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Zvilgsniu į šiaurę 
Vėl kažkaip atsinaujina didingas Baltijos kelio vaizdas 

švenčiant baltiečių Nepriklausomybės dienas. Ką tik nuai
dėjo Vasario 16-osios šventiniai garsai, o vasario 24-ąją to
kią pat šventę visur iškilmingai mini estų tauta. 

T AD sveikiname estus jų Nepriklausomybės šventės 
proga. Riša mus sujais ir tos glaudžios švenčių datos, 
malonūs santykiai, tas pats tautų likimas ir išsilaisvi

nimas iš ilgametės okupacijos, bandžiusios mūsų tautinį at
sparumą. Siandien malonu pabrėžti, kad estų tauta yra pa
vyzdinga savo vienybe ir idealistiniu patriotizmu. Griuvant 
Sovietų Sąjungai tie tautos ir jos vadovybės bruožai buvo 
itin ryškūs ir sektini kitiems kaimynams, besiveržiantiems į 
laisvę. Atlikę nemažai teisingų ir tautai naudingų ėjimų, dė
jo tvirtesnius pamatus valstybei atkurti. Taip pat ir mažiau
siai taikstėsi prie nemažo skaičiaus kraštan įkeltų rusų ko
lonistų. Tvirtesnė politinė bei kultūrinė laikysena išliko iki 
šių dienų. Jų principingumas padėjo išlaikyti nepertemptus 
santykius su buvusiu okupantu, nes rimtai save gerbiant su
silaukiama daugiau pagarbos ir iš kitų. Po raudonosios oku
pacijos atkuriant valstybę estai nesivaržė telkti jėgų iš visur, 
kur tik jų matė esant, nesiribojo savo kiemu sakydami išei
viams "mes be jūsų apsieisim". Dėmesio vertas ir estų drau
giškumas, ką gali paliudyti daugelis lietuvių. Šilti žmonės 
šaltame krašte - taip jie būdavo vadinami prieškariniais lai
kais, kai vyko organizuotas ir skatintinas baltiečių bendravi
mas. Džiugu, kad ir šiandien estai yra išlikę tokie patys, geri 
bendradarbiai baltiečių veiklose išeivijoje; nėra abejonės -
ir bendravime tautiniu bei valstybiniu mastu. Linkėtina, 
kad tai stiprėtų drauge su viltimis matyti šviesią baltiečių 
ateitį. 

l ŠEIVIJOJE baltiečių bendravimas buvo glaudesnis ir 
intensyvesnis pokarinėse benamių stovyklose, kuriose 
teko kartu visiems gyventi, tuo pačiu maistu dalintis, 

tomis pačiomis pramogomis džiaugtis ir laukti savarankiško 
įsikūrimo galimybių. Išsiskirsčius po įvairias šalis, ne visur 
pavyko būtąjį bendradarbiavimą tęsti, nes naujos gyvenimo 
sąlygos ne visiems buvo tos pačios. O vis dėlto kur tik dau
giau vienoje vietovėje apsigyveno baltiečių, buvo organi
zuojamasi ir bendradarbiaujama, ypač politinėje srityje, kai 
vyko dešimtmečiais nusitęsusios kovos dėl Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos valstybių atstatymo, ramybės neduodant vaka
riečių vyriausybėms, viešumon keliant Sovietų Sąjungos 
melus ir demaskuojant apgaulingą okupantų propagandą. 
Baltijos valstybėms atstačius nepriklausomybes, išeivijos 
baltiečių veikla, besikeičiant užmojams, veikėjams senstant, 
gretoms retėjant darėsi ramesnė. Tačiau reikia džiaugtis, 
kad organizuotumas nėra dingęs. Pvz. baltiečiai kasmet bir
želio mėnesį surengia sibirinių trėmimų minėjimus - eku
menines pamaldas, prisimenant ir pagerbiant tremtinius į 
Sibirą. Praeities ir priespaudos prisiminimai įvairiais rengi
niais taipgi pabrėžiami ir nepriklausomose Baltijos valsty
bėse. Visa tai tegu būna stiprūs kelrodžiai, padedantys 
orientuotis, kuriais keliais mums skirta eiti. Latvio Edvins 
Snore filmas The Soviet Story, faktais atidengęs Stalino-Hit
lerio istorines niekšybes, skatina ir ateities kartoms imtis 
panašių atodangų darbo. Jei kiti anas niekšybes nori ar turi 
užmiršti, mes, baltiečiai, jų niekada neužmiršime, nes šitai 
užmiršti reikštų paneigimą tiesos, kuria turi būti remiama 
visokeriopa visuomeninė veikla ir politika. O Lietuvos 
tolimoji praeitis, visi buvusieji ryšiai su kitomis valstybėmis 
šiandien neturėtų kažką daugiau reikšti, negu likiminiai 
santykiai su šiaurės kaimynais. ČS 
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Siame numeryje 
Gavėnia - 2 psl. 

Mažosios Lietuvos enciklopedijos pabaigtuvės -3,11 psl. 
Lietuva ir Vengrija (Pabaiga) - 4 psl. 

Nepaprasta paprastos kaimo mergaitės istorija-8 psl. 

Senovės lietuvių vestuvės - 9 psl. 
Lietuva ir Karibų šalys - l O psl. 

Lietuviška duona - 13 psl. 

BALTIC VETERANS. LEAGUE IN CANADA 
}lHVENTION MARCH !4 1771 

Iš praeities. Baltiečių karių veteranų suvažiavimai Toronte, ON, 1979ir1987 metais 
Ntrs. St. Dabkaus 

Tautos išlikimas 
Grėsmė mūsų pačių veiksmuose 

Praeitais metais Žalgirio 
tautinio pasipriešinimo judė
jimo iniciatyva naujienų agen
tūroje ELTA surengtoje vie
šoje diskusijoje "Tapatumo 
paieškos: kas esi, lietuvi?" da
lyvavo archeologas Aleksiejus 
Luchtanas, istorikas Ramūnas 
Trimakas, filosofas Krescen
cijus Stoškus ir Žalgirio tauti
nio pasipriešinimo judėjimo 
atstovas Gediminas J akavo
nis. Kalbėtojai neabejoja, kad 
lietuvis turi būti savo valsty
bės patriotas, didžiuotis tuo, 
kad yra lietuvis, o jeigu lietuviu 
jautėsi Lietuvoje, tai ir išvykęs 
į užsienius jis liks lietuviu. 

Bandydamas nusakyti lie
tuvio tautinius bruožus, filo
sofas K. Stoškus telkėsi di
džiųjų lietuvių filosofų mintis, 
ypač geriausiai tautos charak
terį per kultūros savitumą api
būdino Antanas Maceina. Jis 
išskyrė lietuvių subjektyvumą 
(polinkį į save), kultūros re
ceptyvumą (kai tauta neduo
da tai, ką turi savito, bet ima 
tai, kas svetima), plačiažygiš
kumą (lietuviai turi didelių 

užmojų, bet nepajėgūs jų įgy
vendinti, linkę kurti projek
tus) ir žemiškumą - prisiriši
mą prie žemės, kuris buvo bū
dingas daugiau tarpukario 
Lietuvai. Pasak K. Stoškaus, 
tautinio charakterio neįma
noma sukurti - tai staigiai su
formuotas dalykas, kurio ne
galima susimuliuoti, nes tie 
bruožai būdingi daugeliui vie
nos tautos žmonių. 

Pasak archeologo A. Luch
tano, tautinės tapatybės esmė 
- kiek tauta sugeba save įgy
vendinti ir išlikti. "Lietuviai 
niekada neturėjo tikro vado. 
Vytauto Didžiojo idealaus 
valdovo kultas susiformavo 
tarpukariu, jam buvo statomi 
paminklai, bei tautos išlikimo 
momentais mus ne generolai 
vedė į mūšį, bet eiliniai žmo
nės. Galbūt tai nulemta tau
tos etnoso formavimusi - iš 
žemdirbių, kurie turi labai 
stiprų savo mažosios tėvynės, 
tėviškės traukos jausmą. To
dėl kurti kažkokį modelį, kaip 
turėtume atrodyti, kažin ar 
tikslinga", - kalbėjo archeolo-

gas. 
Pasak istoriko R. Trima

ko, kylantys būgštavimai dėl 
lietuviškos tapatybės praradi
mo susivienijusioje Europoje 
nelabai turi pagrindo, nes ši 
valstybių sąjunga nedraudžia 
tautinių kalbų ir kultūrų, kaip 
kad draudė imperinės valsty
bės, o grėsmė šiuo atveju slypi 
ne išorėje, bet mūsų pačių 
veiksmuose. 

Lietuvių tautinio tapatu
mo išlikimo ateitį kalbėtojai 
mato menkai optimistinę. G. 
Jakavonis neabejoja, kad šiuo 
metu lietuviai praranda savo 
tautinį tapatumą, naikindami 
jį savo rankomis, ypač žinia
sklaidos padedami. "Mūsų te
levizijos rodo vos keletą pat
riotinių laidų, gražus pasidi
džiavimo savo tauta pavyzdys 
yra ir Dainų šventė, bet kas
dien tauta bukinama pramo
ginėmis laidomis. Tikėjomės 
pamatyti filmą apie Žalgirio 
mūšį, bet neradom pinigų. Tai 
kuo turėčiau didžiuotis? 

Nukeltai 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVEarIMf 
Lietuvos vyskupų kon

ferencijos visuotinis posėdis 
vyko Kaune vasario 4 d. Da
lyvavo kardinolas A. J. Bač
kis, arkivysk. S. Tamkevičius, 
devyni vyskupai ir apašta
liškasis nuncijus Lietuvai ar
kivysk. Luigi Bonazzi. Gany
tajai apžvelgė Lietuvos kata
likiškų centrų 2009 m. veik
los ataskaitas, aptarė bažny
tinių centrų ir kitų Bažnyčios 
gyvenimo sričių finansavimo 
perspektyvas. Pateikta infor
macija apie bendradarbiavi
mą su valdžios institucijomis, 
apžvelgti įvairūs teisiniai 
klausimai. Pritarta Lietuvos 
valdžios sprendimui paremti 
Italijos valdžios pastangas 
apsaugoti valstybes nares 
nuo Europos sąjungos insti
tucijų kišimosi į reikalus, su
sijusius su vietos religiniu ir 
tautiniu paveldu bei tradici
jomis. Lietuvos ganytajai su
sipažino su Popiežiškosios 
Šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje veiklos ataskaita. Mons. 
G. Grušas supažindino gany
tojus, kaip vyksta pasirengi
mas kovo pradžioje numaty
tai konferencijai seime, ku
rios metu bus pristatyta nau
joji Pop. Benedikto XVI-ojo 
enciklika Caritas in Veritate. 
Ganytajai trejų metų kaden
cijai paskyrė naująjį Lietuvos 
katalikių moterų sąjungos 
dvasios tėvą kun. V. Rapalį. 

Vilkaviškio vyskupo gene
ralvikarą mons. Arūną Po
niškaitį vasario 5 d. Šv. Tėvas 
Benediktas XVI paskyrė Vil
niaus arkivyskupijos vyskupu 
augziliaru ir tituliniu Sinos 
(Sinna) vyskupu. A. Poniš
kaitis gimė 1966 m. rugpjūčio 
1 d. Vilkaviškio vyskupijoje. 
Baigęs Kauno tarpdiecezinę 
kunigų seminariją 1992 m. 
buvo įšventintas kunigu. Po
piežiškaj ame Šv. Grigaliaus 
universitete Romoje įgijo te
ologijos licenciato ir teologi
jos daktaro laipsnį. Nuo 2004 
m. ėjo Vilkaviškio vyskupo 

generalvikaro pareigas. Nu
matoma, kad vyskupo nomi
nato konsekracija vyks Vil
niaus Arkikatedroje per Lie
tuvos Globėjo Šventojo Ka
zimiero iškilmę. Vyskupas 
augziliaras arba ( arki)vys
kupijos ordinaro pagalbinin
kas talkina ( arki)vyskupui 
Ganytojo darbe. Vyskupus 
pagalbininkus įprasta skirti į 
diecezijas, kuriose platus sie
lovados ir administracinės 
veiklos laukas. Nuo 1991 m. 
Vilniaus arkivyskupijos vys
kupo augziliaro pareigas ei
na vysk. Juozas Tunaitis, su
laukęs garbingo amžiaus. 

Šv. Valentino dienos KI
TAIP šventinį vakarą ket
virtą kartą vasario 14 d. suor
ganizavo Kauno arkivyskupi
jos Jaunimo centras su kito
mis arkivyskupijos instituci
jomis. Šio renginio sumany
mas kilo kaip atsakas ir kvie
timas paminėti šią dieną ir 
įvairiomis meno formomis 
kalbėti apie tikrąsias verty
bes, atsiduodančią ir dovano
jančią Meilę. Renginys ir 
šiemet susilaukė didžiulio 
jaunimo susidomėjimo. Su
vaidinus sceneles iš jaunimo 
gyvenimo tikrovės, jauni 
žmonės kartu su br. Pauliumi 
Vaineikiu, OFM, pasvarstė 
kaip nenupiginti savo meilės 
troškulio telkiantis vien tik į 
išorę, kaip nenumenkinti jos 
iki kūno aistrų, kaip mylėti 
be savanaudiškumo. J aunuo
liai šiltais plojimais padėkojo 
vakare dalyvavusiam arki
vysk. Sigitui Tamkevičiui. 
Renginio dalyviai taip pat 
buvo trumpai supažindinti 
su pranciškoniškojo jaunimo 
bendryste; jaunimas buvo 
pakviestas tapti pakeleiviais 
ieškant savo pašaukimo ke
lio. Vakaras baigėsi Vilniaus 
bernardinų šventovės jauni
mo grupės "Apaštalai" krikš
čioniškosios muzikos koncer
tu ir tradiciškai pačių rengėjų 
keptu obuolių pyragu. 

• 
GAVENIA 

VINCAS KOLYČIUS 

"Šviesa spindi tamsoje, 
bet tamsa jos neužgožė" 
(Jn.1,5). Pradedant Gavėnią 
šie Jono Evangelijos žodžiai 
mums yra reikšmingi. Jėzus 
Kristus yra šviesa, perskro
džiusi nuodėmės tamsą, kuri 
šiuo metu taip matoma pa
saulyje. Tačiau tamsa nenuga
li šviesos. Ir tai yra mūsų viltis. 
Tamsa neužgožia šviesos, nes 
per mirtį ant kryžiaus Jėzus 
nugalėjo tamsybių jėgas, nu
galėjo nuodėmę ir mirtį. 

Krikščionims tai yra didelė, 
garbinga, pilna vilties tiesa. 
Tiesa, kuri turi jėgą pakeisti 
mūsų gyvenimą, jeigu mes ją 
priimame ir tikime. 

Truputis istorijos 

Pirmuosius 300 metų po 
Jėzaus mirties Velykos buvo 
vienintelė šventė, švenčiama 

Krikščionių bažnyčioje. Pra
ėjimas (passover-pascha) bu
vo svarbiausia žydų šventė, 
kuria jie minėdavo mirties an
gelo praėjimą pro izraelitų 
namus, kai mirtis palietė visus 
egiptiečių pirmgimius. Ka
dangi Jėzus kentėjo, mirė ir 
prisikėlė Praėjimo šventės lai
kotarpiu, tai pirmiesiems 
krikščionims buvo natūralu 
įžiūrėti Jėzuje Praėjimo išsi
pildymą, kai Jis iš savo žmo
giškos tarno padėties perėjo į 
dangaus garbę pas Tėvą. 

Krikščionys pradėjo švęsti 

Praėjimo laikotarpį su ypa
tingu dėkingumu už Jėzaus 
mirtį ir prisikėlimą. 

Pasiruošimas krikštui 

Gavėnios pradžia, kaip 
pasiruošimas Velykoms, buvo su
rišta su atsivertusiųjų į krikš
čionybę pasiruošimu krikštui. 
Tas laikas buvo skirtas jiems 
priimti šviesą, kuri šviečia gy
venimo tamsoje. Pačioje pra
džioje žmonės būdavo krikšti
jami tuoj, kai tik išpažindavo 
Jėzų. Vėliau buvo įvestas pasi
ruošimas krikštui, ir Velykos 
tapo krikštinimo tradiciniu 
laiku. Krikštas būdavo atlie
kamas visiškai pasineriant 
vandenyje, ir, išlipus iš van
dens, nauji krikščionys išeida
vo į naują gyvenimą. Simbo
liškai tai reiškė dalyvavimą 
Jėzaus mirtyje ir prisikėlime. 

Apaštalas Paulius rašo: 
"Argi nežinote, jog mes visi, 
pakrikštyti Jėzuje Kristuje, 
esame pakrikštyti Jo mirtyje. 
Taigi krikštu mes esame su 
Juo palaidoti mirtyje. Kaip 
kad Jėzus buvo prikeltas iš 
numirusių Tėvo šlovinga ga
lia, tai ir mes pradedame gy
venti atnaujintą gyvenimą" 
(Rom.6,3-4 ). Taigi Gavėnios 
atsiradimas yra rišamas su 
kandidatų pasiruošimu krikš
tui. Šv. Augustino laikais, ket
virtuoju šimtmečiu, kandidatų 
paruošimas dažnai užtrukda
vo dvejus ar trejus metus. Ka
dangi visi būdavo krikštijami 
per Velykas, tai kiti, jau pa-

krikštyti tikintieji melsdavosi 
už juos ir pasninkaudavo. Ma
noma, kad ir pasninkas prasi
dėjo nuo to laiko, kaip sava
noriškas krikščionių jungima
sis maldai už besirengiančius 
krikštui. Buvo parinkti spe
cialūs Gavėnios Mišių skaiti
niai. Senojo Testamento skai
tiniai sujungti su Evangeli
jomis ir visur jaučiamas Dievo 
minties tęstinumas. 

Kodėl 40 dienų? 

Šv. Rašte 40 yra reikšmin
gas skaičius. Jėzus dykumoje 
pasninkavo 40 dienų, todėl ir 
Bažnyčiai atrodė priimtina, 
kad pasninko laikotarpis tęs
tųsi 40 dienų. Izraelitai dyku
moj e praleido 40 metų, kol 
perėjo Jordano upę ir pasiekė 
Pažadėtąją žemę. Besiruo
šiantiems krikštui tai buvo 
ypatingai reikšminga. Van
dens krikštas ir Jordano upė 
veda prie to paties naujo gy
venimo. Tikėjimu ir krikštu 
jie tampa Dievo vaikais ir Jo 
pažadų paveldėtojais. Mozė 

praleido 40 dienų Sinajaus 
kalne, Elijas keliavo 40 dienų 
į Horebo kalną, tik vieną kar
tą pavalgęs angelų atneštos 
mėsos. Taip pat Senojo testa
mento Jonos knygoje, kai pra
našas kvietė Ninivę atgailauti, 
parašyta: "Dar 40 dienų ir Ni
nivė bus sunaikinta". 

Dvasinis augimas 

Šalia kandidatų pasiruo
šimo krikštui, Gavėnia taip 
pat tapo atgailos laikotarpiu, 
atgailaujant už savo nuodė
mes. Iš to kilo kaktos paženk
linimas pelenais Pelenų dieną. 
Vėliau, kai vieša atgailos for
ma pranyko, Gavėnia visiems 
liko Velykoms pasiruošimo 
laikotarpiu, kad geriau būtų 
paminimas Jėzaus perėjimas 
iš žemės į Tėvo karalystę. 

Gavėnas metu ypatingai 
buvo pabrėžiama malda, pas
ninkas ir aukų davimas - iš
malda. Visi šie trys geri dar
bai yra minimi Kristaus pa
moksle nuo kalno. Jie veda į 
dvasinį augimą ir šventumą. 
Tačiau gaila, kad visa tai daž
nai yra klaidingai suprasta, 
manant, kad mes užsitarnau
jame Dievo malonę pasninku 
ir gerais darbais. Tai nėra J ė
za us apaštalų ar Bažnyčios 
mokymas. Pasninkas yra vie
nas iš krikščionių ginklų dvasi
nėje kovoje su piktąja dvasia. 
Ryšys tarp pasninko ir atsispy
rimo šėtonui yra aiškus Evan
gelijoj e, kur po 40 pasninko 
dienų Jėzus buvo dykumoje 
šėtono gundomas. 

Dvasinės kovos ginklai 

Pasninkas, malda ir aukų 
davimas yra savęs atsižadėji
mo ginklai. Tai yra sakymas 
"ne" savo norams, jausmams, 
troškimams. Mes sakome 
"ne" savo apetitui, pasninkau
dami mes pradedame valdyti 
savo norus ir nesileidžiame 
būti jų valdomi. Noriu pami-

nėti keletą kitokių pasninko 
rūšių, ne tik susilaikymą nuo 
maisto. 

Gavėnios metu patartina 
pasninkauti susilaikant nuo 
pykčio, rodant daugiau meilės 
savo artimui. Pasninkas nuo 
kito žmogaus teisimo ir smer
kimo, prisimenant, kad Jėzus 
atleidžia mūsų kaltes ir pri
ima mus tokius, kokie esame. 
Pasninkas nuo nusivylimo, nes 
Jėzus turi kitokius planus, ku
rie kartais nesutinka su mūsų 
norais. Pasninkas nuo nuolati
nio skundimosi, prisimenant 
akimirkas, kad išgyvenome 
Jėzaus teikiamą džiaugsmą. 
Pasninkas nuo širdies kietu
mo, atleiskime visiems, kurie 
mus yra įskaudinę, ar užgavę. 
Ir galiausiai - pasninkas nuo 
išleidimo per daug pinigų. 
Stenkimės mažinti nebūtinus 
pirkimus ir atiduoti tuos pini
gus labdaringiems tikslams, 
sušelpiant tuos, kurie reika
lingi mūsų pagalbos. Jeigu 
bent Gavėnios metu išgyven
sime šiuos pasninkus, jie mus 
paženklins, kad esame krikš
čion~s. 

Siek tiek apie maldą. Gal 
atrodo keista, kad ir malda 
yra savęs atsižadėjimas, bet iš 
tikrųjų taip yra. Dažnai mes 
nesijaučiame, kad norime mels
tis, vis atidedame maldą kitam 
kartui ir darome ką nors, kas 
mums duoda didesnį pasiten
kinimą. Yra labai svarbu pasi
ryžti: kada kasdien melstis, 
kaip ilgai ir už ką melstis. Tuo 
būdu malda tampa ne tik sa
vęs atsižadėjimo ginklu, bet ir 
priemonė pajusti artimesnį 
Viešpaties buvimą savo gyve
nime. Aukų davimas taip pat 
yra savęs atsižadėjimo prakti
ka. Kai duodame maisto arba 
pinigų tiems, kuriems labiau 
reikia, mes išeiname į kovą su 
savo gobšumu, kuris yra kiek
vieno žmogaus prigimtyje. Tik 
Dievas yra visko absoliutus 
savininkas. Ką mes turime, tai 
yra Jo mums duota, kad sau
gotume ir pagal Jo valią tvar
kytume. 

Šviesa spindi tamsoje 

Gavėnia yra specialus lai
kotarpis, kada mes turime ga
limybę atidaryti savo širdis 
Dievo malonės veikimui, kad 
mūsų gyvenimas pasikeistų. 
Mūsų Tėvas nori, kad mes bū
tume atviri tai malonei, kad 
suprastume Jėzaus kryžiaus 
reikšmę ir kad leistume tam 
Kryžiui pakeisti mūsų gyveni
mą. Jis nori, kad mes priimtu
me Kristaus šviesą ir, kad ta 
šviesa sunaikintų nuodėmės 
tamsą. 

Atsisukim į Viešpatį šią 
Gavėnią ir leiskime Jam būti 
mūsų gyvenimo centru. Sa
kykime Jam, kad mes pri
imame viską, ką Jis nori mu
myse padaryti. Jis yra ištiki
mas savo pažadams, tai tikė
kim, kad Jo pažadai bus įvyk
dyti mumyse. 



Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos pabaigtuvės 

Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomai 

ALGIRDAS ŽEMAITAITIS, 
Vilnius 

Pasirodė aukštos poligra
finės kultūros *Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos (MLE) 
paskutinis ketvirtas tomas, 
kurį išleido Mažosios Lietu
vos fondas (MLF - JAV, Ka
nada) bei Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas 
(MELI) Vilniuje. 

Baigta pirmą kartą pasau
lyje keturių tomų regioninė 
enciklopedija apie Mažąją 
Lietuvą (Klaipėdos ir Kara
liaučiaus kraštus). Joje at
skleidžiami žuvusio baltiškojo 
krašto gyventojų - prūsų ir 
vėlesnių lietuvininkų - papro
čiai, tikėjimai, religinis gyve
nimas, etninė buities kultūra, 
aprašomi žymūs krašto visuo
menės bei kultūros veikėjai, 
Mažąją Lietuvą vaizdavę me
nininkai, krašto tyrėjai. Paro
domas šio krašto sunaikini
mas sovietinės okupacijos lai
kotarpiu. Tik šiame tome yra 
daugiau kaip 3,000 straipsnių, 
kuriuos parašė 152 autoriai, ir 
2,400 iliustracijų (daugelis jų 
unikalios, skelbiamos pirmą 
kartą iš skelbtų archyvų ar šei
mų albumų), apibūdinančių 
įvairias krašto vietoves bei tra
dicinę gyvenseną. 

Tai bendras išeivijos bei 
lietuvių mokslininkų keturių 
tomų leidinys, skirtas įamžinti 
nykstančiam prūsų, lietuvi
ninkų kultūros paveldui; jis 
yra neįkainojamos vertės pa
minklas lietuvių ir visos Euro
pos kultūrai. Jau įvyko pirmo
sios šio tomo sutiktuvės Pagė
giuose (2010.1.21) ir Klaipė
doje (2010.1.25), yra numato
mos ir Vilniuje per knygų mu
gę. Mažosios Lietuvos fondas 
šiam projektui rengti 1996-
2009 metais skyrė net 337,838 
USD. Prisidėjo ir Lietuvos 
valstybė bei rėmėjai (privatūs 
asmenys ir organizacijos) Lie
tuvoje. 

Prisiminkime šios encik
lopedijos leidimo pradžią. To-

kia idėja kilo jau po Antrojo 
pasaulinio karo, kai išblaškyti 
lietuvininkai susibūrė JAV, 
Kanadoje ir kitur. Praėjo daug 
dešimtmečių, kol jos sumany
tojas ir idėjinis vadovas prof. 
Vilius Pėteraitis (1914.X.18-
2008.111.21) iš Montrealio (Ka
nada) 1996 m. birželio 10 d. 
Vilniuje pirmą kartą sukvietė 
būsimus talkininkus į pasita
rimą. Sulaukus visuomenės 
pritarimo, pradėtas nepapras
tai sunkus ir kūrybingas encik
lopedijos rengimo darbas, nes 
dar nebuvo daugelio šio kraš
to gyvenimo sričių mokslinių 
tyrimų bei mokslininkų. Pir
masis MLE tomas pasirodė 
2000, o kiti du 2003 ir 2006 
metais. 

Ketvirtasis tomas 

IV tome, kaip ir ankstes
niuose, pristatoma Mažoji 
Lietuva: jos istorija, gamta, 
miestai, miesteliai ir kaimai, 
apskritys (Sembos, Stalueėnų, 
Šilutės (Šilokarčemos), Sven
tapilės, Tilžės, U nguros, Vė
luvos ), žmonės (ne tik lietuvi
ninkai, bet ir vokiečiai, nusi
pelnę šio krašto kultūrai arba 
lietuvybės naikinimui), konfe
sijos (pagrindinė - evangeli
kai liuteronai), parapijos ir 
šventovės, spauda, periodika 
bei spaustuvės, švietimas, po
litinis gyvenimas, etninė kul
tūra, ūkinė veikla (pastatai, 
žvejyba, žemdirbystė) ir kt. 

Atskiri straipsnių blokai 
yra skirti Mažosios Lietuvos 
sostine vadintai Tilžei ir di
džiausiam kaimui Rytprūsiuo
se, miesto teises gavusiam tik 
1941 m., Šilutei (iki 1923 m. -
Šilokarčema). Aprašyti Ryt
prūsiai, krašto ir gyventojų li
kimas po karo, repatriacija, 
Vokietija, kurios dalimi buvo 
šis kraštas. Daug vietos skirta 
filosofui ir rašytojui Vydūnui, 
rašytojai Ievai Simonaitytei, 
teologui, folkloristui, poetui 
bei K. Donelaičio Metų leidė
jui Martynui Liudvikui Rėzai, 

kovotojams už lietuvybę Eduar
dui Simaičiui, Erdmonui Si
monaičiui, Jonui Vanagaičiui, 
Dovui Zauniui ir atskiroms 
giminėms (Redveikiai, Reis
giai, Rėžulaičiai, Sprogiai, 
Stubros, Šernai, Šimkai, Ty
deckai, Toleikiai, Trumpjonai, 
Trakiai, Vėliai ir kt.). Kaip ir 
ankstesniuose tomuose rašo
ma apie unikalų Europoje re
liginį reiškinį- surinkimus (na
minės lietuvininkų pamaldos) 
ir jų Dievo Žodžio sakytojus, 
reformaciją, misionierius. 

MLE rengėjai 

Ketvirtąjį tomą parengė 

grupelė žmonių, kurių daugu
ma dirba nuo pirmojo tomo 
Tai akad. prof. habil. dr. Zig
mas Zinkevičius, doc. dr. Vac
lovas Bagdonavičius, Vytautas 
Kaltenis, dr. Algirdas Matule
vičius (buvo pirmasis ir pra
džioje vienintelis redakcijos 
darbuotojas), Aliutė Zima
nienė, Nijolė Dzindziliauskie
nė, Virginija Budrikienė. Prie 
pirmųjų trijų tomų dar dirbo 
doc. dr. Martynas Purvinas, 
kurį dėl ligos pakeitė MELI 
vyresnioji mokslinė redaktorė 
Danutė Valentukevičienė, ta
pusi MLE vyriausiojo redak
toriaus pavaduotoja. 

Šį tomą labiau nei anks
čiau parėmė Klaipėdos uni
versiteto mokslininkai. MLE 
redakcinei kolegijai vadovavo 
Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto direk
torė lietuvininkė dr. Silva Po
cytė, gyvenvietes aprašė bei 
naujų istorinių faktų pateikė 

doktorantas Vasilijus Safro
novas. 

Straipsnių autorių kolek
tyvas labai margas - nuo aka
demikų iki kraštotyrininkų -
iš įvairių šalių: Lietuvos, Aust
ralijos, Didžiosios Britanijos, 
JAV, Kanados, Karaliaučiaus 
krašto, Lenkijos, Norvegijos, 
Vokietijos, Australijos. 

Nukelta į 11-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Valstybės atkūrimo 

92-osios metinės 
Vasario 16 d. Vilniuje 

buvo pagerbtas Nepriklau
somybės akto signatarų at
minimas, vėliau Preziden
tūroje Lietuvai nusipelniu
siems buvo įteikiami valsty
bės apdovanojimai. Vidur
dienį sostinės Simono Dau
kanto aikštėje vyko iškilmin
gas Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimas. Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje buvo au
kojamos šv. Mišios, po pietų 
surengtas Vasario 16-osios 
minėjimas prie Lietuvos ne
priklausomybės signatarų 
namų. 

Prezidentūroje taip pat 
buvo iškilmingai įteiktos 
Valstybinės kultūros ir meno 
premijos, skirtos režisieriams 
Almantui Grikevičiui ir Jo
nui Rimgaudui Jurašui, foto
grafui Romualdui Rakaus
kui, dailėtyrininkei, archi
tektei Marijai Matušakaitei, 
rašytojai Ramutei Skučaitei 
ir aktoriui Rolandui Kaziui. 

Prie Krašto apsaugos 
ministerijos vyko iškilmė, 
skirta 1949 metų vasario 16-
osios Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos Nepriklau
somybės deklaracijos pa
skelbimo 61-osioms meti
nėms paminėti. 

Vakare vyko koncertas 
Valstybinėje filharmonijoje. 
Už bilietus surinktos lėšos 
skiriamos jauniesiems muzi
kams remti. Gedimino pros
pekte uždegti 12 simbolinių 
laužų, kurie nuo Vinco Ku
dirkos aikštės iki Arkikated
ros liepsnojo iki 9 v.v. Šven
tės metu Vilniaus apskrities 
karaliaus Mindaugo šaulių 
10-oji rinktinė vaišino prie 
laužų susirinkusius vilniečius 
ir sostinės svečius karšta ar
bata. 

Kaune vidurdienį Vytau
to Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje buvo iškilmingai pa
kelta Vyčio Kryžiaus ordino 
vėliava. Iškilmės vyko visuose 
Lietuvos miestuose. 

Ryšiai su Skandinavija 
Po susitikimo su Vilniuje 

viešinčiais Šiaurės šalių mi
nisteriais ir prezidente Dalia 
Grybauskaite užsienio rei
kalų ministeris Audronius 
Ažubalis pareiškė,,, kad Lie
tuva yra dėkinga Siaurės ša
lių ministerių tarybai už il
galaikę Baltijos valstybių 
globą, ir norėtų stiprinti ir 
tęsti ryšius su Skandinavijos 
šalimis. 

Lietuvos prezidentė po 
susitikimo su Šiaurės šalių 
ministeriais pavadino jų at
vykimą išskirtiniu įvykiu, jie 
pirmą kart~ istorijoje posė
džiavo ne Siaurės šalyje, o 
Lietuvoje. Susitikimo metu 
buvo aptarti tarybos projek
tai Baltijos šalyse, tokie kaip 
parama iš Gudijos į Vilnių 
atsikrausčiusiam Europos 
Humanitariniam universite
tui (EHU), taip pat energe-

tiniai projektai, galimybės 
labiau plėtoti santykius eko
nomikos, kultūros srityse. 

Šiaurės šalių ministeriai 
taip pat apsilankė tremtyje 
veikiančioje Gudijos aukšto
joje mokykloje EHU. Taryba 
- viena iš svarbiausių EHU 
veiklos rėmėjų. 

Nebus derybų 
Premjeras Andrius Ku

bilius nemato pagrindo to
lesnėms deryboms su Krikš
čionių partija. Jos vadovas, 
buvęs premjeras Gediminas 
Vagnorius vasario 17 d. pa
reiškė, kad krikščionys ne
ketina dėtis prie valdančio
sios koalicijos, kol ministeriu 
pirmininku bus A. Kubilius. 
Premjero teigimu, tokiu pa
sisakymu Krikščionių partija 
neigiamai atsakė į klausi
mus, ar jie remia vyriausy
bės programą, jos ekonomi
nę, finansinę ir socialinę po
litiką, bei ar yra pasiruošę 
savo balsais seime paremti 
koalicijos veiklą. 

Premjeras pavadino G. 
Vagnoriaus ir "Vienos Lie
tuvos" susijungimą nesėk
mingu viešųjų ryšių žingsniu, 
ir Krikščionių partijos pava
dinimą pretenzingu. Krikš
čionių partijos frakcija seime 
turi 12 narių. Oficialiai ji ne
priklauso nei valdantiesiems, 
nei opozicijai. 

Vyriausybės darbai 
Vasario 17 d. ministerių 

kabinetas pritarė vyriausy
bės 2010 m. veiklos pirmu
mams, tarp kurių yra kova 
su nedarbu ir valstybės val
dymo modernizavimas. Per
mainų koalicijos sudaryta 
vyriausybė šiais metais dau
giausia dėmesio skirs darbo 
vietų kūrimui, nedarbo lygio 
mažinimui, ekonomikos ska
tinimui, valstybės valdymo 
modernizavimui ir kovai su 
korupcija, pranešė premjero 
spaudos tarnyba. 

Vyriausybė taip pat žada 
susitelkti į socialinės rūpy
bos, sveikatos apsaugos, 
švietimo ir energetikos sričių 
struktūrines pertvarkas. Pra
ėjusiais metais svarbiausias 
tikslas buvo išlaikyti finan
sinį pastovumą. Net ir pra
dėjus augti ekonomikai, ne
darbas kurį laiką nemažėja, 
todėl darbo vietų kūrimui 
vyriausybė skirs maksimalų 
dėmesį, teigė premjeras 
Andrius Kubilius. 

Sprendime pabrėžiama, 
kad kiekvienas ministeris yra 
atsakingas už vyriausybės 
programos įgyvendinimą 

jam priskirtoje valdymo sri
tyje. Ministerijoms pavesta 
pasibaigus kiekvienam ket
virčiui pateikti informaciją 
apie pažangą įgyvendinant 
2010 m. pirmumų sąrašą. Be 
kita ko pažymima, kad per šį 
ekonomikos sunkmetį vy
riausybė svarbiausiomis ver
tybėmis laiko solidarumą ir 
socialinę rimtį. 
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Prof. ONA VOVERIENĖ 

2006 m. rugsėjo 6-9 die
nomis Lietuvoje su valstybi
niu vizitu viešėjo VR prezi
dentas Solyom Lįszlo (Lasl 
Šojom). Rugsėjo 7-ają dieną, 
jis kartu su Lietuvos respubli
kos prezidentu Valdu Adam
kumi pasakė kalbas ir atiden
gė memorialinę lentą prie 
Aušros Vartų, skirtą lietuvių 
solidarumo su Vengrijos suki
lėliais atminimui (Voverienė 
O. Garbė tiems, kurie parodė 
vienybę, siekiant Lietuvos ir 
Vengrijos nepriklausomybės 11 
Lietuvos Aidas. - 2006.IX.16, 
psl. 3) Rugsėjo 7-8 dienomis 
VR prezidentas susitiko VU 
Kolonų salėje su Lietuvos 
mokslininkais, in teligen ti jos 
atstovais ir Lietuvos-Vengrijos 
bičiulių kultūros draugijos na
riais. Spalio 13 d. Kongresų 
rūmuose buvo organizuotas 
vengrų kompozitorių simfoni
nis koncertas; dirigavo svečias 
iš Vengrijos. Spalio 19 d. VU 
buvo organizuotas susitikimas 
su Vengrijos revoliucijos daly
viu Hrabovski Lįszlo (Laslo 
Hrabovski). 

Spalio 20 dieną VR am
basadorius S. Juhas pakvietė 
dalyvauti valstybinėje Veng
rijos šventėje 50-ųjų Vengrijos 
sukilimo metinių minėjime. 
Jame dalyvavo Vengrijos 
Konstitucinio teismo pirmi
ninkas, Lietuvos seimo nariai, 
Lietuvoje reziduojantys už
sienio šalių diplomatai. 

Spalio 31 d. VR ambasa
dorius Kaune Senosiose Kau
no kapinėse atidengė juodo 
marmuro stelą su įrašais lietu
vių ir vengrų kalbomis apie 
solidarumo mitingus su veng
rų sukilėliais Kaune 1956 ir 
1957 metais. Lapkričio 3-10 
dienomis Vilniaus kinoteatre 
Coca Plaza buvo demonstruo
jami vengrų kinofilmai, susiję 
su 1956 metų revoliucijos te
matika Vengrijoje. 2006 metų 
lapkričio 3 d. įvyko baigiama
sis valst. vengrų šventės Lie
tuvoje renginys - mokslinė 
konferencija "Vengrijos revo
liucija ir jos atgarsiai Lietu
voje 1956 metais". Joje skaitė 
pranešimus Atkuriamojo sei
mo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis, svečias iš 
Vengrijos - Vespremo apskri
ties Teisėjų kolegijos pirmi
ninkas dr. Kįhler Frigyes (dr. 
Kahler Frigyeš), Vilniaus uni
versiteto profesorės Vanda 
Zaborskaitė ir Ona Voverie
nė, Vengrijos sukilimo rėmi
mo mitingų Kaune ir Vilniuje 
dalyviai bei nukentėjusieji. 
Visi konferencijoje skaityti 
pranešimai buvo paskelbti 

Lietuva ir Vengrija 

Kaspar Bekeš atminti pasta
tytas obeliskas, kaip Veng
rijos tautinis simbolis 

Lietuvos aide ir XXI amžiuje. 
2007 m. lapkričio 20 d. 

Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje įvyko iškilmingas žy
maus vengrų kompozitoriaus, 
muzikos teoretiko, pedagogo, 
liaudies dainų rinkėjo ir tyri
nėtojo, vaikų muzikinio ug
dymo metodo kūrėjo Zoltan 
Kodaj 125-ųjų gimimo meti
nių minėjimas - koncertas. 
Gausiai susirinkusi Vilniaus 
inteligentija išklausė įdomų 
muzikos pedagogo iš Klaipė
dos Arvydo Girdzijausko pra
nešimą apie šį iškilų vengrų 
tautos sūnų bei jo metodą, ku
ris dabar plačiai taikomas 
daugelyje pasaulio šalių. Po 
to vyko Z. Kodaj harmoni
zuotų vengrų liaudies dainų 
įsimintinas koncertas, kuria
me dalyvavo tarptautinių kon
kursų laureatai: tai profesorė 
Irena Milkevičiūtė, 1982 me
tais kaip tik Kodajo-Erkelio 
tarptautiniame vokalistų kon
kurse Budapešte laimėjusi si
dabro medalį, taip pat vargo-

Koncerte herojiškas arijas dainavo Rimantas Urbietis auksi
nio balso ''Triumfo arka" dalyvis 

Lietuvos meno meistrai po koncerto jsiamžinę prie obelisko 

nininkė Renata Marcinkutė
Lesieur, o koncerto ašimi bu
vo LRT vaikų choras, vado
vaujamas meno vadovės ir vyr. 
dirigentės Reginos Maleckai
tės, užbūręs savo angeliškais 
balsais. Vakarą gražiai, kaip ir 
visada, vedė Janina Pranaity
tė, kiekvieną kūrinį pristaty
dama trumpais komentarais, 
nes visi viską dainavo origina
lo kalba - vengrų kalba. Tui 
buvo neužmirštamas vakaras, 
iš tikrųjų per Zoltan Kodaj 
asmenybę dar labiau suarti
nęs nors ir už pusantro tūks
tančio kilometrų nutolusias, 
bet dvasiškai taip artimas mū
sų tautas. 

Kai atvyko antrasis Veng
rijos ambasadorius Lietuvoje 
Peter N oszko-Horvįth (Peter 

Nosko-Horvat), pasibaigus 
Szandor Juhas diplomatinei 
kadencijai, pirmajame jo su
sitikime su Lietuvos spaudos 
atstovais, jam pasakiau, kad 
jam nebus lengva, nes pirma
sis ambasadorius buvo labai 
aukštai iškėlęs ne tik valdžios 
diplomatijos, bet ir širdies 
diplomatijos kartelę Lietu
voje. Tuda ambasadorius nu
sišypsojęs pasakė, jog svar
biausia yra - turėti mylimą 
idėją ir padaryti viską, kad ji 
būtų realizuota.„ Ir tada vis
kas atsistos į savo vietas. O jis 
tą idėją turėjo - tai LDK val
dovo Stepono Batoro karve
dys Bekes Gįspįr (Kaspar Be
keš), gražiausius trejus savo 
metus ir karvedžio stratego 
bei narsaus kario talentą pa-

Garbingi renginio svečiai tarp Lietuvos karališkqjų bajorų palikuonių 

skyręs Lietuvai. Čia jis Vilniu
je ir buvo palaidotas už Vil
nios ant aukšto kalno, tik, de
ja, Vengrijoje jau užmirštas, o 
Lietuvoje jo vardas irgi jau 
skendi istorijos ūkuose. Pa
galvojau tada: idėja graži, tik 
kas ją įgyvendins? 

Kai Lietuvos Stepono Ba
toro vengrų kultūros draugi
jos (pirmininkė dr. Marija Ru
baževičienė) 2008 metų lap
kričio mėnesį buvome pa
kviesti į Vilniaus universitete 
jų suorganizuotą konferen
ciją, skirtą Lietuvos karvedžio 
Kaspar Bekeš atminimui ir 
kai išklausėme beveik dešimt 
Lietuvos ir Vengrijos moksli
ninkų pranešimų ir Lietuvos 
ir Vengrijos bičiulių kultūros 
draugijos pirmininko dr. Vy
tauto Griniaus idėją - pasta
tyti paminklą Kaspar Bekeš 
atminimui, supratau - kad le
dai id~os įgyvendinime paju
dėjo. Zinojau, jeigu ko imasi 
dr. Vytautas Grinius - ilgai 
buvęs meilės tremtiniu Veng
rijoj e, ir ją pamilęs, kaip jis 
pats sakosi, kaip antrąją savo 
tėvynę - viskas bus padaryta 
aukščiausiu lygmeniu. 

2009-ųjų metų liepos 5-
ają, Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnavimo dienos mi
nėjimo išvakarėse, mes visi 
Vengrijos gerbėjai buvome pa
kviesti į obelisko, kaip Veng
rijos tautinio simbolio, skirto 
Kaspar Bekeš atminimui, ati
dengimo iškilmes. (Voverienė 
O. Prie milžinkapio 11 lillpas. 
- 2009, Nr. 12, p. 1, 2). 

Istorija yra nuostabus 
mokslas tuo, kad jis prikelia 
gyvenimui mirusiuosius. Su
grįžta į gyvenimą ir Kaspar 
Bekeš ne tik istorikų tyrimais 
prikeltas, obelisku Vilnelės 
krante, Bekešo kalno papė
dėje įamžintas, bet ir vieno 
žymiausių Lietuvos dailininkų 
Liudviko Pociaus nutapytu 
nepaprasto grožio karvedžio 
portretu. 

Tulentingas kino reži
sierius B. Slavinskas sukūrė 
dokumentinį filmą apie Kas
par Bekeš karžygišką veiklą 
Lietuvoje ir jo atminimui skir
to paminklo atidengimo šven
tę Vilniuje, o Vengrijos amba
sadoriaus Peter Nosko-Hor
vat bei Lietuvos ir Vengrijos 
bičiulių kultūros draugijos 
darbai ir renginiai Kaspar Be
keš garbei bus užbaigti gruo
džio 15 d. Vilniaus įgulos ka
rininkų ramovėje. Apie juos 
dar išgirsime, ko gero, ir Eu
ropos diplomatijos istorijoje. 
O Vengrijos diplomatijos is
torija Lietuvoje irgi tęsiasi, 
stiprindama jos istorinių tra
dicijų galią. (Pabaiga) 

Ntrs. A. Petkevičiaus 

Tautos išlikimas apėmė "didžiulis nusivylimas". Iš jo plaukia ir ne
malonūs lietuvio bruožai - per trumpą laiką išplito 
agresyvumas, nusitrynė aiškūs kriterijai tarp nepati
kimų ir sąžiningų žmonių, atsirado didelis nepasiti
kėjimas tarp žmonių, išaugo ypač inteligentų pro
paguojamas nihilizmas, įvairiomis formomis plinta 
ir diletantizmas. Ypač filosofą liūdina lietuvių tau
tos vesternizacija - mechaniškas Vakarų pavyzdžio 
mėgdžiojimas, kai imama visa, kas tiekiama, dirbti
nai bandant pasidaryti vakariečiu. "Tie bruožai ne
labai mus puošia, bet juos reikia pergalvoti, išanali-

zuoti problemas, paieškoti priežasčių, ir galbūt tuo
met imsime keistis?" - vylėsi K. Stoškus. 

Pasak A. Luchtano, perspektyvos lietuviškajai 
tapatybei išlikti esančios ne kokios, mat neturime 
valstybinės politikos šiuo atžvilgiu, esame tokie kuk
lūs, kad net nedrįstame įvardyti Lietuvos valstybės, 
ne tik jos vardo paminėjimo, tūkstantmečio, o 
Vytauto Didžiojo žygius matome vien degtinės rek
lamoje. "Jei visose srityse ir toliau save juodinsime, 
jaunimą trauks išvažiuoti, emigruoti iš Lietuvos. Są
monėje yra krizė", - apibendrino archeologas. Inf. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Pirmuosiuose dienraščių puslapiuose - žmogžu
dystės, sensacijos ... Iš to ir kyla nihilizmas", -
kalbėjo G. Jakavonis. 

K. Stoškus sako, kad istoriškai susiklostęs lietu
vio atvaizdas dabar tapo daug prastesnis, mat tauta 
turėjo daug vilčių atgimti, tačiau dabar žmones 



Įspėjimo ženklai 
Šeštoji V. Bražėno knyga 

Politiniais klausimais besidomintiems ir 
sekantiems periodinę spaudą tiek Lietuvoje, 
tiek ir išeivijoje Vilius Bražėnas yra pažįsta
mas. Ne visiems "savas", ne visiems pagirtinas 
už tiesumą, aštrumą, atvirumą be prieskonių. 

Kaip gerai, kad daugeliui rūpimi klausi
mai, skelbti atskirais straipsniais sutelkiami į 
vieną vietą - knygą. Tukia kaip tik yra 2009 m. 
Vilniuje išleista pavadinimu Priminimai bend
ražygiams, šeštoji V. Bražėno knyga. Autorius 
įvadiniame žodyje, tarp kitko, sako: "Savo 
straipsniuose bandau nušviesti man žinomus 
kelius ir pastatyti įspėjimo kelženklius ties po
litinių šunkelių vilionėmis". Tui misija, turbūt 
prasidėjusi 1940-aisiais, išaugusi, įgijusi for
mas bėgant laikui, besikeičiant visuomenės 
sudėčiai. 

KNYGOS 

* PRlMINIMAI 
BENDRAŽYGIAMS ~~ 

Knyga tarsi bendražygiams skirta. Kyla 
klausimas - kiek jų ir kas drįstų bent paskuti
niuoju lygiuotis panašiu užmoju siekiančiųjų 
rikiuotėje? Ne sykį rodėsi, kad V. Bražėnas ry
žosi išeiti į kovą vienas už visus. Pirmutinis 
priešas - komunizmas, nacizmas kaip ideolo- nebeperlipama siena. Dažnas smerkia kitus, 
gijos ir jų nužmoginimą vykdančios diktatūros; p~~la tautas, pravardžiuoja, dėsto nepasiten
pagaliau jų vieton įslenkančios naujos variaci- kinimus, bet vengia atsakyti į klausimus "ko
jos - kosmopolitizmas, globalizmas, pasak dėl". Juk be priežasties nieko nebūna. Prie
B~ažėno, naujos apgavystės, prisidengusios žastis yra įvykio gimdytoja. Žinoma, kelti ne
sąiungų, demokratijų, lygių teisių pavadini- geroves ar laimėjimus laisvai galima visaip. 
mais. Tus visas populiarėjantis intemacionaliz- Bet publicistikoje vertė matuojama ir pagal 
mas pavojingiausias yra mažoms tautoms, taigi "drąsą" pasisakyti. Šia prasme Bražėnas lenkia 
ir lietuviams. Tu dingstimi kova dėl išlikimo su- daugelį savo kolegų. 
prantama, o priemonės tai kovai vykdyti - bent Knygą išleido ir spausdino G. Žuko firma 
tiesus, atviras 1.odis. Tuip atrodo Bražėnas. "Jusida", T. Ševčenkos g. 16-11, Vilnius; tira-

Knygoje chronologine tvarka pateikiami 67 žas 500 egz.; kaina sutartinė. Knygos rėmėjai 
straipsniai, įskaitant ir pokalbius, pasakytas ir platintojai- Komunizmo nusikaltimų tyrimo 
progines kalbas, kas pagyvina knygos turinį ir paramos fondas, Lietuvos politinių kalinių ir 
iš arčiau supažindina autorių - V. Bražėno tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių 
straipsniuose ar pokalbių pasisakymuose jau- ir tremtinių sąjunga. Viršelyje - ženklas su 
čiamas neslepiamas "kodėl". O dažnai tarp to įrašu "Globalizacijai, kosmopolitizmui - NE". 
"kas" ir "kodėl", sąmoningai ar ne, užsimūrija Iliustracija dail. A.R. Šakalio. č. Senkevičius 

*** 
Skambančios ir švytinčios 

''Pėdos kelyje'' 
ZITA ČEPULYTė, 

Lietuvos neprlklauaomųJų raiytoJų 
sųJungoa nart 

Petras Juodelė - Lietuvoje gerai žinomas 
kultūros veikėjas. Jis gyvenimo keliu ėjo supy
nęs kilnias ir taurias profesijas - muziko ir pe
dagogo. Muziko kelią pradėjęs Valstybiniame 
dainų ir šokių liaudies ansamblyje, mokėsi ir 

baigė Vilniaus 
konservatori
ją (dabar Mu
zikos akade
mija), įgijo dės
tytoj o ir liau
dies instru
mentų orkest
ro vadovo kva
lifikaciją. Pas
kui jau gilios 
pėdos muzi
ko-pedagogo 
kelyje, palik
tos vadovau
jant Šiaulių 

Petras Juodelė aukštesniajai 
muzikos mo

kyklai, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniajai 
muz~os mokyklai, dirbant pedagogini darbą 
Muzikos akademijoje, vadovaujant Siaulių 
miesto simfoniniam orkestrui, Šiaulių miesto 
dainų ir šokių ansambliams, Vilniaus medici
nos darbuotojų ansambliui "Rūta". Net šešis 
kartus jam buvo patikėta respublikinių tau-

tinių dainų švenčių vyriausiojo dirigento 
atsakomybė. Paskelbė daug straipsnių kultū
ros klausimais, išleido penkias muzikos popu
liarinimo knygas. Šiandien P. Juodelė aktyvus 
mokytojų literatų draugijos "Spindulys" na
rys, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų ir Lie
tuvos muzikų sąjungų narys. Šv. Kazimiero 
ordino garbės kancleris pristato visuomenei 
aštuntą savo knygą Pėdos kelyje. Tui į du šim
tus puslapių sutalpintas ir į penkiasdešimt 
skirsnių suskirstytas "gyvenimo kelias". 

Jau knygos pradžioje autorius prisipažįsta: 
"norėjau nuversti uolą ir surasti raktą į gyve
nimą - gražesnį prasmingesnį„.". "Rakto ieš
kojimas" prasideda nuo "Giminės šaknų", ku
riomis iš tolimos XVII !l. gelmės atplaukia per 
kartų kartas doras, garbingas giminės kraujas 
i širdį to, kurio gilias mintis šiandien svarsto
me, gėrimės. Senos bajorų giminės palikuo
niui buvo lemta jausti tėvo ir motinos amžinų
jų vertybių branginimą, sąžiningai valgant 
žemdirbio duoną, mylint artimą, dalinantis 
net pranašesne išmintimi, jeigu to reikia kai
mynui. "Gyventi darant gera" - tėvų samp
ratoje be jokių priesaikų buvo šalia kasdienės 
duonos. Tudėl autoriui vaikystės prisiminimai 
pilni šviesos, nes joje visur buvo žemės angelo 
- bajoraitės motinos - kilni ir mylinti širdis. 
Tudėl teigia: Motinos vardas krauju įrašytas į 
širdį, l Motinos vardas - likimo žvaigžde 
pažymėtas ... 

Nukelta j 12-tą psl. 
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KANADOS ĮVYKIAI '""" --

0 JimpiDėS žaidynės 
Žiemos olimpines žaidy· 

nes Vankuveryje jau nuo pat 
pradžJos lydi nesmagūs įvy
kiai. Zaidynių atidarymo iš
vakarėse rogučių take treni
ruotės metu žuvo Gruzijos 
komandos narys. Žaidynių 
nuotaiką gadino ir Vanku
verio miesto centre siautėju
si antiolimpinio judėjimo 
grupė. Turp kelių šimtų pro
testuotojų buvo ir arti šimto 
anarchistų, pasislėpusių po 
juodomis kaukėmis, jų tarpe 
- ir atvykusių iš kaimyninės 
valstybės. Ši grupė miesto 
centre daužė automobilių, 
olimpinių žaidynių rėmėjų 
Hudson 's Bay parduotuvės 
ir Dominion banko pastatų 
langus ir apsupo viešbutį, 
kuriame apsigyvenę Turp
tautinio olimpinio komiteto 
nariai. Olimpinio saugumo 
tarnyba išsklaidė protestuo
tojus, suėmė keletą agresy
viausių dalyvių, atimdami iš 
jų galimo smurto įrankius. 
Sunkiau suvaldyti visagalės 
gamtos užgaidas. Lietus su
trukdė Cypress kalno slidi
nėjimo varžybas, teko sugrą
žinti 20,000 žiūrovams par
duotų bilietų. 

Po Žiemos olimpinių 
žaidynių atidarymo iškilmių 
Vankuveryje Kanados minis
teris pirmininkas dvi dienas 
lankėsi Haiti. S. Harper -
pirmas didžiųjų valstybių va
dovas, aplankęs prieš mėnesį 
stipraus žemės drebėjimo 
nusiaubtą valstybę. Čia žuvo 
daugiau kaip 200,000 gyven
tojų, tarp jų 31 kanadietis, 
55 dingę be žinios. S. Harper 
apžiūrėjo kanadiečių lauko 
ligoninę, aplankė gen. gu
bernatorės Michaelle Jean 
gimtinę Jacmel mieste. Susi
tikime su Haičio prezidentu 
Rene Preval Kanados vado
vas pažadėjo papildomai $12 
min. skirti prezidentūros 
būstinės atstatymui. Iš viso 
Kanada - vyriausybė ir pri
vatūs aukotojai nelaimės iš
tiktos valstybės žmonėms jau 
yra paskyrusi $142 min. Sio
mis dienomis $12 min. dar 
pridėjo Afganistane esantys 
kariai ir ten dirbantys civiliai 
kanadiečiai. 

Kanados ftnansę minis
teris Jim Flaherty paskelbė, 
kad keičiamos paskolų tai
syklės perkantiems gyvena
muosius būstus. Vyriausybė 
stengiasi išvengti JAV klai
dų, kai dėl blogų paskolų 
tūkstančiai amerikiečių pra
rado namus ir įnašus. Kana
dos finansinės institucijos, 
ruošdamosi neišvengiamam 
nuošimčių didinimui, numa
to griežtesnius reikalavimus 
perkantiems būstus. Permai
nos labiausiai palies įsigyjan
čius butus ar namus verslui. 
Jiems privaloma pradinė 
įmoka padidinta iki 20% na
mo vertės, paskola galima 
tik 90% namo vertės dydžio. 

Kanados pasienio sar· 
g,yba savo darbe negali pasi
naudoti saugumo ir žvalgy
bos informacija, sulaikant 
sienos pažeidėjus. Teisme 
dažnai privalu atskleisti in
formacijos šaltinius, jiems 
pakenkiant. Todėl neretai 
per sieną sėkmingai praeina 
asmenys, keliantys grėsmę 
saugumui. Netgi saugaus ju
dėjimo kortelėmis Nexus ir 
FAST naudojasi įstatymų ir 
saugumo pažeidėjai. JAV šių 
kortelių savininkų teistumas 
tikrinamas kas 24 val. 

Kanados žmogaus teisiq 
gynimo tribunolas pareika
lavo, kad valstybės rinkimų 
tarnyba balsavimo patalpas 
pritaikytų ir žmonėms su fi
zine negalia. Tikrinant vieno 
kanadiečio skundą paaiškė
jo, kad beveik visur į šios 
balsuotojų grupės poreikius 
neatsižvelgiama. 

Ambaasador tiltas, jun
giantis Windsoro (Kanada) 
ir Detroito (JAV) miestus, 
tampa prekybos derybų ob
jektu. Per metus šiuo tiltu 
pervažiuoja 10 min. automo
bilių, jais pervežama 150 
min. tonų krovinių. Plečian
tis prekybos ryšiams su JAV, 
didėja tilto apkrova. Tiltas 
yra privati vieno amerikiečio 
verslininko nuosavybė, tad 
Kanados vyriausybė bando 
derėtis su juo, norėdama įsi
gyti tiltą. Kartu ruošiamasi 
statyti antrąjį tiltą netoli jau 
esamo. Jau nupirkta Wind
soro apylinkėse 38 ha žemės 
sklypas. Būsimo tilto statyba 
statyba kainuotų $2 bln. 

Prieštaringo vertinimo 
sulaukė Loblaws parduotu
vių tinklas. Rytinės pakran
tės parduotuvių tinklo savi
ninkai pareiškė, kad nebus 
prekiaujama rykliena ir dar 
trijų, sparčiai nykstančių žu
vų rūšimis. Rytinių pakran
čių žvejai palaiko prekybi
ninkus, norinčius atkreipti 
dėmesį į sparčiai nykstančias 
žuvų rūšis. Kanados Bedfol'd 
jūrų tyrimo instituto moks
lininkai, tiriantys jūragyvių iš
saugojimo ir veisimo būdus, 
nepritaria šiam ketinimui. 

Kanados sveikatos tar
nyba įspėja gyventojus atsi
sakyti vaistų Accutane (iso
tretinoin). Šie vaistai jau ket
virtį amžiaus skiriami gydyti 
jaunatviniam odos išbėrimui 
(acne). Bet tik pastaraisiais 
metais jų gamintojai surinko 
duomenis apie nepageidauja
mus šalutinius reiškinius ir 
paskelbė, kad jie gali sukelti 
mirtiną pavojų žmogaus svei
katai ir gyvybei. Neigiamas 
vaistų poveikis pasireiškia 
odos išbėrimais, atsiranda 
pūstelės ar odos pleiskano
jimas. Kiti požymiai: parau
dusios arba "rožinės" akys, 
karštinė, galvos, raumenų, 
gerklės skausmai. Būtina 
nustoti vartoti šiuos vaistus 
ir kreiptis į gydytoją. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
NEBUS KNYGŲ SOSTINĖ vaidmenis ir nemenkintų 

Vilniaus savivaldybė at- vienos iš lyčių. 
sisakė planų teikti paraišką SIŪLO KEISTI NORMAS 
UNESCO dėl teisės tapti 
Pasaulio knygų sostine 2012 
m. Darbo grupė, kurioje da
lyvavo kultūros specialis
tai, Kultūros ministerijos, 
UNESCO komisijos, Lietu
vos dailininkų sąjungos, 

Leidėjų draugijos atstovai. 
nutarė tęsti veiklą visus gau
tus miesto institucijų, orga
nizacijų pasiūlymus svars
tant toliau, o geriausius iš jų 
- įgyvendinti, tvirtino savi
valdybė. Vienas iš jų- steigti 
Spaudos namus, kurie su
teiktų galimybę supažindinti 
pasaulį su lietuviška knyga, 
knygnešių istorija, rašyto
jais, leidėjais, knygų iliust
ruotojais. 

APSKUNDĖ DARŽELĮ 
Lygių galimybių kon

trolieriaus tarnyba vasario 9 
d. pradėjo tyrimą dėl darže
lyje mokomos dainos apie 
"čigonėlį". Skundą pateikė 

tėvai, kuri9 vaikai mokyti 
dainuoti "Cigonėliui duos, 
duos, prisirišę prie tvoros 
( ... ) už viščiukų vogimą, už 
paršiukų smaugimą". Paaiš
kėjo, kad dainą Užgavė
nėms vaikus moko darželio 
auklėtojos. Tėvų manymu, 
tokia dainelė nelabai tinka 
šiems laikams ir galėtų likti 
knygose tik kaip paveldas. 
Jų vertinimu, daina yra įžei
džianti ir nuteikianti prie
šiškai prieš "čigonėlius". Ly
gių galimybių kontrolierė 

Aušrinė Burneikienė prane
šime pabrėžia, jog anksty
voje vaikystėje įdiegtų ste
reotipų po to labai sunkiai 
atsikratoma. Tarnyba anks
čiau yra tyrusi skundus dėl 
vadovėliuose vartojamų ne
tinkamų sakmių bei rašy
tojų kūrinių ištraukų. 2007 
m. gauti skundai dėl lietu
vių kalbos vadovėlyje 7 kla
sių moksleiviams aprašyto 
"Efektyvaus skaičių įsimini
mo būdo", kuriame netekė
jusi moteris lyginta su nuliu. 
Ištyrus skundą, kreiptasi į 
Švietimo plėtotės centrą ir 
pasiūlyta nenaudoti tokio 
mokymo būdo ar metodo, 
kuris propaguotų diskrimi
navimą bet kokiu Lygių gali
mybių įstatyme nustatytu 
draudžiamu pagrindu. 2009 
m. gautame skunde buvo 
nurodoma, jog "Skaitiniuo
se" 5 klasių moksleiviams 
spausdinamoje sakmėje "Se
nelis moko žmones darbų'', 
vaikams aiškinama, kad mo
terys dirba be poilsio, o vy
rai esą gali pailsėti, o taip 
yra dėl to, kad moterys yra 
melagės, o vyrai sąžiningi. 
Šiuo atveju pasiūlyta pateik
ti prie šios sakmės tokį ko
mentarą, kuris būtų supran
tamas atitinkamo amžiaus 
vaikų grupei bei nekeltų 
dviprasmiškų sampratų apie 
moters ir vyro socialinius 

Prokurorai, siekdami 
ikiteisminio tyrimo optimi
zavimo, siūlo keisti daugiau 
kaip 40 Baudžiamojo pro
ceso kodekso (BPK) normų. 
Vasario pradžioje atsistaty
dinusio generalinio proku
roro A. Valantino sudarytos 
darbo grupės parengtas 
BPK pataisų projektas pa
teiktas prezidentei ir seimo 
pirmininkei, pranešė Gene
ralinė prokuratūra (GP). 
Siūloma susipažinimo supa
baigto ikiteisminio tyrimo 
medžiaga tarpsnį perkelti į 
pirmosios instancijos teis
mą. Ikiteisminis tyrimas 
vyktų trumpai, o su baudžia
mosios bylos medžiaga būtų 
galima susipažinti jau teis
me. Siūloma keisti procesi
nių skundų nagrinėjimo 
tvarką, numatant konkre
čius terminus ir skundų pa
teikimo reikalavimus, kad 
tai būtų daroma greičiau. 

Taipgi siūloma griežtinti 
prievartos priemonių, pa
vyzdžiui, slapto sekimo, te
lefoninių pokalbių klausy
mosi ar nusikalstamos veik
los imitavimo, taikymo tvar
ką. Siūloma įvesti ir susitai
kymo institutą, kuriuo pro
kuroras ir kaltinamasis ga
lėtų susitarti dėl bausmės, 
žalos atlyginimo klausimų, 
tačiau lemiamą pasitenkini
mą procesu pareikštų nu
kentėjusioji šalis. Pastarasis 
procesas baigtųsi galutinio 
ir neskundžiamo susitaria
moj o akto, kurį tvirtintų 
teismas, surašymu. Toks ins
titutas taikomas JAV, Kana
doje, kai kuriose Europos 
sąjungos šalyse, pavyzdžiui, 
Estijoje. Yra parengtas pro
jektas, kuriame būtų numa
tyta įtvirtinti aukštesniųjų 
prokurorų pareigas ir teises 
tuo pačiu kontroliuojant iki
teisminius tyrimus, pirmiau
sia jų trukmę. Bus nustatyti 
terminai, po kiek mėnesių 
aukštesnysis prokuroras įsi
jungs į terminų kontrolę ir 
turės susipažinti su byla bei 
pareikšti savo išvadas. 

NAUJI SKRYDŽIAI 
Oro bendrovė Estonian 

Air, bendradarbiaudama su 
KLM Royal Dutch Airlines, 
pradėjo skrydį tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo. Susidomė-
jimas juo yra nemažas - pir
moj o skrydžio užimtumas 
siekė 75%, sparčiai vyko bi
lietų rezervacija kitiems 
skrydžiams. Planuojama di
dinti skryždių tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo skaičių, pra
dėti skrydžius iš Vilniaus į 
kitus Europos miestus. Es
tonian Air ir KLM bendra
darbiauti pradėjo 2009 m., 
kai Estijos bendrovė pra
dejo skraidyti iš Talino į 
Amsterdamą. 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

St.Catharines,ON restoraną, atsisveikinti su diakonu Bernardu 
Belieku, OFM, kuris po trejų metų gražios 
religinės ir tautinės darbuotės turėjo grįžti į 
Lietuvą ir ten tęsti savo darbus. Atsisveikin
dama visų vardu Stasė Zubrickienė padėkojo 
už dvasinį aptarnavimą, atmintinus pamoks
lus ir gilių jausmų poeziją, kuria ne kartą gro
žėjomės. Nuo visų įteikta piniginė dovanėlė 
su linkėjimais Dievo palaimos gyvenime, pa
šaukimo kelyje ir kūrybos pasaulyje. Diakonas 
Bernardas Beliekas, OFM, nuoširdžiai dėkojo 
ir atsisveikino perskaitydamas ir palikdamas 
mums jo Kanadoje sukurtus eilėraščius: Kalė
dinis sveildnimas ir Gruodžio Angelui. Prisimi
nimui ir padėkai paliko žvakidę su vaškine 
žvake - Dievo šviesos simbolį mūsų tarpe. Jos 
šviesa visuomet primins mums skleidžiamą 
tikėjimo šviesą ir tėvynės meilę. SZ 

A.a. VINCUI VERBICKUI mirus, St. 
Catharines, ON, Lietuvių bendruomenė reiškia 
gilią užuojautą velionies žmonai, sesutėms -
Stasei, Teresei, Linai, Onutei, Marytei ir jų 
šeimoms. Pirmasis iš pokarinės Vokietijos at
vykęs Kanadon lietuviškas jaunimas pamažu 
retėja. Ilsėkis ramybėje, Vincai. JB 

PRISIMENANT mirusį Vincą, Lietuvos 
vaikams po $20 aukojo: P. Skeivelienė, J. Ka
raliūnas, P. Baronas, J. Bušauskienė, E. Kurai
tienė, L. Kannapuu, Bieliūnas. Inf. 

ŠALTĄ sausio 2-ros dieną, po šv. Mišių 
susirinkome kartu su aukojusiais šv. Mišias 
AV parapijos klebonu kun. Audriumi Šarka, 
OFM, ir diakonu Bernardu Belieku, OFM, į 
nuolatinę mūsų pietavimo vietą- "Mandarin" 

Hamilton, ON 
• PRISIMINDAMA TE

TĄ a.a. REGINĄ GEIDUKY
TĘ, Aldona Stanaitienė $100 
aukojo "Pagalbai Lietuvos 
vaikams". Komitetas nuošir
džiai dėkoja. Inf. 

Romui Mitalui. 
VASARIO 28, sekmadie

nį, Mišios bus aukojamos už 
a.a. Joną Puodžiūną. 

tsKAITYTOJAI PASISAKO' 

KĄ DARYTI SU 
SKULPTŪROM? 

Maskvos valdžia, artėjant 
"Pergalės Didžiajame Tėvy
nės kare" jubiliejui, 65-ųjų 
metinių proga, ketina restau
ruoti sovietines skulptūras ant 
Žaliojo tilto Vilniuje. Rusai 
vis dar mano, kad Lietuva 
jiems priklauso, ir jie gali įsa-

kinėti ir daryti, ką tik jie nori. 
Vilniaus miesto savivaldybė 
informuoja, kad jie skulptūras 
atnaujins savo lėšomis, kai 
tam ateis laikas. Jeigu miesto 
savivaldybė tai darys, tai bus 
gėda prieš visą pasaulį, kad 
Lietuva savo okupantams sta
to paminklus. Lietuva turėtų 
atiduoti rusams tuos sovieti
nius balvonus, kad ji juos išsi
vežtų į Rusij~ ir reikalauti, 
kad rusai ant Zaliojo tilto pa
statytų paminklą ištremtiems 
lietuviams į Sibirą. 

L. Stankevičius, 
Montreal, QC 

London, ON 
MŪSŲ PARAPUOJE Ga

vėnios susikaupimą ves kun. 
Laurynas Grikietis, Kauno Šv. 
Dvasios (Šilainių) parapijos 
vikaras ir katalikiškosios mo
kyklos kapelionas, kovo 21, 
sekmadienį, 3 v.p.p. 

JEIGU YRA Londono apy
linkėje ligonių ar negaluo
jančių lietuvių, kurie pagei
dauja kunigo apsilankymo, 
prašome pranešti Rūtai Dra
gunevičiūtei tel. 519 471-5333. 

Advokatas 

PRAEITŲ METŲ aukų 

pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių (!neome 
Thx) neatsiėmusiems jau iš
siuntinėjami paštu. 

JEI KAS NEGAVO para
pijos aukų vokelių ir nori juos 
gauti, prašome pranešti prof. 

v 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo , atsiradu ia ryšium su kūno 

sužalojimu išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• pal ikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos tei ės klau imais 

295 The West Mali, 6th Floor, Toronlo, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: \mw.pacelawfirm.com El. pašta~: lawyers@pacelawfirm.com 

PRANESIMAS TALKOS NARIAMS 

LIETUVIŲ KREDITO TI ALKA 
KOOPERATYVO ft 

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2009 METUS UŽBAIGĖ SĖKMINGAI 

IR DALĮ PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS: 

+ TAUPYTOJAMS išmokėjo 18% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, /SKAITANT RRSP ir RRIF sąskaitose, prirašytas iki 2009 metų 
pabaigos 

+ SKOLININKAMS sugrąžino 9% palūkanų už visas palūkanas, sumokėtas 

kooperatyvui iki 2009 metų pabaigos 

IŠ VISO GRĄŽINTA IR PRIMOKĖTA NARIAMS 2009 m. 

$488,637 
SUGRĄŽINTOS PALŪKANOS YRA ĮRAŠYTOS NARIŲ SĄSKAITOSE 



Didžiosios Britanijos Nottinghamo 
lietuviai šventė Vasario 16-ąją 

Šeštadienį, vasario 13, Lie- tuvos ambasadorius Jungti
tuvių katalikų centre - "Židi- nėje karalystėje dr. Oskaras 
nyje" įvyko iškilmingas Di- Jusys ir pavaduotojas Petras 
džiosios Britanijos Lietuvių Anusas, aplinkinių universi
katalikų bendrijos suruoštas tetų dėstytojai ir studentai, 
Vasario 16-osios paminėji- gydytojai ir ver_,slo žmonės, 
mas. Iškilmėse dalyvavo Lie- vietos lietuviai. Sv. Mišias už 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 v:iiand~s vak~~~~ešta?ie~~s 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. liepos rr rugpJUCIO menes1ais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA) 

MOKAME PALŪKANAS: 
Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie l)UOšimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Lietuvą ir lietuvius pasaulyje 
aukojo Londono lietuvių kle
bonas kun. Petras Tverijonas. 
Giedojo Nottinghamo univer
siteto lietuviai studentai. 

Sveikinimo žodį tarė Lie
tuvos respublikos ambasado
rius Oskaras Jusys (buvęs pir
masis Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Niujorke, 
vėliau Lietuvos ambasadorius 
Europos sąjungoje Briuse
lyje). Savo kalboje pabrėžė 
Tėvynės meilės svarbą ir vals
tybės tęstinumo reikšmę atku
riant nepriklausomybę, skaus
mingą, skaudžią okupacijos 
priespaudos patirtį. 

Dr. Darius Furmonavi
čius, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių katalikų bendrijos 
sekretorius, pabrėžė lietuvių 
bendruomenių pasaulyje veik
los svarbą Lietuvos valstybės 
tęstinumo byloje teigdamas, 
kad nepaisant NATO ir ES 
narystės tarptautinė padėtis 

yra sudėtinga, ir lietuviams 
reikia būti susitelkusiems bei 
vieningiems. 

Paulina Marcinkevičiūtė, 
Nottinghamo universitetų lie
tuvių studentų dr-jos pirmi
ninkė, džiaugėsi, kad arti šim
to lietuvių studentų studijuoja 
Nottinghamo universitetuose 
Jie jungiasi į lietuvišką veiklą, 
organizuoja Vasario 16-osios 
minėjimus ir daugelį kitų ren
ginių, pristatančių Lietuvą ir 
lietuvišką kultūrą angliškoje 
visuomenėje. Pabaigai sugie
dotas Tautos himnas. Po to 
visi dalyvavusieji "Židinio" 
svetainėje galėjo pabendrauti 
drauge. Inf. 

LIETUVIŲ KREDITO TI "LKA 
KOOPERATYVO ft 

55-tas narių susirinkimas 
yra šaukiamas 201 O m. kovo 6, šeštadienį, 2 v.p.p. 

Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn Street North, Hamilton, ON 

REGISTRACIJA PRASIDĖS 1 v.p.p. Nariai, norintys dalyvauti Talkos 55-mečio 
pokylyje, kuris vyks po susirinkimo, turi užsiregistruoti bankelyje 

ir Įsigyti bilietą (Kaina $2) 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Trys lietuviai gydytojai 
Čikagoje susilaukė aukščiau
sių įvertinimų. Žurnalo Chi
cago Magazine paskelbtame 
geriausių gydytojų sąraše yra 
minimas plastikos chirurgas 
Raymond J anevičius, gydy
tojas Jonas PrunJkis ir akių 
gydytojas Aras Zlioba. Dr. 
R. J anevičius, besidarbuo
jantis rankų plastinėje chi
rurgijoje, į geriausių gydyto
jų sąrašą pateko ne pirmą 
kartą. Jis nuo 1983 m. dar
buojasi "Elmhurst Memo
rial" ligoninėje, yra baigęs 
"University of Illinois" Me
dicinos fakultetą. Dr. A. 
Žlioba gyvena Jo liet mieste
lyje ir yra akių lešių persodini
mo chirurgas. Baigė "North
westem University Feinberg 
School of Medi cine", yra ne
mažai padėjęs lietuviams ir 
naujai atvykusiems į Ameri
ką. Aktyviai dalyvauja vieti
nės labdaros veikloje. Dr. J. 
Prunskis į geriausių gydytojų 
sąrašą Čikagoje yra patekęs 
jau penktą kartą. Jis yra bai
gęs "Rush Medicine School" 
ir nuo 1953 m. darbuojasi 
"Illinois Pain Institute". Dr. 
Prunskis veiklus lietuvių or
ganizacijose - yra įvairių 
draugijų pirmininkas ar na
rys. Buvo Draugo 100-mečio 
iškilmingojo pokylio šei
mininkas. 

Vokietija 
Šiaurės Vokietijoje, kaip 

skelbia ELTA, bus galima 
pasimokyti lietuvių kalbos. 
Vilniaus Goethe institutas 
kartu su Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija bei peda
gogų kvalifikacijos tobulini
mo įstaiga "Deutche Aus
landesgeschaft" Liubeke pa
rengė projektą "Lietuvių 
kalbos pamokėlės Vokietijos 
pradinėse mokyklose". Vil
niaus Goethe instituto va
dovės Irmtraut Hubatsch 
pareiškimu, siekiama, kad 
Lietuvos ir Vokietijos bend
radarbiavimas vyktų "abiem 
kryptimis". Praėjusių metų 
rudenį buvo paskelbtas kon
kursas, kuriame galėjo daly
vauti Lietuvos ir Vokietijos 
pradinių mokyklų mokyto
j ai. Konkurso laimėtojos 
šiais metais rengs lietuvių 
kalbos pamokėlių programą 
Vokietijos pradžios mokyklų 
mokiniams. Lietuvių moky
tojos mokys 3-4 skyrių vokie
čių mokinukus lietuvių kal
bos pagrindų, o vokiečių kal
ba bus jiems pateiktos žinios 
apie Lietuvos kraštą ir jo 
žmones. 

Šveicarija 
Paminėti dr. Vaclovo Dar

gužo, Vilniaus un-t9 garbės 
daktaro, gyvenusio Sveicari
joje, 90-mečiui š.m. sausio 6 
d. Vilniaus universiteto bib
liotekoje buvo atidaryta pa
roda "Nepaskendęs sveti
mųjų jūroje: dr. Vaclovas 

Dargužas, 1920-2009". Jis 
buvo šios bibliotekos globė
jas ir mecenatas. Jo pastan
gomis Lietuvos dailės mu
ziejus gavo Šveicarijoje E,la
čiai žinomo menininko Ze
nevos universiteto Skulptū
ros katedros profesoriaus 
Gabrieliaus Staniulio pir
muosius paveikslus, prisidė
jo prie kitų dailininkų meno 
kūrinių pervežimo į Lietuyą. 
Dr. Dargužas Vilniaus Sv. 
Juozapo kunigų seminarijai 
padovanojo M.K. Radvilos 
Našlaitėlio 1613 m. Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
žemėlapį; jo dėka Muzikos 
ir meno biblioteka gavo mu
zikos plokštelių rinkinį. Jis 
nepamiršo ir savo gimtinės -
Voveriškių pagrindinėje mo
kykloje įsteigė kasmetinę sti
pendiją geriausiai besimo
kančiam mokiniui. Jau 1983 
m. Vilniaus universitetui pa
dovanojo retą ir vertingą 
XVI-XIX šimtmečių karto
grafijos rinkinį, universiteto 
bibliotekai perdavė dalį as
meninės bibliotekos knygų, 
grafikos darbų. Jo dėka į Vil
niaus universiteto biblioteką 
buvo parvežtas A. Geručio 
archyvas. Dr. V. Dargužas už 
nuopelnus Lietuvai apdova
notas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinu. 

Gudija 
Gervėčių klubo vetera

nas, etnografinio ansamblio 
šokėjas ir dainininkas Algir
das Butkus 2009 m. spalio 
10 d. atšventė savo 70-ąjį gim
tadienį. Nuo pat savo jaunys
tės, kaip rašoma Lietuvių go
dose, dalyvavo meno savi
veikloje. A. Butkus gimė 
1939 m. spalio 10 d. Knys
tuškių kaime, Gervėčių pa
rapijoje Henriko Butkaus ir 
Kazimieros Kuckaitės šei
moje. Tėvai buvo smulkūs 
ūkininkai, tėvas išmoko me
džio apdirbimo amato. Bū
damas jau paauglys Algirdas 
išmoko tėvo amato ir galėjo 
jam padėti prisidėdamas 
prie gausios 8 vaikų šeimos 
išlaikymo. Minske lankė ama
tų mokyklą, tapo dažytoju 
bei tinkuotoju ir darbavosi 
statybose. Vėliau kariuome
nėj e įsigijo vairuotojo spe
cialybę. Grįžęs iš kariuome
nės porą metų dirbo vairuo
toju Vilniuje. Už gerą darbą 
buvo paaukštintas pareigo
se. Dirbdamas vakarais bai
gė vidurinę mokyklą ir Vil
niaus politechnikumo vaka
rinį skyrių, įsigydamas eks
ploatacijos inžinieriaus spe
cialybę. Iki pensijos buvo au
tobusų kolonos viršininkas. 
Gyvendamas Vilniuje, nenu
traukė ryšių su tėviškėje gy
venančiais tėvais. Algirdo 
šeimoje užaugo du vaikai: 
sūnus Nerijus gyvena Vilniu
je, dirba buitinės technikos 
gamyboje vadybininku; duk
tė Jūratė baigusi aukštąją 
modeliavimo mokyklą, gyve
na ir dirba Norvegijoje. JA 
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Nepaprasta paprastos kaimo mergaitės isorija 
KĘSTUTIS BALČIŪNAS 

Mano dvasinis ryšys su 
motina Zofija Venskute-Bal
čiūniene buvo stiprus ir be
tarpiškas nuo pat mažų dienų. 
Kaip nebūtų 
keista, tik jos 
padedamas ir 
patariamas 
vieną saulėtą 

savo vaikys
tės pavasarį 

sukaliau pir- K. Balčiūnas, 
mąj į inkilą 1959 m. 
varnėnams ir, 
kai į jį įsikraustė bei pradėjo 
savo dainelę švilpauti laukta
sis įnamys, nuoširdžiai džiau
gėmės abu. Ir vėliau, nusitvė
ręs plaktuką ar pjūklelį visada 
patarimo pasiklausti irgi lėk
davau pas ją. 

Būdamas vaikas, mėgau 
vartyti iš Sibiro tėvų parsivež
tus, tamsia medžiaga aptrauk
tus, su spalvotais siūlais ant 
viršelių išsiuvinėtomis gėlė
mis, albumus. Ypač žavėda
vausi vienu, kuriame buvo su
rinktos mamos draugių lage
ryje pieštos ir jai dovanotos 
atvirutės. Tun buvo ir mamos 
darbelių. Iš to albumo sklisda
vo kažkokia tai nenusakoma 
šiluma, kuri dar labiau mus 
siejo. 

Dažnai vakarais ji pasako
davo nesočios, bet laimingos 
savo vaikystės nutikimus, ir aš 
mintimis nusikeldavau į tą to
limą, man tada atrodžiusį -
visada saulėtą tarpukario Lie
tuvos kaimą su pilnomis žy
dinčių gėlių pievomis ir mažu 
nameliu ūksmingos girios pa
kraštyje, glaudusiu gausią šei
mą. Su meile prisimindavo 
muzikalias ir gražiai dainuo
jančias savo seseris. Ypač jai 
mielą ir artimiausią iš jų -
Gražiną, savo partizaniškos 
jaunystės draugę ir pagalbi
ninkę. 

- Mama, ar jūs buvote lai
mingi, juk neturėjote televizo
riaus, tiek daug žaislų, kaip 
mes, gal niekada vaikystėje 
neragavote ledų? „ - kartais 
klausdavau. 

- Mes buvome labai lai
mingi, - atsakydavo mama. -
Mes mokėjome džiaugtis tuo 
ką turėjome, mes mylėjome 
savo Tėviškę ir laisvę. 

Deja, tas saulėtas jų vai
kystės ir jaunystės dienas už
temdė Antrojo pasaulinio ka
ro dūmai, kruvinojo pokario 
netektys. Antrą kartą Lietuvą 
užgriuvus raudonojo tvano 
bangai jos jau buvo nebe vai
kai. Tums jaunoms, anksti su
brendusioms panelėms teko 
tvirtai apsispręsti su kuo ir 
kur joms pasukti. 

Geriausi kaimo ir apylin
kių vaikinai, nepakęsdami ap
link siautėjančio smurto, trė
mimų, savivaliavimo, ryžtin
gai ėmė ginklus ir traukė į 

mišką. Merginos, kiek galėda
mos, juos rėmė ir padėjo. 

Zofija ir jos mylimiausia 
sesuo Gražina rinkosi tą patį 
kelią. Be galo sunkų ir pavo
jingą. Jos tapo Kęstučio apy
gardos, Šalnos rinktinės parti
zanų štabo ryšininkėmis. Ma
žas namelis Puželių kaimo gi
rios pakraštyje, nuo dabar jau 
glaudė ir maitino ne tik gausią 
šeimą, bet ir pailsėti užklydu
sius vaikinus iš miško. Parti
zanai iš šių namų_ niekada ne
išeidavo alkani. Cia jie būda
vo pavalgydinami seserų pa
ruoštu karštu maistu, kurio 
tai dideliai šeimai ir taip nie
kada nebuvo per daug. Zofija 
ir Gražina skalbė partizanų 
rūbus, patalynę. Ne vieną kar
tą, nebijodamos galimų kratų, 
tik joms žinomais adresais nu
vykdavo i Tuuragę, Raseinius, 
paimdavo vaistus, tvarsliavą ir 
gudriai apeidamos pasalau
jančios NKVD kariuomenės 
postus, visą tai pristatydavo į 
girią. Ne kartą Zofijai teko 
pernešinėti įvairią informaci
ją iš vieno partizanų būrio į 
kitą. Vykdydama šiuos pave
dimus yra keletą kartų pakliu
vusi į stnbų ir kareivių vykdo
mus miškų siautimus. Tuda, 
kartu su partizanais teko 
slapstytis Lomių bei Batakių 
bunkeriuose, kai virš jų, ieško
dami vaikščiojo kareiviai. Tuip 
pat jai teko dalyvauti partiza
nų susirėmimuose, kautynėse 
su NKVD kariuomenės da
liniais. Iš vaikystės prisimenu, 
kad ji neblogai pažino ir man 
papasakodavo apie įvairias 
šaunamųjų ginklų rūšis, kas 
berniukui kėlė didelį susido
mėjimą. 

Vieną vėlų 1950 m. sausio 
mėnesio vakarą į Zofijos tėvų 
sodybą, ruošdamas sąlygas ir 
vietą partizanų grupės susiti
kimui, užėjo jų žvalgas J. Gru
žinskas-Kęstutis. Matyt, beei
nantį i šią sodybą, pastarąjį 
pamatė negera akis, nes vos 
spėjus partizanui pavalgyti, 
Zofijos mama mėnesienoje 
pastebėjo pamiške sėlinančius 
baltai apsirengusius rusus. 
Moterys puolė plauti indų, o 
Kęstutis iššokęs per langą bė
go link netoliese esančių krū
mų. Prasidėjo intensyvus šau
dymas. Kulkos kapojo namo 
sienas. Viena jų i petį sužeidė 
partizaną, tačiau šis numetęs 
milinę ir planšetę laimingai 
pabėgo. Į trobą įsivedę karei
viai padarė kratą. Nors nieko 
įtartino nerado, vyresniąsias 
seseris Zofiją, Gražiną, penkio
likmetę Birutę ir jų mamą 
Bronislavą išsivedė į Skaudvi
lę, o iš ten i Tuuragę. Nė viena 
tardoma neprisipažino apie 
namuose apsilankiusį partiza
ną, tad po kelių dienŲ;, nesant 
įrodymų, jas paleido. Sis įvykis 
neišgąsdino drąsių merginų. 

Šeima ir toliau, kiek galėda
ma, rėmė laisvės kovotojus. 
Kartą 1950 m. pavasarį jų tro
boje vyko partizanų vadų su
sitikimas. Jie nusprendė čia 
praleisti ir sekančią dieną. 
Sargybiniai pasiruošė gali
mam mūšiui. Iloboje ant 
aukšto pasistatė kulkosvaidį, 
per žiūronus budriai stebėjo 
apylinkę, o Zofijos mama ir 
seserys dirbdamos ūkio dar
bus žvalgėsi ar neateina nepa
geidaujami asmenys. 

Zofija Venslrutė 

Partizanų paprašyta, Zo
fija ne kartą klijavo atsišauki
mus Skaudvilėje ir Tuuragėje, 
tą darydama ne tik ant stulpų 
ir pastatų sienų, bet ir ant 
saugumiečio, gyvenančio ant
rame aukšte, durų. Daugelį 
kartų ji siuntė į Sibirą išvež
tiems partizanų artimiesiems 
maisto produktus, konspiraci
jos sumetimais tai darydama 
iš Skaudvilės, Tuuragės, Bata
kių, Raseinių, Girdiškės ir ki
tų paštų. Paskutiniaisiais savo 
gyvenimo metais pasakojo at
sitikimą, kad sykį užrištomis 
akimis buvusi nuvesta į jai ne
žinomą bunkerį, kur už atliktą 
itin svarbią užduotį, pagal jos 
apibūdinimą ir slapyvardį, ga
lima daryti prielaidą, kad jai 
padėką pareiškęs apygardą ar 
rinktinę vizitavęs pats Jonas 
Žemaitis-Vytautas. 

Ypač drąsus ir pasiauko
jantis jos žygdarbis buvo parti
zano Zenono Pauliko-Klajū
no slaptas brolio vaikų parga
benimas iš tremties Tiumenės 
srityje. Įdomu tai, kad iš Vtl
niaus į Maskvą skrisdama lėk
tuvu, greta sėdėdama ji susi
pažino su rašytoju A Žukaus
ku-Vienuoliu, kuris sužinojęs 
kelionės tikslą, jai visokerio
pai padėjo. Maskvoje surado 
nakvynę, pasamdė taksi, kad 
aprodytų miestą ir parūpino 
bilietus tolimesnei kelionei, 
prašydamas, kad grįžusi jam 
parašytų į Anykščius. Ji tai 
padarė. Rašytojas jai atsakė 
maloniu laiškučiu. Rezisten
cinėje veikloje, pagal patėvio 
B. Liekio pavardę, partiza
nams ji dar buvo žinoma kaip 

Zofija Liekytė. Aktyviai įsi
jungus į Kęstučio apygardos 
partizanini veiklą, jai buvo 
suteiktas "Zibutės" slapyvar
dis. 

Kruvinoji laisvės kova už
sitęsė ne vienerius metus. Pa
salose, kautynėse, vienas po 
kito žuvo, arba nenorėdami 
gyvi pasiduoti priešui, susi
sprogdindavo bebaimiai jos 
draugai, pažįstami. Negailes
tingai retėjo laisvės kovotojų 
gretos, o ji vis tebedirbo tą 
sunkų, alinančiai pavojingą 
darbą vardan savo Tėvynės, 
savo laisvės. Lietuvos Laisvės 
Kovų Sąjūdyje prasidėjo išda
vystės. 

Ir štai, po daugelio metų, 
aš vėl betarpiškai bendrauju 
su savo jau mirusia mama, 
Lietuvos Ypatingajame ar
chyve vartydamas jos ir kitų 
dvylikos bendražygių baudžia
mąją bylą Nr. 19860/3. Devy
nios storos knygos. Kiekviena 
po 350-400 lapų. Ilgai ruo
šiausi šiai misijai. Atvertus 
pirmąjį bylos tomą apėmė ne
nusakomas jausmas. Kiek 
daug kančios, skausmo, krau
jo, ašarų sugėrę šie bylos la
pai. Kaip nedrąsu prisiliesti 
prie popieriaus, kuriuos lietė 
budeliai ir jų aukos. Turdymų 
protokolai. Turdytojų užduo
dami klausimai, tardomųjų 
atsakymai. Kas slepiasi tarp 
eilučių? Skausmas. Ištisa jūra 
skausmo, ašarų, pažeminimo. 
Mušamųjų riksmai ir kraujas. 
Už ką visa tai? Už meilę ir at
sidavimą Tėvynei, savo kraš
tui, kalbai ir laisvei. 

Bylos lapuose virtinė pa
vardžių. Viena jų Fridrikas 
Gauptys-Mindaugas, Vytau
tas. Nuo 1949 m. Salnos tėvū
nijos vadas, gimęs 1913 m. 
Dievas mato, - gal geriau. kad 
jis būtų negimęs ... Buvęs par
tizaniško teismo pirmininku 
ir ne vieną žmogų nuteisęs 
myriop, pakliuvęs į MGBistų 
nagus beprotiškai išsigąsta 
mirties ir tampa judu. Infilt
ruotas į tą pačią rinktinę, jis 
pradeda išdavinėti savo drau
gus partizanus, jų ryšininkus 
ir rėmėjus. 1950 m. pavasarį, 
švenčiant Velykas, su minėto 
išdaviko pagalba, Tuuragėje, 
pas vieną medicinos seserį 
MGB agentę, panaudojus 
spec. priemones užmigdomi, 
suimami ir vėliau nuteisiami 
sušaudyti partizanai Z. Pauli
kas, P. 'Ilijonis, S. Žičkus.1950 
m. ankstų birželio 12-osios ry
tą atėjo eilė ir mano mamai 
Zofijai Venskutei-Žlbutei. Tu
čiau - "Ne apie didvyrius kal
ba ir jų nueitą kelią ... " Koks 
gi gali būti didvyris paprasta 
kaimo mergaitė?„ 

Tuliau vartau minėtos by
los lapus ir mintyse matau 
juos visus trylika 1951 m. sau
sio 16 d. įvedamus į teismo 

salę Vtlniuje, kur teisėjų krės
luose sėdi išdidūs sovietinės 
justicijos kariniai teisėjai, at
stovaujantys Pabaltijo karinį 
tribunolą. Mano žvilgsnis 
kcypsta į vieną trapią mergai
čiukę, kuri, praėjus eilei metų, 
taps mano mama. Ar ji verkia, 
ar bijo teisiamųjų suolą apspi
tusių sargybos kareivių ir savi
mi pasitikinčių teisėjų? Ne. 
Jos akys žvelgia jiems tiesiai į 
akis lyg ne ji, o patys teisėjai 
būtų teisiami. Ji vienintelė iš 
visų trylikos atsisako advoka
to pagalbos ir ginasi, tikriau 
nesigina, o kaltina pati: " ... Aš 
buvau nusistačiusi prieš sovie
tinę valdžią ir sąmoningai ko
vojau už nacionalinę Lietuvos 
nepriklausomybę, už savą val
džią ir savą tvarką joje. Aš są
moningai palaikiau partiza
nus ir neprašau sau malonės 
ar pasigailėjimo". Tuisėjai su
trikę. Sekretorė tyloje proto
koluoja taip įžūliai drąsiai pa
sakytus žodžius. Atsitokėjęs 
prokuroras prašo mirties 
bausmės. 'Ilibunolas skiria 25 
metus katorgos ir dar penke
rius tremties. 

Po teismo trumpam juos 
visus uždarė vienon kameron. 
Likimo draugai Zofijai padė
kojo už ištvermę, drąsą ir lais
vės kovotojui prideramą elge
sį žiaurių tardymų ir teismo 
metu. Ji nepasakė nieko, apie 
ką tardytojus nebuvo informa
vęs išdavikas. Nors žinojo ji 
daug. Ir apie bunkerių vietas 
ir apie slaptus partizanų vadų 
pavedimus bei jų artimųjų 
slapstymosi vietas. 

Po lageriuose praleistų 
metų, sugadinta sveikata, bet 
nepalaužta dvasia, Zofija su
grįžo į Tėvynę. Buvo ruduo. 
Besibaigiančio rugsėjo saulė 
mirgėjo geltonuose Tėviškės 
kaštonų lapuose, kai Zofija ir 
Gražina verkė viena kitą apsi
kabinusios. 

Bet tai jau nebuvo išsisky
rimo ašaros. Metai bėgo, jos 
susitikdavo vėl ir vėl. Iki iš
naktų kalbėdavo, juokdavosi, 
dalydavosi savo partizaniškos 
jaunystės prisiminimais. Ir pa
verkdavo, prisiminusios Jau
nutį, Klajūną, Skautą, Pušelę, 
Kęstutį, Perkūną, Aušrelę, ki
tus jaunuosius Žemaitijos 
krašto didvyrius, savo drau
gus. Iš džiaugsmo jos verkė ir 
vėl, po daugelio metų, kai at
gimus Lietuvai į Gedimino pi
lies bokštą pakilo trispalvė. O 
po to, kaip toje pasakoje, -
tik mirtis jas išskyrė. 

'Thi tokia, gal kiek nepa
prasta, paprastos kaimo mer
gaitės istorija, gyvenusios su
dėtingame mūsų tautos laik
metyje. 

(Perspausdinta iš Lietu
vos laisvės kovotojų sąjungos 
leidinio Varpas, nr. 8(166), 
2008 m. Red.) 

• kntėjimo ilmintis yra gyvenimo ilminties dalis. • • • Tilrl4i Nukryžiuotojo mokykloje galime tikrai išmokti kentėti, nešioti skausmą kaip Jlainikq. (Nijolė Sadūnaitė) 
• 1auta turi ginti M tiktai .rmio įstatymus, bet ir savo mūrus. (Heraklitas) • 1hz&ifka mūsų istorija, kaip tragilluu teisybės susidūrimas su tu11Bisylle, kariame neteisybė 'laimi 
prieš teisybf vien t/Mto, kad anafizi.rmi galingesnė. (J. Girnius) 



Senovės lietuvių vestuvės 
Į piršlybas žiūrėta rimtai 

Laikas nuo Trijų Ka.ralių iki Užgavėnių senovėje vadintas mėsiedu. Tai pats tikriausias pirš"lybų ir 
vestuvių metas. Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais kaime tai iš vienos, tai iš kitos pusės pasi
girsdavo pakinktų žaržolai: "Piršliai važiuoja!" Piršlybos - dalykas rimtas, juk sau porą rinkdavosi vi
sam gyvenimui. Todėl papročiai čia sudėtingi, o eiga - netrumpa. Senovinės piršlybos susidėjo iš atklau
sų, pažintuvių, kraičio derybų, peržvalgų, suderėtuvių, užsakų ir sužadėtuvių. 

LIBERTAS KLIMKA 

Piršlio žirgas - prie rūtų darželio 
Į atklausus piršlys atjodavo rankoje laiky

damas rykštę su rūtų puokštele. Kartais pir
miausia siųsdavo piršlienę ar vadinamąją tal
kininkę - moteriškas liežuvis vis lankstesnis. 
Jeigu jaunosios tėvas be jokių užuolankų siū
lomo žento atsisakydavo, - vadinasi piršlys 
"gavo silkę". O jeigu imdavo derėti jaunesnią
ją seserį, tėvas atsakydavo: "Aš kaladės per 
kaladę neritinsiu". Turgaus ar atlaidų metu 
vaikinas tą merginą, kurios tėvų sutikimo jau 
klausta, kviesdavo į miestelio arbatinę pažin
tuvių - pasikalbėti, pasivaišinti. 

Derybos prasidėdavo piršliui trečią kartą 
atjojus į merginos namus. Savo žirgą jis būti
nai rišdavo prie klėties ar rūtų darželio tvoros. 
Į trobą įžengęs piršlys dėdavosi "žąselės" pirk
liu. Sutikimas gerti atsivežtą pirklio gėrimą, 
kurio butelis būdavo papuoštas rūtų vainikė
liu, reikšdavo tikrų piršlybų pradžią. Nuimti 
rūtas prašydavo būsimosios nuotakos. Mer
gaitė tą vainikėlį slapčiomis padalydavo į tris 
dalis: vieną užkišdavo už durų staktos, antrą -
po vartų vyriais, trečią mesdavo po piršlio žirgo 
kojomis. Tai reikšdavo, kad kiemo vartai nuo 
piršlių neužsivers - bus iš ko rinktis. O jeigu 
mergaitė nenorėdavo už siūlomo tekėti, vai
nikėlį dėdavo į girnų prapiestį ir triskart stuk
teldavo rankeną. 

Nepavykus deryboms, kai kurie piršliai 
kerštaudavo, linkėdami pasilikti senmerge -
tai pečiu duris trinktels, tai vartus kuoleliu už
kiš, o tas kuolelis - iš karsto lentos išpjautas. 
Kartais net dar smarkiau: prijos triskart prie 
tvoros durų ir kaskart arklį atatupstą ati
trauks. Žemaitijoje palankumą piršliams iš
reikšdavo šeimininkės į stalą patiektas šiupinio 
su styrančiu kiaulės stimburiu dubuo. Blogas 
ženklas - lėkštė jukos - kraujinės sriubos. 
Piršlybose viskas buvo reikšminga, daug kas 
numanoma be žodžių. Dzūkijoje, išleidžiant 
piršlius ant stalo padėdavo dovaną ir pinigų. 
Jei paims dovaną - piršlybos vyks toliau. Opi
nigais atlyginamos piršlio išlaidos vaišėms. 

Sutartį patvirtina liudytojai 

Merginos tėvų apsilankymas pas jaunąjį 
įvairiose vietovėse vadintas skirtingai: peržiū
romis, žvalgytuvėmis, pražvalgomis, padabo
nėmis, ūkvaizdžiais. Tada galutinai sutardavo 
dėl merginos atsineštinio turto - dalies, paso
gos, kraičio. Surašydavo ir raštą, kurį patvirtin
davo liudytojai. Siame "apraše" numatyta, 
kaip turtas grąžinamas tėvams, jeigu vienas iš 
sutuoktinių mirtų nesusilaukus vaikų. Jaunikis 
paprastai užrašydavo triskart didesnę pinigų 
sumą, - tai už mergaitės "vainiką". Šis senovi
nis paprotys yra užfiksuotas XVI š. Lietuvos 
Statute ir vadinamas veno teise. Lietuviškieji 
vedybų papročiai apskritai moteriškajai pusei 
teikia daug ir reikšmingų teisių. 

Po užsakų - tik su draugėmis 
Užsakai atsirado jau po Lietuvos krikšto. 

XVII š. valstiečiai dar jų vengdavo, nes gerai 
nemokėdavo poterių. Pavyzdžiui, 1622 m. 
Klovainių valdytojas prisako: "Jei kas vestų be 
klebono žinios, neišlaukęs trijų užsakų, mokės 
kapą grašių ir valandą stovės kengėje" (t.y. 
šventoriuje prirakintas už kaklo). Tarp pirmų
jų ir trečiųjų užsakų pikti liežuviai stengdavosi 
santuoką "atmišyti": maža kas kokį piktumą 
ar pavydą turi. Kupiškio apylinkėse po užsakų 
jaunoji dovanodavo sužadėtiniui vestuvinius 
marškinius ir juostą. Nuo to laiko iki vestuvių 
viena, be draugių palydos niekur viešai nepa
sirodydavo. Todėl tas drauges vadindavo se
kiotėmis. Sužadėtuvių apeigos rodo, kad tai ir 

buvo pačios tikrosios ikikrikščioniškojo laiko 
vestuvės. 

"Meilės kabliukai" 
Piršlybos piršlybomis, bet kaip padaryti, 

kad piršlius atsiųstų būtent tas, į kurį jau se
niau širdelė palinkusi? Mergaitės imdavosi 
burtų. Aukštaitės savo svajonių bernelį steng
davosi pavaišinti pagrandėliu. Tai duonos ke
palaitis, iškeptas iš tešlos likučių, išgrandžius 
duonkubilį. O į arbatą tarp kitų žolelių įdėda
vo vantos lapelį, prilipusį prie kūno po maudy
nių pirtyje, - manė, kad ir bernelio širdis "pri
lips". Kartais tą lapelį nemačiomis ir vaikino 
kišenėje paslėpdavo. Paupiais auga gėlelė, va
dinama gegužėle: viena jos šaknelė juoda, kita 
balta. Juodąją reikėdavo pačiai suvalgyti, o 

baltąją- įdėti į arbatą, kurią paduodavo myli
majam. Tai padaryti reikėjo taip, kad niekas 
nepastebėtų. Sakydavo, kad ir į pyragėlį įkep
tas plaukas "apsivynioja apie širdį". 

Aukštaitės vaikinus viliodavo per kuoky
nes, žemaitės - per nibres. Taip seniau vadin
davo jaunimo pasilinksminimus. Vilionėms 
buvo pravartu turėti "meilės kabliuką". Jį pa
sigaminti nebuvo lengva: Joninių naktį negyvą 
šikšnosparnį reikėjo nunešti skruzdėlynan ir 
įmetus parbėgti namo neatsisukant. Ryte iš 
šikšnosparnio belikdavo kauliukai. Tarp jų -
vienas panašus į kabliuką, kitas į menturėlį. 
Nors trupučiuką pirmuoju kauliuku kepštelė
jus tą, kuris patinka - prie savęs prisitrauki. O 
kokį įkyruolį buvo galima su menturėliu šalin 
nustumti. 

Kitos nusižiūrėdavo medį, kuriame pirmą
kart tais metais užkukavo gegutė. Prieidavo 
prie jo atbulomis ir atžagaria ranka nusilauž
davo šakutę. Iš jos pasidarydavo vąšelį. Ne
mačiom per kokią vakaronę juo užkabindavo 
mielojo drabužius ir viskas pakrypdavo į gerą
ją pusę. Dzūkaitės pasisiūlydavo taisyti berne
lio drabužį. Tada slapčiomis įsiūdavo kamputy 
sidabrinį pinigėlį - kai jį nešios, tos mergaitės 
užmiršti negalės. 

Ar būtinos svetimos tradicijos? 
Neįsigilinusi į savosios tautos papročius, 

neieškanti juose įdomių ir šiuolaikiniam jauni
mui tinkančių dalykų, Lietuvos žiniasklaida 
dabar pašėlo propaguoti šv. Valentino dieną. 
Juokinga puoštis svetimomis plunksnomis ... 
Juoba kad mūsų etninėje kultūroje yra net ke
letas dienų, per kurias jaunimas savo jausmus 
atviriau parodydavo, švelnius žodžius išsaky
davo. Tai Pempės diena (kovo 19-oji, Juozapi
nės), Gegutės diena (kai pirmąkart gegutė už
kukuoja, merginos renkasi po tris brolelius), 
antroji Sekminių diena, vadinama Ryteliu 
(žaidžiamos vestuvės). 

(Lietuvos aidas, 2000.11.12) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus knygų mugė, 

vykusi "Litexpo" parodų 
centre vasario 18-21 dieno
mis, planavo 353 renginius: 
susitikimus su lietuvių ir už
sieniečių autoriais, knygų 
pristatymus, diskusijas, džia
zo koncertus, aktorių spek
taklius. Knygų lentynos bend
rai sudėjus siekė 2.5 km. 
Šiemetinės mugės naujienos 
- eksperimentinis kulinari
jos knygoms pristatyti skir
tas "Gurmanų susitikimų 
kampas", speciali "Autogra
fų sofkutė", "Jam Session", 
kurio metu visi galėjo prisi
dėti kuriant knygą. Mugėje 
planavo apsilankyti 200 bend
rovių iš septynių valstybių. 

Lietuva pakviesta daly
vauti garbės viešnia 2011 
metais vyksiančioje tarptau
tinėje Bolognos (Siaurės Ita
lija) vaikų knygų mugėje, kur 
visam pasauliui galės prista
tyti savo talentingiausius vai
kų knygų iliustratorius. Į 
knygų muges paprastai susi
renka svarbesni pasaulio lei
dėjai, spaustuvininkai, litera
tūros agentai, knygynų pre
kybininkai, autoriai ir iliust
ratoriai. Šių metų kovo 23-
26 dienomis vyksiančioje Bo
lognos vaikų knygų mugėje 
Lietuva bus paskelbta 2011 
m. garbės viešnia. 

Kultūros ministerijoje 
2009 m. gruodį buvo pa
skelbti šeši 2009 m. Valstybi
nės premijos laureatai. Ap
dovanojimus pelnė kino re
žisierius Almantas Grikevi
čius, teatro režisierius Jonas 
R. J urašas, fotomenininkas 
Romualdas Rakauskas, me
no istorikė Marija Matuša
kaitė, poetė Ramutė Sku
čaitė, aktorius Rolandas Kaz
las. 104,000 litų vertės pre
mija, laureato diplomas ir 
ženklai buvo iškilmingai 
įteikti Prezidentūroje š.m. 
vasario 16 d. 

Choras "Jauna muzika" 
savo koncertinės veiklos dvi
dešimtmetį švx_sti pradėjo 
2009 m. gruodį Sv. Kotrynos 
šventovėje kartu su savo il
gamečiu vadovu ir dirigentu 
Vaclovu Augustinu koncertu 
"Vakar, šiandien ir rytoj". 
Gyva, gaivia improvizacija 
choras atliko vokalinio džia
zo ir roko muzikos aranžuo
čių. Koncerte dalyvavo vo
kalistas Jurgis Brūzga bei 
instrumentalistai Dmitrij Go
lovanovas (fortepijonas), Ju
lius Valančauskas (bosinė gi
tara) ir Gediminas Augus
tai tis (perkusija). 

Choro jubiliejaus proga 
buvo atliktos dar dvi koncer
tinės programos. Gruodžio 
11 dieną choras, diriguoja
mas antrojo dirigento Egidi
jaus Kavecko, specialiai pa
rinkta programa sveikino 
choro vyriausiąjį dirigentą 
jo penkiasdešimtmečio pro
ga. Didžiąją koncerto dalį 
skambėjo V. Augustino pa
rašyti kūriniai. Prieš 20 metų 
Remigijaus Merkelio Ir Al
gimanto Gurevičiaus įsteig-

tas choras gaivino sustaba
rėjusią ir socialistinėje meno 
ideologijoje įstrigusią lietu
vių chorinio dainavimo mo
kyklą, pradėjo plėsti to meto 
repertuaro rėmus, atlikti 
šiuolaikinius, daug iššūkių 
keliančius užsienio kompo
zitorių kūrinius. 

Per pirmuosius šešerius 
metus "Jauna muzika" daly
vavo 16 tarptautinių chorų 
konkursų, daugelyje jų lai
mėjo pirmąsias vietas įvai
riose kategorijose bei šešis 
Didžiuosius prizus. Nuo 
1992 metų chorui vadovauja 
kompozitorius ir choro diri
gentas V. Augustinas. 1993 
m. Varnoje (Bulgarija) "Jau
na muzika" buvo pripažin
tas geriausiu Europos choru. 
Vienas iš reikšmingiausių 
pastarųjų metų projektų bu
vo kartu su kompozitoriumi 
Giedriumi Kuprevičiumi ir 
režisieriu Gyčiu Padegimu 
opero-zarzuelos "DaliGala" 
pastatymas Šv. Kotrynos 
šventovėje 2008 metų pava
sarį. Šį veikalą atliko "Jauna 
muzika", kamerinis instru
mentalistų ansamblis ir solis
tai Jonas Sakalauskas (Dali) 
ir Ieva Prudnikovaitė (Gala). 

Vilniaus šokio teatre 
š.m. vasario 18 dieną Klai
pėdos valstybinis muzikinis 
teatras pakvietė į savo nau
jausią premjerą. Režisierė ir 
choreografė Marija Simona 
Šimulynaitė ir scenografė Si
mona Biekšaitė Vilniaus pub
likai pristatė kitokią "Sprak
tuko" versiją. Visai šeimai 
skirtas šiuolaikinio šokio 
spektaklis pagal E.T.A. Hof
fmano pasaką "Spraktukas 
ir pelių karalius" neprimins 
iki šiol garbingą "antikvaro" 
poziciją Lietuvoje užiman
čio klasikinio XIX š. "Sprak
tuko", kuriame šoka baleri
nos su pūstais sijonėliais, o 
pasakos esmę ir tikrus jaus
mus į cukraus vatą įvynioja 
saldi ir pompastiška sceno
grafija. Šis "Spraktukas" -
tai XXI š. kūrinys, kuris at
spindi mus pačius, kuriame 
ieškome atsakymų į šiandien 
ir dabar aktualius klausimus, 
kuris primena, kad pamiršo
me tikėti stebuklais. 

Premjeroje Vilniuje pa
grindinius vaidmenis atliko 
Klaipėdos valstybinio muziki
nio teatro trupės primarijus 
Aurelijus Liškauskas (Sprak
tukas ), pagrindiniu vaidme
niu debiutuojanti Aušra Kra
sauskaitė (Marija), Kristina 
Tarasevičiūtė (Lėlė) bei ilga
metis trupės šokėjas Valde
maras Marcinkus (Drossel
meyeris). "Jaunoji debiutan
tė puikiai pajuto klaipėdie
čių trupės stipriąsias puses -
sportiškumą, artistiškumą, 
muzikalumą. Jos šokio kalba 
sklidina akrobatikos elemen
tų, ištvermės ir jėgos reikalau
jančių judesių kaskadq, ir kar
tu nenutolsta nuo P. Caikovs
kio muzikos romantikos", -
rašė Klaipėdos spauda. GK 
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90-179dienų.„ .. „ ............ 1.25% Taupomoji sąskaita 1.25% 

180-364 dienų ..... .......... 1.25% Kasdieninių palūkanų 

l metų ........ ........... ........... 1.25% čekiųsąskaita iki 0 .25% 

2 metų ........ ............ .......... 1.50% 
3 metų ........ ............ .......... l. 75% 
4 metų .............................. 2.00% 
5 metų ............................... 2.50o/o 

Amerikos dolerių kasd 
palūk. taupymo sąskaita 0.20% 

Amerikos dol GIC 
l metų term. in d ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" ......... 1.25% 
l metų ................................ 1.30% 
2 metų................................ l. 90% 
3 metų ................................ 2.25% 
4 metų .................... ........... 2.50% 
5 metų ...... .... ...................... 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatlliras, kimantis ....•....... . 3.00% 

RRSP irRRIF an.iras, kintmtis. .. 1.25% 

l metų.............................. 1.55% 

2 metų .............................. 2.15% 

3 metų .............................. 2.50% 

4 metų ................... ........... 2. 75% 

S metų ................... ........... 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurret:tiun Ruad 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
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: 

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

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:00-12:30 

Asmenines paskolas 
nuo .... ................................. 5.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ..... ............................... 7.00% 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

l metų ·····-····„···--·····---··· 3.25% 
2 metų .... „„ ••• „ •• ·--········-- ······ 3.50% 

3 metų·····-·········-··········--···· 4.00% 
4 metų·····-·········-········---···· 4. 2 S o/o 
5 metų·····-·········--·····---··· 4. 75% 

Su kintančiu nuošimčiu 

l, 2, 3 metų ······--·······--····· 3.00% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu ..... ·--······--··· 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS PRANEŠA 

47 METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 

2010m. kovo 14-tą, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Aisikėfimo parapijos salėje l Resurredion Road, Toronto, Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2009-jų metų apyskaita, įvyks 
rinkimai dviejų narių į valdybą. 

Norintieji kandidatuoti į valdybą prašome pranešti Violetai Ra
manauskienei ar Rimui Prakapui tel. 416-532-3400 iki kovo l d .. 
Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai. 
Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
savo sąskaitos knygelę. Valdyba 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS OLIP 

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

TEL: (416) 237-1893 

, .. „,, ... _ 

FAX: (416) 237-0426 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip .. FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street Wes t 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, M8W l C5 

Tel. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Lietuva ir Karibų šalys 
LAURYNAS R. 
MISEVIČIUS 

Nurimus Naujametinių 
švenčių šurmuliui, prisiminėm 
vieną tamsiausių mūsų Tėvy
nės pastarųjų metų istorijos 
puslapių - prieš 19 metų sau
sio 13-ąją įvykusią SSSR agre
siją Vilniuje ir keliuose kituo
se Lietuvos miestuose. Ginda
mi sostinės TV bokštą bei Lie
tuvos radijo ir televizijos pa
statą, žuvo 14 mūsų tautos 
didvyrių, o dar 1,000 žmonių 
buvo sužeista. Nors jau pra
bėgo beveik du dešimtmečiai 
nuo šių tragiškų Lietuvos die
nų, liko dar daug neįmenamų 
mįslių ir neišaiškintų pa
slapčių. 

Visgi mane šiuo metu la
biau sudomino kas kita - vie
na skaitytojų prieš porą dienų 
atsiuntė įtakingo britų dien
raščio Daily Mail internetinia
me puslapyje patalpintą 
straipsnelį, kuris byloja apie 
patraukliausias mūsų plane
tos šalis - tas, kur žmonėms 
labiausiai patinka gyventi. In
temational Living žurnalas, 
jau trys dešimtmečiai tyrinė
jantis gyvenimo kokybę įvai
riose pasaulio šalyse, penkeri 
metai iš eilės geriausiąja pri
pažino Prancūziją, kurioje 
žmonės gyvena "visavertį gy
venimą". Antrą vietą užima 
Australija, toliau - ŠVeicarija 
ir Vokietija. Jungtinės Ameri
kos Valstijos šioje "varžybų 
lentelėje" liko septintoje vie
toje, be aukščiau paminėtų 
šalių, į priekį dar praleidę 
Naująją Zelandiją ir Liuk
semburgą. Po Amerikos išsi
rikiavo Belgija, Kanada bei 
Italija. Komentuodamas mi
nėto žurnalo tyrimų duome
nis apie 194 valstybes, Daily 
Mail laikraščio koresponden
tas P. Allen atkreipia dėmesį į 
tai, kad Didžioji Britanija šie
met nukrito net į 25 vietą ... 
Tačiau įdomiausia (bent jau 
mums) ne tai, bet pastebėji
mas, kad šiuose neoficialiuo
se patraukliausios apsigyveni
mui pasaulio šalies "rinki
muose" Lietuva užėmė net 
trimis pakopomis aukštesnę 
vietą nei Anglija! 

Visas 194 šalis Interna
tional Living tyrimo sumany
toj ai įvertino pagal devynis 
kriterijus: pragyvenimo bran
gumą, kultūrinio peno, laisva
laikio praleidimo galimybes, 
aplinkosaugos, asmens saugu
mo, oro sąlygas, oficialią tų 
šalių valdžios institucijų pa
teiktą statistiką, Pasaulio svei
katos apsaugos organizacijos 
duomenis bei paties visą pa-

saulĮ apimančio leidinio žur
nalistų nuomonę. Žurnalo pa
teikto tyrimo rezultatai nuste
bino ne tik tuo, kad į patrauk
liausių 25 mūsų planetos vals
tybių grupę įsiveržusi Baltijos 
šalis aplenkė ne tik D. Brita
niją, bet ir visas Rytų ir Cent
rinės Europos kaimynes: vie
nintelė buvusio "socialistinio 

prisiminėme dar mokykloje 
girdėtas istorijas apie šį 1914 
metais suręstą vieną iš 7 mo
derniojo arba inžinerijos pa
saulio stebuklų. 

Į "Turtinguoju krantu" 
pramintą Costą Ricą įplaukė
me trečiąją 2010-ųjų dieną, 
prisirišome Limon uoste, iš 
kurio pajudėjome garsiojo 

Iš k.: grjždami j uostą susitikome vietinius miškingų pa
plūdimių gyventojus - krokodiliulms ir papūgas; Costa Ricoje 
paragavome vadinamųjų "ponios pirštelių", ypatingai saldžių 
mažųjų bananą 

Beplūduriuojant vandenyno platybėse, 11-ojo "Carnival 
Miracle" aukšto denyje įrengtoje krepšinio aikštelėje susitiko 
visi i minėtą iškylą leidęsi lietuviai ir kiti krepšiniui ištiki
miausi kruizo dalyviai 

bloko" atstovė, išsikovojusi 
aukštesnę (20-tą) vietą nei 
Lietuva, tapo Vengrija. Tuigi, 
Lietuvoje dar nėra taip blo
gai! Tuo iš tiesų netrukus įsi
tikinome ir mes, šiuos Naujus 
metus sutikę Vakarinėje Ka
ribų jūros šalių pakrantėje, 
nusprendę į antrąjį XXI š. 
dešimtmetį įžengti kruizinia
me laive. 

Su keliais lietuviais drau
gais iš Ročesterio, NY, pasi
rinkę vieno populiariausių pa
saulyje "Carnival Cruises" 
siūlomą Naujametinę iškylą į 
Vakarų Karibus, jų dvylika
aukščiu laivu "Miracle" iš Ft. 
Lauderdale (FL), 2009-ie
siems besibaigiant, kartu su 
daugiau kaip 2000 turistų iš
plaukėme į "šiltuosius kraš
tus". 2010-uosius sutikome 
Atlanto vandenyne pakeliui į 
pirmą mūsų kelionės tikslą -
Colon uostamiestį Panamoje. 
Antrąjį Naujųjų metų rytmetį 
aplankėm Pietų ir Šiaurės 
Amerikos "jungtinę" grandį -
turbūt ilgiausią pasaulyje di
diesiems laivams skirtą kanalą 
turinčią Panamą. Visi nejučia 

tropikų gyvūnų rojaus -
džiunglių link. Pakeliui susiti
kę vieną įdomiausių šio regio
no šalių laukinės gamtos at
stovų iguaną, specialiu trakto
rium pasivažinėjome po bež
džionių giminės staugūnų "re
zidenciją", nufotografavome 
aukštai tarp medžių šakų pa
kibusį tinginį bei įvairiaspal
ves taškuotąsias varles. Grįž
dami į laivą užsukome į bana
nų plantaciją ir paskanavome 
retai Jungtinėse Valstijose pa
sitaikančių mažųjų šios rūšies 
vaisių, vadinamųjų "ponios 
pirštelių". 

DR. STASYS DUBICKAS 

Prieš pasukant atgal mek
sikiečių įlankos link, stabtelė
jome ties ilgamete britų kolo
nija Belizu, "įstrigusiu" tarp 
Gvatemalos ir Jungtinių Mek
sikos valstijų, garsėjančiu ant
ru pagal dydį pasaulyje barje
riniu koralų rifu, neapmokes
tintų palaidų deimantų pre
kyba bei senovės Majų impe
rijos statinių liekanomis Altun 
Ha ir Xunantunich vietovėse. 
Įdomiausia tai, kad oficiali 
šios nedidukės Centrinės 
Amerikos valstybės kalba -
anglų, nors čia daugiausia is
paniškai kalbančių kaimynų. 

Na, ir kokios išvados? 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~,'-Q-~~--\l,1..-.~- .;_:j __ c.-.,»<. 

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

(905) 333-5553 

Nepaisant tikrai malonaus kli
mato, nė vieno iš minėtų trijų 
pripažintų "rojaus kampelių" 
tame patraukliausių gyveni
mui pasaulio šalių sąrašo vir
šuj e neradau, o ir gimtosios 
Lietuvos į gan gražią Karibų 
betvarkę neiškeisčiau. 

(Ntrs. autoriaus) 



Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos pabaigtuvės 

MLE rengėjai (iš k.): Algirdas žemaitaitis, Vaclovas Bagdonavičius, Algirdas Matulevlčius, 
DanuU ValentukeviBenė, Vytautas Kaltenis, Sigitas Tutlys, AliuU Zimanienė, Nijolė Dzind.zi
liauskienė, Virginija Budrikienė, Aldona Stanelienė, Vytautas Gocentas, 2009.IX.24 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Kaip ir pirmiesiems trims 
tomams daugiausia straipsnių 
parašė patys lietuvininkai -
prof. dr. Vilius Pėteraitis 77 
(iš viso 1, 209), doc. dr. Mar
tynas Purvinas 22 (1,714), doc. 
dr. Albertas Juška 219 (568), 
Vytautas Gocentas 24 (167), 
Algirdas žemaitaitis 95 (431), 
t Eva Labutytė 1 ( 40), t Jurgis 
Reisgys iš Australijos 7 (86). 

Ypač vertingą pagalbą 
teikė Lietuvos MA narys ko
respondentas prof. habil. dr. 
Domas Kaunas, prof. habil. 
dr. t Vacys Milius, prof. habil. 
dr. t Angelė Vyšniauskaitė, 
prof. habil. dr. t Algirdas Gai
galas. 

Viršelio dailininkas prof. 

Spausdinta ir 
el. knyga - varžovės 

Neseniai atsiradusi gali
mybė skaityti knygas kompiute
rio ekrane sukėlė knygų leidė
jams daug rūpesčių. Viena iš 
didžiausių pasaulyje leidybos 
verslovių Macmillan pareiškė 
atsiimanti savo knygas iš pre
kiaujančios el. knygomis "Ama
zon" tinklalapio. Leidėjų tvirti
nimu, per maža elektroninės 
knygos kaina (arti $10), paste
bimai mažina prekybą spaus
dintomis knygomis, leidėjai ir 
autoriai patiria nuostolių. 
"Macmillan" leidėjai atsiėmė iš 
šio tinklalapio itin paklausą tu
rinčias naujas knygas, kitos lei
dybos jmonės "Harper & Col
lins" irgi sustabdė savo leidinių 
skaitmenine versija prekybą. 
"Macmillan" leidėjai siūlo, kad 
el.knygų, ypač pačių populia
riausių, kaina turėtų būti tarp 
$12-15 (US), vėliau galėtų būti 
mažinama. Populiari leidybos 
verslovė "Harper & Collins" 
nutarė el.knygų versiją išleisti 
keliomis savaitėmis vėliau nei 
spausdintųjų. Kanadiečiai el. 
knygų gali įsigyti "Amazon's 
Kindle" tinklalapyje, kur siūlo
ma beveik 300,000 pavadinimų 
leidinių. Vidutinė el.knygos 
kaina -12 dol. (Cdn.). SK 

Alfonsas Žvilius. Gal ne visi 
skaitytojai pastebėjo ir užšif
ruotą kiekvieno tomo eilės nu
merį, kurį rodo viršelio centre 
esanti nuotrauka su vienu, 
dviem, trim ar keturiais asme
nimis. 

MLE redakcinės kolegi
jos pirmininkas Lietuvos MA 
akademikas prof. habil. dr. 
Zigmas Zinkevičius ir MLE 
vyr. redaktorius doc. dr. Vac
lovas Bagdonavičius savo pra
tarmę "Šios enciklopedijos 
sumanytojo ir vadovo Viliaus 
Pėteraičio atminimui" baigia 
šiais žodžiais: "Vienas iš pas
kutinių jo žygių - MLE, kuri 
ne tik pasitarnaus vienydama 
šiandieninę Mažosios Lietu
vos autochtonų bendruome
nę, ugdydama tautinį orumą 

bei pilietinę sąmonę Lietu
voje, bet ir veikdama naująją 
Europą, kurioje turėtų būti 
siekiama darnaus universalių
jų žmogiškųjų vertybių ir tau
tų kuriamos kultūrinės įvairo
vės sąskambių". 

Būtų tikslinga išleisti ir 
enciklopedijos vienatomį, ku
ris jau pradėtas rengti Qei vy
riausybė šiuo sunkiu ekono
minės krizės laiku skirs lėšų), 
iš pradžių anglų, o vėliau rusų 
bei vokiečių kalbomis. 

• Mažosios LietŲ.vos encik
lopedija. T.4: Rahn - Zvižežeris l 
Mažosios Lietuvos fondas; Vil
nius: Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas, 2009 (Vilnius: 
Standartų spaustuvė). - 919, (9) 
p.: iliustr., faks., portr., žml. Tira
žas 4000 egz. ISBN 978--5-420-
01658--9. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

--_.u.~·~ 
DENTAL ~ ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshorc Road E. 104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 
Mi issauga, ON LlG IE5 Mississauga, ON LlN OAS 

~ 
........_ _ __, www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 
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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 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Nea pmokestina ma 
taupomo ji sąskai ta) 
Kasdieninių kintamųjų palūka nų 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

PAPI LDOMA TAU POMOJI 1.20% 

"Plana s 24" Kasdieninių 
pa l ūkan ų čekių / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00 - $24,999.99 0.150% 
$25,000.00 - $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimči ai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomas) 
l metų 1.45% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.30% 
l metų iškeičiamas 1.25% 
Neša metines ar sudėtines 
palūkanos 

1---------~ 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 
l metų 1.30% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.50% 

TERM INUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 dienų 
90- 1 79 dienų 
180-269 d ienų 

•------------1 270-364 dienų 
JAV DO LE RIŲ KAS DIENI NIŲ l metų 

0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

N EKILNOJAMO TURTO 
5 metų 

PAS KOLOS 
Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuoš imčiais 

3.00% 1---------1 Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 
2.25% 
3.10% 
3.60% 
4.00% 
4.00% 
4 .60% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 

1_pa_g_al_p_ar_e_ika_la_v_im_ą ______ 
1 

S metų 

1.20% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3 .50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be jspė jimo 

ASMENIN ĖS PASKOLOS 
5 .0 % ir aukščiau 

ASMENIN IS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

MH 
PARAMA 

www.p a rama.ca 

li"'A.KTYVAI per $18 S ,000 ,000 
Pa lankūs n uoš imč ia i. Malonus ir sąžiningas asmeninis pata rnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šešt Uždaryla 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERA TYVAS PAR ~~ 

PARAMA ma lo nia i praneša , 
kad užbaigė 2009 metus pelningai. 

$330,000-
tai suma, kuri išmokėta mūsų teisėtiems na riams. 

Pelno padalijimas, santaupų papildomos pal ūkanos 
taupytojams bei pa lūkanos skolininkams, 

pervestos tiesiog i kasdienines narių sąska itas 
2010 metų vasario 3 dieną. 

PARAMA rūpinasi savo nariais! 
Valdyba 
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Ziemos olimpiada 
VANKUVERYJE 

Lietuvos sportininkai olimpiados atidaryme Vankuveryje š.m. 
vasario 12 d. Ntr. atsiuntė A. Valaškevičienė 

Pirmasis aukso medalis namuose 

Iš k.: A. Bilodeau - Vankuverio olimpinių žaidynių aukso me
dalininkas; Marianne St. Gelais, greitojo čiuožimo take lai
mėjusi sidabro medalį. 

Vankuverio žiemos žaidynėse sėkmė lydėjo kvebekietį 
čiuožimo laisvu stiliumi Alexandre Bilodeau. Laimėjimas 
čiuožimo take ant Cypress kalno - ne tik asmeninė, bet ir vi
sos Kanados pergalė. A. Bilodeau -pirmasis sportininkas, lai
mėjęs aukso medalį namuose. Kanadoje per ankstesnes Mont
realio ir Kalgario olimpines žaidynes nė vienam sportininkui 
nepavyko atsistoti ant aukščiausios apdovanojimų pakylos. 
Sportinė sėkmė olimpiadoje buvo palanki ir kitai kvebekietei. 
Varžybose, kurios sutapo su 20-uoju jos gimtadieniu, Marianne 
St. Gelais, tik šiek tiek atsilikusi nuo kiniečių sportininkės, 
greitojo čiuožimo 500 m nuotolį įveikė antroji, laimėdama 
sidabro medalį. SK 

Sukaktuvinės sporto žaidynės 
60-sios sukaktuvinės Š. Amerikos lietuvių sporto žaidy

nės įvyks š.m. balandžio 30 - gegužės I' 2 d.d. Klyvlande, 
OH. Zaidynes vykdo Klyvlando LSK "Zaibas", kartu šven
čiantis ir savo 60 metų jubiliejų. Žaidynių programoje numa
tomos krepšinio, tinklinio, plaukimo, stalo teniso, kėgliavimo 
rungtynės vyrams ir moterims. Žaidynėse dalyvauti kviečia
mi lietuvių sporto vienetai bei individai, atlikę 2010 m. re
gistraciją ŠALFASS-je. Tolesnės informacijos bus nuolat 
pranešamos klubams ir skelbiamos tinklalapiuose www.sal
fass.org ir www.zaibas.org. ŠALFASS centro valdyba 

v 

Zinios iš Lietuvos 
13.2 sek. O Vankuverio olim
pinėse žaidynėse vykusiose 
sprinto lenktynėse dalyvavo 
visi keturi Lietuvos slidininkai. 
Moterys įveikė 1.4 km nuotolį, 
o vyrai 1.6 km. Nė vienam 
mūsų slidininkui nepavyko 
patekti į 30-tuką ir toliau tęsti 
kovas dėl aukštesnių vietų. 

• Sunkią pergalę SEB 
BBL čempionate iškovojo 
Kauno "Žalgirio" klubas. Da
riaus Maskoliūno auklėtiniai 
savo arenoje tik po pratęsimo 
84:81 palaužė Artūro Valei
kos Valmiera "Valmiera" 
(Latvija) klubą. 

• Kiek netikėtą pergalę 
BBL čempionate iškovojo 
daugkartiniai Lietuvos yirme
nrbi ų prizininkai Siaulių 
"Siauliai". Antano Sireikos 
auklėtiniai savo arenoje 107: 
100 nugalėjo titulą ginančius 
Vilniaus "Lietuvos ryto" krep-

šininkus, kuriems tai buvo pir
moji čempionate patirta ne
sėkmė šį sezoną. 

• Vankuverio olimpinių 
žaidynių moterų biatlono 15 
km asmeninėse varžybose 
Lietuvos atstovė Diana Rasi
movičiūtė užėmė 30-ą vietą, 
ją pasidalijusi su tą patį laiką 
pasiekusia prancūze S. Be
caert. 25-erių metų mūsų ša
lies atstovė keturiose ugnies 
linijose prašovė 3 kartus (1 + 
O+ 1+1) ir gavo tris papildo
mas baudos minutes. Viso lie
tuvė nuotolyje sugaišo 44 min. 

• Sėkmingai Portugalijos 
uždarų patalpų klubų lengvo
sios atletikos čempionate da
lyvavo trys Lietuvos atstovės. 
Eglė Balčiūnaitė 400 m bėgi
mo baigmėje nuotolį įveikė 
per 53.47 sekundės ir ne tik 
tapo nugalėtoja, bet ir 0.18 
sekundės pagerino nuo 1983 
metų A. Ambrazienei priklau
siusį Lietuvos rekordą. VP 

Skambančios ir švytinčios 
"Pėdos kelyje" 

Atkelta iš 5-to psl. 

Savo brandžioms, gilioms 
mintims išsakyti autorius pasi
telkia į pagalbą ir prozą, ir poe
ziją. Jas nuostabiai knygoje su
pina ir meniniu žodžiu nutapo 
visą ilgą savo gyvenimo kelią, 
kuris toks natūralus, neišgalvo
tas, nenušlifuotas, tik Dievo 
apvaizdos nuo pat mažystės 
globotas. Knygos turinį su
skirstęs į atskirus skirsnius, 
memuarus pagyvina eseistine 
forma aprašydamas įdomes
nius gyvenime nutikusius įvy
kius. Ypač įdomūs pedagogi
nio darbo apmąstymai. Per 
gyvenimą neštas dviejų jo pra
dinės mokyklos mokytojų su
gretinimas, lydėjo visą kelią. 
Taurusis, švelnusis mokytojos 
Veronikos Lingytės pavyzdys, 
kaip šviesos spindulys į artimo 
širdį, tapo "credo" bendrau
jant su mokiniais ir kolego
mis. Taip jau buvo lemta, kad 
pėdas teko palikti einant mu
ziko-pedagogo keliu. 

Įdomi jo pradžia sudėtin
gais pokario metais. Tais sun
kiais laikais mokėti ieškoti 
"aukso vidurio" buvo neleng
va, bet autorius sugebėjo "ar
tėti prie J. Biliūno 'Žiburio"'. 
Rašytojo atmintyje daugybė 
įdomių žymių asmenybių, vie
naip ar kitaip stipriau prisidė
jusių prie jo asmenybės for
mavimosi. Gamtos apdovano
tas gabaus žmogaus prigimti
mi, ypač jausdamas tėvų pa
dovanotą muzikalumą, nepra
leido nė mažiausios progos 
šioje srityje tobulėti. Ir lydi 
gyvenimo keliu mūza, atneš
dama dvasinį pasitenkinimą, 

pakylėdama, suvesdama su 
įdomiais žmonėmis, vėliau ko
legomis, bendraminčiais. 

Kiekviena paminėta įžy
mybės pavardė, dar apvaini
kuota nuoširdžiu poetiniu žo
džiu. Ir skamba odės: Lietu
vos savanoriams, Jonui Šve
dui, Vladui Bartusevičiui, 
Sauliui Sondeckiui, Petrui 
Gaulei, Alfonsui Mikulskiui, 
Onai Mikulskienei, Vytautui 
Skripkauskui, Stasiui J aškui, 
Šv. Kazimiero ordinui ir kt. 

Įdomi paralelė išvesta aiš
kinant dvi sąvokas: "Dirigen
tas ir partitūra" - "Direkto
rius ir mokykla". Skaitytoją 
daug ko išmoko susivokti mu
zikos pasaulyje, parodo sunkų 
kelią, kol pasiekiama profe
sionalumo. Humaniškumas, 
siekiant bendro tikslo, mokė
jimas kolektyvo veiklą taip su
styguoti, kad skambėtų kaip 
simfoninis orkestras - tada 
tik veikla gera ir prasminga. 

Visi gyvenimo tarpsniai, 

• 

visos pėdos kelyje apipintos 
poezijos posmais, pagyvina, 
sušildo. Tačiau ne mažiau 
sušildo ir sustabdytos gyveni
mo akimirkos - nuotraukos. 
Ir čia rašytojas be kaukės. 
Žiūrėkite, dvasia nepasikeitė, 
pasikeitė tik jos būstas. Žvel
gia du jauni veidai, spindu
liuojantys laime, o po įa para
šyta: "Mes jau kartu". Zemiau 
kita nuotrauka, po kuria pa
rašyta: "Štai ir aukso sukaktu
vės". Belieka pačiam skaityto
jui pamąstyti, įvertinti amži
nąsias vertybes, suvokti jų 
kainą. Šiandien Petras Juode
lė jau nuvertęs uolą, suradęs 
raktą, gyvenęs ir dirbęs tėvy
nės šviesai ir tiesai, palikęs gi
lias pėdas nueitame kelyje, 
dar aktyviai dirba literatūros 
baruose ir visuomeninėje 
veikloje. Šiandien ypač reikia 
tautai tokių žmonių, kurie sa
vo gyvenimo pavyzdžiu rodo, 
kaip reikia "kabintis" į gyveni
mą ir kam jį aukoti. 

l'EDOS SPECIALISTAS 
HIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... K LNO SK.AU MAJ 

... PĖDOS KAUSMAJ 

... PIR TŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEF RMA IJ IR 

GRYBELrNIAI USIRGIMAI 

• VA IKŲ EIS 

NESKLANDUMAI 

l DĖKLAIS 

IAJ 

+ PRllMAME VISU 
i......;;;,=----1 PLA INIU DRAUDIMU 

• ST · RILO ĮRA KIA I 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLS01 . „ ANCA TER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

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 
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Seimų popietė 
prezidentūroje 

Šeimų popietė Lietuvos prezidentų rūmuose, Kolonų salėje 

Ne garbingi diplomatai ar užsienio valstybių vadovai sau
sjo 24-osios popietę rinkosi į Prezidentūros rūmų Kolonų salę. 
~i.a mažie.si~ms vilniečiams ir jų tėveliams buvo surengta 
seimų popiete. 

Susirinkusiems programą parodė keletas Vilniaus miesto 
meno grupių. Akt. J. Gudzinevičiūtė ir L Jankaitis suvaidino 
"Pasaką apie vėžliuką", Vilniaus Mokytojų namų vaikų liaudies 
muzikos grupė "Reketukas" padainavo senovinių dzūkų ir 
aukštaičių dainų, sutartinių, pagrojo liaudies instrumentais -
lumzdeliu, kanklėmis. Justino Vienožinskio dailės mokyklos 
moksleiviai pakvietė pasižiūrėti jų piešinių, o M. Mažvydo 
bibliote~o~ ~aikų literatūros skyrius surengė knygų parodą. 

PopieteJe buvo smagu ir vaikams, ir juos palydėjusiems 
tėvams bei seneliams. Inf. 

Toronto Prisikėlimo parapi
jos teatro studija "Žalios lan
kos" pasirodė Kanados lietu
vių dienų programoje 2009 
m. spalio 10 d. su vaidinimu 
Samuilo Maršako "Katės na
mai". A. Minkevičiaus nuo
traukoje ugniagesiai - kovas 
- Raselė Gaulytė, bebrai -
Laura lvaniukas ir Linukas 
Baziliauskas 

l TRUMAPAI l 
• Klaipėdoje veikia Kino 

muziejus, kuriame galima pa
matyti senas kino kameras, 
projektorius, įvairaus dydžio 
filmų juostas, montavimo 
techniką, afišas, kino teatrų 
nuotraukas. 

• Šeštojoje tarptautinėje 
jaunių gamtos mokslų olim
piadoje Azerbaidžano sosti
nėje Baku, kurioje varžėsi jau
nuoliai iš 47 valstybių, lietu
viai moksleiviai laimėjo du 
sidabro ir keturis bronzos me
dalius (Respublika) 

• Seinuose "Žiburio" mo
kykla, finansuojama Vysk. A. 
Baranausko fondo, anot jos 
direktoriaus, galėtų priimti 
dar bent šimtą mokinių. Da
bar čia mokosi - gimnazijoje 
31, pagr. mokykloj 38 ir darže
lyje 31. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
KALGARIO VYTAUTO DIDŽIOJO MOKYKLA 

Lietuviška duona - jos kelias ir 
paslaptys apie ją 

Kuo ypatinga lietuviška 
duona? Kokį ilgą ir nelengvą 
kelią jai reikia nueiti, kol ji 
patenka ant mūsų stalo? Ko
kios paslaptys apie ją? Ką mo
kiniai turėtų žinoti apie vieną 
pagrindinį žmogaus suvarto
jamą produktą? Tokie buvo 
mūsų netradicinės pamokos 
apie lietuvišką duoną tikslai. 

Džiaugiuosi, kad Violeta 
Levandauskienė geranoriškai 
padėjo man vesti šią pamoką. 
Violeta panašią pamoką yra 
vedusi Toronto Maironio li
tuanistinėje mokykloje. Pasi
tarę nusprendėme, kad pa
mokos pradžioje būtų nau- Draugiškai ir ritmingai kulia rugius su spragilais 
dinga sužinoti, ką mokiniai 
jau žino apie tikrą lietuvišką (..' - r 

duoną, kokias skonio savybes 
jie gali pavartoti, apibūdinant 
ją. Paragavę įvairios lietuviš
kos duonos, vaikai surašė 
būdvardžius apie duoną -
"skani", "saldi", "minkšta", 
"juoda". Apibūdindama duo
nos rūšis, Violeta atnešė mo
kiniams parodyti tikrų grūdų 
- rugių, kviečių, miežių, avižų. 

Erikas bando atskirti pelus 
nuo grūdų 

Mokiniai ragauja lietuviškos duonos; užduotys apie grūdų 
rūšis ir padargus 

Vaikai kiekvieną jų ragavo, 
apibūdino spalvą, formą, sko
nį, vėliau klijavo prie atitin
kamos grūdų varpos piešinio. 
Vėliau mokiniai paeiliui skai
tė pasaką apie vilką, norėjusį 
išsikepti duonos. 

Taip, tai ilgas ir sunkus 
procesas. Vaikai išvardijo vi
sus tarpsnius - nuo sėjos iki 
kvapnios duonos ant stalo. 
Vėliau Violeta pamokė vaikus 
kaip sėjami grūdai, kaip reikia 
juos kulti su spragilais, kaip 
ritmingai iškalbėti ritmą be
kuliant, kaip atskirti pelus nuo 
grūdų ir pan. Žiūrėjome su 
vaikais ir DVD apie Lietuvos 
kaimą, duonos kepimą, užkal
bėjimus, patį kepimo procesą. 

Pamokos pabaigoje, kol vyres
nieji mokiniai raštu atpasa
kojo visą duonos kelią, jau
nesnieji grįžo prie būdvardžių 
apie duoną - atsirado žodžiai 
"rūgšti", "skylėta", "balta", 
"apskrudusi ... " 

Mokiniai puikiai atliko 
sekančią užduotį užmerkto
mis akimis, nustatydami, ko
kia tai buvo duona - ruginė, 

kvietinė ar 5 grūdų. Teisingai 
atspėjus, kiti mokiniai jiems 
paplodavo. Taip, sena lietuvių 
patarlė "Be duonos sotus 
nebūsi", bet gaji ir šiandien. 

Aida Labanauskienė, 
Kalgario Vytauto Didžiojo 

lituanistinės mokyklos 
vedėja 

___ ... , TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA 

Tikybos pamoką Toronto Maironio mokykloje veda kun. Vytautas Staškevičius 
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AtA 

KAZIMIERUI LINGIUI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmoną MARIJĄ ir dukrą 
dr. Auksuolę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

B.S.R.S. Prakapai A. V. Bubeliai 
M. Gudelienė 

AtA 
ALGIRDUI VINKAUSKUI 

mirus Brazilijoje, 

jo seserį, mūsų choro narę, Heleną Ulbikienę ir 

jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

TLPK choras ''Daina" 

MIRUS MŪSŲ MIELAI KLASĖS DRAUGEI 

AtA 
IRENAI TEOFILEI 

CIPARIENEI 

nuoširdžiai užjaučiame jos vaikus ir jų šeimas bei 

visus gimines ir kartu pasigendame -

Jonas Nešukaiti'l, 

Suzana Stravinskienė 

Aldona Vaitonienė 

Birutė Pranienė 

Danutė Staškevičienė 

Aldona Zarembaitė 

PADĖKA 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖ.JUS VYRĄ IR TĖVĄ 

AtA 

JUOZĄ RICKŲ, 
reiškiame nuoširdžią padėką visiems. Dėkojame 
draugams ir labdaros organizacijoms, už gedu
lines Mišias, už giedojimą ir maldas mūsų gyveni
mo skaudžią valandą -

Su pagarba ir padėka kiekvienam ir visiems -
Zosė Rickienė, duktė Vaida, sūnus Jonas ir jų šeimos 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU j Vilnių 

201 o m. vasario 17 ir kovo 3 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. vasario 17 ir kovo 3 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Labdaros slaugos namą įėjimas dengiamas gražiu stogu Ntr. G. Paulionienės 

Aukos paminklui 
Tulkiamos lėšos paminklui 

Partizano motinai Lietuvoje 
statyti. Tu.o reikalu Kanadoje 
rūpinasi buv. konsulas Haris 
Lapas. Aukoms telkti yra ati
daryta speciali sąskaita "Para
moje" - m. 16848. Visi tautie
čiai kviečiami prisidėti, minint 
Lletuvos laisvės dvidešimtme
tį, ženklinamą ir partizanų gy
vybių bei kraujo aukomis. Ligi 
šiolei suaukota $1,200. Inf. 

Įvairios žinios 
• Praeitais metais (2009) 

Lietuvos Biržų rajone buvo 
įregistruota 217 gimimų, 393 
mirtys, 109 santuokos ir 66 iš
tuokos. 

• Tilžėje praeitų metų pa
baigoje buvo surengta Vydū
no darbų paroda "Birutės" 
draugijos būstinėje. Parodą 
aplankė nemažai žmonių iš 
Lletuvos. 

• Šių metų pradžioje Lle
tuvoje pasirodė ketvirtoji kny
ga LU:tuvių teatro ;swrija. Au
toriai susirūpinę, kad leidinys 
gali nesusilaukti skaitytojų su
sidomėjimo. Inf. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

O pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

•< t S 1'1\ l i'I J.\ S 
A RT STUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

(nuo 1919 metų) 
A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
& Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
& Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

~ .Į,..l,_"-
Saugus ir prasmingas gyvenimas senjorams Lietuvoje ! 

1 
ROYAL 
RESIDENCE 

• Parduodami arba nuomojami apartamentai • Slauga 
• Gyvenimas bendruomenėje • Medicininė r eabilitacija 

Karališkoji rezidencija, Pakalnės g. 3, Birštonas, tel. +370 686 77373 
www.karaliskojirezidencija.lt 



Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

l Rcsurrcction Rd. Toronlo O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-5531 

KLF ADMINISTRATORIAUS-ES PAIESKA 
Kanados lietuvių fondo (KL.F) valdyba ieško asmens KL.F 
raštinės administraciniams bei buhalteriniams darbams 
atlikti. Darbo laikas - dvi dienas per savaitę. 

PAGEIDAUTINA PATIRTIS: • administracinė bei buhalteri
nė (QuickBooks) • įvairių kompiuterinių programų naudo
jimas (Word, Excel ir pan.) • lietuvių ir anglų kalbų vartoji
mas• Kanados lietuvių organizacijų bei KLF veiklos paži
nimas. 

Nesuradus tinkamo kandidato, pareigos bei darbo laikas 
gali būti dalinami i dvi dalis (administracinę ir buhalterinę). 

Dėl papildomos informacijos susidomėję yra kviečiami 
asmeniškai kreiptis j KLF raštinę darbo laiku: 

pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.; 

tel. 416-889-5531 
arba el.paštu: klfondaa@on,ajbn.com. 

Pareiškimo laiškas kartu su patirties priedais (resume) turi 
pasiekti KLF raštinę ne vtllau kaip š.m. kovo 12, penktadlenĮ. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrec1ion Rd. Toronlo O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jiisų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviL{ 01ganizacijoms davė 2.38 min. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 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. 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
af fdiated 

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 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIEiSEZONINIS ORO SILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 
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Mieli ateitininka.i ir ateitininkės, 
Nuoširdžiai sveikinu visus su Valstybės atkūrimo diena Vasario 16-ąja ir su ateitininkijos 
100-mečio jubiliejinių metų minėjimo pradžiai 

Nuo liandien ateitininkai Lietuvoje ojicialiai pradeda lręati jubiliejinius ateitininlcijos 
100-mečio metus. 

l 00-metff ateitininkų istorŲa glaudžiai mrijusi su mūsų valstybės atkūrimu, katalikų 
pasauliečių sąjūdi.io atsiradimu, modernios risuomenės susifornrm'imu, tautinės kultūros 
ilaiskleidimu naujos kūrybos formomis, mokslo pabmga, luna ut laisw;. 

'Jebūnie ši diena mums visiems paskatinimas prisiminti mūsų pirmtakų nuveiktus darbus ir 
įsipareigojimas tapti Lietuvos kilnių §viesuolių karta, kuri mokėtų gyventi dėl Lietuvos ir, 
jei T~nė pašauks, už Lietuvą ~bę atiduoti. 

Vasario 19-ąją - ateitininkijos l 00-aais gimtadienis. Pagal seną prieškario ateitininlcų tradiciją, 
ateitininkijm gimtadieniu laikDma 1910 mdų Wl8tUio 19 diena, kada Louvain (Belgija) univer
sitete buvo išrinkt.a pirmoji "Lietinių katalikų sluikntų sąjungos", l'ėliau tapusios ateitininkais, 
wzldyba. 

Su šventėmis! 

GARBĖ KRISTUI/ 

Ji]gantas Mallnauskas, Ateitininkų federacijos pirmininkas 

) Toronto skautai kviečia visus atsilankyti i 1 
J P~~~~~O ~~AP~~S~L~IE ( 

~ 201 O m. kovo 7, sekmadieni, nuo 9 v.r. l 
f Šių metų tema - " Daina", kuri remia ateinančią l l Dainų šventę Toronte. j 
, Kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti ~ 
• • 

v 

PROFESIONALUS DAZVMAS 
DAUGELIO METŲ PATIRTIS, UŽTIKAINANTI 

NEPRIEKAIŠTINGĄ KOKYBĘ UŽ PRIIMTINĄ KAINĄ. 
Ruošiatėa pardavimui, nusipirkote namą, norite il 

atnaujinti - mes jums padėsime, galime nemokamai 

atvylctl Ir fkalnoU darbą. 

DĖL DAUGIAU INFORMACIJOS KREIPKITĖS 

tel. 416 886-6877 

~Wųi\I~ 

DENT.A.L C:.A.R.E 

Dr. J. Hirgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį ir at
vykstantiems į Kanadą. Skambinti Mariui Rusinui tel 416 588-2808 
e:xt. 26 dienos metu. 

l SLAUGOS NAMŲ 
21NIOS l 

• Ačiū visiems, kurie pa
rėmė Labdaros slaugos namus 
pinigine auka: $1000 - NN; 
$800 - A Monstvilienė; $500 -
A Puteris; $100 - V. Acldand, 
A. Masionis, A. Ranonis, A. 
Žvirblys; $50 - Ž. Ignatavičius. 
A.a. J. Janulaičio atminimui 
$115 - Šv. Mykolo ligoninės 
darbuotojai; a.a. l. Ciparienės 
atminimui page!~ti aukąj? 
$100 G.K. Gaputis, a.a. V. Z1-
linskienės atminimui pagerbti 
aukojo $50 J. Dubininkaitė; a.a. 
E. Kripienės atminimui pa
gerbti aukojo $50 J. Dubinin
kaitė ir L Krokker. 

• Labdaroje, vasario 16 d., 
slaugos namų gyventojai iškil
mingai atšventė Vasario 16-
osios nepriklausomybės šventę. 
Tiesiai iš oro uosto atvykę gar
bės svečiai Paulius Kovas, "Am
bersail" kapitonas, ir aktorė 
dainininkė Nijolė Narmontaitė 
pasitiko gyventojus su sveikini
mais iš Lietuvos. Jų bendra 
mintis - nepaisant kurioj pusėj 
Atlanto esa.m.e, mes visi esame 
vaikai Lietuvos, broliai ir sese
rys. Muzikos programą atliko 
smuikininkas Mindaugas Gab
rys ir akordeonistas Juozas 
Bansevičius. Savanorė poetė 
Gražina Stauskienė paskaitė 
savo sukurtas eiles. 

• Yra prašoma, kad lanky
tojai griežtai laikytųsi ir sektų 
"Public Health" sveikatos gai
rių - naudoti pritaikytą rankas 
dezinfekuojantį skystį įeinant ir 
išeinant; jeigu nesijauti sveikas, 
geriau paskambinti, bet nelan
kyti, kol visi susirgimai praeis; 
prašoma "neatnešti" gyvento
jams ligų. Norint pasitikrinti 
slaugos namų gyventojų "out
break. status", kreiptis j informa
ciją tinklalapyje www.labda 
ra.ca.AKA 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelią dė
jimo, elektros Įvedimo, "plum
blng" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyW. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kvlla~lvs 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

įprastu laiku, 11.15 v. ryto, po 
jų vyks mūsų parapijos metinis 
visuotinis susirinkimas Lietuvių 
Namų patalpose. 

Anapilio žinios 
• Vasario 21, sekmadienį, 

Vasario šešioliktosios šventės 
proga Lietuvos kankinių šven
tovėje 11 v.r. Mišiose iškilmin
gai su savo vėliavomis dalyvavo 
Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuo
pa ir KLK moterų draugijos 
mūsų parapijos skyrius. Tą pa
čią dieną taip pat iškilmingo
mis pamaldomis buvo paminėta 
Vasario šešioliktoji ir Gerojo 
Ganytojo šventovėje. 

• Vasario 13 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje susituokė 
Janina Vilija Pacevičiūtė su 
Cosimo Commisso. 

• Port Dover mieste mirė 
a.a. Vincas Zadurskis, dauge
liui pažįstamas "Aro" choris
tas. Laidotuvių Mišios bus va
sario 26, penktadienį, 11 v.r. 
Šv. Kazimiero lietuvių švento
vėje Delhi mieste. 

• Mūsų parapijose Gavė
nios susikaupimus ves kųn. 
Laurynas Grikietis, Kauno Sv. 
Dvasios (Šilainių) parapijos 
vikaras ir mokyklos kapelionas. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
susikaupimo dienų tvarka: kovo 
12, penktad., 11 v.r. Mišios su 
pamokslu; kovo 13, šeštad., 11 
v.r. Mišios su pamokslu ir 6 v.v. 
Mišios su pamokslu; kovo 14, 
sekmad., Mišios ir pamokslai -
įprasta sekmadienio tvarka. Iš
pažinčių susikaupimo vedėjas 
klausys kasdien prieš ir po Mi
šių. Anapilio autobusėlis Gavė
nios susikaupimo metu veš mal
dininkus nuo "Vilniaus rūmų" 
Anapilin penktadienį ir šešta
dienį 10.30 v.r. ir atgal parveš 
po susikaupimo pamaldų. Sek
madienį autobusėlis veš mal
dininkus įprasta sekmadienio 
tvarka. Delbi miesto Šv. Kazi
miero šventovėje susikaupimas 
bus kovo 14, sekmad., 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
susikaupimas bus kovo 16, ant
rad., 2 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. 

• Nuoširdžiai dėkojame už 
ilgus metus Gerojo Ganytojo 
šventovės rinkliavų tvarkymą 
Vaciui Abramavičiui. 

• Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūrio narių visuo
tinis susirinkimas bus vasario 
28, sekmadienį, 12.15 v.p.p. 
Anapilio chorų repeticijų salė
je. Visi nariai maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti priešmokyklinio amžiaus 
vaikučiams "Pučia vėjas" gar
saplokštę (CD) ir "Dainavos" 
wų vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". Taip pat dar vyksta 
ir knygų bei muzikos juostelių 
išpardavimas. 

• Mišios vasario 28, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Joną ir 
Konstanciją Rugius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje vasario 28, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Aleksą 
Kusinskį; Delhi Šv. Kazimiero 
šventvėje vasario 27, šeštad., 3 
v.p.p. už Beržinių ir Seškų 
šeimų mirusius. 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos vaikų choras, o ateinantį 
sekmadienį giedos "Volungės" 
kamerinis choras. 

• Kanados Vyskupų konfe
rencijos leidimu, tikintieji turi 
teisę pakeisti penktadieninį ga
vėninį pasninką į bet kokį arti
mo meilės, labdaros ar maldos 
darbą. Kartu ji pabrėžia, kad 
Didysis penktadienis, kaip ir 
Pelenų trečiadienis, - visiems 
sveikiems 18-59 metų amžiaus 
tikintiesiems yra įpareigojamo 
pasninko dienos. Nevalgytina 
ne tik mėsa, bet ribotinas ir 
maisto kiekis. Gavėnios metu 
mūsų šventovėje kiekvieną 
penktadienį 6.30 v.v. yra eina
mas Kryžiaus kelias (stacijos). 

• Kanados lietuvių kunigų 
vienybės valdyba kasmet parū
pina kunigą, kuris yeda Gavė
nios rekolekcijas. Siais metais 
mūsų parapijoje rekolekcijas 
kovo 18-21 d.d. ves kun. Laury
nas Grikietis, Kauno Šv. Dva
sios parapijos vikaras ir katali
kiškos gimnazijos kapelionas. 

• Bažnyčia skatina mus ir 
toliau melstis už krikščionių 
vienybę. Lietuvių ekumeninės 
pamaldos, klebonų susitarimu, 
vyks kovo 9 d., 7 v.v. mūsų para
pijos šventovėje. Pamokslą sa
kys liuteronų Išganytojovpara
pijos klebonas kun. A. Zilins
kas, o kovo 14 d. ekumeninės 
pamaldos vyks liuteronų Išga
nytojo parapijoje 11.15 v.r., ku
riose pamokslą sakys katalikų 
kunigas. 

• Metinis visų parapijiečių 
susirinkimas įvyks balandžio 18 
d., 12 v.d. parapijos salėje. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 28: 8 v.r. už a.a. Mykolą Za
bulionį; 9 v.r. už a.a. Alidą Gro
en'in Woud; 10.45 v.r. už a.a. 
Ipolitą Stanevičių, už a.a. J ero
nimą Pleinį ir už a.a. Rūtą Vaš
kevičiū tę-Stankienę - 5 meti
nės; 12.15 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius. 

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopos metinis susirinki
mas, turėjęs įvykti vasario 28, 
atidedamas į sekmadienį, kovo 
7, 2 v.p.p. Toronto Lietuvių 
Namuose. 

Lietuvos ambasadorės Kana
doje Gintės Damušytės tink
laraštį rasite http:Udamusyte. 
urm.lt/. Ambasadorė kviečia 
skaitytojus pateikti savo ko
mentarus tinklalapyje. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius au
ka ar rėmėjo prenumerata, tes
tamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi - TŽ leidėjai 

• Konfirmantų pamokos 
kovo mėnesį vyks sekmadieniais 
po pamaldų kovo 7, 21 ir 22 
d.d. Sekmadienio tikybos pa
mokos - kovo 7 ir 28 d.d. 

• Ekumeninės pamaldos 
antradienį, kovo 9, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos šventovėje ir 
sekmadienį, kovo 14, 11.15 v.r. 
Išganytojo parapijos švento
vėje. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Vasario 20 d. įvyko Va
sario 16-osios minėjimo užsi
ėmimai mokiniams mokyklos 
auditorijoje, kuriuos vedė šie 
KLJS-gos nartai: Audra Rusi
naitė, Daniel Sarūnas, Darius 
Paznekas, Rūta Samonytė, Re
nata Simonavičiūtė, Mykolas 
Kamaitis, Aras Ruslys, Aurelija 
Saplytė, Erikas Kamaitis, Algis 
Puteris, Gintas Dirsė, Julija Si
monėlytė ir Vida Naudžiūnaitė. 
Buvo skanių blynų kepimas, 
vaikų veidukų grimavimas tri
spalve, Lietuvos geografijos 
mokymas žaidimo būdu, susi
pažinimas su tautiniais šokiais 
ir kt. Dalyvavo mokiniai nuo 
jaunųjų darželio iki 6 sk. 

• 7-8 sk. ir aukštesniųjų li
tuanistinių kursų mokiniams 
buvo apibūdinta KLJS-gos 
reikšmė ir veikla. Dėkojame vi
siems, prisidėjusiems studen
tams. 

• Dėmesio! Šeštadienį, va
sario 27, po pamokų (1-2.30 
v.p.p.) visi mažieji choristai, 
kurie ruošiasi Dainų šventei, 
susirinks Prisikėlimo parapi
joje. Ten galės užkąsti "pizza" 
ir pasitobulinti muzikos "work
shop". Tėveliai prašomi juos 
ten nuvežti. 

• Kovo 13 ir 20 d.d. pamo
kų nebus - pavasario atosto
gos. Živilė 

Dokumentinio filmo "Slap
tieji :XX amžjaus archyvai" pir
moji dalis "Simtas paskutinių 
valandų" bus rodoma Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W., 
Vytauto Didžiojo menėje š.m. 
vasario 28, sekmadienį, 2 v.p.p. 
dideliame ekrane. Įėjimas -
laisva auka. 

"Knygos Lietuvai" vajus 
ruošia užsienio lietuvių autorių 
knygų siuntą į Lietuvą. Turin
tieji šių knygų prašomi skam
binti tel. 416 769-1266. Knygas 
paimsime iš namų. 

Norintieji įsigyti dokumen
tinio filmo "The Soviet Story" 
diską prašomi skambinti tel. 
416 769-1266. LN Kultūros ko
misija šį diską lietuviams parū
pina savikaina. Vytas Kulnys 

Lietuvių tautinių šokių instituto, Inc. Rinkiryų komisija, 
susidedanti iš Reginos Polikaitienės, Ritos Zukienės ir 
Danutės Augutės-Scola, posėdžiavusi š. m. sausio 6 d., skel
bia naująją Lietuvių tautinių šokių ip.stituto, Inc. tarybos su
dėtį: Vida Brazaitytė - buvusi LTSIV sekretorė-redaktorė, 
Tautinių šokių ansamblio "Grandis" Cikagoje pagyvenusiųjų 
ratelio mokytoja; Danguolė Varnienė- buvusi LTSI pirminin
kė, Los Angeles LB ansamblio "Spindulys" vadovė; Tomas 
Mikuckis - Tautinių šokių grupės "Sambūris" Bostone vado
vas; Daina Žemaitaitytė - Los Angeles LB ansamblio "Spin
dulys" mokytoja; Gi,!ltaras Grinkevičius -Tautinių šokių an
samblio "Grandis" Cikagoje baletmeisteris. 

Sveikiname naująją valdyb_!l ir linkime sėkmės jūsų dar
buose! Tariame nuoširdų ACIU kadenciją baigiančiai valdy
bai, ypač jos pirmininkei Danguolei Varnienei už įdėtą darbą 
ir ištvermę puoselėjant lietuvišką tautinį šokį. Inf. 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Kun. Laurynas Grikietis, Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) pa
rapijos vikaras, ves rekolekcijas Aušros Vartų p~apijoje vasario 
28 d. Išpažinčių bus klausoma tarp 9 ir 10 v.r. Sv. Mišios ir pa
mokslas -10 v.r. Po Mišių salėje bus galima susitikti su rekolekci
jų vedėju. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa rengia Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 20-ties metų sukakties minėjimą ko
vo 7, sekmadienį. Mišios šia proga bus atnašaujamos 11 v.r. Po 
Mišių salėje vyks minėjimas. 

Aušros Vartų parapijos visuotinis susirinkimas įvyks kovo 
14, sekmadienį, po 11 v. r. Mišių. Du komiteto nariai baigia sa
vo kadenciją, bet gali būti perrinkti. Norį kandidatuoti prašomi 
pranešti klebonui kun.P. Mališkai. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, vasario 21, šv. Mišias atnašavo kun. Joseph 

Powers. Kleb. kun. Aloyzas Volskis pranešė vasario 7 d., kad tris 
sekmadienius - vasario 21, 28 ir kovo 7 d.d. - jo nebus. 

Šeštadienį, vasario 20, cepelinų gaminimo pamoka įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos virtuvėje. Organizavo Alice Skrupskytė 
ir Daiva Jaugelytė-Zatkovic. Dana Urbonavičienė parodė 18 
mokinių, kaip padaryti šitą lietuvišką patiekalą. Vėliau visi val
gė savo sėkmingai paruoštus cepelinus. 

A.a. Kenneth Savicskas, 59 metų amžiaus, staiga mirėvva
sario 16 d. Sūnus - Angelės Teresevičiūtės-Savicskienės-Sle
kienės ir a.a. Jono Savisko. Liūdi mama, teta Bertha, dukte
rėčios ir sūnėnai, kiti giminės ir draugai. Gedulines Mišias Šv. 
Kazimiero šventovėje atnašavo AV kleb. kun. Paulius Mališka. 
Giedojo Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų jungtinis cho
ras, vargonavo Laurynas Djintcharadze. Sol. Guy Zenaitis gie
dojo Ave Maria. Palaidotas Notre Dame des Neiges kapinėse. 

A.a. Amelia (Emily) Norush-Gingras, 86 metų, mirė va
sario 17 d. Žmona - a.a. Edmond Gingras. Liūdi sūnus Richard 
(Barbara), dukterys Colette (Bill) ir Valerie (Ken), vaikaičiai Be
linda ir Jeffrey. Palaidota Field of Honour kapinėse, Pointe
Claire, nes vyras buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas. MZ, VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

PADĖKA 
Visų "Viltelės" klubo vai

kučių ir narių vardu norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti Jums už 
finansinę dovaną, kuri mums 
labai pravers, nes 2010 metais 
ruošiame "Viltelės" klubo 10-
tąjį jubiliejų. Jūsų finansinė au
ka labai visus nudžiugino. Dė
kojame Jums už supratimą, šil
tus žodžius bei karštus sveikini
mus. Tegul už jūsų gerumą atly
gina Dievulis tuo, kas Jums ge
riausia ir svarbiausia. Te 2010 
metai Jums būna palankūs, ku
pini gėrio ir džiaugsmo. 

SKAUTU VEIKLA 

ASS suvažiavimas 

Visi Akademinio sąjūdžio 
nariai kviečiami dalyvauti Aka
deminio skautų sąjūdžio 2010 
m. visuotiniame suvažiavime 
"Atnaujink savo pasižadėjimą", 
kuris įvyks 2010 m. balandžio 
16-18 dienomis Doubletree 
Hotel Crystal City, Washington, 
DC. Ruošiama įdomi suvažiavi
mo programa Ad Meliorem! 
Lauksime visų! Dėl informaci
jos prašau pasižiūrėti www. 
skautai.net akademikų puslapyje 
arba suvažiavimas2010@com 
cast.net. Akademinio skautų 

l 

Vida Stankevičienė, 
Punsko neįgalių vaikų 

organizacijos vedėja 

AUKOS l 
A.a. Sofijos Butkevičienės 

atminimui, užjausdami jos vyrą 
Henriką, dukras su šeimomis, 
Stefa ir Algis Medeliai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

A.a. Sofijai Butkevičienei 
mirus, užjausdami jos vyrą 
Henriką, dukras Nijolę ir Radą 
bei jų šeimas, St.V. Kneitai Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

IEŠKOME ATEINANČIOS 
AUKLĖS 2 berniukams, 4 ir 6 
metų, Mississaugoje. Tel. 905 
848-6719. 

sąjūdžio centro vadija 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




