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Pergalė be divizijų 
Šv. Kazimiero dieną, be jo prisiminimų ir specialių mal

dų šventovėse, jau esame įpratę švęsti besilinksmindami jo 
vardo mugėse. 

V INOMA, tai nieko nuostabaus - šventės, kas bebūtų, 

Z sudaro progą žmonėms pabendrauti, pasilinksminti. 
Mūsų Kaziuko mugės jau yra tapusios įaugusia tradi

cija, tarsi kaip koks atskiras lietuviško tapatumo reiškinys, 
neišnykęs nė išeivijoje per daugelį metų besikeičiant kar
toms. Kaziuko muges vis dar rengia skautai, tuo prisimin
dami ir pagerbdami savo Globėją Šventąjį. Reikia tikėtis, 
kad ši graži mugių tradicija dar ilgai laikysis lietuviškoje 
veikloje. Bet jeigu kazimierinės ir kitaip bus kada švenčia
mos, šv. Kazimiero dienos prasmė ir pats Šventasis išliks 
kaip buvę, nes tai nepriklauso nuo veiklos ar renginių, ne 
nuo žmonių, kurie būtų užsimoję vienaip ar kitaip šv. Kazi
mierą atsiminti, kitaip paminėti. Jeigu ir iš viso būtų nusto
ta tą dieną prisiminti, ar kas trukdytų ją švęsti, kaip tai buvo 
okupacijų laikais, Šventasis ir jo garbė dėl to neišnyktų. 
Užtat šia proga ir verta prisiminti, kad ne viskas priklauso 
nuo žmogaus pasirinkimo ar pasirinktų būdų ką nors atlikti. 
Niekas ir niekaip negali sumenkinti to, kas tikrai dieviška ir 
amžina. Šventieji ne žmonių išrenkami. Tačiau erzelis dėl 
Šventųjų viešai sukeliamas, kaip tai šiuo metu prasikiša kai 
kurių grupių priekaištai ar net kaltinimai dėl popiežiaus 
Pijaus XII galimos beatifikacijos. Tuo lyg ir siūloma čia pat 
kažkokiu neįprastu būdu peržiūrėti kandidatūras ir nusta
tyti, ar net atsiklausti, kas galėtų tikti į šventuosius ir kas 
ne. Tai absurdiškas nesusipratimas, nevertas rimtesnio dė
mesio. Tačiau jis įdomus ta prasme, jog užsimota įtikinti, 
kad už įvykdytą skriaudą atsakingi ne vien tik skriaudėjai, 
bet ir tie, kurie buvo priversti būti tuo metu bejėgiais stebė
tojais. 

U ŽMOJIS, be abejo, kylantis kartu su didybe ir galy
be. Apkaltinti baisių įvykių ir jų padarinių pasyvius 
stebėtojus teišdrįsta nugalėtojų pusėje stovintys ir 

reikalaujantys atpildo iš tų, kuriems buvo lemta būti priešin
goje pusėje. Kai vyko Antrojo pasaulinio karo grumtynės, 
jeigu laimėtojas po keleto metų ir ėmė ryškėti, niekas neži
nojo, kas bus po to. Lietuva, Latvija ir Estija tikėjosi, kad 
laimėję karą vakariečiai neleis antrą kartą jų okupuoti, o 
leido, nuvylė. Iškilo kiti nukentėję tarsi tokie būtų buvę vie
ni. Stalino klausimas, kiek Vatikanas turi divizijų, rodė pri
verstinio mąstymo kryptį, kuriai ir vakariečiai bent forma
liai pritarė. Visa tai tarsi iš naujo užantspaudavo seną iš
mintį: kieno galia, to ir valia. Visur be gėdos buvo trimituo
jama, kad nukentėję tik laimėtojų pusėje, o pralaimėję -
vieni į kartuves, kiti kone į amžiną prakeikimą, dar iš pasi
gailėjimo šiaip taip atperkamą viešais nuolaidžiavimais ir 
nebūtų kalčių prisiėmimais. Šv. Kazimieras (1458-1484), 
vos 26 metus tegyvenęs, be divizijų tapo nugalėtoju ir amži
nuoju vadu. Ne žmonės jį tokiu paskyrė, bet jis pats savo 
dvasine stiprybe. Kas tinka į šventuosius ir kas netinka - at
ranka vyksta ne pagal žmonių sugalvotus nuostatus ar 
kokių grupių interesus. Užtat nugalėtojai, karų laimėtojai, 
garbinami ir aukštinami, dažnai niršta, kad ne viskas nuo jų 
priklauso. Laimėtojus laikas išlepina, sumaišo kortas, stu
mia į keblią padėtį, kai nebežinoma, kaip toliau žaisti tą di
dijį gyvenimo žaidimą. Tas pats laikas pajudina ir tariamąją 
visagalybę. Laimingi tie, kurie spėja, kaip šv. Kazimieras, 
per trumpą laiką sukurti nežemiškų vertybių. ČS 
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Reikia meilės ir darbo 
Vasario 16-osios iškilmės Toronte 

Vasario 16-osios proga Komandoro didžiojo kryžiaus ordinu apdovanotas ilgametis Tėviškės 
žiburių redaktorius prel. dr. Pranas Gaida (viduryje). Apdovanojimą vasario 22 d. Lietuvos 
kankinių parapijos klebonijoje įteikė Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė (sėdi 
kairėje). Apdovanojime dalyvavo KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė (sėdi dešinėįe); (stovi iš k.) 
aktorė V. Kochanskytė, gen. kons. P. Kuras, gen. kons. L. Matokas, red. C. Senkevičius, 
kuo. A. Saulaitis, SJ, prel. J. Staškevičius, Toronto apyl. pirm. D. Garbaliauskienė 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ 

Šiemet švenčiamos Lietuvos valstybės at
kūrimo - Vasario 16 dienos 91-osios metinės. 
Šios iškilmės Toronte tapo ir pirmuoju rengi
niu, kuriuo minimas Lietuvos vardo 1000-me
tis. Vasario 22 d. visose lietuviškose šventovė
se buvo aukojamos Mišios su Vasario 16-tajai 
pritaikytais pamokslais. Pagrindinio minėjimo 
viešnios - Lietuvos ambasadorė Gintė Damu
šytė, aktorė Virginija Kochanskytė ir svečias -
kalbėtojas kun. Antanas Saulaitis, SJ, po Mišių 
Prisikėlimo parapijoje aplankė Labdaros slau
gos namus, pabendravo su gyventojais. 

Apdovanojimai 

Prieš pat minėjimą Anapilio didžiojoje 
salėje, šie svečiai kartu su konsulais Liudviku 
Matuku ir Pauliumi Kuru, KLB krašto valdy
bos pirmininke Joana Kuraite-Lasiene, KLB 
Toronto apylinkės pirmininke Danute Garba
liauskiene, Tėviškės žiburių redaktoriais Čes
lovu Senkevičiumi ir Ramūne Sakalaite-Jonai
tiene, Lietuvos kankinių parapijos klebonijoje 
susitiko su ilgamečiu redaktoriumi prel. dr. 
Pranu Gaida. Šios delegacijos apsuptyje am
basadorė prelatui įteikė prezidento Valdo 
Adamkaus paskirtą "Už nuopelnus Lietuvai" 
Komandom didįjį kryžių, perskaitė preziden
to dekretą ir priminė prel. Gaidos redakcinius 
ir teologinius darbus. Delegaciją priėmęs prel. 
Jonas Staškevičius pavaišino visus šampanu, 
sugiedota Ilgiausių metų, o Tėviškės žiburių 
vardu prel. Gaidai buvo įteiktos gėlės. 

Minėjimas prasidėjo 4 v.p.p. vėliavų įneši
mu, Kanados ir Lietuvos himnais, kuriuos ve
dė Daiva Paškauskaitė. Invokaciją sukalbėjus 
prel. Staškevičiui, ambasadorė Damušytė pa
sveikino visus susirinkusius, pranešė apie ap
dovanojimą, suteiktą prel. Gaidai. Vasario 16-
osios proga taip pat buvo apdovanota Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorė Milda Danytė. 
Ambasadorė perdavė Užsienio reikalų minis
terio Vygaudo Ušacko linkėjimus Kanados 
lietuviams, taip pat padėkojo garbės konsului 
Liudvikui Matukui už pagalbą finansų ir kredi-

Ntr. R. Jonaitienės 

to srityje plėtojant verslo ir kultūrinius ryšius, 
įteikė ambasados dovaną jam pasitraukiant iš 
pareigų. Ji pranešė, kad naujai paskirtasis 
garbės konsulas Toronte yra farmacijos verslo 
specialistas, ilgametis veikėjas, ateinančios 
Dainų šventės Toronte rengimo komiteto pir
mininkas Paulius Kuras. 

Vidaus reikalų ministerijos pažymėjimus 
- 1-ojo laipsnio "Angelo sargo" ženklus už 
paramą Lietuvos policijai ambasadorė įteikė 
OPP atsarg. serž. Algiui Malinauskui ir tarny
bos serž. Juozui Gataveckui. Taip pat apdova
noti Dana Styra ir Dana bei Gedas Sakai. 

Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė įteikia 
apdovanojimus už paramą Lietuvos policijai 
serž. Juozui Gataveckui ir ats. serž. Algiui 
Malinauskui Ntr. K. Poškaus 

Konsulas Matukas tarė padėkos žodį gar
bės konsului Hariui Lapui, KLB Toronto sky
riui ir Prisikėlimo kredito kooperatyvui už 
paramą, primindamas, kad mylėti Lietuvą ne
pakanka, reikia ne tik kalbėti, bet turėti kantry
bės konkrečiai dirbti, kad Lietuva grįžtų prie 
tautiško-krikščioniško galvojimo. Jis pasiūlė 
sudaryti sąlygas studentams iš Lietuvos Va
karų demokratiniuose kraštuose baigti moks
lus, kad galėtų grįžti į Lietuvą ir padėti statyti 
naują Lietuvą. 

Nukeltai 2-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVEarIMf 
"Blogį nugalėti gerumu" 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, 

pėdomis 

Sausio 25-ąją į Marijam
polės dramos teatrą rinkosi 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio draugijos 11 suvažiavimo 
dalyviai. Salėje jie užpildė vi
sas vietas. Šv. Arkangelo My
kolo parapijos klebonas kun. 
A. Šidlauskas, MIC, liudijo 
apie maldos galią, gautąsias 
malones. Kiti kalbėjusieji irgi 
pabrėžė maldos reikšmę, pa
tiriamas malones užtariant 
Palaimintajam Jurgiui. Kuni
gas egzorcistas ekstrasensas 
J. Biletskis, MI C, iš Sevasto
polio (Ukraina) pasidalijo iš
gyvenimais, patyrimais gy
dant negaluojančius. 

Suvažiavimui sveikinimą 
atsiuntė Vilkaviškio ordina
ms R. Norvila. "Sūduvos" 
vid. m-los auklėtiniai parodė 
spektakliuką Alyvinė obelis. 
Po sumos bazilikoje svečias 
kunigas prie Palaimintojo al
toriaus koplyčioje atliko gy
dymo apeigas, atskirai kiek
vieną tikintįjį pavesdamas 
Palaimintojo globai. Tokios 
pat apeigos vyko ir pirma
dienį. 

*** 
Ypatinga šventinė nuo

taika tvyrojo sausio 27, antra
dienį. Prieš pat 12-tos val. iš
kilmingas šv. Mišias klebonas 
A. Šidlauskas pilnutėlėje ba
zilikoje pasveikino iš įvairių 
Tėvynės vietovių maldinin
kus, vyskupus, prelatus, ka
nauninkus, kunigus, jaunimo 
atstovus. Minint 82-ąsias Pa
laimintojo arkivyskupo Jur
gio gimimo Danguj metines, 
visi buvo nuteikti prašyti Jo 
užtarimo negandose. Chorui 
atitariant solisto giedamai 

Palaimintojo Jurgio litanijai, 
pro pagrindines duris žengė 
centrinio altoriaus link iškil
minga procesija. Priekyje -
Telšių vyskupijos parengia
mojo kurso iš Zemaičių Kal
varijos klierikai su kryžiumi 
ir abipus jo didelėmis pleve
nančiomis žvakėmis, minist
rantai, kunigai, vyskupai. 

Vadovaujant Kauno ar
kivyskupui S. Tamkevičiui, 
SJ, šv. Eucharistiją atnašavo 
dar 5 vyskupai, 34 kunigai. 
Pamokslą, skirtą Palaiminto
jo veiklos bruožams, pasakė 
Kaišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis, didesnei įtaigai pa
naudojęs seniai tylinčią sa
kyklą! 

Ganytojas kvietė rūpin
tis kraičiu, kuris padėtų pa
siekti Amžinybės krantus. 
Juk ir šv. Paulius mokė laiky
tis Kristaus nurodymų. Ra
ginta remtis kilniu Palaimin
tojo Jurgio gyvenimu, moky
tis iš Jo ištikimai atliekant 
savo pareigas, siekiant gai
vinti dorą, teisingumą, vieny
bę pagal nuostatą "Blogį nu
galėti gerumu!" 

Daugybė žmonių priėmė 
šv. Komuniją. Suteikus palai
minimą, procesija su dvasi
ninkais pasuko į koplyčią 
prie Palaimintojo palaikų. 
Arkivyskupas S. Tamkevi
čius, SJ, kreipėsi prašyti Ap
vaizdą, kad sugrįžtų meilė ir 
vienybė, vedė bendras dva
singas maldas. Nuaidėjo 
himnas Palaimintas Jurgi. 

Jeronimas Šalčiūnas, 
Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos ir Tėvynės 
pažinimo draugijos narys 

• Jei iš ku,r mus išguis per vieną /a,ngą, lipkime atgal per kitą, kad tik 
visur Kristaus dvasią įnešus ir viską dėl Kristaus /a,imėjus, dėl jo šven
tos Bažnyčios. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Reikia meilės ir darbo 

Vasario 16-osios minėjime Anapilyje invokaciją kalba prel. Jonas Staškevičius Ntr. K. Poškaus 

Atkelta iš 1-mo psl. 

KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė pasveikino 
visus susirinkusius, padėkojo ambasadai už 
šiltą bendradarbiavimą su Lietuvių bendruo
mene ir pranešė, kad KLB visuomenininko 
kultūrininko premija šiemet skiriama Linai 
Kuliavienei už "Kretingos" stovyklavietės at
gaivinimą ir jaunimo auklėjimą. Jai negalint 
dalyvauti šiose iškilmėse, premija bus įteikia
ma Kovo 11-osios minėjime kovo 8 d. 

Ministerio pirmininko Stephen Harper lin
kėjimus lietuviams per
davė Peter Van Loan, 
Kanados viešojo sau
gumo ministeris. Būda
mas estų kilmės ir su
prantantis lietuvių rū
pesčius bei išgyveni
mus, jis patvirtino, jog 
svarbu nenuleisti akių, 
o būti budriems savo 
Tėvynės sargyboje. 
KLB Toronto apylinkės 
pirm. Danutė Garba
liauskienė išreiškė pa
dėką visiems pareigū
nams ir padėjėjams, 
pasveikino ir paaiški

Ministerio pirminin
ko Stephen Harper 
linkėjimus lietuviams 
perdavė Kanados vie-
šojo saugumo minis-

no, kad ši šventė yra teris Peter Van Loan 
taip pat ir Lietuvos var-
do tūkstantmečio pa-
minėjimas, kaip bylojo ir 1000-mečio plakatas 
gražiai papuoštoje scenoje. 

Įvairių poetų eilėraščius dailiai supynusi 
aktorė iš Lietuvos Virginija Kochanskytė pra
turtino programą, deklamuodama patriotinę 
jų kūrybą - tai buvo N agio, Radausko, Braz
džionio, Bradūno, Baltrušaitytės bei Maironio 
eilės ir jos pačios progai pritaikytos pastabos. 
Meninės programos dalį atliko ir "Gintaro" 
tautinių šokių grupės mažieji, šokdami Ratelį. 

Lietuvos kelias 

Apie paskaitininką kun. Antaną Saulaitį, 
SJ, žodį tarė Česlovas Senkevičius, primin
damas dvasiškio ilgametę skautišką veiklą, o 
tarp milijono gerų darbelių - knygų rašymą, 

redakcinį darbą, vadovavimą jaunimui, Jauni
mo sąjungos steigimą. Kun. Saulaitis savo kal
boje apibūdino dešimtį religinių "kilpų" Lie
tuvos 1000-mečio kelyje, pradedant mūsiške 
žegnone, kurioje įvardinamas Dievas Tėvas, 
ne tik Tėvas, kaip daugelyje kalbų. Švenčiame 
1000-metį nuo Lietuvos vardo paminėjimo 
kronikose apie šv. Brunoną, pasekėją Šiaurės 
apaštalo šv. Ansgaro. Būdamas Baltijos kraš
tuose 853-854 metais, jis galėjo jau tada pasėti 
vakarietiškos krikščionybės sėklas. 

Lietuva senovėje apėmė didelius plotus, 
kuriuose gyveno Rytinių apeigų krikščionys. 
Kun. Saulaičio teigimu, Lietuvoje išskirtinai 
vyko Rytų ir Vakarų tradicijų integracija vie
noje Bažnyčioje, joje dar mažai nagrinėta Ry
tinių krikščionių įtaka. Iki šių dienų Lietuvoje 

yra išlikę musulmonų totoriai ir Senojo testa
mento pasekėjai karaimai, laisvai gyvenę ir 
praktikavę savo tikėjimą daugiau kaip 600 
metų. 

Dėl protestantų reformacijos liuteronų ir 
reformatų Bažnyčios išaugo Lietuvoje ir Ma
žojoje Lietuvoje. Įspūdingą įtaką mūsų kultū
roje ir literatūroje turėjo pastoriai Martynas 
Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis bei įvairūs 
Karaliaučiaus universiteto, įsteigto 1544 m., 
absolventai. Vilniaus universitetą, jėzuitų 
įsteigtą sąmoningų piliečių ugdymui 1579 m., 
irgi lankė ne tik katalikai, bet ir reformatai, 
liuteronai ir musulmonai. Šio universiteto 
auklėtiniai pastatė dvi šventoves ir prie jų li
gonines už Vilniaus jėzuitų patarnavimą silp
nesniems tradicijoje. 

Kun. Saulaitis priminė kun. Antano Straz
do (1763-1833), šv. Rapolo (Juozapo) Kali
nausko (1835-1907) bei kun. Antano Macke
vičiaus įtaką kaimo gyvenime, sukilimuose ir 
tremtyje. Vysk. Motiejus Valančius, miręs 
1875 m., kaip žinia, puoselėjo parapijų chorų 
gyvavimą ir religinių knygų leidybą. Sovietme
čiu nepamainomas laisvės troškimo liudinin
kas buvo Katalikų bažnyčios kronikos leidi
mas 1972-1989 m. Sovietai nepajėgė sutruk
dyti švęsti svarbių krikščionims sukakčių, kaip 
Vilniaus universiteto 400 metų (1979 m.), Šv. 
Kazimiero mirties 500 metų (1984 m.), Lietu
vos krikščionybės 600-metų (1987 m.), ir 
Rusijos krikščionybės 1000 metų (1988 m.). 

O Amerikoje atlikto tyrimo rezultatai 
rodo, kad iš 44 tautybių, kurios per praėjusius 
100 metų JAV-se turėjo savo parapijas, lietu
viai buvo ketvirti, ilgiausiai išlaikę savo kalbą 
- po armėnų, graikų ir ukrainiečių parapijų 
(šie trys - rytinių apeigų tikėjimai). 

Toks yra mūsų 1000 metų paveldas, "pa
matas, iš kurio žvelgiame". 

Meninė programa 

Antrą kartą išėjusi scenon V. Kochanskytė 
įdomiai prabilo aukštaitiška tarme, po to pynė 
Adomo Mickevičiaus, Vytauto Mačernio eiles, 
M.K Čiurlionio žodžius apie grįžimą į tėviškę. 
"Gintaro" (vad. Romas Janušonis) mažieji ir 
jaunių grupės gražiai pasirodė su šokiais 
Roputė, Pakrestinukė (chor. D. Radvilavičie
nės, muz. V. Juozapavičiaus) ir Šok, trypk 
( chor. E. Morkūnienės, muz. A. Raudonikio). 
Jiems akompanavo ir po minėjimo smagią 
nuotaiką tęsė kapela "Sūduva" ir svečiai mu
zikantai, vadovaujant Vitui Balytai. 

Minėjimui pasibaigiant, susirinkusius pa
sveikino visiems pažįstama Mississaugos bur
mistrė Hazel McCallion, visada šiltais žo
džiais atsiliepdama apie lietuvius. 

Prieš pakviesdama visus pasivaišinti vynu 
ir užkandėliais, programos vedėja perskaitė 
Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento direktoriaus Arvydo Daunoravičiaus 
sveikinimą Kanadoje švenčiantiems Vasario 
16-tąją. 



Svarbu - visų lietuvių santykiai 
Užsienio reikalų ministerio Vygaudo Ušacko pasisakymas Lietuvių 

bendruomenių pirmininkų suvažiavime 2009 m. sausio 31 d. 
Hiutenfelde, Vokietijoje 

Mieli Europos lietuvių bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimo dalyviai, 
MIELI BIČIULIAI, 

Nuoširdžiai džiaugiuosi, galėdamas jus 
pasveikinti vienoje svarbiausių lietuvybės sa
lelių - Hiutenfelde. Pirmąkart čia apsilankiau 
prieš 20 metų, iš karto po Baltijos kelio, Lie
tuvos Sąjūdžio jaunimo delegacijos sudėtyje. 
Tąsyk Prancūzijos lietuvių nusamdytu autobu
su iš Paryžiaus gabenome Caritas humanitari
nę pagalbą Lietuvai. Sustojome Hiutenfelde, 
kur mus labai šiltai priėmė, pavalgydino ir su
teikė nakvynę tuometiniai mokytojai, mokiniai 
ir ilgametis mokyklos direktorius Andrius 
Šmitas. Šiandien aš čia antrą kartą. Galimybė 
su jumis susitikti dabar, mano kaip užsienio 
reikalų ministro kadencijos pradžioje, man 
ypač vertinga. Esu tikras, kad įžvalgos į jūsų 
įvairialypę patirtį puoselėjant lietuvybę pasau
lyje, jūsų idėjos ir pasiūlymai bus didžiulė 
pagalba mano vadovaujamai ministerijai, 
įgyvendinant Vyriausybės programoje numa
tytus uždavinius. 
MIELI TAUTIEČIAI, 

Visada - nuo pat pirmojo susitikimo su už
sienio lietuviais Paryžiuje 1989 metais ir vėliau, 
bendraudamas su JAV, Jungtinės Karalystės, 
Švedijos, Kanados, Vokietijos ir kitų kraštų 
lietuvių bendruomenėmis - žavėjausi ankstes
niųjų kartų lietuvių pasišventimu puoselėjant 
lietuvybę, kovojant už Lietuvos laisvės bylą. 
Šie lietuviai kaip niekas kitas man įkūnijo gar
sųjį Prezidento Kenedžio pasakymą - "Ne
klausk, ką tavo šalis gali duoti tau, klausk, ką 
tu gali duoti savo šaliai". Nepalaužiamos dva
sios ir valios žmonės, jie tvirtai tikėjo, kad 
Lietuvos valstybė atgaus laisvę ir išdidžiai su
grįš į pasaulio žemėlapį. Kaip atkirtį slogiai to 
meto tikrovei, savo pajėgomis ir lėšomis jie 
steigė lietuvių namus, lietuviškas bažnyčias ir 
mokyklas, užtikrino Lietuvos atstovavimo 
svarbiausiose pasaulio sostinėse tęstinumą. 
Lenkiame galvas ir dėkojame Pasaulio lietu
vių bendruomenėms už lietuvybės ir Lietuvos 
nepriklausomybės idėjos puoselėjimą rūsčiau
siais mūsų tautos laikais - beveik 60 metų tru
kusios sovietinės okupacijos metais. 

Viltis ir begalinis tikėjimas skatina mus, 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos - ES ir 
NATO narės - piliečius, jau ne pirmą kartą 
susitikti čia, Hiutenfelde, ir svarstyti, kaip glo
balizacij os, o dabar ir pasaulinės finansinės 
krizės bei ekonominio nuosmukio sąlygomis, 
galime išlaikyti ir puoselėti lietuvybę svetur. 
Globalizacija, judėjimo laisvė ir besikurianti 
naujos kokybės europinė erdvė lietuviškai ta
patybei, lietuvybės išsaugojimui meta naujus 
iššūkius. Natūralu, kad pastaraisiais metais 
pastebimai išaugusi užsienio lietuvių bend
ruomenė reikalauja naujų, kūrybiškų sprendi
mų palaikant ir puoselėjant lietuvybę. Būtent 
todėl permainų Vyriausybė savo programoje 
įsipareigojo drauge su jumis parengti Glo
balios Lietuvos strategiją, kurios tikslas - už
tikrinti tautos vientisumą, užsienio lietuvius 
pilnavertiškai įtraukti į valstybės gyvenimą ir 
pritaikyti Lietuvos valstybės politiką globali
zacijos sąlygoms. Šiame pranešime paliesiu 
tik keletą strategijos aspektų, apimančių pilie
tybės, išeivijos dalyvavimo šalies politiniuose 
ir visuomeniniuose procesuose, veiklos "nuo
savybės" klausimus. 

Pradėkim nuo kertinio ir ne vienam lietu
viui skausmingo klausimo: kaip sudaryti pa
lankiausias sąlygas LR pilietybei išlaikyti? Tei
giamų poslinkių yra: štai naujoji Pilietybės 
įstatymo redakcija išsprendė užsienyje gimu
sių vaikų pilietybės problemą. Todėl šiandien 
vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos 
Respublikos pilietis, įgyja Lietuvos Respubli-

kos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų. Tai 
svarbus žingsnis, padarytas Lietuvos valstybės 
ir vieningos lietuvių tautos ateities vardan. 

Ne kartą esu sakęs, kad didžiausia klaida 
būtų nukirsti pasaulio lietuvius siejančius sai
tus ir įstatymiškai užkirsti kelią turėti dvigubą 
pilietybę asmenims, kurie dėl įvairių priežas

čių įgijo užsienio 
valstybės pilie
tybę. Dvigubos 
pilietybės insti
tuto įteisinimas 
nepriklausomai 
nuo LR piliečių 
dabartinės gyve
namos vietos bū
tų svarbus žings
nis stiprinant lie
tuvių tautos vie-

Užsienio reikalų minis- nybę. Tačiau pi-
teris Vygaudas Ušackas lietybė - tai dvi-

pusio eismo, tai 
ir teisės, ir pareigos, kelias. Jei Lietuvą prisi
minsite, kaip, deja, kartais būna, tik prisireikus 
papildomos pašalpos ar pigių medicinos pa
slaugų, nieko gero nebus. Ir jūs liksite nusivylę, 
ir Lietuvoje gyvenantys tautiečiai bus nepa
tenkinti. 

Po pasaulį išsibarsčiusiai nedidelei tautai 
tokia savitarpio pasitikėjimo erozija būtų pra
žūtinga. Todėl itin svarbu puoselėti pagarba, 
supratimu ir savitarpio parama grįstus visų 
lietuvių - Lietuvos lietuvių ir lietuvių užsieny
je; senosios ir naujosios išeivijos kartų; gilias 
tradicijas ir autoritetą turinčių išeivijos organi
zacijų bei naujai besikuriančių užsienio lietu
vių bendruomenių - santykius. 

Džiugu, kad gausėja užsienio lietuvių ini
ciatyvų ir aktyvumo Tėvynėje pa~zdžių. Dėl 
laiko stokos paminėsiu vos keletą. Stai Jungvti
nėje Karalystėje gyvenantis Dr. Audrius Si
maitis drauge su Lietuvos Jaunųjų gydytojų 
asociacija inicijuoja projektą "Pažangiausio 
sveikatos apsaugos vadybos ir paslaugų teiki
mo modelio įdiegimas", jaunųjų Lietuvos me
dikų rengimo projektus, taip pat planuoja at
verti grįžimo į Lietuvą paramos centrą. 

Iniciatyvos skatinti išvykusiųjų lietuvių, 
"nutekėjusių protų" grįžimą į Lietuvą ėmėsi ir 
JAV daktaro laipsnį įgijęs biotechnologas 
Daumantas Matulis, po daugiau nei dešimties 
užsienyje praleistų metų grįžęs į Lietuvą. Ne 
vienas dabartinio Ministrų kabineto narių sa
vo komandose turi išsilavinimą užsienyje ir 
patirtį Vakaruose įgijusių patarėjų. 

Premjero Andriaus Kubiliaus patarėju 
finansų klausimais dirba Mykolas Majauskas. 
Man ekonomikos ir energetinio saugumo 
klausimais patarinėja Oksfordo doktorantė 
Agnė Baranauskaitė. Iš JP Morgan kompani
jos New Yorke padėti Finansų ministrui grįžo 
Venantas Miškinis. Jums gerai pažįstama -
Jungtinės Karalystės Lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkė Laura Dzelzytė neseniai pra
dėjo dirbti Aplinkos ministerijos patarėja. Tai, 
mano žiniomis, pirmoji Vyriausybė, per tokį 
trumpą laiką priėmusi gausų būrį užsienyje 
gyvenusių ir dirbusių lietuvių. 

Tokius pavyzdžius turime garsinti kaip 
įkvėpimą kitiems užsienyje gyvenantiems 
lietuviams ir žinią tautiečiams Lietuvoje, kurie 
ne visada gerai informuoti apie užsienio lietu
vių darbus Tėvynei. 

Turime daugiau kalbėti ir apie tai, kad 
jūsų iniciatyvos kartais užgęsta dėl biurokra
tinių ar kitų kliūčių, ir spręsti, ką reikia keisti, 
kad jūsų gera valia ir pastangos nenueitų 
veltui. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Kandidatuos rinkimuose 

Vyriausiajai rinkimų ko
misijai (VRK) vasario 26 d. 
pareiškimus dėl dalyvavimo 
prezidento rinkimuose pa
teikė 6 kandidatai. Savo kan
didatūrą kelianti eurokomi
sarė Dalia Grybauskaitė ap
klausų įvardijama kaip po
puliariausia kandidatė. Do
kumentus taip pat įteikė val
dančiosios Tautos prisikėli
mo partijos (TPP) iškeltas 
jos pirmininkas, seimo vado
vas Arūnas Valinskas, opozi
cinės partijos "Tvarka ir tei
singumas" iškeltas partijos 
vicepirmininkas, seimūnas 
Valentinas Mazuronis, kaip 
nepriklausoma kandidatė 
rinkimuose dalyvauti keti
nanti Lietuvos valstiečių liau
dininkų pirmininkė Kazimi
ra Prunskienė, publicistu sa
ve vadinantis Vytautas Kund
rotas. Kandidatuoti žada lei
dėjas Algirdas Pilvelis, ta
čiau jis pareiškinių doku
mentų nepateikė ir dar nėra 
sumokėjęs būtino rinkimų 
užstato. 

Kol kas savo sprendimo 
dėl kandidatų nepaskelbė 
dvi gausiausios parlamento 
partijos - valdančioji Tėvy

nės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų bei opo
zicinė Socialdemokratų par
tija. TS-LKD dėl savo kan
didato spręs kovo 7 d. per 
partijos tarybos posėdį. Tą 
dieną savo sprendimą skelbs 
ir į tarybos posėdį bei suva
žiavimą susirinksiantys so
cialdemokratai. Paskutinioji 
diena pateikti pareiškimus -
kovo 13. Rinkimai vyks ge
gužės 17 d. 

Partijų populiarumas 
Valdantieji TS-LKD va

sarį pakilo į pirmąją poziciją 
partijų populiarumo lente
lėje. Kaip paskelbta vasario 
21 d., jei vasario pabaigoje 
būtų vykę rinkimai, TS-LKD 
būtų surinkę daugiausia bal
sų - 14.6%. Už antroje vie
toje likusią opozicinę partiją 
"Tvarka ir teisingumas" bū
tų balsavę 11.6% apklaus
tųjų. Sausį "tvarkiečiai" pir
mavo ir pagal apklausą būtų 
surinkę 12.1 % balsų. Trečią
ją poziciją išlaikė opoziciniai 
socialdemokratai, už kuriuos 
būtų balsavę 10.8% apklaus
tųjų. Balsuoti neitų 17.7% 
apklaustųjų, o 15.1 % teigė 
nežinotų, ką balsuojant pa
sirinkti. 

Koalicijos šimtadienis 
Vasario 23 d. TS-LKD, 

Tautos prisikėlimo partijos, 
Liberalų sąjūdžio bei Libe
ralų ir centro sąjungos koa
licija minėjo šimto dienų su
kaktį. TS-LKD partijos va
dovas premjeras Andrius 
Kubilius vienu pagrindiniu 
koalicijos pasiekimu įvardijo 
šalies biudžeto deficito su
mažėjimą, paveldėjus "sudė-

tingą finansinę ir ekonominę 
situaciją". Įgyvendinus val
stybės finansų stabilizavimo 
priemonių paketą suma
žintas valstybės biudžeto 
deficitas beveik 5 bendrojo 
vidaus produkto nuošim
čiais, "ir tai buvo svarbiau
sias šito šimto dienų pradi
nio etapo naktinių posėdžių 
rezultatas", sakė premjeras. 
Jis pripažino, jog padaryta 
klaidų, tačiau konkrečiai jų 
neįvardijo. 

Pasak premjero, didžiau
sia buvusios valdžios klaida 
- kad laiku nesureaguota į 
besikeičiančią padėtį ir atei
nantį sunkmetį. Valdančioji 
koalicija seime turi 84 vie
tas, iš jų daugiau nei pusė 
priklauso Tėvynės sąjungai
Lietuvos krikščionims de
mokratams. 

Energetikos ministerija 
Vasario 21 d. oficialiai 

pradėjo veikti naujoji Ener
getikos ministerija. Energe
tikos ministeris Arvydas 
Sekmokas planuoja turėti 
keturis politinio pasitikė
jimo pareigūnus. Ministeri
joje bus du departamentai, 
atsakingi už valstybinės 
energetikos strategijos įgy
vendinimą ir už naftos, dujų, 
elektros sektorių valdymą ir 
kontrolę. Ministerijoje dirbs 
47žmonės. 

A. Sekmokas vasario 26 
d. dalyvavo susitikime su 
premjeru Andriumi Kubiliu
mi ir valstybinės energeti
kos bendrovės LEO LT val
dybos pirmininku Gintautu 
Mažeika. Pastarasis pasida
lino informacija apie svar
biausius LEO LT valdybos 
darbus ir iškylančias proble
mas. Vardindamas strategi
nius bendrovės projektus 
LEO LT valdybos pirminin
kas visų pirma paminėjo vie
ningos ir laisvos Baltijos ša
lių elektros energijos rinkos 
sukūrimą, kuriam pritaria
ma ir kaimyninėse valstybė
se. G. Mažeika išreiškė susi
rūpinimą visuomenėje tvy
rančiu nepasitikėjimu LEO 
LT veikla ir patikino, kad jis 
pats jokiais ryšiais nėra susi
jęs su mažaisiais akcininkais, 
bendrove "NDX energija". 

Premjeras pastebėjo, kad 
LEO LT žymiai nepastūmė
jo į priekį naujos atominės 
elektrinės statybos, elektros 
tiltų į Švediją ir Lenkiją tiesi
mo, Lietuvos elektros ener
gijos sistemos prijungimo 
prie Vakarų Europos ener
getikos sistemos projektų. 
A. Sekmokas pažymėjo, kad 
atsakomybę dėl visuomenės 
nepasitikėjimo bendrovės 

veikla turėtų prisiimti jos 
stebėtojų taryba, kuri turėtų 
tikslu laikyti ne pelno sie
kimą, o ilgalaikių elektros 
vartotojų interesų užtikrini
mą ir ne Lietuvos energetinį 
saugumą. 
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Lietuva pristatyta penktajame 
''NY Times lravel Show'' 

lhr ~r\u Uork <!'.hnrs ~·"'; D 
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Kelionės mugių reklama Ntr. E. Misevili.enės 

LAURYNAS R. MISEV1e1us 

Mūsų šalies pristatymas di
džiausio Amerikos mi.esto dien
raščio jau šdtus metus paeiuui 
rengiamoje Kelionių mugėje 
sutapo su viename populia
riausių JAV fumalo keliauto
jams "Conde Nast 'Iraveller" 
vasario mėn. numeryje ;Jspaus
dintu reklaminiu straipsneliu, 
mininčiu Vilnių-Europos kul
tūros sostinę - 2009 tarp svar
biausiųjų 20-ties šiais metų 
lankytinų vietų pasaulyje. 

regiono dalis, bet ir kaip at
skira reprezentacija, vadovau
jant lietuvių kilmės Jungtinių 
Tuutų korespondentei Ann 
Zikaras-Charles, kuri savo 
aistrą keliavimui ir nuoširdžią 
meilę etninei Tėvynei pavertė 
internetiniu www.&obalticeu
rope.com projektu, agituo
jančiu amerikiečius pažinti 
"Tūkstantmetinę Lietuvą". 

Ryty pakrantėje atstovaujan
tis Žilvinas Bublis gausiai su
sirinkusius vaišino "Alita" bei 
Anykščių "Voruta" vynu ir ki
tais gėrimais. Koncertinėje 
programoje pasirodė Džane
tos Bublienės ir Birutės Moc
kienės iš NJ vadovaujama 
vaikų tautinių šokių grupė bei 
choras "Varpelis", atlikęs spe
cialius kūrinius "Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinė 2009" 
garbei. Visa tai filmavo nese
niai susikūrusi lietuviška in
ternetinė televizija Niujorke, 
vadovaujama Mykolo Gude
lio. Lietuvos generalinis kon
sulatas su JAV Lietuvių bend
ruomenės Manhattan, NY 
apylinke ŠV. Juozapo švento
vėje suorganizavo ir Valstybi
nio Vilniaus kvarteto kon
certą su JAV šiuo metu gyve
nančia iš Lietuvos kilusia iš
garsėjusia pianiste Golda 
Vainberg-Tatz. Bet ir Ann 
Charles komanda, jungtinis 
Baltijos šalių pristatymas ne
buvo vienintelis su Lietuva 

"NY Tim.es 'Ihlvel Show" - Birutė, Laurynas, Ilona 

Nepaisant viduržiemio są
stingio ir ekonominės krizės, 
dauguma kelionėms neabe
jingų niujorkiečių ir šio mies
to svečių neseniai lankėsi Ja
cob K. Javits parodų centre 
Manhattan, kur jau šešti me
tai organizuotas apie 500 ke
lionių agentūrų, reprezentuo
jančių daugiau kaip šimtą ša
lių, pritraukiantis "New York 
Times 'fravel Show". Penkti 
metai paeiliui pristatyta ir 
Lietuva - ne tik kaip Baltijos 

Pasitelkus į pagalbą New 
Jersey gyvenančias lietuves 
Birutę Asejevą ir Audronę 
Mačiūnaitę, niujorkiečius Al
gį Norvilą, Ritą Stelmokienę 
bei keletą kitų šių apylinkių 
mūsų tautiečių, Ann pastan
gomis buvo papuoštas lietu
viškas tautinis kampelis "NY 
Times". Kelionių mugės lan
kytojams surengtas seminaras 
"Pažinkite Baltijos šalis ir 
Skandinavij ą", pasirodymo 
lankytojai vaišinami iš Lie
tuvos importuota duona, sūriu, 
šokoladu ir kitais gaminiais, 
"Alita" atstovo JAV - bend
rovės "Litusco" interesams 

Jaunimas atlieka programą "NY Times 'lhlvel Show 2009'' š.m. vasario 7 d. 

Ntr. A. Mali.ūnaiUs 

Lietuvos tautinis kampelis ir savanoriai, vadovė Ann Zikaras
Charles (centre su karoliais) Ntr. E. Misevli.enės 

susijęs. Turp įvairių keliones 
organizuojančių agentūrų ma
tėme ir Amerikos lietuvio 
Mare Kazlausko vadovaujamą 
"Insight Vacations" firmą, 
Romo Kezio įkurtą "Vytis 
Tours" agentūrą bei David 
Margolis bendrovę 'TIQMPR'', 
minėtame renginyje atsto
vavusią Kvebekui (Kanada). 

Ntr. E. Misevičien~s 

Gaila, kad šiemet į rengi
nį neatvyko nė viena Lietuvos 
turistinė agentūra arba bent 
Valstybinio turizmo departa
mento atstovas. Tuo tarpu Iat-

viai sugebėjo atsiųsti vieną 
Rygos tarptautinio oro uosto 
vadovų J. Balk.ens, kuris nepa
gailėjo kritikos lietuviams. Ti
kėsimės, kad Vilniumi susiža
vėję "Conde Naste Thaveller'' 
skaitytojai ras kaip pasiekti 
Europos kultūros sostinę -
2009 ir be "Fly LAL" pagal
bos, o 2010-aisiais minimas 
Žalgirio mūšio 600 m. jubi
liejus ir dar po metų mūsų ša
lyje rengiamas Europos krep
šinio čempionatas prisivilios 
tuos svečius iš Vakarų šalių. 

Į Prisikėlimo kalną 
KUN. ROBERTAS PUKENIS 

Gavėnia prasideda Pelenų dieną. 
Žmonės, atėję i šv. Mišias, palenkia 
galvas, kad kunigas užbertų pašven
tintų pelenų: "Atsimink, žmogau, kad 
dulkė esi ir dulke pavirsi" arba "atsi
verskite ir įtikėkite". Iš esmės šitie du 
sakiniai papildo vienas kitą: pirmame 
žmogus, suvokęs savo trapumą, grei
čiau susimąsto, kas laukia po mirties 
ir, kad kol gyveni, būk geras, o pagal 
antrojo sampratą: tik atsivertęs, nu
skaidrinęs savo sielą, žmogus pajėgia 
tikėti. Ši liturginė simbolika mums 
primena, kad esame dulkės ir į jas pa
virsime. Skausmingai nubloškiamos 
mintys, kad mes esame pasaulio cent
ras, kažin kas virš kitų ... Šiurpus tas 
priminimas, bet teisingas. Dulkė iš
nyksta nematomai, kad buvo kažkuo. 
O žmogaus dvasia tikėjime gali ir iš 
dulkių padaryti nuostabiausių dalykų, 

paverčiant jas aukso smiltimis ar per
lais. Tik atsirėmę į Dievą, dulkes galim 
paversti kažkuo daugiau. 

Tikėjimas tampa gyvenimo atra
ma, skrydis i nemirtingumą. Thgul mes 
ir nepakeisime lemties, gamtos dės
nių, bet tikėjime, Dievo meilėje mes 
lengviau viską išsprendžiame, nugali
me. Gyvenimas yra lyg kopimas i kal
ną. Jeigu paslysi, nesusigriebsi, tai ir 
nugarmėsi. Kristui labai patiko kalnai 
ir jūra, vėjo gūsis, bangų šniokštimas. 
Ir aš norėčiau atsistoti kalnu arba būti 
gelmė, tačiau niekada neaprėpsiu visų 
dangaus skliautų ir nepasieksiu gel
mės. O kaip slegia sielą žmogaus ribo
tumas ir kaip žavi tie tolių toliai ir ta 
mažytė mūsų žemė. Nuo kalnelio to
liau matyti: žalias laukas, kryžius, akys 
ežerų ir Bažnyčių bokštai. Ir vėl aš il
gesy sugrįžtu į Palestiną, į Kristaus 
šalį. O ką Viešpats pasakė Kuran Ha
tin kalnelyje, palaiminimų kalne? Jė-

zus paskelbė žmonijai aštuonis laimės 
žiedus, nurodė, kokie žmonės gali pa
tekti į dangų, tai dvasingieji beturčiai, 
romieji, gailestingieji, taikdariai ... 

Čia yra krikščioniškoji konstitu
cija. O kaip įspausti savo sieloje tuos 
laimės žiedus? Vienas palaiminimas 
papildo kitą. Pirmiausia tyraširdžiai 
regės Dievą, nes tik jie gali subran
dinti savyje kitas dorybes. Šiuos palai
minimus reikia skaityti lėtai ir kartoti 
ilgai ilgai, kol Kristaus žodžiai tave 
pasieks palaimos jausmu. Per tris vie
šosios veiklos metus Jėzus skubėjo 
daryti gera: išvaikščiojo Judėją, Sa
mariją ir Galilėją, gydydamas ligonius 
ir skelbdamas Dievo karalystę. 

Tuip Gavėnios pirmąjį sekmadie
nį pradėjome Gundymų kalno Evan
gelija. Kristus pakilo į kalną melstis. 
"Jis praleido dykumoje keturiasde
šimt dienų ir naktų ir buvo šėtono 
gundomas". Visais laikais ir žmogus 
yra gundomas duona, garbe ir valdžia. 
Kristus parodo pavyzdį, kaip reikia 
tarnauti Dievui, kaip mes privalome 

pasielgti kiekvienoje būklėje. "Eik 
šalin, šėtone ... , Viešpatį Dievą tegar
bink ir jam vienam tetarnauk". 

Norėčiau pasėdėti prie Jokūbo 
šulinio, kad sutikčiau Kristų ir gaučiau 
atsigerti amžinojo šaltinio vandens. Ir 
tu savo žodžiais atgaivintum mane. 
Norėčiau palydėti Tuve pas Lozorių, 
kurį prikėlei, prie kurio kapo verkei. 
Tuda ir dabar. 

Tuda ėjo Kristus istorijos vieške
liais, o šiandien, dabar mes. Ir istorija 
labai dažnai pasikartoja. Tada kry
žiavo fariziejai, aukštieji kunigai, o 
kaip šiandien, kas labiausiai įžeidžia 
Kristaus mokslą? 

Argi nėra mūsų gyvenimas - kopi
mas į kalną? Ir taip norėtųsi, kad tie, 
kurie yra pakilę aukščiau, paduotų 
ranką kitam, kad nesukluptume. Thip 
norėtųsi, kad kiekvienas žmogus 
turėtų Tuboro kalną savo šalyje, ku
rioje galima sukurti laimę, išpildyti 
svajas. Ir būtų gera gyventi čia, kur 
Nemunas teka, kur Baltijos jūra šne
ka, kur lygumos ir pievos. 



Apdovanojimai 
"Sugiharos fondas - diplomatai už gy

vybę" 2008-ųjų Tolerancijos žmogumi pa
nuoliui, kunigui Arūnui Peškaičiui, psicho
logui Robertui Povilaičiui, dainininkei Jurgai 
Šeduikytei. skelbė žurnalistą MYKOLĄ 

DRUNGĄ. Titulo laimėto
jui įteiktas diplomas ir me
dalis su Lietuvoj e dirbusio 
Japonijos diplomato Chiu
ne Sugiharos, kuris padėjo 
išsigelbėti nuo nacių perse
kiojimo tūkstančiams žydų 
per Antrąjį pasaulio.Į karą, 
atvaizdu. 

Tulerancijos žmogumi skelbiamas Lietu
vos pilietis, savo veiksmais, viešu pavyzdžiu 
arba atviru žodžiu stojęs prieš ksenofobijos 
bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei 
kitataučių persekiojimą, pasisakęs prieš 
radikalizmo apraiškas bei prietarus politinia
me-visuomeniniame Lietuvos gyvenime. 

Šiemet fondo valdyba, atsižvelgdama i 
visuomeninės žinovų komisijos nominacijos 
siūlymus, rinkosi iš keturių kandidatūrų. Tui 
- teisininkas Dainius Žalimas, literatūrolo
gas, eseistas ir vertėjas Laimantas Jonušys 
bei žurnalistai Kęstutis Girnius ir Mykolas 
Drunga. 

"Sugiharos fondas - diplomatai už gyvy
bę" įsikūrė 1999 metais Lietuvos ir Belgijos 
mokslo ir verslo žmonių iniciatyva. Fondo 
tikslas - įamžinti garsaus Japonijos diploma
to C. Sugiharos atminimą. Kaune Japonijos 
konsulu dirbęs C. Sugihara nepaisė Japoni
jos vyriausybės nurodymų ir 1940 metais iš
davė 6,000 tranzitinių vizų nacių persekioja
miems žydams. Dabar Kaune, Vaižganto 
gatvėje, buvęs Japonijos konsulatas gausiai 
lankomas turistų iš viso pasaulio. Jame veikia 
VDU J aponistikos studijų ir Genocido aukų 
gelbėjimo tyrimų centrai. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
atstovui Lietuvoje Gabrieliui Žem.kalniui už 
nuopelnus Lietuvos valstybingumui įteiktas 
Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas 
"Lietuvos tūkstantmečio žvaiffeė" · 

Metų Tolerancijos žmogus šiemet pa
skelbtas aštuntą kartą. Pirmąjį metų Tole
rancijos žmogaus apdovanojimą 2002 metais 
gavo Medininkų traged!jos liudininkas, re
formatų kunigas Tumas Semas. 

Kaip pranešė URM, G. z.emkalnis apdo
vanotas už nuopelnus atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę ir lietuvių išeivijos telkimą 
bei ilgametį darbą Lietuvos labui. Apdova
nojimą PLB atstovui įteikė užsienio reikalų 
ministeris Vygaudas Ušackas. 

2007 metais URM įsteigė garbės ženklą 
"Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė" Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio proga. Juo 
apdovanojami Lietuvos ir uhienio valstybių 
piliečiai už ypatingus nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarp
valstybinius santykius, ypatingus nuopelnus 
valstybės tarnyboje. (BNS) 

Vėliau metų Tulerancijos žmogaus titulas 
atiteko teatrologei profesorei Irenai Veisai
tei, žurnalistui Algimantui čekuoliui, reži
sieriui Sauliui Beržiniui, pranciškonų vie-

Gal Kinija laukia? 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Šiurpus terorizmo prasi
veržimas įvyko Indijoje, Mum
bajo mieste. Manytumei vis
kas aišku: visi pėdsakai veda į 
Pakistaną. Thčiau įtarimą ke
lia, kad visa tai atrodo per 
daug aišku. 

Dar įdomiau, kad niekur 
nekeliamas klausimas, kieno 
naudai nusikaltimas, kokia iš 
to nauda su vidaus teroristais 
besigrumiančiam Pakistanui? 
Ir ar tokia provokacija apsi
mokėtų Indijai, jei ji sumany
tų smogti nedraugiškam Pa
kistanui? Juk Indija tuo paty
rė milžiniškus nuostolius vien 
tik turizmo srityje. 

Mano mąstysenos dėmesį 
į tai atkreipė prisiminimas 
girdėto komentaro didžiosios 
ekonominės krizės pradžioje. 
Kai kurie ekonomistai teigė, 
jog, kaip krizė rodanti, JAV 
ekonominė galia pasaulyje 
nyksta ir dėl pirmumo vyksta 
varžybos tarp Indijos ir Kini
jos. Turp - Kinijos. O visose 
terorizmo diskusijose - Kini
jos lyg visai nebūtų. Žinome, 

DĖMESIO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 

PRENUMERATORIAMS l 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pažy· 
mėta ant laikraščio lipdės su 
jūsų adresu. Nelaukite primi· 
DilDo - laiku ją atnaujinkite. 
Tuo mtaupy1ite administra
cijos laikų ir palto išlaidas. 

lŽleidėjai 

kad tarp žudikų kiniečių ne
buvo. Nebent tas paminėtasis, 
iš anksto Tudž Mahalo virtuvėje 
įsidarbinęs agentas virėjas? 

Neabejoju, kad žudikai -
savižudžiai buvo Islamo radi
kalizmo ir globalizmo įkaitin
ti Pakistano, Bengladešo ir ki
tokie kovotojai. Thkius žudi
kus lengva sutelkti ir apmoky
ti "neliečiamuose" kalnų ra
jonuose Pakistane. Thčiau 
šiam žygiui paruošti ir ji vyk
dyti žvalgybos ir finansiniai 
šaltiniai tikrai netekėjo iš JAV 
šaltinių. Tas išpuolis prieš 
Mumbajų gali pakenkti ir 
Islamo teroristams, besinau
dojantiems "neliečiamumu" 
Pakistano kalnuotame rajone 
Afganistano pasienyje. 

Lig šiol net karinis dikta
torius Mušiarefas nesiėmė 
veiksmingų žygių prieš tero
ristų peryklą. Esą net apie 
20% Pakistano kariuomenės 
karininkų yra to rajono kil
mės. Dabar, Indijos grėsmės 
akivaizdoje, reikalai kitaip at
rodo. Lig šiolei, kai NATO 
kariai vejasi juos iš Pakistano 

užpuolusius teroristus, kyla 
triukšmas dėl Pakistano teri
torijos pažeidimo. Toks pat 
triukšmas kyla ir tada, kai iš 
JAV bepilotinių lėktuvų bom
barduojami teroristų lizdai. 
Vaikų ir moterų žudymu buvo 
kaltinami amerikiečiai žudą 
tarp moterų ir vaikų besislaps
tančius teroristus. 

Dabar gi iš Islamo teroris
tų priebėgos rajono kilę 
Mumbajo žudikai staiga pa
keitė padėtį. Ir jei už tosto
vėjo Kinijos žvalgyba, gali nei
giamai atsiliepti ir jos pla
nams. Ypač jei ši krizė neiti
kėtinai pasitarnautų suma
žinti nuolatinei įtampai tarp 
Indijos ir Pakistano. Rodos, 
nebuvau tarp paskutiniųjų, 
jau senokai įspėjusių, apie Is
lamo kilmės globalistų planus 
sukurti pasaulinę "Muhometo 
imperiją". Dabar bandau at
kreipti dėmesį i lyg geros pro
gos laukiančią Kiniją. Neseniai 
girdėjau šmaikštų posakį apie 
europiečius: "Optimistai mo
kosi anglų kalbos, pesimistai -
rusų, o realistai - kiniečių". 

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

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

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

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 
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__ ..... , KANADOS ĮVYKIAI „, __ _ 

Politika ir pyragėliai 
JAV prezidentas B. Oba· 

ma susitikim.o Otavoje metu 
dar kartą pareiškė, kad ne
varžys, bet stiprins ir plės 
tarpusavio prekybą. Abu -
JAV ir Kanados vadovai už
tikrino vienas kitą, kad vals
tybės bendradarbiaus oro 
taršos mažinimo, saugumo 
ir kitose srityse. Dėkodamas 
kanadiečiams už pagalbą Af
ganistane, prezidentas ne
prašė pratęsti misijos. Kana
diečiai itin šiltai ir nuošir
džiai sutiko ir išlydėjo svečią. 
JAV prezidentas, vykdamas 
namo, netikėtai sustojo nu
pirkti dukroms garsiųjų 
Moulin de Provence kepyk
los klevo lapo formos pyra
gėlių. Tuks prezidento pasi
rinkimas iš karto leido pa
justi ekonominę naudą. Pra
ėjus net ir kelioms dienoms 
po prezidento apsilankymo, 
kepykla parduoda dešimte
riopai daugiau šių pyragai
čių, atėjo užsakymai šiam 
kanadietiškam. skanėstui ne 
tik iš JAV, bet ir Europos. 

Liberalai ir NDP opozi· 
cijos vadovai, susitikę su 
prezidentu Obam.a, sugebė
jo išsakyti savo nuomonę dėl 
Guantanamo kalinio kana
diečio Khadr ir kanadiečių 
misijos Afganistane, pabrėž
dami, kad opozicijos nuo
monė skiriasi nuo ministerio 
pirmininko. JAV preziden
tas paaiškino, kad kiekvieno 
buvusio Guantanamo kali
nio byla peržiūrima, ir tik 
tada bus daromas sprendi
mas, kaip su juo pasielgti. 
Dar vienas susitikimas Ota
voje politikams kelia nema
žai spėjimų. Svečią pasitikusi 
gen. gubernatorė M. Jean ir 
JAV prezidentas atrado ne
mažai bendros kalbos. B. 
Obama pakvietė ją apsilan
kyti Vašingtone, sukeldamas 
nemažą sumaištį diplomati
nio etiketo saugotojams. 
Gubernatoriai, atstovaujan
tys D. Britanijos karalienei, 
paprastai lieka nuošalyje 
nuo tiesioginio politinio gy
venimo. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper netrukus po susiti
kimo su JAV prezidentu B. 
Obama lankėsi Niujorke. 
Čia jis susitiko su Jungtinių 
Thutų organizacijos sekreto
riumi Ban Ki-moon. Aptarta 
ekonominė padėtis ir saugu
mas pasaulyje, problemos 
Haityje bei Afganistane, 
dviejų Kanados diplomatų 
pagrobimas Nigerijoje. Ki
tuose susitikimuose su vers
lo vadovais, spaudos konfe
rencijoje ir pokalbiuose su 
televizijos žurnalistais minis
teris pirmininkas dar kartą 
pabrėžė, kad bet koks preky
bos ribojimas savais tikslais 
nepadės įveikti sunkmečio, tik 
pakenks tarpvalstybinei pre
kybai ir bendradarbiavimui. 

Kanados vandens ap· 
saugos laivas išgelbėjo Ispa-

nijos žvejybos tralerio įgulą 
- 22 žvejus, žvejojusius maž
daug 400 km. nuo St. John. 
Apatinėje laivo dalyje kilus 
gaisrui, žvejai buvo priversti 
palikti nejtikėtinai greitai 
skęstantį laivą ir išsilaipinti 
ant plaustų arba tiesiog šokti 
į šaltą vandeni. Kanados pa
sieniečių laivas buvo arčiau
siai įvykio vietos, ir jie nedels
dami nuskubėjo prie skęs
tančio laivo. Buvo išgelbėta 
visa 22 žmonių įgula ir nu
gabenta į krantą, kur keli su
žeistieji ar pakliuvę i šaltą 
vandenį yra gydomi. 

Montrealio ligoninių 

darbuotojai netikėtai paste
bėjo keistokus reiškinius ir 
juos įvardijo kaip "Baby tou
rism". Iš prancūziškai kal
bančių valstybių kaip turis
tės atvykstančios besilau
kiančios moterys stengiasi 
gimdyti Montrealio ligoni
nėse. Vėliau jos prašo nauja
gllnio dokumentų, kad galė
tų gauti kūdikiui Kanados 
pilietybę. Neretai "pakelei
vės" mamos išvyksta, net ne
sumokėjusios už paslaugas, 
palikdamos ligoninių dar
buotojus be atlyginimo už 
atliktą darbą, išeikvotas ligo
ninių lėšas. 

Seimos gydytojus kai 
kuriuose Kanados rajonuo
se pakeis prityrusios, turin
čios aukštąjį medicininį išsi
lavinimą medicinos seserys 
(nurse practitioners). Tui re
gistruotos medicinos seserys 
(RN), kurios, be darbo patir
ties, yra įgijusios papildomų 
teorinių slaugos ir gydymo 
žinių. Planuojama, kad iki 
2012 m. bus 35 medicinos 
punktai. Pirmasis toks svei
katos punktas jau veikia Sud
buryj e, kuriame aptarnau
jama 2,000 pacientų. Medi
cinos seserys gali atlikti ne
sudėtingus gydymo ir ligos 
nustatymo darbus, ypač ilga
laikių, pasikartojančių ligų 
atvejais, paskirti laboratori
nius tyrimus, vaistus. 

Lygiai metams likus iki 
Vankuverio olimpiados ati
darymo, užbaigtos olimpinio 
kaimelio ir kitos numatytos 
statybos. Dabar bus praktiš
kai išbandomos naujosios 
patalpos ir sporto aikštelės 
bei įranga, taisomi bet kokie 
netikslumai. Dabar rūpina
masi olimpiados svečių ir da
lyvių saugumu. Jau aišku, 
kad pirminiame plane nu
matyta suma 175 mln. dol. -
nepakankama. Išlaidos gali 
padidėti iki l bln. dol. Vts0s 
vyriausybės- federacinė, pro
vincijos ir savivaldybė pasi
dalijo saugumo užduotis ir 
išlaidas. Federacinė vyriau
sybė atsakinga už pasienio, 
oro uostų ir užsienio dele
gacijų apsaugą, provincija ir 
miestas rūpinsis olimpinio 
kaimelio, sporto aikštynų ir 
sportininkų saugumu. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
DISKRIMINACUA 

DARBE 
Tautinių mažumų ir išei

vijos departamento užsaky
mu atlikto tyrimo duome
nimis, diskriminaciją dėl 
tautybės darbo rinkoje arba 
švietimo bei profesinio ren
gimo srityje teigia patyrę 
20.3% Lietuvoje gyvenančių 
ne lietuvių. Diskriminaciją 
dėl tautybės darbo rinkoje 
arba mokymo įstaigose tvir
tina patyrę 23.1 % rusų, 
19.7% lenkų ir 29.5% kitų 
tautybių atstovų. Rusai, len
kai ir kitų tautybių atstovai 
diskriminaciją dažniausiai 
patyrė įsidarbindami arba 
siekdami karjeros darbe. 
Apklausos dalyviai tvirtino, 
kad darbo rinkoje jiems daž
niausiai kyla problemų dėl 
nepakankamo lietuvių kal
bos mokėjimo ( 42% }, nei
giamo darbdavių požiūrio 
dėl tautybės (10.8% }, diskri
minacijos dėl tautybės ap
raiškų darbo rinkoje apskri
tai (8.5% }, dėl kvalifikacijos 
patvirtinančių dokumentų 
nepripažinimo Lietuvoje 
(6.8% ). 'fyrime, atliktame 
2008 m. rudenį, buvo ap
klausti 622 Vilniaus miesto 
ir rajono bei Klaipėdos 
miesto ir rajono savivaldy
bių tautinių mažumų atsto
vai. Šios vietovės pasirink
tos, nes jose tautinių mažu
mų atstovai gyvena gausiau 
nei kituose, be to, šios teri
torijos išsiskiria pagal gy
ventojų tautinę įvairovę. 

PAKILO KAINOS 
Statistikos departamen

tas praneša, jog vartojimo 
prekių ir paslaugų kainos 
Lietuvoje šių metų sausį, pa
lyginti su pernai gruodžiu, 
paaugo 2.7%, metinė inflia
cija siekė 9.6%, o vidutinė 
metinė infliacija - 10.9%. 
Sausio mėnesio infliacijos 
šuolis yra susijęs su admi
nistruojamųjų kainų didini
mais. Didžiausios įtakos 
sausio infliacijai turėjo iki 
19% išaugęs pridėtinės ver
tės mokesčio (PVM) tarifas 
bei lengvatinio 5% tarifo 
naikinimas daugumai pre
kių. Be to, sausio pradžioje 
padidėjo kuro ir alkoholio 
akcizai, apie 13% šalies gy
ventojams pabrango elekt
ra, o dujos - ketvirtadaliu. 
Tačiau sausis - pirmas ir 
paskutinis mėnuo šiais me
tais, kai vartojimo prekių ir 
paslaugų kainų rodiklis Lie
tuvoje šoktelėjo į viršų, tiki
na banko "Hansabankas" 
žinovai. Jų teigimu, kainų 
augimas Lietuvoje pirmąjį 
pusmetį sparčiai lėtės, o ke
liais antrojo ir trečiojo ket
virčių mėnesiais galima de
fliacij a. "Hansabanko" nu
matymais, metų infliacija 
2009 m. Lietuvoje sieks 5%. 

KARJEROS MUGĖ 
Vasario 19-21 d.d. Vil

niuje jau 7-ąjį kartą "Litex
po" parodų centre surengta 

tarptautinė aukštojo moks
lo, profesinio mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo paro
da "Mokymasis. Studijos. 
Karjera". Tai - didžiausia 
tokio pobūdžio paroda Bal
tijos šalyse, kasmet rinkai 
pateikianti aktualiausias 
pristatomų sričių naujienas. 
Parodoje dalyvavo 117 mo
kymo įstaigų, institucijų iš 
16 šalių: Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Čekijos, 
Danijos, Didžiosios Brita
nijos, Olandijos, JAV, Kana
dos, Prancūzijos, Rusijos, 
Škotijos, Švedijos, Šveicari
jos, Vokietijos. Studijas Lie
tuvoj e pristatė 34 aukšto
sios mokyklos. Tarp jų - visi 
šalies valstybiniai ir ne
valstybiniai universitetai, 
kolegijos. Su populiariau
siais bei reikalingais amatais 
bei profesijomis supažin
dino profesinės mokyklos. 

SKRIS IŠ VILNIAUS 
Latvijos skrydžių bend

rovė "airBaltic" nuo vasaros 
sezono pradžios žadėjo at
naujinti tiesioginius skry
džius iš Vilniaus į Londoną, 
Briuselį, Berlyną ir Helsin
kį. Thčiau, kaip ir dabar, va
saros sezonų metu iš Vil
niaus bendrovė skraidins tik 
į 6 Europos miestus - Ko
penhagą, Milaną, Miun
cheną, Rygą, Stokholmą ir 
Taliną. Firma "air Bal tie" 
patvirtino planus skraidinti 
iš Rygos į Palangą ir atgal 
12 kartų per savaitę nuo 
kovo 29 d. Kelios užsienio 
firmos domisi veikla Vil
niaus oro uoste ir gali užimti 
nišą, kuri atsirado iš Vil
niaus visai nebeskraidinant 
"flyLAL". Belgijos įmonė 
"Brussels Airlines" pranešė 
tiesioginius skrydžius tarp 
Vilniaus ir Briuselio prade
danti kovo 30 d. 

"ČILĮ" SĖKMĖ 
Tarptautinį restoranų 

tinklą valdanti bendrovė 
"Čili Holdings" 2008 m. sėk
mingai plėtėsi, o jos parda
vimai išaugo beveik penkta
daliu. "Čili" grupė 2008 m. 
siekė 201.2 min. litų kon
soliduotą apyvartą, kurios 
augimą lėmė stabili tinklo 
plėtra Lietuvoje bei sėkmin
gas įsikūrimas naujose tarp
tautinėse rinkose. 2008 m. 
atidaryti 3 nauji restoranai 
Lietuvoje bei vienas Latvi
joje. Išaugusius pardavimus 
net ir įsibėgėjančio nuo
smukio laikotarpiu garanta
vo planinga plėtra, sėkmin
gai įgyvendinta įmonių 

restruktūrizacija, nerentabi
lių padalinių atsisakymas 
bei ypatingas dėmesys klien
tų poreikiams. Šis restoranų 
ir kavinių tinklas jungia 81 
viešojo maitinimo tašką "Či
li pica", "Čili kaimas", "Čili 
Kinija", "Čili bistro" bei 
"Čili kava" Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Ukrainoje 
bei Rusijoje. 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Malonūs ryšiai venti, Jūsų atliekama muzika 
teikia ramybę ir taiką. Taip 
pat Jūs esate neįkainojama 
dovana parapijai ir visai Los 
Angeles lietuvių bendruome
nei. Noriu palinkėti ir toliau 
dirbti ir statyti naujus veika
lus. Jūsų koncertai yra ir bus 
didelis įnašas į Lietuvos išeivi
jos muzikinės kultūros indėlį. 
Su pagarba, 

Praeitis riša Šv. Kazimie
ro parapijos Los Angeles diri
gentus taip pat, kurių vienas, 
dabarties giesmynų maestro, 
Viktoras Ralys, gilia pagarba 
ir dėmesiu sekmadienių re
pertuare kartoja seną giesmy
ną naujai atremontuotoje Šv. 
Kazimiero šventovėje. Esate 
maloniai kviečiami apsilanky
ti šią vasarą čia, dangoraižių 
didmiestyje, kur neperseniau
siai buvo atšvęsta ir Šiluvos 
Marijos stebuklo dovana. 

vavusio Religinės muzikos 
koncerte Los Angeles, CA, 
kur šis talentingas Maestro la
bai palankiai įvertino losange
liečius: "Gerb. Viktorai ir 
choristai, - jis rašo, - atslūgo 
mano velykiniai darbai para
pijoje, tačiau nesumažėjo 
įspūdis, kurį atsivežiau iš Jūsų 
parapijos (Los Angeles) 
Verbų sekmadienio koncerto. 

Virgilijus Barkauskas" 
P.S. Esu labai dėkinga už 

Jūsų dėmesį šiems užrašams. 
Muz. Viktoras Ralys, Šv. Ka
zimiero parapijoje Los Ange
les, CA, yra ištikimas savo ta
lento dovana kiekvienam. Dar viena labai džiugi 

laiško nuotrauka Virgilijaus 
Barkausko, vieną kartą daly-

Jūsų visų įdėtas darbas 
vertas susižavėjimo, Jūsų ne
išsenkama energija verta pa
garbos. Šiandieną, kada pa
saulis yra susirūpinęs, kaip 
saugiau, o ne kaip geriau gy-

Stasė V. Pautienienė, 
Los Angeles, CA 

Daugiau nei dveji metai, kai Los Angeles lietuviai Amžinybėn išlydėjo muzikę kompozitorę 
Giedrą Gudauskienę. Šioje nuotraukoje čia dar vis atsispindi geros nuotaikos šviesi drau
gystė. Sėdi pirmoje eilėje duktė Daina Gudauskaitė, šalia jos Ona Deveikienė; tautine juosta 
nuo visų susirinkusiųjų apjuosta kompozitorė Giedra Gudauskienė, šalia jos Liucija Mažei
kienė, Rimtautas Dabšys, Janina Čekanauskienė, Kvirinas Dargis, Vita Vilkienė, Stasė 
Pautienienė, Antanas Polikaitis 

Vasario 16-oji -
tai musų laisvės 

simbolis 
1918 metais buvo atkurta prieš 1000 metų 

jau gyvavusi ir tuo laiku Europos metraščiuo
se nuo 1009-tų metų minima ir žinoma Lietu
vos valstybė. Valstybė, kurios valdovas (1240-
1263) Mindaugas prieš 756 metus (1253) buvo 
karūnuotas! Karaliaus Mindaugo valstybę pri
pažino Europos universalioji jėga ir karaliaus 
Mindaugo LIETUVA tapo Europos valstybių 
ir jų valdovų sistemos dalimi. Prieš 600 metų 
Lietuvą valdė gediminaičiai - Vytautas Didy
sis, 1392 iki 1430 metų. Po gediminaičių dinas
tijos Lietuvą valdė jogailaičiai. Apie tuos mū
sų tautos didingus laikus mums šiandien liudi
ja: KERNAVE - Mindaugo pilis ir tų laikų 
sostinė, TRAKAI - Kęstučio pilis - sostinė 

buvo perkelta į Trakus, VILNIUS - Gedimino 
pilis, KAUNAS - Vaidoto pilis ... ir daugelis 
kitų pilių ir piliakalnių. 

Prieš 440 metų buvo sudaryta Liublino 
unija - Lietuva ir Lenkija sujungtos. Prieš 200 
metų - 1795-tais Lietuva buvo perimta kaip 
caristinės Rusijos imperijos dalis ir tuo Lietu
va buvo ištrinta iš Europos politinio žemėla
pio 123-jiems metams ... Net iki 1918-tų metų! 
"Džiaukitės broliai - viltis atgyja" prieš 178 
metus tai buvo 1831-mų metų sukilimo šūkis! 
Po to vyko 1863 metų sukilimas. 

Tuo ir prasidėjo kelias į 1918-tų metų Va
sario 16-tąją, į nepriklausomybės ir laisvės at
statymą, atkūrimą. Tas kelias buvo itin sunkus. 
1864-tais (prieš 145 metus) buvo uždrausta 
lietuviška spauda lotyniškomis raidėmis. Thuta 
nepasidavė! Iš užsienio per 40 metų slapta į 
Lietuvą įnešta, pagal turimus duomenis, apie 

4 milijonai lietuviškų spaudinių, neskaitant 
konfiskuotų - per 37,000. Lietuvišką draudžia
mą spaudą slapta nešė, rizikuodami laisve ir 
gyvybe, daugiau kaip 2000 mūsų brolių knyg
nešių. Į Lietuvą buvo nešami: Aušra, Varpas, 
Lietuviškas balsas, Šviesa, Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga ir kiti spaudiniai, lietuviškos knygos. 
Spaudos draudimas panaikintas tik 1904 me
tais, 2004-tais metais Lietuvos knygnešių veik
la buvo įtraukta į Europos ir pasaulio istorijos 
unikalias bylas. 

Vykstant Pirmajam pasauliniam karui, kai 
iš Lietuvos pasitraukė carinės Rusijos imperi
nės valdžios struktūros ir kraštą užėmė okupa
cinė Vokietijos kariuomenė, lietuviai vis ryš
kiau ir ryžtingiau kėlė tautiškumo ir valstybin
gumo idėjas. 1917 metais sukviesta Lietuvių 
konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 200 atstovų iš visos Lietuvos ir joje 
išrinkta Lietuvos taryba. 1918-tų vasario 16 d. 
Vilniuje vienbalsiai paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės aktas. Sią dieną, nepaisant repre
sijų, lietuviai šventė ir sovietmečiu, ir visur ir 
visada. Ir mes, - Kanados lietuvių bendruo
menė, Kanados Londone - lietuvių tautos da
lis, bendraudami ir švęsdami šią šventę, ati
duodame pagarbą ir padėką mūsų broliams ir 
sesėms, kurie aukojosi, kentėjo ir kovojo už 
mūsų tautinę egzistenciją ir laisvę! 

2008 metų gruodžio 30 d. - tai mūsų tau
tos kėlėjo dr. Vinco Kudirkos 150-tas gimta
dienis! Jo palikimas mums - mūsų tautos him
nas - kur aiškiai sakoma Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia! Didžiuokimės! Šie 2009-tieji 
yra mums ypatingi metai - Lietuvos vardo ofi
cialus tūkstantmetis! Mūsų širdyse visam lai
kui telieka gyvas žodis Lietuva! Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir būt! Te
gyvuoja per amžius mūsų didinga tėvynė, lais
va ir nepriklausoma Lietuva! 

Stasys Keras, KLB Londono apyl. pirm. 



Metinis susirinkimas ir koncertas 

VLB Romuvos apylinkės valdyba: iš k. Inga Senkutė-Scholzienė, Ona Šiugždinienė, Bronė 
Lipšienė, Rita Luinienė, Marija Schaeferienė ir pirmininkė Irena Timpienė 

2009 m. sausio 17 d. įvyko 
Hiittenfeldo Romuvos pilies 
didžiojoje salėje Vokietijos 
LB Romuvos apylinkės meti
nis narių susirinkimas. Per ofi
cialų posėdį buvo perrinkta 
valdyba, vadovaujama Irenos 
Timpienės, po to buvo meni
nė programa ir bendras po
būvis. 

Išsirinkus susirinkimo pre
zidiumą ir perskaičius praeito 
susirinkimo protokolą, apy
linkės pirmininkė Irena Tim
pienė savo pranešimą pradėjo 
tylos minute prieš mėnesį mi
rusio Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus Andriaus Šmito 
prisiminimui. Pranešime l. 
Timpienė paminėjo, kad apy
linkei priklauso 140 narių, ir 
išvardijo ilgą eilę renginių, 
kuriuos apylinkės valdyba su
organizavo arba prie kurių 
prisidėjo. Savo pranešimą pir
mininkė baigė padėka apylin
kės nariams, kurie savo dar
bais padeda apylinkės valdy
bai. Po iždininkės, Kiškių klu
bo vadovės ir kontrolės ko-

misijos pranešimų ir diskusijų, 
valdyba buvo atpalaiduota 
nuo atsakomybės. 

Naujos valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai pra
ėjo labai greitai, nes seni or
ganai buvo perrinkti naujai 

Smuikuoja Danaja 

kadencijai. Valdybą ir toliau 
sudaro pirmininkė Irena Tim
pienė, sekretorė Marija Schae
ferienė, iždininkė Rita Lui
nienė ir narės Bronė Lipšienė, 
Inga Senkutė-Scholzienė bei 
Ona Šiugždinienė. Kontrolės 
komisiją sudaro Greta Kot-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 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 

kienė ir Ronaldas Tesnau. Vi
suotinis narių susirinkimas 
užbaigtas kun. Jono Dėdino 
pagerbimu, kuris sausio 10 d. 
šventė savo gimtadienį, sugie
dant Ilgi.ausių metų. 

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo meninė programa. 
Irena Timpienė buvo paža
dėjusi netikėtumą. Ir tikrai 
buvo jis, kai į sceną išėjo de
vynios jaunos moterys, pasi
puošusios lietuviškais tauti
niais drabužiais - VLB Miil
heimo/Esseno apylinkės folk
lorinis ansamblis "Leliumai", 
vadovaujamas Danajos, kuri 
pati Hiittenfelde gerai jau yra 
žinoma, nes čia ne kartą yra 
buvusi. "Leliumai" atliko visa
pusišką programą, dainavo 
liaudies dainas lietuviškai ir 
žemaitiškai, šoko tautinius šo
kius ir ratelius, net įtraukda
mos publiką, grojo įvairiais 
instrumentais, jų tarpe ir lie
tuviškais skudučiais bei kank
lėmis. Šalia ansamblio vado
vės Danajos, koncertą lydėju
sios smuiku, iš "Leliumų" an
samblio labai teigiamai išsi
skyrė ir akordeonistė Vilma 
Kindermannienė. 

Po meninės programos 
apylinkės nariai ir svečiai vai
šinosi valdybos paruoštomis 
gėrybėmis, šnekučiavosi ir 
linksminosi iki vėlyvos nak
ties. pv (Ntrs. pv) 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ ŠVEN

TOVĖJE šiokiadieniais Mi
šios 9 val.r. Sekmadieniais - 9 
val. (votyva) ir 10.30 val.r. 
(suma). St. Catharines Mišios 
4 val.p.p. Dėl išsamesnės in
formacijos skambinti į kle
boniją tel. 905 522-5272. AV 
parapijos interneto tinklalapis 
www.parapija.ca. 

KLBHAMILTONOAPY
LINKĖ vasario mėnesį sek
madieniais po šv. Mišių pra
dėjo rinkti solidarumo įnašą. 
Prašome visus prisidėti. 

KOVO MĖNESĮ bus pra
dedamos rinkti aukos "Tikin
čiajai Lietuvai" paremti. Dėko
jame visiems, kurie remia dva
sinį Lietuvos atgimimą. Inf. 

A.a. ALFONSO VINDA
ŠIAUS iš Saratogos, CA, prisi
minimui, užjausdama jo žmo
ną Onutę bei vaikus Juliją ir 
Steponą pusseserė Audrė Sa
kalaitė Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo $100. Nuoširdus 
ačiū - PLV komitetas 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. prel. Jonas Kučin
gis (Kučinskas), ilgametis 
Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos Los Angeles, CA, mies
te klebonas, lietuviškos 
spaudos bendradarbis bei 
rėmėjas, sulaukęs 100 metų 
amžiaus, mirė sausio 6 d. 
Los Angeles mieste. Velionis 
gimė 1908 m. gruogžio 23 d. 
Snyplių kaime, Svėkšnos 
valsč. Lankė Švėkšnos pro
gimnaziją ir 1929 m. baigė 
seleziečių kolegiją Torine, 
Italijoje. Telšių kunigų semi
nariją baigė 1937 m. ir buvo 
įšventintas kunigu. 1938-
1939 m. studijavo teisės ir 
pedagogikos mokslus Mila
no Jėzaus Širdies universi
tete. Vėliau buvo Šilalės pa
rapijos vikaras ir klebonas, 
Lietuvos kunigaikščio Mar
gio pulko ir Telšių gimnazi
jos kapelionas. 1944 m. kun. 
J. Kučingis pasitraukė į Vo
kietiją ir klebonavo Nasgen
stadto vokiečių parapijoje, 
būdamas ir Rottenburgo 
vyskupijos lietuvių kapelio
nu. 1946 m. atvyko į JAV-bes 
ir nuo 1947 m. iki iš~imo į 
pensiją 1948 m. buvo Sv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
Los Angeles mieste klebo
nu. 1966 m. pakeltas į prela
tus. Čia jis pastatydino naują 
lietuvių šventovę, atnaujino 
parapijos namų sales ir kle
boniją bei įsigijo seselėms 
vienuolėms namus. 

Britanija 
Londone š.m. sausio 

pradžioje buvo atidaryta 
Lietuvos vardo tūkstantme
čio kilnojamoji paroda Lie
tuva: kultūra ir istorija. Iki 
vasario 13 d. ji veikė vienoje 
Londono mokykloje. Parodą 
parengė Lietuvos dailės mu
ziejus kartu su Užsienio rei
kalų ministerija. Ji apima vi
są Lietuvos valstybės istoriją, 
išryškindama pagrindinius po
litinius ir kultūrinius įvykius. 
Aprėpiamos Lietuvos istori
jos epochos - Lietuvos di
džioji kunigaikštystė, cari
nės Rusijos okupacija, taipgi 
sovietinė ir nacinė okupaci
jos bei nepriklausomybės at
statymas. Parodos rengėjų 
tikslas - ne tik pristatyti Lie
tuvos istoriją bei kultūrą, bet 
ir priminti Lietuvos tūks
tantmečio jubiliejų, parodyti 
Lietuvą kaip kraštą, turintį 
gilias valstybingumo šaknis. 
Parodos atidaryme daly
vavo Lietuvos diplomatijos 
atstovai, Lietuvos draugai 
Britanijoje, švietimo at
stovai, lietuvių bendruo
menės nariai. 

Australija 
A.a. Martynas Pocius, 

88 m. amžiaus, mirė sausio 
12 d. Adelaidėje. Jis gimė 
1920 m. liepos 31 d. Klaipė
dos krašte, netoli Šilutės. Jo 
tėvai, abu lietuvninkai, sten
gėsi priešintis tuometinei vo-

kietinimo bangai. Martynas 
baigė Šilutės gimnaziją ir in
žineriją studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete Kau
ne. Čia gyvendamas 1943 m. 
vedė Ievą, išaugino dukterį 
Elizabetą ir sūnų Eugenijų. 
Jaunoji Pocių šeima ir tėvai 
1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, o 1950 m. visa šeima at
vyko į Australiją ir apsigyve
no Adelaidėje. Martynas 
darbavosi inžinieriumi vie
noje statybos bendrovėje, 
pasiekdamas ir vyriausio in
žinieriaus pareigų. Jis taipgi 
aktyviai dalyvavo ir lietuvių 
bendruomenės veikloje. Bu
vo Adelaidės LB apylinkės 
valdybos narys ir pirminin
kas, sporto klubo "Vytis" 
šachmatų sekcijos vadovas. 
Žmona Ieva - menininkė
skulptorė, meno žinovų ge
rai vertinama, laimėjo keletą 
premijų. Ji rengdavo savo 
darbų parodas Adelaidėje. 
Kartu su vyru dalyvaudavo 
lietuvių organizacinėje veik
loje, abu buvo ALB krašto 
tarybos nariai. Velionis pa
laidotas iš "Entfield Memo
rial Park Acacia" koplyčios. 
Atsisveikinime kalbėjo duk
tė Elizabeta ir jos vyras, pri
minęs, kad pirmą kartą su 
uošviu susitiko žaisdamas 
lietuvių sporto klube šach
matais. Provaikaitė papasa
kojo apie prosenelio meilę 
ir globą. LB apylinkės valdy
bos vardu atsisveikino pir
mininkė Elena Varnienė. 
Velionis palaidotas Chelten
ham kapinėse, kur ilsisi ir jo 
tėvai. 

Argentina 
Mendozos provincijos 

Vyno muziejuje sausio 29 
atidaryta fotografo Mariaus 
J ovaišos nuotraukų paroda 
Neregėta Lietuva ir sutiktas 
to paties vardo albumas. Fo
tografas džiaugėsi, kad jo 
darbų paroda vyksta ne
įprastinėje erdvėje, bet Vy
no muziejuje, kurį kasdien 
aplanko daugybė žmonių. 
Parodos atidaryme dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Ar
gentinoje Vaclovas Šalkaus
kas, lietuvių bendruomenės 
atstovai Mendozos provinci
jos garbės konsulinis kor
pusas, užsienio svečiai, vie
tos institucijų pareigūnai, 
verslininkai, kultūros veikė
jai. Šią parodą surengė Lie
tuvos ambasada su kandi
datu į Lietuvos garbės kon
sulus Mendozos provincijoje 
Juozu Lukšu. Ji šioje vieto
vėje veikė iki vasario 12 d. 
Nuo vasario 16 d. M. Jovai
šos darbai bus rodomi Rosa
rio, vėliau Buenos Aires 
miestuose. "Lietuva savo 
kraštovaizdžiu nė kiek neat
silieka nuo viso pasaulio", -
teiĘ_iama albumo pratarmė
je. Si paroda keliauja po pa
saulį. Kelionė prasidėjo 
2008 m. kovo 11 d. Aust
ralijoje. JA 
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Prarasti ir vėl atrasti namai 
l i.fbalink .fuwaių krauju l MQllO pn
tie8 dmbufį (Primilai. 1983 m.). 

Poetas atsispyrė awtimų lwltūrq 
ir literatorų įtakai, jis išliko artimas 
lictllviškai pasaulėjautai, jm lwltiiros 
ir tautosakos f.t,nk!ams 

A.a. K.. Bradūnas (1917.Il.11-2009.ll.9) 
Lietuvos nepriklausomybės šven

tės išvakarėse vasario 14 d. Lietuva 
palydėjo poetą It. Bradiiną i am!inojo 
poilsio vietą Menininką kalnelyje, 
Antakalnio kapinėse Poetas mirė va
sario g dieną, tit dviejų dieną pritrii
kua iki 92-ojo gimtadienio. Jo noras 
ilsipildė - am!in.ybei atJigulė ~ Lie
tuvos dangumi, "vėsioj tolimoj Šiau
rėj" (eit. Sapntl8 apie Sia~). Poetas 
gimė 1917 metais vasario 11 d Suval
kijoje, Vilkmikio rajono .Alvito vals
čiaua Kirlų kaime. Suvalkijos femė, 
išauginusi ne vieną poetą, Lietuvos 
lwltiiros veikėją, It. Bradūnui visam 
gyvenimui liko kaip moralinės atra· 
moa šaltinis, padėjęs atblokšti dvasinj 
nuovargį svetimos f.cmės ir svetimos 
kultūros apsuptyje. 

Poetu mokėsi Vllkaviškio "Žibu
rio" ginmar:ijoje, kurią buvo baigęs o.e 
vienas linomu lietimų poetas ir rašy
tojas. Čia ir pradėjo spauadinti savo 
p.irmumius eilėrašlius. Vėliau studi· 
javo lietuvi1Į blbą ir literatiiĮą Kauno 
ir Vilniau& univenitetuose. čia studi
juojant 1943 metais buvo išleiltas pir
masis, nedidelis eilėraičių rinkinys 
Yibtiau.t vmpa4 dar po metų - Pėdos 
arimuose. Sią rinkmią pagrindinės 
temos - .!emė, Lietuvos kultūros ir 
istorijos pamamas, lietuviškos dvasios 
paieškm, kartojasi ir 'rilemėae poeto 
knygaae. Tik praturtintos abndfja ne
tekčių ir gyvenimo iJbBll.dymą patir
timi jm tapo gilesnė&, labiau apibend
rintos ir jautriau išreikltos. 

Bėgimu nuo artėjančios aovieti
nė3 okupacijos ir lll'ail!ra11s likimo K. 
Bradūną vedė tais pačiais vių beai· 
traukiančhd1l keliais- i Vokietiją. Ap
sigyvenęs MiUDdiene, dirbo mokyk-

" Sapnas apie Siaurę 
Yėaioi begalinėje liautėj 
Tėvi.f/ril sodoi &ma 
Man kM nakti"'l''"""· 
Jlbioj, begalinėje liautėj 
Ž~ viri protėvbf namo 
K1muori f.emi8 dainol. 
Yėaioi begalinėje liaurėj 
Ant Nemuno 'lcrtmlo molėto 
M'iega lventi ą.filolai. •• 
Kaip gaa.„ '11lltum gulėtų 
A1'kllo piliakalnio kalne 
Ir mano menki pelenai.„ 
Yirioj, begolinije liawėj ••• 

Monologas su likimu 
Se.raiai padovanajai 
Yr.rq NaujajqAngliją, 

toje ir toliau rašė poeziją. Čia išleista 
811.troji Yrlniau.! varpų laida, Svetimoji 
duona ir kiti kūriniai. Emigracija i 
Jungtines Amerikos Valstijas 1949 m. 
buvo svarbus liilis gyvenime. Kaip ir 
daugeliui kitq atvykėlią kūiybą teko 
atidėti i šaij, dirbti duoblwiu, akmen
skald!iu ir kitus fizinius darbus. Tik 
vėliau K. Bradiinas galėjo vėl sugriki 

dera istorijos, mitologijos ir pagoni~ 
kos lwltiiros, religiniai (vaizdžiai. UI.
eigoje prie Vilnia"' vielke/io panaudo
tos Lietuvos Katalikų bdnyfios kroni· 
kos, Pokalbi1.lose "" kam1iumi - Lietu
vos 'Vllldovo Gedimino laiškai 

i knltūros darbus ir dirbo juos, negai· 
JMamas jė&11 nei laiko. Dar Baltimo
rėje kartu au bendraminčWa Alfomu 
Nyka-Nylitlml, lleDrikn Nagiu, Juozu 
Kėkštu, pridėję jiems labai artimo, 
Lietuvoje karo metu .hV11Sio Vyt. Ma· 
čemio eilėraščių, išleido antologiją 
Žemė. Leidinio autorius jungia tos 
pačios poetinio įkvėpimo ištakos - 11 

lietuviškos žemės ir kraštovaizdžio 
prisiminimai ir apmųstymai, ištikimy
bė lietuviškai valstietiibi pasaulėjau
tai kaip likimo skirta lemtis. Grupė, 
gavusi f.emininkų vardą. savo literatū
rinę veiklą tęsė ir toliau. Vėliau K. 
Bradanas isteigė ir redapw LiJemltl. 
rw lanlau, tada ir atsirado f.emininlaJ
Jankinjnlcq temainu_ D•15abntis lioa 
poetų grupės k11rybini bendrumą. Či· Ka111 BradiiDas ZOOJ m.''Poezijos 
kagoje K. Bradūnas redagavo Aidus, puuario" henUje 
DnlUBO literatūrlnį priedą. 

Parengė spaudai Vyt. Mačernio 
Pbaijq (1961), kritikos lmygą.l..idiMrf 
literatūra svetur 1945-1967 (1968). 
Patys vmingiausi 6-8 delimtmetis; ir 
turiniu, ir stiliumi eilėraščiai darėsi 
Įtaigesni. mkleidę gileanius kalbos ir 
minties klodus. Šio laikotarpio eilėraš
čiuose iwirėja stilistinės ihBiJlros bii
dai: ldapsjmaj-atsakymai, liaudies dai· 
nų melodingumas, pakartojimai, tra· 
dicines eilutes keičia laiškai, pokal
biai, prierašai .ir kt; juose taJpll&PY.ic 

It Bradtlno k:arJbo.je ryikDs bikš
&Dllkos paaaulėjantos ir kata)ikiš!cos 
lwltiiros fenldaj, jam artimą atcitinin· 
kų idealai. Jie paatebimi jau p.irmaja
me rinkinyje, bet ypač sustiprėja vėles
niais metais, apmąstant im.ogaus bu· 
vimo prasmę šiame pasaulyje, savo ir 
savo tautos likimą: q balinami autJd:.. 
lai l mano wzfkystil pievų lllU1is l Kas 
perbqo jus l«ljom pll1'ViNnn ! lllleTltla
mas tą dangi.fką drabuli? f !Mvo avi
nėli l kuris naikini ]JOStlU1fo nuodėme&, 

Eilėraščiai iš įvairių rinkinių 
f IMos Qlplllu1dan&s banps. 
AI laiky8it4 tavo illiutas rankas, 
Kaip du baltu balandžiu vili aukuro, 
Yriwn aubmr Unwjanlior ~ .. 
Puola ta.fOI nuo plonų lakelių 
l Maos 'lillvinusilJs banpr, 
Ir ]110 tavo ildutas rankas 
Kyla dątmli. didfi111ė saulė. 
Kaip dangau.r linli8, djdfj1,U sa.ulė. 

Vakaras. 1l cilclo ''Idilės" 
Saulelė piliakaJnin gula, 
DąQ paaakz4 kraito langai. 
M'aegold, leme motule, -
hrdien JJllWl180.i. 
Jau '°"" 1;1.r1e1;m tanlr.ynij, 
Jau pilna medaus twiliuol. 
Keleiviai IW'rldę ~ 

Priverstinai atskirtu nuo jį išaugi• 
nusim aplinkos, jis priima f.emę ir ją 
dirbančių .žm.oniq gyvenimus - kaip 
pastowm.o ir moralumo matuoklę, 
kartu suvokdamas saw fizinę a1akirtj 
nuo j01 kaip bnogilkąją dramą. (eit. 
Monologtu IU likimll, 7temtia). 

Jau būdamas garbaus am.tiau11 
poetas sulaukė galimybės gri!ti i Tė
vyni;, iš pradliq tik apsilankymais po
ezijos vakaruoae ir šventėse, vėliau 
darbais, padėdamas parengti rinkini 
EgTAda lietuvių litmitūra (1992 m.). 
Dar po trejų metq (1995) kartu su 
.f.m.ona Kazimiera apsigyveno Vilniu
je, čia ir illeido savo paskutiniuoai111 
rinkiniu&ltJhe1ti griidoi, Srat'ktinė, pa
dėjo parengti kitus leidinius. 

It Bradiinas tapo "Poezijos pava
sario-2002" laureatu, 1994 m. Lietu
vos rašytojų sąjUDgos nariu. Poetas 
apdcmmotas Lietnvos Didžiojo kuni
gaj!cš6o Gedimino IV laipsnio ordinu, 
1992 m. Lietuvm valstybine meno ir 
lwltiiros premija. 

Tikriausiai, sugrįžimas namo K. 
Bradūnui neb11Vo lengYIS, nea jaunys
tės b.imo ir paijstamns gyvenimo S8D· 

ldodos jau nebebuvo, vUŲ išardė pra· 
ėjusios ~ a'lldros; bet, IDllDBU, 

Poetas su savimi ilaineiė dar neilaa
kytq f.odlių gimtinei. 

Mums, skaitytojams, liko beveik 
dvi delimlJI jo knyglĮ. Jose - neblės
tanti meilė jį iiaugin'l18iai f.emei .ir ją 
dirban&m žmogui, visam lietuviškos 
lwltiiros palilcimui, sueiliuota į lyril· 
kus poamua ir eilutes ar sudėta į kitus 
tebtus kaip apmąstymai apie pragy
ventą laiŲ. apie prarastus ir atrastus 
DBIJW3... S. Katka~ 

lau du1kJ.s 1IU8Ulf keliuos 
.Apylinkin ~ plti8ta, 
O mum nei klaiku, nei baugu
i.emelė tik l'1J1ltUi primll8ta 
LaiminlOI motulė8 miegu. 

Vakaro maldoj 
Kai vakaro maldoj ptrllau kasdienės 

duono.r. 
U1Jieja N/q man ilMf laukai. 
Rodo$, eillU einu akuojOlfliai.J 

din>onais. 
Po lwjų lldaido.ri pavuario rllk.ai. 
Alleislci, Yrdpotie. k4d litq pilką talcq, 
Kadienl4 taip~ myliu, 
Ir kad llrdJs 7bu liliek tepa.raWuę, 
lbvirta vėl arimų grumsteliu. 

Nauja knyga - reikšmingas istorijos puslapis 
jungos ir NATO narės. Šiandien. būdami visateisiai euroadantinėa bendrijos 
nariai, nepamidomc ir mūsų trišalio bendradarlriavimo. kuŲ sėkmingai iš
plėtojome jvairiomia fonnomis", - sakė diplomatijm vadovu. 

Leidinyje BaltijOJ valstybių vienybė1 idėja ir pmktika 1918-194(} metai.s 
skelbiami autentiški istoriniai dokumentai, liudijantys Lietuvos, Latvijos ir 
P.atijos vimlybėa idėjos kilmą ir puoselėjimą pirmosios modemios Nepriklau
somybės .laikotaqliu (191&-1940). 

Dauguma dokumentų, kurie per kelis dešimtmečius buvo surasti Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Ruaijos ir Vokietijos archyvuose, skelbiami pirmą lwtą. 
Knygos pristatyme dalyvavo jos sudarytojas prof. Z. Butkus, istorikai česlO. 
vaa Laurinavičiua ir Juozas Skilius, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Norvegijos 
ambasadoriai. lnf. 



Lietuvos vardo tūkstantmetis 
Meilės galerijoje 

2009-ji metai yra nepa
prasti metai, nes jie yra Lietu
vai ir lietuviams dvigubai 
reikšmingi. Prieš tūkstantį 
metų pirmą kartą raštiškai bu
vo paminėtas Lietuvos var
das, o Vilniui buvo suteiktas 
"Europos kultūros sostinės 
2009" titulas. Todėl ir lietu
viška Meilės galerija Hiitten
felde, kuriai vadovauja daili
ninkė Meilė Veršelienė, įsi
jungs šiais metais į visame pa
saulyje įvykstančių lietuviškų 
kultūrinių renginių eilę. 

Sausio mėn. pabaigoje lie
tuviškais motyvais buvo deko
ruotas galerijos langas ir prie
kinė jo dalis. Rodyti plakatai 
ir informacinė medžiaga apie 
tūkstantmetį ir Vilnių-Euro
pos kultūros sostinę 2009. Iš
statytos ir fotomenininkės 
Marijos Dambriūnaitės-Šmi
tienės meninės nuotraukos 
apie jubiliejinių Naujųjų me
tų sutikimą Vilniuje. Visa tai 
papildyta lietuviško liaudies 
meno 20-čia dirbinių ir Lietu
vos auksu - gintaru. 

Kovo 14 d. prasidės Mei
lės galerijoje Erfurte gyve
nančios lietuvės dailininkės 

Laimutės Schneiderienės pa
veikslų paroda. Vokietijos mies
tas Erfurtas jau yra susisese
riavęs su Vilniumi - Europos 

Meilės galerijos langas 

kultūros sostine 2009. Laimu
tės Schneiderienės parodos 
"Prūsijos lietuviai - mūsų šir
džių broliai" darbai, paveikti 
Kristijono Donelaičio Metų 
poemos, Meilės galerijoje bus 
išstatyti iki balandžio 11 d. 

Nuo spalio 31 d. iki lap
kričio 28 d. vėl bus lietuvio dai
lininko darbų paroda Meilės 
galerijoje. Menininko pavardė 
bus paskelbta vėliau. Meilės 
galerijoje bus dar ir smulkesnių 
renginių, susietų su Lietuvos 
vardo ar Europos kultūros 
sostinės 2009 tematika. 

Ntr. pv 

Meilės galeriją galima lai
kyti lietuviškosios kultūros 
ambasadoriumi Vokietijoje. Ji 
įvairiais skirtingais renginiais 
daro viską, kad Lietuvos var
das plačiau būtų žinomas ir 
populiarėtų ne vien Hiitten
felde ir Lampertheime, bet ir 
visoje Vokietijoje. Dėl to Mei
lės galerija palaiko labai glau
džius ryšius su Lampertheimo 
miesto kultūros departamen
to vedėju Rolf Hecher ir yra 
remiama Lampertheimo mies
to veiklos "Cultur Commu
nal". pv 

Išskirtinio grožio vietos 
Kokios didžiausios gam

tos grožybės Kanadoje? Nia
garos kriokliai, Banff parkas, 
Superior ežero pakrantės -
sąrašą galimą būtų tęsti ... Bet 
ar gali jie savo grožiu ir ke
liamu įspūdžiu varžytis su 
Grand Canyon ar Everesto 
kalnu, LochN ess ežeru? 

Šveicarijoje esanti nepel
no organizacija rengia apklau
są internetu. Jos tikslas - iš
rinkti, kurie pasaulyje esantys 
gamtos paminklai galėtų būti 
"Septynių pasaulio gamtos 
stebuklų" sąraše. 

Kernavės, senosios Lietuvos sostinės, kraštovaizdis 

Šiam konkursui 222 vals
tybės pasiūlė 441 vietą. Tai 
kalnų viršūnės, ežerų pakran
tės, upių kriokliai, salynai, jū
rų dugnas. Pirminėje atranko
je įžymių vietų skaičius buvo 
sumažintas iki 261. Dabar iki 
liepos 7 dienos bus renkami 
paskutinio rato dalyviai. Bal
suojama internete. Pasiūly
mus vertina ir baigiamajam 

ratui atrenka žinomi pasaulyje 
mokslo ir kultūros, aplinko
saugos veikėjai. Pirmininkas -
buvęs UNESCO vadovas. 
Liepos mėn. jie atrinks 21 ob
jektą, 2011 metais iš jų ir bus 
išrinkti "Septyni gamtos ste
buklai". 

Ta pati organizacija buvo 
surengusi žmogaus sukurtų 7 
pasaulio stebuklų konkursą. 

Pasaulio paveldo sąraše - Waterton valstybinis parkas 
(Kanada) 

Jais 100 mln. apklausos daly
vių pripažino Gizos pirami
des, Egiptas; Koliziejų, Roma; 
Didžiąją kinų sieną; Taj Ma
hal statinius, Indija; Petra, 
Jordan; Kristaus Išganytojo 
statulą, Brazilija; Machu 
Picchu, Peru; Piramidę Chi
chen Itza, Meksika. 

Jau nuo senų laikų žmo
nės domisi išskirtinio grožio 
vietomis ar pastatais. Jungti
nių Tautų organizacijos kultū
ros, švietimo ir mokslo pada
linio UNESCO pasaulio sau
gotino paveldo sąraše - 878 
tokios vietos. Lietuvoje turi
me 4 pasaulio paveldu pripa
žintas vietas. Tai Vilniaus se
namiestis, Kuršių Nerija, Ker
navė, Struvės geodezinis lan
kas (kartu su kitomis 9 valsty
bėmis). Tokios apklausos ska
tina valstybes ir žmones ati
džiau įvertinti savo turimą 
gamtos ir kultūros paveldą, jį 
saugoti ateičiai. Inf. 
(Ntrs. iš UNESCO tinklalapio) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kompozitoriaus Algirdo 

Martinaičio, Valstybinės pre
mijos laureato, operos Pa
saulio dangoraižis premjera 
įvyks kovo 11 d. Ji skirta dr. 
Vinco Kudirkos (1858.XII. 
31 - 1899.XI.6) 150-osioms 
jo gimimo ir 120-osioms jo 
redaguoto Valpo žurnalo pra
džios sukaktuvėms paminėti. 
Operos libretą parašė And
rius Vaišnys, operą režisuoja 
Jonas Vaitkus. Opera stato
ma Rusų dramos teatre Ba
sanavičiaus gatvėje, kuriame 
iki 1975 m. buvo įsikūręs 
Operos ir baleto teatras. Kū
rinį atliks Lietuvos kameri
nis orkestras, diriguojamas 
Roberto Šerveniko, septyni 
solistai ir choras „Brevis". 

Tarptautinio Jascha Hei
fetz smuikininkų konkurso, 
vykusio sausio 9-15 dienomis 
Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje, laureatai ir diplo
mantai buvo apdovanoti pa
sibaigus paskutiniam kon
kurso ratui. Konkurso verti
nimo komisija, vadovaujama 
Gidon Kremerio, pirmąją 
premiją skyrė 25 metų rusų 
smuikininkui Sergej Malo
vui, kuris savo puikiu groji
mu laimėjo ir publikos prizą. 
Dvi antrąsias vietas laimėjo 
lietuvaitė Justina Auškelytė 
ir rusas Michail Počekinas. 
Dvi trečiosios premijos pa
skirtos Pietų Korėjos atsto
vei Tae Suny ir rusui J evgenij 
Sviridovui. Diplomas atiteko 
lietuvaitei Ievai Paukštytei. 

Įteiktos ir kelios specialios 
premijos. Už virtuozinio kū
rinio atlikimą apdovanotas 
moldovietis Dumitru Pocita
ri. Programos "Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinė" or
ganizatoriai už geriausią lie
tuviško (kompozitoriaus Fe
likso Bajoro) kūrinio atliki
mą apdovanojo lietuvaitę 
Agnę Doveikaitę. JAV am
basados Vilniuje premija už 
geriausią J. Heifetzo kūrinio 
transponavimo atlikimą teko 
lenkaitei Malgorzatai Wa
siucionek. Geriausi konkur
so dalyviai paskutiniame ra
te griežė kartu su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu or
kestru. 

Pirmasis J. Heifetz smui
kininkų konkursas įvyko 2001 
metais minint Vilniuje vai
kystę praleidusio ir kūrybos 
kelią pradėjusio J. Heifetz 
(1901-1987) gimimo šimt
metį. Antrą kartą konkursas 
buvo surengtas 2005 metais. 
Šiųmetiniame trečiame kon
kurse dalyvavo 26 atlikėjai iš 
10 pasaulio valstybių. 

Panevėžio J. Miltinio 
teatre vasario 27 buvo pasta
tytas spektaklis Be širdies, 
scenai pritaikyta rašytojos 
Žemaitės apysaka Marti. 
Spektaklio sumanytojas ir 
atlikėjos Eleonora Matulai
tė ir Eleonora Koriznaitė, 
scenografas - Kęstutis Krikš
čiūnas. Režisierė E. Matu
laitė paaiškino, kad "stili
zuotu pasakojimu nors maža 

dalele norime atskleisti rašy
tojos kalbos grožį ir turtin
gumą, XIX š. Lietuvos kai
mo žmonių tarpusavio santy
kius ir charakterius. Nuo to 
laiko daug kas pasikeitė, ta
čiau kai kur dar ir šiandien 
egzistuoja panašus gyveni
mo būdas. Tikimės, kad 
šiuolaikinė spektaklio išraiš
kos forma patrauks jaunimą 
ir paskatins paskaityti Že
maitės apsakymus". 

Metų knygos rinkimai 
baigėsi su šiųmetine knygų 
muge. Pasak organizatorių, 
už geriausią knygą internetu, 
telefonu, elektroniniais laiš
kais ir paštu balsavo apie 
9,000 - rekordinis skaičius, 
tačiau nerašoma, ar kas pa
tikrino, kad balsuotojai būtų 
perskaitę visas specialios ko
misijos siūlytas knygas. Su
augusiųjų kategorijoje var
žėsi Andriaus J akučiūno Tė
vynė, Danutės Kalinauskai
tės Niekada nežinai, Grigori
j aus Kanovičiaus Šėtono ap
žavai, Regimanto Tamošai
čio Vitaminų pardavėjas ir 
Kęstučio N avako Du lagami
nai sniego. Laimėjo K. Na
vako knyga. 

Paauglių kategorijoje lai
mėjo debiutantės Editos Mi
laševičiūtės Įsimylėjėlių sto
vykla. Pačių jauniausių skai
tytojų grupėje nugalėjo vai
kų numylėtinio Kęstučio 

Kasparavičiaus Sodininkas 
Florencijus. Visi laimėtojai 
buvo apdovanoti vasario 15, 
paskutinę knygų mugės die
ną. Metų knygos rinkimus 
jau ketvirtus metus rengia 
Kultūros ministerija, Vals
tybinė Martyno Mažvydo 
biblioteka ir LRT (Lietuvos 
radijas ir TV). 

Eimunto Nekrošiaus Ita
lijoj e režisuotas spektaklis 
Ana Karenina pagal Levo 
Tolstojaus to paties vardo 
romaną su italais aktoriais 
buvo apdovanotas UBU pre
mija. Už geriausią spektak
lio scenografiją apdovanotas 
Marius Nekrošius, geriausia 
sezono aktore pripažinta 
Mascia Musi, sukūrusi E. 
Nekrošiaus spektaklyje Anos 
vaidmenį. Geriausias antro
j o plano vaidmuo - Paola 
Pierobon sukurtas Levinas. 
UBU premijos buvo įsteig
tos 1977 m. teatro kritiko 
Praneo Quatri iniciatyva, 
siekiant atkreipti dėmesį į 
teatro svarbą ir įvertinti ryš
kiausius sezono pastaty
mus Italijoje. Laureatus 
balsavimo būdu renka Ita
lijos įtakingiausių teatro kri
tikų grupė. 

Pernai UBU premija bu
vo apdovanotas E. Nekro
šiaus Faustas, kaip geriau
sias užsienio režisieriaus 
spektaklis, rodytas Italijoje. 
Prieš tai, režisierius E. Nek
rošius yra pelnęs dvi UBU 
premijas - 1996 metais už 
Anton Čechovo Tris seseris 
ir 2000 metais už William 
Shakespeare Macbeth. GK 
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90-179 dienų .. „ ..... „.„ .... 0.75% Taupomoji sąskaita 
180-364dienų ............... 0.75% Kasdpalčekiųsąskaita 

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

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

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

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

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

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

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

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

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

e ~~~g Corp, BROKERAGE" 

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

Laima Sližauskas 
pilkimo iI pardavimo atstovė 

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

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

'lndependendy ONned and Operated. REALTORI' 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ort ho. 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! 

Svarbu - visų lietuvių santykiai 
Atkelta iš 3-čio psl. 

MIELIEJI, 
Vienas kelių - stipresnis 

nei ligi šiol jūsų balsas Lietu
vos politiniame gyvenime. Bū
kim atviri, nėra normalu, kad 
iš šimtatūkstantinės užsienio 
lietuvių bendruomenės vieno
je ar kitoje šalyje balsuoti Sei
mo rinkimuose ateina keli 
šimtai, geriausiu atveju tūks
tantis-kitas. Praėjusiuose Sei
mo rinkimuose balsavo 10 345 
iš, kaip spėjama, 700 tūks
tančių užsienyje gyvenančių 
Lietuvos piliečių. Abejingu
mas yra bendras mūsų priešas. 
Dalyvaudami rinkimuose jūs 
galite pasiųsti aiškų signalą, 
kokia turėtų būti ta Lietuva, 
iš kurios nesinorėtų išvykti, į 
kurią norėtumėt grįžti. Paga
liau ir atskaitomybės už jūsų 
labui nuveiktus darbus daug 
lengviau reikalauti iš tų, ku
riuos patys išrinkote. 

Kita vertus, manau, kad 
dabar pats laikas teikti siūly
mus dėl užsienio lietuvių rin
kimų į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Džiugu, kad praėjusį 
rudenį Seimo rinkimuose da
lyvavo pirmoji užsienyje gyve
nanti kandidatė - Jurga Vidu
girienė iš Airijos. Labai ti
kiuosi, kad jos pavyzdys atei
tyje susilauks pasekėjų. Kaip 
konkrečiai užsienio lietuviai 
galėtų kandidatuoti - per 
esančias apygardas, per spe
cialias kvotas, skirtas pasaulio 
lietuviams, o gal pagal kokį 
kitą modelį - diskutuokime 
šiandien ir čia. Be kita ko, pa
sidomėkim ir atitinkama mū
sų europinių partnerių, turin
čių gausias išeivijas, patirtimi, 
tokių tikrai yra (pvz., Portu
galija, Italija). Svarbu viena -
milijoninė lietuvių diaspora 
privalo turėti savo balsą aukš
čiausioje Lietuvos valstybės 
įstatymus kuriančioje institu
cijoje. 

BRANGŪS TAUTIEČW, 
Permainų Vyriausybė sa

vo programoje aiškiai įvardija 

būtinybę gerinti Lietuvos kon
sulinę tarnybą. Džiugu, kad 
bendromis pastangomis per 
keletą pastarųjų metų pavyko 
sumažinti biurokratizmą tei
kiant konsulines paslaugas 
tautiečiams užsienyje. Priimti 
teisės aktų pakeitimai leido 
atsisakyti kai kurių pertekli
nių reikalavimų. Pavyzdžiui: 
1) panaikintas reikalavimas į 
ambasadas atsivežti kūdikius 
iki vienerių metų, kai kreipia
masi dėl vaikų kelionės doku
mentų; 2) atsisakyta pertekli
nių dokumentų ir reikalavimų 
keičiant pasą; 3) teisės aktai 
šiandien taip pat numato gali
mybę dokumentus pateikti ir 
gauti paštu. 

Tačiau mano asmeninė 
patirtis sako, jog dar anksti 
džiaugtis. Tai, kad svečiose 
šalyse ilgesniam laikui įsiku
riančių lietuvių ženkliai pa
gausėjo, Lietuvos konsulinei 
tarnybai kelia naujus reikala
vimus ir iššūkius. Pastebime, 
kad daugėja užsienyje į nelai
mę patekusių, sulaikytųjų, ka
linčių, psichinės sveikatos 
įstaigose užregistruotų Lietu
vos Respublikos piliečių. Kei
čiantis ekonominei situacijai, 
daugėja paklausimų dėl pa
galbos darbo ar net būsto ne
tekusiems tautiečiams. Svei
kinu tai, kad kai kurios atsto
vybės, nelaukdamos, kol biu
rokratinis aparatas sureaguos 
į sparčiai kintančią aplinką, 
pačios įdiegia interesantams 
palankius ir laiką, ir lėšas tau
pančius sprendimus. Pavyz
džiui, ambasados Londone 
konsulinis skyrius savo inicia
tyva visai neseniai pradėjo 
elektroninę piliečių registra
ciją. 

Manau, jog būtina kritiš
kai peržvelgti Lietuvos Res
publikos atstovybių spren
džiamų konsulinių problemų 
ir klausimų spektrą. Galbūt 
kai kurių funkcijų reikėtų at
sisakyti, o kitas perduoti 
bendruomenėms, kad ne tik 
būtų pagreitintos administra-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

--~-;e-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcsho rc Road E. 104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 
Mississauga, ON L.5G 1E5 Mississauga, ON L.5 N OA5 

~ 
.......... __ __, www.watcr. idedcntal.ca \V\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 

cinės procedūros, bet ir mo
kesčių mokėtojų lėšos būtų 

efektyviau panaudojamos. 
Tad noriu jus patikinti, kad 
tęsime konsulinės veiklos 
modernizavimą, atsižvelgda
mi į naujas Globalios Lietu
vos realijas, pradėdami nuo 
platesnio informacinių tech
nologijų, elektroninių prie
monių panaudojimo vykdant 
konsulines funkcijas, baigda
mi pačios konsulinės tarnybos 
pertvarka. Tai galėsime pa
siekti tik esant bendram suta
rimui tiek su kitomis žinybo
mis - Vidaus reikalų ministe
rija, Migracijos departamen
tu, - tiek su užsienio lietu-
viais. 

Mano nuomone, svar
biausias veiklos užsienyje pri
oritetas - lietuvių kalbos, tra
dicijų, istorijos išlaikymas ir 
perteikimas naujosioms lietu
vių kartoms užsienyje. Vakar 
LRV Strateginiame komitete 
pritarėme reorganizuojamo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento 2009 m. strate
giniam veiklos planui. Užsie
nio lietuvių veiklų įgyvendini
mui numatyta 8 mln. 940 
tūkst. litų. Didžioji dalis šios 
sumos skiriama šeštadieni
nėms mok.yklėlėms. 

Ženkliai išaugus lietuvių 
bendruomenėms, turime svars
tyti esamos paramos efekty
vesnį, tikslingesnį panaudoji
mą, ypač dabartinio sunkme
čio sąlygomis. Manau, kad 
prioritetas turėtų būti skiria
mas projektams, kurie skatin
tų savaiminio veikimo poten
cialą, t.y. sukurtų galimybes 
ugdyti tautinio bendruome
niškumo tradicijas. 

Pavyzdžiui, valstybė turė
tų remti šeštadieninių litua
nistinių mok.yklėlių kūrimąsi, 
aprūpindama metodine ir mo
komąja medžiaga, padėdama 
parengti mokytojus bei skir
dama laikiną 3-5 mėnesių fi
nansinę injekciją. 

Nukelta į 11-tą psl. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

PAREMKITE Tnis"kia žiburiw 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Įš anks
to dėkingi - 1Z leUlėjai 



Svarbu - visą 
lietuvių santykiai 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Reikia daug aktyviau pa
naudoti šiuolaikinių komuni
kacijų galimybes, sukuriant 
solidžias elektronines moko
mųjų medžiagų bazes, tobuli
nant nuotolinio mokymo pro
gramas. 

Bet mokyklėlėms sustip
rėjus, jų išlaikymu daugiau 
turėtų rūpintis mokinių tėvai 
ypač ten, kur susibūrusios ak
tyvios, gausios ir stiprios lietu
vių bendruomenės. Kita ver
tus, net geriausiai remiamos 
lietuviškos mok:yklėlės bus 
bejėgės, jei tėvai namuose ne
skirs dėmesio lietuviškam vai
kų ugdymui, bendraus su vai
kais jų pagrindinėse mokyklo
se dominuojančia kalba. 

Pabaigai keletą žodžių 
apie institucinį atstovavimą. 
Siekdama geriau koordinuoti 
veiklą, naujoji Vyriausybė 
ėmėsi konkrečių žingsnių, su
telkdama dėmesį į užsienio 
lietuvių problematiką. 

Konkrečiai, Ministras pir
mininkas Andrius Kubilius 
pritarė mano iniciatyvai su
kurti Užsienio lietuvių reikalų 
tarybą, kuriai jis vadovaus. 
Turyba svarstys strateginius 
su užsienio lietuvių reikalais 
susijusius klausimus. Joje, 
kartu su 7 ar 8 užsienio lietu
vių atstovais, posėdžiaus visus 
jums rūpimus klausimus ku
ruojančių Vyriausybės insti
tucijų vadovai: finansų, švie
timo ir mokslo, socialinės ap
saugos ir darbo, kultūros, vi
daus reikalų, užsienio reikalų 
ministrai bei Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie 
LRV generalinis direktorius. 

Numatoma, kad Thryba 
rinksis du-keturis kartus per 
metus. Pirmąjį posėdį pasiū
liau surengti iki šių metų ge
gužės mėnesio, iki valstybės 
institucijos pradės planuoti 
2010 metų biudžetus. 

Kaip žinote, bus pertvar-

~TSIŲSTA PAMINETI 

HEIMATGRUSS, Lietu
vos vokiečių metraštis 2009, 
108 psl. ir viršeliai; leidėjas 
Ewald Hein; paruošė Marlis 
Lawrenz; adresas: Melina 
Verlag, Laupendahler Hohe 
162, 45219 Essen, Germany. 
Gausiai iliustruotas, daug ži
nių apie lietuvą teikiantis lei
dinys vokiečių kalba. 

UNIVERSITAS VYTAUTI 
MAGNI, nr. 1(124), Vytauto 
Didžiojo universiteto laik
raštis, 16 psl., gausiai iliust
ruotas; red. Mykolas Drunga, 
Laisvės al. 53, 214 kamb., 
44309 Kaunas; tel. 327892; ti
ražas 2000 egz. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb4t. 

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

(prie Evans) 
Savinin kas Jurgis Kulie~lus 

Lietuvos užsienio reikalų ministeris V. Ušackas pasirašo 
svečių knygoje Vasario 16-osios gimnazijoje š.m. va!ario l d. 

kytas Tu.utinių reikalų ir išeivi
jos departamentas. Santykių 
su išeivija koordinavimą per
ims Užsienio reikalų ministe
rija. Naujasis užsienio lietu
vių reikalų departamentas 
prie ministerijos atliks Už
sienio lietuvių reikalų tarybos 
sekretoriato vaidmenį ir rū
pinsis efektyviu jums skirtų 
valstybės lėšų panaudojimu. 

Siuo būdu užsienio lietu
vių interesų atstovavimas Vy
riausybėje bus pakeltas į mi
nistro lygį. Savo ruožtu, išliks 
ir toliau veiks Seimo ir Pasau
lio lietuvių bendruomenės ko
misija. Esu tikras, kad iman
tis šių priemonių, parama ir 
dėmesys užsienio lietuviams 
nesumažės, o atvirkščiai - bus 
labiau sutelkta, tikslinga, kon
soliduota ir geriau koordi
nuojama. 
MIEUTAUTJEtIAI, BIČIULlAI, 

Visų svarbiausia tai, kad 
Globalios Lietuvos kūrimas 
būtų ne vien Lietuvos valsty
bės, bet ir visų jūsų, užsienio 
lietuvių, projektas. Tik bend
ra šio didžiulio projekto "nuo-

Ntr. M. Smitienės 

savybė" užtikrins Globalios 
Lietuvos gyvybingumą ir ge
bėjimą atsiliepti į jūsų viltis 
bei lūkesčius. 

Tudėl dabar norėčiau pa
kviesti diskusijai, kokie turėtų 
būti Lietuvos politikos priori
tetai užsienio lietuvių atžvil
giu: kokius uždavinius turėtų 
spręsti valstybė, o ką turėtų, 
galėtų ir privalėtų patys už
sienio lietuviai; kaip vertinate 
Globalios Lietuvos idėją ir 
kaip Jūs galėtumėte prie jos 
prisidėti? Tuip pat būčiau dė
kingas, sužinojęs Jūsų nuo
monę, kokiais kriterijais re
miantis Jūs siūlote atrinkti 
užsienio lietuvių atstovus į 
Užsienio lietuvių reikalų ta
rybą, kokios svarbiausios pa
ramos programos lietuvybei 
puoselėti? Ir kaip Jūs ir Jūsų 
atstovaujamos organizacijos 
konkrečiai pasiruošusios pri
sidėti prie LR Vyriausybės 
siekiamų įgyvendinti uždavi
nių: politinių, ekonominių ir 
kultūrinių saitų stiprinimo 
tarp Lietuvos ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių? (Kalba 
netaisyta. Red.) 

• J 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BS<: . OLS OU P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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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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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomo ji sąskaita) 
Kosdien i nių kintamųjų polūkonų 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 netoikomos) 

l metų 2.00% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.10% 
l metų iškeičiomas 1.75% 

1------------i Nešo metines ar sudėtines 

4 metų 3.60% 
5 metų 3.60% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% ,_p_a_lūk_a_na_s -------11 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čeki ų /taupomoji 
Bolonsos: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$1 0,000.00- $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 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 

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

TE RM INUOTI 
I N DĖLIA I 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180- 269 dienų 

1-------------i 270- 364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASD I EN I N IŲ 

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

PALŪKANŲ 0.05% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčia is 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.50% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal poreikalavimą 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintomųjų palūkanų 2.50% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 
4 metų 3.50% 

1--------------i 5 metų 3.60% 
RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TU RTO UŽSTATU 
4.75% ir oukščiou 

ASMENI NĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukšč iau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be ispėjimo 

Mff 
PARAMA 

LEDAS AEFRIGERATION 

AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Kvakenbriuk (Vokieti

ja) Vilniaus "Lietuvos ryto" 
krepšininkai Europos taurės 
varžybose po 4 nesėkmių iš 
eilės išvykoje iškovojo pirmąją 
pergalę šį sezoną. Top-16 ket
virtojo rato L grupės rungty
nėse vilniečiai po nelengvos 
kovos rezultatu 79:70 dar kar
tą nugalėjo vietos "Artland 
Dragons" klubą ir pagerino 
galimybes patekti į aštuon
baigmę. 

• Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) "ŽvaiĘ_ždžių die
nos" rungtynėse Siauliuose 
vyresnėliai įrodė dar tikrai tu
rį pakankamai parako. Po 
penkerių metų pertraukos vėl 
pagal amžių į komandas su
skirstytų geriausių lygos krep
šininkų rungtynėse "Vilkai", 
kuriems atstovavo 24 metų ir 
vyresni krepšininkai, rezulta
tu 130:122 nugalėjo "Erelius" 
(23 m. ir jaunesni), kurių ne
gelbėjo net šeštasis žaidėjas 
aikštėje. Šiauliuose vykusią 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) "Žvaigždžių dieną" 
tradiciškai užbaigė dėjimo į 
krepšį konkursas "Oro kara
lius 2009", kurio nugalėtoju 
tapo Arvydas Šikšnius, 21-
erių metų 196 cm ūgio Vil
niaus "Sakalų" puolėjas. 

• Sunkius finansinius lai
kus išgyvenantis Kauno "Žal
girio" krepšinio klubas ir šį 
kartą sėkmingai lipa iš duobės 

• 

- Lietuvos čempionų klubas 
pasirašė rėmimo sutartį su 
"Respublikos leidinių grupe", 
kuri tapo generaliniu "Žalgi
rio" rėmėju. Žiniasklaidos 
grupė įsipareigojo Kauno klu
bui skirti 3 mln. Lt, iš jų 0.5 
mln. Lt jau pasiekė "Žalgirio" 
sąskaitą. Kauno krepšinio ko
mandą "Žalgiris" nusprendė 
paremti ir Krašto apsaugos mi
nisterija (KAM), Lietuvos mi
sija prie NATO ir Afganistane 
tarnaujantys kariai. Arodo, 
kad nenori prarasti buvusio 
garsaus ir galingo klubo, kuris 
drebino visus Europos klubus. 
Tokia mintis kyla peržvelgus 
klubo interneto svetainėje pa
teiktą aukotojų sąrašą. 

• Sužaistos antrosios Lie
tuvos vyrų rankinio Didžio
sios taurės varžybų baigmės 
rungtynės, kurias Kauno 
"Lūšies-Sanistal" komanda 
svečiuose rezultatu 39:22 ant
rą kartą nugalėjo Šiaulių 
"Universiteto" klubo žaidėjus 
ir laimėjo Didžiąją taurę. 

• Kaune baigėsi Lietuvos 
lengvosios atletikos žiemos 
čempionatas. Antrąją varžybų 

dieną septintą iš eilės pergalę 
bei aukso medalį iškovojo 
5000 m sportinio ėjimo at
stovė Brigita Virbalytė, nuo
tolį įveikusi per 21 minutę 23 
ir 44 šimtąsias sekundės ir 
pasiekusi naują Lietuvos re
kordą. VP 

1'EOOS Sl'EC/ALISTAS 
HIROPODI T ROBERTAS NEKRAŠAS 

lllJ. K L O SKAUSMAI 

J.. PED S KAUSMAl 

J.. PIR TŲ DEFORMA IJO 

J.. NAGŲ DEFORMACIJO LR 

RYBELINlAI SUSIRGIMAI 

J.. [AUGĘ NAGAI 

+ VAlKŲ IS O 

+ PRllMAM • VI 'US 
L--=--___J PLA l NIUS DRAUDlMUS 

+ STERILŪ (RA KIA I 

LIGONIUS PRl/MAME: 
352 Wl o . ., AN A TER, Ont. T L. (905) 648-9176 

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. 

Tūkstantmečio šviesoje 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje 

2009 m. sausio 3-11 d.d. Urugvajaus 
respublikos sostinėje Montevidėjuje vyko 
svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
susirinkimas. Jame dalyvavo apie 50 atstovų iš 
Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus, Venezue
los, Kanados ir Lietuvos. Šiuo įvykiu pradėjo
me Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą 

jungos skyrių. Po pietų lietuvių klube Urugva
jaus lietuvių jaunimas organizavo bendrą žai
dimą, kuriame kiekviena grupė turėjo papasa
koti ką nors apie Lietuvos istoriją, geografiją 
ir papročius. 

Vakare prel. Edmundas Putrimas aukojo 
šv. Mišias, kuriose dalyvavo ir visi Pietų Ame
rikos jaunimo suvažiavimo dalyviai. Per Mišias 
dalyviai siūlė savo intencijas ypač prisiminda
mi mirusius Pietų Amerikos lietuvius bei myli
mus artimuosius, kurie iškeliavo amžinybėn 
praeitais metais. Tai Christian Mahne Zavic
kas iš Buenos Aires, Andrius Šmitas Vasario 
16 gimnazijos direktorius ir Maria Elena Ba
ronas iš Venezuelos. Po Mišių įvyko repeticija 
su Dalia Uzdila Kūčių vakaro tradicijomis. Po 
vakarienės buvo tęsiamas Pl.JK posėdis su vi
sais Rengimo komiteto nariais. 

Pirmadienio (sausio 5) rytą suvažiavimo 
dalyviai aplankė biologijos sodą "El Prado" 

Urugvajaus respublikos sostinė Montevidėjus regione. Ten dalyviai sportavo bei mokėsi 
įvairių tradicinių lietuviškų žaidimų. 

Pietų Amerikoje. Suvažiavimas prasidėjo da
lyvių registracija šeštadienį, sausio 3, Lietuvių 
kultūros centre Montevidėjaus mieste, Cerro 
rajone. Suvažiavimo atidaryme dalyvius pa
sveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjun
gos (Ul.JS) pirmininkas Nicolas Modena Kli
mas, dėkodamas svečiams už apsilankymą iš 
Pietų Amerikos bei atvykusiems iš toli, pa
brėždamas šio jaunimo suvažiavimo reikšmę 
lietuviams, gyvenantiems šiame krašte. Vaka
re įvyko susipažinimo vakaras, kurio metu su
važiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų 
bendraudami galėjo daugiau sužinoti vieni 
apie kitus. Todėl pagrindinis vakaro tikslas ir 
buvo bendravimas. 

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas užsienio lietuvių sie
lovados reikalams, PLB valdybos sielovados 
reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų 
pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas. Jis 
jau 13 metų globoja Pietų Amerikos jaunimą 
ir kartu su visomis Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo sąjungomis organizuoja šiuos svar
bius renginius. Suvažiavime taip pat dalyvavo 
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pir
mininkė Marisa Leonavičienė ir Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos (PUS) Pietų Ameri
kos atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis. 

Taip pat jau ketvirtą kartą čia viešėjome
nininkė iš Lietuvos Dalia Uzdila, kuri supa
žindino jaunimą su Advento, Kūčių ir Kalėdų 
tradicijomis, jų reikšme lietuvių kultūroje, iš
mokė šio laikotarpio dainų ir šokių. Kasmet 
Kanados lietuvių bendruomenė (KLB) kartu 
su Kanados lietuvių jaunimo s~unga siunčia į 
šį suvažiavimą savo atstovus. Siais metais čia 
viešėjo Rūta Samonytė ir Petras Vaičiūnas. 
Džiugu, kad po daugelio metų šiame suvažia
vime dalyvavo ir atstovas iš Venezuelos -
Victor Eduardo Hernandez, kuris entuziastin
gai domėjosi svarstomomis temomis ir išsi
vežė vien gerus įspūdžius, žadėdamas savo 
bendruomenėje kurti Venezuelos jaunimo są-

Vakare visas lietuvių jaunimas susirinko 
prie laužo. Čia programai vadovavo Rūta Sa
monytė ir Petras Vaičiūnas su lietuviškomis 
stovyklų dainomis ir žaidimais. Kitą dieną nuo 
9 valandos ryto tęsėsi kito Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo darbai, programos 
aptarimas, ypatingai daug dėmesio skirta Stu
dijų dienų daliai. Po pietų Kongreso organiza
toriai posėdžiavo, tuo tarpu suvažiavimo daly
viai energingai repetavo su Dalia. Jaunuoliai 
išmoko lietuviškų dainų, šokių, žaidimų ir net
gi sutartinę, o vadovė paaiškino jų reikšmę, 
kilmę. 

Po pietų dalyviai buvo supažindinti su 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo švente. 
2009-aisiais sukanka tūkstantis metų nuo pir
mojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose. XI a. pradžioje rašytuose Kvedlin
burgo (Vokietija) metraščiuose Lietuvai skir
tas trumputis įrašas, kur paminėta, kad "arki
vyskupas ir vienuolis šventasis Brunonas, Ru
sijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į 
galvą, su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į 
dangų". Taip pat visi sužinojo apie Europos 
kultūros sostinę, kuria šiais metais tapo Vil
nius. Šis titulas suteikia unikalią galimybę at
kreipti pasaulio dėmesį į save, didinti šalies 
patrauklumą. Europos miestai kaunasi dėl 
Europos kultūros sostinės titulo ir ši kova nė
ra lengva. 2009 metais Europos kultūros sosti
ne tapęs Vilnius bus pristatomas kaip vienas 
moderniausių, dinamiškiausių Vidurio ir Rytų 
Europos miestų, atvirų naujoms idėjoms ir in
vesticijoms. 

Po dienos pristatymo Rūta Samonytė ir 
Petras Vaičiūnas organizavo Lietuvos istorijos 
bei jos vardo tūkstantmečio temomis užsiėmi
mus, kurių metu visi dalyviai dirbdami grupė
mis stengėsi surinkti kuo daugiau taškų. Tre
čiadienį (sausio 7) prasidėjo "Studijų dienos". 
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso at
stovai informavo visus susirinkusius apie da
tas, detalią programą bei kainas. Atsižvelgia
ma buvo į dalyvių pastabas ir pasiūlymus. 

Daugiau informacijos galite 
rasti: www.kongresas.org. Jau 

Fondas Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

ketvirtadienį (sausio 8) visa 
suvažiavimo delegacija aplan

Foundation kė nuostabų Urugvajaus pajū
l Re urrection Rd. Toronto ON 9A 5G l Tel. : 416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pa rindinis kapitalas Fonde per 47 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol. 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

rio kurortą Pirilapolis (Maldo
nado regione) bei Montevi
dėjų. Kitą dieną nuo pat ryto 
prasidėjo "Talentų vakaro" 
ruošos darbai, o po pietų 
Urugvajaus lietuvių draugijoje 
tęsėsi "Studijų dienos" ir kraš
tų pranešimai. Pirmiausia žodį 
tarė Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Pietų Amerikos at
stovas Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, kuris informavo apie 
Pl.JS veiklą, tikslus, renginius, 

Nukelta į 13-tą psl. 
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Atkelta iš 12-to psl. 

pristatė aukščiausią jaunimo 
sąjungos organą - Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą bei 
PLJS valdybos struktūrą. 
Daugiau informacijos galite 
rasti:www.PUS.org. 

Prel. Edmundas Putrimas 
supažindino jaunimą su Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
reikšme ir kilme, struktūra, 
dabartine būkle su nauja 
emigrantų banga bei PLB už
duotis su sportu, mokslu, kul
tūra, komunikacija ir kt. Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
svetainė www.plbe.org. Paskui 
vyko Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Kanados ir Vene
zuelos pasisakymai, kur kiek
vienas kraštas pristatė svar
bius praeitus savo veiklos įvy
kius, principus ir būdus, kurie 
skatina jaunimą dalyvauti ir 
išlaikyti lietuvišką dvasią. Įdo
mu buvo išgirsti Venezuelos 
atstovo pranešimą, kuris api
būdino savo krašto lietuvių 
būklę. Nors Venezueloje gy
vena apie 200 lietuvių šeimų, 
tačiau jos yra išsibarsčiusios 
po visą valstybę ir, deja, jun
giančios jas draugijos neturi. 

Po pietų intensyviai repe
tavome, kadangi vakare su
planuotas pagrindinis kultūri
nis suvažiavimo renginys -
pačių parengtas spektaklis 
žiūrovams apie Kalėdas. 
Kiekvienas kraštas taip pat 
ruošėsi savo pasirodymui Ta
lentų vakaro metu, o pasiro
dymo tema buvo "Lietuvos 
vardo tūkstantmetis". Kiek
vienas LJS kraštas gerai pasi
rodė, visi dainavome ir šo
kome. Po pristatymų įvyko 
"Kalėdos be sniego" spektak
lis. Viso pasirodymo metu 
draugijos kieme buvo daugiau 
nei 40 žmonių, tai Urugvajaus 
lietuvių bendruomenės nariai, 
įaunimo draugai ir bičiuliai. 
Seštadienį (sausio 10) nuo 
ryto visa delegacija aplankė 
Urugvajaus sostinės sena
miestį ir tradicinę vietą -
"Uosto turgų" (Mercado del 
Puerto ). Sekmadienį įvyko šv. 
Mišios "Nuestra Senora de 
Fatima" lietuvių parapijoje 
Cerro rajone. Per Mišias įvyko 
Sausio 13-osios minėjimas, 

kurį bendruomenei su
važiavimo metu parengė jau
nimas. 14 jaunimo atstovų su 
žvakėmis paminėjo kiekvieną 
žuvusį už Lietuvos laisvę tą 
naktį. Šv. Mišias aukojo prel. 
Edmundas Putrimas kartu su 
vietiniu kunigu J orge Cro
bara. Po Mišių visi susirinko 
kartu su bendruomenės nariais 
papietauti Urugvajaus lietu
vių draugijoje. Zodį tarė 
Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos valdybos pirmi
ninkas Roberto lbarra Vėta, 
po to prel. Edmundas Putri
mas padėkojo visiems suva
žiavimo organizatoriams bei 
dalyviams ir palaimino maistą. 

Labai malonu, kad Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjunga gavo sveikinimą iš 
Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus, kuris 
prisiminė savo apsilankymą 
Pietų Amerikoje praėjusiais 
metais ir pakvietė visus už
sienio lietuvius dalyvauti Lie
tuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimuose. Kitas svarbus 
sveikinimas buvo iš Lietuvos 
respublikos užsienio reikalų 
ministerio Vygaudo Ušacko. 
Taip pat gavome sveikinimus 
iš Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkės 
Reginos Narušienės ir Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos ir Stasio Kuliavo. 
Buvę Pietų Amerikos moki
niai Vasario 16-osios gimnazi
joj paminėjo velionį direk
torių Andrių Šmitą, kuris vi
sam gyvenimui liks jų atmin
tyse ir darbuose. 

Už finansinę paramą la
bai dėkojame: Amerikos 
lietuvių fondui; Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tui prie LR Vyriausybės. 

Už gautus sveikinimus la
bai dėkojame: Lietuvos res
publikos prezidentui Valdui 
Adamkui; Lietuvos respub
likos užsienio reikalų minis
teriui Vygaudui Ušackui; Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybai ir jos pirmininkei 
Reginai Narušienei; Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybai ir pirmininkui Stasiui 
Kuliavui. 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos informacija 

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

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Užgavėnių šventė Kalgaryje 

l - taip atrodė mokiniai, pasiruošę Už
gavėnėms; 2 - Lašininis (Zigfridas) ir 
Kanapinis (Aida) rengiasi kovai; 3 -
skanu gamtoje mėgautis mamų paruoš
tais blynais 

Užgavėnės - žiemos pabaigos šventė. 
Tai didelė džiaugsmo, juoko, linksmumo, 
įvairiais papročiais, apeigomis, burtais 
apipinta diena. Kalgario Vytauto Didžio
jo lituanistinės mokyklos mokiniai atėjo 
nešini savo pagamintomis kaukėmis, o 
mokinių tėveliai su karštais blynais, ar
bata ir kitais gardumynais vėliau mūsų laukė parke. Turėjome keletą velnių, gydytoją, gandrą, 
pabaisą. Su mokiniais aptarėme Užgavėnių papročius, tradicijas, blynų receptus, linksminimosi 
paskirtį, pagaminome Morę. Diena buvo nuostabi - prie Sundance ežero švietė saulė, vaikai 
žaidė žaidimus, vyko Kanapinio ir Lašininio kova, važinėjimasis rogutėmis. Oi, kokie skanūs 
buvo blynai - su obuoliais, mėlynėmis ar net braškėmis! Kovą laimėjo Kanapinis su draugais, 
nors žiema iš Kalgario dar nežada trauktis... Aida Labanauskienė, 

Kalgario lituanistinės mokyklos vedėja 

Pristatant Vilnių - Europos kultūros sostinę 2009, buvo nutarta Kaziuko mugės svečius kvies
ti ne tik prie prekystalių, bet ir į kultūros renginius, skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti šioje 
šventėje. Literatūros ir knygos mylėtojams skirtas renginys "Paraštės metai". Jo metu 
dalyviai, ypač jaunimas, galėjo pristatyti savo kūrybą, paklausyti kitų 

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti Valerijos Vilčinskienės 

KUO TAU BRANGI LIETUVA? 
• Čia mūsų gimtinė, čia gimėme mes, čia 

mūsų namai. - Tomas Adomaitis. 
• Čia gimė mano tėvai. - Ieva R. 
• Čia mes džiaugdavomės, žaisdavome kar

tu su tėvais, čia visi kartu prisėsdavome prie 
stalo. - Povilas Rinkevičius 

• Lietuva - mano Tėvynė, mūsų miestelis. 
Jei nebūtų Lietuvos ir mūsų pačių nebūtų. -
Ugnė S. 

• Čia gimė, gyveno ir mūsų proseneliai, čia 
augome ir mes. Jei tektzt išvykti į kitą šalį - ne
mokėtume jos kalbos. Cia - brangiausių žmo
nių kapai, jų namai, jų gyvenimai. - Vilius J. 

• Čia mūsų Gelgaudiškis, mūsų prosenelių 
kapai, mūsų namai, artimiausi žmonės. Čia vi
siems skirtas tam tikras laikas, ką turime nu
veikti. Džiaugiuosi, kad Lietuva yra. -

Dovydas U. 
• Čia - mūsų giminės šaknys. Jei išvyktu

mėm į užsienį, labai pasiilgtumėm Lietuvos. 

Nesvarbu, kad ji maža, svarbiausia, ar tu ją my
li? Mus Dievas sukūrė ir leido gimti Lietuvoje. 
Šalis, kurioje gimstame, tampa ypatinga. Tuo 
mums ypatinga Lietuva. - Kamilė B. 

• Čia labai miela. Jei Lietuvos nebūtų, mes 
nebūtumėm lietuviai. Čia mes augame laimingi 
ir tai labai svarbu. - Ieva Š. 

• Lietuva brangiausia. Mes ją mylime, 
niekur kitos tokios nerastume, nes ji tik viena. -

Lina D. 
• Čia mes vieni kitiems padedame, dali

namės viskuo. Lietuva myli visus, kurie daro ge
rus darbus ir pati gimtinė tartum padeda tiems 
žmonėms. - Inga U. 

• Tiek daug dėl jos iškentėta, nes ji - mūsų 
visų tik viena gimtinė. Mes esame lietuviai ir 
mūsų tėvynė - Lietuva. - Jonas U. 

• Lietuvą labai mylime - čia mūsų mokykla, 
čia mes augame. -Samanta K. 

(Bus daugiau) 
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Labdaroje Vasario 16-osios proga lankėsi Lietuvos ambasadorė G. Damulytė, k:un. A. 
Saulaitis, SJ, aktorė V. Kocbanskytė (2-a, 3-as ir 4-a iš k.). Juos priėmė Labdaros fondo pirm. 
L. Radžius (1-as iš k.), slaugos namq administratorius E. Harela ir Labdaros fondo sekr. 
G. Paolionlenė Ntr. K. Poškaus 

_____ „, SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
AR KOOPERATYVINIAI darni, pasirūpina savo laidotu- broliui esantiems tėvynėj e. 
BUTAI MUMS TIKRAI vėmis ir net paminklais, o pa- Tik savas, lietuvis laikys tave 

REIKALINGI? miršta, kad pirm visa to, ateis sau lygiu ir pasirūpins, kad ant 
Džiugu, kad jau yra per negalios - senatvės dienos. tavo kapo būtų užbertas bent 

170 žmonių, susidomėjusių Prieš užsiperkant "dangaus žiupsnelis tavo Tėvynės že
bei užsirašiusių ir laukia pir- kamputi", reikėtų nusipirkti mės ... Gal jis užrašys ant tavo 
mojo susirinkimo, daugiau in- sau patogų butą ir priežiūrą paminklo: "Pasakyk tėvynei, 
formacijų apie projektuojamą senatvėje. Veltui mėtę savo kad aš ją mylėjau, bet dėl Die
bendrą lietuvių gyvenvietę_ turtą visokiems netikriems vo valios, į ją sugrįžti nega
kooperatyvinių butų pastatą. projektams, kurie mūsjškjams lėjau". (žodžiai ant paminklo 
Jau daug buvo rašyta apie tai, neilgai priklausys, bei besai- Anapilyje ). 
bet niekas dar nežino, kur jo kėms atostogoms užsienyje, G. Adomaitienė, Turontas 
tiksli vieta bus, nei kaip tas pa- galėtume sukurti nors vieną SIŪLO BAUSTI 
statas atrodys? Bet susidomė- mažą kampeli Turonto mieste, 
jimas tokiu projektu išryškino butų kompleksą, kurį prijun
vieną svarbų dalyką, būtent, gę, kad ir nematomais siūlais, 
kad lietuviai tikrai pritaria prie dabartinių Lietuvių Na
tokiai minčiai, nes jų yra daug mų, kaip kultūrinio pastato, 
vienišų 'Ibronte bei apylinkė- tikrai sukurtume mažutę Lle
se. Tuutiečiai, jausdami ar- tuvąkanadiškoje žemėje ir sa
tėjant neišvengiamą senatvę ir vo senatvę galėtume užbaigti 
slinkdami arčiau savo gyve- lietuviškoje aplink.oje. Sutelk
nimo rudens sutemų, ieško sa- tomis jėgomis, mūsų koopera
vųjų artumos bei draugystės, tyviniai pastatai išaugtų daug 
savo bendraamžių. Na ir tie, greičiau ir būtų ne tik lietuviš
kurie vaikus užsiaugino, su- ki, bet ir puošnūs. O prabangą 
pranta, kad vaikai senatvėje, mėgstą tautiečiai, jau rūpi
ne visada draugus atstoja. Be nasi, kad pastatas turtingai. at
abejo, tai geras ženklas, kad rodytų. 
mes atsimename, kas esame ir Apsimoka iš anksto pa
galbūt bočių kraujas traukia galvoti, kad ateis diena, kada 
prie savo bendraamžių, o gal pasensi ir ilgėsiesi savo gimto
ir bendraminčių, kai peržen- sios kalbos ir savos aplinkos. 
giame savo amžiaus antrąją Galbūt paliegusia ranka, pasi
pusę. Gal būt tai yra natūralus ilgęs sieksi savųjų, bet jų ne
reiškinys, kad linksmybės ir prisišauksi, o savo pritemusiu 
džiaugsmo dienos paskiria- žvilg.miu ieškosi draugo ir pa
mos svetimiems, o liūdesys ir guodos žodžio tautiečiuose. 
skausmas, parnešamas atgal į Tik jie supras tavo dvasios 
savos šeimos židinį. skundą, gal ir fizinį skausmą. 

Kartais sunku suprasti, Tik savas tautietis tavo pasku
kodėl žmonės, dar sveiki bū- tini norą praneš tavo sesei, 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

SIANDIENĄ 

YR4 
PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

Daug vargo gelbėtojams 
su "prisiekusiais žvejais" -
juos tenka gelbėti. Išgelbė
tiems reikia uždėti dideles 
baudas - juk gelbėtojams mo
kama iš mūsų kišenių. Jei 
žmonės nebrangina savo gyvy
bės ir savo šeimos gyvenimo, 
pagaliau reikia juos pamokyti. 
Suaugusių kitaip, matyt, nebe
išmokysime. Štai žiūriu televi
zijos žinias: sraigtasparniai ir 
kiti gelbėtojai gelbsti ant su
skilusios ledo lyties sušoku
sius "žvejus", su išgąsčiu žiū
rinčius į atsivėrusias didžiules 
properšas, nusidriekusias vin
giuotom itrū.kimų juostom. Iš 
visos žemaitiškos dūšios mal
dauju: mylėkite nors save, jei 
jau nieko daugiau mylėti ne
besugebate. Argi stinta bran
gesnė už gyvybę, ką ten už šei· 
mą?! Kreipiuosi i LR vyriau
sybę ir seimą- priimti įstaty
mą - už gelbėjimą mokėti di
džiules baudas. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

TĖVIŠKĖS bBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius snnlmmus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos m SKEL
BIMUS Ir PRENUMERATAS. 
Pltjamos mdėja, o spausdiDi
mo bei kitokios su leidY.Į>a su
sijusios išlaidos kJla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po d\'iejq 
perspėjimą laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsid~ 
adreso lipdėje atspausdintą 
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą. 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 

AtA 
JANINA KUDREIKIENĖ 

mirė 2009 m. vasario 8, sekmadienį, West Park slaugos 
namuose 'lbronte, sulaukusi 86 m. Anksčiau mirė jos 
vyras Pranas (1999 m.). Liko sūnus Petras su žmona 

Mary, vaikaičiai Mark (Sue), Krissy (Anthony) ir Matt 
(Natalie), provaikaičiai Owen, Caity, Wynter, Cassia, 

Alyson, '!Yler ir Solaine. Jos palaikai buvo sudeginti. 
Velionės atminimui kviečiama aukoti Alzheimer 

draugijai. 

AtA 
ALFREDO KAMINSKO 

antrąsias mirties metines kovo 10 d. prisi
menant. Tu gyvas mūsų širdyse -

Liūdi - žmona, dukros, ženta~ 
vaikaičiai ir provaikaičiai 

~~1 TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
b ffl/iated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~ dėmesingas patamavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

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

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

~<. E S '''\ l ~l ~\ S 
Afff s~rUDIO 

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

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

~W~:t\I~~ 

DENT~L C~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 
Tel. c416> 763-5677 



Lietuvos ambasada Kanadoje persikėlė į naujas patalpas 
2009 m. vasario 27 dieną. Naujas ambasados adresas: 
150 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, Ontario K2P 1P1, 
Canada. Nesikeičia telefono numeris (1 613 567-5458) ir fakso 
numeris (1 613 567-5315). Nuo vasario 27 d. keičiasi e-pašto 
adresai- naujas ambasados el.paštas: ottawą@Htbuapjapem
bassy.ca. Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi pagal šią 
schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde 
@litbuapjanembasn;cą. 

Jaunimo rekolekcijos vyks kovo 20-22 d.d. Mažai vietų liko! 
Kviečiame lietuvišką jaunimą tarp 14-18 metų registruotis Daina
vos stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV). Organizuoja Už
sienio lietuvių katalikų jaunimo sielovados vedėja Birutė Bublie
nė, ves prel. Edis Putrimas. Tuma - "Esame apaštalai - Apaštalo 
Pauliaus dvasioje!" Registracija baigiasi š.m. kovo 15 d. Jums pa
prašius, 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, Bloorn.field Hills, MI 48302, USA. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PRENUMERATORIAMS: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 

3-4 dienas, pateikite savo adresą 
KANADOS PAšTO BENDROVEI tel. 1-800-267-1177 

arba el. paštu, tinklalapyje mnv.capadaoost.ca (pasirinkite 
Resources skyriuje "Contact us", tada "General Customer 
Service") 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., ua. 

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
+ palikimų tvarkymas 
+ nekilnojamo turto pirkima /pardavimas 
+ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.~: www.pacclawfirm.com El. paštas: la~vycrs@pacclawfirm.com 
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Mažlietuvių ''Siupinys'' 
Mažlietuvių Užgavėnių vakarienė "Šiupinys" vasario 24 d. Turonto lietuvių Namuose sulau

kė nemažo skaičiaus svečių - mažlietuvių ir jiems prijaučiančių. Šalia tradicinio lietuvninkų "šiu
pinio" - žirnienės, kiaulienos au
syčių ir uodegyčių buvo ir kumpis, 
ir kopūstai, ir spurgos. Po Mažlie
tuvių draugijos pirmininkės Kris
tinos Dambaraitės-J anowicz svei
kinimo ir kun. Jono Šileikos, 
OFM, maldos, visi skaniai pasi
vaišino, o prie kavos klausėsi eilė
raščių ir anekdotų. Joana Kuraitė
Lasienė paskaitė Donelaičio eilių, 
Rūta Baltaduonytė-Lemon skaitė 

eilėraštį "Klaipėda". 'fylos valan
dėle prisiminta praėjusiais metais 'Ii'adicinio mažlietuvių "šiupinio", ivy.k:usio vasario 24 d. 
mirusi mažlietuvė Gertrūda Jocie- Turonto Lietuvių Namuose, rengėjos: iš d. pirm. K. Dam
nė. Vytautas Pečiulis deklamavo baraitė-Janowicz, Rūta Baltaduonytė-Lemon, Asta Šemai
Pauliaus Širvio "Beržas" ir "Su- tė-Šimkienė Ntr. R. Jonaitienės 
rask tą žvaigždelę'', papasakojo 
pasaką iš "P" raidės ir daugybę anekdotų, užbaigdamas armonikos grojimu. Prieš užbaigdama 
loteriją, Rūta Baltaduonytė-Lemon padėkojo visiems ir pakvietė kitais metais vėl dalyvauti 
(įskaitant asmenis, kurie šiemet laimėjo daugybę laimikių loterijoje.) Dlv. 

S K Q y Q 11 ~os UebJvos neprl~ausomybės atkūrimo 
l}t MINEJIMAS 

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS-Lietuvos seimo narys 

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

Meninę programą atliks Toronto pensininkų 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 IŠSIPILOYMO ŠVENTĖJE 

Rengia Tėvynės sąjunga 
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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, kovo 8, pa
maldos 9.30 v.ryto. 

Anapilio žinios 
• Tikinčiosios Lietuvos die

na Lietuvos kankinių, Gerojo 
Ganytojo ir Šv. Kazimiero šven
tovėse bus švenčiama ateinantį 
savaitgalį. Ta proga bus renka
ma antroji rinkliava Tikinčiajai 
Lietuvai. Vokeliai jau išdalinti. 

• Kovo 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Kadangi tą 
dieną vyks ir Gavėnios susikau
pimas Liety.vos kankinių šven
tovėje, tai Sventoji valanda bus 
po 11 v.r. Mišių ir jos metu bus 
klausoma išpažinčių. Norintieji 
galės tai valandai pasilikti, iš
skyrus Anapilio autobusėlio ke
leivius, nes autobusėlis važiuos 
atgal į "Vilniaus rūmus" tuoj 
po 11 v.r. Mišių. 

• Mūsų aptarnaujamose 
šventovėse Gavėnios sausikau
pimus ves Kauno Šv. Vincento 
Pauliečio (Petrašiūnų) parapi
jos klebonas kun. Gintaras Vin
centas Tamošauskas, OFM Cap. 
ateinantį savaitgalį. 

• Gavėnios susikaupimo 
Lietuvos kankinių šventovėje 
dienų tvarka: kovo 6, penktad., 
11 v.r. Mišios su pamokslu; ko
vo 7, šeštad., 11 v.r. Mišios su 
pamokslu, o 6 v.v. Mišios su pa
mokslu ir po Mišių - pabendra
vimas su susikaupimo vedėju 
salėje; kovo 8, sekmad., Mišios 
ir pamokslai įprasta sekmadie
nio tvarka. Išpažinčių susikau
pimo vedėjas klausys kasdien 
prieš ir po Mišių. Anapilio au
tobusėlis susikaupimo metu veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" Anapilin penktadienį ir 
šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal par
veš po susikaupimo pamaldų. 
Sekmadienį autobusėlis veš 
maldininkus įprasta sekmadie
nio tvarka. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
bus kovo 8, sekmad., 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 nebus 
kovo 15 ir 22 dienomis. 

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

• Dėl susidariusių tam tik
rų priežasčių kun. K. Kaknevi
čius kovo 1 d. išsikraustė iš mū
sų klebonijos ir paliko mūsų 
parapiją. Linkime jam viso ge
riausio ateityje: sveikatos, ra
mybės ir Dievo palaimos. 

• Lietuvos kankinių šven
tovės KLK moterų dr-jos sky
rius rengia Linksmąją valandėlę 
kovo 15, sekmadienį, 12.30 v.d. 
Anapilio parodų salėje ir kvie
čia visus dalyvauti. Dalyvių lau
kia įdomus žaidimas, šilti pietūs 
ir durų prizas. Įėjimo bilietas -
$10. Bilietai platinami sekma
dieniais parapijos salėje. Ana
pilio autobusėlis parveš po vai
šių svečius į "Vilniaus rūmus". 

• Mišios kovo 8, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Teklę Sekonie
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje ko
vo 8, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Ju
lių ir Eleną Giršus; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje kovo 8, sek
mad., 3 v.p.p. už a.a. Agnietę ir 
Praną Pargauskus. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo visi 
dalyviai, o šį sekmadienį giedos 
parapijos "Retkartinis" choras. 

• Kovo 6 - pirmas mėnesio 
penktadienis. Tą dieną Mišios 
ir Šventoji valanda - 7 v.v. 

• Gavėnios rekolekcijas 
mūsų parapijoje kovo 19-22 
d.d. ves kun. Gintaras Vincen
tas Tampšauskas, OFM Cap, 
Kauno Sv. Vincento Pauliečio 
(Petrašiūnų) parapijos klebo
nas. Gavėnios metu šventovėje, 
kiekvieną penktadienį, 6.30 v.v. 
bus einamas Kryžiaus kelias 
(stacijos). 

• Vienuoliją ir parapiją ko
vo 13-18 d.d. lankys mūsų pro
vincijolas kun. Astijus Kungys, 
OFM, su definitoriumo nariais. 
Besilankantys broliai dalinsis 
Dievo Žodžio tarnyste ir paro
dys tris filmus. 

• Praeitų metų aukų para
pijai pakvitavimai yra išdėlioti 
ant stalų alfabetine tvarka. Pra
šom juos pasiimti ir tuo sutau
pyti parapijai pašto išlaidas; po 
kelių sekmadienių pakvitavi
mai bus išsiuntinėti paštu. 

• Ekumeninės pamaldos 
vyks šios parapijos patalpose 
kovo 17 d., 7 v.v. Pamokslą sa
kys lietuvių liuteronų Išganyto
jo parapijos klebonas kun. Algi
mantas Zilinskas, o sekmadie
nį, kovo 22, 9.30 v.r. tokių pa
maldų metu liuteronų švento
vėje pamokslą sakys kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM. 

• Vasario 25 d. palaidotas 
a.a. Vytautas Gudaitis, 93 m. 
Kanadoj giminių neturėjo. Va
sario 28 d. palaidoti žmona ir 
vyras a.a. Mykoh~.s Šostakas, 88 
m. ir Petronėlė Sostakienė, 90 
m. Jie paliko sūnų Joną su šei
ma. Kovo 2 d. palaidota a.a. 
Vanda Plučaitė-Woda, 57 m. Ji 
paliko vyrą George, sūnų And
rew, dukrą Taniją, tris seseris 
Valę, Aldoną ir Birutę ir tris 
brolius Juozą, Petrą ir Joną. 
A.a. Antano Paškevičiaus, 94 
m., pelenų-palaikų Mišios bus 
kovo 3 d., 11 v.r. Jis paliko žmo
ną Jadvygą, sūnų Petrą ir dukrą 
Kristiną su šeimomis. Lietuvoje 
mirė a.a. Antanina Prūsaitienė, 
Astros Skupaitės močiutė. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
8: 8 v.r. už Bronių Sergautį; 9 
v.r. už Albiną ir Genovaitę; 
10.45 v.r. už a.a.Vaclovą Jurevi
čių - 7 met., už Kavaliauskų ir 
Proscienių šeimų mirusius, už 
a.a. Joną Dirmantą; 12.15 v.d. 
už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 1 v.p.p. latvių katalikų mi
sijos intencija. 

• Kovo 10, antradienį, 7.30 
v.v. parapijos tarybos posėdis 
Augusto ir Hertos Povilaičių 
namuose, Islington, ON. 

• Kovo 17, antradienį, 7 v.v. 
Ekumeninės pamaldos vyks Pri
sikėlimo parapijos šventovėje. 

• Kovo 22, sekmadienį, 
9.30 v.ryto Ekumeninės pamal
dos Išganytojo parapijos šven
tovėje. 

• Kovo 29, sekmadienį, 2 v. 
p.p. Moterų draugijos apmąsty
mo pamaldos. Apmąstymo žodį 
tars Irena Meiklejohn. 

Lietuvių Namų žinios 
•Kiekvieną sekmadienį 

Lietuvių Namų svetainėje nuo 
11 v.r. iki 2 v.p.p. vyksta pietūs. 
Auto aikštelė visiems pietauto
jams nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. ne
mokama - nereikia talonėlio. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Apie 
tai teirautis tel. 416 532-3311 
arba tel. 416 534-8214. 

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

Maironio mokyklos žinios 
•Dėmesio, tėveliai! Tėvų 

komitetas ir mokyklos administ
racija kviečia 8 sk. mokinių ir 
lituanistinių kursų abiturientų 
tėvelius į posėdį mokykloje ko
vo 7 d., 9.15 v.r. pasitarimui dėl 
abiturientų pagerbimo. Lauk
sime jūsų visų. 

•Kovo 14 ir 21 d.d. (pava
sario atostogos) - nebus pa
mokų. Živilė 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdybos 

posėdis įvyko vasario 25 d. Po
sėdžio metu buvo patvirtinta 
nauja narė Audra Paulionytė. 
Valdyba sparčiai ruošiasi meti
niam susirinkimui kovo 22 d., 1 
v.p.p. Lietuvių Namuose. Visi 
LN ir Labdaros fondo nariai 
kviečiami dalyvauti. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Lietuvoje leidžiamas ir val
džios (SRT) remiamas žurnalas 
"Santara" švenčia savo darbo 
20-metį. Leidinio vyr. redakto
rius Romualdas Norkus. Adre
sas: Žygimantų g. 10-6, LT 
01102 Vilnius; tel. 8-620-35404; 
el.p.: ro.norkus@gmail.com,; 
Tiražas pakilęs iki 1000 egz. TZ 
bendradarbio žurn. Edvardo 
Šulaičio pranešime apibūdina
mas to žurnalo 56-57 nr. turi
nys. TŽ redakcija leidinio nėra 
gavusi. Inf. 

Tėviškės žiburių 60 metų gyvavimo sukaktį švęsime š.m. ba
landžio 18 d. Anapilio didžiojoje salėje.Bus koncertas Dainavos 
ansamblio vyrų vieneto, vad. Dariaus Polikaičio, po to - vyno ir 
sūrio vaišės. Iš anksto visus kviečiame· š' 'spūding koncert . 

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, laukia iš mielų tau
tiečių, kaip ir anksčiau, ealankaus atsiliepimo. Čekius rašyti bei 
aukas siųsti šiuo adresu: Sv. Jono lietuvių kapinės, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, ON L5C l T3. Už aukas bus išduodami pakvi
tavimai nuo valstybinių mokesčių atleidimo. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Gavėnios rekolekci.įos Aušros Vartų parapijoje buvo vasario 
28, šeštadienį, 5 v.p.p. Sv. Mišias atnašavo kleb. kun. G. Miel
dažis, Evangeliją skaitė ir pamokslą pasakė svečia~ kun. Ginta
ras Vincentas Tamošauskas, OFM Cap, Kauno Sv. Vincento 
Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonas. Parapijos choras gie
dojo Gavėnios giesmes. Po Mišių salėje parapijos komitetas pa
ruošė gražias vaišes svečiui ir rekolekcijų dalyviams. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. susirinkimas įvyks ko
vo 15 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų parapijos klebonijoje. 
Joana Adamonytė pasidalins įspūdžiais iš kelionės po Pietų Af
riką. Narės, rėmėjai ir svečiai maloniai kviečiami dalyvauti. 

A.a. dr. V. Giriūnienės atminimui Vaiko tėviškės namams Al
bina Rašytinienė aukojo $20. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapija atšventė šv. Kazimiero atlaidus sek

madienį, kovo 1. Šv. Mišias koncelebravo svečias kunigas iš Lie
tuvos kun. Gintaras-Vincentas Tamošauskas, OFM Cap, Kauno 
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonas, ir kleb. 
kun. Aloyzas Volskis. Kun. Tamošauskas vedė Gavėnios rekolek
cijas. Pamoksle jis paminėjo, kad krikščioniškas tikėjimas ir 
meilė turėtų vadovauti mūsų gyvenimams. Mes turėtume sekti 
šv. Kazimiero pavyzdį. Giedojo parapijos choras kartu su "Me
lodijos" choru. Solistas Guy Zenaitis giedojo Bach-GounodAve 
Maria. Dirigavo muz. Aleksandras Stankevičius. Po šv. Mišių 
parapijiečiai ir svečiai rinkosi parapijos salėje. Kleb. kun. A. 
Volskis supažindino svečią kun. G. Tamošauską. Salėje buvo pa
rodyta nauja nuotrauka kleb. kun. Juozo Vyšniausko, Šv. Kazi
miero parapijos klebono nuo 1912-1919, kuris pastatė pirmąją 
medinę šventovę. Nuotrauka - dovana Arimanto Dumčios, Lie
tuvos seimo nario, kuris neseniai atvažiavo į Kanadą ir ją įteikė 
parapijos šimtmečio proga. Joana Adamonytė, buvusi šimtmečio 
komiteto pirmininkė, tarė kelis žodžius apie kleb. kun. J. Vyš
niausko gyvenimą. Jis sugrįžo į Lietuvą 1919 metais. Stojo sava
noriu į kariuomenę, padėjo sužeistiems kareiviams, pastatė šven
tovę, mokyklą, biblioteką, priklausė daugeliui draugijų. 1948 m. 
bolševikų suimtas, kalintas. Mirė Sibire koncentracijos stovykloj 
1949 m. Arūnas Staškevičius, Lietuvos garbės konsulas Montrea
lyje, taip pat tarė žodį apie savo konsulinį darbą ir bendradarbia
vimą su Lietuvos ambasadore Otavoje. Vyko graži, smagi progra
ma, kurią atliko "Melodija" - Andrėja Celtoriūtė, Živilė Jurkutė
Blayney, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Rytis Bulota, Haroldas Celto
rius, Alfredas Pališaitis. Parapijos komitetas paruošė skanius šiltus 
lietuviškus pietus su vynu, parapijietės ir parapijiečiai iškepė ska
nių pyragų ir tortų saldumynų stalui ir padovanojo daug dovanų 
loterijai. Klebonas A. Volskis ir parapijos komitetas labai dėkoja 
visiems už atsilankymą ir dovanas. MZ, VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'AX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
vajui aukojo: $500 - A. Pet
schar; $300 - V. Poškaitis; po 
$200 - A. Jagėlienė, M. Rutkci
čienė; $100 - J. Vaštokienė. 

A.a. Antano Dilkaus 15 m. 
mirties prisiminimui jo žmona 
Sofija Dilkienė Tėviškės žibu
riams aukojo $20. 

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

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

FAX: (514) 766-1349 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo S.A. Ciplijauskai. 

Dienos šviesos taupymo 
laikas šiemet baigiasi kovo 
8, sekmadienį. Patartina laik
rodžių rodykles pasukti vieną 
valandą pirmyn šeštadienio 
vakare. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




