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Laikas permainai 
Jau devynioliktą kartą švenčiame Kovo 11-ąją. Nebe

reikia aiškinimų, kas ji. Belieka sveikinti visus lietuvius, ku
rių vienybės ir kovos dėka ši istorinė diena pažymi mūsų 
pergalę ir atgautą nepriklausomybę. 

SISTEMA, kuri teįstengė tenkinti valdančiųjų gyveni
mus ne ilgiau kaip 70 metų, išlikti negalėjo. Rusiško 
bolševizmo subyrėjimas buvo tik laiko klausimas. Tai 

matė ir ne vienas tos sistemos valdytojų, teoretikų, bet ką 
nors mėginti keisti teišdrįso M. Gorbačiovas. Nuo to ir pra
sidėjo sovietinės imperijos irimas, o po Lenkijos laisvėjimo 
1990-ieji buvo pats tinkamiausias laikas išeiti į gatves su rei
kalavimais atstatyti užslopintą tiesą. Okupuotos Lietuvos 
Aukščiausioje taryboje mestas šūkis "dabar arba niekada" 
sujungė vienybėn visų krypčių ir padėčių tautiečius, išskyrus 
tik labai mažą dalį komunistų, kurie aklai tikėjo Lenino 
pranašystėmis apie žemiško rojaus sukūrimą. Šis istorinis 
Sąjūdžio sukeltas laikotarpis, kaip retas pavyzdys, reikia 
manyti, išliks ilgam laikui, stiprins nuotaikas ir ryžtus net ir 
tada, kai bus rimtai suabejojama tautos vienybe, remiantis 
taipgi gyvenimiškais pavyzdžiais. Kiekvienam bus nesunku 
suprasti ir tikėti, kad rimtam reikalui ar pavojui iškilus, lie
tuvis savo asmenines pažiūras ir savanaudiškumo polėkius 
atidės bent laikinai į šalį, kad egoistiniai dalykai netrukdytų 
bendram gyvybiniam žygiui. Tai labai svarbu, ir šitoks pa
brėžimas kelia nuotaikas su viltimis, kad mūsų niekas ne
įveiks, nors kartais atrodo, kad jau mes pasimetę, išsilakstę 
ir vos nepasmerkti išnykimui. Skaidresnių nuotaikų kėlimo 
jau reikia paieškoti. Pataikaujanti ir bizniaujanti žinia
sklaida užsiima negerovių skelbimu, o tai neatspindi įvairių 
spalvų turinčio paveikslo. 

BENT jau Kovo 11-osios proga turėtume reikšti dau
giau džiaugsmo. Rodos, vis dar vyksta kažkoks lauki
mas - negana to, negana ano, pasidžiaugsime, kai vi

si viskuo būsime patenkinti. O kada tai bus ir kas tai pada
rys, ir ar įmanoma tai pasiekti? Būtina ramiai apie ateitį 
pagalvoti, apie tą dalyką, kuris visus palies. Jeigu taip, tai 
visi ir turėtų tą ateitį statyti. Neturėtų egzistuoti tik dvi gru
pės - statytojų ir stebėtojų, kritikų. Dar blogiau - statytojų 

ir griovėjų. Lietuvos seimo rinkimai kone sutapo su pradžia 
l?asaulinės finansinės krizės, kuri, žinoma, palietė ir Lietuvą. 
Sita aplinkybė dabar pavartaliojama pagal reikalą. Buvu
siems ir dar vis ketinantiems į valdžią sugrįžti krizė ir dėl 
jos švelninimo daromi neįprasti ėjimai sudaro gerą progą 
pirštu rodyti į naujos vyriausybės premjerą Andrių Kubilių 
- štai, žiūrėkite, kaip nieko neišmano ir nežino ką daryti. 
Vėl koks menkiausias kryptelėjimas kels triukšmą, kad kaip 
nors rinkėjams įrodžius, jog išrinkta nekompetentinga val
džia. O priekaištų ir kritikos priežastis sena ir paprasta: A 
Kubilius ne mūsų žmogus, ne kairiųjų draugas. Baigta, to ir 
užtenka, kad susidarytų pagrindas pulti ir pulti. Laikas jau 
būtų pagalvoti, kiek per devyniolika metų sugaišta bran
gaus laiko vieniems kitus puolant, kaltinant tik dėl to, kad 
tie kiti ne tokie kaip mes; kiek paaukota laiko kovojant dėl 
pareigų. Permaina, jeigu ir ne staigi, vistiek turi įvykti, nes 
kitaip kaskart vis sunkiau bus įgyvendinti nepriklausomybės 
diktuojamus uždavinius. Netrukus ateis laikas, kai nebebus 
taip svarbu, kas ir kaip toje netolimoje praeityje vyko, kas 
koks ir kodėl buvo. Sparčiai auga kita svarba - kas ir kaip 
turėtų valdyti valstybę, kad nesikartotų praeities klaidos, 
sukeltos nepasitikėjimo savimi, gerai vaidinamo nuolanku
mo, teikiančio asmeninės naudos, ją iškeliant per aukštai. ČS 
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Atlyginti neatlyginamą? 
RIČARDAS KALYTIS 

Jau senokai keliamas ne 
realus klausimas apie mate
rialų okupacijos atlyginimą. 
Sakykite, ar tai įmanoma? Su
griauta sėkmingai egzistuo
janti valstybė. Kerštingai su
naikinta. Susodintas į kalėji
mus, ištremtas badui, sušau
dytas valstybės elitas. 

Sunaikinti rašytojai, moks
lininkai, muzikai, ištremti ge
riausi ūkininkai, verslininkai, 
mokytojai, šimtai tūkstančių 
nekaltų žmonių, sušaudyta vi
sa jaunimo karta, o mes kal
bame apie žalos atlyginimą„. 
Vien vaikų buvo ištremta per 
30,000, vyrai buvo atskiriami 
nuo moterų.„ Ar tai ne geno
cidas? Ar galima tai įvertinti 
pinigais? Gal reikia surasti ki
tokį šio proceso pavadinimą? 
Gal tai reparacija? Viena aiš
ku, pirmučiausia turėtume su
laukti atsiprašymo, tiktai po 
to galėtume tartis dėl simboli-

nio (niekada jis nebus realus) 
atsilyginimo. Manote, kad Eu
ropa mums padės? Ne, kol 
dujos vamzdžiu iš Rusijos te
ka, tokios vilties neturėkime. 
Gal tada, kai dujos pasi
baigs? ... Dar ir Europai, ne 
tiktai Rusijai dera gerokai 
keistis. 

Aš papasakosiu vieną epi
zodą, girdėtą iš senų žmonių. 
Tai buvo prieš karą viename 
turguje. Prekybininkas supir
kinėjo kiaušinius. Jau turėjo 
pripirkęs pilną ilgą geldą. 

Tada įgėręs dvarininkėlis, 
parodydamas savo šaunumą, 
pasikėlęs skvernus perėjo su 
čebatais išilgai geldos, o per
ėjęs išmetė šimtą litų. Atseit 
atsilygino. Jo supratimu tur
tingas pajėgus šitaip juokauti. 
Bet ar atsilygino? O kur žmo
gaus pažeminimas? O čia ne 
kiaušiniai, čia sunaikinta ne
kalta, klestinti valstybė ir jos 
gyventojai. 

Sakykite, o jei Rusijos po
nas pajuokaus, išmes milijoną, 
kitą ir pasakys prašėt - atsily
ginom, mes turtingi, galime 
retkarčiais ir pajuokauti. Pa
vojinga reikalauti! Reikia 
nuolat priminti skriaudas, bet 
ar verta reikalauti atlyginti 
neatlyginamo? Tiktai tada, jei 
Rusija pasikeistų ir pati pra
dėtų kalbas apie atsilyginimą, 
galėtume atsiliepti, priimti. 
Prisiminkime ką kalbėjo Ru
sijos prezidentas apie Pabalti
jo valstybes tada per ištaigin
gą "Pobiedos" šešiasdešimt
metį. Sakė, jog tos valstybėlės 
tai sudilę grašiai ("razmenaja 
moneta") nevertos rimtesnės 
kalbos. Kaip parodė pastarieji 
rinkimai, mums palankios Ru
sijos laukti beviltiška. Tai gal 
vistiek per teismus? O kur ras
ti tokius teismus ir tų teismų 
vykdytojus? 

Nukelta į 11-tą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GY'ff ruJME 
Naujo 2009 m. Popiežiš

kojo žinyno -Annuario pon
tificio - pirmas egzemplio
rius buvo įteiktas vasario 28 
d. popiežiui Benediktui XVI. 
Naują žinyną popiežiui pri
statė Valstybės sekretorius 
kardinolas Tarcisio Bertone 
ir pasekretoris arkivyskupas 
Fernando Filoni. Audienci
joje dalyvavo ir žinyno suda
rytojai bei leidėjai - Bažny
čios statistikos centrinio biu
ro ir Vatikano leidyklos va
dovai. Popiežiškasis žinynas 
- tai nedidelio formato, 12 x 
18 cm, bet daugiau negu 2000 
puslapių tomas, kuriame ga
lima rasti praktiškai visą pa
rankinę informaciją apie ka
talikų Bažnyčią. Pradžioje iš
vardyti visi Bažnyčią valdę 
popiežiai, pradedant apašta
lu šv. Petru ir baigiant dabar
tiniu popiežiumi. Toliau seka 
duomenys apie visus pasau
lio vyskupus ordinams ir titu
linius vyskupus, nurodytos jų 
pavardės, vardai, gimimo, 
šventimų, paskyrimų datos, 
adresai. Po to pateikiama in
formacija apie visas kitas re
gionines bažnytines struktū
ras. Antroji žinyno dalis skir
ta Romos Kurijai - tai yra 
centrinėms Bažnyčios insti
tucijoms, veikiančioms Vati
kane. Skelbiami duomenys 
apie visas kongregacijas, jų 
struktūrą, vadovybę ir dar
buotojus. Po to seka infor
macija apie Šv. Sosto atsto
vybes užsienio valstybėse ir 
prie tarptautinių organizaci
jų, o taip pat duomenys apie 
prie Šv. Sosto akredituotą 
diplomatinį korpusą. Toliau 
pateikiama informacija apie 
Romos Vikariatą, tai yra Ro
mos miesto vyskupiją, kurios 
ganytojas, kaip žinoma, yra 
popiežius. Žinyno pabaigoje 
pateikiamos trumpos istori
nės notos apie Šv. Sosto insti-

tucij as. Žinyną užbaigia pa
vardžių indeksas, kuriame 
kartu su žinyne minimomis 
pavardėmis, pateikiamos 
taip pat Žinyne neminimos 
viso pasaulio garbės prelatų 
ir monsinjorų pavardės. 

Popiežius Benediktas 
XVI vasario 21 d. priėmė Po
piežiškosios gyvybės akade
mijos suvažiavimo dalyvius. 
Suvažiavimo darbuose dau
giausia dėmesio buvo skiria
ma genetikos mokslų pažan
gai ir kartu su ja kartais pasi
reiškiančiam eugenikos pa
vojui. Genetikos pradininku 
laikomas Gregoras Mende
lis, 19 š. atradęs paveldimu
mo dėsnius, buvo katalikų 
vienuolis, priklausęs augusti
nų ordinui. Popiežius primi
nė, kad genetika yra pasie
kusi didžiulę pažangą, kurios 
dėka įmanoma diagnozuoti 
daugumą paveldimų ligų, 

sukurti sergančio žmogaus 
gyvenimo kokybę gerokai pa
gerinančias terapijas, o nere
tai ir visiškai išgydyti. Bet yra 
dar daug netyrinėtų akiračių. 
Tyrinėjimai turi būti skati
nami ir remiami, tačiau rei
kia visada pabrėžti, jog žmo
gus yra daugiau negu vien jo 
kūnas. Kiekvienas žmogus 
yra neapsakomai vertinges
nis už genetinės informacijos 
kombinaciją, paveldėtą iš 
tėvų. Naujos žmogaus gyvy
bės pradėjimas niekada nėra 
tik biologinė reprodukcija, 
bet yra kūrimo aktas. Šv. Tė
vas taip pat priminė, kad eu
genikos pavojus nėra naujas. 
Praeityje ji jau buvo naudo
jama kaip valstybinio režimo 
smurto priemonė ir kaip ne
apykantos tautoms ir žmonių 
grupėms instrumentas. Dėl 
to eugenika nedviprasmiškai 
pasmerkta Visuotinėje žmo
gaus teisių deklaracijoje. 

Inf. 

Pasninkas 
VINCAS KOLYČIUS 

Gavėnios metu Bažnyčia ypač pabrėžia 
maldą, pasninką ir aukų davimą - išmaldą. 
Visi šie trys geri darbai yra minimi Kristaus 
pamoksle nuo kalno. Jie veda į dvasinį augi
mą ir šventumą. Tačiau gaila, kad visa tai yra 
klaidingai suprasta, manant, kad mes užsitar
naujame Dievo malonę pasninku ir gerais 
darbais. Tai nėra Jėzaus apaštalų ar Bažnyčios 
mokymas. Pasninkas yra vienas iš krikščionių 
ginklų dvasinėje kovoje su pikta dvasia. Ryšys 
tarp pasninko ir atsispyrimo šėtonui yra aiškus 
Evangelijoje, kur po 40 pasninko dienų Jėzus 
buvo dykumoje šėtono gundomas. Rašydamas 
apie pasninką pasidalinsiu popiežiaus namų 
pamokslininko Raniero Cantalamessa minti
mis, kurios buvo skirtos ypatingam įvykiui, Jo
no Pauliaus II paraginimui pasninkauti ren
giantis religinių vadovų maldos už taiką susiti
kimui. Tai buvo prieš 8 metus. Iš jo meditaci
jos-pamokslo paimsiu kai kurias mintis. 

Pasninkas kaip įvykis 

Evangelijoje pasakojama apie tokį įvykį: 
"Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Zmo
nės atėję klausė Jėzų: "Kodėl Jono mokiniai 
pasninkauja, o tavieji ne?" Jėzus atsakė: "Ar 
gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais 
yra jaunikis? Bet ateis dienos, kai jaunikis iš 
jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus". Šis 
Evangelijos klausimas mūsų dienomis galėtų 
skambėti kitaip: "Kodėl tavo mokiniai nepas
ninkauja, kai pasninkauja Budos ir Mahometo 
mokiniai?" Biblijoje randame dvi pasninko 
rūšis: pasninką kaip apeigą ir pasninką kaip 
įvykį. Apeiginis pasninkas nustatytas įstatymu, 
arba jo laikomasi pagal tradiciją. Pasninkas 
kaip įvykis, arba pranašiškasis turi ypatingą 
pobūdį, jis paskelbiamas svarbiomis progomis. 

Šventajame Rašte apie apeiginį pasninką 
tėra labai nedaug informacijos. Biblijoje labai 
reikšmingas yra pranašiškasis pasninkas, pas
ninkas kaip įvykis. Mozė pasninkavo 40 dienų 
ir 40 naktų prieš tai, kai jam buvo patikėtos 
įstatymo lentelės. Elijas - prieš susitikimą su 
Dievu ant Horebo kalno, o Jėzus prieš pradė
damas savo viešąją veiklą. Ninevės karalius 
įsakė tokį pasninką, reaguodamas į J onos pa
mokslus. 

Atsivertimo laikas 
Šios pasninko rūšies esmė yra bendruo

meninė noro atsiversti išraiška. Panašiai kaip 
J oelio ir J onos laikais šiandienis laikotarpis 
yra taip pat kvietimas atgailauti, apmąstyti ir 
bendruomeniškai "grįžti" pas Dievą. Tačiau 
ką gali reikšti šis žodis tokioje kaip mūsų vi
suomenėje, kuri vos užsiminus apie "grįžimą", 
iš karto mano, kad norima sustabdyti jos lai
mėjimus, atimti laisvę ir vėl nuvesti ją į vidur
amžius. Mūsų visuomenė atsisakė religijos, 
kaip praeities reiškinio, kurį šiandien pakeitė 
technika. Turtingi vakarai prarado savo krikš
čioniškąją sielą. Vakarų žmogus mano galįs 
apsieiti be jos. 

Ką reiškia mums skirtas kvietimas atsi
gręžti? Nusigręžti nuo ko? Atgailauti dėl ko? 
Kad tai suvoktume, privalome paklausti save, 
panašiai kaip tirdami sąžinę, ką reiškia Dievas 
mano gyvenimui, ir būtent iš esmės, o ne vien 
žodžiais. Ar jis iš tikrųjų užima pirmą vietą 
mano mintyse, troškimuose, žodžiuose? Pas
ninko, kaip įvykio esmę labai gražiai apibūdi
na J oelio pranašystės įžangos žodžiai: "Grįž
kite pas mane visa savo širdimi - pasninku, 
verksmu ir raudojimu, - perplėškite savo širdį, 
o ne drabužius. Grįžkite pas Viešpatį, savo 
Dievą, nes Jis maloningas, kantrus ir kupinas 
gerumo, pasiruošęs atleisti, o ne bausti" (Jl.2, 
12-14). 

Atsivertimo vaisiai 
Atsivertimo poreikio suvokimas savaime 

yra ypatinga malonė, tai lemiamas žingsnis. Ta
čiau vien jo nepakanka. Po jo turi sekti konk
retūs veiksmai, parodantys perėjimą nuo "ke
tinimo" į "norą". Jonas Krikštytojas farizie
jams sakė: "Duokite tikrų atsivertimo vaisių". 

Šiandien Bažnyčia pabrėžia, kad pasninkas 
yra vienas iš tų "atsivertimo vaisių". Iš tikrųjų 
pasninkui gresia visokie iškraipymai. Jėzus 
kritikuoja parodomąjį pasninką, arba tokį, kai 
pasninkaujama norint įsigyti nuopelnų pas 
Dievą: "Aš pasninkauju du kartus per savaitę" 
(Lk.18,12). Yra įvairių pasninko rūšių. Prisi
menu vieną atvejį. Kol mūsų Prisikėlimo pa
rapija buvo dar senoje vietoje, aš nuvažiuo
davau rytais į 8 val. Mišias. Po Mišių pavalgy
davau pusryčius su pranciškonais. Vieną kartą, 
tai buvo penktadienis, pusryčius kartu valgė ir 
pranciškonų vizitatorius, berods, iš Vokietijos. 
Ant stalo buvo padėta įvairiai paruoštų silkių. 
Tas vizitatorius sakė, kad jis labai mėgsta sil
kes, bet kadangi jis šiandien pasninkauja, tai 
silkių nevalgys. Ir nevalgė. Šeimininkė, kiek 
prisimenu, jam atnešė kiaušinių su lašinukais, 
kuriuos jis suvalgė. 

Taigi pasninkas egzistuoja ne tik kaip susi
laikymas nuo valgių ir gėrimų: yra žodžių, 
pramogų, pašnekesių pasninkas, ir kiekvienas 
turėtų ištirti kokios pasninko rūšies Dievas iš 
jo ypatingu būdu reikalauja konkrečiu gyveni
mo laikotarpiu. Kai kam reikalingiausia pas
ninko forma galėtų būti susilaikymas nuo žo-

Lietuvių išeivijos dail. P. Domšaičio (1880-
1965) paveikslas Nukryžiuotasis Kristus 

džių. Apaštalas Paulius rašo: "Joks bjaurus 
žodis teneišeina iš jūsų lūpų, kalbėkite vien kas 
gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudos klausy
tojams" (Ef. 4, 29). Kitiems dar svarbiau susilai
kyti nuo minčių negu nuo žodžių. Mintyse 
pradedame teisti, drauge užimdami prokuro
ro, teismo pirmininko, teisėjo ir ieškovo vaid
menis. 

Pagaliau šiandien visiems žmonėms neiš
vengiamai būtinas "vaizdų pasninkas". Gyve
name vaizdų pasaulyje: žurnalai, kinas, televi
zija, internetas. Mus užvaldo tie dalykai, ku
riuos įsileidžiame pro savo akis. Tėvas Canta
lamessa rašo, kad kažkas jo paklausė: "Argi 
Dievas sukūrė akis ne tam, kad jomis žvelgtu
me į visa, kas pasaulyje gražu?" Jis atsakė: 
"Tuip, broli, bet Dievas sukūrė ir akių vokus, 
kad norint galima būtų užsimerkti. Ir Jis labai 
gerai suvokė, ką daro". 

Šios Gavėnios metu ir mes galime pasi
rinkti pasninko rūšį, kaip mes turėtume pas
ninkauti. Galime pasirinkti pasninką nuo pyk
čio, rodant daugiau meilės savo artimui. Pas
ninką nuo kito žmogaus teisimo ir smerkimo. 
Pasninką nuo nusivylimo, nes Jėzus turi kito
kius planus, kurie kartais nesutinka su mūsų 
norais. 

Pasninką nuo nuolatinio skundimosi, pri
simenant momentus, kada išgyvenome Jėzaus 
teikiamą džiaugsmą. Pasninką nuo širdies 
kietumo ir galiausiai pasninką nuo išleidimo 
per daug pinigų. Šios ekonominės krizės metu 
tai nebus sunku padaryti. Stenkimės mažinti 
nebūtinus pirkinius ir atiduoti tuos pinigus 
labdaringiems tikslams, sušelpiant tuos, kurie 
reikalingi mūsų pagalbos. Jeigu bent Gavė
nios metu išgyvensime šiuos pasninkus, jie 
mus paženklins, kad esame krikščionys. 



Už nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą 1990 m. kovo 11 d. balsuoja tuometinės 
Aukščiausiosios tarybos - Lietuvos Atkuriamojo seimo nariai Ntr. V. Gulevičiaus (www.Irs.It) 

Laisvei (Kovo 11-jai atminti) 

Man Laisvė visad panaši į paukštę Man Laisvė - tai malda ir Kryžių kalnas, 
Baltais spamais, žvitriam, drąsiam akim, Delnas prie delno Baltijos kefy. 
Žydrynėj neria, kylanti į aukštį, Ir džiaugsmo ašarą, ir šypsnį švelnų 
Kur niekas nesugaus, nekalins, neatims. Atrodo lig dangaus širdim keli. 

Kai sakom: LAISVĖ, aš regiu trispalvę - Į skaidrią liepsną panaši man Laisvė 
Tremties svajonę, gėlę mūs vilčių, (Ne į žariją, kur rusens vos vos). 
Kai iš vergystės liūno kėlėm galvas, Krek mūsų žemę bočiai krauju laistė/-
Išgirdę šauksmą protėvių kančių. Darbais prigluskime prie Lietuvos. 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai 

Argi nematome klaidų? 
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 

kriminologė 

Kokia pradžia, toks ir ga
las - byloja tautos išmintis. 
Todėl verta prisiminti kokius 
pamatus sudėjome, eidami į 
ES. Kad nebūtų kaip po SSSR 
- slaptų Molotovo-Ribbent
ropo paktų, labai jau vieningai 
(99, 7%) siekėme kruvinos Sta
lino saulės. Tik išviešinus Hit
lerio-Stalino slaptus susitari
mus ir protokolus - taip pat 
vieningai ir dar su dainomis 
išsiveržėme iš sovietinio glė
bio. Tiesa, balsavimas į ES 
buvo daug kuklesnis - tik 16% 
atėjo balsuoti. Tačiau tokiai 
beviltiškai padėčiai buvo žai
biškai rasta (gal suplanuota?) 
išeitis, - pratęsti balsavimai 
dar viena diena ir tai pakėlė 
iki 47% balsuotojų! 

Kai pasižiūri į socialinę 
statistiką - būtent tiek Lietu
vos gyventojų vargsta skurde 
ir žemiau skurdo ribos. Taigi 
pasitvirtino auksinė valdymo 
taisyklė - kuo alkanesni pilie
čiai, tuo lengviau: pakišai sau
sos sriubos ar skalbimo milte
lių ir gavai balsus. 

Dar blogiau - su ES 
Konstitucijos projektu. Jos iš
vis nei skaitė, nei svarstė, nei 
teikė tautai patvirtinti savo 
balsais. Taip nusprendė mū
siškė valdžia, ir baigta. Nors 
Lietuvos Konstitucijoje labai 
aiškiai įrašyta, kad svarbiausi 
valstybės bei tautos gyvenimo 
klausimai sprendžiami refe
rendumu. Gerai dar, kad se
nosios ES narės gerai išnagri
nėjo ir nepatvirtino Konstitu
cijos projekto. O tai būtume 
kaip su Stalino saule kokį pus
šimtį metų kankinęsi. Tik 
trumpai žvilgtelėję nustatė
me, kad mūsų stojimo į ES 
pamatai labai jau abejotini. 

Argi nevertėtų išsinagrinėti 
kruopščiau padarytų klaidų, 
kad suspėtume dar ką nors 
pataisyti? Geriau vėliau negu 
niekad. 

Europa padarė daug blo
go pasauliui tiek fizine, tiek 
dvasine prasme praeityje, o 
svarbiausia, gali nulemti visai 
nepageidautiną žmonijos rai
dą ateityje. Tai europiečiai, 
užkariavę ištisus žemynus, su
naikinę vietinius gyventojus, 
įsikūrę visoje planetoje ir dabar 
formuoja globalinį valdymą. 

Globalizmas, tai siekimas 
įvesti vieningą pasaulinę val
džią, sutrypiant tautines vals
tybes, sunaikinant tautas, su
niveliuojant kultūras, moralės 
kanonusus bei formuojant 
kosmopolitinę pasaulio bend
ruomenę, susijusią tik turtiniais 
santykiais. Naudojantis tech
nikos ir technologijos pasieki
mais ryšiuose ir informatiko
je, globalizmas pakerta natū
ralius visuomenės vystymosi 
procesus ir stumia visuomenę 
į visuotiną degradaciją, dege
neraciją ir tironiją. 

Antai JAV, išnaikinusi 99% 
indėnus, o likusį 1 % įkurdinusi 
rezervatuose, negrų prakaitu 
pasistatė sau demokratinę 
valstybę. Australijoje - tą patį 

padarė su aborigenais. Pietų 
Afrikoje - įkūrė aparteidą. 
Azijoje - kolonizavo visą Si
birą Europos Rytuose įsikūru
sios SSSR labui, sunaikino 90 
ten gyvenusių tautų ir užgrobė 
jų gamtinius turtus. 

Bet blogiausia, kad Euro
poje gimusi socializmo idėja 
paplito po visą pasaulį ir jos 
įtakoje buvo suardyta natūrali 
žmonijos vystymosi raida bei 
prievarta, kruviniausios tiro
nijos keliu buvo grąžinta į pir
mykštę bendruomeninę san
tvarką (komūnas). Socialisti-

nės ideologijos pasekmės 20 
š. - tai 2 Pasauliniai karai, ku
riuose žuvo apie 60 milijonų 
karių, 200 milijonų sunaikin
tų civilių gyventojų įvairių re
presijų būdu, socialistinėse 
valstybėse taikos metu, 70 mi
lijonų nukentėjusių nuo Čer
nobylio avarijos. 

Per vieną šimtmetį sunai
kintas trečdalis bilijono žmo
nių. Argi tai ne žmonijos ge
nocidas? O kiek aukų parei
kalaus XXI amžius? 

Įvertinus istorijos pamo
kas ir šimtamilijonines žmonių 
gyvybių aukas, europiečiai pri
valo sustabdyti globalizmą tiek 
Europoje, tiek visos planetos 
mastu. O tai galima pasiekti 
tik išlaikant ES suverenias tau
tines valstybes, sustabdant 
imigracijos procesus, įtakojant 
socialinę politiką valstybių 
viduje, stiprinant šeimas, kaip 
pagrindinę valstybės ir tautinės 
bendrijos grandį bei raciona
liai sprendžiant energijos ir 
aplinkos problemas. 

Lietuva iš sovietinės "mės
malės" išsiveržė gerokai nu
kentėjusi - kas trečią palietė 
Gulago ir KGB represijos fi
ziškai. Moraliai visus luošino 
internacionalinė politika, sie
kianti sunaikinti tautą, stipriai 
atskiedžiant ją rusakalbiais, 
atplėšiant nuo tautinės kultū
ros šaknų ir iškraipant istoriją. 
ES propaguojama imigracijos 
ir integracijos idėja tolygi so
vietinei internacionalinei, nes 
pratęsia neišvarytų okupantų 
privilegijas ir dar reikalauja 
jas praplėsti. Tai ir iš Lietuvos 
biudžeto išlaikomos jų mo
kyklos, jų šventyklos, skaityk
los ir netgi teatrai, kai tuo tar
pu visoje ES to nėra! Pinigai 
tautinėms mažumoms ir imig
rantams 3-4 kartus didesni nei 
lietuviams teikiamos pašalpos. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Atnaujins veiklą 

Kovo 5 d. NATO šalių 
užsienio reikalų ministeriai, 
neformaliai susitikę Briuse
lyje, sutarė atnaujinti forma
lią NATO ir Rusijos tarybos 
veiklą, patvirtino Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Vygaudas Ušackas. Jis teigė 
išreiškęs savo abejones dėl 
atnaujinimo, tačiau sutiko, 
jog šią tarybą reikia naudoti 
kaip forumą dialogui su Ru
sija visais, taip pat ir proble
miniais klausimais. Atkreip
tas dėmesys, kad Rusija ne
vykdo Gruzijos atžvilgiu pri
siimtų įsipareigojimų dėl ka
riuomenės išvedimo, bazių 
steigimo ir kt. Taip pat buvo 
išreikštas susirūpinimas dėl 
Rusijos santykių su Pietų 
Osetija ir Abchazija. UR mi
nisteriai taip pat susitiks su 
narystės NATO siekiančių 
Gruzijos ir Ukrainos atstovais. 

Pirmasis oficialus Rusi
jos ir NATO atstovų susitiki
mas, pasak ministerio, tu
rėtų įvykti po balandžio pra
džioj e Strasburge ir Kėlyje 
įvyksiančio NATO šalių va
dovų susitikimo. NATO ir 
Maskvos aukšto lygio ryšių 
atnaujinimui pritarė dauguma 
didžiųjų Vakarų valstybių, 
įskaitant ir JAV. NATO spren
dimus priima vienbalsiai ir 
kiekviena iš 26 šalių narių gali 
blokuoti sprendimą. Oficialūs 
NATO ir Rusijos santykiai 
buvo įšaldyti dėl pernai rug
pjūtį įvykusio Rusijos ir Gru
zijos karo, bet gruodžio mė
nesį pokalbiai buvo neforma
liai atnaujinti. 

Aptarė energetiką 

Vasario 18 d. Švedijoje 
viešintis premjeras Andrius 
Kubilius su tos šalies minis
teri u pirmininku Fredriku 
Reinfeldtu aptarė Lietuvos 
ir Baltijos valstybių energe
tinius projektus. F. Reinfeld
tas pritarė planams sujungti 
Šiaurės ir Baltijos šalių elek
tros energijos rinkas, jei 
Baltijos valstybės paseks 
"Nord Pool" pavyzdžiu ir su
kurs vieningą, skaidrią ir at
virą prekybos elektra siste
mą rytiniame Baltijos jūros 
krante. Premjeras Kubilius 
pažymėjo, kad Šiaurės šalių 
pavyzdžiu kuriamą planą 
suvienyti Baltijos šalių elekt
ros ūkį galima vadinti 
"Nord Pool" plėtra. 

Švedijos ministeris pir
mininkas pasveikino Euro
pos sąjungos pritarimą šiam 
projektui ir išreiškė viltį, kad 
neilgai trukus jis bus patvir
tintas Briuselyje. Jis taip pat 
patvirtino, kad Švedijos vy
riausybė suinteresuota Lie
tuvos ir visų Baltijos šalių 
ekonomikų stabilumu, ir to
liau skatins ilgalaikes Švedi
jos bankų investicijas į Lie
tuvos ūkį. 

Premjerai Stokholme 
aptarė ir būsimą Švedijos 
pirmininkavimą Europos są-

jungai, prasidėsiantį šių me
tų liepą. A.Kubilius išreiškė 
visapusišką paramą Švedijos 
planams sukurti Baltijos 
jūros šalių strategiją, vystyti 
Rytų partnerystės programą 
ir tolesnę ES plėtrą. 

Leo-LT veiks toliau 

Konstitucinis teismas 
kovo 2 d. nusprendė, kad 
valstybinė energetikos bend
rovė "Leo LT", kuriai pati
kėti bilijoninės vertės strate
giniai energetikos projektai, 
buvo įsteigta pažeidžiant 
Konstituciją. Tačiau mano
ma, kad pakoregavus teisės 
aktus, "Leo LT" galės veikti 
toliau. 

Teismas nutarė, kad 
Atominės elektrinės įstaty

mas, sudarantis prielaidas 
naujos atominės elektrinės 
statybai, prieštarauja pagrin
diniam šalies įstatymui. Be 
to, Konstitucijai prieštarauja 
Valstybės ir savivaldybių tur
to valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas. 
Taip pat prieštaraujančiu 
Konstitucijai pripažinta Vals
tybės turto įstatymo nuostata, 
kuria pavedama vyriausybei 
nustatyti tokio turto inves
tavimo kriterijus. 

"Leo LT" steigimą lei
dęs įstatymas priimtas maž
daug prieš metus, o įmonė 
įkurta pernai gegužę, įją su
jungus valstybės valdytas 
"Lietuvos energijos" ir "Ry
tų skirstomųjų tinklų" akci
jas bei "NDX energijos" tu
rėtas VST akcijas. Vyriausy
bė valdo 62%, "NDX ener
gija" - 38% "Leo LT" akcijų. 

Mokės kompensaciją 

BNS žiniomis, Lietuvos 
valstybė sutinka per dešimt 
metų sumokėti 113 min. litų 
kompensacijos už negrąžin
tą žydų nekilnojamąjį turtą. 
Tai numatoma Teisingumo 
ministerijos parengtame 
specialiame Kompensacijos 
už žydų nekilnojamąjį turtą 
įstatymo projekte. Neseniai 
baigtame rengti dokumente 
teigiama, kad kompensacija 
turėtų būti pradėta mokėti 
2011 m. sausio 1 d. ir baigta 
2021 d. kovo 1 d. 

"Kompensacija išmoka
ma kasmet dalimis, atsižvel
giant į valstybės finansines 
galimybes", rašoma projek
te. Įstatymo projekto rengė
jai nurodo, kad jų siūlomas 
kompensacijos dydis, 113 
min. Lt.. sudaro trečdalį viso 
žydų bendruomenėms prik
lausiusio ir išlikusio nekilno
jamoj o turto vidutinės rin
kos vertės dydžio. Turto vertė 
apskaičiuota remiantis Ar
chyvų departamento pateik
ta archyvine informacija ir 
"Registrų centro" turimais 
masinio vertinimo duome
nimis. Nustatyta, kad kom
pensacija priklauso už 136 
objektus, kurių bendra vertė 
siekia 376.98 min. Lt. 
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Kalba ir istorija - tautos jungtis d!iai aukclia tokiua atganius 
ir tiandien. Vadinasi, jie nėra 
bcreikimiai, jie daugeliui la
bai mirbūs ir šiandien. 'nul 
galime manyti. kad diktantas 
savo tikslų paaicli - jia pa
skatino BllSiritnyti bent raito 
eilutėmis su savo tautidiais 
Lietuvoje ir ivairi'llOIC pasau
lio kampeliuose, patvirtimmt, 
kad kalba ir istorija gali ir turi 
būti viaq mūsq jmigtimi. Ant
ram diktanto turas vyto va
sario pabaigoje. Raiytojo J. 
Apu~o sukartą vaizdeŲ 
"XcJ»c" rašė daugiau kaip 70 
tauticeių, trys - atvykę il ul
siellio. 

Lietuvoje jau temrų kar· 
tlĮ buvo rašomas valstybinis 
dittautas. Praėjasiail metais 
ji relė b8veik puabtvirto tiik· 
ltaneio lietuvią, išrinkdami ir 
graliausilĮ lietuvill:ą lodi 
"ačill". Šiemet sausio pabai· 
goje prie ralomųjq stalq pa· 
linko mtlBIJ tautie&i AllgJjjo
jc, Airijoje, Vokiclijojc, šVci
carijoje, Japonijoje, Ukraino
je, Gudijoje, Gruzijoje, Čib.
goje ir kitur. Nuotolius padėjo 
ivcikii šino)aitiuės JJtio prie
monės radiju, televizija, in
temetaa, .kiek sunkiau buvo 
sw:lerinti ralymo WŲ. Euro
poje gyvenantiema licMiams 
1aibs sąrė&i keliomis valan
domil, o itai Amcrilos lemy
nc teko karti savo diktanto 
tekitą arba keltis 34 val nak
ties. Bet entuziastai lias kliū
tis Įvclkė; be Liehm>s gyven
to.N, dibant14 ralė benik pu
lė tiibtanao tautieaq, gyve
naui!iq kitose valstybėse. 
Klausydami gražia lietuvilb 
tartimi dilduojamo teksto in
tcmete, jie bandė prisiminti 
mokykloje ilmoktaa gramati
kos ar siDfllbės taisy:tles, žo· 
dfi1J rašybą. Rašydami diktan
tą - V. Landsbergio Oaunes· 
niojo) specialiai sukurbĮ teks
tą pagal partizano Liongino 
Baliukev:i&ua-D.zūlm diena-

llam11116 BdecllllMi pripdba„ 
nltmpamia lldDw: 

rašti, viai turėjo dar'rieq gali
mybę ilginti il skaudžios pra
eities balą, begalinės iltild
m.ybės pavergtai Tėtynei liu· 
dijhų. Irtai nemafin1 svarbu, 
nei vietoje prikabinta "nosi· 
nil' ar padėtas ak.ytybos lenk
tas. 'Illi paliudijo ir "Delfi" 
tiukJaJapio atsiliepimai apie li 
į\'ykį. Paprastai jie buna pikti, 
rėk.smingi. agresyviai, da1-
nia11siai su grubiomis ralybos 
Jda;domia ar nepadoriais sve
timfndtiais mmkdami u Di.e-
·~, ·~:- . ki vno•m1 ~ mananų ar -
taip ralantj, kitaip gyvenantį. 

Diktantą rašė titokie tau
t=ai, tikriausiai tie, kmicms 
nubu iisaugoli savo kalbą ir 
lmltaų, bip ilskirtin~ ir Die
kuo uepaleičiamlĮ aavo kil
mės ir lmltoro.s paveldo daJi. 
'llul ir "Delfi" tjnkJalap)je ši· 

kart mirgėjo pasisakymai apie 
jq iapiidlius, rašant tebtą, no
ras priminti kitiems ar praly· 
mas paajf!cjn1j rašybos ar Bky
rybos taisytles. Kalba tikrai 
tapo jqtimi tup uepalįsta
mų. visam.e pasaulyje apsigy· 
"'8Dusių tautiečių. 

Daagclia suprato ir įverti· 
no diktanto organizatoriq -
.tf1llmJmo leidinio,~ 
radijo ir televizijos - parlDktą 
rašiJŲ. kaip priminimą, kokią 
kaiuą ui Lietuvos nepriklau
somybės siekius pasirinko 
mokėti nemelas bm,s poka
rio metą lietuvių. ncpanorė· 
jusbi tarnauti IOYietlJ okupau
tams. Kita, atrodo, nedidelė 
dalis tvirtina mieliau būtq ra-

Valstybillis djktantu - .2009 

Parti.zanas e tekstas \Jtauto v. Landsbuxio) 

Kas ką sekė? 
.ALGIMANTAS ZOWBAB 

Vasario 16-osioa minėji
mo proga Valstybiniame ope
ros ir baleto teatre l.m. vasa
rio 16 d. prezideutaa pasakė 
patriotilką kalbą. Au.Utai 
įvertino 'Dlutilkos giesmės, 
tapusio& Lietuvos himnu, au
toriaas Vmco Kudirkoa veik· 
J.IĮ, priminė SIĮjūdfio laikq 
spaudą. 1949 m. Vuariolli
osios Deklaracijų, Kovo 11-
ąją, atsilaikymą priel 1991 m. 
sauaio 13-osios tan.kua. 

'lll&u„.blbėdamu apie 
tautą 'Vieuijlllli!ią 'Viziją. primi
nė Vmco Kudirkos susirnpi· 
nimą ir .klausimų, ar vieui
j8"io tikslo, vizijos, soJidaru. 
mo neturinti bendrija gali 
tapti tauta? Čia pat iltarė: 
"Vertėtų prisiminti ir K.u-

dirtos tyrinėtojo bei sckėjo 
Vytauto Kavolio klauaimą: 
~ mechaninė žmonių san· 
.kaupa, neturinti bendro su
pratimo, tu yra padorumas 
ir Dieklybė, bendro f.odyno ir 
save aktyvuojančios jėgos 
veikti vielojo gėrio vardan. -
ar ji gali vadintis visuome
ne?" 

B tikrųją V. Kavolis i,ri
nėjo V. KudirklĮ (2mogaw 
genuė: Plkhologtnė 1tudlja 
(Čikaga: Lictuvią litermiros 
draugija, 1963 ir VilDius: Vy
lulyl, 1997). 'lllčlau daugeliui 
užkliuvo nelemtu žodis "so
.kėjas'". 1 ei V. Kavolis btltų 
ivantintu ne kaip V. Kudir
.km, o kaip Antano Suiel!bus 
sckėjaa, acldmo panašumai 
bll'\.didPJ!DiS "'= s,,,, ...... km:ioaidm-• 

logaa buvo V. Kavolis. rūpi
nosi ne vien kultūros rclla
laia, bet ir .1aikė&i sovietams 
palankios politikos; organjza
cija sb1bė nuostatą "Veidui 
Lietuvų", taaau Lietuvos :ae
~buvo atsuku
si nugarą (jos žodyne "Lietu
vos nepriklausomybė" ncra
shnc). 

Čia pateikia iitrauką iš 
publiciato ir politologo Vi
liaus Brdėno, kuria iJ arti 
stebėjo !rieaos-Santaroa 
~ bcijoa politiką, straips
nio 2008-08-27 XX1 AM
ŽIUIE. 

"„. Vytautas Kavolis 'po
litibvo il pcties'. 'lUp .kitą 
tai primcnwiq dalykų ar
chyve u!tikau jo laišką .DirvtU 
'Dėl Vytauto Mei\avaJro po-
1.itiniq .komcntarq', spausdin
tą 1964 m. bhlelio 1S dieną. 
Iame V. Kavo1is puolalNvos 
aplvalgilWIŲ dėl straipsnio 
birlelio 10 dienos Dirvoje. 

fiusi V. Krėvės ar tokio kito 
klasika kūrybos ištrauką, ue
utnlcsn9 savo turiniu. Jų nuo· 
moue, tekstas primenantis 
skaudliĄ pobrio metą istori· 
j11o kai dar gyvi nubutėjusieji 
ir jlJ prieisi, tik gilina tako· 
Ik.yrą dabartinėje Yisuomrmė
je, didina itampą. Du kiDems 
uDdiuvo diktanto eilutės, ku
riose partizanas, apmąst;yda· 
mas savo paairinkimą, mato 
svarbiausią moralinę paguo· 
.Ia" ........ . ...._: .•• measavo-... 1 -esnepa-
IDr:ome ••• ".Kai kurie ratiusie· 
ji diktautą priėmė šiuos lo
dflus tmi prickailtlĮ visiems, 
dabar po visą paaauŲ pukli
dusiems tautie&ms. Įdomu, 
kad prieš 60 metą uhašyti lo-

Straipsnį kritikavo dėl Rcs
publikonq partijoc ilrllikto 
bndidato i JAV prezidento 
paltą komervatyvaua leuato
riam Bany Ooldwater rėmi
mo. 'Ilune laiJkc lwltiirinin
ba KmJ1is puolė Ooh:lwater, 
priel sovietus ėjusi su lūkiu 
'Why not VJCtory'll' (O kodėl 
ne petplė?I). 

Pareikidamas, .kad .kan
didatui JAV prezidento poa
tą veikia 'beveik visilkai at
lisllk.ydamaa naudom protu'. 
bltūrininbs (ne peicbiatras) 
V. Kavolis paablbė Ji eWlt 
pusprof.iu. Ir tuo lyg irodytu 
faktu naudodamaai1, teigė, 
jog tokia bndidatūra ~ 
lia siaubą vlaoje Europoje'. 
ruiau buvo linoma, jog tai 
kėtė ne siaubų, o pavergtq 
E'IU'O&:S tautų Jaiavės viltį". 

tiD1a ir kita iittaub 
iš V. Braf.ėno straipsnio "Kai 
lietuviai pumerkia Uctuvų 
vergijai" knygoje Po dvylika 

Vertinimo .komisija pri
patino, tad geriausiai di.k· 
tantą parašė kauDictė Ramu
nė Briedieuė, tup mokaleMq 
- Marija Abromaitytė. II ui· 
sieuyje gyvellllllaiq lietuviq 
teis; dalyvauti baipmajame 
ture laimėjo 11, bet atvykti 
galėjo tik 1Iys. Laimėtoja pri
pa!inta 1. Lamiuėnaitė. Sma
giausiu .ištiktuku ibinkta8 žo· 
dclis "keberiokšt". Bet, ma
nau, pralaimėjushl nėra. Dik
tantas - proga prisiminti gra· 

t'q . fi-· L--'- -~~ • mp 1 D' ~ wu; na.v, 11' 

tiems, kurie gali perskaityti l 
turo raiinio tekstą dabar ir 
paplroti, o kaip būčiau para
liusi ar raięs ai? Ir pajusti, 
kad netolima pracit.ia ir jos 
įvytiai - svadri grandis istori
joje ir mūsq dabartiniame gy
~. SX 

~(280psl). 
Autorius pateikia citatą, 

iš JAV leidžiamq Na11jien11 
(1979 m. rugsėjo 20 d.), birią, 
pasirašė ''V.K. ": "Lietuvoje, 
.kaip ir vimje Rytų Europoje, 
atgimsta fatizmo ar nacinno 
hidra, .kuri ilailaisviuus il ko
munizmo repliq, sudarytų 
rimt14 pavojq Vakarą d~ 
molaatijai. 

B to sebq loginė išvada, 
.kad tie kraitai turi likti ko
munistinėje valdlioje, bent 
iki tokio laiko, kol ten pasi· 
reiki platesniu mastu va.ka
rietil.kos demokratijos ųjū
dliai Kol to nebus, tol nega
lima planuoti rimtesnės tų 
tautą išlaisvinimo po1itilrm". 

Kas gali paneigti, kad 
"v.K. „ nėra Vytalllaa KavoJis, 
.kuris i No11jhmu raiė veda· 

• ') 1bclėl kas :u..:~ IDlllJlllUS. ar -..-
tų tvirtinti, kad Xavolis sekė 
~~ką? 'ruiau prezidentas 
ild.rilt>··· 

(Aztiv. M. Be.inys, Vladimiro kalėjime) l 
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Gyvenu įdomiu metu 

SąJ.iningai sakau: cWau
giumi, b.d gyvenu tokiu įdo
miu metu. Tuomet, kai mea 
svarstėm, bip toliau &Jmlti. 
kaip atkurti aeprlldausomyb~, 
pabrėždavau: eau gimęa ne
priklauaomoje LletuToje ir 
noriu joje gyventi. 

'Illigi, atėjau i paaaulį 
1939-ųjų vasario 1-ąją. Žino
me, kokie tai buvo metai -
grėamingaa ruduo, karo pra
dlia; 1940-ieji - sovietinė, o 
1941-ieji - Vokietijos inter
vencija. Milų leima gyveno 
prie pat Lietuvos sienos au 
Vokietijai jau priklausiuaiu 
Klaipėdos kraštu. Tėvuku 
Antanu Sabutis buvo nusi
pirkęs 70 lllŲ sk1ypeJj ir pasi
statę& puikią sodybą Kretin
goje, ant Kartenos kelio. Jo 
tėviškė, kaip ir mamos Onu
tės, buvo kaimynyatėje - že
~joa 1?~· M~~-
n vaiku<!iai, augom la1mmgi, 
kol 1940 m. 'fėlyvą rudeDį ne
pedalo mama, ir tėtis 1941-jų 
gesuf.9 jų, vos 29-erių, turėjo 
palaidoti. O birželi jau pleš
kėjo Kretinga. Viena1 iš lovi
niq pataikė ir i tėvuko iikini 
paatatų, jia taip pat sudegė. 
Tėtis au keturiais vaikais, pro 
šalį slenkant frontui, pasi
tr&W į Petteikųbimą. nepa
klusęs laukimui į vermacbtą. 
Gtjft rusai jį vėl laukė i ka
riuomenę. Neilėjo, viena ir 
kitu atveju rizikvodamas gy-
"Jbe. 

Tėti& vedė antrą kartą, au
ailaųJrėme dar keturių brolių, 
aeserų. Miiaų tėvelis buvo bai
gęs gerą meiatrq mokyklų ir 
buvo puikus staliua, statė na
mu, darė mrtus baldus, kurie 
mūaų namuoae yra .iilikę iki 
iiol. Kartu jis buTo linkęs į 
fmn~,111m1111m1Sf.emm 
neturėjo - apie 10 ba nuomo
jo il labai ekommišlcai besi
tvarkančio EJ:etingos pranciš
konų vienuolyno. Mea anbti 
iimokom dirbti ir gyventi 
savarankiškai. Ūkyje visad 
buvo trys arkliai, keturios 
kan'ė8, pora vetimą, karieta, 
f.emėa ūkio padargai, kulia
moji, dyzeliu llUbmos gjmol 

ir visa kita ••• ir amlinas lauki-
DW, bda ilvei i Sibirą. 

'lkumpai Wiant, man ne
pasisekė laiku baigti viduri
nės mokyklos, - septyĮiiolik
metiui teko ilvyk.ti i Šilutės 
mechanizacijos mokyklą. čia 
įgijau mechanizatoriaus-lalt
kalvio profeliją ir per Klaipė-

dos dal'biainkų wU<imo pllllk
tą ihykau i Kareliją kirsti miš
ko. Ten perpuaantrq metll už
ligriidinau, clilbau medkirtiu 
ir vilkiko vaimotoju, buvau 
paimtas i "voialą". 'llttnavau 
raketiniuose daliniuose prie 
l.eniDgnido, kur vėl mane už
krovė darbai& - pradėjau nuo 
biiriovadopavaduotojo ir bai
giau vidila. Grjbu i t.mlŲ ir 
per trejus metua, dirbdamas 
ir dalyvaudamas meno savi
veikloje, baigiau -eabrin9 vi
durin~, aukiiriau šeimą, įsto
jau i VilDiaua universiteto Thi
aėa falr.ultetą, non dūšioj bu
vau auplanavea lltudijuoti dai
lę (i.oterjerą-ehterjerą), chi
rurgiją. Bet nei chirurgijos, 
nei žumalistikos, kuriai taip 
pat turėjau polinki (dirbau 
vietinio radijo diktoriumi, fi
nhl rengėju), neįllsavinaa, ta
čiau labai sėkmingai baigiau 
~-

Paldauaite, kodėl toks pa-
airinki•as? Mėgau teisingu
i:ų. !!..;!!VIS konflikttm!!e visa
da užtardavau broliui ir sese
ris, kai matydavau, kad tms 

išjq per daDgrriiblauja (o jis 
buvo grie!tas),-jau tada man 
"pramlavo" advokato amatą. 
Gal tai, gal ir ne leido su
prasti, kad tf'lshihŲas gali pa
dėti !m.ogui. Tik nenuėjau 
diibti advob1u, 1mou. sakė, 
-adwbtai branglnlnbl. Dir
bant protmoru ir vykdant 
įstalJmų priDtiiirą lllllD daug 
pasftekė padėti fmonėma. Vi
auomtt reikia likti pal'Jam sa
Wni. iš1aikyli padmumą ir su
prasti ld.111 bėdas. 

Draugai, m kuriala eida
vom i lokim, ukydaw -bip 
tu gali: trejus metus dramos 
teatro biircl)je vaidlDai teigia
mus herojus, o dabar D.Uėjai į 
prokuratūrą? Sakiau, kai ka
da man bltjninko labiau gai
la, negu nukentėjusiojo arba 
nukentėjusiosioa, - kai įsigi
liD.i i siblaciją, matai, kad būna 
ir taip, kad nusi!engimas iš
provokuojamu. Žinoma, tuo
met nuaikalstamumas buvo 
matesnis negu dabar, gal ir 
nuslklltimai buvo paprastes
ni, bet man, kaip prad™'an
C!iajam, visko buvo per daug, 
- audėtinga ir įdomu. 

Pradėjau tardytoju Kre
tingos taiprajDDinėje proku
ratiiroje, po to buvau pasiqa
tas į Ignaliną vyriausiuoju 
prokuroru. Tuo metu prasidb
jo SDicčkaus atominės elekt
rinės sta9f>a. 

Generolai mane keibno
dlm>: "D.kur tu čia toks atma
dai. bd mus kDn1roliuoji, pa
amtėm dvi eJebriDes prie Le
ningrado ir protmoro ne
matėm, o ta dabar muma ra
mybės neduodi?!" 

O man padorūs !m.onės 
sakydaTo: "Žitlrėt, proku
rore, kad neveltų ataušusio 
akiedinin, nea triikiDės pama
tai, turė&it daug bėdą". Mea 
vykdėm prokurorinę prie!iOrą 
Ir statybose, visur ld.lom savo 
trigraši. kad ir to meto stan
dartai nebūtų pafeidliami, 
ypač dėl lmkJbės. 

Nukaltai 10-tą pal. 
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--..... f KANADOS ĮVYKIAI ,....,.. __ 

Svarbus priminimas 
Ui laiŲ ir drmoJiradj11 

savo valstybėje turi būti at
sakingi tik patys afganai, 
me1 galime tik padėti tai pa
siekti 1bkią nuomonę po
kalbyje m JAV hmaliatu iš
sakė Kanados millisteria pir
mjnjnk•• s„ llal:per. Kaua
dietiai nori sugrątioti karius 
iš AfganiataDo namo iki 2011 
m. vasario mėn. Iki to laiko 
jie tiliai paremgti pm&:clorut
~ armiją. apmokyti polic:i
ninkus, padėti atkurti au
sr!a~tą ūkį. ~steris pir
m1mnl:a11 pllllllDDJO, .kad, pa
gal istorUJcs lll:das, Afg1in!s. 
tane visada yra opozicija pa
t.angai ir demokratijai, afga
nai su ja turi kovoti patys. 
Kitos valatybės gali tik pa
remti p•bngbdų jėg1Į Eckh1s, 
bet nepadaryti darbų m 
juos. Kanadietiai, užbaigę 
pagal jsiparcjgojimus NATO 
karo misiją, dalyvau atsta
tymo ir humanitarinės pa
galboa darbu08C. Nuo karo 
pzadflos Afganistane yra su
tdba daugiau bip puatrečio 
tiibt. karlų, 111 JJllbę, bro 
,..,,.blama il1Dilta 11 bln. doL 

Opozic1Di1 partijoa ne
pala!!lri•i sutiko konservato
rių vyriausybės ketinimus 
skirti dar 3 bln. vadinama
jam greitesnės pagalhns fon
dui Jau an\saau numatytas 
ekonomlkot skatinimo fon
du (apie 40 bhl. dol) turėtą 
pasiekti verslOTea bir!elio 
mėn. Sbtindama greitesnį 
l.ėlų įsiaavinimą ir ekmumri
k.o!l lillmą. -vyriauaybė nmė
tq illeisti dar 3 bln. dol Opo
zicinės ~~ re~ja ii-
samesmų paa•lkimmą, kur 
bua iDeidliami šie pinigai. 
Paskutinio finansinio lmtvir-
čio rezultatai parodė, kad 
ekonominis nU011Dukis mft
są valatybėjc dvigubai ma
f..emis nei .kitur. Sv8lbus ro
diklis bendrosios gamybos 
produltu (GDP-Gmu Do
mestic Product) Kanadoje 
yra sumažėjęs tik 3.4%, 
JAV- 6.2%, HU - S.9%, Ja
pcmijoje -12. 7%. 

Lil llol nealilm kokiu 
tikslu Rusijos lėktuvai 'Ih-
160 TalariO 16 d. skraidė 
įtartinai arti Kanados oro 
eldvėa ribos. Kanadm gyny
bos miniatcris P. MacKay 
pranešė, kad priel pat JAV 
prezidento apsi1aDlymą Ru
sijos karinių lėktuvų akaJdil 
arti Kanados teritorijos buvo 
atid!iai stebimas. Kad ul
ldrstq kcJiiĮ bet kokiam gali
mam pažeidimui, buvo pa
siųsti du CF-18 lėktuvai, lm
rie įapėjo Rusijos lakūnus. 
Vėliau Rusijos gynybos mi
nisteris parcilkė, kad lėktu
vai buvo mo)l:Jmo sluaidy
muose irnepakidė Kanados 
erdris, apie juos b1m> pra
nešta iš anksto. Kąnadns gy
nybos ministerija neigia ga
vuai bet koki pl'lilfMIŠhn\ Mi
Disteris piftninink•s S. Har-

per pareilkė, kad suaktyvėję 
Rusijos oro alayd!iai Arkty
je kelia nsiriipinimą. Kana
da yra pajėgi ir visada pasi
ruoiusi apginti savo teritori
ją ir oro erdvę viri jos. 

Gau1fjut11 K:anacloe 
pen1hllnll:lf 1blfiu1 kelia 
riipesčiq D.e tik sveikatos ap
aaugos ir socialinės rūpybos 
įstaigoms. Paatebėta. kad 
SS+ metų amtiMJS bnadie
QŲ vis ddniau leid!ia laina-
1.ailą 1oiimo lllllD.uose ar prie 
lošimo meiiną. ApabiQuo
ta, kad 67,000 jau tari prl
klauaomybę lolimui, kuri ga
li būti tokia pat atipri kaip ir 
potraukis lllllkotikams ar al
koholiui. Jei tokiu greičiu 
pamėgusių lošimą žmonių 
skaičius didės, 2020 metais 
jų bus 100,000. Priklamomy
bė nuo lotimo blia nematai 

problemų ieimoma bei vals
tybei. BewaUris lnfimas ardo 
šeim1J sllll.1yliua, gresia loiė
jų gerovei. nes prarandamos 
aantaupos senatvei Saikingo 
lošimo biuru (Re.rpansible 
Gambling Council), kurio 
veiklai dalilčių lklrla vyriau
sybė, pataria dabartiniams ir 
blJsimiemms lolėjams prisi
minti šiuOB puaktus: 1. Su
prasti tolimo pavojų; 2. 
Gricltai riboti lolimo laiką 
ir lėiaa; 3. Prisiminti kitas 
patraukliu 1aisva1aikio gali
mybes - keliones, teatrą ir 
kiną. pasivaikš&jim111, sodi
~ irpan.; 4. Nei1i į hti
mo namus, jei yra depreaijos 
priepuolis ar netgi liaip bloga 
uuotaita. Lotimas joa nepa
taia)'I, pi!iau pablogins. 

'lbrallte polleija sulaiD 
tris itariamuoaiua žinomo 
gamtosaugos rėmėjo, multi
milijonieriaus Glen Davis. 
66, nu!udymu. Jis buvo iš 
paaalų nušautas 2007 m. po
&:mini•me garaže prie savo 
automobilio po susitikimo 
su gamtos apsaugos įstaigos 
pareigūnais. G. Davis buvo 
pata did!iauiaa Kanados na
tūralios aplinko1 apsaugo• 
rėmėjas, paaukojęs daug as
meninių lėšų ilsaugoti nyks
tantiems gyvGDams ir aug
menijai. 1lup sulaikytųjų -
vienas jo giminaitis ir du Ri
chmond Hill gyventojai. 

Nelruka1 i•pūdini:aa 
iilmfts pdftlates galės ma
tyti ne tik šiaurės gymilojai 
ar keliautojai. Kanados kos
minėa erdvės agentūra, nau
dodama tiuoJaDrines tedmo
logijas, btilla parodyti liau
rėa pašvaisčių spalvas kom
piuteryje tuo metą, kai joa 
matomos danguje. Sio nepa
kartojamo grožio reginiai 
daugiausia matomi didžiau
siais saulės aktyvumo me
tais, kurie kartojasi kas 11 
metų. OIJanizatoriai skuba 
pasiruošti 2012 metams, kai 
šiaurės palvaiatėa bas dai
nai ir i:ytkiai matomos dan
guje. SK: 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
AUGO NUSIKALTIMŲ 

Nusikalstamumas Lie
tuvoj e pernai išaugo dau
giau nei 6%, tačiau padidėjo 
ir atskleidžiamų nusikal
timų dalis. Vasario 27 d. Ge
neralinė prokuratūra (GP) 
pranešė, kad 2008 m. Lie
tuvoje iš viso užregistruota 
78,266 nusikalstamų veikų -
6.1 % daugiau nei prieš me
tus. Jų skaičius itin išaugo 
Neringos mieste (234% ), 
Lazdijų (63% ), Ignalinos 
(33% ), Šilalės (29% ), Kre
tingos (22%) ir Ukmergės 
(20%) rajonuose. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje nusi
kaltimų skaičius pernai au
go, daugiausia - Vilniuje. 
Labiausiai augo vagysčių 
(13% ), turto sunaikinimo ar 
sugadinimo (20%) ir nusi
kaltimų finansų sistemai 
(21 % ) skaičius. Padaugėjo 
turtinės žalos padarymo ap
gaule (104% ), nusikaltimų 
elektroninių duomenų ir 
informacinių sistemų saugu
mui (82% ), kreditinių suk
čiavimų (69% ). Nors regist
ruotų nusikalstamų veikų 
skaičius padidėjo, sunkių ir 
labai sunkių nusikaltimų 
buvo 5.8% mažiau. 

NEDARBAS DIDĖJO 
Vasario 27 d. paskelbti 

ES statistikos tarnybos, Eu
rostato, duomenys, rodan
tys, kad per metus daugiau 
nei dvigubai išaugęs nedar
bas Lietuvoje sausį buvo 
vienas didžiausių Europos 
sąjungoje (ES). Nedarbo 
lygis Lietuvoje sausį siekė 
9.8% ir gerokai viršijo 7.6% 
siekusį ES vidurkį. Kitose 
dviejose Baltijos šalyse ne
darbo lygis taip pat buvo 
aukštesnis nei vidutiniškai 
ES: Estijoje jis siekė 8,6%, 
o Latvijoje - net 12.3%. 
Daugiau už ją bedarbių ES 
sausį turėjo tik Ispanija -
14.8% Mažiausias nedarbas 
buvo Olandijoje, 2.8% ir 
Austrijoje - 4%. Palyginti 
su 2008 m. sausiu, nedarbas 
padidėjo ir Baltijos šalyse, 
ir visoje ES. Per metus ne
darbo lygis Estijoje ir Lat
vijoje išaugo beveik dvi
gubai - atitinkamai, nuo 
4.5% iki 8.6% ir nuo 6.2 iki 
12.3% Lietuvoje bedarbių 
padaugėjo nuo 4.4% iki 9.8%. 
Nedarbo lygio padidėjimas 
per metus Latvijoje buvo di
džiausias ES. Didžiausias 
metinis nedarbo lygio suma
žėjimas buvo Lenkijoje - nuo 
8% iki 6.7% -ir Bulgarijoje -
nuo 6.1 % iki 5.3%. 

INFLIACLJA LIETUVOJE 
ES statistikos tarnyba 

praneša, kad metinė inflia
cija Lietuvoje sausį sudarė 
9.5% ir daugiau nei penkis 
kartus viršiįo 1.7% siekusį 
ES vidurkį. Zemiausia meti
nė infliacija sausį Baltijos 
šalyse buvo Estijoje - 4.7% 
Tuo tarpu Latvijoje metinė 

infliacija sausį buvo didesnė 
nei Lietuvoje ir siekė 9.7%. 
Metinės infliacijos lygis Lie
tuvoje ir Latvijoje sausį bu
vo didžiausias tarp visų ES 
narių. Trečias didžiausias 
metinės infliacijos lygis ES 
sausį nustatytas Rumunijoje 
- 6.8%. Mažiausia metinė 
infliacija sausį ES buvo 
Liuksemburge - 0%, Portu
galijoje O.l%, Ispanijoje ir 
Prancūzijoje - po 0.8%. 

ATŠAUKĖ SUSITIKIMĄ 
Vilniuje kovą vykti turė

jęs įvairių metų Europos 
kultūros sostinių (EKS) at
stovų susitikimas atšaukia
mas, pranešė drauge su Vil
niumi šiais metais EKS var
dą turinčio Austrijos miesto 
Linco EKS programos ren
gėjai. Kasmet vis kitame 
mieste vykdavęs neforma
lus, tačiau reguliariai reng
tas susitikimas atšaukiamas 
dėl Lietuvos valdžios spren
dimo mažinti VEKS biu
džetą 40% ir todėl nuo pa
reigų nušalinta viešosios įs
taigos "Vilnius - Europos kul
tūros sostinė 2009" (VEKS) 
vadovė. Lietuvos valdžios 
veiksmai turės rimto nei
giamo poveikio ne tik Vil
niaus ir Lietuvos prestižui 
Europoje, bet ir pačiai EKS 
sampratai, pareiškime teigė 
jį pasirašiusieji buvusių ir 
būsimų EKS - Liuksem
burgo, Stavangerio, Linco, 
Eseno, Pečo, Turku, Talino, 
Mariboro, Košices, Marse
lio - atstovai. Apgailestavi
mą dėl VEKS programos 
biudžeto mažėjimo sausio 
viduryje išreiškė Europos 
komisija per savo atstovybę 
Lietuvoje. Vilnius - pirmoji 
iš Rytų Europos ir Baltijos 
valstybių sostinių, gavusių 
prestižiniu laikomą Euro
pos kultūros sostinės statu
są 2005 m. 

HELCOM PRANEŠIMAS 
Kovo 3 d. Helsinkio ko

misija (HELCOM) pranešė, 
kad bendra Baltijos jūros 
būklė tebėra nepatenkina
ma, bet esama viltingų ženk
lų, jog ji gerėja. Vadinamo
sios Helsinkio komisijos, 
oficialiai vadinamos "Baltic 
Marine Environment Pro
tection Commission" (Bal
tijos jūrinės aplinkos apsau
gos komisijos) žinovų tei
gimu, pernelyg daug azoto 
ir fosforo teršalų patenka į 
Baltijos jūrą iš jos baseino ir 
skatina eutrofikaciją - spar
tų dumblių ir kitų vandens 
augalų dauginimąsi didžio
joj e jūros dalyje. Stebima 
teršalų naštos mažėjimo 
tendencija. Manoma, jog, 
bent iš dalies, prie to pri
sidėjo aplinkosaugos prie
monės Baltijos jūros šalyse. 
Baltijos jūros veiksmų plane 
eutrofikacijos problema yra 
viena iš keturių pagrindinių 
spręstinų aplinkosaugos 
problemų siekiant išgelbėti 
Baltijos jūrą. 

LIETUVI TELKINIUOSE i----
lšlikimui reikia pastangų 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 91-jų metinių 

minėjimas Čikagoje 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Kiekvienas lietuviškas tel
kinys ruošia savo Vasario 16-
osios minėjimus-šventes. Jų 
yra daug ir jie tęsiasi visą mė
nesį. J3et pagrindinis minėji
mas Cikagoje kasmet yra ren
giamas Amerikos lietuvių ta
rybos Čikagos skyriaus. Jis 
šiais metais įvyko vasario 15 
Maria High School auditori
joje, Marquette parke. Minė
įimas prasidėjo šv. Mišiomis 
Svč. M. Marijos gimimo para
pijos šventovėje. Prieš Mišias 
šauliai iškėlę trispalvę parapi
jos aikštėje, vėliau su savo vė
liavomis dalyvavo šv. Mišiose. 
Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
atnašavęs šv. Mišias, pasakė 
tėvynės meilę žadinantį pa
mokslą. Gražiai giedojo para
pijos choras. 

Marija H. Sch. auditorijo
je 1 v.p.p. prasidėjo minėjimo 
akademinė dalis. Buvo pa
gerbtos vėliavos, dūdų orkest
rui grojant, sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. 
Kun. dr. K. Trimakas sukal
bėjo invokaciją. Nepriklauso
mybės paskelbimo ir valsty
bės atkūrimo aktus skaitė Ci
kagos lituanistinės mokyklos 
mokinės - Indrė Bielskutė ir 
Simona Lapinskaitė. Minėji

mui vadovavo Vida Kuprytė. 
Ji pakvietė LR generalinę kon
sulę Čikagoje Skaistę Aniu
lienę tarti žodį. Gen. konsulė 
kalbėjo apie Lietuvos ir JAV 
gerus ryšius ir JAV palankumą 
ir pagalbą Lietuvai. Taip pat 
dėkojo ALTai už ilgalaikius 
gerus santykius. 

Toliau kalbėjo JAV valsty
bės departamento Skandina
vijos ir Baltijos reikalų vykdo
masis direktorius Alan Mel
tzer. Savo nuoširdžioje ir gerų 
žodžių Lietuvai pilnoje kalbo
je jis trumpai pažvelgė į Lie
tuvos nueitą kelią per 20 ne
priklausomybės metų ir san
tykius su JAV. Aukštai vertino 
Lietuvos įnašą jai įstojus į 
NATO ir ES. Gyrė Lietuvos 
pasiryžimą padėti kitoms vals
tybėms, siekiančioms demok-

Calgary, AB 
A.a. VALENTINAS BAR

KAUSKAS (Val Barron) mirė 
2008 m. gruodžio 9 d., sulau
kęs 80 m. amžiaus. Velionies 
tėvai į Kanadą atvyko po Pir
mojo pasaulinio karo. 

Dail. ILSĖS ŠALJAUS
KIENĖS meno darbų paroda 
Milestone: The Three Muses 
bus atidaryta š.m. balandžio 
30 d. nuo 5 v.p.p. iki 8 v.v. 
"Arts on Atiantie Gallery", 
1312A, 9th Ave. SE. Paroda 
tęsis iki gegužės 24 d. 

VIOLETA CLITHEROE 
sudarė KLB Kalgario apylin
kės internetinį puslapį http:/ 
/lithuanians.ca:80/en/Calgazy/ 

Saulėtekio inf. 

ratijos. Paminėjo ir NATO 
įstatų 5-jį straipsnį, apibrė
žiantį saugumą, kuris NATO 
nares įpareigoja padėti viena 
kitai. Sakė, kad Lietuva dar 
prieš įstojimą į NATO siuntė 
savo karius į Afganistaną ir 
paminėjo, kad jų bijo ir aršūs 
Tulibano kovotojai. Buvo dė
kingas, kad Lietuva pareiškė 
priimsianti ir keletą Guanta
namo kalinių. Kalbėjo ir apie 
ekonominius pokyčius, bevizį 
režimą. Alan Meltzer baigda
mas priminė tolerancijos sto
ką Lietuvoje mažumų atžvil
giu - antisemitines ir rasisti
nes nuotaikas ir veiksmus, ku
rie nevisada būdavo skubiai 
pasmerkiami. Savo kalbą bai
gė sakydamas, kad tikisi, jog 
Lietuva ir toliau eis demokra
tijos puoselėjimo keliu. 

Saulius Anužis, Respubli
konų partijos Michigan valsti
joje pirmininkas ir LR garbės 
konsulas, šio minėjimo pa
grindinis kalbėtojas, pirmiau
sia angliškai padėkojo A. 
Meltzer už jo gražius atsilie
pimus apie Lietuvą ir primi
nė, kad mažumos žmonių ne
tolerantiškumas neturėtų būti 
taikomas Lietuvai bendrai. 

Toliau jis kalbėjo lietu
viškai, ne iš rašto, o iš širdies, 
gyvu paprastu žodžiu, iškelda
mas du pagrindinius dalykus 
- lietuvybės išlaikymą išeivi
joje ir įsijungimą į JAV politi
nę veiklą, kad taip būtų kelia
mas Lietuvos vardas, lietuvių 
reikalai. Jis davė daug pavyz
džių iš savo šeimos, savo drau
gų ir aplinkos, kaip pasiryži
mas išlikti lietuviu gali būti 
perduodamas iš kartos į kartą, 
tik tam reikia pastangų. Jis 

dėkojo savo tėvų kartai, kurie 
JAV kūrė organizacijas, mo
kyklas, gyvai reiškėsi kultūri
nėje, visuomeninėje veikloje. 
Dėkojo ir anksčiau už jo tėvus 
atvykusiems lietuviams, kurie 
sunkiomis sąlygomis įkūrė 
tiek daug parapijų, pastatė 
šventovių, įkūrė mokyklų ir 
organizacijų. Prisiminė, kaip 
1949-50 m. atvykę į JAV lietu
viai nepritapo ar sunkiai įsi
jungė į vietines lietuvių orga
nizacijas. Kartais ir kritiškai 
žiūrėdavo. Panašiai yra ir da
bar, kai į mus kritiškai žiūri 
naujai atvykusieji, bet reikia 
rasti bendrą kalbą ir jungti 
juos į lietuvišką veiklą. Jo kal
ba buvo palydėta gausių ploji
mų. Saulius Kuprys, Ameri
kos lietuvių tarybos pirminin
kas, perskaitė rezoliucijas. 

Po pertraukos vyko meni
nė dalis. "Gintaras'', pučia
mųjų instrumentų ansamblis, 
diriguojamas Vyto Jurevi
čiaus, atliko keletą lietuviškų 
kūrinių. Tai buvo visai nauja 
programa, šioje salėje dar ne
girdėta. Ansamblis, neseniai 
susikūręs iš neseniai atvykusių 
iš Lietuvos muzikantų ir savo 
pasirodymais, žmonių yra 
mėgstamas. Ir šį kartą visus 
salėje esančius gerai nuteikė. 
O kai Algimantas Barniškis 
pučiamųjų instrumentų an
sambliui pritariant užvedė Že
mėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos, 
visa salė stipriai pritarė ir taip, 
baigiant šią šventę-minėjimą 
žmonės tiesiog švytinčiais vei
dais skirstėsi namo, nors die
na buvo ir šalta, ir ūkanota. 
Minėjimas buvo trumpas ir 
prasmingas, o šventėje dalyva
vę buvo dėkingi ALTai. 

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

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

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 

mums rasti jums geresnę kainą. Arba skambinkite poniai Wijolai 

(liet.ar lenkiš.) tel. 416-531-8110 arba man pačiam, A Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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



Argentina 
BNS žiniomis, Vaclovas 

Šalkauskas pradėjo eiti Lietu
vos ambasadoriaus Argenti
noje pareigas. Jis yra pirmasis 
Lietuvos atstovybės Buenos 
Airėse vadovas, turintis amba
sadoriaus rangą. Vasario 20 d. 
V. Šalkauskas įteikė skiria
mųjų raštų kopijas Argentinos 
užsienio reikalų ministeriui 
J orgei Enriquei Taianai. V. 
Šalkauskas yra karjeros diplo
matas, nuo 1991 metų dirban
tis Užsienio reikalų ministeri
joje. Pastaruosius septynerius 
metus ambasadai vadovavo 
laikinieji reikalų patikėtiniai. 
Ambasada Argentinoje yra 
vienintelė Lietuvos ambasada 
visame Pietų Amerikos žemy
ne. Lietuvos ryšiai su Argen
tina yra svarbūs dėl rinkų plėt
ros galimybių ir dėl aktyvios 
lietuvių išeivių bendruome
nės. Lotynų Amerikos regio
nas tampa vis svarbesnis Lie
tuvai ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo srityse. Lie
tuva ir Argentina diplomati
nius santykius užmezgė 1991 
metų rugpjūtį. Inf. 

KLB Wasaga Beach apylinkės valdyba su Vasario 16-osios 
proga atvykusiomis viešniomis. Priekyje iš k. V. Kochanskytė, 
Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė, vicepirm. Lina 
Verbickaitė-Sawitz. Antroje eilėje - pirm. Rūta Poškienė, ižd. 
Kastytis Batūra, sekr. Joana Dudienė Ntr. K. Poškaus 

London, ON 
KANADOS MAŽASIS 

WNDONAS naujai atgyja! Ši
luvos Marijos parapijos po
pietinės sekmadienių 3 val. 
šv. Mišios reguliariai vyksta 
svetingoje Mary Immaculate 
šventovėje ir po jų - malonus 
pabendravimas prie kavos ir 
pyragų ... Net dainomis ir gim
tadieniai švenčiami jaukioje 
bendrumoje. Laukiama sve
čių ir apsilankančių. Nusteb
kim ir savo artimus, draugus 
nustebinkim! E. Petrauskas 

St.Catharines,ON 
VASARIO 14 D., 4 v.p.p. 

nemažas būrys šios apylinkės 
lietuvių susirinko atšvęsti Va
sario 16-osios ir Lietuvos var
do 1000-mečio sukakties. Šven
tė pradėta Angelų Karalienės 
šventovėje Mišiomis, kurių 
pradžioje, vargonams grojant 
Sigitui Zubrickui dainos me
lodiją, Oi, neverk, motinėle, 
įnešė Lietuvos ir Kanados vė
liavas Jonas Karaliūnas ir Pet
ras Baronas. Šv. Mišias už vi
sus žuvusius laisvės kovotojus 
aukojo Hamiltono Aušr~s Var
tų kleb. kun. Audrius Sarka, 
OFM, asistuojant diakonui 
Bernardui Belickui, OFM, 
kuris pasakė patriotinį pa
mokslą. Mišios baigtos Tautos 
himnu. Minėjimo programa 
vyko tuoj po Mišių šventovės 
salėje, kur Stasė Zubrickienė 
visus pasveikino ir pakvietė 
atsistojimu ir tylos minute pa
gerbti paaukojusius gyvybes 
dėl mūsų tautos laisvės. Įva-

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: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.50% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.40% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 1.00% 
180 dienų indėlius ...... 1.10% 
1 m. term. indėlius ...... 1.75% 
2 m. term. indėlius ...... 2.15% 
3 m. term. indėlius ...... 2.65% 
4 m. term. indėlius ...... 2.90% 
5 m. term. indėlius ...... 3.00% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

MOKAME PALŪKANAS: 
Variable - 1.75% 
1 metams - 2.10% 
2 metams - 2.60% 
3 metams - 3.10% 
4 metams - 3.35% 
5 metams - 3.35 % 

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · ·1·753 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 2.15% 
3 m. ind. . ............. 2.65% 
4 m. ind. . ............. 2.90% •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 3.00% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 4.50% 3 min. dol. ir Kanados 
nekiln. turto 1 m ......... 5.00% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

dui ji perskaitė ištraukas iš 
Tėviškės žiburių vedamųjų 
straipsnių - Laisvės Varpams 
skambant, Vainikai visiems ir 
Lietuva. Meninės programos 
pradžiai gražiai nuskambėjo 
dainos - Brangiausios spalvos 
ir Žemėj Lietuvos. Jas vedė ir 
akompanavo muz. Edita Mor
kūnienė su dukrele Rachel. 
Įspūdingai deklamavo savo 
kūrybos eilėraščius Tiesos ar
tojai iš Sausio 13-osios išgyve
nimų ir Gimtinės ilgesys dia
konas Bernardas Beliekas, 
OFM. Geistautas Špogis, sve
čias iš Lietuvos, gražiai pa
skambino gitara ir kartu su 
kun. Audriumi Šarka, OFM, 
padainavo dainą - Kokia nuo
stabi Lietuva esi - pakviesda
mi pritarti ir visus dalyvius. 
Prisiminta kun. Audriaus Šar
kos, OFM, septynerių metų 
kunigystės sukaktis ir padė
kota už nuolatinę pagalbą, su
teiktą išlaikyti šiam mūsų lie
tuviškam žiburėliui St. Catha
rines. Raudoną rožę, perrištą 
trispalviais kaspinėliais, jam 
įteikė jauniausia minėjimo da
lyvė Rachel Morkūnaitė. Prog
rama baigta visiems sudai
nuojant Lietuva brangi. Sukal
bėjus maldą diakonui Bernar
dui Belickui, OFM, vyko visų 
suneštinės vaišės ir smagus 
pabendravimas. SZ 

Hamilton, ON 
A.a. JONO KARECKO 

atminimui, užjausdami jo 
žmoną Oną ir dukras Ellen 
(Tom), Linda (Drew) ir Ruth 
(David) bei jų šeimas, Pagal
bai Lietuvos vaikams aukojo: 
$50 - E. Bubnienė; $30 - V.K. 
Ruskai; $25 - A. Adomaitie
nė; $20 - J. Kareckas, S. Ka
reckas, T. Kareckas ir V. Tri
ponas; $15 - E. Grajauskienė; 
$10 - H.J. Otto ir F.A. Piet
rantonio; $5 - F.M. Gudins
kai. Visiems dėkingas -

PRISIMINDAMA savo vy
rą a.a. Joną Karecką Ona Ka
reckienė su šeima Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo $100. 
Su padėka - PLV komitetas 

A.a. JONAS KARECKAS 
mirė Hamiltone. Jo atmini
mui pagerbti ir reiškiant už
uojautą jo žmonai, dukterims 
su šeimomis bei brolio vai
kams, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: po $20 - J. Gim
žauskas, P.V. Šidlauskai, J. 
Krištolaitis. J.K. 
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JAV 

St. Petersburgo, FL, 
Lietuvių klubo popietėje va
sario l, sekmadienį, vyko pa
garsėjusio Vilniaus styginių 
(instrumentų) kvarteto kon
certas. Jį rengė Lietuvos gar
bės konsulas Algimantas 
Karnavičius ir Lietuvių klu
bo kultūros būrelis. Koncer
to dalyvius pasveikino Lie
tuvių klubo pirm. Vida Mei
luvienė ir pakvietė Lietuvos 
garbės konsulą A. Karnavi
čių supažindinti su koncerto 
atlikėjais. Konsulas priminė, 
kad šis kvartetas buvo įsteig
tas 1965 m., o 1972 m. kon
kurse Lježe, Belgijoje, apdo
vanotas aukščiausiu pažy
mėjimu, yra gavęs ir daugiau 
apdovanojimų bei Amerikos 
lietuvių fondo premiją. Kvar
tetas yra atlikęs apie 80 kon
certų ir apkeliavęs Europą, 
Afriką, Aziją, Amerikos že
myną. Pirmasis smuikas -
Audronė Vainiūnaitė. Ant
rasis smuikas -Artūras Šila
lė. Altas - Girdutis Jakaitis. 
Violončelė-Augustinas Va
siliauskas. Pirmoje progra
mos dalyje kvartetas atliko 
Franz Schubert ir Osvaldo 
Balakausko kompozicijas, o 
antroje dalyje - Maurice Ra
vel kompoziciją. Įspūdinga 
programa baigta lyrine Juo
zo Naujalio pjese Svajonė. 
Po koncerto programos at
likėjai buvo apdovanoti gė
lėmis, o V. Meiluvienė išreiš
kė nuoširdžią padėką kon
certo atlikėjams, visiems da
lyviams, pakviesdama taipgi 
visus pabendrauti prie vaišių 
stalo. Tos dienos rytmetį Švč. 
Jėzaus Vardo šventovėje Mi
šias atnašavo Šv. Kazimiero 
misijos klebonas kun. Ber
nardas Talaišis, kleb. kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM, iš Toronto, kleb. kan. 
Vytas Memėnas iš J oliet, IL, 
ir kun. dr. Matas Čyvas. 

Britanija 
Londone vasario pradžio

je vyko Britanijoje didžiau
sia turizmo paroda Destina
tion 2009: The Holiday and 
Travel Show. Lietuva jau treti 
metai šioje parodoje daly
vauja. Rodinius parūpino 
Lietuvos turizmo centras 
Londone. Pasak šio centro 
direktorės Augustinos Jau
degytės, pasidžiaugta, kad 
dauguma Lietuvos stalo lan
kytojų žinojo, kad Vilnius 
šiais metais tapo Europos 
kultūros sostine. Daugiausia 
lankytojus domino Vilniaus 
ir Kauno žemėlapiai, infor
macija apie Lietuvoje apsi
gyvenimo galimybes ir šių 
metų renginius. Kasmet šio
j e parodoje dalyvauja dau
giau kaip 200 kraštų, prista
tydami savo kraštų turizmo 
galimybes. Britanijos gyven
tojai yra vieni daugiausia ke
liaujančių Europos gyvento
jų, per metus išleisdami apie 
35 bilijonus svarų. Lietuvą 

kasmet aplanko apie 40,000 
britų. 

Italija 
Italai, kaip skelbiama ži

niasklaidoje, domisi šių me
tų Europos kultūros sostine 
Vilniumi. Jau antra šiais me
tais Italijos televizijos grupė 
lankėsi Lietuvoje, rengdama 
reportažus apie šį kraštą. 
Naujųjų metų išvakarėse at
vykę "Ciak TV" žurnalistai 
parengė reportažą iš "Vil
niaus-Europos kultūros sos
tinės" atidarymo "Free Cha
nel Sky" ir "Blue Sky" televi
zijos kanalams. Taipgi vis 
dažniau apie Lietuvą rašoma 
Italijos spaudoje, kaip pažy
mi Lietuvos turizmo infor
macijos Romoje direktorė 
Kristina Šarkytė. Taipgi šio 
centro neseniai paskelbtas 
pranešimas "Vilnius - kny
gos sostinė" susilaukė Itali
jos spaudoje dėmesio, ypač 
internetinėje žiniasklaidoje. 
Pasak K. Šarkytės, žymus tu
rizmo leidinys Conde Nast 
Traveller paskelbė 20 svar
biausių turizmo krypčių Top 
20. Tarp jų Lietuva užima 
18-tą vietą. Į šį sąrašą nepa
teko kiti Baltijos kraštai bei 
kita Europos kultūros sosti
nė Linz miestas. 

Gudija 
Pelesos lietuvių viduri

nė mokykla šventė Sausio 
13-ąją, Lietuvos gynėjų die
ną. Mokyklos patalpose iš 
ryto įvyko minėjimas, kuria
me dalyvavo mokiniai, mo
kytoj ai, Lietuvių bendruo
menės nariai su pirmininku 
Jonu Matiulevičiumi. Minė
jimas pradėtas Lietuvos him
nu, kurį giedojo visi minėji
mo dalyviai. Mo197klos direk
torius Alfonsas Svelnys kal
bėjo apie Sausio 13-osios is
torinius įvykius ir priminė, 
kad prie televizijos bokšto ir 
parlamento 1991 m. sausio 
dienomis budėjo mokyklos 
mokytojai, Pelesos tautie
čiai, Sv. Lino šventovės klebo
nas kun. Kastytis Krikščiu
kaitis. 7-9 klasių mokiniai 
atliko eilėraščių pynę Lais
vės kaina. Gražūs, prasmingi 
žodžiai skatino suvokti ren
ginio prasmę ir susimąstyti 
apie laisvės reikšmę. Pabai
gai jautriai nuskambėjo Lie
tuva brangi. Minėjimą orga
nizavo istorijos mokytoja 
Antanina Česonienė, globo
jo direktoriaus pavaduotoja 
Antanina Arbačiauskienė. 
Popiet mokiniai, mokytojai 
ir Pelesos žmonės dalyvavo 
Mišiose už Sausio 13-osios 
aukas Šv. Lino šventovėje. 
Jas atnašavo kun. Kastytis 
Krikščiukaitis ir pamoksle pa
sidalino savo prisiminimais iš 
anų kruvinų įvykių. Pelesos 
lietuvių mokykla, kaip rašoma 
Lietuvių godose, švenčia visas 
Lietuvos valstybines šventes, 
kad būtų galima kartu pabūti 
su Lietuvos žmonėmis, jų vilti
mis ir lūkesčiais. JA 
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Mirė dailininkas Vytautas Ignas (1924-2009) 
Neseniai Vilniaus daili

ninkų sąjunga paskelbė liūdną 
žinią, kad vasario 18 dieną, 
eidamas 85-tus gyvenimo me
tus, mirė žinomas lietuvių iš
eivijos dailininkas, Lietuvos 
dailininkų sąjungos garbės na
rys, Vytautas Ignas. Prieš tre
jus metus jis su žmona Birute 
iš JAV sugrižo i Lietuvą ir gy
veno Vilniuje. 

Kadaise prieš 1972 metus 
Niujorke mes buvome netoli
mi kaimynai. Prisimenu jį, ta
da dar jauną ir žvalų, kaip 
linksmą ir draugišką žmogų, 
visų mėgstamą, įdomų pasa
korių, puikų dailininką. Jo 
darbai, ypač grafika, mane ne
paprastai žavėjo - tokie pasa
kiški, išraiškingi, nepakarto
jami, lietuviški, pilni paukš
telių, angeliukų, rūpintojėlių, 
šventųjų, žvaigždučių, gėlyčių, 
gyvūnėlių ir kitos lietuviškos 
ornamentikos. žavi jie mane 
ir dabar, ir ne vien tik mane. 

Vėliau aplankėme Birutę 
ir Vytautą Ignus jau gyve
nančius Giraitėje (Ashford, 
CT), kur visas būrys niujor
kiečių lietuvių turėjo savo na
mukus. Jų namas buvo su gra
žiai įrengta dailininko dirb
tuve-ateljė, o už namo buvo 
jo žūklei skirtas laivas. Pasku
tinį sykį juos aplankiau pernai 
spalį Vilniuje. Sėdėjome bute 
visi vilkėdami šiltomis striu
kėmis, nes tada dar Vilniaus 
(išskyrus seimo rūmus) nešil
dė, o lauke jau buvo gana vė
su. Parodė tada neseniai lai
mėtą medalį žemaičių dailės 
parodoje, savo darbo kam
batj. Negalvojau, kad tai bus 
paskutinis pasimatymas, bet 
likimą sunku atspėti. 

Dailininkas Vytautas Ig
nas gimė 1924 m. gegužės 16 
dieną Raseinių apskrityje. Vi
durinį mokslą pradėjo Bir-

žuose, baigė Vilniuje. 1941 m. 
stojo į Vilniaus dailės akade
miją, kuriai tuo metu vadova
vo dailininkas Viktoras Viz
girda. Vokiečiams ją 1943 m. 
uždarius, mokslą tęsė neofi
cialiai įsteigtoje meno studi
joje Vilniaus dailės muziejuje. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, 

A.a. dail. Vytautas Ignas 

gyveno Hanau stovykloje. 
1946-1948 m. tęsė studijas 
Freiburge, dail. V.K. Jonyno 
įsteigtoje Dailės ir amatų mo
kykloje, kurioje dėstė žinomi 
lietuviai dailininkai: V. Viz
girda, A Valeška, V.K. Jony
nas, V. Kasiulis. 

Į JAV dailininkas atkelia
vo 1950 metais. Gyveno Čika
goje, dirbo fabrike, vakarais 
pas dail. A Elskų mokėsi vit
ražų technikos. Nuo 1952 -
dirbo vitražų dirbtuvėse Klyv
lande. Tun rado savo gyveni
mo draugę Birutę. 1962 m. 
persikėlė į Niujorką, dirbo di
delėje vitražų studijoje, buvo 
grafikos instruktoriumi meno 
institute. Bet per tą visą laiką 
grįžęs iš darbo tobulino savo 
tapybos ir grafikos įgūdžius. 
Nuo pirmosios savo darbų pa
rodos 1959 m. Čikagoje jis su
rengė 27 personalines savo 

darbų parodas įvairiose JAV 
vietovėse ir Lietuvoje bei da
lyvavo 48 grupinėse meno pa
rodose JAV, Kanadoje ir Lie
tuvoje. 

Atrodo, kad pati įsiminti
niausia jo paroda buvo 1971 
m. vasarą Vilniaus Dailės pa
rodų rūmuose. Ta proga jis 
viešėjo Lietuvoje ir grižęs 
mielai dalinosi savo viešnagės 
įspūdžiais ir įvairiais tos kelio
nės nuotykiais. Po parodos jis 
visus savo kūrinius paliko Lie
tuvos dailės muziejui. 'Tuda ir 
vėliau V. Ignas Lietuvai yra 
dovanojęs 413 savo darbų -
grafikos, tapybos, akvarelių, 
spalvotų piešinių, kuriuos ap
dalino Lietuvos dailės mu
ziejui, Valsfybiniam M.K. Čiur
lionio dailės muziejui, Žemai
čių dailės muziejui (kuni
gaikščių Oginskių rūmuose 
Plungėje), Zemaičių "Alkos" 
muziejui 'Tulšiuose. Jo kūrinių 
galima rasti ir Kanadoje bei 
JAV, privačiuose rinkiniuose, 
archyvuose, muziejuose. 

sakų, legendų, persipynusių 
su fantazija realių prisimini
mų, etnografij~. VJ.Sa tai per
teikta lig šiol nematytu būdu, 
labai originaliai. Skaistumu 
šviečiantys paveikslai buvo 
linksmi ir graudūs, o visa kar
tu tai buvo šventė. Atrodė, 
kad dailininkas niekur ir ne
buvo išvykęs, negyveno sveti-
mose žemėse, o jeigu ir gyve
no, tai tik vaikščiojo ten po 
savo atsiminimų sodus, pieš-

Išeivijoje V. Igno kūriniai 
dažnai puošdavoAidų žurnalo 
puslapius ir viršelius, o lietu
voje Lietuvos dailės muziejus 
2001 metais išleido gražią 
knygą Ignas, kurioje gausu • 
dailininko darbų nuotraukų, 
jo kūrybos vertinimo ir kitos 
informacijos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Toje knygoje dail. 
Aloyzas Stasiulevičius jį api
būdina kaip "augalotą vyrą, 
neieškantį žodžio kišenėje 
šmaikštuolį, smagiai pasako
jantį linksmas istorijas. Atviro 
būdo, lyg senas pažįstamas jis 
tapo savas nuo pirmų susiti
kimo akimirkų". Apie jo kū
rybą: "Pasakiškas didelio vai
ko pasaulis, nesuvaržytas, lais
vas, lyg žaidžiant nutapytas 
žėrinčiomis spalvomis ... Dro
bės buvo pilnos lietuviškų pa- PAS.4K.4 

Martyno Toleikio ''Ir žodžiai tapo kūnu'' 
Praeitais metais (2008) išėjo Arū

nės L. Arbušauskaitės paruošta ketvir
toji knyga - Skaitiniai apie Klaipėdos 
kraštą - Martyno Tuleikio - Ir 1.odliai 
tapo kūnu. Knyga apima dalį M. Tulei
kio rankraštinio palikimo, išsaugoto 
per visus nepriteklių ir vargų laikus. 

M. 1bleikis gimė 1893 m. Klaipė
dos krašte. Augo ir išsimokslino Vo
kietijoje, isidarbino bankininkystėje 
Klaipėdoje ir Bedyne, nuo 1915.II.18 
d. Kaizerio armijos karys-sanitaras 
karo ligoninėje, 1916 m. perkeltasi 
sanitarinį traukinį. kuriam.e praleido 
likusius Pirmojo pasaulinio karo 
metus. 

Karui pasibaigus, grižo i seną dar
bovietę Bedyne, kur siautė revoliuci
nis judėjimas; netrukus įsidarbino 
Lietuvos Pramonės ir Prekybos banko 
Vubalio agentūroj, ligi kol, dar pran
cūzmečiu perėjo į Lietuvių banką 
Klaipėdoje, kur sulaukė Klaipėdos 
krašto susijungimo su nepriklausoma 
Lietuva Sąžiningai ir pareigingai, nė 
kiek nesireklamuodamas, vengdamas 
prieštaravimų, prisidėjo prie lietuvių 
ekonominės ir kultūrinės veiklos ug
dymo krašte. Su skausmu išgyveno 

nacių propagandą ir siautėjimą, Hit
lerio atvykimą į Klaipėdą ir gimtojo 
krašto atplėšimą nuo Lietuvos. 

Ištikimas savo prigimčiai Marty
nas 1bleikis atsisakė priimti Vokietijos 
piliefybę, pasirinkimo būdu sau ir šei
mai įsigijo Lietuvos pilietybę. Kaip 

svetimšalis liko gyventi Klaipėdoje. 
Buvo priskirtas prie banko ir kitų 
lietuviškų įmonių ir įstaigų likvidaci
jos darbų, vėliau prie vokiečių įga
liotinio tiems reikalams. 

Sovietų armijos M. Tuleikis su šei
ma sulaukė Svencelės kaime, žmonos 
tėviškėj. Jie nepakluso evakuacijos 
įsakymams, stebėjo siaubingą bėglių 
likimą ir ryžtingai ruošėsi pasitikti 
naują tikrovę. Tu.igi knygos autorius 
išgyveno visus XX š. painius politinius 
sūkurius, į kuriuos ir jo gimtasis kam
pelis buvo įveltas. Jo dienoraštis nėra 
koks politinis ar istorinis darbas. Su
žymėti svarbiausi įvykiai gimtinėj, bet 
randame ir keletą įžvalgų, platesnių 
politinės ir istorinės būklės apmąsty
mų ir Įvertinimų, nuo kurių sovietų 
laikais saugumo sumetimais visiškai 
atsiribojo. 

Knygos sudarytoja L. Arbušaus
kaitė pradžioje įdėjo "giminių knyge
lę", kurioje ieškoma kuo gilesnių šak
nų. Čia įdomios vokiečių raštvedžių iš 
klausos užrašytos vietovardžių ir as
menvardžių formos; taip pat paaiškėja 
giminių sklaida laiko tėkmėje po pla
čiąją imperiją ir kitus kraštus, ieškant 

geresnio pragyvenimo. Senbuvių nuo
latinis nutrupėjimas. 

M. Tuleikio dienoraščio vertin
giausia ir įdomiausia dalis yra kario
sanitaro kasdienybė ir įspūdžiai. Tu
kio pobūdžio aprašymų kitur mūsų 
raštijoj nerasime. Šita dienoraščio dalis 
rašyta vokiečių kalba. Išvertė autoriaus 
dukros su keliomis pagalbininkėmis. 
Nuo 1923 m. sausio 15 d. M. Tuleikis 
pradėjo rašyti lietuviškai, puikia klai
pėdiečių tarme. Įdomus dviskaitos 
vartojimas. 

Knygą papildo dar keli trumpi 
priedai, nuotraukos, gausa autentiškų 
dokumentų faksimilių. Labai vertingi 
yra sudarytojos L. Arbušauskaitės pa
aiškinimai, paremti moksline literatūra 
ir archyviniais dokumentais. 

Nuoširdi padėka ir pagarba pri
klauso dukroms Rūtai Varoneckienei 
ir Ievai Biržienei bei darbščiai, 
kruopščiai sudarytojai Arūnei L Ar
bušauskaitei už vertingos ir idomios 
medžiagos paskelbimą. 

Ieva Adomal'iūenė, 1bronto, ON 
P.S. Jeigu kas norėtų leidinėlį įsi

gyti, prašome kreiptis į Ievą Ado
mavičienę, tel. 416 767-9171. 



Renginys "Hallo Litauen!" 
Vasario 13-ąją Vokietijo

je, Hiittenfeldo miestelyje 
esančioje Renhofo pilyje, vy
ko kultūrinis-pažintinis rengi
nys "Hallo Litauen!" ("Labas, 
Lietuva!"), skirtas ne tik su 
Lietuvos kultūra nesusipaži
nusiems kitataučiams, bet ir 
visiems, svetur gyvenantiems 
lietuviams. 

Į Renhofo pilį plūstančius 
svečius šiltai sutiko, šmaikš
čiai kalbino ir lietuviškais gė
rimais vaišino tautiniais kos
tiumais pasipuošę buvę Vasa
rio 16-osios gimnazijos moki
niai Vaidas Bruderis ir Julija 
Čajevskaja. Renginio lankyto
jams buvo proga apžiūrėti Organizatoriai svečius vaišina lietuviškais gėrimais 

Iš k. - prie cepelinų ilgos eilės; plojimai klumpėmis 

"lietuviškumo tvirtovės Vo
kietijoje" titulą pelniusią Ren
hofo pilį, įkopti į jos bokštą, 
apžiūrėti čia veikiančią nuo
traukų galeriją bei didžiulia
me ekrane išvysti įspūdingą 
Mariaus J ovaišos videofilmą 
Neregėta Lietuva. Pirmąjį kar
tą Renhofo pilies slenkstį 
peržengusieji lankytojai vartė 
informacines knygeles, su di
deliu susidomėjimu bendravo 
su lietuvių bendruomenės, 
jaunimo sąjungos bei Vasario 
16-osios gimnazijos atstovais 
bei renginio organizatoriais, 
domėjosi kelionių į Lietuvą 
galimybėmis. Renginio metu 
veikė nemokama loterija, ku
rioje svečiai galėjo laimėti 
įvairios lietuviškos atributikos 
- marškinėlių, kompaktinių 

plokštelių, tušinukų. Svečiai 
vaišinosi cepelinais, kepta lie
tuviška duona, skilandžiu, mė
gavosi lietuvišku alumi, iki pat 
vėlumos linksminosi su lietu
viška netradicinio folkloro 
grupe iš Šiaulių "Kitava". 
Drauge padainuoti ir pašėlti 
neatsispyrė ne tik lietuviai, 
bet ir kone visi su Lietuva su
sipažinti susirinkę kitataučiai. 

Renginį organizavo Vo
kietijoj e veikiantis Europos 
lietuvių kultūros centras (EL
KC), kuriam talkino Vokieti
jos lietuvių bendruomenė bei 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga. "Nesitikėjome tokio 
didžiulio susidomėjimo ir to
kio aukšto lankytojų ir vokie
čių žiniasklaidos įvertinimo" 
- tarp kitko sakė ELKC direk-

torius Rimas Čuplinskas. 
Lankytojai itin palankiai 

įvertino renginio organizaciją, 
sudarytą Lietuvos įvaizdį, jos 
kultūrą, muziką. 

Tokio pobūdžio renginys 
prieš pusantrų metų veiklą 
pradėjusiam Europos lietuvių 
kutūros centrui toli gražu ne 
pirmas - Lietuvos vardo po
puliarinimo bei lietuviškos 
kultūros plėtros Vakarų Eu
ropoje labui ELKC jau yra 
suorganizavęs visą eilę Lietu
vą reprezentuojančių renginių 

ir projektų. Inf. 
Europos lietuvių kultūros 

centras, Lampertheim-Hiit
tenfeld, Vokietija. Direkto
rius: Rimas ČUplinskas; el. paš
tas: cuplinskas@elkc.org 

Dalyvius linksmina grupė "Kitava" iš Šiaulių 

Pavasaris paežerėj 
Ežerai ir ežerėliai 
Suspindėjo veidrodėliais. 

Pramiegojęs ilgą žiemą 

Iš pusnies vėjelis kėlės, 
Švendrių kojas nubučiavęs, 
Šlamino viksvas pilkąsias ... 

Ežero gilioj žydrynėj 
Pumpurus lelijos pynė, 

Šlavė debesų šiukšlyną 
Šviesiai rausvos beržo šluotos, 
Atsibudo ir karklynas, 
Ežeras nuplukdė luotą ... 

Vėl žiedadulkėm kvepėjo 

Greitas salsvas miško vėjas ... 
Iš pirties išleidęs dūmą, 
Snaudė kiškis palei krūmą. 

Tik perkūnas nemiegojo, 
Dusliai danguje kvatojo ... 

Iš sapnų prikėlė girią, 
Debesiui sprandan įspyrė, 

Taikliai svaidė žaibo ietis -
Nė nemanė jis ilsėtis! .. 

Tol dundėjo, tol kvatojos, 
Kol baloj sušlapo kojos ... 

O paskui ... lietutis prausė 
Pilką kiškį - ilgaausį ... 

RAMUTĖ GILVYDIENĖ, 
Lietuva 
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aP KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos teatro, muzi

kos ir kino muziejuje Senųjų 
menų studijos nariai, įkvėpti 
teatro istorikės, choreogra
fės Jūratės Širvytės ir daili
ninko Eimanto Ludavičiaus, 
per ketverius metus paruošė 
parodą, kurioje lankytojai 
galės pamatyti, kaip atrodė 
barokinė operos scenografi
ja ir kaip veikė XVII š. sce
nos mechanizmai. Parodoje, 
vardu "Elenos pagrobimas. 
Vilnius 1636" pabrėžiama, 
kad Lenkijos karalius ir 
DLK Vladislovas Vaza, kuris 
aistringai domėjosi ir rūpi
nosi menu, operą į Vilnių at
gabeno iš Italijos anksčiau 
nei ji nukeliavo į Prancūziją, 
Ispaniją ar Britanijos salą. 
Virgillio Puccitelli Elenos 
pagrobimas (ll ratto di Hele
na) buvo pirmoji opera, 1636 
m. rugsėjo 4 d. suvaidinta 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių rūmuose Vilniuje. 

Paroda išdėstyta trijose 
muziejaus salėse. Pirmoji salė 
- tarsi slenkstis į XVII šimt
metį. Barokinės scenografi
jos vaizdai, operos muzika, 
pirmųjų trijų operų libretų 
kopijos: Elenos pagrobimas 
(1636), Andromeda (1646) ir 
Apviltoji Kirkė ( Circe delusa, 
1648), asmenybių prisidėju
sių prie operos pasirodymo 
Lietuvoj e portretai. Svar
biausias parodos elementas 
- dešimtį kartų sumažintas, 
su techniškai veikiančia ma
šinerija, barokinio teatro 
maketas, kurį galima apžiū
rėti iš visų pusių. Dekoracijų 
veikimo principas makete 
atkurtas pagal autentiškus 
Švedijos karališkojo Drott
ningholmo teatro įtaisus. 
Anuomet teatro salėje bū
davo tik vienas krėslas, skir
tas karaliui. Didikai operą 
žiūrėdavo stovėdami už val
dovo, o damos sėdėdavo lo
žėse ir galėdavo stebėti, kas 
vyksta scenoje, ir kas dedasi 
salėje. Operos paprastai truk
davo penkias valandas. Tre
čioje salėje galima pamatyti, 
kaip tų laikų teatre buvo iš
gaunami specialūs efektai, 
kaip šėlstantis vėjas, audrin
ga jūra, trankus griaustinis, 
slenkantys debesys. 

Devintoji lenkų kino sa
vaitė Vilniuje šiemet prasi
dėjo su istoriniu filmu Ugni
mi ir kalaviju. Nobelio litera
tūros premijos (1905) laurea
to Henryk Sienkiewicz trilo
gijos - Ugnimi ir kalaviju, 
1884, Tvanas, 1886, Ponas 
Wolodijowskis, 1888 - pirmą

ją dalį kino scenai 1999 m. 
pritaikė režisierius J erzy 
Hoffmanas. Filmo veiksmas 
vyksta 1648-1651 m. sukili
mo Ukrainoj e metu. Grįž
tantis iš Krymo kunigaikščio 
Vyšnioveckio pasiuntinys J an 
Skšetuskis išgelbsti kazokų 
etmono Bogdan Chmelnic
kio gyvybę, nežinodamas, 
kad jį yra įsakyta suimti už 
maištavimą. Filme vaidina 
eilė žymių lenkų aktorių, 

masinėse scenose didelis 
skaičius statistų, žirgų, buvo 
sukurti įspūdingi kostiumai 
ir ginkluotė. 

Šiemet minint Liublino 
unijos 440-sias sukaktuves 
kino savaitėje buvo rodoma 
visa J. Hoffmano sukurta is
torinė H. Sienkiewicz trilo
gija, buvo susitikimai su re
žisierium J. Hoffmanu, akto
rium Daniel Olbrychskiu, 
parodyta ir 20 kitų doku
mentinių, vaidybinių bei ani
macinių filmų. Pasibaigus 
Lenkų kino savaitei Vilniuje, 
dalis tos programos keliaus į 
Klaipėdą. 

Lietuvos valstybiniame 
dramos teatre kovo 7 dieną 
įvyko spektaklio Meistras 
Solnesas pagal Henrik Ibse
no dramą Statytojas Solnesas 
(Byggmester Solness, 1891) 
premjera. Spektaklį režisavo 
Yana Ross, muziką parašė 
Faustas Latėnas, scenografi
ja ir kostiumai - dailininko 
Marijaus Lacovskio. Pagrin
dinius vaidmenis sukūrė Al
girdas Gradauskas, Diana 
Anevičiūtė, Jurga Kalvaity
tė, Remigijus Bučius. H. Ib
senas (1828-1906), žymus 
norvegų dramaturgas, yra 
laikomas moderniosios dra
mos pradininku. Kai kurios 
jo ankstyvosios dramos kon
servatyvių to meto kritikų 
buvo laikomos skandalingo
mis, nes jis negailestingai 
žvelgė į tai, kas slypi už taria
mai padoraus visuomeninio ir 
šeimyninio gyvenimo kiauto. 

Vilniaus Šv. Kotrynos 
šventovėje vasario 22 dieną 
skambėjo ispanų kompozito
riaus Tomas Luis de Victoria 
(1548-1611) Mišios už miru
siuosius Officium Deftmcto
rum. Tai buvo vienas iš tūks
tantmečio programos "Ba
roko dialogai" muzikos ir 
teatro renginių. Kompozito
rius šias Mišias sukūrė 1603 
m. jo globėjos Ispanijos kara
lienės Marijos laidotuvių iš
kilmėms. Kūrinys tapo ne tik 
kompozitoriaus "gulbės gies
me", bet ir iškiliu Ispanijos 
aukso amžiaus - Renesanso 
saulėlydžio ir baroko epo
chos gimimo - muzikos pa
minklu. Vilniuje kūrinį gie
dojo choras "Jauna muzika" 
(vad. Vaclovas Augustinas) 
ir šeši solistai. Mišių muziką 
lydėjo Petro Vyšniausko sak
sofonu atliekamos virtuoziš
kos improvizacijos. 

Kauno miesto simfoni
nis orkestras (vad. Modes
tas Pitrėnas) vasario 13 d. 
Kauno valstybinėje filhar
monijoje į savo koncertą pa
kvietė jaunuosius talentus 
kartu atlikti pavasario simbo
lišką WA Mozarto, A Vival
di, E. Griego kūrinių prog
ramą. Jaunieji svečiai: Viltė 
Žakevičiūtė (smuikas), Inga 
Liukaitytė ir Saulė Berezinaitė 
(fortepijonas), Aistis Gelu~e
vičius (obojus), Ernestas Si
diškis (klarnetas) ir Tadas 
Chochlovas (valtorna). 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! 

Gyvenu įdomiu metu 
Atkelta iš 5-to psl. 

Iš ten po šešerių metų bu
vau pakviestas į Vilnių, į tuo
metinę "kadrų" kalvę - Cent
ro komitetą. Juridiniais klau
simais teko kuruoti Aukščiau
siąjį teismą, Teisingumo mi
nisteriją, advokatūrą, proku
ratūrą, respublikinę Nepilna
mečių reikalų komisiją. Trejus 
metus atidirbus paskyrė LTSR 
prokuroro pirmuoju pavaduo
toju. Tuo metu sovietinė va
dovybė jau matė, kad vadi
namoji "glasnostj" savo pada
rė: ir Sąjungoje, ir Lietuvoje 
atsirado tam tikrų judesių vie
šumo link. Pradėta ieškoti 
žmogaus, kuris tomis sąlygo
mis tiktų būti Lietuvos proku
roru. Tus pareigas pasiūlė už
imti man. Kai tvirtino Mask
voje, mane "akėjo" skersai iš
ilgai, teigė, kad pas mus ir 
"bolotomestničestvo" (sava 
pelkė), "a litovskije zakony 
toljko dlia litovcev" (lietuviški 
įstatymai tik lietuviams). Aš 
tik atsakiau: "Na osnove vsie
sojuznych" (sąjunginių įstaty
mų pagrindu). Kai ėjau iš Lie
tuvos atstovybės Maskvoje į 
Kremlių ir TSRS generalinę 
prokuratūrą, mačiau, kaip 
Krymo totoriai jau drebino 
miesto sienas. Thi buvo 1987-
ųjų rugpjūtis„. 

Jaučiau, kad į tą postą ei
nu laikinai, bet maniau - jeigu 
toks likimas, neatsisakysiu. 
Grįžęs į Vilnių radau daugybę 
darbų, ankstesnės ramybės 
jau negalima buvo tikėtis -
neva gavai gerą postą ir gali 
ramiai gyventi. Be to, Lietu
vos kompartijos vadai visaip 
spaudė ir norėjo žmonių ne
pasitenkinimą sukrauti man, 
kaip prokurorui, ant galvos, 
kad vykdydamas priežiūrą 
tuos žmones - sąjūdiečius izo
liuočiau, areštuočiau, įvesčiau 
tvarką ir drausmę. Aš į tuos 
procesus žiūrėjau labai ati
džiai ir palankiai, o jiems pa
aiškindavau: "Pasiskaitykit 
Gorbačiovo kalbas - viešu
mas liepia daugiau bendrauti 
su žmonėmis, išgirsti jų geras 
mintis". Tukiu stiliumi išveng
davau staigaus puolimo ir 
priešlaikinio atleidimo, bet 
jaučiau, kad jų nepasitenkini
mas manimi auga. Tuo labiau, 
kad net pačioje prokuratūroje 
leidau įsisteigti Sąjūdžio gru
pei, kurios veikloje ir pats da-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9/\ SG l 

lyvavau. Thi, beje, buvo vie
nintelė tokio pobūdžio grupė 
visoje Lietuvoje. Pagaliau 
jiems pavyko surasti priežas
čių, ir mano 50-mečio proga 
(vasario mėnesį) Brazauskas 
ir Beriozovas išsiuntė į Mask
vą slaptą raštą dėl įvykių Lie
tuvoje, didelę dalį kaltės su
vertę man. Važiavo brigados. 
Jie manė, kad 1989 m., šven
čiant Vasario 16-ąją, bus iš
provokuotos riaušės Kaune ir 
Vilniuje, bet lietuviai elgėsi 
labai atsakingai ir gražiai. 
Vienok, vasario 24 dieną buvo 
paruoštas specialus slaptas 
įsakymas su sprendimu mane 
atleisti, be teisės dirbti bet 
kokį darbą prokuratūroje. 
Likimo pirštas - po keleto sa
vaičių pertraukos man iš Są
jūdžio būstinės Tarybos pa
skambino ir pasakė: "Mes po
sėdžiaujame, mums reikia 
dviejų kandidatų į AT Prezi
diumo sekretorius vietoj Jono 
Gurecko. Esi tamsta ir Kazi
mieras Motieka. Motieka at
sisako, ar sutinki?" Paprašiau 
laiko pamąstyti. Ką tik išėjus 
iš vieno katilo ... Šitoje Aukš
čiausiojoje taryboje visi pro
jektai buvo "marinuojami'', 
gesinami. Naktį, pusę antros, 
vėl skambina: "Ar jau apsi
sprendei?" Sakau, nėra ką 
spręsti - sutikti negaliu. Man 
atsako: "Mes kito kandidato 
neturim, rytoj bus sesija, mes 
palaikysim". 

Per tris uždarus balsavi
mus Aukščiausiojoje taryboje 
ir man pasiaiškinus, kodėl bu
vau išprašytas iš tokio aukšto 
prokuroro posto, "liaudies šu
lai" per trečią balsavimą vis 
dėlto ryžosi ir balsavo už ma
ne, tapau Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo sekretoriu
mi. 1989-1992 metų laiko
tarpis ryškiai perėjo per mano 
gyvenimą, darbą ir per žmo
giškąją patirtį. Po sąjūdietiškų 
rinkimų 1990 m. vasario-kovo 
mėnesį, daugumai atėjus į 
Aukščiausiąją tarybą - nei ka
binetų, nei įstatymų projektų 
neradom ir niekas jų neruošė, 
viską reikėjo pradėti patiems. 
Naujai išrinkta Aukščiausioji 
taryba (Atkuriamasis seimas) 
dar kartą mane išrinko (nie
kam nebalsavus prieš) sekre
toriumi ir prezidiumo nariu. 
Juo atidirbau iki pat 1992 m. 
rudens, kai buvo balsuojama 
paleisti Aukščiausiąją tarybą. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JiistĮ sutelk1as 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 111/11. dol. pelno Lietuvybės 
išlaiA.ymui Kanadoje, humanitalinei pagalbai Lietu voje 

bei stipendijoms /ietuvią studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Aš tvirtinau: "Esam išrinkti 
penkeriems metams, turim 
atidirbti ir aš nebalsuosiu už 
priešlaikinį parlamento palei
dimą". Dauguma balsavo už, 
ir įvyko didžiausia Lietuvos 
nepriklausomybėje bėda: pur
vinais batais, purvinomis min
timis, su didžiausiu kerštu į 
seimą atėjo buvę socialistai
komunistai, niekaip neprisi
dėję prie nepriklausomybės, o 
ieškoję ir tebeieškantys būdų, 
kaip ją sumenkinti. 

Ir dabar klausantis jų iš
vedžiojimų ir postringavimų 
matyti: kaip nesakė tiesos, 
taip ir nesako, kaip melavo, 
taip ir meluoja. Jie tiesiog ne
gali nemeluoti. Jiems viskas 
priklausė, jie mano, kad ir 
šiandien jiems viskas turi pri
klausyti. Jie prisimena, jog 
per mus, sąjūdiečius, negalėjo 
atvirai daryti savo politikos, 
dėl to nuo 1992 m. aš ket
verius metus negalėjau gauti 
jokio darbo valstybės tarny
boje, nors buvau suradęs bent 
keletą vietų. Visur kontrolia
vo V. Beriozovas, A Brazaus
kas ir jų parankiniai. Buvau 
priglaustas juriskonsultu "Lie
tuvos aide", kurį stropiai gy
niau. Mačiau, kad yra žmo
nių, kurie provokuoja redak
torių, stengiasi iššaukti teis
minius ginčus, dirbtinai prisi
teisti dėl garbės ir orumo įžei
dimo nemažas sumas. Iš 23 
ieškinių per dvejus metus pa
sisekė sumažinti iki 3 ir gero
kai padėti, kad laikraštis ne
žlugtų. Keitėsi laikai, keitė
mės ir mes. 

1995 m., kai mane pakvie
tė darbui į Vilniaus savivaldy
bę, dalyvavau seimo rinki
muose. Plungėje išrinktas bu
vau patvirtintas Valstybės val
dymo ir savivaldybių komiteto 
pirmininku, Įsteigėme nema
ža naujų savivaldybių, paruo
šėme pagrindinius valstybės 
tarnybos įstatymus. Ir dabar 
vėl, ačiū lietuviams, esu trečią 
kartą išrenkamas į seimą. Dir
bu be jokių postų kaip valsty
bės politikas. Ir man yra sma
gumas ir laimė kurti, tiesiog 
dirbti kuriant įstatymus, pa
tarti kitiems. Iš tiesų dirbu ne 
tik parlamentinį, bet ir teisinį 
darbą valstybės valdymo ir sa
vivaldos srityje. Daug matau 
spragų, nepadarytų dalykų, 
bet viskas eina į gerąją pusę. 
Manau, kad taip ir eis. Duok, 
Dieve, nepalūžti šiandieninei 
Vyriausybei, nepalūžti koali
cijos partneriams. Seime rei
kia turėti 85 balsus. Tuda visas 
kairuoliškas purvas atšoka. 
Prieš jėgą ir melą turi būti so
lidari, veiksminga, protaujanti 
jėga. Tikiuosi, kad ateityje 
turėsime ir veiklesnį Lietuvos 
prezidentą, ir valstybės vidaus 
reikaluose pajudėsime į priekį. 

Mano tėvas niekada lietu
viškos valdžios nekeikė ir nė 
iš vienos valdžios lengvatų ne
laukė, pats viską susikūrė ir 
savo vaikus mokė: "Vaikai, 
viską turit pasidaryti patys, be 
kitų malonės". 
Parengė Audronė V. Škiudaitė 



Atlyginti 
neatlyginamą? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Prisiminkime teismų prak
tiką. Kai nužudomas artimas 
žmogus, tai žmogžudžiui pri
teisiamas kalėjimas, o arti
miesiems atlyginimas už au
kos laidojimą. Tuks teismas ir 
prisiteistas atlyginimas Lietu
vai būtų panašus į jos laidoji
mo pinigus. Išdidūs šio atlygi
nimo nepriima. Būkime ir 
mes išdidūs! Juolab, kad žu
dikas net nepatrauktas atsa
komybėn. 

Viena ko galime drąsiai 
reikalauti, tai atlyginimo už 
tremtinių ir kalinių vergystės 
darbą šachtose, miškuose, sta
tybose, kai dirbome be atlygi
nimo šaltyje, skurde ir alkyje. 
Ir tas laikas jau baigiasi - nu
kentėję baigia išeiti, o mūsų 
valstybė tebėra susigūžusi ir 
nedrąsi. Civilizuota Vokietija 
be teismų tai jau padarė. Išdi
di Rusija ir šito nedarys, ji ne
siruošia būti civilizuota. Tu
čiau dera jos padarytas skriau
das nuolatos jai priminti. 

Nesakykite, kad mūsų rei
kalavimai beviltiški. Mes turi
me didelį ginklą -tai okupaci
jos atmintį, tiktai mokėkime 
tuo ginklu pasinaudoti. Ryš
kiausioje sostinės vietoje pa
statykime okupacijos muziejų 
ir visas atvykusias pasaulio 
delegacijas, valstybių vadovus, 
ryškiausias asmenybes pirmu
čiausia vedžiokime į jį, vedžio
kime ir savo vaikus. Parodyki
me, kokie mes iš Rusijos im
perijos išėjome, ką per Nepri
klausomybės metus pasiekė
me, ir ką per okupacijas pra
radome. 

PAREMKITE Tėtliikh iiburius 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. 

Iš anksto dėkingi -
rlkitiėjai 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokytMI. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kullešlus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Nauja Lietuvių skautų sąjungos vadovybė, išrinkta trejų me
tų kadencijai ir pradėjusi pareigas eiti š.m. sausio 31 d. Iš k. 
s • .til. Tomas Dundzila, vadovas skautų brolijai; s.fil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon, vadovė skaučių seserijai; v.s.fil. Gintau
tas Tuoras, LSS tarybos pirmininkas; s.m. Vytenis Kinelaitis, 
Akademinio skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas 

Ntr. A. Namikienės 

----- ĮVAIRIOS ZINIOS ..... ---

Skaitmeninė Europos biblioteka "Europeana" - dau
giakalbis vienos prieigos internetinis europinis portalas, kuria
me pelės spustelėjimu bus galima pasiekti didžiosiose Europos 
bibliotekose saugomas knygas ir kitus kultūrinių institucijų 
suskaitmenintus objektus: dailės, muzikos, kino kūrinius, že
mėlapius, rankraščius, laikraščius, garso ir vaizdo archyvus ar 
net senovinių indų ir baldų atvaizdus. "Europeana" svetainė 
su 2 mln. suskaitmenintų objektų atidaryta Briuselyje paskel
bus ES švietimo, jaunimo ir kultūros ministerių susitikimo iš
vadas. Iki 2010 m. Europos komisija planuoja skaitmeninę 
biblioteką praturtinti iki 10 min. suskaitmenintų objektų. Su
kurti "Europeana" ir tokiu būdu plačiajai visuomenei atverti 
Europos kultūrinį ir mokslinį paveldą buvo vienas svarbiausių 
Europos komisijos 2005 m. priimtos skaitmeninių bibliotekų 
iniciatyvos tikslų. Komisija paprašė valstybių narių dėti dau
giau pastangų, kad Europos skaitmeninė biblioteka taptų tur
tingesnė: skirti daugiau lėšų skaitmeninimo ir skaitmeninės 
medžiagos išsaugojimo darbams, išspręsti autorių teisių klau
simus. 2007 m. Europos skaitmeninės bibliotekos projektui 
pritarė Europos parlamentas. Europinėje mokslinių tyrimų 
programoje 2009-2010 m. skaitmeninių bibliotekų technologi
joms numatyta 69 mln. eurų. Be to, ES Konkurencingumo ir 
inovacijų programos Informacinės visuomenės srities biudžete 
maždaug 50 mln. eurų skirta prieigai prie Europos kultūrinio 
ir mokslinio paveldo pagerinti. Int 

---m1SKArTVTOJAI PASISAKO ::::::=== 
KRIZĖ 

Dejuojame -viskas brangsta. Brango ir anksčiau. Sunkiau
sia bus pensininkams su mažomis pensijomis. Bet jie ma
žiausiai dejuoja - užsigrūdino per sunkmečius. Skaudu, kai 
bankrutuoja jm.onės ir lieka krūva bedarbių. Tučiau ieškokime 
išeities. Jei radome ją pokariu - raskime ir dabar. Riaušės ir 
kruvinos muštynės niekam ir niekada nepadėjo ir nepadės. 
Reik.ės ieškoti kitų kelių. Su pavasariu! Su vyturio giesme! 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

TOMAS A. SENKUS, 8.Sc. OLS" OUP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E·mail: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (41 6) 237-1 8 93 FAX: (416) 237-0426 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo , atsiradusios ryšium u kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos rcspubliko teisė klau imai 

295 The Wcst Mall, 6th F loor, Toron to, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax .u6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El.pašta.~: lanycrs@'pacclawfirm.com 
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Taupyki. 
Para m o 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.00% 
2 metų 2.75% 
3 metų 3.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė ll A l 
(Pelno padalinimas netaikomas) 

l metų 1.75% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamas 1.60% 

1----------------1 Neša metines ar sudėtines 

4 metų 3.25% 
5 metų 3.50% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 

"Planas 2 4" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00 -$24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

polūkonas 

"G l C" l N D Ė ll A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 

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

l metų JAV dolerių 

TERMIN UOTI 
I N DĖLIAI 
30- 89 dienų 
90-1 79 dienų 

1.50% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.00% 
1.35% 
1.00% 

180-269 dienų 
1----------------1 270-364 dienų 

JAV DOLERIŲ KASD I ENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.05% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

5 metų 
lškeičiomi prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4.00% 1---------1 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.00% 
4.60% 
4.50% 
5.20% 
5.20% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pogol pareikalovimą 

1----------------1 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4 .50% ir oukščiou 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.30% 
2.00% 
2.75% 
3.00% 
3.25% 
3.50% 

Visi pateikt i nuošimč iai gali 
būt i keičiami be įspėjimo 

M:H 
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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9-0 SPORTAS Amerikos Lietuvių fondo paskola 
Pasaulio lietuvių centrui 

Krepšinio pirmenybės 
Š.m. ŠALFASS-gos Vyrų senjorų krepšinio pirmenybės 

įvyks balandžio 4 ir 5 d.d. Klyvlande, OH. Vykdo - Klyv
lando LSK "Žaibas". Senjorų klasei priklauso 35 metų ir vy
resni vyrai, gimusieji 1974 m. ir vyresni. Išankstinė registra
cija užsibaigė vasara 14 d. Galutinė komandų ir žaidėjų re
gistracija su mokesčiais privalo būti atlikta iki kovo 14 d., 
imtinai, pas "Žaibo" iždininką šiuo adresu: Vytas Apana
vičius, 866 East 185th St.,Cleveland, OH 44119. Mokestis -
$160 (JAV) už komandą. Čekį rašyti: "Žaibas". Dalyvauti 
kviečiami SALFASS klubai ir kiti lietuvių sporto vienetai, 
atlikę 2009 m. registraciją ŠALFASS-je. Viešbučių ir kitas 
buitines informacijas gausite iš rengėjų. Draugystės links
mavakaris vyks šeštadienio vakare Lietuvių klube. Pasaulio lietuvių centro sporto salėje krepšinio treniruotės 

LSK "Žaibas" (ŠALFASS inf.) 
v 

Zinios iš Lietuvos 
Jau kuris laikas lietuviš- šiam neeiliniam projektui. mendacija suteikti PLC 1.15 

kos visuomenės diskusijose Taigi šių metų sausio 6-oji ta- mln. dol. paskolą 5 metų lai
buvo plačiai aptarinėjamas po istorine - po keleto ALPT kotarpiui. Vasario 10 d. pasi
planas paimti apie 1.15 mln. direktorių pasisakymų pereita rašyti visi su šiuo sandoriu su
dol. PLC paskolą iš Lemonte prie tiesioginio balsavimo, ir siję oficialūs dokumentai, 
esančio amerikiečių banko dauguma Lietuvių fondo pa- kruopščiai paruošti minėto 
įgavo šiuo metu dar didesnės reigūnų pritarė stambiausios projekto iniciatoriaus, taip 
prasmės. Nukritus ilgalaikių užjūrio lietuvių investicinės- pat ALPT nario adv. Rimo 
paskolų palūkanų normoms, finansinės organizacijos žings- Domanskio.L. R. Misevičius, 
ieškodami kitos skolinimosi niui Finansų komiteto reko- ALPT narys 
institucijos perfinansavimui, 

• Vilniaus "Lietuvos ry
to" krepšinio klubo sirgaliai 
gali ruoštis kelionei į Toriną 
(Italija). Sostinės krepšininkai 
Europos taurės varžybų L 
grupės rungtynėse namuose 
rezultatu 77:56 nugalėjo Šar
lerua "Spirou" komandą ir 
užsitikrino vietą aštuonbaig
mės varžybose Italijos mieste. 

• Trylikta pergale Baltijos 
moterų krepšinio lygos (BWBL) 
reguliarųjį sezoną baigė bei 
penkiolikos komandų varžy
bose pirmąją vietą užėmė Ma
rijampolės "Arvi" (27 tšk.) 
komanda, sekmadienį Ukrai
nos sostinėje 101:62 sutriuš
kinusi vienuoliktojoje vietoje 
likusias J užnoukrainsko 
"Olimp-NAEK" krepšininkes. 

• Vilniaus "Lietuvos ry
tui" ir Kauno "Žalgiriui" teis
me teks aiškintis dėl skolų 
krepšininkams. DELFI žinio
mis, Kauno komandai yra pa
teiktas ieškinys dėl beveik 
300,000 Lt, o Vilniaus koman
dai - dėl 100,000 Lt. 

• Nesiseka ir Vilniaus 
"Žalgirio" futbolo komandai. 
Finansinės krizės kamuoja
mas Vilniaus "Žalgirio" klu
bas padavė prašymą gauti Lie
tuvos futbolo federacijos 
(LFF) l lygos leidimą ir tuo 
pačiu pasitraukė iš aukščiau
siosios A lygos leidimo pro
ceso. 

• Keturioliktą kartą Vo
kietijos sostinėje surengtose 
tarptautinėse vaikinų jaunimo 
komandinėse gimnastikos 
varžybose dalyvavo 19 koman
dų iš trylikos valstybių, tarp 
kurių buvo ir Kauno Centro 
sporto mokyklos auklėtiniai -
Rokas Guščinas, Patrikas Pru
šinskas, Arnas Stoškus bei To
mas Kuzmickas. Kauniečiai, 

surinkę 237,250 balo, bendro
joje įskaitoje užėmė trečiąją 
vietą ir aplenkė Prancūzijos, 
Olandijos, Belgijos, Vokieti
jos, Didžiosios Britanijos, Is
panijos, Italijos, Austrijos, 
Slovakijos bei Izraelio ko
mandas. 

• Verslininkai spaudos 
konferencijoje pristatė planus 
dėl ilgalaikės paramos sunkius 
finansinius laikus išgyvenan
čiam Kauno "Žalgirio" krepši
nio klubui. Planuojama, kad 
Lietuvos verslininkai kiek
vieną mėnesį surinks apie 
250,000 Lt, kurie bus pervesti į 
šalies čempionų sąskaitą. VP 

PLC vadovai kreipėsi į Lietu
vių fondą su pasiūlymu pasi
skolinti apie milijoną dolerių 
maždaug 5 metų trukmei, siū
lydami mokėti rinkoje nusi
stovėjusias palūkanų normas. 

Po ilgų diskusijų ALF Fi
nansų komitetas pritarė tokiai 
investicijai, atverdamas duris 
tolesniam šios organizacijos 
Direktorių tarybos diskutavi
mui ir galimam pritarimui 

~< E S 1'1\ l l'I Ja\ S 
Alff S"f UDIO 

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

konsultacijos 
•sku lptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant Į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

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

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

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

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

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

~ w~.:i \/~~ 

l:> E: 1'-1 -Y-.A L C::: .AR~ 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

.... PĖD KAU MAl 

... P!R TŲ DEFORMAC IJOS 

.... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

.... [AUGĘ AGAI 

+ VAIKŲ EISE O 

SKLANDUMAI 

+ PLOK ČIAPĖDYSTĖ 

m. EIS OS TRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

+ STERILŪ ĮRA KIAI 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S . ., ANCAS R, Ont. TEL. (905) 648-9176 

• 
(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 aukšč.iausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Lietuvių jaunimas 
Pietų Amerikoje 
RŪTA SAMONYTĖ 

PETRAS VAIČIŪNAS 
Šių metų sausio mėnesį 

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos (KLJS) pirmininkė 
Rūta Samonytė ir vicepirmi
ninkas Petras Vaičiūnas daly
vavo Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo (PALT) suvažiavime. 
Jis buvo rengiamas panašiai 
kaip ir Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos metiniai suvažia
vimai, kurie paprastai vyksta 
"Kretingos" stovyklavietėj e, 
Vasagoje, ON. KLJS taip pat 
gavo pakvietimą į Braziliją, į 
lietuvių sodybą "Lituanika" 
padėti Brazilijos lietuvių jau
nimo sąjungos valdybai pa
ruošti Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos Kongreso sto
vyklos programą. 

PLJS Kongreso Pietų Ameri
koje (1975-1976 m.). Aplink 
tą vietą lietuvių kilmės žmo
nės išpirkę sklypus ir pasista
tę vasarnamius. Pačiame so
dybos viduryje pastatyta gy
venvietės, koplytėlė, valgykla 
ir net baseinas! Auga vaisme
džiai, klykia beždžionės, čiul
ba tropiški paukščiai, tiesiog 
neapsakomas grožis. Šiomis 
žemėmis gali pasinaudoti 
kiekvienas, priklausantis Bra
zilijos lietuvių bendruomenei. 
Kasmet ten vyksta skautų sto
vyklos ir įvairūs lietuvių susi
būrimai. 

Mus "Lituanikos" stovyk
loje šiltai priėmė nemažas bū
rys jaunimo, kurie jau ten ilsė-
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Kovo 11-osios džiaugsmas 

Vienuolikta Kovo išaušo -
Vasario Šešioliktos sesė. 
Šiandieną mes džiaugsmą pajausim -
Jau vėl nepriklausomi esam. 

Stebuklas nesutelpa protuos: 
Kkk ryžto, kiek valios, drąsos 
Aukota tautos mūs visos 
Kovoj prieš vergiją ir grotas. 

Šventa Visagalio valia 
Atbudo Tėvynė žalia. 
Jos laisvė purienom žydės, 
Jei širdys apginti padės. 
JERONIMAS ŠALČIŪNAS Ir aš kūriau laisvą Lietuvą! 

Pilni nepaprastai daug gražių 
prisiminimų atsisveikinome 
su naujais draugais, su "Li
tuanika" ir kartu su BLJS val
dybos nariais toliau tęsėme 
savo kelionę Urugvajaus link, 
į Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo suvažiavimą. 

Gruodžio 29 d. mus pasi
tiko Brazilijos lietuvių jauni
mas Sao Paulo oro uoste, jų 
tarpe mūsų gera draugė And
rea Kasteckaitė, su kuria susi
pažinome per praeitą PLJS 
Kongresą Kanadoje. Trumpai 
apsilankėme Vila Zelinos kai
mynystėje, kur yra daugiausia 
lietuvių kilmės gyventojų vi
soje Brazilijoje. Į Braziliją at
vyko didelė banga lietuvių 
imigrantų po Pirmojo pasau
linio karo. Vila Zelinos cent
re Šv. Juozapo šventovėje Mi
šios aukojamos lietuviškai, ir 
net ten galima nusipirkti lietu
viškų prekių (pvz. juodos duo
nos). Aplankėm lietuvę daili
ninkę Džanetę Zizas, kuri 
mums parodė savo tikrai tau
tiškus, medinius rankdarbius. 
Po to toliau tęsėm kelionę Li
tuanikos-Brazilijos lietuvių 
sodybos link. 

Petras Vaičiūnas ir Rūta Samonytė prie lietuvių Laisvės 
paminklo Vila Zelinoje, Sao Paulo mieste 

valdybos nariais ir paruošėm 
bei išnagrinėjom 13-tojo PLJS 
Kongreso stovyklos programą 
- viską, kas lietė transportą į 
"Lituaniką", gyvenvietes, mai
tinimą, dienotvarkę, kur kreip
tis nelaimės atveju ir t. t. Taip 
pat paruošėm Kongreso sto
vyklos programos pristatymą 
2009 m. Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimo 
(Montevidėjuje) dalyviams. 
Įvyko sutapimas, kad mums 
net teko atšvęsti Naujuosius 
metus Brazilijoje. Gruodžio 
31 d. visą dieną jaunimas ruo
šė Naujųjų metų puotą-vaiši
nomės tik po vidurnakčio. 
Ypač įdomus ir nepaprastai 
skanus patiekalas buvo kep
tos vištų širdelės. Kai sulau
kėme vidurnakčio, susprogdi
nome fejerverkus ir visi įšo
kom į baseiną! Tokiu būdu nu
siplovėm visų praėjusių metų 
purvus. Kita įdomi brazilų tra
dicija Naujųjų metų naktį su
valgyti bent 12 lęšių grūdų, 
kad visi metai būtų laimingi. 
Linksminomės net iki ryto, 
kada teko pamatyti pirmą 
2009 m. saulėtekį Brazilijoje! 

PALJ suvažiavimas pa
prastai vyksta viename iš trijų 
Pietų Amerikos kraštų, - Ar
gentinoj e, Brazilijoje arba 
Urugvajuje. Šiais metais mes 
buvome pakviesti dalyvauti 
Urugvajaus sostinėje Monte
video surengtame suvažiavi
me. Tai pusantro milijono gy
ventojų didmiestis, visai nepri
menantis cemento ir daugia
aukščių statinių miestą, bet 
gyvą, pilną energijos, grožio ir 
kultūros centrą, supamą pa
plūdimių ir prisisunkusį Pietų 
Amerikos istorijos. Nors ir la
bai malonu buvo ilsėtis šilta
me paplūdimyje, atokiai nuo 
šalčiuose vargstančio Toronto, 
klausytis samba muzikos, vai
šintis ten pat prie vandens ant 
anglių gaminamais "assado", 
tačiau mes turėjome kitus už
davinius. (Bus daugiau) 

"Lituanika" yra Atibaia 
miestelyje, apie 50 km nuo 
Sao Paulo. Tai yra nuostabiai 
graži lietuvių sodyba, kurios 
žemę nupirko Sao Paulo Šv. 
Juozapo draugija po pirmojo 

josi keletą dienų, nes tuo me
tu buvo vasaros atostogos. 
Dauguma iš jų lietuvių kilmės, 
o kiti, nors neturi nė lašo lie
tuviško kraujo, visvien akty
viai prisijungę prie lietuviškos 
veiklos Brazilijoje - pvz. šokių 
ansambliuose, skautuose ir t.t. 
Jie mus supažindino su brazi
lietišku maistu, gėrimais, užsi
ėmimais. Šiek tiek prisiderinę 
prie pietų amerikietiško men
taliteto, nutarėm atidėti PLJS 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė -
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake bore Road . 104-3945 Daug Leavens Blvd. 
Mi i auga ON L5 l ~ s Mi i auga O L5 OAS 
www.wat r idedenlal.ca www.9thlinedental.ca 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos -pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

Kongreso ruošos darbus 
"hasta manana" (iki rytojaus). 

Kitą dieną jaunimo tarpe 
keli Brazilijos lietuvių jauni
mo sąjungos (BLJS) valdybos 
nariai - Natalia Baria Dzedu
lionytė (pirmininkė), Eduar
do Zizas ir Andrea Kastec
kaitė mus apvedžiojo apie visą 
"Lituaniką" ir apibūdino jų 
planus Kongreso stovyklos 
programai. Apžiūrėję visą sto
vyklavietę, atsisėdom su BLJS 

MONTREALIO 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Danutė Staškevičienė ir Kristina Gaputienė 
moko Montrealio lituanistinės mokyklos 
mokines Dainavą Jurkutę-Blayney, Arianą 
Castanheiro-Čičinskaitę, Vilutę Mickutę austi 
juostas š.m. vasario 22 dieną 
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DEŠIMT METŲ MIRI1ES PRISIMINIMAS 

a.a.MARUOS 
KARASIEJIENĖS 

7U jau seniai baltų berlųpavėsy 
ramybę amžiną pavargus suradai. 
'JQd pailsėk nors čia, brangioji Mama, 
iškentus 1.emėje visus Vf11BUS· 

Mišios už jos vėlę bus atnašau
jamos Lietuvos kankinių šven
tovėje š.m. kovo 22 d., 9.30 v.r. 
Anapilyje. - ŠEIMA -

AtA 
RAMUTEI RIMŠIENEI

gim. Romanai Ivaškevičiūtei 
• nurus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdinčiam sūnui 
KOSTUI ir marčiai KRISTINAI RIMŠAMS, 
sesutei IRENAI VABOLIENEI ir dr. JADVYGAI 
RIMŠAITEI bei kitiems giminėms ir artimiesiems. 

Ramute, ilsėkis ramybėje! 

Vula ir Jwgis Kairiai su šeima 
Jonas ir Caroline Balsevičiai su šeima 

Henrikas ir Antanina Šiliniai su šeima ir 
JYtautas Balsevičius 

AtA 
VITALIJAI GIRIUNIENEI 

mirus, 
jos vyrui VYTAUTUI, sūnums LINUI ir LADUI bei 
marčiai JANINAI reiškiame gilią užuojautą. 

Aa. Vitalija visą gyvenimą atkakliai siekė savo 
svajonių išsipildymo, nugalėdama visas kliūtis. Ilsėkis 
ramybėje! 

Rūta ir Raimundas Kličiai 

AtA 
JONUI AKELAIČIUI 

mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai BRONEI 
. . . . . . 
Ir VJSaJ gmune1 -

Bronė Galinienė 

------• 1111111111111111111111 
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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 

AtA 
BIRUTEI EI'MANTIENEI 

mirus, 
jos vyrui ALGIMANTUI, sūnums AUDRIUI, GEDI
MINUI ir KĘSTUČIUI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. Apgailestaujame netekę brangios Bendruo
menės narės. Ilsėkis ramybėje! 

Otavos apylinkės lietuviai 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
JANINA KUDREIKIENĖ 

mirė 2009 m. vasario 8, sekmadienį, West Park slaugos 
namuose 'Ibronte, 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, 'fyler ir Solaine. Jos palaikai buvo sudeginti. 
Velionės atminimui kviečiama aukoti Alzheimer 
draugijai. 

LABDAROS FONDO 

PRAIEll•AS 
Metinis-visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas 

2009 m. kovo 22, sekmadienį, l v.p.p. 
lieta.tų Namą meėje, 1573 Bloor St. West, Tomnto, ON. 

Registracijos pradžia 12 val. 

111111111•• 11111111111 
1. Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo pristatymas 

3. Darbotvarkės tril1inimas 
4. 2008 m. susirinkim.o protokolo skaitym.as/tvirt. 
5. Valdybos plnnintnko pranešimas 
6. If.Clininko pranešimas 

7. Revizijos komisijos pranešimas 
8. Fimmsinio auditoriaus praneiima1 
9. Disknsijos clėl pranešimų 
10. Anditoriaus pasąrimas 2009 metams 
11. 2009 m. biudleto pristatymas/tm1iDJmas 

12. Valdybos nariq rinkimai 

13. Nariq sumanymai, pasiūlYJIUUt patarimai 
14. Susirinkim.o uidarymas 

Labdaros fondo čarteris ir Korporacijų istatymas reika
lauja, kad kasmet vienas trečdalis Valdybos narių išeitų iš 
Valdybos, ir kad būtų renkami juos pakeičiantys asmenys. 
Kadenciją baigiantys Valdybos nariai turi teisę vėl išstatyti sa
vo kandidatūras. 'Ibdėl, atsižvelgianti praeityje naudotą tvar
ką, teisininkas nustatė, kad kadenciją baigia E. Steponas, 
dr. M. Valadka ir G. Paulionienė. O kadangi Valdyboje buvo 
viena tuščia vieta, į Valdybą šiemet yra renkami 4 asmenys. 

Nariai, norintys skirti kitus asmenis jiems atstovauti, per 
susirinkimą privalo raštiškus įgaliojimus (proxy) pristatyti i 
Labdaros fondo raštinę (lietuvių Namų raštinėje) ne vėliau 
kaip 1 v.p.p„ penktadienį, kovo 20. Įgaliojimas privalo 
nurodyti, kas ką jgalioja, pažymėti, ar jgaliojimas yra visais 
.klausimais, ar apn'botas ir patvirtintas nario parašu, arba as
mens, kuris turi "Power of Attomey" parašu. V.tsi tokie 
"prmtles" privalo būti notaro patvirtinti. Įgaliojimai iš orga
nizacijų privalo būti patvirtinti organizacijos Valdybos nario 
parašu, kuriam yra suteikta teisė pasirašyti. pagal pareigybę, 
nurodant ir tos pareigybės titulą. 

TĖJ!dKĖS l.IBURIŲ interneto tinklalapis 1mdeujb,mm 

laukia jūsq ap.1ilanąlllo. Jame nsite mudingos informacijo1 

apie prenumeratas, skelbimus Ir paa. 'IBip pat plėsite pasi

skaityti lios savaitės numerio 15 Ir 16 psl. Kfteaame siqsti savo 

pastabas elektroniniu paltu - tagib@maenmm 

AUKOJOKLB 
KRAŠTO VALDYBAI 

$200 - J.M. Astrauskas, 
Z.H. Vaičeliūnas; $100 - L. 
Balsys, M.S. Bušinskas, J.D. 
Didžbalis, P.l Eblers, G.D. Sa
kus, Br.P. Saplys, AN. Simona
vičius, E.R. Stravinskas, Tėvai 
pranciškonai, $75 - A.l. Že
maitis; $50-EJ. ČUplinskas, V. 
Jasinevi.čius, J.R. Karasiejus, A. 
Karka, P. Kazilis, J. Linkūnaitis, 
G. Paulionis, A.J. Sungailienė, 
AA. VaičiŪI1!5> AI. Zalagėnas, 
kun A. ir R. Zilinskas; $40 - D. 
Styra; $35 - T.B. Stanulis; $30 -
J. Andrulis, P. Barbatavičius, 
Vl. Butkys, L Kybartas, G. Pro
cuta, V. yYtas; $25 - B. čepai
tis, Pr. Čeponk.us, A. Čiaučio
nas, A Morkūnas, J. Morkū
nas, D. Simanavičius, M. 'Dunu
laitis; $20 - A Abromaitis, K. 
Balyta, G. Buja-Bijūnas, P. Da
linda, B. Gataveckas, J. Gustai
nis, A. Juzukonis, St. Kuliavas, 
A. Kilinskas, V. Uuima, R. Plei
nys, V. Remesat, E. Simonavi
čius, A Vaitonis, J. Vmgelienė, 
A. Zarembaitė; $15- V. Sku
kauskas; $10 - K. Dambaraitė, 
P. Kravecas, D. Khoingaitienė, 
P. Meiklejonh, K. Rašymas, L. 
Sukauskienė, A. Wasowicz. 

Nuoširdus ačiū aukotojams. 
Kvitai už aukas bus išsiųsti 
ateinančių metų vasario mėnesj. 

AUKOJO 
Tmtas ~IBURIAMS 

$1000- G. Kuzmas; $110-
V. Kulikauskas; $100 -J. Petro
nis; $90-J. Jaseliūnas; $60-A. 
Veselka; $50 - V. Paulius, M. 
Petronis, O. Kaminskas, O. 
Giedriūnas; $30 - K. Rožans
kas, Z. Stravinskas, J. Karasie
jus, G. Vyšniauskas, R. Danie
lius, 1.: Otto, E. Bugailiškis; $40 
- R. Somkaitė; $25 - B. Simo
naitienė, R. Piečaitis; $20 - J. 
Pacevičius, J. Karaliūnas; $10 -
l. Vadauskienė, S. Panavas, A. 
Masaitis, kun. K. žemaitis, J. 
Ba~ J. Kojelis, B. Jasevičius, 
R. Žukauskas, R. Bekeris, J. 
Sakevičius. 

Garbės prenumeratą at· 
siuntė: $150 - E. Kronas; $120 
- G. Migtinas; $110 - R. Žu
kauskas, R. Šomkaitė, DA Ur
butis, J. Mačiulaitis, B. Dzen
kaitis; $100-W. Wisniewski, R. 
Choromanskis, J. Petronis, S. 
Baršauskas, P. Martišius, R. 
KazJauskas, A šelmys, Z. Lapi
nas, B. 'Dunulionis, A Kažemė
kas; $90 - A Veselka, K. Der
vaitis, M.R. Rusinas, A Keblys, 
G. Kuzmas, J. Gustainis, V. Ku
likauskas, O. Stončius, R.S. Ra
manauskas, A. Grobis, D. Pu
zeris, l Biskys, V. Kulnys, B. Sa
dauskas, V. Juška, R. Yurkus, 
O. Yurka, B. Šerkšnas, A Ulba, 
E. Čuplinskas, A Stanaitis, P. 
Adomaitis, V. Vainutis, A. Ra
šytinis. 

Garbės prenumeratą ui 2 
metus atsiuote J. Gedrimas. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą prideda ir 
auką. 

.KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiems i ui.aieni ir 
ahykstantiems i Kanadą. Skam
bhdi Mariui Rusinai teL 416 
588-2808 at. 26 dienos metu. 
ATLIEKAME Tiswi maus ir iš
orės remonto darbus. Daf.ome, 
dedame grindi1, plyteles. Mūri· 
ninko darbai - plytos, akmuo. 
Skam.binti Vytautui tel. 905 
272-.201' arba 647 400-1153 
(cell). Vokišku patyrimas. 



Prisikėlimo parapijos teatro tudija 
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STUDIJA 

Kviečia visus Į miuziklą 

"Eglė žalčių karalienė 11 

(Pagal Kazio lnčiūro eiliuotą pasaką) 

2009 m. balandžio 4, šeštadienį, 6 v.p.p. 
Toronto Lietuvių amuo 

Kompozitorius - Valdas Ramanauskas 
Reži ierė - Daiva Botyrienė • Dailininkė -Akvilė Minkevičienė 

LOTERIJA • UŽKANDĖLĖS • IVlVA •PYRAGAI 
MOKAMAS VYN S ir ALU. 
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Tai įpareigoja mus savo veikla, patirtimi bei žiniomis _ 
prisidėti kurianJ Dabarties ir Ateities Lietuvą. 
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DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~~-tif--~·~·v-~~- J . ~'~ --4· 

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking") 

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

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 vtinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

s3;N0: ; valid on~ral 'E=~~~-Pysanka' head ji::• 

2009.111.10 Nr.10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 15 

Anapilio sodybos jaunimo choras "Gintarėliai" Kiwanis festivalyje š.m. vasario 23 d. Nugalėję 
savo pagrindinius varžovus Toronto žydų bendruomenės jaunimo chorą, "Gintarėliai" parsivežė 
pirnu\ją premiją 

''Tėviškės žiburiams'' - 60 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 60-metį šiemet švęsime koncertu Anapilio salėje 

šeštadienį, balandžio 18, 6 v.v. 
LOTERIJOJE - PINIGINW LAIMIKIAI, TELEVIWA, LIETUVIŠKI DVD IR CD. 

Pasivaišinsime vynu ir užkandėliais, pakelsime šampano taures už lietuvišką spaudą! 
Programą atliks Dainavos ansamblio vyrų vienetas. Vienete dalyvauja: Liudas Landsbergis, 
Vidas Neverauskas (akompaniatorius), Audrius Polikaitis, Marius Polikaitis, Darius Polikaitis 
(vadovas) ir Kastytis Šoliūnas. 2007 m. vienetas išleido savo antrąjį įrašą vardu "Šešiese". 
Bilietus užsisakyti Tėviškės žiburių administracijoje, tel. 905-275-4672. 

LAUKIAME VISŲ ATSILANKYMO! 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

57-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2009 m. balandžio 5, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 

* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją 
priimamos iki kovo 20 d. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Šį savaitgalį šventėme Ti
kinčiosios Lietuvos dieną ir už
baigėme dvasinę atgaivą tei
kiančias Gavėnios susikaupimo 
dienas, už kurias esame dėkingi 
Kauno Šv. Vincento Pauliečio 
(Petrašiūnų) klebonui kun. 
Gintarui Vincentui Tamošaus
kui, OFM Cap. 

• Šį sekmadienį parapijos 
salėje kavutę ir pyragaičius par
davinėjo "Gintaro" ansamblio 
jaunimas, norėdamas užsidirbti 
pinigų kelionės išlaidoms į tau
tinių šokių šventę Lietuvoje. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą platina A 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokų nebus 
kovo 15 ir 22 dienomis. 

• Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9 .30 v.r. Mišių kle
bonijoje. 

• Lietuvos kankinių šven
tovės KLK moterų draugijos 
skyrius rengia Linksmąją va
landėlę kovo 15, sekmad., 12.30 
v.d. Anapilio parodų salėje ir 
kviečia visus dalyvauti. Dalyvių 
laukia įdomus žaidimas, šilti 
pietūs ir durų prizas. Įėjimo bi
lietas - $10. Bilietai platinami 
sekmadieniais parapijos salėje. 
Anapilio autobusėlis parveš po 
vaišių svečius į "Vilniaus rūmus". 

• Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage sausio
vasario numeris. Galima įsigyti 
vaikų dainelių bei eilėraštukų 
garsaplokštę (CD) Pučia vėjas, 
Vytės Nemunėlio Meškiuką 
Rudnosiuką, Montrealio lietu
vių choro kalėdinių giesmių 
garsaplokštę (CD) Adeste 
Fideles, Anapilio 80-mečio 
šventės vaizdaplokštę JDVD). 

• Prašome aukas Sv. Jono 
lietuvių kapinėms mūsų para
pijos rinkliavose įdėti į atskirus 
vokelius (ne kartu su aukomis 
parapijai), kad išvengus nerei
kalingos pinigų maišaties. 

• Mišios kovo 15, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šim
kutę; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo švento
vėje kovo 15, sekmad., 2 v.p.p. 
už a.a. Žibutę Gvildytę-Reiner; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
kovo 14, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Vandą Lapienienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $200 - L. 
Morkūnienė, B. Pranienė, O. Juo
dikienė, L. Urbonienė; $150 -
K. Žutautienė; $100 - J. Petro
nis, J.R. Karasiejai, K. Dervai
tienė; $60 - O. Dementavičie
nė; $50 - L J akowich. 

Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris visus kviečia 
dalyvauti kasmetinėje Žiemos 
žvejyboje, kuriai visi renkasi 
kovo 14, šeštadienį, Kazimiero 
Pajaujo vasarnamyje, Orilijoje, 
11 v.r. Po žvejybos - vakaronė 
ir laimėtojų apdovanojimai. 
Daugiau žinių teikiama tel. 905 
568-8530. 

Atsisveikinimas su Kovo 
11-osios minėjimo paskaitinin
ku L.R. seimo nariu dr. Pau
liumi Saudargiu įvyks ketvir
tad., kovo 12, 7.30 v.v. Prisi
kėlimo parapijos kavinėje. No
rintys arčiau su paskaitininku 
susipažinti ir pabendrauti kvie
čiami atsilankyti. Inf. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedojo parapijos 
"Retkartinis" choras. Mišiose 
dalyvavo Lietuvos seimo narys 
dr. Paulius Saudargas su žmona. 

• Sveikinam kun. Kazi
mierą Kaknevičių, kuris kovo 
3 d. šventė savo kunigystės 25-
erių metų sukaktį. v 

• Kun. Jonas Sileika, 
OFM, praeitą savaitgalį vedė 
Gavėnios susikaupimą Bostono 
lietuvių parapijoj. 

• Gavėnios susikaupimą 
šioj parapijoj kovo 19-22 d.d. 
ves kun. Gintaras V. Tamošaus
kas, OFM Cap., Petrašiūnų Šv. 
Vincento Pauliečio parapijos 
klebonas. 

• Kanados lietuvių katali
kų centro, kuriam vdovauja 
Kastytis Batūra, paskelbta rink
liava Lietuvos Bažnyčios reika
lams bus daroma šį sekmadie
nį. Visi kviečiami prisidėti. 

• Lietuvių ekumeninės pa
maldos vyks kovo 17 d., 7 v.v. 
šios parapijos šventovėj. Pa
mokslą sakys lietuvių liuteronų 
Išganytojo parapiįos klebonas 
kun. Algimantas Zilinskas. O 
kovo 22, sekmadienį, tokios pa
maldos vyks lietuvių liuteronų 
parapijoj 9.30 v.r., kurių metu 
pamokslą sakys kun. Gedimi
nas Numgaudis, OFM. 

• Kovo 14, šeštadienį, 10 
v.r. bus laidojami a.a. Ramonos 
Rimšienės, 82 m. amžiaus, pele
nai. Paliko sūnų Kostą su šeima. 
Sudbury, ON, mirė a.a. Leonė 
Juškienė, šios parapijos vargoni
ninkės Danguolės Radtke mama. 

• Kovo 13-18 d.d. Toronte 
lankysis Lietuvos pranciškonų 
Šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas kun. Astijus Kungys, 
OFM, su savo patarėjais. Vie
nas iš jų, kun. Gediminas Num
gaudis, OFM, kartu su filmų 
režisiere Dalia Kancleryte pa
bus ilgiau ir pristatys šios para
pijos rekolekcijų metu tris fil
mus iš pranciškonų veiklos: ko
vo 21 d., 5.30 v.p.p. bus rodo
mas Pakūta mano meilė apie 
pranciškonų veiklą su narkoti
kų ir alkoholio problemom pa
liestais žmonėmis; kovo 22, sek
mad., l v.p.p. bus rodomas fil
mas Malonė - apie Toronto Pri
sikėlimo parapiją; tuoj po filmo 
Malonė bus rodomas filmas Mi
sijonierius - apie vokiečio pran
ciškono sielovados darbą Tū
bausių parapijoj. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
15: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Vytą 
Vingelį - 25 met.; 10.45 v.r. už 
a.a. Joną ir Oną Stonkus, už 
a.a. Rimantą Anskį, už a.a. 
Praną Butkevičių; 12.15 v.d. už 
a.a. Antaniną Kuncevičienę. 

Kovo 11-osios minėjimą, 
sutraukusį apie pustrečia šimto 
dalyvių, praeitą sekmadienį, 
kovo 8, Prisikėlimo parapijos 
salėje surengė Tėvynės są
jungos Toronto židinys, vad. 
Kazimiero Manglico. Kalbėjo 
Lietuvos seimo narys dr. Pau
lius Saudargas; meninę progra
mą atliko muz. Dalios Viskon
tienės vadovaujamas choras 
"Volungė" ir muz. Nijolės Beno
tienės vadovaujamas jaunimo 
choras. VISkas sklandžiai sutilpo į 
pusantrosvalandostrukmę.Poto 
pasivaišinta, pabendrauta. Vaišes 
ir meno parodą surengė KLJS. 
(Plačiau kt. nr.) 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, kovo 15, pa
maldos 9.30 v.ryto. 

• Kovo 17, antradienį, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos švento
vėje vyks Ekumeninės pamal
dos, o sekmadienį, kovo 22, 
9.30 v.r. mūsų šventovėje, po 
kurių vyks Moterų draugijos 
susirinkimas. Bus renkama val
dyba ir padaroma bendra narių 
nuotrauka. 

• Kovo 29, sekmadienį, 2 
v.p.p. vyks Moterų draugijos ap
mąstymo pamaldos, kuriose ap
mąstymo žodį tars Irena Meikle
john. Kaip ir visuomet, po pa
maldų bus vaišės. Tai bus vienin
telės pamaldos tą sekmadienį. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - kovo 10 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje 

• Šventinį Motinos dienos 
koncertą "Myliu Tave, Mama" 
atliks viešnios iš Lietuvos, 
dainininkės Vitalija ir Monika 
Katunskytės Karaliaus Min
daugo menėje 2009 m. gegu
žės 10 d., 2 v.p.p. 

• Visuomeninės veiklos 
komiteto posėdis įvyko kovo 8 
d., 1.30 v.p.p. posėdžių kamba
ryje. Buvo aptarti svarbūs Lie
tuvių Namų kultūros ir ateities 
planai, pateikta naujų idėjų. 
Dėkojame Moterų būrelio pir
mininkei B. Bedarfienei, Kul
tūros komisijos pirmininkui V. 
Kulniui, valdybos nariams E. 
Steponui ir G. Sližauskui už 
pasiaukojantį darbą ir rūpestį 
siekiant išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir lietuvybę. Ačiū sekre
torei L. Statkevičienei. Visuo
meninės veiklos komiteto pir
mininkė R. Snowden. 

• Kiekvieną sekmadienį 
Lietuvių Namų svetainėje nuo 
11 v.r. iki 2 v.p.p. vyksta pietūs. 
Jų lankytojams auto aikštelė nuo 
11 v.r. iki 3 v.p.p. nemokama. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko skambinti 
į LN raštinę tel. 416 532-3311 
arba į barą tel. 416 534-8214. 

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

Maironio mokyklos žinios 
•Kovo 14 ir 21 d.d. (pava

sario atostogos) - nebus pa
mokų. Grįžtame į mokyklą ko
vo 28 d. Živilė 

Slaugos namų žinios 
• A.a. vaistininko Jono 

Margio atminimui pagerbti 
Labdaros slaugos namams au
kojo: $100 - dr. J.L. -yčai; $50 -
A Valadkienė; a.a. Z. Gvildy
tės-Reiner atminimui pagerbti 
aukojo: $200 - dr. J. L. Yčai; 
a.a. G. Butkienės atminimui 
pagerbti aukojo: $100 - dr. J. 
L. Yčai; $50 - H.G. Lapai, J.D. 
Noreikos; a.a. Liudo Vyšniaus
ko mirties 10-ąsias metines pri
simenant, $300 aukojo G. Vyš
niauskienė; a.a. Irenos Ambraš
kienės atminimui pagerbti $100 
aukojo S. Draugelis; a.a. V. Gu
daičio atminimui pagerbti $20 
aukojo A Skilandžiūnas; $600 
- R Mackus. Labdaros slaugos 
namų valdyba nuoširdžiai dė
koja visų gyventojų vardu auko
tojams už jų dosnumą. AA 

A.a. Gražinos Butkienės 
atminimui L.A. Butkiai Tėviš
kės žiburiams aukojo $100. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje kovo 8 d., 11 val. per Mišias dr. 
Donald Doell lietuvišku rageliu pagrojo 3 giesmes. 

Parapijos taryba pasiskirstė pareigomis: pirm. kleb. kun. 
G. Mieldažis, ūkio vedėjas H. Celtorius, jo pavaduotojas A Pie
šina, sekretorė S. Jutuvienė, ižd. P. Paulauskas, narės S. Budre
vičiūtė ir D. Jaugelytė-Zatkovic. 

"Rūtos" klubo metinis susirinkimas įvyko kovo 4, trečiadie
nį. Susirinkusius pasveikino pirmininkė Hilda Lapinienė. Pra
ėjusiais metais mirė du klubo nariai: Antanina Petraitytė ir Al
binas Brilvicas. Nepaisant nepalankios žiemos, buvo atšauktas 
tik vienas klubo susirinkimas. Klubas suorganizavo iš viso 14 
renginių: kas mėnesį švenčiamus narių gimtadienius, klierikų 
Eugenijaus Puzynia, SJ, ir Simon Roy išleistuves, priėmimą vys
kupui R. Norvilai ir kalėdinį subuvimą. Klubas laimingas, nes 
turi dvi darbščias, geras šeimininkes: Janiną Blauzdžiūnienę ir 
Elvyrą Burkšaitienę. Ižd. Zigmas Burkšaitis pateikė smulkią 
pajamų-išlaidų apyskaitą. Revizijos komisijos pranešimą skaitė 
Antanas Žiūkas. Buvęs rev. kom. pirm. Juozas Stankaitis išsi
kėlė į Torontą. Praėjusio susirinkimo protokolą, rašytą Nijolės 
Bagdžiūnienės, skaitė E. Burkšaitienė. Protokolas priimtas be pa
taisų. Valdybos nariai atsakė į klausimus. Susirinkimui pritarus, 
buvo paskirta lėšų Bostono Lietuvių enciklopedijos pasiuntimui į 
Lietuvą ir Vaiko tėviškės namams-$1000. Už auką Namams padė
kojo VTN atstovė Genovaitė Kudžmienė. Klebonui kun. Gedi
minui Mieldažiui palaiminus stalą, visi vaišinosi gausiais, skaniais 
patiekalais. Šiuo metu valdybą sudaro: pirm. H. Lapinienė, vice
pirm. E. Burkšaitienė, renginiams A. Piešina, ižd. Z. Burkšaitis ir 
valdybos narės -J. Blauzdžiūnienė ir Antoinette Brilvicienė. 

KLKM dr-jos Montrealio skyr. Velykų stalas bus balandžio 
19 d. Programą atliks solistė Elena Grumbinienė. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Parapijiečiai sėkmingai atšventė šv. Kazimiero atlaidus 

sekmadienį, kovo l. Gana daug atėjo. Silvija Staškevičienė, 
KLB Montrealio apylinkės pirmininkė, tarė keletą žodžių lietu
vių ir anglų kalbomis. Davė trumpą santrauką apie Bendruomenės 
veiklos pradžią 1952 metais. 

"Auksinis ratelis" atšventė šv. Valentino dieną, vasario 26, su 
vynu, sumuštiniais ir pyragais. Nariai ir svečiai susirenka kas 
ketvirtadienį į parapijos salę. Visi pensininkai kviečiami. MZ, VL 
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Kleb. kuo. Aloyzas Volskis, Petras Adamonis, kuo. Gintaras
Vincen tas Tamošauskas, OFM Cap, Kauno Šv. Vincento 
Pauliečio parapijos klebonas, Mišių metu Ntr. G. Zenaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'A><: 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 

Kovo 14, šeštadienį, 3 v.p.p. 
CBC Radio One programoje 
"The Next Chapter" vedėja 
Shelagh Rogers ir Kanados ra
šytojas ir literatūros apžval
gininkas Antanas Šileika pri
statys lietuvių autoriaus dr. Lai
mono Briedžio knygą Vilnius: 
City of Strangers. Apie šią knygą 
ir autorių rašyta 2008 m. gruo
džio 16 d. TŽ. Inf. 

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 

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 




