipriešino "Kve
beko bloko" ir Kvebeko par
tija bei daugelis kvebekiečių. 
Kvebekiečiams, ypač atsi
skyrimo šalininkams, šis mū
šis yra skaudus istorinis pri
minimas apie pralaimėjimą 
ir britų valdžios įsigalėjimą. 
Kvebeko provincijoje prasi
dėjo grasinimai neramumais 
ir visokiais išpuoliais. Tad 
nutarta paminėti šį įvykį ne 
taip viešai. Abrahamo lygu
mose britų armija nugalėjo 
prancūzus, ir Prancūzija bu
vo priversta sutikti, kad Kve
beko teritorija būtų prijung
ta prie Kanados. 

Trys Toronto jaunuoliai 
tik per sekundę išvengė žū
ties, kai nežinomas pilietis 
juos staiga, iš pasalų nustū
mė po atvažiuojančiu trau
kiniu. Vienas iš trijų išsilaikė 
ant platformos, kiti du nu
krito ant bėgių, bet labai 
greitai pasitraukė į saugią 
vietą. 'Ii'aukinio vairuotojas, 
pastebėjęs žmones, traukinį 
stabdė, bet užkliudė vieną iš 
nustumtųjų ir sužeidė kojos 
pėdą. Įvykio liudininkai ir 
požeminės stoties kontro
lierius nusikaltėlį sulaikė ir 
perdavė policijai. Sulaikyta
jam 47 m.Thronto gyvento
jui buvo pateikti kaltinimai 
bandymais nužudyti ir pa
skirtas psichiatrinis patikri
nimas. Nukentėjusių vaikinų 
tėvai ir kiti keleiviai siūlo 
kuo greičiau statyti stotyse 
sienas. Transporto tarnyba 
teigia, kad reikia pertvarkyti 
visą traukinių valdymo siste
mą. Tai galima padaryti ne 
anksčiau kaip 2016 m. 

Kanados atominė sau
gumo tarnyba vėl sustabdė 
Chalk River atominį reakto
rių, kuriame gaminall!a me
dicininiai izotopai. Si me
džiaga labai reikalinga gy
dant vėžio ligas, ligų, ypač 
kaulų, tyrimo įrangoje. Svei
katos įstaigos buvo įspėtos, 
kad įmonė tieks tik pusę kie
kio, tad ligoninės sukaupė 
atsargas pirmaeilės svarbos 
ligoniams. Chalk River reak
torius gamina beveik du 
trečdalius pasaulinio izoto
pų kiekio. Daugiau kaip pu
sės šimto metų veikiančios 
įmonės įranga jau neatitinka 
šiandienos saugumo porei
kių nei gamybos tempų, daž
nai genda. Naujajame eko
nominiame plane jai lėšų ne
numatyta. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
SĄJŪDŽIO 60-METIS 

Vasario 13 d. Vilniuje 
buvo paminėtos Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio įkū
rimo 60-osios metinės. Lie
tuvos kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje 
vyko iškilmingas Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tary
bos deklaracijos priėmimo 
60-ųjų metinių minėjimas 
"Gimusi partizanų štabo 
bunkeryje ... " Prieš iškilmin
gą minėjimą renginio daly
viai ir svečiai dalyvavo Mi
šiose už Lietuvos laisvės ko
votojus Šv. Ignoto švento
vėje. Vėliau Vilniaus kari
ninkų ramovės Didžiojoje 
salėje buvo surengtas iškil
mingas minėjimas, pagerbti 
žuvusieji už laisvę, padėta 
gėlių prie paminklo sovietų 
okupacijos aukoms atminti 
Gedimino prospekte ir prie 
partizanų, laisvės kovotojų, 

rezistentų simbolinio kapo 
Rasų kapinėse. Į susirinku
sius kreipėsi prezidentas 
Valdas Adamkus, krašto ap
saugos ministerė Rasa Juk
nevičienė, kariuomenės va
das gen. ltn. Valdas Tutkus. 
Pranešimą skaitė seimo Vals
tybinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Ar
vydas Anušauskas. Vasario 
15 d. Laisvės kovos sąjūdžio 
įkūrimo 60-ųjų metinių mi
nėjimo renginiai vyko Rad
viliškio rajone, kur 1949 m. 
vasario 2-22 d.d. vyko visos 
Lietuvos partizanų vadų su
važiavimas ir buvo pasirašy
ta 1949 m. vasario 16 d. dek
laracija. 

NEIGIAMOS NUOTAIKOS 
Finansiškai sunkiu laiku 

Lietuvos gyventojų nuotai
kos, anot tyrimą atlikusios 
visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų bendrovės 
"TNS Gallup", yra niūres
nės nei daugelio kitų šalių 
gyventojų. Manančiųjų, kad 
pasaulinė finansų krizė tęsis 
ne ilgiau kaip metus, Lie
tuvoje yra vos 9% - mažiau 
nei Vakarų šalyse: Prancūzi
joj e (36% ), Vokietijoje 
(37% ), Didžiojoje Britani
joje (31 %), JAV (31 %), Lat
vijoje (11 % ) ir Estijoje 
(15% ). Krizės padarinių ne
jaučiančių vadinamųjų ats
pariųjų (žmonės, kurie turi 
nuosavą būstą ir kurių mė
nesio pajamos vienam šei
mos nariui viršija 1500 litų) 
Lietuvoje yra daugiau nei 
20%, o pažeidžiamųjų (pen
sininkai, našliai, nedirban
tys žmonės, kurių šeimų pa
jamos vienam nariui nesie
kia 800 litų) - 11.6-26.4% 
šalies gyventojų. Vertindami 
asmenines perspektyvas, 
11 % tyrimo dalyvių nurodė 
manantys, kad jų geriausi 
laikai jau praeityje, 31 % -
kad jų laukia keleri sunkūs 
metai. 28% apklaustųjų tei
gė galį sau leisti gyventi kaip 
anksčiau, tačiau nesą tikri 
dėl savo ateities, 24% sakė į 
ateitį žvelgiantys optimistiš-

kai, o 5% 2009 m. tikisi pa
jamų augimo. Tyrimo rengė
jų teigimu, prie pesimistinių 
nuotaikų skleidimo labai 
prisideda Lietuvos žinia
sklaida, kuriai linkėtina 
"daugiau pozityvo". 

NUTUPĖ "LAL" 
Didžiausios Lietuvoje 

skrydžių bendrovės "flyLAL
Lithuanian Airlines" bank
roto byla stringa dėl ne
išbaigtų teisės aktų. Thismas 
negali paskirti įmonės bank
roto administratoriaus, ne
turint privalomo civilinės 
atsakomybės draudimo, vy
riausybei nepatvirtinus šie
met įsigaliojusių Bankroto 
įstatymo pakeitimų. Pri
trūkusi apyvartinių lėšų bei 
akcininkams sustabdžius fi
nansavimą, "flyLAL-Lith
uanian Airlines" skrydžius 
nutraukė nuo sausio 17 d., 
vėliau Vilniaus apygardos 
teismui pateikė prašymą iš
kelti bankroto bylą. Bend
rovė "flyLAL-Lithuanian 
Airlines" (tuometinės "Lie
tuvos avialinijos") privati
zuotos 2005 m., dabartiniai 
akcininkai už 100% įmonės 
akcijų sumokėjo 25.6 min. 
Lt. Dabar "flyLAL" priklau
so "ŽIA valdai" "Indeco" 

' ir "Sanitex" bendrovėms, 
kurios skrydžių įmonei yra 
paskolinusios beveik 50 
min. Lt. "flyLAL" leidimas 
šiuo metu yra sustabdytas, 
ne panaikintas. 

AUGO INFLIACUA 
Pabrangus kurui, vais

tams, elektrai, dujoms bei 
atpigus drabužiams, vartoji
mo prekių ir paslaugų kai
nos Lietuvoje šių metų sau
sį, palyginti su pernai gruo
džiu, paaugo 2. 7%. Statis
tikos departamento duome
nimis, metinė infliacija Lie
tuvoj e (sausį, palyginti su 
2008 m. sausiu) siekė 9.6%, 
o vidutinė metinė infliacija 
(2009 m., palyginti su 2008 
m.) - 10.9%. Numatoma, 
kad sausio mėnesį bus 2.3% 
suderinta mėnesio infliacija, 
9.2% metinė infliacija bei 
11 % vidutinė metinė inflia
cija. Statistikų teigimu, sausį 
bendrajam vartotojų kainų 
pokyčiui didžiausios įtakos 
turėjo 8.2% pabrangusios 
transporto, 10.4% - sveika
tos priežiūros, 4.5% - būsto, 
vandens, elektros, dujų bei 
kito kuro grupių prekės ir 
paslaugos, 1.7% - maisto 
produktai ir nealkoholiniai 
gėrimai ir 5.3% atpigę dra
bužiai bei avalynė. Varto
jimo prekių kainos šį sausį, 
palyginti su 2008 m. gruo
džiu, padidėjo 2.9%, pa
slaugų - 2.2%. Metinės inf
liacijos lygį daugiausia lėmė 
22.9% per 12 mėnesių pa
brangusios būsto, vandens, 
elektros, dujų ir kito kuro 
grupės prekės ir paslaugos, 
21.5 % - sveikatos priežiūros 
grupės prekės ir paslaugos. 

Montreal, QC 
VASARIO 16-0JI MONT

REALYJE buvo atšvęsta vasa
rio 15 d. Aušros Vartų parapi
joje. 11 val. Mišioms į šven
tovę buvo įeita su procesija. 
Kryžių nešė D. Gedrikas, sekė 
molcyklos vaikai, šaulių vad. 
A. Žiūkas, Lietuvos kariuo
menės mjr. Laimis Baliūnas, 
KLKM dr-jos atstovės, šauliai, 
abiejų parapijų klebonai ir 
komiteto nariai. 

Prie paminklinės lentos 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
padėtas vainikas. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. Šv. 
Mišias koncelebravo kleb. 
kun. G. Mieldažis ir Šv. Kazi
miero parapijos kleb. A. Vols
kis, kuris pasakė labai pras
mingą ne tik šiai šventei, bet 
ir visiems laikams pritaikytą 
pamokslą. 

Giedojo parapijos choras 
ir sol. E. Grumbinienė. Diri
gavo muz. A. Stankevičius, 
vargonavo C. Favretti, koor
dinavo A.J. Mickus. Minėjimą 
salėje vedė D. Gedrikas. Jis 
pasveikino garbės svečius ir 
visus minėjimo dalyvius. Su
giedojus Kanados himną, bu
vo įneštos organizacijų ir tau
tinės vėliavos. Žuvusieji už 
Lietuvos laisvę pagerbti tylos 
minute. Buvo pristatyti garbės 
svečiai: Lietuvos respublikos 

London, ON 

91-SIOS LIEfUVOS VAIS
TYBĖS ATKŪRIMO metinės 
buvo paminėtos vasario 14 d. 
išsinuomotoje salytėje, šalia 
Šiluvos M. Marijos šventovės. 
Į minėjimą susirinko nemažai 
mūsų bendruomenės narių. 
Salę papuošėme Kanados ir 
Lietuvos vėliavomis bei lietu
viška simbolika. Pradžioje bu
vo sugiedoti Lietuvos ir Ka
nados himnai. KLB Londono 
apyl. pirmininkas S. Keras pa
sveikino visus susirinkusius ir 
paskaitė tai progai skirtą įdo
mų pranešimą, išvardindamas 
svarbesnes mūsų tautos isto
rines datas ir įvykius, atvedu
sius Lietuvą į nepriklauso
mybę. Pranešime buvo pami
nėta, kad praeitų metų pa
baigoj e Lietuva minėjo dr. 
Vinco Kudirkos 150-sias gimi
mo metines. Jo palikimas 
mums - mūsų tautos himnas, 
kur aiškiai sakoma: Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia. 
Pranešėjas kartu pasidžiaugė, 
kad šie metai mūsų tautai yra 

KLB Montrealio apylinkės Vasario 16-osios minėjime š.m. 
vasario 15 d. Aušros Vartų parapijoje - iš k. Lietuvos amba
sadorė G. Damušytė, apyl. pirm. S. Staškevičienė, g. kons. A. 
Staškevičius, aktorė V. Kochanskytė, mjr. L. Baliūnas 

ambasadorė Kanadai G .B. 
Damušytė, lietuvių garb. kons. 
A. Staškevičius, latvių garb. 
kons. R. Klaiše, KLB Mont
realio apyl. pirm. S. Staške
vičienė, estų atstovas K. 
Raudset, Latvių bendr. atst. 
M. Stauvers, kleb. kun. G. 
Mieldažis, Šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. A. Volskis, Lietuvos 
kariuomenės mjr. L. Baliūnas 
ir aktorė V. Kochanskytė. La
bai įdomią paskaitą skaitė am
basadorė G.B. Damušytė. Po 
paskaitos D. Gedrikas susirin
kusius supažindino su šios gar
bės viešnios paskaitininkės nu
eitu gyvenimo keliu ir atliktais 
darbais. Sveikino minėjimo 
dalyvius svečiai- Latvijos gar
bės kons. R. Klaiše, estų atsto
vas K. Raudset, latvių atstovas 

ypatingi. Juk švęsime Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstant
metį! Istorinė Vasario 16-
osios data įpareigoja mus 
bendrais darbais ir vienybe 
toliau siekti bendruomenės 
išlaikymo, puoselėjant savas 
tradicijas ir tautiškumą. To
liau buvo perskaitytas Tau-

KLB Londono apylinkės 

pirm. S. Keras kalba Vasario 
16-osios minėjime 

M. Stauvers, mjr. L. Baliūnas 
ir Lietuvos garb. kons. A. Staš
kevičius. Meninę programą 
"Lietuvos keliu", skirtą Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui 
paminėti, grakščia vaizdinga 
kalba atliko aktorė Virginija 
Kochanskytė. Aktorei buvo 
įteikta puokštė gėlių. Padėkos 
žodį tarė KLB Montrealio 
apyl. pirm. S. Staškevičienė, 
padėkodama visiems, prisidė
jusiems prie šios šventės 

pasisekimo. 
Minėjimas baigtas Tautos 

himnu ir vėliavų išnešimu. Vai
šes - skanią sriubą, sumušti
nius, pyragaičius ir kavą pa
ruošė Montrealio lietuvių choro 
vaikai ir jų mamytės, kuriems 
dalyviai nepagailėjo didesnės ar 
mažesnės aukos. DS 

tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos res
publikos vyriausybės sveikini
mas šios šventės proga. Mūsų 
jaunimas - Ieva, Giedrius, Te
resė ir Arūnas paruošė nedi
delę programėlę. Išraiškingai 
paskaitė ir savo kūrybos ir B. 
Brazdžionio eiles. Džiaugia
mės šia gražia jaunimo inicia
tyva, o jų tolesnei veiklai pa
laikyti nepagailėjome pinigi
nės aukos. Po jaunimo prog
ramėlės sugiedojome Lietuva 
brangi ir vėl pajutom, jog mei
lė amžina - tik tau, tėvyne. 
Vaišės buvo suneštinės, valgė
me skanius sumuštinius ir py
ragus su kavute. Visų nuo
taika buvo šventiška ir pakili. 
Mūsų širdyse visad telieka gy
vas žodis LIETUVA! 

VASARIO 15, sekmadienį, 
kun. Vytas Staškevičius šv. 
Mišias aukojo už Lietuvą ir 
visus, kurie kovojo ir žuvo 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo kovose. 
Mišių pabaigoje "Pašvaistės" 
choristai bei Mišių dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną. 

A. Valaškevičienė 

Vasario 16-osios minėjimas Londone, ON 



Meksikoje paminėta Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena 

Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Meksikos sostinėje 

Vasario 10 dieną Meksi
kos sostinėje vyko Vasario 16-
osios Lietuvos valstybės atkū
rimo dienos priėmimas, kuria
me dalyvavo Meksikos valdžios 
atstovai, verslininkai, lietuvių 
bendruomenės nariai, Meksi
kos diplomatinio korpuso bei 
žiniasklaidos atstovai. 

Priėmimo metu Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksi
kai Audrius Brūzga supažin
dino susirinkusiuosius su Lie
tuvos valstybės istorija bei pa
kvietė meksikiečius apsilan
kyti Lietuvoje ir kartu švęsti 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
sukaktį, dalyvauti Vilniaus
Europos kultūros sostinės 
renginiuose. Renginio svečiams 
parodytos vaizdajuostės apie 

Priėmimo metu Lietuvos am
basadorius JAV ir Meksikai 
Audrius Brūzga ir Meksikos 
užsienio reikalų sekretorė 
Maria de Lourdes Aranda 
Bezaury 

šiais metais minimus Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstant
mečio bei Vilniaus - Europos 
kultūros sostinės renginius, 

pristatytos mūsų šalies turis
tinės galimybės. Priėmime bu
vo pagerbtas praeitais metais 
savo tarnybą baigęs eiti Lietu
vos Garbės konsulas Meksi
koje Dominique Verut. 

Vizito Meksikoje metu 
ambasadorius A. Brūzga taip 
pat susitiko su Meksikos pre
zidento patarėju užsienio po
litikai Rafael Fernandez De 
Castro Medina, Meksikos už
sienio reikalų sekretore Maria 
de Lourdes Aranda Bezaury 
bei kitais Meksikos pareigū
nais. A. Brūzga perdavė Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus kvietimą Meksikos pre
zidentui Felipe Calderon Hi
nojosa aplankyti Lietuvą. 

LR Ambasada Vašingtone 

Hamilton, ON 
DĖMESIO HAMILTONO IR APYLIN

KĖS TAUTIEČIAMS! Kviečiame gausiai daly
vauti Kovo 11-osios minėjime kovo 7, šeštadi
enį, 4 v.p.p. Jaunimo centre, 56 Dundurn 
St.N. Sekmadienį, kovo 8, per šv. Mišias 10.30 
v.r. prisiminsime žuvusius už Lietuvos laisvę. 

Meninę minėjimo dalį atliks Toronto pen
sininkų choras "Daina", vedamas muz. Lilijos 
Turūtaitės, deklamuos "Aukuro" aktorė Mari
ja Kalvaitienė. Minėjimą ves McMaster uni
versiteto lietuviškos radijo valandėlės "Gin
tariniai aidai" vedėja Liuda Stungevičienė. 
Laukiame svečio, Lietuvos seimo nario Pau
liaus Saudargo, kuris plačiai apibūdins dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Dalyvaudami minėjime, r----------------------- tautiškai atsigaivinkime ir 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. prisiminkime tą mažą, bet gra-
įsikūręs nuosavuose namuose _ žų kraštą, mūsų gimtinę Lie

tuvą. Būsite visi pavaišinti py-

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 l 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 nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ragaičiais ir kavute. 
Kovo 11-osios minėjimo 

rengimo komitetas ir 
Tėvynės s-gos Hamiltono sk. 

valdyba 

Los Angeles, CA 
ALTos RENGIAMAS Ko

vo 11-osios minėjimas Los 
Angeles įvyks sekmadienį, ko
vo 15, 12 val. po sumos Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Programoje: kalbės Lietuvos 
generalinis garb. konsulas Vy
tautas Čekanauskas, dainuos 
viešnia iš Niujorko Audronė 
Simanonytė; bus vaišės. Įėji
mas į minėjimą laisvas. Vai
šėms auka - $25. 

Algimantas Žemaitaitis, 
Los Angeles ALTos skyr. pirm. 

Detroit, MI 
ALGIS ZAPARACKAS, 

visuomenės veikėjas, lietuviš
kos radijo programos Det
roite "Lithuanian Melodies" 
vedėjas, paskirtas Lietuvos 
garbės konsulu Mičigano vals
tijos konsulinei apygardai. Tai 
jau 16-as Lietuvos garbės kon
sulas JAV. Naujasis konsulas 
ilgą laiką dirbo inžinieriumi
projektuotoju automobilių 
gamybos bendrovėse. (ELTA) 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai sausio 11 d. Lietuvių 
klubo popietėje minėjo Sau
sio 13-ąją - Laisvės gynėjų 

dieną. Minėjimui vadovavo 
Kultūros būrelio pirm. An
gelė Kamienė. Ji ir perskaitė 
14 žuvusių Lietuvos gynėjų 
pavardes, juos pagerbiant 
atsistojimu ir tylos minute. 
Kalbėti apie Sausio 13-osios 
dienos įvykius buvo pakvies
tas Orlando LB apylinkės 
pirm. Alvydas Smalinskas, 
tuo metu buvęs studentas ir 
gyvenęs Vilniuje. Jis vaiz
džiai apibūdino tuometinę 
ynniaus padėtį. Dar kalbėjo 
Sv. Kazimiero misijoje besi
lankantis Klaipėdos univer
siteto Pedagogikos fakulteto 
Katechetikos katedros ve
dėjas prel. prof. Arvydas Ra
monas, iškeldamas tos die
nos reikšmę Lietuvai. Ramu
tė Krikščikienė padeklamavo 
Justino Marcinkevičiaus eilė
raštį apie Lietuvą. Minėjime 
dalyvavo Lietuvos garbės kon
sulas vakarinei Floridai Algi
mantas Karnavičius. 

Sausio 14 d. įvyko St. Pe
tersburgo Lietuvių klubo na
rių susirinkimas. Jį pradėjo 
klubo pirm. Loreta Kynienė. 
Sekr. Rima Kilbauskienė iš
vardino 2008 metais miru
sius klubo narius ir paprašė 
juos pagerbti atsistojimu bei 
tylos minute. Toliau buvo pa
daryti vicepirm. Viliaus Juš
kos, sekr. Rimos Kilbauskie
nės, ižd. Aldonos Čėsnaitės, 
baro pareigūnės Elenos Rad
vilienės, biuletenio Lietuvių 
žinios redaktoriaus Albino 
Kamiaus, administratoriaus 
Prano Budniko bei kitų klu
bo darbuotojų pranešimai, 
po kurių vyko pasisakymai ir 
atsakinėjimai į klausimus. 
Klubo pirm. L. Kynienė pa
dėkojo visiems pranešėjams 
bei susirinkimo dalyviams ir 
pranešė, kad ji užbaigė savo 
trejų metų kadenciją ir kad 
sausio 18 d. pareigos bus per
duotos naujai pirmininkei 
Vidai Meiluvienei. 

Australija 
Australijos lietuvių bend

ruomenės suvažiavimas įvy
ko per Australijos lietuvių 
dienas Lietuvių klubo patal
pose Sydney mieste. Suva
žiavimą pradėjo ALB valdy
bos pirm. Birutė Prašmutai
tė, sveikinimo žodį tarė Syd
ney LB apylinkės pirm. Al
bina Liutackienė. B. Praš
mutaitė padarė ALB krašto 
valdybos pranešimą. Pasak 
pirmininkės, labai sustiprėjo 
ryšiai su Lietuva, pagausėjo 
susirašinėjimas, ypač elekt
roniniu paštu. Taipgi ji išvar
dijo atliktus darbus. Ižd. 
Andrius Vaitiekūnas pateikė 
iždo apyskaitą. Solidarumo 
įnašo surinkta 2000 dol., 
Australijos lietuvių fondo 
parama - 6000 dol. ir likutis 
iš Lietuvių dienų Geelonge 

- 600 dol. Kelionėms į Lie
tuvą išleista 11,000 dol. (5 
asmenų delegacija). Bet tam 
reikalui 5,100 dol. gauta iš 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės ir iš AL fondo 
3,000 dol. Lietuviškoms mo
kykloms išleista 2,000 dol., 
pašto ir administracijos reika
lams - 2,500 dol. Organizacijų 
ir LB apylinkių valdybų pra
nešimai buvo pateikti raštu. 

Su apgailestavimu su
tiktas Australijos lietuvių ar
chyvo vadovo Viktoro Baltu
čio atsistatydinimas. Į darbo
tvarkę buvo įtrauktas laik
raščių Tėviškės aidai ir Mūsų 
pastogė sujungimo klausi
mas. Bet paaiškėjus, kad laik
raščiai finansiškai dar gali 
išsilaikyti, šis klausimas at
krito. Kitas Lietuvių dienas, 
atsisakius rengti Adelaidės 
lietuvių bendruomenei, jas 
surengti sutiko Melbumo lie
tuvių bendruomenė. Nutarta 
atgaivinti Australijos lietu
vių bendruomenės švietimo 
tarybą. Išrinkta dvejiems me
tams nauja ALB krašto val
dyba: pirm. Angonita Grice
vičiūtė-Wallis, sekr. AidaAb
romas, ižd. Teodoras Rotcas, 
ryšiams Gintaras Janulevi
čius, kultūrinių renginių va
dovė Elė Kains; revizijos ko
misija - Vytautas Patašius, 
~nskis Reizgys ir Vytenis 
Sliogeris; Garbės teismas -
Janina Vabolienė, Petras 
Bielskis ir Vytautas Patupa. 

Gudija 
Du Pelesos vidurinės 

mokyklos mokiniai - V kla
sės Aleksandras N edelko ir 
IX klasės Olga černiaki daly
vavo mokinių skaitymo kon
kurse Lietuvoje, surengtame 
Maironio literatūros muzie
jaus Kaune. Jame varžėsi 
įvairių Lietuvos mokyklų 
mokiniai. Jie skaitė J. Erlic
ko, J. Marcinkevičiaus, H. Ra
dausko eilėraščius. Pelesie
čius mokinius parengė mo
kytoj a Vilma Kvedaravičie
nė. Konkurso vertinimo ko
misiją sudarė žymūs Lietu
vos aktoriai. Pelesos mokyk
los mokiniams buvo įteikti 
konkurso padėkos raštai. 
Pelesos mokykla yra dėkinga 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorei Aldo
nai Ruseckaitei už malonų 
pakvietimą. Daug pasidar
bavo Pelesos mokyklos di
rektorius Alfonsas Švelnys, 
sudaręs išvykai sąlygas bei 
skyręs jai lėšų, jo pavaduo
tojas Jonas Matiulevičius itin 
skatinęs šią išvyką. Pasižy
mėj o vairuotojas Viktoras 
Dogelis, vežęs mokinius į 
Lietuvą. Pagarba mokykloje 
jaučiama Aleksandrui ir Ol
gai, kurie noriai savo atlie
kamą laiką nuo mokyklos pa
skyrė konkurso pasirengimui. 
Džiaugiamasi, kaip rašoma 
Mūsų godose, kad yra su
prantama lietuviško žodžio 
vertė Pelesos krašte. JA 
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VYTAUTAS PEČIULIS 

Kai daugelį metų Toronte 
veikęs mišrus choras "Varpas" 
sustabdė savo veiklą, chore 
dainavę vyrai nenuleido ran
kų. 1978 metų žiemą kilo min
tis įsteigti vyrų chorą. Subū
rus dainavusius vyrus ir atsi
radus naujiems, prasidėjo vy
rų choro veikla. Pirmas va
dovas, solistas Vaclovas Veri
kaitis, turėdamas gabumų 
garsinti dainos meną, pamo
kęs pirmuosius entuziastus, 
pavasarį pirmą kartą pasirodė 
su 29 vyrų choru Tillsonburgo 
apylinkės lietuviams. Po metų, 
1979 m. gegužės 12 d. įvyko 
choro krikštynos, ir nuo tos 
dienos choras vadinosi Toron
to lietuvių vyrų choras "Aras". 
Vardą pasirinko pagal popu
liarią dainą.A.ras, kuriai ne
priklausomybės laikais žo
džius parašė Viktoras Šimai
tis, o muziką Petras Butkus. 
Karo audrų nublokšti, žodžių 
autorius gyveno ir mirė Čika
goje, o muzikos autorius gy
veno ir mirė Australijoje. Au
torius Viktoras Šimaitis yra 
dalyvavęs viename koncerte 
Toronte ir .klausėsi choro at
liekamos jo eilėmis sukurtos 
dainos, kuri buvo laikoma 
choro "himnu". Chorui garsė
jant vienu metu chore dainavo 
54vyrai. 

''Aras'' suglaudžia sparnus nuata keletas populiarių dai
nų. Pakvietus prisijungti daly
vaujančius veteranus, choro 
"himnas" daina.Aras buvo at
likta turbūt paskutini kartą. 

Dėl susidariusios padė
ties, choro valdyba, susirinku
si 2009 m. sausio 2 d., nutarė 
užbaigti choro veiklą. Choro 
atminimui nutarta pagaminti 
auninimo lentą ir ją pakabinti 
lietuvių muziejuje, Anapilio 
sodyboje. 

Toronto lietuvių vyrų choras "Aras" paBame pajėgume 1996 metais Kariuomenės šventės 
minėjime vadovaujant Lilijai 'Dlritaitei. Pirmos eilės centre iš k. akompaniatorė Edita 
Morkūnienė ir vadovė Ulija 'IDrūtaitė 

Reikia didžiuotis visiems, 
dainavusiems chore, kurių dė
ka choras gyvavo trisdešimt 
metų. Pagarba visiems vado
vams, kurie dėjo pastangas, 
kad visuomenė galėtų gėrėtis 
lietuviškomis dainomis. Padė
ka visiems rėmėjams ir finan
sinėms institucijoms, kurių iš
tisus metus skirta finansinė 
pagalba leido chorui gyvuoti. 
Negalima praleisti nepami
nėjus Hamiltono telkinio vy
rų, kurie nepaisydami nuoto
lio atvykdavo ir praturtino 
dainuojančių vyrų skaičių. 
Vienu metu atvykdavo net 
septyni vyrai, o pastaruoju 
metu - trys, vienas iš jų - nuo 
choro pirmųjų veiklos metų. 

Vadovaujant Vaclovui Ve
rikaičiui choras aplankė di
desnius lietuvių telkinius Ka
nadoje ir JAV. Minėdamas sa
vo veiklos penkmetį, choras 
išleido ilgo grojimo plokštelę 
"Toli nuo tėvynės". Po sek
mingų pasirodymų Šaurės 
Amerikoje kilo mintis vykti 
koncertuoti anapus Atlanto. 
1985 m. liepos pabaigoje ir 
rugpjūčio pradžioje įvyko 

koncertai Glasgove Skotijos 
lietuviams ir Anglijoje Not
tinghamo ir Londono lietuvių 
telkiniuose. 

Choro veiklos dešimtme
čiui pažymėti buvo pagaminta 
choro vinjetė ir išleistas su
kaktuvinis leidinys. Sėkmė ly
dėjo visur, ir choras buvo po
puliarus lietuvių ir retkarčiais 
svetimtaučių tarpe. Esant pa
čiame pajėgume chorą ištiko 
netektis - nuvykęs i Lietuvą 
švęsti savo 65-ojo gimtadienio 
ir pažymėti išėjimą i pensiją, 
1990 m. sausio 8 d. staiga mirė 
choro vadovas Vaclovas Veri
kaitis. Palaidotas Lietuvoje, 
Vilniaus Antakalnio kapinė
se. Choras atsidūrė išnykimo 
padėtyje netekus vadovo. Pa
dėtį išgelbėjo ilgametis choro 
akompaniatorius muz. Jonas 
Govėdas. Vadovavęs apie dve
jus metus J. Govėdas pasi
traukė iš vadovo pareigų. 
Chorui vadovauti buvo pa
kviesta Linda Marcinkutė, ku
ri pradėjo keisti dainų reper-

Paminklas prie Maišiagalos piliakalnio, ant kurio buvusi 
didliojo Lietuvos kunigaikiBo Algirdo pilis. (Spėjama, kad 
netoli Maišiagalos KakovaiBo miške senmeldlią papročiais 
buvo sudegintas 1377 m. numiręs didysis Lietuvos lmnigaikš
tis Algirdas, o jo palaikai palaidoti aetoliese esanBame 1br
lojiškiq pilkapyne) Prie paminklo - Domininkas Kaubrys 
(kairėje) su n110traukos autoriami Ntr. S. Sajaosko 

tuarą. Vadovaujant Vaclovui 
Verikaičiui, choro repertuare 
vyravo trankios dainos, mar
šai, humoristinės vaišių bei 
patriotinės ir populiaros liau
dies dainos. Vadovė Linda 
Marcin.k:utė parinkdavo švel
nesnio žanro dainų ir palikda
ma dalį patriotinių. Choras iš
silaikė daugelį metų vadovės 
Lindos Marcinkutės dėka. Dėl 
kitų įsipareigojimų Linda 
Marcin.k:utė 1995 m. pasitrau
kė iš vadovės pareigų, jas per
duodama iš Lietuvos neseniai 
atvykusiai ir Lietuvoje muzi
kos konservatoriją baigusiai 
energingai ir gabiai muzikei 
Lilijai 'Turūtaitei. Atvykusi iš 
Nepriklausomybę atstačiusios 
tėvynės, sudarė naują repertu
arą iš Lietuvos kompozitorių 
sukurtų dainų. Parinko ir pri
taikė nemažai choro anksčiau 
dainuotų dainų. Su nauju re
pertuaru choras igavo naują 
įvaiz.d.į ir populiarumą. SU nau
ja vadove aplankė lietuvių tel
kinius Kanadoje ir Amerikoje. 

Minint choro veiklos dvi
dešimt penkerių metų sukakti 
išleido dvi kompaktines plokš
teles "Vyrai, užtrauksime sma
gią dainą" ir "Mano gimtinė". 
Vėliau buvo surinktos visos 
dainos iš koncertinių įrašų va
dovaujant Vaclovui Verikai
čiui. Iš surinktų dainų buvo 
pagamintos trys po valandą 
trukmės kompaktinės plokš
telės. 

Slinko metai, mažėjo dai
nuojančių vyrų skaičius. Gar
bingas amžius pradėjo imti 
viršų, vieni pasitraukdavo iš 
choro gretų, kiti iškeliavo i 
amžinybę. Artėjant choro 
veiklos trisdešimt metų su
kakčiai chore dainavo 16 vyrų. 
Sukaktį atšvęsti ruoštasi 2008 
m. gegužės 4 d., tačiau, vado
vės sveikatos būklei pasikei
tus, koncertas neįvyko. Su
kaktis paminėta kukliomis 
vaišėmis, kuriose dalyvavo 
choristai ir veteranai, 2008 m. 
lapkričio 23 d. Pobūvio metu 
vadovei pasiūlius buvo padai-

1Hsdešimt metų l.ailrotar
piu choras pasirodė daugiau 
kaip 200 kartų. Chore dainavo 
apie šimtą vyrų. Vadovavo ke
turi vadovai, iš jų ilgiausiai 
Lilija 'lbrūtaitė. Choras daly
vavo keturiose dainų šventėse. 
Laikas keičiasi, chorų likct 
nedaug, garbingo amžiaus su
laukusių, kurie gyvenimą sky
rė dainai, nepakeičia jaunes
nieji. Dėl to chorai nustoja 
gyvavę. Toks pat likimas ištiko 
ir 'Ibronto lietuvių vyrų chorą 
"Aras". nisdešimt metų aukš
tai pakeltais sparnais gyvavęs 
"Aras„ suglaudžia sparnus. 

Paskendę 
miestai 

Padavimai ir tyrinėjimai 
Prie Tunaro iškyšulio po vandeniu matyti 

senovės graikų miestas Gifionas, kurio gyny
binės sienos - 2 metrų storio. Kūrinto įlankos 
pakrantėje aptiktos jūros užtvindytos Ka
lidono miesto sienos. Galbūt jų griuvėsiai yra 
susiję su senovės graikų miestais Buru ir He
like, kurie, pasak padavimo, kažkur čia nu
skendo prieš 2500 metų. O ir paties senovinio 
Kūrinto uosto molai yra 3 metrų gylyje po 
vandeniu. Netoli kito miesto - Pirėjo uosto -
jūros dugne atsidūrė senoviniai kapai - anti
kos laikų laidojimo rūsiai. Nuskendusių į 2 
metrų gylį rūsių aptikta ir pietinėje Kretos 
salos pakrantėje, taip pat Milo saloje. Pa
krantės wnoje, 200 metrų nuo Eginos salos, 
yra jūros palaidotos senosios gynybinės sie
nos. Eginos jlankos dugne Kenheroje palai
doti IV-V š. po Kr. bazilikos griuvėsiai. Pusiau 
paskendę Mochlas ir Chersonesas Kretoje, 
Salaminas - rytinėje Kipro pakrantėje. Prie 
Graikijos pajūrio miesto Katakolono jūros 
dugne rasta kolonų detalių, keramikos šukių, 
skulptūrų nuolaužų. Mokslininkai spėja, kad 
tai antikinio Tėjo pėdsakai. 

Vakarinėje Juodosios jūros pakrantėje, 
prie Bulgarijos krantų, dar ketvirtajame XX 
š. dešimtmetyje buvo ištirtos Apolonijos ( da
bar Sozopolis) liekanos. Netoli Nesebyro 1-2 
metrų gylyje matyti antikinio Mesembrijos 
miesto sienos fragmentai. Varnoje (senovės 
Odesoje) rastas apsemtas molas. Rumunijos 

pakrantėje aptikti Istrijos ar Tomos (Kons
tancos), kur buvo ištremtas Ovidijus, stati
niai. Įdomių radinių aptikta Adrijos jūros 
Breno įlankoje. Turp iškasenų dažnai vyrauja 
mėnulio simbolis. Iš tilqųjų Mėnulis skrieja 
apie žemę lėčiau negu ŽČmė sukasi apie sa
vo ašį. 'Ibdėl potvynio banga vandenynuose 
vėluoja ir plūsteli ant sausumos. Vadinasi, 
vandenyno masių inercija stabdo ir lėtina 
Žemės sukimąsi. Astronominiai duomenys 
patvirtina, kad Mėnulis, nors ir po truputj, 
tolsta nuo mūsų planetos. Pvz., JAV jūrų ob
servatorijos astronomas T. Flandernas, 20 
1!'-etų tyrinėjęs gravitacijos jėgas sistemoje 
Zemė-Mėnulis, aptiko svorio jėgos pagreičio 
"O" sumažėjimą. 

Pirmasis ir didžiausias potvynis vyko jūrų 
valdovo Poseidono, vyriausiojo dievo Dzeuso 
brolio, įsakymu. DidY.sis griausmavaldis 
Dzeusas, nusileidęs į Žemę, pamatė, kad 
žmonės gyvena gyvuliškai, neprotingai. Pasi
vertęs paprastu keliauninku, jis užėjo į Arka
dijos karaliaus Likaono rūmus, o tas jį pa
maitino žmogiena. Tui buvo laikoma baisiu 
įžeidimu. Štai tada Dzeusas liepė Poseidonui 
užlieti jūros bangomis žemę. Iš tvano išsigel
bėjo titano Prametėjo, davusio žmonėms ug
nį ir už tai prikaustyto prie Kaukazo kalnų, 
sūnus (ar tai atsitiktinis ryšys su Juodosios 
jūros pakrančių miestų žuvimo vieta?). De
šimtą dieną prasidėjus tvanui, Deukaliono ir 
jo žmonos Piros laivas priplaukė Pamaso vir
šūnę, kuri nebuvo apsemta. Kitas tvano did
vyris Dardanas (nuo jo kilo Dardanelų są
siaurio pavadinimas) išsigelbėjo iš mirtinų 
prakeikimo bangų Mažojoje Azijoje. Šis var
das taip pat veda mus prie Juodosios jūros. 

Dr. E. Mažintas 



Pavasaris ir jo šventės 
RASA NORKUTĖ 

Kaip ten bebūtų - pavasaris artėja. Iki va
karo parausta beržų šakos, ilgesingai belau
kiančios pavasario. Dar iš vakaro jos išsipuošia 
spindinčiais lašų karoliais - tarsi Verbų šake
lės. Iki paryčių šios grožybės pavirsta ledokš
nių retežiais, klastingais šalčio pančiais ... 
Pažvelkime į eglių viršūnes. Jų gražiosios ka
rūnos nusagstytos daugybe smalingų kankorė
žių, žalvario, aukso spalvos gurgučių. 

Įdienojusi saulė, dosniai pabėrusi pluoštą 
spindulių, ištirpdo gražiąją eglės karūną - ta
rytum ją kliudė iš aukštybių apšarmoję Grigo 
ratai, vis dar mėnesienoj girgždantys viršum 
neramiai pavasarį sapnuojančios girios ir ėmė 
siausti prie pavasario vartų. Kartais net perkū
nas kovo vidury violetiniais žaibais nutvilko 
Lietuvos aukštumas, nugriaudėja virš girių. 
Ritasi miškais pavasarį žadančios perkūnijos. 

Kovo 4-oji - pirmoji pavasario šventė. Tai 
KAZIMIERINĖS, kartu kovarnių arba var
nėnų diena. Jei dar nemažai sniego, vadinama 
Kraivievežiu Kazimieru. Tačiau viskas priklau
so nuo saulės - gyvybės žadintojos. Nuo stogų 
ilgėja varvekliai - užtenka ir žąsinui nusi
maudyti, ir gaidžiui atsigerti. 

Pajutę pirmuosius pavasario požymius, 
atplasnoja kovai, kaip anglų lordai, pasirėdę 
juodais frakais. Jei norime sužinoti, kada par
skrenda pirmieji vieversiai, išeikime palau
kėn. Jei dar būna sniego, vieversys vistiek į 
medį nelipa. Ką gi veiks dainorėlis kleve ar 
berže - ieško žemės lopinėlio - ten šilta, ir 
pernykščių žolių sėklų palikę .. Pasistiprin~.s, 
po dienos, kitos, vyturiukas pavirs skambancm 
varpeliu. Dirvose liks tik sniego drobulės. Iš 
aukštybių nutilindžiuos amžinasis "Cy-ru, vy
ru" - linksmins ir glostys, ir mūsų širdis džiu
gesio pripildys. 

Tų visų pavasario linksmybių kaltininkas -
Šventasis Kazimieras. Jis lietuvių globėjas, 
stebukladarys, teikiantis gėrybių darbštiems 
Lietuvos žmonėms. Lietuvoje Šventąjį Kazi
mierą išgarsino pavasario mugės, kermošiai, 
turgūs. XIX š. Kaziuko mugės šurmuliavo Vil
niuje Katedros aikštėje. 1901-1941-aisiais mu
gės vyko Lukiškėse, netoli Neries. Turguo~e 
žydėjo pačios nuostabiausios Europoje Vil
niaus verbos. Verbų šventinimas žinomas nuo 
senų laikų. Lietuvoje tikima, kad pašventintos 
verbos apsaugo namus nuo žaibo. Jaunimas 
verbų šakele rytmetį plaka snaudalius, kol pa
žada Velykų margutį. Šiais laikais labai papli-

tusios Vilniaus verbos, padarytos iš džiovintų 
laukinių gėlių. Rytų Aukštaitijoje prie kada
gio pridedama išsprogusio žilvyčio ar berželio 
šakelė arba pernykščių ąžuolo lapų. Pietryčių 
Lietuvoje verbas darydavo ant medinio kote
lio surišus įvairių popierinių gėlių, kurios pa
plito visoje Lietuvoje. 

Šventasis Kazimieras - lietuvių globėjas 

Kovo 19 parskrenda gandrai ir pempės. 
Pavasario rūkais smilksta išrasoję nuo drėg
mės miškai. Bet įsiklausykime į ūkanotą ryto 
tylą, nors po kojomis dar ledas trašk~. Pasi
klausykim kaip užburbuliuoja vienas kitas ne
išskridęs paukštis. Pempė, kaip ir vieversys -
ūkininko artojo paukštė. Per Juozapines sude
juoja, atsidūsta ežerai. Diena, kita - ir išsilieja 
atatvarai. Pempė klykauja lazdynams sužydus, 
o lizdą suka aukštėliau ant didesnių kupstų. 
Pabaliuose Juozapo garbei purienų prisodina. 
Sakoma, kad gandras grįždamas iš dausų par
neša ne tik kielę - ledo trupintoją, bet ir šerkš
no, sniego, jūrų ir vandenynų vėjų gūsių. Ta
čiau tikroji gandro parskridimo į Lietuvą diena 
yra kovo 25-oji. Ta diena vadinama Blovieš
čiumi. Žmonės ruošdavo vaišes, skirtas gand
rų sugrįžimo šventei. 

Islandai - geriausi skaitytojai 
Neseniai atlikti tyrimai papročius, gali skaityti visi labiausiai branginamas Is

parodė, kad geriausi pasau- šios salos gyventojai, nes se- landijos kultūros paveldas, 
· k · · · · l d · nov1·ne· 1"slandų kalba nelabai šios senovinės sakmės - labai ryJe s a1tyto1a1 - 1s an ai. 

Sioje valstybėje taip pat dau- nutolusi nuo dabartinės, yra reikšmingas tūkstantmetės 
giausia išleidžiama ir par- suprantama kiekvienam. Sa- Europos kultūros istorijos 
duodama knygų, populiarios gos ne tik vertingiausias ir šaltinis ir liudininkas. SK 
bibliotekos. Sociologai šiuos 
statistikos skaičius bando pa
aiškinti geografine ir klill!a
tine Islandijos padėtimi. Cia 
šaltos ir ilgos žiemos bei jų 
vakarai. Dėl didelių nuotolių 
ir oro kartais nelengva pa
siekti kitas kultūros įstaigas 
- kino salę ar teatrą. Per me
tus 1 valstybės gyventojas 
perskaito po 4 knygas; vienas 
iš dešimties - parašo ir iš
spausdina savo kūrinį. 

Islandų meilė knygai yra 
siejama su senovinėmis is
landų sagomis. Pasakojimus, 
užrašytus 13 š. apie vikingų 
žygius ir tų laikų gyvenimą, Islandijos sostinė Reikjavikas 

• Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne m_iestų_ ir pilių t;irtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą ... (M1kalo1us Dauksa) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kultūros ministerija pa

skelbė knygų meno konkur
so "Vilnius 2008" laimėtojus 
- gražiausių knygų dailinin
kus ir apipavidalintojus. Pa
grindinė premija (5,200 Lt) 
paskirta dailininkui Eugeni
jui Karpavičiui už Lietuvos 
valstybinio muziejaus išleis
tos A. Braziūnienės knygos 
Bibliofilija kaip asmenybės 
raiška: Kazio Vamelio bibliote
ka apipavidalinimą ir knygos 
meno tradicijų puoselėjimą. 
Mažesnės premijos (2,600 Lt) 
paskirtos Zigmui Butaučiui 
(knygos Algirdo Juliaus Grei
mo ir Aleksandros Kašubie
nės laiškai 1988-1992 apipa
vidalinimas), Ulai Šimuly
naitei (knygos Privataus vai
duoklio gyvenimas iliustraci
jos), Šarūnui Leonavičiui 
(G. Beresnevičiaus knygos 
Lietuvių religija ir mitologija 
iliustracijos). Paskatinamieji 
diplomai teko dailininkams 
Sigutei Chlebinskaitei, Gy
čiui Skudžinskui, Jurgai 
Budrytei, Rasai Joni, Sofijai 
Vainilaitienei, E. Karpavi
čiui, Šarūnui Leonavičiui, 
Andriui Surgailiui ir Arūnui 
Prelgauskui. Konkursą kas
met rengia Kultūros ministeri
ja, Lietuvos dailininkų sąjunga 
ir Vilniaus dailės akademija. 

Saporo (Japonija) vasa
rio pradžioje vykusiame 36-
me tarptautiniame sniego 
skulptūrų konkurse Kauno 
skulptorių grupė ~ Alfonsas 
Vaura, Simonas Sidlauskas 
ir Mindaugas Jurėnas- lai
mėjo antrąją vietą. Jų skulp
tūra buvo sukurta pagal liau
dies pasaką apie pelę, kuri 
radusi pirštinę nusprendė 
pasidalinti šia "pastoge" suki
tais kaimynais: varle, kiškiu, 
lape ir vilku. Viskas ėjosi ge
rai, kol įją įlįsti sumanė meš
ka. Festivalyje dalyvavo 12 
grupių iš Kinijos, Havajų, 
Hongkongo, Malaizijos, Sin
~apūro, JAV, N. Zelandijos, 
Svedijos ir kitur. Kaunas So
pom festivalyje atstovauja 
Lietuvai nuo 2002 metų. 
Festivalis yra vienas spalvin
giausių ir įdomiausių žiemos 
renginių Japonijoje. Jį per 
porą savaičių apžiūri keli mi
lijonai lankytojų, o skulptū
ras kartais kuria žymūs pa
saulio skulptoriai. 

Šiaulių "Aušros" muzie
juje vasario 6 d. buvo atida
ryta Užgavėnių - linksmo, 
simboliškai žiemos išvarymo 
- metui skirta paroda "Kau
kės ir dievybės" bei prista
tomas albumas Užgavėnės 
Kurtuvėnuose. Paroda veiks 
iki balandžio 18 d. Joje išsta
tomi rodiniai - velnių, raga
nų ir kitokių demoniškos 
prigimties pers~nažų kaukės 
bei atvaizdai iš Siaulių "Auš
ros" ir Kauno Velnių muzie
jų rinkinių. Rodinių tarpe 
yra ir Šiaulių "Saulėtekio" 
vidurinės, Raudėnų pagrin
dinės mokyklų mokinių bei 
jų mokytojų pagamintos kau
kės, Kurtuvėnų bendruome-

nės ir asmeninio l. Krikščiū
nienės archyvo kaukės, vel
nių ir raganų, pamėklių Mo
rės, Kuotrės, Magdės, Gavė
no kaukės ir atvaizdai. 

Viena iš populiariausių, 
dažniausiai vaizduojama liau
dies dirbiniuose bei gausiau
sia parodoje kaukė - velnias. 
Su liaudišku velnio įvaizdžiu 
daug bendrų bruožų turi 
"ubago" kaukė. Kita dažna 
Užgavėnių kaukė - ragana, 
atkeliavusi iš pasakų ir sak
mių. Pasak Užgavėnių tradi
cijų tyrinėtojo Arūno Vaice
kausko, seniausias šaknis iš 
Užgavėnių personažų turi 
tik giltinė ir "malpa". Gilti
nė, dažniausiai vaizduojama 
balta marška apsisiautusi 
būtybė su kaukole vietoj vei
do ir dalge rankoje, pastebi
ma visoje Lietuvoje persi
rengėlių vaikštynėse, vestu
vių apeigose. "Malpa" lygin
tina su lietuviškų sakmių 
kauku, kuriam būdinga ne
proporcingai didelė galva. Pa
rodos metu vyko paskaitų se
rija apie "Užgavėnių kaukes". 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras sausio 
16 d. įamžino ilgamečio šio 
teatro vyriausiojo dirigento 
Jono Aleksas (1939-2005) 
atminimą skulptoriaus Gedi
mino Piekuro sukurta maest
ro skulptūra. Bronzinė skulp
tūra, vaizduojanti J. Aleksas 
būdingą vien tik jam batutos 
mostą, įkurdinta specialiai 
apšviestoje nišoje teatro Rau
donajame vestibiulyje prie 
Šviesų ložės. Šalia skulptū
ros išdėstytos J. Aleksas ar
chyvinės nuotraukos. Jo at
minimui taip pat sausio 16 
d. buvo statoma W.A. Mo
zarto opera Don Žuanas. 
Operą dirigavo maestro mo
kinys ir buvęs kolega Marty
nas Staškus. 

Profesorius Jonas Aleksa 
dirigavimą studijavo Lietu
vos konservatorijoje, Sankt 
Peterburgo N. Rimsky-Kor
sakovo konservatorijos aspi
rantūroje pas Jevgenijų Mra
vinskį, stažavo Vienos muzi
kos akademijoje. LVOB 
teatro dirigentu tapo 1965 
metais. Maestro repertuare 
buvo apie 30 operų premje
rų ir apie 15 baleto spektak
lių. Jis buvo kviečiamas pa
rengti premjerų ir Sankt Pe
terburgo, Erfurto bei Bratis
lavos teatruose. LVOBT vy
riausiu dirigentu J. Aleksa 
buvo nuo 1975 m. su per
traukomis iki 2003 metų; 
1990-1994 m. dirbo Slovaki
jos valstybinės operos Bra
tislavoje vyriausiuoju diri
gentu. J. Aleksa apdovano
tas DLK Gedimino ordinu, 
Latvijos Didžiuoju muzikos 
prizu, 2003 m. tapo Lietuvos 
valstybinės kultūros ir meno 
premijos laureatu. 2007 m. 
"Tyto alba" leidykla išleido 
muzikologo Edmundo Ged
gaudo monografiją Muzikos 
magas Jonas Aleksa. GK 
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90-179dienų .. „ ..... „.„ .... 0.75% 
180-364 dienų ............... 0.75% 
l metų .............................. 1.10% 
2 metų .............................. 1.50% 
3 metų .............................. 1.75% 
4 metų .............................. 2.00% 
5 metų ............................... 2.00% 

Taupomoji sąskaita 

Kasd pal čekių sąskaita 

Amerikos dolerių l<asd 
palūk. taupymo sąskaita 

Amerikos doL GIC 
lmetųterm.ind ............ 0.75% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" ......... 1.25% 
l 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% 
l 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 
Dar bo 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 
l,2,3metų„ .. „ ... „.„ ...... „„ .. „„ 4.75% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

e ~~~g Corp, BROKERAGE" 

5650 Yonge Streec, Suite 1508 
Tororuo, 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., Ortho. Dip., 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! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Kokie mes esame? 
IŠ LIAUDIES KŪRYBOS: Sukišo į maišą aukštaitį, dzūką, suvalkietį bei žemaitį ir išmetė iš 

lėktuvo plačiame lauke. Bumptelėjo maišas į žemę; kiek pagulėję atsigavo ten esantys ir pradėjo 
krapštyti užrišimą. Atkrapštė. Pirmieji išlindo dzūkas su aukštailiu. Dzūkas, kiek kojos neša, bėgo 
pasislėpt~ tik tada atsisukęs pažiūrėjo, o ką daro draugai? Aukštaitis, kiek pabėgėjęs atsisuko į 
žemaitį ir paragino: "Bral~ lįsk ir bėk". Žemaitis atšovė: "Nelįsiu, kas įkišo į maišą, tegu tas ir 
ištraukia". O suvalkietis tyliai maišo kamputyje glūdi ir mintija: "Tegu.l jie bėga, aš išlįsiu paskuti
nis ir maišą pasiimsiu, ūkyje pravers." 

Neretai juokais ar rimtai 
bandome pasvarstyti, kokius 
mus mato pasaulis, kaip mes 
matome save patys. Esame 
linkę lyginti atskiras tautas ir 
pagal mūsų įsivaizdavimą api
bendrinti tų tautų charakterį. 
Sakome: italai linksmi ir 
triukšmingi, skandinavai -
santūrūs, ukrainiečiai - darbš
tūs ir nuoširdūs, vokiečiai -
labai tvarkingi. Netgi nedide
liame Lietuvos plote, aptarda
mi atskirų sričių gyventojus, 
atrandame skirtingumų: dzū
kai vaišingi ir nuoširdūs, že
maičiai užsispyrę ir nepatik
lūs. Suvalkiečiai (kas nėra gir
dėjęs anekdotų apie juos) -
taupūs, mėgstantys pasidi
džiuoti. Kiek.vienas iš mūsų 
turime skirtingą patirtį, bend
raudami su minėtų ar nepami
nėtų tautų atstovais, ir ta pa
tirtis gali skirtis. Bet ar yra 
tiesos tuose teiginiuose? Ko
kius mato mus, lietuvius, pa
saulis ir kaip matome save 
patys? 

Lietuvos radijo laidoje 
"Thpatybės labirintai" bandy
ta tai išsiaiškinti. Laidos vedė
jas V. Savukynas apie mūsų, 
lietuvių, įvaizdį ir istorines 
prielaidas jam atsirasti kalbi
no kultūros, istorijos, etnolo
gijos sričių žinovus. 

Mes neretai mėgstame 
pabrėžti, kad lietuviai- darbš
ti tauta. Pagarba darbui atsi
spindi ir mūsų tautosakoje -
patarlėse ir priežodžiuose, pa
sakose, sakmėse ir dainose. 
Gerbti darbą ir dirbantį žmo
gų mokė seneliai ir tėvai. Kaip 
patvirtino sociologas Vl. Gai-

dys, lietuviai patys didžiuojasi 
savo darbštumu ir nori, kad ir 
pasaulis vertintų juos pagal šį 
svarbų bruožą. Lietuviai gyve
nime įrodė, kad yra darbšti ir 
išradinga tauta, mokėjusi net 
ir sunkiausiomis sąlygomis su
sikurti pakenčiamą pragyveni
mą. Darbštumo mokė savo 
vaikus. Tad visi pašnekovai 
sutinka, kad darbštumas - lie
tuvių savybė, o ne pačių susi
kurtas mitas. Bet ar darbštu
mas - pati vertingiausia savy
bė gyvenime? Juk nepaisant 
šio bruožo, lietuvių tauta labai 
sunkiai visais laikais kūrė savo 
gyvenimą. Vakarų šalyse, kur 
darbštumas nėra išskirtinai 
vertinamas būdo bruožas, 
žmonės gyvena geriau. Šiose 
valstybėse labiausiai verti
nama tolerancija - pakantu
mas, mokėjimas priimti kitaip 
gyvenantį ar manantj žmogų. 
Vadinasi, darbštumas nėra 
vienintelė sąlyga susi.kurti ge
rovei, svarbu ir santykis su ap
linka, žmonėmis. 

Ir mes patys, ir kiti paste
bi, kad lietuviai-pavydi tauta. 
Turime nemažai anekdotų 
apie šį bruožą, ypač mėgstama 
juokauti apie suvalkiečius. 
Tukia mintis gali ateitį į galvą, 
skaitant tinklalapių komen
tarus, kai aprašoma vieno ar 
kito žmogaus bandymai susi
kurti sėkmingą gyvenimą, 
siekti karjeros ar darnaus šei
myninio gyvenimo. Kažkodėl 
nemokama pasidžiaugti kito 
sėkme, apipilama pažemini
mais ir įtarimais. Thd gal tikrai 
pavydas mūsų tautinis bruo
žas? Laidoje dalyvavusi socio-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

--~-;e-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcsho rc Ro ad E. 104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON L.5G ! ES Mississauga, ON L.5 N OA5 
.......... __ _J www.watcr. idedcntal.ca \\/\Yw.9thlincdcntal.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 

logė R. Ališauskienė linkusi 
tvirtinti, kad pavydas- ne vien 
mūsų savybė; jį patiria dauge
lis kitų buvusios Sovietų Są
jungos tautų žmonių. Tuomet 
priverstinė lygiava skatino įta
riai žiūrėti į geriau gyvenan
čius, jaustis nepatenkintu. 
Išimtis Armėnija, kurioje, 
kaip ir JAV, pasidžiaugiama 
kito sėkme, ji tampa modeliu, 
iš kurio mokomasi. 

Psichologas R. Bliumas 
priminė, kad ir tarpukario lai
kais Lietuvos gyventojai pri
pažino visuomenėje besireiš
kiantį pavydą. Thčiau jo tvirti
nimu, keliautojai apie lietu
vius kaip pavydžius žmones 
pradėjo rašyti tik nuo 19 šimt
mečio antrosios pusės. Dirva 
reikštis šiam bruožui atsirado 
tuojau po baudžiavos panai
kinimo 1861 metais. Lietuviai 
tapo žemės savininkais, ir juo
se prabudo noras turėti kuo 
daugiau tuo metu svarbiausio 
turto -žemės. Thda, kai kaimo 
gyventojai buvo priklausomi 
nuo pono, jie turėjo vienodai: 
tiek, kiek ponas davė, taria
mai jie visi buvo lygūs, tad ir 
pavydėti nebuvo kam. Thpus 
žemės savininkams, ši lygybė 
išnyko. Vienam sekėsi geriau, 
kitas gal buvo aplaidesnis ar 
mėgo patinginiauti, kitas gal 
ir nedorai turtą užgyveno. Pra
sidėjo bylos dėl ž.emės, turto, jų 
vis gausėjo. Tui netruko paste
bėti ir užrašyti prisiminimuose 
geriau su tuometinės Lietuvos 
gyvenimu susipažinę keliauto
jai, nuo tada ir patys lietuviai 
suvokė esantys pavydūs. 

Nukelta į 11-tą psl. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

V.dniaus radijo laidos už
sieniui girdimos kasdieną, 7 v.v. 
9875 kHz dažniu, 31 m bangos 
ruože. 



Kokie mes 
esame? 

Atkelta iš 10-to psl. 

R. Ališauskienė pastebi, 
kad panašūs pokyčiai išryškė
jo ir Lietuvai atgavus nepri
klausomybę 1990 m.; jie dar 
vyksta ir dabar. Visi nori gy
venti geriau, bet ne visi vieno
dai sugeba, ir tada ryškėja ne
pakantumas ir pavydas. So
ciologų apklausos rodo, kad 
per tuos metus sumažėjo ne 
tik pasitikėjimas vienas kitu, 
bet ir pakantumas, kuriuo 
kažkada didžiuotasi. 

Visai neseniai Lietuvoje 
buvo svarstoma, kaip pristaty
ti save pasauliui. Pasirinkta 
šūkis "Lietuviai - drąsi tauta". 
Ar tikrai taip? Šio pokalbio 
dalyviai sutiko - tikrai esame 
drąsūs. Thi liudija ne tik istori
jos metraščiuose aprašytų ko
vų vaizdai ir faktai, priešų at
siliepimai apie lietuvių karius. 

Margirio mitas arba A. 
Mickevičiaus pasakojimas 
apie Gražiną patvirtina, kad 
lietuviai sutikdavo geriau mir
ti, nei pasiduoti priešui. Be
galiniuose mūšiuose išnyko 
jotvingių gentis, palikusi tik 
kelis kalbos ir vietovardžių 
liudijimus. Lietuvis sėslus, 
darbštus, žemę mylintis žmo
gus, bet, kai reikia, moka ją 
apginti. Išbandymai karo lau
ke itvirtina kitus asmens cha
rakterio bruožus, visada buvo 
iškeliama pareiga apginti tė
viškę. Dainuojama: " ... nepa
buvęs kareivėliu, nebus geras 
artojėlis". Apie lietuvių karin
gumą ir drąsą pasakoja kry
žiuočių kronikos, ukrainiečių 
tautosaka, kitų tautų istorinėje 
i:tmintyje išlikę aprašymai. 
Siais laikais lietuvių drąsa 
pasireiškia kitose gyvenimo 
srityse (tiesa, ne visada teigia
mai). Pažymėtina tautiečių 
drąsa sporto aikštyne, siekiant 
žūtbūtinės pergalės; Lietuvos 
lakūnų ar alpinistų siekiai pa
kilti dar aukščiau, padaryti 
tai, ko niekas kitas nepadarė; 
emigrantų drąsa naujiems iš
bandymams, kurti gyvenimą 
naujame nepažįstamame kraš
te, drąsa imtis neišbandyto ri
zikingo verslo - visa tai mato
me dabartinėje Lietuvos vi
suomenėje. 

Thutos bruožai labiausiai 
išryškėja svetimoje aplinkoje. 
Lietuviai linkę labiau negu ki
ti burtis i grupes, turi bend
ruomenės jausmą. Laidoje pa
teikiami įdomūs faktai iš pra
eities. Lietuvių, 20 šimtmečio 
pradžioje apsigyvenusių JAV, 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukite kokyb6. 

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

(prie EVans) 
Savininkas Jurgis Kulla~lus 

PAREMKITE Tniškės žibu
rius auka ar garbės prenume
rata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėking! -

TZ leidijai 

Kalviai. J. Ammano medžio raižinys (16 šimtmetis) Sapiegų 
rūmuose, VIlniuje (iš kn. Vilniaus gatvių istorija) 

buvo daugiausia komunistų 
partijoje (po rusų tautybės 
žmonių); jie dažniausiai bū
davo minimi mažų nusikal
timų - muštynių ir išdaužytų 
langų suvestinėse. 

Sociologo Vytauto Kavo
lio paaaiškinimu taip buvo to
dėl, kad lietuviams būdinga 
kolektyvinė saviraiška: reikia 
bendruomenės, autoriteto, 
bendrų veiklos taisyklių. Tra
dicinėje visuomenėje tai atli
ko Bažnyčia ir dvasiškiai, sve
timame krašte reikėjo naujų 
autoritetų. Juo ir tapo socia
listų-laisvamanių partija, kuri 
atstojo bendruomenę, pasiūlė 
bendras elgesio taisykles. 

Vėlesnių kartų emigran
tai poreikį bendrauti patenki
no, patys steigdami lietuviškas 
organizacijas, religines bend
ruomenes, švietimo ir kultū
ros įstaigas ir leidinius. 

O kaip su tais mūsų nedi
delio krašto skirtumais - ar 
jie tikrai yra ar tik anekdotais 
pagrįsti? Etnologė G. Kadžytė 
įsitikinusi, kad šie skirtumai 
yra, ir juos per daugelį šimt
mečių išugdė istorinės aplin-

k:ybės. Aukštaičiai - atsargūs, 
linkę i susitarimus, gal todėl, 
kad per jų žemes - rytinę Lie
tuvą, visada ėjo daug žmonių, 
savų ir svetimų, buvo svarbu 
kaip nors išlikti. Žemaičiams, 
gyvenantiems vakarinėje da
lyje, trauktis nebuvo kur - už 
jų žemės tik Baltija. Tą suvo
kę, jie užsispyrusiai gynė savo 
kalbą ir papročius, savo terito
riją. Nepatiklūs naujovėms, 
įtarūs nepažįstamiems, bet iš
tikimi draugams, žemaičiai li
ko kaip pastovumo, lėtų per
mainų ivaizdis. 

Laida baigta išvada: bet 
kurios tautos bruožai nėra ne
kintami, jie atsiranda pagal 
istorinių aplinkybių kaitą ir 
gludinami šimtmečiais. Ta
čiau, tvirtina laidos rengėjai ir 
dalyviai, svarbu, kad neišnyk
tų mokėjimas matyti gyveni
me teigiamus dalykus ir, mo
kantis iš jų, bet nesiekiant iš
skirtinumo bei naudos tik sau, 
ugdyti tautos saviraišką, atvirą 
pasauliui, gerbiančią save ir 
kitus. 

Pagal "Bernardinų" tink
lalapį parengė - SK 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Taupyki. 
Paramo1 

TAUPOMOJI 
SĄSKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 2.00% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.10% 4 metų 3.60% 

5 metų 3.60% l metų iškeičiomos 1,75% 
•------------l Nešo metines or sudėtines 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 

"Planas24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai 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 1.75% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 2.85% 
l metų iškeičiomos 1.50% 
l metų JAV dolerių 1.00% 

TE RMINU OTI 
IN D Ė LIA 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 

0.75% 
0.75% 
0.75% 
0.75% 
1.00% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4.50% ·---------· 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.50% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 

Komercinės kredito poskolos suteikiamos 
pogol poreikolovimą 

·-----------~ 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

P ENSIJ Ų FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 2.50% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 
4 metų 3.50% 
5 metų 3.60% 

Visi pateikti nuošimčioi gali 
būti keičiami be įspėjimo 

M:ff 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERAT10N 
AIR CONDITIONINO a. HEATINO 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Zinios iš Lietuvos 
• Švedijoje vykusiose tarp

tautinėse A klasės (aukščiau
sio sportinio meistriškumo) 
"Trelleborg Open" varžybose 
trečią vietą svorio grupėje iki 
78 kilogramų užėmė Vilniaus 
sporto klubo "Tornado" narys 
Vitoldas Dzikevičius. 

• Kauno "Žalgirio" krep
šininkų kantrybė išseko - žal
giriečiai atsisakė žaisti LKL 
rungtynes su Kėdainių "N evė
žiu". Nors kėdainiečiai sutiko 
susitikimą atidėti, tai padėties 
negelbsti. "Žalgirio" vadovas 
Jonas Mačiulis pripažino, kad 
krepšininkai jau ieško naujų 
klubų. Jei bent dalis pinigų, 
kuriuos klubas skolingas krep
šininkams, nepasieks žalgi
riečių sąskaitų - žaidėjai ne
bežais nė vienerių rungtynių. 
Lietuvos čempionų klubo va
dovai vis dar kalba apie misti
nius investuotojus, tačiau J. 
Mačiulio teigimu, pinigų arti
miausiu metu nesitikima. Tie
sa, Kauno klubo puolėjas tei
gia, kad didžiausia kaltė dėl 
susidariusios padėties tenka 
ne dabartiniams klubo vado
vams, o buvusiai komandos 
valdžiai su Gediminu Navi
kausku priešakyje. Dėl nesu
mokėtų atlyginimų LKL rung
tynes su Kėdainių "N e':ėžiu" 
boikotavusio Kauno "Zalgi
rio" klubo savininkams - dar 
vienas smūgis. Lietuvos ape
liacinis teismas nusprendė, 
kad sunkius laikus išgyvenan
čiam "Žalgiriui" turi būti 
areštuotas turtas. Tokių sank
cijų klubas sulaukė po pra-

ėjusį sezoną komandoje žai
dusio puolėjo Vilmanto Dilio 
ieškinio dėl beveik 130,000 
litų skolos priteisimo. 

Kauno apygardos teismas 
viešajai įstaigai Kauno "Žalgi
rio rėmėjas" laikinąsias ap
saugos priemones pritaikė dar 
gruodžio 2-ąją, tačiau su teis
mo nutartimi krepšinio klubas 
nesutiko ir parašė atskirąjį 
skundą. Nors Kauno "Žal
girio" vadovai ieško būdų, 
kaip įkalbėti krepšininkus 
tęsti pasirodymą krepšinio 
aikštelėse, artimiausiu metu 
žiūrovai žalgiriečių gali ne
išvysti. Iš "Bilietai.It" siste
mos išimti visi Baltijos lygos 
(BBL) rungtynių tarp "Žalgi
rio" ir Tartu "Rock" bilietai. 

• Baltijos krepšinio lygos 
(SEB BBL) Elito poskyrio 
lentelė: 1. Lietuvos Rytas 30 
taškų, 2. Žalgiris 27 t., 3. Ka
lev/Cram 26 t., 4. ASK Riga 
24 t.,5.Rock 24 t., 6. Barons/ 
LM 22 t., 7. Šiauliai 22 t., 8. 
Ventspils 21 t., 9. Valmiera 20 
t., 10. Nevėžis 18 t. 

• Pietų Korėjoje vykusia
me pasaulio biatlono čempio
nate vienintelė Lietuvos at
stovė 25-erių metų Diana Ra
simovičiūtė dalyvavo trijų 

rungčių varžybose. Geriausia 
šalies biatlonininkė 7,5 km 
nuotolyje užėmė aukščiausią 
istorijoje tokio rango varžy
bose 11-ąją vietą, 10 km per
sekiojimo rungtyje buvo 31-a, 
o asmeninėse 15 km lenkty
nėse liko 4 7-a. VP 

l'ĖDOS Sl'EC/ltLISTltS 
HIROPODI T ROBERTAS NEKRAŠAS 

... K L O SKAU MAI 

... PĖD KAU MAl 

... PIR TŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SU IRGIMAI 

... [AUGĘ NAGAI 

+ VALKŲ IS O 

+ P "DOS D F RMA !JŲ 

TAI YMAS OR OP DINIAI 

l DEKLAIS 

+ PRllMAM • Vl U 
L...==-_ ___J PLA l NIU DRAUDlMUS 

• STERILŪS ĮRA KIAl 

LIGONIUS PRJIMAME: 
352 Wl L O .. ,ANCA ER, Ont. EL. (905) 648-9176 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Re urrection Rd. Toronto O M9 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus li""i.sų, sutel/...'tas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindini kapitalas davė 3.42 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lzumanitminei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir treči ad. nuo 10 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 . 

V ve 

SALFASS pranes1mas 
Spaudoje pasirodžius vis daugiau pavo- laikymo. 

jaus ženklų ir didelį susirūpinimą keliančių Jungtinėse Ąmerikos Valstijose gyve
straipsnių apie sunkią legendinio Kauno nančius Kauno "Zalgirio" gerbėjus prašome 
"Žalgirio" krepšinio klubo finansių_ę padėtį aukas siųsti: c/o Žilvinas Bublis - Lithuanian
bei gavus tiesioginį VsI "Kauno 'Zalgirio' American Community/NJ Sports Club vardu 
rėmėjas" prašymą, buvę kauniečiai, JAV kurį ir adresu: 510 Avenel Str. Apt. #10, Avenel, 
laiką gyvenantys lietuviai - dabartinis stam- NJ 07001. 
biausios išeivijoje Šiaurės Amerikos Lietu- Visi surinkti pinigai bus tiesiogiai per
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos siųsti per "Washington M~tual" banką į or
(ŠALFASS) Centro valdybos pirmininkas ganizacijos VsI "Kauno 'Zalgirio' rėmėjas" 
Laurynas R. Misevičius bei šįos organizaci- sąskaitą AB SEB Lietuvoje. Laurynas yra 
jos Rytų apygardos vadovas Zilvinas Bublis suderinęs su vietiniu "Washington Mutual" 
ėmėsi iniciatyvos skubiai ieškoti paramos skyriumi, kad pelno nesiekiančios visuo
savo mylimai komandai užjūryje. Sį savait- meninės įstaigos - JAV Lietuvių ben
galį išsiuntinėta tūkstančiai žinučių sportui druomenės (anglų k. Lithuanian American 
neabejingiems Amerikos lįetuviams el.paštu. Community, Inc.) vardu atliekant bankinį 
Į šį projektą įsijungė Cikagos Lietuvių pavedimą į Lietuvą ši paslauga būtų nemo
krepšinio lyga. Tikimasi netrukus pervesti į karna. Visų aukotojų sąrašai su nurodytq_mis 
"Žalgirio" rėmėjo sąskaitą pirmąsias suau- sumomis bus nusiųsti tiesiai Kauno "Zal
kotas lėšas. Ir Lietuvoje gyvenantys šios giriui". Ačiū visiems iš anksto už garsiausio 
komandos gerbėjai pradėjo rinkti pinigus Lietuvos krepšinio klubo palaikymą šiuo su
kauniečiams, kad nors kiek prisidėtų prie dėtingu laikotarpiu. Juk tik mūsų tautos vieny
mūsų visų širdžiai artimo krepšinio klubo iš- bėje - galybė! 

V si "Kauno 'Žalgirio' rėmėjas" laiškas-prašymas 
Krepšinio klubas Kauno "Žalgiris", jau 65-erius metus vienijantis visus lietuvius, šio 

sunkmečio laikotarpiu susidūrė su rimtomis finansinėmis problemomis, kurios verčia kelti 
išlikimo klausimą. Kauno "Žalgiris" -tai komanda, garsinanti Lietuvos vardą visame pasau
lyje, komanda, suvienijanti lietuvius, kad ir kuriam pasaulio krašte ji~ b~būt~, k~m~~a, ?e 
kurios Lietuvos kre:ešinis nebūtų toks, koks yra dabar, be to, daugehs hetuvių ne ne1siva~
duoja Lietuvos be "Zalgirio". "Žalgirio" pergalės vienijo lietuvius ilgus metus~ o da~ar kvi~
čia Jus, prisiminus malonias praeities pergales, vėl susivieny~i ir, pagal savo fmansi~es gal~
mybes, palaikyti šią krepšinio komandą skiriant ~nors ir n~~~delę) ~aramą. Tuo p~cm n~n
me padėkoti įvairiose pasaulio šalyse gyvenantiems tautieciams uz gerus norus n:, grazms 
žodžius, kurių sulaukėme pastaruoju metu. Tikime, kad visų mūsų p~s~angų dėka: ::~alg~r~~:' 
džiugins pergalėmis ir garsins Lietuvos vardą dar daugybę metų. Visi kartu - uz ?algiq ! 

Visada Jūsų - Kauno "Zalgiris" 
VsI Kauno "Žalgirio" rėmėjas - įmonės kodas 134842629 Ns LT06 7044 0600 0310 2632 
AB SEB bankas SWIFf CBVILT2X, Naglio g. 4A, 52367 Kaunas.Tel. +370 37 45 24 59. 

Faks. +370 37 45 23 49. Mob. +370 685 40925 

Saulė - švarios energijos šaltinis 
Toronto gyventojas Marcelo de Luz 2008 m. pasiekė naują pasaulio rekordą su savo ga~y

bos automobiliu, varomu saulės energija. Per 140 dienų jis nuvažiavo 15,000 km, 2,000 daugiau 
nei lig šiol pirmavę Australijos automobilių vairuotojai. . . . . .. 

Marcelo de Luz, padedant kai kurioms įmonėms, pats suprojektavo ir paga~ii;io sauleeigĮ 
automobilį. Juo per vieną saulės energijos įkrovą galima nuvažiuoti 200 km, greitis - 120 km 
per valandą. Nepigiai - beveik 
0.5 milijono kainavęs automo
bilis, kuriuo gali važiuoti vie
nas žmogus, turi trūkumą -
apsiniaukusiomis dienomis, 
kai nėra saulės, pasibaigia šios 
švarios energijos šaltinis, ten
ka ieškoti kitų . 

Ar taps saulės energija 
maitinami automobiliai kas
dienybe mūsų keliuose, niekas 
negali užtikrinti, bet naujoji 
technologija sulaukia vis dau
giau dėmesio. Inf. 

Marcelo de Luz automobilis "Power of One", naudojantis 
saulės energiją. Juo nuvažiuota 15,000 km Kanados ir JAV 
keliais 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. kovo 4 d. ir 18 d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. ra "tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* 

off 
* coupon i 

s300* 
off 

head of 1ce. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Lithuanian Heritage, Ja
nuary-February, 2009; 40 psl. 
ir viršeliai. Gausiai ir gražiai 
iliustruotas leidinys anglų kal
ba. Leidėjas Val Ramonis. Ad
resas: Baltech Publishing, P.O. 
Box 225, Lemont, IL 60439-
0225. Metinė prenumerata 
$29.95 (JAV) - šeši numeriai. 

Skaitiniai apie Klaipėdos 
kraštą, Martynas Toleikis, Ir žo
džiai tapo kūnu - ketvirtoji kny
ga, serijos sudarytoja Arūnė L. 
Arbušauskaitė, Klaipėda, 
2008; redaktorė Birutė Šeš
kauskienė; išleido UAB "Vė
jasparnis" M. Toleikio dukterų 
Rūtos Toleikytės-Varoneckie
nės ir Ievos Toleikytės-Biržie
nės lėšomis; 256 psl. ir viršeliai; 
tiražas ir kaina nenurodyti. 
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Prisimena a.a. A. Smitą 
Ilgametį Vasario 16-osios 

gimnazijos direktorių, a.a. 
ANDRIŲ ŠMITĄ, mirusį 
2008 m. gruodžio 14 d. prisime
na grupė Kanados jaunimo, 
buvusių šios mokyklos moks
leivių jo vadovavimo metais. 
Dalis jų lankė šią mokyklą, 
apsiriboję vienerių mokslo me
tų laikotarpiu. Bet buvo tarp 
jų ir tokių, kurie joje mokėsi 
kelerius metus ir tapo jos abi
turientais. Visiems šis direktorius padarė įtaką jų toles
niam gyvenimui ir paliko brangius prisiminimus. Siuo me
tu dauguma jų įsigiję profesijas ir dalis jų gyvena toli nuo 
savo gimtinės Kanados, arba toli nuo Toronto, kur jų tė
vai tebetęsia savo dienas. O kai kurios iš merginų sukūru
sios šeimas pakeitė čia nurodytas pavardes. Vienu metu 
prel. Edmundas Putrimas, taip pat iš Toronto, buvo šios 
mokyklos kapelionu. 

Alfabetine tvarka pristatomi mokęsi Vasario 16-ojoje: 
Petras Babeckas, Aurelija Balaišytė, Marytė Balaišytė, 
Daiva Baršauskaitė, Kristina Baršauskaitė, Marius 
Bijūnas, Vilija Bijūnaitė, Indrė Čuplinskaitė, Rimas 
ČUplinskas, Adriana Karkaitė, Vilija Karkaitė, Augustinas 
Kurpis, Raimundas Laurinavičius, Vika Ross, Indrė 
Sakutė, Rita Sakutė, Kristina Sakutė, Julija Šukytė, Dalia 
Tunaitytė. l. Ross 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
a(frliated 

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/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asm nin · žal atsiradu io ryšiwn u kūno 

užalojimu, i"ieykojirna 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų sudaryma 
• palikimų tvarkymas 
• n kilnojam turt pirkima /pardavima 
• konsultacij Li tuvo r publika te i ė klau imai 

295 The Wcst Ma li 6th Floor Toronto, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.: www.pacelawfirm.com l. paštru: lawvers@pacelawfi rm.com 

------· 11111111111111111111 11 
RC>~-"L LEP-"GE 
.................. 1111111111111111111111 

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 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
• Pasaulio Li~tuvių jaunimo 
~~ s~unga 
Nuoširdžiai sveikinu visus Pasaulio lietuvius Vasario 16-osios -

Lietuvos valstybės Nepriklausomybės dienos - proga! 
Lietuvių tauta savo garbingoje istorijoje yra išgyvenusi ne vieną sunkų momentą, bet 
Vasario 16-oji, Nepriklausomybės paskelbimo diena, yra puiki proga pasidžiaugti mūsų 
kultūra, protėvių pasiryžimu tapti laisvais ir didžiuotis esant lietuviais. Šiandien 
Nepriklausomybės dienos proga iškelkime trispalvę ir kartu sušukime: "Lietuva, Lietuva 
- tegyvuoja visada!" 

Šie metai Lietuvai yra ypatingi. Mes, lietuviai, šiemet švenčiame Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį. Tad šia ypatinga ir mums visiems svarbia proga raginu visus 
Pasaulio lietuvius šią vasarą susitikti Tėvynės žemėje ir šį, mums visiems svarbų įvykį, 
švęsti kartu. 

Stasys Kuliavas, 
Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 

2009 metų vasario 16 diena 

Vasario 16-osios minėjimo programą atlieka KLB Londono, 
ON, apylinkės jaunimas 

Jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje! 

Jaunimo rekolekcijos vyks kovo 20-22 d.d. Dainavoje! 
Lietuviškas jaunimas tarp 14-18 metų kviečiamas registruotis į 
tradicines rekolekcijas Dainavos stovyklavietėje (Manchester, 
MI, JAV), kurias organizuoja Užsienio lietuvių katalikų jau
nimo sielovados vedėja Birutė Bublienė. Jau dešimtus metus 
jas ves prel. Edis Putrimas. Šių metų tema - "Esame apaštalai 
- Apaštalo Pauliaus dvasioje!" Registracija baigiasi š.m. kovo 
15 d. Jums paprašius, reikalingus blankus atsiųs Lina 
(Linusyte@comcast.net, arba tel. 248 538-4025). Užpildytus 
lapus su 80 JAV dol. čekiu, išrašytu "Religious Aid-Youth 
Ministry", siųsti Linai Bublytei, 4415 Oak Grove, Bloomfield 
Hills, MI 48302, USA 

v 

"Svari kalba - švari galva" 
Jau antri metai Lietuvoje skelbiama elektroninės kal

bos konkursas "Švari kalba - švari galva" 7, 8, 9 klasių 
moksleiviams. Šio amžiaus vaikai ir jaunuoliai labai aktyvūs 
interneto, nešiojamųjų telefonų ryšio naudotojai. 

Konkurso tikslas - taisyti elektroninę interneto, teks
tinių žinučių kalbą, skatinti rašyseną lietuviškomis raidėmis 
su visais reikalingais ženklais. Rašydami elektroniniu žar
gonu, be privalomų ženklų vaikai ir jaunimas neįtvirtina 
taisyklingos kalbos įgūdžių, greičiau pamiršta gramatiką ir 
sintaksę, neaiškiai reiškia savo mintis . 

Praėjusiais metais konkurse dalyvavo 2,500 moksleivių. 
Vasario pabaigoje vyks baigiamasis ratas. 

Konkurso nugalėtojai moksleiviai ir jų mokytojai bus 
apdovanoti Vilniuje, Kovo 11-osios dienos minėjime. Inf. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:".-{ų'-';'-~--\~~~- į .......... ~~„· 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking'') 

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

SKAUTŲ VEIKLA 

• Vasario 16-ąją Toronto 
skautai-tės iškilmingai šventė 
po Maironio mokyklos pamo
kų vasario 7 d. Įnešus vėlia
vas, sueiga pradėta Tautos 
himnu. Toronto "Šatrijos" 
tuntininkė ps.fil. Indrė Paš
kauskienė ir "Rambyno" tun
tininkas ps. Alvydas Saplys 
ragino išlaikyti lietuvių kalbą 
ir meilę Lietuvai, prisiminti 
visus, kurie kovojo už Lietu
vos laisvę. Pasidžiaugta skau
tų pasisekimais vadovų ir jų 
padėjėjų dėka. Pasveikinti su
eigoje dalyvavusieji - naujai 
išrinktieji - LSS Vyriausioji 
skautininkė s.fil. Rūta Balta
duonytė-Lemon ir Kanados 
rajono vadas v.s. fil. Marius 
Rusinas. Sueigos komendantė 
vyr.sk. Audra Rusinaitė per
skaitė "Šatrijos" tunto įsaky
mus. J aun. skaučių įžodį davė 
Marytė Sendaitė ir Natalija 
Sendaitė. Skaučių įžodį davė 
"Dainos" dr-vės sesės Rasa 
Gaulia, Adriana Gibavičiūtė, 
Karolina Lukošiūtė. Udryčių 
įžodį davė Diana How. Pa
skelbti patyrimo laipsnius bei 
specialybes įsigiję skautai-tės, 
dalyvavę ir iškylose pasižymėję. 
Sueiga baigta vakarine malda 
Ateina naktis. Dalyvavo 120 
skaučių, skautų, didelis būrys 
tėvelių bei svečių. Iki pasima
tymo Kaziuko mugėje kovo 1 d. 
Prisikėlimo par. salėje. 

• Daugiau kaip 30 "Šatri
j os" ir "Rambyno" tuntų 
skaučių ir skautų dalyvavo žie
mos iškyloje "Camp Mede
ba", Haliburton, ON, sausio 
30 d. Jie visi užsidirbo ženklą 
ir pažymėjimą, baigus savait
galinę programą. Skautiškas 
ačiū sesei Juditai Balcita, su
organizavusiai šią iškylą. PS 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis 

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

tevzib@rogers.com 
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AtA 
BALIUI VAIŠNORUI 

• mirus, 
jo sūnui ALGIUI, dukrai IRENAI ir vaikaičiui 
LUCIO reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Lingių šeima 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
ROMANA (RAMUTĖ) RIMŠIENĖ 

Gimė Romana Ivašk.evičiūtė 1927 m. Kaune ir 13-
veno toliau namuose Raseiniuose, Lietuvoje. Atvyk.o su 
tėvais ir seserimi i Kanadą 1929 m. ir apsigyveno tuo 
laiku Montrealyje, kur baigė McOill universitetą ir iš
tekėjo už a.a. Zigmo Rimšos, lakūno ir inžinieriaus. 
Abu priklausė Šv. Kazimiero parapijai Montrealyje. 
Vėliau abu persikėlė į Turontą ir priklausė Prisikėlimo 
parapijai. Zigmas Rimša mirė 2001 m. Romana Rim
šienė mirė 2009 m. vasario 16 d. po ilgos ligos Turonto 
Grace ligoninėje. 

Paliko liūdinčius sūnų Kostą, marčią Kristiną Th
ronte, seserį Ireną Vabolienę Britų Kolumbijoje ir bro
lienę dr. Jadvygą Rimšaitę Turonte. Mišios už velionę 
bus Prisikėlimo šventovėje kovo 14 d., 10v.r., po jų pus
ryčiai. Velionė bus palaidota Sault-Ste-Marie, ON. 
Vietoj gėlių jos prisiminimui prašom aukoti Prisikėlimo 
parapijai ar Tėviškės žiburiams. 

Su liūdesiu - VTSA ŠEIMA 

Labdara Lithuanian Nursing Dome 
5 Resurrection Road 
Etobicoke, ON M9A 501 
416-232-2112 
'!f!f!f·Iabdara·ca 

Position Available -Activity 
Aide/Activation Coordinator 
Mat. Leave arui Full-Tim.e - Days, 
Evenings and Weekends 

Position Summary: 
Activity Aide/Activation Coordinator is responsible to pl.an, 
coordinate and implement activation programs to meet the 
intellectual, physical, emotional, spiritual and social needs 
of the residents at Labdara. 

Quali.fications: 
Energetic and enthusiastic individual with Lithuanian lan
guage skills arui a sincere desire to serve the needs of sen
iors in the Lithuanian community 
Must have effective verbai and written English communica
tion skills 
Must have sound communication, leadership, organizational 
and interpersonal sk:ills 
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 implementation 
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 skills 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, ądministrątor@labdara.ca. Fax: 416-232-0511 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PRENUMERATORIAMS: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 

3-4 dienas, pat.eild.te savo adresą 
KANADOS PAŠTO BENDROVEI tel. 1 ·800-267-1177 

arba el. palitu, tinklalapyje mnv.canadapo11t.CQ (pasirinkite 
Resources skyriuje "Contact us" • tada "General Customer 
Semce") 

Darbo grupės išvados 
Siūlo pataisas ir "Lietuvio kortą" 

Prezidento Valdo Adam
kaus sudarytoje darbo grupėje 
dvigubos pilietybės klausimu 
dirbo Vilniaus universiteto 
docentas Dainius Žalimas, 
buvę Konstitucinio teismo tei
sėjai Egidijus Kūris, Egidijus 
Jarašiūnas, Jonas Žilys, teisi
ninkai Gediminas Mesonis, 
Vytautas Sinkevičius, Elena 
Vaitiekienė, Andrius Kabišai
tis. Grupei vadovavo prezi
dento patarėja Aušra Raulič
kytė. Kartu su nauju Piliety
bės įstatymo projektu vasario 
9 d. prezidentui pristatytas 
siūlymas įteisinti "Lietuvio 
kortą", kuri lietuvių kilmės as
menims užtikrintų galimybę 
naudotis tokiomis pat ekono
minėmis, socialinėmis ir kul
tūrinėmis teisėmis, kokias turi 
Lietuvos piliečiai. 

"Lietuvio kortą" turintys 
asmenys turėtų teisę be suvar
žymų atvykti į Lietuvą, nemo
kamai gautų leidimą gyventi, 
įgyti išsilavinimą ir verstis ūki
ne veikla tokia pat tvarka kaip 
ir Lietuvos piliečiai. Neturė
dami pilietybės, jie neįgytų 
politinių teisių - dalyvauti sei
mo ar prezidento rinkimuose. 

Darbo grupė siūlo projek
te numatyti pavedimą vyriau
sybei iki kitų metų parengti 
atitinkamus teisės aktus ir, jei
gu reikia, galiojančių teisės 
aktų pataisas. Kai kurias iš mi
nėtų teisių numato ir dabar 
galiojantys Lietuvos istatymai, 
bet dabartinis tvarkymas yra 
netobulas, pavyzdžiui, jokių 
lengvatų lietuvių kilmės asme
nims, turintiems kitų valstybių 
pilietybę, nenumato švietimo 
ar mokslo sritį tvarkantys tei
sės aktai. Darbo grupės prezi
dentui pristatytame įstatymo 
projekte taip pat numatyta 
leisti turėti dvigubą pilietybę 
asmenims, kurie išvyko iš Lie
tuvos tarpukariu, bei jų pali
kuonims, tačiau tokia teisė 

nesuteikiama pasitrauku
siems po 1990 metų kovo 11-
osios ir vėliau įgijusiems kitos 
valstybės pilietybę. Tuisininkų 
nuomone, tai prieštarautų 
Konstitucijoje numatytam 
vienos pilietybės principui. 
Projekte dvigubą pilietybę 
taip pat siūloma leisti turėti 
asmenims, kurie kitos valsty
bės pilietybę gavo dėl santuo
kos su užsieniečiu. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras (LGmC) 
taip pat pranešė, kad dvigubos 
pilietybės klausimas gali būti 
sprendžiamas ir referendume. 
Jame būtų svarstoma galimy
bė keisti 12-ą.jį Konstitucijos 
straipsnį dėl dvigubos piliety
bės apribojimų. 

Apie tai kalbėta vasario 
17 d. vykusiame prezidento 
Valdo Adamkaus ir seimo val
dybos narių susitikime. Prezi
dento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė pranešusi, jog 
prezidentas remtų seimo apsi
sprendimą rengti referendu
mą dėl Konstitucijos 12-ojo 
straipsnio pakeitimo. 

Seimo pirmininko pava
duotojo Raimondo Šokio tei
gimu, referendumas galėtų 
būti surengtas kartu su prezi
dento rinkimais. Seimo pirmi
ninko pirmoji pavaduotoja 
Irena Degutienė sakė beveik 
neabejojanti, kad iki šių prezi
dento rinkimų jam nebūtų 
spėta pasirengti. 

Parlamentarų nuomonės 
išsiskyrė ir dėl paties referen
dumo būtinybės. Tui, kad be jo 
greičiausiai nebus apsieita, 
tvirtino seimo pirmininko pa
vaduotoja "darbietė" Vrrgini
ja Baltraitienė ir jos kolega li
beralcentristas R. Šukys. Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
teigia neabejojantis, kad Pilie
tybės įstatymo pataisos sukels 
diskusijų bangą tarp seimo 
frakcijų, pasižyminčių šiuo 

~w~:iv~~ 

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

23 73 Bloor St. West 
Tet. <416> 763-5677 

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

kampinis "cond~um" 
su dviem ga!\Ov1etomis, 
kas lab~~.' pasitaiko. 
Penki„•hnučių nuotolis 
nutl požeminio. Geras 
Ontarlo ežero vaizdas. 
Nauja kaina$259,900. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

klausimu labai liberaliomis 
pažiūromis, ir labiau konser
vatyvių politinių jėgų. 

Jis svarstė, jog referendu
mas turėtų būti surengtas dėl 
Pagrindinio šalies įstatymo 
straipsnio keitimo išbraukiant 
nuostatą, kuria yra nustatytas 
dvigubos pilietybės draudimo 
principas. Tui yra sakinys, kad 
dviguba pilietybė yra drau
džiama. Parlamentaras mano, 
kad toks referendumas turėtų 
būti surengtas su prezidento 
rinkimais, nes tik į pastaruo
sius susirenka reikiamas kie
kis - tai yra daugiau nei pusė 
visų rinkėjų. 

Tuo tarpu konservatorė l. 
Degutienė tvirtino, kad refe
rendumas yra kraštutinė prie
monė, kurios negalima imtis 
paskubomis. Jos manymu, kai 
tik bus seimui pateikta nauja 
Pilietybės įstatymo redakcija, 
visų pirma turi prasidėti dis
kusijos su išeivija, tarp politi
nių partijų, su visuomene. Re
ferendumas reikalauja ir lėšų, 
reikia eiti paprastesniu keliu -
bandyti šnekėtis su išeivija ir 
pristatyti dalykiškai parengtą 
naują įstatymo variantą. 

Prezidento sudarytos dar
bo grupės parengtą Lietuvos 
pilietybės įstatymo naują re
dakciją seimui ketinama teikti 
pavasario sesijos metu. Jis 
taip pat bus pateiktas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bai. Naujajame projekte nu
matoma, kad Lietuvos pilie
čiai, kurie iš Lietuvos buvo iš
tremti arba išvyko laikotarpiu 
nuo 1919 m. iki 1990 m. kovo 
11 d., taip pat kelių kartų jų 
palikuonys išlaiko Lietuvos 
pilietybę. Pagal projektą, as
menys, kurie dėl įvairių prie
žasčių paliko Lietuvą po 1990 
metų kovo 11-osios ir pasirin
ko kitos šalies pilietybę, ne
tektų Lietuvos pilietybės, 
tačiau jų vaikai, gimę užsieny
je, išlaikytų teisę turėti dvigu
bą, tai yra Lietuvos ir kitos 
valstybės pilietybę. 

Parengta pagal LGmc 
informaciją 

Prašo paremti 
Aš, Sonata Pundzienė, gy

venu Lietuvoj, auginu 4 vaikus 
- 2 dukrytes su negalia. Noriu 
jūsų paprašyti, gal galite pa
skelbti mūsų prašymą. Prašo
me geros valios žmonių, gal 
kas gali mums padėti drabužiais, 
pataline, batukais, kas būtina 
vaikams, gal kas gali paaukoti 
maisto. Dukrytei reikalinga 
širdies operacija Gal kas gali
te ir pinigėlių. Gyvenam iš pa
šalpos sunkiai, susimokam 
mokesčius ir belieka labai ma
žai pirkti malkoms, kurios la
bai yra brangios. Prašau jūsų 
geros valios žmonių nors tru
putį, kas gali, paremkit mane 
ir mano vaikus. Su mumis ga
lite susisiekti tel. 8425 55345. 
Su pagarba, mūsų adresas: 
Sonata Pundzienė, Padvarėlių 
kaimas, Akmenė LT 85384. 

PKIMENAME, kad aprė
minti skelbimai, .lmriems reika
lingu didesnis plotas, priimami 
vėliausiai iki ketrirtadlenio 12 
v.d., jeigu norima jj skelbti atei
nanB01 savaitės 7Z numeryje. 



TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE RENGIAMAS 

SIMPOZIUMAS 
l.m. ko10 1, sekmadieni, 2 v.p.p. 

TEMA: ''Lietuvybės illaikymas, 1bronto Lietuvių Namų kultūrinė 
veikla, na.uji ateiviai". Turinys: Lietuvių Namų kultūrinė veikla 
ir išeivijos institucijos; naujų ateivių integracija; naujų kelių, 
naujų idėjų aptarimas; prognozė - 5 m., 20 m., 50 m. į ateitį. 

Simpoziumą ves DR. RIMAS SLAVICKAS 
Dalyvaukime visi, "antroji"ir "trečioji" banga. 

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI IR PRISIDĖTI 
PRIE UETUVYBĖS IŠLAJK.YMO-

Lithuanian Canadian Cultural Council 

---11111SKAITVTOJAI PASISAKO ~=====i 

''NACIONALINIS" 
DIKTANTAS 

Noriu pasidžiaugti ir padė
koti Gediminui Kurpiui, kuris, 
savo skilty, vienintelis lietuviš
koj spaudoj, pastebėjo ir nuro
dė, jog Lietuvoj rašytas valsty
binis diktantas kažin kodėl tiek 
Lietuvos, tiek išeivijos spaudoj 
"nacionaliniu" vadinamas. Ne
norėdamas nieko bendro su jo
kiais naciais ir nacijom turėti 
nusprendžiau, kad aš tokio dik
tanto rašyti tikrai nenoriu. 
Keistoka, kad kovai "prieš bar
barizmus, asimiliaciją (sic) ir 
žargoną" skirtas diktantas vadi
namas sovietinių laikų žargono 
žodžiu. Šiurpas ima, jei tokį 
diktantą rašydamas, į jo "finali
nį tūrą' patektum. 

Gedimino Kurpio apžval
gas visada atidžiai perskaitau ir 
pasidžiaugiu, kad jis beveik vi
sur išvengia šiaip lietuvišką 

spaudą apmaudžiai apnikusios 
žmonių vardų inicialų "abėcė
lės sriubos" - beveik visur jis 
parašo apžvalgoj minimų žmo
nių pilnus vardus, o toliau, va
karietišku spaudos stiliumi, ra
šo tik pavardes. 

Taip pat malonu, kad jis 
dažniausia išvengia ir to nelem
to, okupacijos laikais įsivesto, 
svetimų pavadinimų, vardų ir 
pavardžių "pagal tarimą" per
rašinėjimo. Būtų tikrai malonu, 
jei ši "didžiųjų tarybinių kalbi
ninkų" Zimano ir Griškevičiaus 
okupacijos metais sugalvota 
"taisyklė" bent išeivijos lietu
viškoj spaudoj pradėtų dingti. 

Dėl tokio tikrai pavyzdin
go ir maloniai, sklandžiai skai
tomo rašymo Gediminą Kurpį 
reikėtų apdovanoti lietuviškos 
žurnalistikos premija. 

Arvydas Bandukas, 
Palis Church, VA 

tl 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

~"-11.1>>.V 

TOMAS A. SENKUS, BSc .OLS OUP 

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

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

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2 Tel. 41 6-531 -4800 

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

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas I nternete ir tada leiskite 
mums rast i jums geresn ę kainą . Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, A lgiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

~< E S JV\ l ~l Ja\ S 
ART s·ruo10 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas {905) 510-4707 
El.paštas: kkesmlnas@hotmail.com 

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

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry· 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

Atitaisymas. TŽ (2009.1. 
13) 10 psl. straipsnyje Knygoje 
praeities kovų įamžinimas iš
spausdinta "partizanų ryši
ninkė Ramutė Skučaitė-Le
dienė". Turi būti "Ramutė 
Stačiokaitė-Ledienė". Iš au
torės J. Marcinkevičienės pa
tikslinimas gautas po to, kai 
straipsnis buvo išspausdintas. 
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Lietuvos užsienio reikalų ministeris V. Ušackas Vasario 16 gimnazijai įteikia apdovanojimą 
š.m. vasario 1 d. Ntr. M. Šmitienės 

• K Q y Q 1 1 sios Lietuvos nepri~ausomybės atkūrimo 
~ MINEJIMAS 

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS - Lietuvos seimo narys 

PAULIUS SAUDARGAS 
HAMILTONE kovo 7, šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 

Meninę programą atliks Toronto pensin inkų choras " Daina'', vad. Lilijos Turūtaitės, 

"Aukuro" aktoriai Marija Kalvaitienė ir Kęstutis Kalvaitis. 

TORONTE kovo 8, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje . 
Meninę programą atliks Toronto "Volungė" ir Toronto jaunimo choras. 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI ŠIOJE MŪSŲ LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMO ŠVENTĖJE 

Rengia Tėvynės sąjunga 

v 

Atvyksta švęsti TZ 60-mečio 
Š.m. balandžio 18 d. Anapilio didžiojoje salėje švęsime Tėviškės žiburių 60 metų veiklos sukaktį 

su įspūdingu koncertu - atlikėjais iš Čikagos. Dainavos ansamblio vyrų vienetas pirmą kartą scenoje 
pasirodė 1995 metų rudenį. Tui įvyko keleto jaunų studentų vyrukų, Dainavos ansamblio narių dėka. 
Jie subūrė savo draugus, kad 
pasirodytų studeptų ateitininkų 
kultūros vakare Cikagos apylin
kėse. Po sėkmingos programos 
draugai nusprendė tęsti veiklą, 
pasivadinę Dainavos ansamblio 
vyrų oktetu. Jau daugelį metų 
vienetas atlieka programas lie
tuviškuose renginiuose Čika
goje ir apylinkėse. Tuip pat vie
netas yra nemažai gastroliavęs 
- atlikęs koncertus Floridoje, 
Klyvlande, Detroite, Vašingto- Dainavos ansamblio vyrų vienetas. Iš k. Liudas Landsbergis, 
ne, DC, Niujorke, Los Angeles, Marius Polikaitis, Audrius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas. 
Turonte ir Filade1fijoje. 1999 m. Horizontalus - akomp. Vidas Neverauskas. Dešinėje - vadovas 
gruodžio mėnesį oktetas išleido Darius Polikaitis 
lietuviškų dainų įrašą. 2001 me-
tų rudenį okteto sudėčiai truputį pasikeitus, vyrai "persivadino" Dainavos ansamblio vyrų vieneto 
vardu ir toliau tęsia veiklą. Vienete dalyvauja: Liudas Landsbergis, Vidas Neverauskas (akompania
torius), Audrius Polikaitis, Marius Polikaitis, Darius Polikaitis (vadovas) ir Kastytis Šoliūnas. 2007 
metais vienetas išleido savo antrąjį įrašą, vardu "Šešiese". 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Totonto, Ont M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (4 16) 763-S 1 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventoj o statuso pareiškimus 

Verčia d okumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA :MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracij os konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis im igracij os srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsu ltuoti vakarais ir savaitgaliais 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Praeitą savaitgalį visose 
mūsų aptarnaujamose švento
vėse buvo paminėta Vasario še
šioliktoji Laisvės šventės Mi
šiomis. Lietuvos kankinių šven
tovėje 11 v.r. Mišiose iškilmin
gai su savo vėliavomis dalyvavo 
Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuo
pa ir KLKM draugijos skyrius. 

• Punske mirė a.a. Vaclo
vas Vailionis, 78 m. amžiaus, 
brolis mūsų parapijietės Gemos 
Balytienės. 

• Vasario 18, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Malvina Petravičie
nė, 80 m. amžiaus. 

• Vasario 19, ketvirtadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Jonas Akelaitis, 83 
m. amžiaus, brolis mūsų parapi
jiečio yytauto Akelaičio. 

• Siais metais mūsų šven
tovėse Gavėnios susikaupimus 
ves Kauno Šv. Vincento Paulie
čio (Petrašiūnų) parapijos kle
bonas kun. Gintaras Vincentas 
Tamošauskas, OFM Cap. 

• Gavėnios susikaupimo 
Lietuvos kankinių šventovėje 
dienų tvarka: kovo 6, penkta
dienį, 11 v.r. Mišios su pamoks
lu; kovo 7, šeštadienį, 11 v.r. 
Mišios su pamokslu, o 6 v.v. Mi
šios su pamokslu ir po Mišių -
pabendravimas su susikaupimo 
vedėju salėje; kovo 8, sekmadie
nį, Mišios ir pamokslai įprasta 
sekmadienio tvarka. Išpažinčių 
susikaupimo vedėjas klausys kas
dien prieš ir po Mišių. Anapilio 
autobusėlis Gavėnios susikau
pimo Anapilyje metu veš maldi
ninkus nuo "Vilniaus rūmų" 
Anapilin penktadienį ir šešta
dienį 10.30 v.r. ir atgal parveš po 
susikaupimo pamaldų. Sekma
dienį autobusėlis veš maldininkus 
įprasta sekmadienio tvarka. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi Šv. 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, 1 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 jau 
gautas Lithuanian Heritage sau
sio-vasario numeris. Galima įsi
gyti vaikų dainelių bei eilėraš
tukų garsaplokštę (CD) "Pučia 
vėjas", Anapilio sodybos "Gin
tarėlių" garsaplokštinį (CD) 
dainų albumą, Montrealio lie
tuvių choro kalėdinių giesmių 
garsaplokštę (CD) "Adeste Fi
deles", Algio Statkevičiaus pa
ruoštą Anapilio parapijos 80-
čio šventės vaizdaplokštę 
(DVD) ir vaikučiams Vytės Ne
munėlio Meškiuką rudnosiuką. 

• Lietuvos kankinių šven
tovės KLKM draugijos skyrius 
rengia Linksmąją valandėlę ko
vo 15, sekmadienį, 12.30 v.d. 
Anapilio parodų salėje ir kvie
čia visus dalyvauti. Įėjimo bi
lietas - $10. Dalyvių laukia įdo
mus žaidimas, šilti pietūs ir 
durų prizas. Bilietai platinami 
sekmadieniais parapijos salėje. 

• Mišios kovo 1, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Viktoriją Emili-

Prisikėlimo parapijos žinios 

•Prisikėlimo parapija svei
kina prel. dr. Praną Gaidą su 
aukštu valstybės apdovanojimu 
už nuopelnus Lietuvai, dau
giau kaip 45 metus redaguo
jant Tėviškės žiburius. 

• Sekmadienį, vasario 22, 
per 10.45 v.r. šv. Mišias giedojo 
parapijos jaunimo choras, o 
ateinantį sekmadienį - bend
ras giedojimas. 

• Praėjusį sekmedienį Mi
šias aukojo ir Dievo Zodžiu da
linosi kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
kartu meldėsi Gintė Damušytė, 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje, 
ir Virginija Kochanskytė. 

•Mirė a.a. Ramona Rim
šienė, 82 m. amžiaus. Laidotu
vių Mišios bus aukojamos kovo 
14 d., 10 v.r. Paliko sūnų Kostą 
su šeima. 

• Šiais Šv. apaštalo Pau
liaus metais Lietuvos vyskupai 
ypatingai pabrėžia Dievo Zo
dį. Yra paruošti lankstinukai 
anglų kalba trylikai sekmadie
nių, taip pat papildomaij biu
letenį yra įtraukiama SR iš
trauka savaitiniam apmąsty
mui. Lankstinukai yra padėti 
šventovės prieangyje. 

• Vasario 25 - Pelenų die
na, Gavėnios pradžia. Kanados 
Vyskupų konferencijos leidi
mu, tikintieji turi teisę pakeisti 
penktadieninį gavėninį pasnin
ką į bet kokį artimo meilės, 
labdaros ar maldos darbą. Di
dysis penktadienis, kaip ir Pe
lenų trečiadienis, visiems svei
kiems 18-59 m. amžiaus tikin
tiesiems yra įpareigojimo pas
ninko dienos. Gavėnios metu 
kiekvieną penktadienį, 6.30 
v.v. bus einamas Kryžiaus ke
lias (stacijos). 

• Parapijos Labdaros sek
cija, besirūpinanti Alkanų iždu, 
kuris remia sriubos virtuves -
"Caritas" Kaune ir "Betanija" 
Vilniuje, nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams ir kviečia ge
radarius tęsti jau 1993 m. pra
dėtą alkanų šelpimo tradiciją, 
laukdami ir naujų aukotojų. 

• Ryšium su maldos savai
te už krikščionių vienybę, lietu
vių ekumeninės pamaldos vyks 
kovo 17, antradienį, 7 v.v. mūsų 
parapijos šventovėje, o lietuvių 
liuteronų Išganytojo parapijos 
šventovėje tokios pamaldos 
vyks kovo 22, sekmadienį. 

• Stovyklos "Kretingos" 
stovyklavietėje: angliškai kal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 5-18 d.d.; lietuviš
kai kalbantiems - nuo liepos 
19 d. iki rugpjūčio 1 d. Vadovų 
skaičius šiais metais bus ribo
tas. Pirmų metų vadovai turėjo 
įteikti prašymus iki sausio 31 
d., o patyrę vadovai - iki vasa
rio 28 d. Prašymus siųsti adre
su: lina@kuliavas.com. Pirmas 
vadovų susirinkimas vyks kovo 
mėnesį. 

• Mišios sekmadtenį, kovo 
1: 8 v.r. už a.a. Ireną Ciurlienę; 
9 v.r. už a.a. Alida Groen in't 
Wound; 10.45 v.r.už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, padė
kos)ntencija, už a.a. Racevičių 
ir Cepaičių šeimų mirusius; 
12.15 v.d. už a.a. Liudą Jurė
nienę. 

ją Žemaitienę; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje kovo 1, sekmad., 2 
v.p.p. už a.a. Antaną irvAntani
ną Vaškevičius; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje vasario 28, 
šeštad., 3 y.p.p. už a.a. Vitoldą 
ir Adelę Ciuprinskus. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
9.30 v. ryto su Šv. Komunija. 
Pamaldų metu vyks tikybos pa
mokos vaikučiams. 

• Parapijos tarybos posėdis 
- antradienį, kovo 10, 7.30 v.v. 
Augusto ir Hertos Povilaičių 
namuose, Etobicoke. 

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

• Išganytojo parapijos šven
tovėj e ekumeninės pamaldos 
bus sekmadienį, kovo 22, 9 .30 
v. ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namai ieško 

tarnautojų nepilnu laiku ren
ginių metu ir virėjų, valytojų. 
Kreiptis į vedėją tel. 416 532-
3311. 

• Sekmadieniais atvykstan
tiems pietų į Lietuvių Namus 
autoaikštelė nemokama. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Moki

nių priežiūra mokyklos kieme 
prasideda 8.50 v.r. Mokinius 
įleidžiame 9 v.r. Pamokos bai
giasi 11.55 v.r. Prašome atsi
imti vaikus iš mokyklos kiemo. 
Jeigu vėluojate, mokiniai jūsų 
lauks mokytojų kambaryje. 

• 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 pa
mokų. Živilė 

Lietuvos seimo narys Paulius 
Saudargas kalbės Kovo 11-
osios minėjimuose Hamiltone 
ir Toronte 

Vasario 16-osios minėjime 
praeitą sekmadienį, vasario 22, 
Anapilio sodybos salėje kalbėjo 
ir apdovanojimus įteikė Lietu
vos ambasadorė Kanadai Gintė 
Damušytė, apie Lietuvos praei
tį paskaitą skaitė kun. A. Sau
laitis, SJ. Meninę programą at
liko aktorė Virginija Kochans
kytė, jaunieji "Gintaro~' šokėjai 
ir kapela "Sūduva". Sventėje 
dalyvavo daugiau kaip 300 tau
tiečių iš Toronto, Mississaugos 
ir kitų vietovių. (Plačiau kt. nr.) 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Nepaisydami gausaus naujo sniego, į L.K. Mindaugo-Ne
ringos šaulių kuopos Užgavėnių blynų balių susirinko gana daug 
svečių. Visus pasveikino kuopos vadė D. Urbonavičienė ir pa
kvietė kleb. kun. G. Mieldažį sukalbėti maldą. Skambant J. Ri
meikio akordeono muzikai, visi vaišinosi šaltiena, įvairių rūšių 
blynais (pagamintais P. Paulausko), alum ir kava. Kažkodėl ne
pasirodė Lašininis su Kanapiniu - matyt pabūgo grįžtančios žie
mos ... Vyko loterija. 

Jūratė Tanner Vaiko tėviškės namams dr. V. Giriūnienės
Litvinienės atminimui aukojo $50. DS 

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

nį, kovo 1. Tą dieną svečias kunigas iš Lietuvos ves Gavėnios 
rekolekcijas, atnašaus šv. Mišias 11 val. ir klausys išpažinčių nuo 
10 v.r. Kazimieriniai pietūs vyks parapijos salėje 12.45 v.p.p. 
Auka-$25; moksleiviams (10iki16 m.)~ $15. Galima užsisakyti 
stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Nijolei Sukienei (514 593-6859) 
ar Alice Skrupskytei (514 257-6761). Programą atliks "Melodija" 
su muz. Aleksandru Stankevičiumi. Veiks loterija. Komitetas iš 
anksto dėkoja visiems, kurie atneš saldumynų ir dovanų loteri
jai. Kviečiame visus atsilankyti. MZ, VL 

Prancūzijoje leidykla "Les Editions La Decouverte" 
išleido 324 puslapių knygą Les Litvaks apie Lietuvos žydus. 
Knyga yra parduodama ir Montrealyje. Kaina $35.95. 

L. Stankevičius 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SU ITE 555. MONTREAL. QU E. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 '/lX..: 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 

„1 __ A_u_K_o_s __ ... 1 ĮVAIRIOS ZINIOS 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - R.G. Paulioniai, 
S. Vyskupaitis; $50 - J. Berna
tavičienė. 

A.a. Jonui Akelaičiui mi
rus, užjausdami jo žmoną ir visą 
šeimą, Tėviškės žiburiams $150 
aukojo J. Valiukienė, J.M. Zub
rickai ir J .l. N acevičiai. 

Labdaros fondo žinios 
• Vasario 18 d. įvyko Lab

daros fondo valdybos posėdis, 
kuriame buvo patvirtinti šie 
nauji nariai: T. Zaleskis, A. Ski
landžiūnas, V. Augėnas, G. 
Laurinaitis, O. Jacikas, E. Be
netis, B. Sapijonis, l. Kairys, E. 
Geidutis, O. Gustainis, J. Gus
tainis, A. Jonaitis ir dr. M. Va
ladka. Šiuo metu valdyba spar
čiai ruošiasi metiniam susirin
kimui, kuris įvyks kovo 22 d., 1 
v.p.p. Lietuvių Namuose. Kitas 
valdybos posėdis bus drauge su 
Lietuvių Namų valdyba vasario 
25 d., 7 v.v. Labdaros slaugos 
namuose. GP 

Išeiviją pasiekė Lietuvos 
Sąjūdžio Vilniaus skyriaus krei
pimasis "Dėl valstybės švenčių" 
į Lietuvos vyriausybę ir seimą, 
kuriame nurodoma, kad seimas 
(2006.05.11) panaikinęs "Vals
tybės švenčių" sąvoką. Prezi
dento pasirašytas švenčių rei
kalu dekretas "patvirtina išsa
kytą nuomonę". Kreipimesi ra
šoma: "Turime valstybės val
džią, valstybės teritoriją, turime 
valstybės kalbą, valstybės vėlia
vą, valstybės herbą, valstybės 
himną ir atitinkamus jų įstaty
mus. Privalome turėti valstybės 
šventes ir valstybės švenčių įsta
tymą". Adresas pasiteiravimui: 
A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, 
Vilnius, +37067 395837; el.paš
tas: vilnius@ sajudis.com. Inf. 

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. 

KAPINIŲ MAŠINŲ VAJUS. Šv. Jono lietuvių kapinėse yra 
naudojamos šios mašinos: duobių kasimo mašina, specialiai pri
taikytas sniegui valyti, žemėms vežti ir kitiems reikalams 
sunkvežimis bei žolei pjauti traktorius. Be jų būtų negalima atlikti 
įvairių reikalingų darbų. Bet šios mašinos, tarnavusios ilgą laiką, 
susidėvėjo, tolesnis jų taisymas pasidarė neįmanomas. Reikia 
naujų mašinų, kurių kaina apie 70,000 dol. Tai didelė finansinė 
kapinėms našta. Todėl kapinių komisija nutarė skelbti mašinų 
įsigijimo vajų ir paprašyti dosnių tautiečių finansinės paramos. 
Lietuvių kapinės tarnauja Toronto, Hamiltono ir kitų vietovių 
tautiečiams. Šv. Jono lietuvių kapinių komisija, atsakinga už kapi
nių administravimą ir jų tinkamą išlaikymą, lau!da iš mielų tau
tiečių, kaip ir anksčiau, ealankaus atsiliepimo. Cekius rašyti bei 
aukas siųsti šiuo adresu: Sv. Jono lietuvių kapinės, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, ON LSC l T3. Už aukas bus išduodami pakvi
tavimai nuo valstybinių mokesčių atleidimo. 

CONSTRUCTIO LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




