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Išlikti lietuviais 
Jaunystė - tai pats linksmiausias gyvenimo laikotarpis. 

Jaunų žmonių polėkius tenkina įvairios smagios valandos, 
bendraamžių ir vienminčių kuriama, organizuojama veikla. 

Sv IS ryškus bruožas dažnai susilaukia ir priekaištų, kad 
jaunimas per mažai rūpinasi dvasinėmis gelmėmis, 
plaukia daugiau paviršiumi, kur daugiau malonių aki

mirkų. Toks požiūris betgi apibūdina tik dalį tikrovės, kuri 
iš tikrųjų yra ir platesnė, ir gilesnė, dažnai iš šalies nepaste
bima arba nenorima pastebėti, ypač žvelgiant į tą jaunimą, 
kuris yra organizuotas, užsimojęs bendromis pastangomis 
siekti reikšmingų tikslų, stengiantis ir linksmą pramogavi
mą padaryti gera priemone užsibrėžtiems tikslams siekti. 
Šitai pastebint į akis krinta ir mūsų išeivijos lietuviško jau
nimo susiorganizavimas, nuosekli veikla ir tęstinumas vis 
nestokojant jaunuolių, stojančių vieton tų, kurie "pasens
ta". Tikslas paprastas ir kilnus - išlikti lietuviais negyvenant 
Lietuvoje. Rodos, dalykas tikrai nesudėtingas. Tačiau, kaip 
gyvenimas rodo, pasitempti vis dėlto reikia, kad pastangos 
atrodytų tikros, o ne vaidinamos. Taigi, kalbama apie Pa
saulio lietuvių jaunimo sajungą, vienaip ar kitaip pažįstamą 
ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Sios Sąjungos atstovai, neseniai iš
siskirstę po XIII-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso po 
savo gyvenamuosius kraštus, apylinkes ir draugysčių rate
lius, parsivežė ne tik glėbius malonių įspūdžių, bet ir Kong
reso priimtas rezoliucijas. Jos byloja vis pasikartojantį ryžtą 
išlaikyti lietuvybę, kas ir sudaro jau trečiąją išeivijos kartą 
pasiekiantį, nesikeičiantį pagrindinį Sąjungos tikslą. Tuo 
viešai skelbiamas už Lietuvos ribų gyvenančio lietuviško 
jaunimo visuomeninių užduočių tęstinumas. Belieka 
džiaugtis, kad ilgametė pamainų grandinė nenutrūksta -
sveikinti ir linkėti, kad ji stiprėtų vis veiklon įsijungiant 
naujiems entuziastams, apsisprendusiems būti kartu su tos 
pačios lietuviškos kilmės jaunimu. 

T IKSLAI, nors kilnūs arba būtini, savaime nepasiekia
mi. Ir juo jie svarbesni, juo daugiau reikia dėti pa
stangų jiems pasiekti, ir tai gerai apgalvotų, apsvars

tytų - kaip, ką, kada ir kodėl atlikti, nuo ko pradėti, kokios 
pagalbos ir iš kur tikėtis. Visa tai natūraliai sukelia ir nuola
tinį rūpestį. O labai dažnai nieko atidėlioti nebegalima, rei
kia veikti tuoj pat. Todėl ir tokiems atvejams turi būti iš 
anksto pasiruošta, nes užsibrėžtų tikslų siekiant kiekviena 
diena gali atnešti netikėtumų, sudaryti kliūčių, kurios turi 
būti įveikiamos. Todėl pasiruošimo atidėlioti nereikėtų, nes 
visa, kas naudinga, geriau daryti šiandien nelaukiant rytdie
nos. Pastaroji gali būti gundanti dar nieko nepradėti, dar 
laukti. O jau patekus į atidėliojimo įprotį dingsta energija, 
blėsta entuziazmas, ir geri norai bei šaunūs tikslai belieka 
iškilmių šūkiuose ir plakatų įrašuose. Visa tai verta prisimin
ti įsijungus į organizuotą veiklą, kuri normaliai reikalauja 
planingų įsipareigojimų, nes pribėgom pagal ūpą ir orą ne
daug ką nuveiktume. Taip yra ir su tuo mūsų didžiuoju rū
pesčiu - lietuvybės išlaikymu. Norint pasiekti geresnių re
zultatų reikia naudoti visas priemones, kurios būtų tam rei
kalui tinkamiausios - pvz. dažniau vartoti lietuvių kalbą, 
skaityti lietuviškus tekstus, domėtis lietuvišku gyvenimu ir 
jame aktyviau dalyvauti, priklausyti savoms parapijoms bei 
organizacijoms, bendrauti, draugauti su lietuviais, lankyti 
Lietuvą - dar daug yra galimybių ir projektų, kurie taptų 
kasdienybės dalimi juos pasitelkiant. Atsimintina ir tai, kad 
šv. Kazimieras, kurio dieną švenčiame kovo 4, yra lietuvių 
jaunimo globėjas. Šita privilegija turėtų būti taip pat tinka
mai suprasta ir įvertinta. Tad testiprina Jis mūsų jaunimo 
pastangas neišsižadėti savo kilmės. ČS 

v 

Siame numeryje 
Karalaitis ant balto žirgo - 3,4 psl. 

Lietuvos vyriausybės vadovas Amerikoje - 4 psl. 
Ateitininkijos 100-metis - 5 psl. 

16-ji gyva Kanados Londone - 6 psl. 
Maironis dvaro aplinkoje - 8 psl. 

IX Dainų šventės grafikė - Snaigė Šileikienė - 9 psl. 
Kviečiu puodeliui kavos„. -10 psl. 

Kai širdis dega vaikams ir muzikai-13 psl. 

Bendruomeninė veiklos duona 
Vasario 16-oji Toronto apylinkėje 

2010 m. Vasario 16-osios minėjime, įvykusiame Anapilyje, Mississaugoje, vasario 21 d. 
Viršuje, iš k. Pranas ir Teresė Pargauskai, kuriems įteikta KLB kultūrininko-visuomenininko 
premija. Šalia jų - KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė, mecenato Prisikėlimo kred. kooperatyvo 
pirm. Algis Simonavičius. Dešinėje - paskaitininkas "Ambersail" odisėjos 11-tos įgulos kapi
tonas Paulius Kovas su veikėju Br. Stundžia. Apačioje - tautinių šokių atlikėjai, "Gintaro" 
studentų grupė 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Saulėtą vasario 21 dienos 
popietę Toronto ir apylinkių 
lietuviai susirinko į tradicinį 
Vasario 16-osios, Nepriklau
somybės paskelbimo 92 meti
nių minėjimą Anapilio (Mis
sissauga) didžiojoje salėje. 
Minėjimo programai vadova
vo Saulius Simonavičius, pa
kvietęs visus atsistoti scenoje 
pastatytų vėliavų pagerbimui 
ir Kanados bei Lietuvos him
nams, kuriuos prie mikrofono 
giedojo Daiva Paškauskaitė 
kartu su susirinkusiais arti 400 
Mississaugos ir Toronto lietu
vių. Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegatas prel. Ed
mundas Putrimas savo invo
kacijoje padėkojo Dievui už 
laisvės dovaną ir už bendruo
meninę veiklos duoną, kurią 
šia proga dalijomės. Lietuvos 
garbės konsulas Paulius Kuras 
pasveikino visus susirinkusius 
ir perskaitė ištrauką iš Lietu
vos ambasadorės Gintės Da
mušytės sveikinimo Kanados 
lietuviams. Jis taipgi pranešė, 
kad prezidentė Dalia Gry
bauskaitė ordinu Už nuapel-

nus Lietuvai apdovanojo mu
zikę Dalią Viskontienę. Ordi
nas bus įteiktas Toronte ren
giamoje IX Dainų šventėje. 

Kanados lietuvių bend-

Vasario 16-osios minėjime da
lyvavusi Mississaugos bur
mistrė Hazel McCallion tarė 
šiltą sveikinimo žodį 

ruomenės krašto valdybos pir
mininkė Joana Kuraitė-Lasie
nė pasveikino dalyvius ir per
skaitė Lietuvos seimo pirmi
ninkės Irenos Degutienės svei
kinimą išeivijai. Ji pranešė, 
kad Krašto valdybos teikimu, 
Prisikėlimo kredito koopera-

tyvo išmokama visuomeninin
ko-kultūrininko premija ski
riama Teresei ir Pranui Par
gauskams, ilgamečiams Del
hi-Tillsonburgo apylinkės vei
kėjams. Premiją jiems įteikė 
mecenato Prisikėlimo kredito 
kooperatyvo pirmininkas Al
gis Simonavičius. 

KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė Danutė Garba
liauskienė tarė sveikinimo žo
dį ir padėkojo minėjimą su
rengusiems bei visiems svečiams 
už dalyvavimą. S. Simonavi
čius perskaitė Kanados minis
terio pirmininko Stephen Har
per sveikinimą raštu, tada pa
kvietė Bronių Stundžią prista
tyti minėjimo kalbėtoją Paulių 
Kovą. Pakviestasis šiek tiek 
supažindino žiūrovus su Lie
tuvos jūrininkystės praeitimi. 

Odisėjos nuotykiai 

Paulius Kovas įdomiai pa
pasakojo apie Lietuvos tūks
tantmečio odisėjos "Amber
sail" jachtą, organizavimą ir 
pasiruošimą kelionei, į kurią, 
jo žodžiais, išvyko 120 lietu
vių, o grįžo 120 patriotų. 

Nukeltai 2-tą psl. 
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Ką reiškia eiti Gavėnios keliu? 
Pelenų trečiadienio audiencijoje popiežius Benediktas 

XVI kalbėjo apie Gavėnios keli9:, kuris tęsiasi 40 dienų ir 
atveda iki Velykų džiaugsmo. Siame dvasiniame kelyje 
nesame vieni, sakė jis, nes Bažnyčia nuo pat pradžių mus 
lydi ir mus palaiko su Dievo Žodžiu, savyje turinčio dvasinio 
gyvenimo programą ir atgailos įpareigojimą, ir su sakra
mentų malone. Apaštalo Pauliaus žodžiai suteikia mums 
nuorodą "norime jus paraginti: neimkite Dievo malonės vel
tui! Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!". 
Iš tiesų, krikščioniško gyvenimo vizijoje kiekviena akimirka 
yra palanki ir kiekviena diena yra išganymo diena, tačiau 
Gavėnios laiku šie žodžiai Bažnyčios liturgijoje skamba ypač 
reikšmingai. Kad 40 pasiruošimo Velykoms dienų yra palan
kus ir malonės laikas, galime suprasti iš barstymo pelenais 
apeigų metu sakomų kvietimų: "atsiverskite ir tikėkite 
Evangelija" ir "atsimink, kad esi dulkė ir dulke pavirsi". 

Pirmuoju kvietimu kviečiama atsiversti. Šis kvietimas 
yra labai rimtas. Juo apnuoginamas paviršutiniškumas, daž
nai būdingas mūsų gyvenimui. Atsiversti reiškia keisti kryptį 
gyvenimo kelyje. Ne šiek tiek pasukti, bet visiškai pakeisti 
kryptį. Atsiversti reiškia eiti prieš srovę, kuri yra paviršu
tiniškas, nenuoseklus ir apgaulingas gyvenimo būdas, nere
tai mus valdantis ir paverčiantis blogio vergais ar drungnos 
moralės kaliniais. Tuo tarpu su atsivertimu pasukama į 
krikščioniškas gyvenimo aukštumas, pasitikint gyvąja ir 
asmenine Evangelija, kuri yra pats Kristus. Tai Jis yra atsiver
timo gilioji prasmė ir tikslas, Jis yra kelias, kuriuo visi kvie
čiami eiti. Tui yra atsivertimo šviesiausias bruožas. Tui nėra 
tik moralinis apsisprendimas, kuriuo pataisome savo morali
nį elgesį, tačiau tikėjimo pasirinkimas, kuris įtraukia į 
bendrystę su Jėzaus gyvu ir konkrečius asmeniu. Atsiversti ir 
tikėti Evangelija nėra du skirtingi dalykai, kažkaip atsidūrę 
greta vienas kito, tačiau išreiškia tą pačią tikrovę, - sakė 
popiežius Benediktas XVI. 

Tai, kad Gavėnia yra palankus ir malonės metas paro
doma per seną liturginę formulę, kurią ištaria kunigas, ant 
galvos barstydamas pelenus: "atsimink, kad dulkė esi ir 
dulke pavirsi". Šie žodžiai nukreipia į pačią pradžią, kai 
Viešpats tarė nusižengusiam Adomui: "Savo veido prakaitu 
valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. 
Juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši!". Čia Dievo žodis primena 
mūsų trapumą ir jo kraštutinę formą - mirtį. Prieš įgimtą 
mirties baimę ir prieš kultūrą, kuri įvairiais būdais cen
zūruoja žmogaus tikrovę ir patirtį mirtyje, Gavėnios liturgija, 
viena vertus, primena mirtį kviesdama realizmui ir išminčiai, 
kita vertus, kviečia priimti krikščioniško tikėjimo netikėtą 
naujovę, kuri atsiskleidžia būtent per mirties tikrovę. 
Žmogus yra dulkė ir į dulkę sugrįš, tačiau Dievo akyse tai 
brangi dulkė, nes jis sukūrė žmogų amžinybei. Liturginė for
mulė apie "dulkę" pilną prasmę įgyja mąstant apie naująjį 
Adomą, Jėzų Kristų, kuris taip pat norėjo pasidalinti su 
kiekvienu žmogumi, per savo mirtį ant kryžiaus, bendru tra
pumu. Bet būtent ši mirtis tapo keliu Prisikėlimui, per kurį 
Kristus tapo malonės šaltiniu jį tikintiems, suteikiant dalį 
dieviškajame gyvenime. Tad pelenų barstymo simbolis 
kviečia per Gavėnią apmąstyti Kristaus mirtį ir prisikėlimą, 
mumyse pačiuose mirštant "senajam žmogui", susietam su 
nuodėme, ir gimstant "naujajam žmogui", gimusiam iš 
Dievo malonės. Radijo Vatikanas 

Bendruomeninė veiklos duona 

2010 m. Vasario 16-osios minėjimo Anapilyje, Mississaugoje, vasario 21 d. rengėjai - KLB 
Toronto apyl. valdyba su pirm. Danute Garbaliauskiene (3 iš k.), KLB krašto valdybos pirm. 
Joana Kuraite-Lasiene (l iš d.). Kairėje - paskaitininkas Paulius Kovas ir programos atlikėja 
aktorė-dainininkė Nijolė Narmontaitė 

Atkelta iš 1-mo psl. buvo visame pasaulyje iškelti 
Lietuvos vardą tūkstantmečio 

Jis apibūdino kelionės proga, ir tai jie padarė. O Lie
kas dieninius vargus, buiti- tuvos vieningą dvasią odisėjos 
nius-fizinius reikalavimus bei organizatoriai parodė jos už
iššūkius, pareiškė visų buriuo
tojų susižavėjimą dvidešimt 
šešiose lietuvių bendruome
nėse sutiktais tautiečiais, jų 
šiluma ir entuziazmu. Skaid
rėse rodė laivą, jo įrangą, susi
tikimus su lietuviais įvairiose 
bendruomenėse. 43,000 jūr
mylių kelionėje juos lydėjo 
įvairūs nuotykiai, pavojai, trū
kumai bei malonumai. Horno 
rage ant kalniuko, stebuklin
gai nesiaučiant jokiai audrai, 
pasisekė ištiesti didžiulę tri
spalvę 2009 m. vasario 16 d., o Vasario 16-osios minėjimo 
Anglijos Londone "Amber- meninės dalies programos at
sail" jachtai pakeltas Bokšto likėja aktorė-dainininkė Ni
tiltas. Įgulos džiaugėsi susiti- jolė Narmontaitė 

Jaunimo teatro "Žalios lankos" skaitovai, puikiai deklamavę 
Vasario 16-osios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 
21 d. Iš k.: Paulius Pacevičius, Emilija Gutauskaitė, Greta 
Pacevičiūtė, Tomas Botyrius ir Birutė Banytė 

kimų su lietuviais kiekviena 
akimirka, nuo Australijos iki 
Pietų Amerikos, nuo Šiaurės 
Amerikos iki Ispanijos ir bai
giant Baltijos kraštais. 

Gdanske įgulą sutiko du 
autobusai lietuvių, atkeliavu
sių iš Punsko. Visi susitikimai, 
ir dideli, ir maži jiems buvo 
svarbūs ir mieli, teigė P. Ko
vas, buvęs vienuoliktosios įgu
los kapitonu. Kelionės tikslas 

baigimui paskatinę 52 vieto
vėse lietuvius ir Lietuvoje gy
venančius tuo pačiu momentu 
kaip ir "Ambersail" įgula Klai
pėdoje, kartu sugiedoti tauti
nę giesmę 2009 m. Valstybės 
šventės, Mindaugo karūnavi
mo dieną, liepos 6-ąją. Jo ro
domame filme parodytas šis 
įspūdingas himno giedojimas. 
Br. Stundžiai, kaip Lietuvos 
Buriuotojų sąjungos garbės 

nariui, svečias įteikė Lietuvoje 
išleistą Odisėjos albumą ir 
filmą. 

Užbaigiant minėjimo ofi
cialią dalį, Mississaugos bur
mistrė Hazel McCallion pa
sveikino visus, pasidžiaugda
ma lietuvių įnašu į Kanados 
gyvenimą, priminė, kad čia 
gyvendami neturime didelių 
vargų, kaip kitose pasaulio ša
lyse šiais laikais, o galime 
įveikti įvairius sunkumus, ki
tiems padėti, nors kartais at
rodo, kad patys vieni daug ne
galime padaryti. Tačiau kartu 
dirbant viską galima pasiekti. 

"Mūsų džiaugsmas Tu" 

Aktorė-dainininkė Nijolė 

Narmontaitė, torontiečiams pa
žįstama iš 2009 m. Kanados 
lietuvių dienų, pradėjo meni
nę programos dalį šiai progai 
pritaikytais žodžiais. Tada pa
kvietė Toronto vaikų teatro 
grupės "Žalios lankos" (vad. 
Daiva Botyrienė) penkis narius 
scenon Qų vardai nebuvo pa
žymėti programoje). Jie sce
noje gražiai susirikiavę puikiai 
padeklamavo patriotinių pos
melių, kuriuos parašė Rima 
Žemaitytė Deiuliis. 

Lietuvių liaudies ratelį 
"Pasėjau rūtą" pašoko "Gin
taro" tautinių šokių grupės 
vaikučiai (mokytoja Violeta 
Kašina). Tekstus iš vaikystės 
suvaidino N. Narmontaitė, o 
"Gintaro" studentai pašoko 
ligšiol nematytą šokį "Trivil
jonas" (chor. R. Tamučio, 
muz. A. Rakšnio, aranž. V. 
Ramanausko). Retro grupė 
"Tarp kitko" pašoko valsą 
"Home on the Range" (vad. 
Ichtiandras Urniežius) ir Ša
baniausko tango "Ruduo". 
Įtarpais N. Narmontaitė dar 
padainavo ir padeklamavo, 
gražiais žodžiais ir iškilia nuo
taika užbaigdama minėjimą. 

Visi buvo pakviesti užkan
dėliams Anapilio parodų sa
lėj e. Minėjimas, prasidėjęs 
4.15 v. baigėsi 6.45 v.v. 

(Ntrs. K. Poškaus) 



Karalaitis ant balto žirgo 
"„.Su džiaugsmu sveikinu ir palaima palydžiu kun. Prano Gavėno 

knygą Šventasis Kazimieras" (Vysk. Juozas Žemaitis) 

ANTANINA URMANAVIČIENĖ 

Kun. Pranas Gavėnas, populiarinęs ir gar
sinęs pasaulyje savo tėvynę ir Lietuvos vienin
telį Šventąjį - Kazimier~ grįžęs Lietuvon iš 
Brazilijos išleido knygelę Sventa~isf~azimiera~. 
Autorius, mylėdamas Lietuvą, d1džmodamas1s 
jos praeitimi, susijusio su šv. Kazimiero gyve
nimu, ir parašė visiems lengvai supra~tam~, 
paprasta, gražia kalba šį kūrinėlį. "Ypatmgas1s 
jaunimo Globėjas šv. Kaz~iera~ mūsų d~ per 
mažai pažįstamas", - sake kumgas Gavenas. 

Karališkoje Kazimiero Gediminaičio ir 
Elžbietos šeimoje augo 13 vaikų, tarp jų ir bū
simasis Šventasis. Elžbieta buvo religinga, 
mokė ir vaikus pamaldumo. Buvo išsilavinusi, 
skaitė rašė. Tuo tarpu karalaičio Kazimiero 
tėvas karalius Kazimieras rašyti nemokėjo. Jis 
ramaus charakterio, kantrus, ištvermingas, 
ryžtingas, atkaklus, paveldėjęs lietuv~ams bū
dingus bruožus. Daugelį būdo savy?1ų ~~v~~
dėjo ir karalaitis Kazimieras. Bet vaikysteJe JIS 
išmoko skaityti, rašyti. Patiko kalbų mokyma
sis, mokėjo lotynų, vokiečių, lenkų kalbas: 

Krokuvoje, karalių rūmuose, kur gyvenusi 
karališkoji šeima, prabangos netrūko. Dažnos 
puotos, linksmybės, kur dalyvauja_ir kara!~i
čiai. Tik Kazimieras, tapdamas ptlnamecm, 
pradėjo skirtis nuo savo br~lių. Li~ksmybė~ to 
nedomino. Nuo stalo anksciau pakildavęs, 1es
kodavęs ramios vietos. Tarnai pavargdavo jo 
ieškodami ir rasdavo jį šventovėje atsiklaupu
sį prieš Švč. Me~gelės Marijos altorių. ~rtais 
aptikdavo jį ir Sv. Stanislovo katedroje, kur 
buvo palaidotas jo senelis. 

Karalaitis Kazimieras ir Lietuva 

Karalius Kazimieras, nemokėjęs rašto ir 
lotynų kalbos, savo palydovu paskyrė karalaitį 
Kazimierą. 1479 m. jie būdami Lietuvoje, T~a
kų pilyje, susitinka su Venecijos ambas.adonu
mi, o Gardino pilyje su trimis _sūnumis kara
lius Kazimieras švenčia šv. Kaledas. 

Karalius Kazimieras valdė ir Lietuvą, ir 
Lenkiją. Ir lietuviai, ir lenkai buvo _juo ~e~a
tenkinti. Lenkai, kad neskubama sujungti Lie
tuvos su Lenkija, o lietuviai, kad negrąžinama 
lenkų užgrobta Padolė, kuri buvo reikalinga 
atremti Maskvos kunigaikštystės dažnėjan
tiems puolimams. Lietuvos reikalai buvo ap
leisti nes karalius jais nesirūpino. Lietuvos 
bajor~ taryba karalių Kazimierą buvo išrinkusi 
Lietuvos Didžiuoju kunigaikščiu ir prašė, kad 
Lietuvą jis dažniau lankytų arba leistų pasto
viai gyventi vienam iš sūnų. Lietuviai norėjo 
karalaičio Kazimiero. Tėvas išsigando, kad 
sūnus netaptų didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu. Karalius, neatsižvelgęs į lietuvių pageida
vimus, liko Lietuvoje, o sūnui Kazimierui ~a
vedė valdyti Lenkiją. Kazimierui jaunesma
jam teko labai daug ir intensyviai dirbti. Jis 
pervargo, jo sveikata pradėjo silpnėti. 

Karalaitis Kazimieras Vilniuje 

1483 m. su tėvais ir dviem broliais jis at
vyksta į Vilnių, o karalius grįžta Lenkijon. ~
ralaitis, gyvendamas Vilniuje, rūpinvasi nel~1-
mingaisiais. Užsikrovęs ant savo gleznų pec1ų 
rūpesčių naštą, stengiasi padėti v~rg~am~, na~
laičiams. Jis tampa jiems ir brolm, Ir tevu, Ir 
sūnumi nors kiekvieną dieną jausdavo savo 
senkanČią sveikatą. Karalaitis gyveno kuni
gaikščių rūmuose, kurie buvo šalia k~te~ros, 
Vytauto Didžiojo pastatytos. Katedrą Ir rumus 
jungė bendras stogas. Tarnai dažnai rasdavo 
karalaitį, klūpantį prie katedros durų, švento
vėje prieš kryžių, prieš Dievo Motinos Angelų 
Karalienės statulą. 

Karalaitis mirė ir visiems laikams liko 
protėvių žemėj. Lietuvoje išgyveno_ daugiau 
nei pusmetį. Nuo džiovos tuo metu vaistų nebu
vo. Buvo manoma, kad galėtų padėti moters 
meilė. Įsipareigojęs gyventi skaisčiai, to pasiū
lymo atsisakęs. Motina nutarusi sūnų iš Vil-

niaus vežti Krokuvon. Ten švelnesnis oras. 
Kelionės maršrutas buvo Vilnius, Trakai. Va
žiavo pro M~rkinę. Gardine pradėjo gęsti k~~a
laičio akys. Sirdis sustojo plakus. Atskubejęs 
tėvas, sūnų rado mirusį. Jį parvežė į Vilnių ir 
palaidojo Ką_tedros koplyčioje. . . 

Romos Sventuosiuose aktuose Vtlmus pa
vadintas Jo gimtine, nes jame gimė kaip šven
tasis, o patį Sventąjį - Lietuvos Didžiųjų kuni
gaikščių žemės - žiedu. Popi~žius Le~~as ~
asis gavo lietuvių prašymus del Karalaic10 pn
pažinimo šventuoju. Prašė jo brolis Zigmantas 
- Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos ka-

Šv. Kazimieras - detalė iš Toronto Prisikėlimo 
šventovės vitražo (dail. A. Valeška) 

Ntr. K. Raudžio 

ralius, Vilniaus vyskupas Albertas Radvila_ ir 
kt. Informaciją apie Kazimierą rinko bened1k
tinas Zacharijas Fereris. Tyrinėjimus baigęs, 
surinktą medžiagą nusiuntė vpopiež~ui, kuris 
Kazimierą 1521 m. paskelbė Sventuoju. Z. Fe
reriui teko pačiam kalbėtis su 1518 m. vykusio 
lietuvių su rusais mūšio dalyviais. Plačiai, ne 
tik Lietuvoje buvo kalbama, kaip Maskvos ar
mija artėjo prie Lietuvai nuo XIII š. priklau
siusio Polocko. Goštauto ir Boratinskio vado
vaujama Lietuvos kariuomenė sustojo neži
nioje prie patvinusios Dauguvos. 

Staiga Lietuvos kariuomenės priešaky ant 
balto žirgo baltu apsiaustu atsirado jaunas Ri
teris. Jis prišokęs prie upės, paraginęs karius 
joti paskui jį. Toje vietoje upė buvo seklesn~, 
ją perėję, puolė priešą ir miestą apgynę. Mu
šiui pasibaigus, raitelis dingo. Visi nutarę, kad 
lietuviams padėjęs karalaitis Kazimieras. Ty
rinėtojai pripažino Šventojo apsireiškimą, o 
toje vietoje, kur pasirodė Sventasis, 1645 m. 
buvo pastatyta koplyčia. 

Tremtinių sukurtoj ir rašytinėj maldakny
gėj prašoma Dievo Motiną g~lbėti. ~aip p~t 
kreipiamasi į šv. Kazimierą: "Sventas1s Kazi
mierai niekur nenorėjęs išvykti iš mūsų šalies, ' . . -o jei esant pavojuj - iš dangaus padejęs m~sų 
kariuomenei, sugeltomis širdimis maldauja
me, padėki prisikelti mūsų tėvynei kilniam 
gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į ~emę, 
pašventintą kankinių krauju, nekaltomis aš~
romis ir begaliniu sielvartu". Lietuva nepn
klausoma, apgynusi savo laisvę maldomis, 

kančia, meile, krauju. Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Ginklai - apsauga 

Lietuvos užsienio reika
lų ministeris Audronius 
Ažubalis vasario 24 d. susiti
ko su Prancūzijos valstybės 
sekretoriumi Europos sąjun
gos reikalams Pierre Lel
louche. Pareigūnai sutarė, 
kad Amerikos branduolinis 
ginklas yra esminis Europos 
saugumo užtikrinimas ir kad 
jis turi Europoje likti. Yra 
valstybių, manančių, kad 
ginklai turėtų būti išgabenti 
iš Europos. 

Pokalbyje apie saugumą 
bendra jų nuomonė buvo tai, 
kad kolektyvinę gynybą api
brėžiantis penktas straipsnis 
NATO yra esminis dalykas 
"ir čia mes turime būti soli
darūs", - sakė ministeris. 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijai iš valstybės biu
džeto skiriamos lėšos 2010 
m. siekia 853.3 mln. litų, tai 
yra 146.5 mln. litų mažiau 
nei 2009 m. Lietuvos gynybai 
skiriama Bendrojo vidaus 
produkto dalis nežymiai vir
šija l% ir niekada nesiekė 
NATO pageidaujamų 2% 
gynybai nuo BVP. 

SODROS klausimai 
Vyriausybė vasario 24 d. 

pasitarime svarstė siūlomas 
finansų nepriteklių kenčian
čios "Sodros" sistemos per
tvarką. Premjero Andriaus 
Kubiliaus nuomone, viena iš 
pirmaeilių problemų yra tai, 
kad ligos išmokos nėra pa
dengiamos įmokomis. "Kai 
kuriais atvejais galima įtarti 
ir piktnaudžiavimo nemažai 
ir klausimas, kaip tą proble
mą tvarkyti ir spręsti". 

Anksčiausia bus spren
džiama, ar ilginti pensijos 
amžių, atsisakyti naujų vals
tybinių ir papildomų pensi
jų, peržiūrėti specialiųjų po
reikių slaugos pašalpas, mo
tinystės-tėvystės pašalpas, li
gos pašalpų mokėjimo tvar
ką, nelaimingų atsitikimų 
draudimą perduoti priva
čioms draudimo įmonėms 
bei socialinio draudimo įmo
kų surinkimą Valstybinei 
mokesčių inspekcijai. 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeris Donatas 
Jankauskas pažadėjo, kad 
su specialios darbo grupės 
pasiūlymais artimiausiu me
tu bus galima susipažintimi
nisterijos interneto svetainė
je. Tarp svarstomų pertvarkų 
yra pensinio amžiaus ilgini
mas vyrams ir moterims iki 
65 metų, darbuotojo ligos 
pašalpos apmokėjimas pir
mąsias 7 dienas darbdavio 
sąskaita ir kitos. 

Turto deklaravimas 
Seimas vasario 11 d. pri

ėmė Gyventojų turto dekla
ravimo įstatymo pataisas, 
numatančias, jog gyvento
jams, kuriems privaloma 
teikti kasmetines arba vien
kartines turto ir pajamų dek-

laracijas, teks deklaruoti 
brangesnį kaip 5,000 litų ver
tės turtą. Šiuo metu privalu 
deklaruoti brangesnį nei 
2,000 litų vertės turtą. 

Seimas taip pat įparei
gojo nuo 2010 m. vienkarti
nes deklaracijas teikti 18 m. 
sulaukusius asmenis. Tokias 
deklaracijas turės pateikti ir 
tie, kuriems 18 m. sukako 
nuo 2004 iki 2009 m., kai 
deklaracijų pateikti nerei
kėjo. 

Vienkartinis turto ir pa
jamų deklaravimas privalo
mas ir žmonėms, kurie įgis 
Lietuvos pilietybę arba teisę 
nuolat gyventi Lietuvoje. 
Seimas nustatė, kad laiku 
turto nedeklaravus, vėliau 
tokiu turtu ar pinigais nebus 
galima pagrįsti kito turto 
įsigijimo. 

Nedalyvaus minėjime 
Vasario 18 d. BNS žinio

mis, Rusijos prezidentas 
Dmitrijus Medvedevas pra
nešė neatvyksiąs į Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dvidešimtmečio minėjimą 

Vilniuje. Laiške Lietuvos 
prezidentei Daliai Grybaus
kaitei Rusijos vadovas taip 
pat pakvietė ją dvišalio vizi
to į Rusiją. 

Rusijai minėjime atsto
vauti turėtų Lietuvos ir Ru
sijos tarpvyriausybinės ko
misijos pirmininkas iš Ru
sijos pusės, Rusijos transpor
to ministeris Igoris Leviti
nas. D. Grybauskaitė, anks
čiau sakiusi, jog kvietimu į 
Vilnių nori pažiūrėti, ar kai
mynams svarbi Lietuvos ne
priklausomybė, Rusijos pre
zidento laišką pavadino 
"svarbiu Rusijos žingsniu 
formuojant gerus kaimy
ninius santykius su Lietuva". 

Vėluoja išvados 
Seimo vicepirmininkas 

socialdemokratas Česlovas 
Juršėnas ištyrė, kad vyriau
sybė masiškai vėluoja pa
teikti išvadas seime svars
tomiems projektams. Be šių 
išvadų seimo nariai negali 
priimti dalies teisės aktų. 
Nuo šio seimo kadencijos 
pradžios 2008 m. lapkritį iki 
šių metų vasario 18 d. vyriau
sybės išvadų pateikimo ter
minas buvo pasibaigęs 146 
atvejais iš 148. 

Č. Juršėno teigimu, "ne
drausmingiausios" yra ap
linkos (vidutinis vėlavimas 5 
savaitės), sveikatos apsau
gos, finansų ir kultūros mi
nisterijos. Seimo statute nu
rodyta, kad parlamento val
dybai vyriausybės paprašius 
išvados dėl kurio nors svars
tomo teisės akto projekto, ši 
privalo tokią išvadą pateikti 
per 4 savaites. Nurodytas 
terminas- gana trumpas, sa
kė jis - "gal reikia pataisyti 
Statutą, pailginti terminą ar 
numatyti, kad ypatingais at
vejais galima jį pratęsti". 
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Lietuvos vyriausybės vadovas Amerikoje 
A. Kubilius: "Lietuva - palanki vieta investicijoms" 

EUGENIJA MISEVIČIENĖ, 
speclallal TŽ li Niujorko 

pernai jau įžengė į Lietuvą. 
Vėliau Andrius Kubilius susi
tiko su vienos didžiausių IT 
bendrovių IBM vicepirminin
ku Erich Clementi aptarti šios 
bendrovės plėtros galimybių 
Lietuvoje. 

jeigu jiems dėl kokių gyveni
mo svetimoje šalyje peripetijų 
yra patogiau priimti ir tos vals
tybės, kurioje jie apsigyveno, 
pilietybę". 

Vasario 3 d. vakare prem
jeras kartu su savo delegacija 
susitiko ir su lietuviais Niu
jorko centre Manh.attan esan
čiame Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje pastate, kur malo
niai bendravo su susirinkusiais 
tautiečiais. A Kubilius nepra
leido progos paskatinti lietu
vius, kurie galbūt turėjo tokią 
mintį, grįžti atgal į tėvynę: 

Š.m. sausio 31 - vasario 6 
dienomis JAV su pirmuoju 
oficialiu vizitu vyriausybės va
dovo pareigose lankėsi Lietu
vos respublikos ministeris pir
mininkas Andrius Kubilius. 
Premjeras ir jo delegacijos na
riai pabuvojo San Francisco, 
CA, Niujorke ir Vašingtone, 
DC. Ministerio pirmininko 
komandiruotė už Atlanto bu
vo skirta Lietuvos vyriausybės 
ilgalaikių investicijų politikai 
skatinti, susitikti su Jungtinių 
Valstijų aukštųjų bei informa
cinių technologijų bendrovių 
vadovais, pajėgiais investuo
tojais. Per savaitę Lietuvos 
premjeras dar suspėjo susi
tikti su visų trijų minėtų mies
tų lietuvių bendruomenių at
stovais. 

Nors premjero vizitas 
JAV ir buvo labai įtemptas, 
A. Kubilius maloniai sutiko 
pasimatyti su vietiniais lietu
viais žurnalistais LR generali
nio konsulato Niujorke patal
pose, kur papasakojo apie sa
vo vizitą Amerikoje bei kas, 
jo manymu, buvo pasiekta šios 
kelionės metu. Premjeras kal
bėjo apie tai, kad Lietuva yra 
puiki vieta investicijoms, ta
čiau Amerikai dar nėra gerai 
pažįstama. Todėl šio vizito 

SLA būstinėje Niųjorke A. Kubilius susitiko su Rytq pakran
tės lietuviq bendruomenės atstovais 

"Palinkėčiau grįžti į Lietuvą. 
Lietuva - plačių ir didelių ga
limybių šalis. Be abejo, turinti 
nemažai įvairiausių proble
mų: tiek paveldėtų, tiek nau
jai atsirandančių, bet jų spren
dimas daro gyvenimą įdomes
nį. O tiems, kurie dar abejoja 
tuo, linkiu kuo geriausios klo
ties gyvenant ten, kur dabar 
esate. Visokeriopos sėkmės, 
sveikatos ir nepamirškite to, 
kad visi mes esame lietuviai". 

Sausio 31-os vakare Lie
tuvos garbės konsulas San 
Francisco Dennis Garrison 
suruošė iškilmingą vakarienę, 
į kurią pakvietė keletą akty
vesnių šio miesto Lietuvių 
bendruomenės narių ir grupę 
ne lietuvių verslininkų. Kitą 
rytą premjero vadovaujama 
delegacija išvyko aplankyti 
"Oracle Corp.", "Cisco Corp." 
ir "Hewlett-Packard Corp.'', 
kur buvo kalbama apie tai, 
kad Lietuva yra ypač gerai pa
sirengusi priimti šias stambias 
bendroves. Vakare lietuviai 
aplankė "Accel Venture Ca
pital Partners" ir pristatė maž
daug 20 naujų Lietuvos firmų, 
plačiai vystančių savo veiklą ir 
galinčių sudominti pajėgius 
investuotojus. Vasario 2 d. 
premjeras A Kubilius skaitė 
paskaitą Stanford "University 
Business School" studentams. 
Tęsdamas vizitą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, LR minis
teris pirmininkas, vasario 3 d. 
Niujorke atidarė NASDAQ 
biržos rytinę prekybos sesiją. 
Premjeras A Kubilius tradi
cinėje atidarymo skambučio 
ceremonijoje, kurioje yra da
lyvavę daug žinomų pasaulio 
žmonių, pasakė trumpą kalbą, 
paminėdamas, kad NASDAQ 
atšaka veikia ir Lietuvoje, 
įkurta kaip Vilniaus vertybi
nių popierių birža. Tą pačią 
dieną ministeris pirmininkas 
ir jį lydinti delegacija susitiko 
su didžiausio investicinio ban
ko "Barclay's Capital" vadovu 
Jeny del Missier. Puikiai pa
saulyje žinoma korporacija 

Vasario 4 d. Lletuvos premjeras viešėjo Vašingtone. Jo susi
tikimo su visuomene LR ambasadoje metu su gen. Jonu 
Kronkaičin (kairėje) ir Asta Banionyte (vidury) 

vienu iš pagrindinių tikslų ir 
buvo pristatyti Lietuvą ameri
kiečiams kaip pajėgią šalį. 
"Ko gero, ne visi ir pačioje 
mūsų tėvynėje žino, kad Lie
tuva pagal mobiliųjų telefonų 
paplitimo apimtis Europoje 
yra pirmaujanti valstybė. Pa
gal vadinamojo plačiajuosčio 
interneto visos infrastruktū
ros išplėtojimą Lietuva yra 
tarp pirmų penkių šalių pa
saulyje", - pasakojo A Kubi
lius. Jis taip pat pabrėžė ir tai, 
kad išsilavinimo lygis Lietuvoj 
vidutiniškai dvigubai aukštes
nis nei kitų Europos sąjungos 
narių. Todėl Lietuva turėtų 
kelti tikslą tapti Skandinavijos 
Baltijos šalių regiono aukšto 
lygmens aukštųjų technologi
jų, paslaugų, tam tikru kon
centruotu centru. Taip pat 
premjeras mus tikino, kad kri
zė mūsų šalyje jau suvaldyta. 
"Mums pavyko suvaldyti iššū
kius finansų sistemoje, ją iš-

laikyti stabilią ir visų pirma 
mažinant išlaidas bei bendrą 
deficitą (t.y. mažinant skirtu
mą tarp šalies biudžeto paja
mų ir išlaidų). Kai savo vizito 
metu "Sillicon Valley" (Cali
fornia) paminėjau, kad mano 
paties atlyginimas sumažėjo 
40%, o kitiems valstybės tar
nautojams vidutiniškai 10%, 
žinote, ką mes išgirsdavome? 
Labai paprastą klausimą, kai 
kurių bendrovių vadovai už
klausė, ar mes negalėtumėme 
padėti Kalifornijos valdžiai 
išspręsti panašių problemų! 
Atsakėme, tegul pakviečia, 
mes galėtumėme pasidalyti 
savo patirtimi, kaip sumažinti 
valstybės deficitą 9% nuo 
BVP ir išsaugoti tai, kas yra 
labai svarbu, t.y. santykinę so
cialinę ramybę ir politinį sta
bilumą". 

A Kubiliaus paklausėme 
ir dviejų mums, užsienio lietu
viams, labiausiai rūpimų klau-

Karalaitis ant balto žirgo 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Grįžo kaliniai, tremtiniai. Žinoma, kad ne 
visi. Šventasis Kazimieras taip pat iš tremties 
grįžęs. Dabar ilsisi savo vietoje -Arkikatedro
je. K.un. P. Gavėnas knygelėje pasakojimą apie 
šv. Kazimierą, gyvenusį žemėje tik 26 metus 
(1458 m. spalio 3 d. - 1484 m. kovo 4 d.), 
baigia malda: 

"šventasis Kazimierai, didis dangaus Ka
ralienės, Švenčiausiosios Marijos garbintojau, 

daug kartų parodęs ypatingą globą savo Tėvy
nei, teikis, meldžiame, ją globoti ir visuose 
reikaluose jai padėti. Išganytojo nuopelnų ir 
švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo re
miamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad 
mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir 
meilė, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus 
ir doro gyvenimo grožį ir kad Viešpaties tėviš
koji Apvaizda vestų visą tautą savo įstatymų 
meilės keliu į taiką ir gerovę". 

simų, susijusių su vis didėjan
čia emigracija iš Lietuvos bei 
dvigubos pilietybės Įstatymu. 
"Be abejo, ekonominės prob
lemos ir sunkmečiai kiekvie
nai valstybei nulemia tai, kad 
žmonės vyksta ten, kur jiems 
atrodo bus geriau, kur jie ga
lės save realizuoti. Žmonės 
emigravo visais laikais. Iš ki
tos pusės, Lietuva per šiuos 
20 metų pasiekė daug, atsida
rė sienos. Tuigi tai, kad žmo
nės laisvai dabar gali išvažiuo
ti, nėra blogai. Jie aplanko ki
tas šalis, įgyja patirties, kokios 
jie negalėtų įgyti Lietuvoje, ir 
dalis jų vis dėlto sugrįžta atgal 
į tėvynę. Dar yra tai, kad žmo
nių išvykimas iš Lietuvos pa
rodo, sakyčiau, gerą lietuvių 
bruožą, kad mes nebijome iš
šūkių ir sugebame įsitvirtinti 
kituose kraštuose. Visgi emig
racija tikrai yra pavojingas da
lykas mažai šaliai ir ieškome 
būdų, kaip neprarasti didžiau
sio mūsų tautos potencialo'', 
- savo mintimis dalinosi A. 
Kubilius. 

Kalbėdamas apie galimy
bę užsienio lietuviams išsau
goti Lietuvos pilietybę įgijus 
kitos šalies pasą, premjeras 
paminėjo, kad, jo nuomone, 
toks įstatymas turėtų būti pa
tvirtintas. "Aš visada laikiausi 
tos nuostatos, kad tokia tauta 
kaip mūsų - istorijos blaškyta, 
mėtyta ir sumažėjusi iki 3,5 
milijono, privalo kiekvieną 
lietuvį branginti kaip didžiau
sią turtą, ir todėl iš tiesų aš vi
sada pasisakiau už tai, kad vi
siems mūsų tautiečiams, pa
sklidusiems po platųjį pasaulį, 
turime nesudaryti kliūčių iš
saugoti Lietuvos pilietybę, net 

Tuoj po susitikimo su Niu
jorko lietuviais premjeras 
traukiniu išvažiavo į Vašing
toną, kur jo laukė dar keli su
sitikimai su JAV ekonomikos 
ir finansų vadovais. Vasario 4 
d. Federacinio rezervo banko 
(FED) būstinėje A Kubilius 
susitiko su šio banko vadovu 
Ben Bernanke. Vėliau Bal
tuosiuose Rūmuose jį priėmė 
įtakingas Amerikos prezi
dento Barack Obama patarė
jas Lawrence Summers, Vals
tybinės ūkio tarybos prie pre
zidento direktorius. Dar vė
liau Finansų ministerijoje A. 
Kubilių priėmė JAV iždo sek
retorius Timothy F. Geitner. 
Tą pačią dieną vakare LR am
basadoje Vašingtone sureng
tas specialus priėmimas. Be 
daugelio garbingų ir įtakingų 
politikos, verslo, kultūros at
stovų ir svečių, priėmime da
lyvavo lenkų kilmės JAV poli
tologas, akademikas ir filant
ropas Zbigniew Brzezinski. 
Savo ruožtu A. Kubilius pa
gerbė tame pat susitikime da
lyvavusį, ką tik savo 75-ąjį 
gimtadienį atšventusį buvusį 

Lietuvos kariuomenės vadą 
gen. Joną Kronkaitį, dabar 
gyvenantį Virginia valstijoje. 
Na, o mūsų tėvynei linkėjo, 
kad trečios tokios sukakties 
kaip Vasario 16-oji ir Kovo 
11-oji minėti niekada nebe
tektų. (Ntrs. autorės) 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~e:;~ -~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
J. 115 Lakcshorc Road E. 104-3945 Doug Lcavens Blvd. 

~ Mississauga, ON L5G lE5 Mississauga, ON LlN OA5 
~--~ www.watersidedental.ca www.9thlincdental.ca 



Lietuvos vadovai (ii k.): Nepriklausomybės akto signataras Vyt. Landsbergis, seimo pirminin
kė L Degutienė, Uetuvos prezidentė D. Grybauakaitė, mini.teris pinaininb1 A. Kubilius m 
imona tradicinėse Baltijol valstybių "t'ėliavq pakėlimo iJJdbnėse Vllniųje, Dnlwlto aikitėje 
l.m. ftlario 16 el. Ntr. Di. Baryaaitės (LR seimo tinklalapis) 

Ateitininkijos 100-metis 
Belgijoje, Briuselyje ir Liuveno (Leuven) 

universitete vasario 19-20 d.d. susitikę lietu
viai minėjo Ateitininkijos šimtmetį. 1910 m. 
vasario 19 d. Liuveno universitete studijuo
jantys lietuviai padėjo organizacinius Ateiti
ninkijos pamatus - išrinko Lietuvių katalikų 
studentų sąjungos valdybą. Iiuvene jsteigta 
organizacija jungė neabejingus lietuvius ka
talikus, studijuojančius geriausiuose Euro
pos universitetuose. 

Renginio organizatorė ateitininkė Emili
ja Pundziūtė - Gallois, gyvenanti Briuselyje, 
sako: "Vienas šio renginio tiblų: supažindint 
Europos lietuvius su mūs'Ų organizacijos be
sitęsiančiu indėliu į Lietuvos visuomeninį, 
politinį kultūrinį gyvenimą". Šiandien ateiti
ninkai, seniausia lietuviška jaunimo organi
zacija, vienija per 3,000 įvairaus amžiaus na
rių Lietuvoje ir išeivijoje: JAV, Kanadoje, 
Belgijoje, Vokietijoje, Australijoje. 

Simtmečio proga Briuselyje ir Liuveno 
universitete ateitininkai ir jų bičiuliai. disku
tuoja apie krikščionišką Lietuvos ateities vi
ziją. Renginyje dalyvauja Belgijoje ir kaimy
ninėse šalyse gyvenantys ir dirbantys lietu
viai, atvyko grupė jaunimo iš Lietuvos. 
Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygan
tas Malinauskas teigė: "Kaip prieš šimtą me
tų studentai Liuvene, taip ir mes šiandien 
kviečiame skaityti laiko ženklus, organizuo
tai, tiksliai ir sąmoningai reaguoti ir veikti 
dėl Lletuvos". 

Ateitini.nkų federacija remiasi krikščio
niškomis vertybėmis, ugdo jaunimą k::ritiškai 
mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asme-

nybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos 
tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuo
menę ir valstybę. Ateitininkai vadovaujasi 
tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiš
kumo, šeimyniškumo ir katalikišk:umo prin
cipais. 

Ateitininkų organizacijai priklausė to
kios iškilios asmenybės kaip Pranas Dovy
daitis, Stasys Šalkausk.is, Mykolas Krupavi
čius, Vladas Jurgutis, Pranas Kuraitis, Anta
nas Maceina, Elena Ladigienė, Vytautas 
Mačernis, Kazys Bradūnas, Juozas Eretas, 
Juozas Lukša Daumantas ir daugelis kitų. 
Ateitininkai siekė dirbti besikuriančios ne
priklausomos Lietuvos labui ir savo mokslais 
ir darbais aktyviai prisidėti prie atgimstan
čios Lietuvos kūrybos. 

Šiais metais ateitininkai ir jų bičiuliai 
šimto metų gimtadienį pasitiko Vasario 16-
osios labdaros pokyliu Kaune. Rugpjūčio 2-5 
d.d. ivyks jubiliejinė stovykla visų kartų ateiti
ninkams Berčiūnuose, Panevėžio r „ kuri 
peraugs į Šimtmečio kongresą Vtlniuje, vyk
sianti rugpjūčio 6-8 d.d. Katalikai.It 

Red. pastaba: žinios apie Ateitininkijos 
šimtmetj taip pat buvo paskelbtos www.ber 
nardinai.It, www.delfi.lt ir www.hytas.lt. 

Vasario 19 d. Šiaurės Atėnuose galima 
paskaityti Rugilės KazJauskaitės pokalbį su 
Vygantu Malinausk:u; žurnale Bitutė trumpas 
pokalbis su jaunuoju ateitininku Kristoforu 
iš Vtlniaus šv. Kristoforo kuopos, ir Apival
goje (krikdemų žurnalas) pokalbis apie šimt
metj su Vygantu Malinausk:u ir Agne Mar
kauskaite. 
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LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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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__ __,. KANADOS ĮVYKIAI ,__ __ 

Pasitarimas Vašingtone 
Septynių Kanados pro· 

vin.cijų vadovai JAV guber
natorių ir Kanados federa
cijos tarybos pasitarime Va
šingtone aptarė energijos ir 
aplinkosaugos problemas ir 
galimą bendradarbiavimą 
jas sprendžiant. Ypač svarbi 
abiems pusėms Albertos 
provincijoje esančių naftos 
gavybos verslovių žemės ir 
oro tarša, atliekų saugojimo 
ir žemės atstatymo darbų ei
ga. Kanadiečiai taip pat kvie
tė atsisakyti dabartinio Ame
rikos maisto inspekcijos rei
kalavimo žymėti mėsos ga
minių pardavimo etiketėje 
žaliavos kilmę. Įgyvendinus 
šį reikalavimą. amerikiečiai 
nenoriai perka Kanados gy
w.lių augintojų gyvulius, nes 
jų perdirbimui ir gaminių žy
mėjimui reikalingos atskiros 
gamybos linijos. 'lbkia tvarka 
Kanados gyvulių augintojams 
ke1ia daug nuostolių. 

Sulaukęs 107 metą nu
mirė kanadietis, paskutinis 
žinomas l Pasaulinio karo 
dalyvis John Babcock. Nu
slėpęs savo amžių, penkio
likmetis būsimas karys ban
dė patekti i mūšių lauką, bet 
buvo nusiųstas i pagalbines 
tarnybas, kur tarnaudamas 
ir sulaukė karo pabaigos. J . 
Babcock - vienas iš daugiau 
kaip pusės milijono kana
dieči-q, kurie ketverius metus 
kovėsi Europoje kartu su są
jungininkais. Daugiau kaip 
60,000 k:anadiečių negtjf.o iš 
l Pasaulinio karo, daugelis 
jų pasiliko Vuny Ridge ir ki
tose aršių mūšių vietose. 

Brolis Andre (Alfred 
Bessette, 1845-1937) spalio 
mėnesi bus paskelbtas šven
tuoju, pranešė popiežius Be
nediktas XVI. Jis bus pirma
sis kvebekietis, sulaukęs ofi
cialaus Bažnyčios .įvertinimo 
už pasišventimą gydant li
gonius ir skleidžiant Dievo 
malonės viltj. Už aukas, su
rinktas iš tikinčiųjų ir dėkin
gų pasveikusių ligonių, bro
lis Andre jrengė Montrea
lyje žinomą St. Joseph's ora
toriją. 

Visa mokomojo burlai
"ri.o Concordia jgula ir kelei
viai, 11-12 klasių moksleiviai 
ir universiteto studentai, iš 
viso 64 žmonės, po sunkaus 
išbandymo vandenyne jau 
grįžo namo. Laivas, išplau
kęs rugsėjo mėnesį iš Nova 
Scotia provincijos, ketino 
pasiekti Urugvaj"Ų, Montevi
deo uostą, bet audringame 
vandenyne apvirto ir ties Rio 
de J aneiro pradėjo skęsti. 
VJSi buvo priversti išlipti ant 
gelbėjimo plaustų. Į nelai
mės signalą atsiliepė preky
biniai laivai ir po 40 valandų, 
praleist'Ų plaustuose ant van
dens, visus ~gelbėtuosius at
plukdė į Rio de J aneiro 
miestą. Iš ten jie parskrido į 
Kanadą. Mokomasis 57 m 
ilgio aukštaburis laivas pri-

klauso West lsland kolegijai 
(NS). Šioje mokslo įstaigoje 
moksleiviai kartu su įpras
tine programa gauna laiV'Ų 
valdymo, buriavimo teorinių 
žinių ir praktinių jgūdžių. 
Nelaimės aplinkybes tiria vy
riausybinė komisija. 

Praėjusiais metais Ka
nadoje pradėta nauja taupy
mo programa TFSA tapo 
populiari. Penktadalis kana
diečių atidarė bankuose šias 
labai patogias sąskaitas. Vi
dutinis sąskaitos indėlio dy
dis - $3,400, o bendra suma 
siekia beveik $16 bln. Į ne
apmokestinamą sąskaitą ga
lima jnešti ne daugiau kaip 
$5,000 per metus. Jei reikia, 
gailina bet kada be apnl>oji
mų pasinaudoti šiomis san
taupomis ir vėliau jas atsta
tyti. Tuks taupymo būdas la
bai patogus jauniems, norin
tiems sutaupyti gyvenama
jam būstui ar verslui pradėti, 
o pensininkams leidžia lais
viau elgtis su savo santaupo
mis. 

Vidutinė mūs1Į valsty· 
bės namų valdos skola siekia 
$96,000 -5.7% didesnė nei 
praėjusiais metais. Jau 11-
uosius metus Vanier Šeimos 
institutas tiria šeimų finan
sinio pragyvenimo pokyčius. 
Jų tyrimai rodo, kad gausėja 
šeimų, turinčių skolų ir ne
galinči-q jas sumokėti ilgiau 
nei tris mėn. Didžiausią sko
los dali sudaro išlaidos būs
tui, nemažai asmeniniams 
pirkiniams. Thip pat padidė
jo turtingųjų šeimų pajamos, 
be t ne turtingų šeimų skai
čius. 

Per paskutinį dešimt· 
meti vidutinė kanadiečių gy
venimo trukmė pailgėjo 2 
metais, ir dabar ji siekia 81 
m. Ilgiausiai gyvena Br. Ko
lumbijos (81.2m.) ir Ontarlo 
provincijų gyventojai, trum
piausiai visose teritorijose. 
Dar tebesiskiria moterų (83 
m.) ir vyrų (78.3 m.) amžius, 
bet pastebimai - 2.9 metais 
- per šį laikotarpį pailgėjo 
vyrų gyvenimo trukmė. Tu
kie rezultatai pasiekti geri
nant sveikatos apsaugą, ypač 
gydant užkrečiamąsias, šir
dies ir vėžio ligas . 

Ontario Meiao galerijos 
mokymo centrui federacinė 
vyriausybė skiria $7.S min. 
Dar anksčiau šiam tikslui 
$12 min. yra paskyr~ Galen 
Weston fondas, žinomos 
Loblaws maisto parduotuvi'Ų 
tinklo savininkai. Kanados 
statybos verslovei Hariri 
Ponterini Architects Design 
pavesta suprojektuoti būsi
mąjį 35,000 kv. pėdų priesta
tą, kuriame bus meno studi
jos, dirbtuvės ir mokymo pa
t alpos bei parodų salonai. 
Ontario meno galerijoje me
no švietimo programas 1930 
metais pradėjo žinomo Ka
nados dailininkų sambūrio 
Group of Seven nariai. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
UNIVERSITETŲ 

VERTINIMAS 
Kauno technologijos uni

versitetas (KTU) tarp Lietu
vos universitetų užima aukš
čiausią vietą Ispanijos vi
suomeninių mokslų organi
zacijos Valstybinės moks
linių tyrimų tarybos (CSIC) 
š.m. sausio mėnesį paskelb
tame 8,000 geriausių uni
versitetų vertinime. KTU 
pakilo iš 847 į 787 vietą. Vil
niaus Gedimino technikos 
universitetas iš 861 nukrito 
į 941 vietą, o Vilniaus uni
versitetas iš 853 pakilo į 843 
vietą. Tarybos įkurta Kiber
metrikos laboratorija kartą 
per pusmetį skelbia geriau
sių pasaulio universitetų ir 
mokslinių tyrimų institucijų 

vertinimus. Universitetu ty
rėj ai vadina visas aukštojo 
mokslo įstaigas. Pirmąsias 
26 vietas užima JAV univer
sitetai, pirmi trys - Harvar
do universitetas, Massachus
setts technologijos institutas 
ir Stanfordo universitetas. 

MIŠKŲ PRIVATIZAVIMAS 

šalių ir Lenkijos tinklais. O 
valstybinė energetikos stra
tegija nebuvo atnaujinta, 
įvertinant pasikeitusias ša
lies vidaus ir išorės aplin
kybes. Valstybinių revizorių 
nuomone, Lietuvoje kol kas 
nesukurta subalansuota ir 
pastovi atsinaujinančių ener
getikos išteklių plėtros ska
tinimo sistema, todėl šiuos 
išteklius negalima maksima
liai ir racionaliai panaudoti 
energijos gamybai, suderinti 
energijos gamintojų ir var
totojų interesus. Revizoriai 
siūlė pataisyti energetikos 
strategiją ir kai kuriuos susi
jusius teisės aktus, patobu
linti šių išteklių naudojimo 
skatinimo sistemą, padidin
ti gaminamos energijos "ža
liąją" dalį. 

LĖŠOS HAIČIUI 
Per pirmąjį mėnesį, nuo 

sausio 12 d. įvykusio žemės 
drebėjimo Haityje, Lietuvos 
gyventojai nukentėjusiems 
nuo stichinės nelaimės iš 
viso paaukojo 640,000 litų. 
Aukų rinkimą iki šiol vykdo 
trys Lietuvos organizacijos: 
visuomeninė organizacija 
(VO) "Gelbėkit vaikus", su
rinkusi 508,000 litų, Lie
tuvos Raudonojo kryžiaus 
draugija, surinkusi 82,000 
litų, ir Lietuvos Caritas, su
rinkęs daugiau kaip 50,000 
litų. Visų trijų organizacijų 
renkama finansinė parama 
Lietuvoje yra dalis pasauli
niu mastu renkamos para
mos ir bus perduodama 
tarptautinėms motininėms 

organizacijoms, tiesiogiai 
teikiančioms pagalbą Hai
čio žmonėms. Lėšų rinkimo 
vajų Lietuvos Caritas tęs iki 
š.m. kovo 22 d. 

PASKOLOS STUDUOMS 

Miškininkai žada rengti 
pasipriešinimą, kad nebūtų 
įgyvendintas Lietuvos lais
vosios rinkos instituto 
(LLRI) siūlymas privačion 
nuosavybėn atiduoti valsty
bės miškus. Ūkio ministeri
ja jau parengė Valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstaty
mo pataisas, kuriomis nu
matoma supaprastinti vals
tybės įmonių pertvarkymo į 
bendroves tvarką. Dabar 
valstybinius miškus prižiū
rinčios 42 urėdijos yra vals
tybės įmonės. Miškininkai 
bijo, kad pertvarkius jas į 
bendroves privatizuoti miš
kus būtų lengviau. Ūkio mi
nisterija teigia, kad šį siū
lymą pateikė dar 2009 m. Bankai "DnB Nord", 
premjero sudaryta darbo "Swedbank", "Snoras" ir 
grupė. Anot laisvosios rin- banko "Nordea Bank Fin
kos žinovų, valstybiniai miš- land" Lietuvos skyrius šie
kai yra prižiūrimi iš mo- met, kaip ir praėjusiais me
kesčių mokėtojų pinigų ir tais, teiks valstybės remia
tai žmonėms kasmet kai- mas paskolas studentams. 
nuoja apie pusę bilijono litų. Bankų šiemet pasiūlyta 
IŠTEKLIŲ TVARKYMAS maksimali marža yra nuo 

1.9 iki 2.99%, o geriausias 
Valstybės kontrolės at- sąlygas pateikė "DnB Nord" 

likta atsinaujinančių ener- ir "Nordea", pranešė Fi
gijos išteklių revizija rodo, nansų ministerija. Pernai, 
kad Lietuva turi visas gali- be minėtų keturių bankų, 
mybes iki 2020 m. iš jų gauti lengvatines paskolas stu-
20% energijos, kaip reika- dentams, dalijo ir Šiaulių 
lauja Europos komisija. Tai bankas. Praėjusiais metais 
sudarytų sąlygas turėti pi- bankų pasiūlyta maksimali 
gesnę elektrą ir šilumą, pa- marža buvo 2.5-3%. Anot 
didinti šalies energetinį ne- Finansų ministerijos, šiais 
priklausomumą. Revizoriai metais valstybė numato ga
atkreipė dėmesį, kad nepa- rantuoti iki 150 mln. litų 
sitvirtino daugelis 2007 m. valstybės remiamų paskolų 
priimtos valstybinės energe- studentams, pernai riba bu
tikos strategijos numatymų. vo 100 mln. litų. Šiemet, pa
Praėjusiais metais iškastinis lyginus su pernai, palūkanų 
ku~as brango daug greičiau, norma litais vidutiniškai su
nei buvo numatyta, iki 2015 mažėjo daugiau nei per pu
m. nebus pradėta vartoti sę, eurais -vidutiniškai dau
nauja atominė elektrinė, ša- giau nei dešimtadaliu. Pa
lies aukštos įtampos elekt- skolos studentams teikia
ros tinklai iki 2012 m. nebus mos kintamomis palūka
sujungti su Skandinavijos nomis. 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSEn-----

16-ji gyva Kanados Londone 

Minėjimo dalyviai gieda Lietuvos himną 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Nereikia minių, mandrių 
išgarsinimų, tik reikia save 
atpažįstančių širdžių bei tarp 
savęs tinkamai gero susikal
bėjimo einant Lietuvos keliu 
- koks jis bebūtų! 92-ji 
Džiaugsmingieji Lietuvai ir 
tiems, kurie save dar laikome 
LIETUVIAIS. Nors ir skelb
ta, pranešta, be priekaišto už
tektinai anksti, nesusilaukė 
daugelio Kanados Londono 
lietuvių ... "Fairmont Lawn 
Bowling" klubo (liūdnai dar 
stovinčios uždarytos Šiluvos 
Marijos šventovės, su šaunes
ne sale pašonėje) mažoje sa
lėje, bet - jaukiame prieglobs
tyje. Jei daugiau nei pusė man 
pažįstamų, lietuviškomis pa
vardėmis, būtų dalyvavę - pa
talpa būt buvus sausakimšai 
permaža ... 

Daugiau kaip trisdešim
čiai susirinkus, liko dar vietos, 
bet jos buvo tuščios ... Ne vien 
skaičiuose reikšmė. Įsijautime 
ir jausme skaičiai nereikšmin
gi. KLB Londono apyl. valdy
bos narės (visos moterys) su 
ilgamečiu, savo "<lūšią" šiems 
įsipareigojimams atiduodan
čiu, pirm. Stasiu Keru iškil
mingai, jaukiai, maloniai ir 
nuotaikingai vedė šią brangią 
sukaktį. Patalpa gražiai iš
puošta lietuviškais motyvais -
ir Vytis, vėliavos, lietuviškos 
tautinės juostos„. muzika, 
iki trispalvių staluose, paruoš
tuose pavaišinimams. Nuotai
ka dalyvių - atsinešusių ją su 
savimi. O jų tarpe - ir . „ 102-
rų Marta Jokšienė, kalbanti 
laisvai lietuviškai ir vokiškai 

' Mažosios Lietuvos dukra. 
S. Kerui pradedant minė

jimą, sugiedotas netikėtai ga
lingai, gražiai Kanados O Ca
nada - antrųjų namų pagar
bai. Prisiminti savo gyvybes 
paaukoję, kad Lietuva būtų 
GYVA. Neištęstai S. Keras 
perėjo Lietuvos kelią iki šios 
'92-ros', iškeldamas svarbiau
sius momentus Lietuvos ko
vose ir kančiose į LAISVĘ. 
Vicepirm. Aldona Valaškevi
čienė pateikė eilę turiningų 
sveikinimų. Puikios poezijos 
eilės dailiai perskaitytos jauni
mo žvaigždutės Ievos Naujo
kaitytės-Paransevičienės, 
kaip ir lyg per anksti privedė 
prie minėjimo užbaigos, jaus
mingai ir tvirtai sugiedant 
Lietuva, tėvyne mūsų... Tai 

Iš d. KLB a~yl. pirmi~.inkas Stasys Keras, šalia jo minėjime 
deklamavusi Ieva NaUJokaitytė-Paransevičienė 

dar nereiškė susibūrimo pa
baigos, nes, be patalpos iš
puošimų lietuviškais moty
vais, keli stalai puikavosi 
maistu ir skanumynais - susi
rinkusių pavaišinimui, malo
niam šeimyniškam pabend
ravimui. Suprantamai, buvo 
priimamas metinis KLB na
rystės įnašas $10 asmeniui. 
Negi tai ką atbaidė nuo bend
ravimo? 

Nesustabdant laiko, teko 
netrukus "persikelti" į užda
rytą Šiluvos Marijos šventovę 
pakeitusią kanadiečių "Mary 
lmmaculate" minėjimo 3-čios 
val. Mišioms, atnašautoms su 
šventės minčių pamokslu, ad
min. prelato Jono Staškevi
čiaus iš Mississaugos Anapi
li~ centro. Čia, giedant (per 
visus sekmadienius metų ei
goje, su mažomis išimtimis) 
mažam, bet pajėgiam "Pa
švaistės" choro sambūriui 

' Vasario 16 šventė buvo tęsia-
ma. Šį kartą pavaduojant var
gonuojančią choristę dr. Dalią 

Andrulionis-Armstrong, de
biutuojant Irenai Glizickas
Černienei, sulaukta netikėta 

' ausiai maloni staigmena. Pati 
sau akompanuodama, Irena 
pakėlė maldininkus su jaus
minga giesme Lietuva - Mari
jos žemė (muz. Stasio Liupke
vičiaus, žodž. Julijos Kepec
kienės ). O chorą ji vedė su 
keliam rečiau giedamom 
giesmėm. 

Viena aišku - nebūtinai 
minios, nei salėse, nei švento
vėse. Svarbu - mintis, jaus
mas ir prisiminimas, kas esa
me ir iš kur atėjome. Gal minios 
atbus, save atpažins„. sekda
mos? 

Graži valdybos darbuotojų 
mintis ir dovana dalyviams, 
išdalinant Lietuvos aido 1918 
m. vasario 19 laidos pilno dy
džio pirmo puslapio Lietuvos 
tarybos nepriklausomybės pa
skelbimo kopijas ir "Lietuvai 
1000 metų" Lietuvos pašto 
ženklų skirtingų laidų žavias, 
spalvingas kopijas. 

LEDAS REFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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



Šeštadienį, vasario 20, Montrealio Šv. Kazimiero parapijos virtuvėje ~~o įdomi cepelinų gam~?.i
mo pamoka. Vyriausia virėja buvo Dana Urbonavičienė (stovi penkta 1s d.) Ntr. G. ZenaICio 

Hamilton, ON 
A.a. REGINA GEIDU

KYTĖ, einanti 103 metus, iš
keliavo į amžinybę. Užjausda
mi seserėčią Aldoną Stanai
tienę ir visą giminę Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $200 
-A. Petrovic; $80 - R.H. Kan
teniai; $50 - Z.J. Darowski, 
A. Laugalys, H.J. Otto, M.R. 
Panavas, J .L Ross, V. Verbic
kienė; $40 - J. Stanaitienė; 
$30- V.M. Kazlauskai, L Sta
naitis, F.A. Pietrantonio; $25 
- L J okubynienė ir šeima, S.R. 
Seime; $20 - V.A. Apanavi
čiai, R. Bartninkienė, F.A. 
Enskaičiai, J.R. Enskaičiai, 
A. Erštikaitienė, J .A. Gedriai, 
J. Gimžauskas, L.B. Grabo
shai, K.E. Gudinskai, A.D. 
Kamaičiai, G. Kažemėkienė, 
J. Kerskauskienė, A.V. Stane
vičiai, H.D. Švažai, K.G. Žu
kauskai; $10 - M.E Gudins
kai, P.E. Zubai. Komitetas vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja. 

A.a. VINCUI VERBIC
KUI mirus, nuoširdžiai užjau
čiame žmoną Violet, seseris ir 

visą giminę. Velionies prisimi
nimui Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $100 - Vida 
Verbickienė; $30 - S.S. Zub
rickai; $20 - P. Baronas, J. 
Bieliūnas, J. Bušauskienė, J. 
Karaliūnas, E. Kuraitienė, L. 
Kunnapuu, J. Otto, P. Skeive
lienė, A. Stanaitienė. Komite
tas dėkoja už aukas. Inf. 

St.Catharines,ON 

GAVĖNIOS REKOLEK
CUOS St. Catharines ir apy
linkės lietuviams vyks kovo 7, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Angelų 
Karalienės šventovėje, 75 
Rolls Ave. Rekolekcijas ves 
Šv. Dvasios vikaras, kun. Lau
rynas Grikietis. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

A.a. VINCAS SATKUS 
(Satkevičius ), 95 metų amžiaus, 
kovojęs su vėžio liga, ramiai 
išsiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 13 d., "Hotel Dieu Sha
ver" ligoninėje. Mylimo vyro 
liūdi žmona Frieda (Schwartz), 
vaikaičiai Aaron ir Emily bei 
kiti giminės čia ir užjūryje, 
draugai bei visa lietuvių bend
ruomenė. Velionis su savo tri-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 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 

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% 

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
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% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

mis broliais buvo vieni iš pir
mųjų St. Catharines parapi
jiečių. Turėdami statybinius 
sugebėjimus, daug laiko ir 
darbo paaukojo mūsų šven
tovės statybai. Jis buvo tikras 
Lietuvos sūnus-ąžuolas ir gi
liai tikintis žmogus, malonaus 
būdo. Jau ir ligai įsigalėjus, 
pasiremdamas lazdele, dar vis 
lankė kas šeštadienį mūsų 
lietuviškas šv. Mišias. Velionis 
liks šviesus pavyzdys visiems, 
kurie turėjo laimės su juo 
bendrauti. Velionies lanky
mas vyko antradienį, vasario 
16 d., "Patrick J. Darte" laido
tuvių namuose. Gedulines šv. 
Mišias laidotuvių namų kop
lyčioje vasario 17, 12 v.d. au
kojo Hamiltono kleb. kun. 
Audrius Šarka, OFM, pasaky
damas ir jautrų pamokslą. 
Palaidotas "Victoria Lawn" 
kapinėse, St. Catharines. Vai
šės dalyviams vyko laidotuvių 
namų saliukėje. Ilsėkis ramy
bėje! SZ 

Wasaga Beach, ON 
KLB VASAGOS APY

LINKĖJE Vasario 16-osios 
proga aukojo: $100 - A. Ka
napka, K.R. Poškus, D.G. 
Sakus; $60 - J. Vaškevičius; 
$50 - J .K. Batūra, R.J. Dūda, 
Č.L. Javas, G.J. Petkevičius, 
O. Senkus, E. Tribinevičius; 
$40 - B. Kasperavičius, B. Za
bulionis; $35 - B. J acka; $30 -
A. Bražys, L Punkrienė; $25 -
A.J. Lapavičius, L. Mačikū
nas, A. Masionis; $20 - V.E. 
Abramavičiai, M. Bemotas, J. 
Birštonas, V.E. Krikščiūnai, 
V. Kryžanauskas, M. Norei
kienė, A. Samson, A. V. Svirp
lys, S. Valickis, L. Verbickaitė
Sawitz, A. Vitkienė; $10 - B. 
Ignatavičienė, C. Pakštienė, 
E. Petrus, V. Rukšys. 

London, ON 
VASARIO 27, šeštadienį, 

iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Viktoras Staškū
nas, 89 m. amžiaus. 

ATEINANTĮ SEKMA
DIENĮ bus švenčiama TIKIN
ČIOSIOS LIETUVOS DIE
NA. Ta proga bus renkama 
antroji rinkliava Tikinčiajai 
Lietuvai. Tai rinkliavai vokeliai 
išdalinti. 

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

KOVO 7, sekmadienį, Mi
šios bus aukojamos už Mitalų 
šeimos mirusius. Inf. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Pranas Lapė, įžy
musis dailininkas, knygų 
iliustratorius, pedagogas, ar
timai susijęs su JAV Lietuvių 
bendruomene, 89 metų am
žiaus, mirė š.m. sausio 14 d. 
Velionis gimė 1921 m. sausio 
11 d. Klaipėdoje. Mokėsi Kau
no taikomosios dailės insti
tute. Per karą vokiečių buvo 
išvežtas į Suomiją, vėliau į 
Norvegiją, iš kurios 1945 m. 
pasitraukė į Švediją. Studijas 
tęsė Stockholme. Privačioje 
Anders Beckman mokykloje 
dėstė paišybą. Lapė Švedijo
j e sukūrė didelio formato 
sieninės tapybos paveikslus 
viešiesiems pastatams. 1949 
m. atvyko į JAV-bes ir apsi
gyveno Niujorke. Daugiau
sia iliustravo knygas, gauda
vo garsių Niujorko leidyklų 
užsakymus. 1954 m. persikė
lė į Rowayton, CT, miestelį, 
nes gavo pasiūlymą parengti 
ir įvykdyti meno programą 
vidurinėje mokykloje. 1972 m. 
pasirašė sutartį panašią pro
gramą parengti Belmont 
Hill, Mass., mokyklai, o 1978 
m. jis atsisakė pedagogo dar
bo, apsigyveno Chamber
lain, ME, vietovėje ir atsidė
jo meno kūrybai. Ilgainiui 
dailininkas pradėjo linkti į 
abstraktųjį ekspresionizmą. 
Su savo darbų parodomis yra 
dalyvavęs įvairiose vietovė
se: Long Island, Čikagoje, 
Niujorke, Bruklyne, Bosto
ne. Taipgi dalyvavo grupinė
se lietuvių išeivių ir ameri
kiečių dailės parodose. Buvo 
apdovanotas IDK Gedimino 
ordino Karininko kryžiumi. P. 
Lapė savo senatvės dienas bai
gė gimtajame krašte. Palaido
tas Veiviržėnuose, Klaipėdos 
raj., šeimos kapavietėje. 

Australija 
Sydney miesto Lietuvių 

klubo susirinkimas, skirtas 
2008-2009 metų veiklai ap
tarti, įvyko šių metų pradžio
j e. Netolima klubo praeitis 
buvo permaininga. Klubo 
valdybos pirm. Viktoras Šlite
ris savo parengtą metinį pra
nešimą iš anksto padalijo su
sirinkimo dalyviams. Žodžiu 
paaiškino, kad šis susirinki
mas sušauktas porą mėnesių 
pavėluotai, nes užtruko 2008-
2009 metų finansinės apyskai
tos paruošimas. Jis taipgi 
priminė, kad praėjusių metų 
vidury išrinkta nauja valdyba 
perėmė klubo vadovavimą, 
kai jo skolos siekė 80,000 
dol. 2008-2009 metų išlaidos 
sudarė 568,866 dol., o 274,-
870 dol. nuostolis atsirado 
dėl investicijų nuvertinimo. 
Tarnautojams išmokėta 202,-
838 dol. Bet, pasak iždinin
kės Birutės Magytės, per 
pastaruosius mėnesius klubo 
finansinė būklė pagerėjo. 

Atsisakyta kai kurių sam
domų tarnautojų. Pradėta 
remtis savanoriška pagalba. 

Vienas klubo narys pažadėjo 
klubą paremti 10,000 dol., 
jei sulauks pritarimo iš kitų 
klubo narių. l valdybą išrink
ti: Viktoras Sliteris, Onutė 
Kapočienė, Eli Kains, Gin
taras J anulevičius, Pranas 
Kalėda, Vytas Stasiūnaitis ir 
Gerry Penhall. 

Ispanija 
Ispanijos lietuvių bend

ruomenei vadovauja Rai
mundas Michnevičius, ei
nantis ir Ispanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirminin
ko pareigas. Dar neseniai 
Ispanijoje gyveno apie 
40,000 daugiausia jaunų 20-
30 m. amžiaus lietuvių Va
lensijos, Andaluzijos, Nava
ro regionuose. Pastaruoju 
metu jų skaičius yra suma
žėjęs, kai ir Ispaniją sukrėtė 
finansinė krizė. Nemažai 
tautiečių, pasak Michnevi
čiaus, grįžo atgal į tėvynę. R. 
Michnevičius taipgi teigia, 
kad Ispanijoje lietuviai nėra 
užmiršę savo šaknų, kalbos, 
puoselėja lietuviškus papro
čius bei kultūrą. Lietuviai 
veržiasi į rungtynes, kai į Eu
rolygos sporto varžybas at
vyksta Lietuvos krepšininkų 
komandos "Žalgiris" ar "Lie
tuvos rytas". Taip gi šiame 
krašte lietuviai domisi Lietu
vos seimo ar prezidento rin
kimais - nori išreikšti savo 
nuomonę. Ispanijos lietuviai 
taipgi pageidauja, kad juos ap
lankytų dailininkai, rašytoj ai, 
ansambliai. Bet viena di
džiausių kliūčių - lėšų stoka. 
R. Michnevičius tęsia dokto
rantūros studijas Barcelonos 
universitete. Jis yra sujungęs 
50 lietuvaičių, gyvenančių 
Barcelonos ir Katalonijos 
lietuvių bendruomenėse, į 
Ispanijos lietuvių jaunimo 
sąjungą. 

Rusija 
Lietuvių bendruomenių 

Rusijoje atstovai vasario 15-
16 d.d. susitiko Lietuvos am
basadoje Maskvoje. Susirink
ta paminėti Vasario 16-ąją 
bei Kovo 11-ąją. Susitikime 
dalyvavo dvidešimties lietu
viškų visuomeninių organi
zacijų atstovai iš tolimiausių 
Rusijos regionų- nuo Kara
liaučiaus iki Vladivostoko. 
Rusijos lietuviai jaučia pa
garbą Lietuvai ir nori puose
lėti lietuvių kalbą ir kultūrą. 

Šveicarija 
Šiame kraše kalintam 

lietuviui vietinis teismas pri
teisė kompensaciją. Jis kalė
jo Ciuricho kalėjime. Ieškoti 
teisybės paskatino Lietuvos 
ambasada. Teismas jam pri
teisė 25,000 frankų (57,700 
litų). Išteisintasis yra tolimų 
nuotolių vairuotojas iš Vil
niaus. Jis buvo Šveicarijoje 
sulaikytas šių metų pradžio
je, įtariant jį dalyvavus krau
tuvės apiplėšime, kuriame 
jis nedalyvavo. JA 
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Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Daugelio kartų Lietuvos 
gyventojams neabejotinai ar
timiausias liko didysis Mairo
nis, gyvenęs Pasandravio dva
relyje. Jo kūryboje ir likime 
matomi sudėtingi dvasiniai 
procesai, inteligentijos išgy
venti carinės Rusijos laikotar
piu ir vėliau, atsikuriant ir 
gimstant naujam valstybės 
daigui - tautiniam patriotiz
mui ir nepriklausomybei. 
Maironis savo pažiūromis, 
laisvės siekiais yra ryškiausias 
dvarų kultūros, tokios, kokia 
ji buvo XVIII-XIX š. - lietu
vių tautinio atgimimo sąjū
džio laikais, reiškėjas. Visas 
poeto asmeninis gyvenimas ir 
jo kūryba yra įdomūs ir pa
mokomi, neatsiejami nuo dva
rĮninkų ir valstiečių kultūros. 
Čia yra gamtadievystės ir 
krikščioniškosios kultūros 
prieštaravimų, samprotavimų 
apie Lietuvos valstybės tragiz
mą, patarimų, kaip susigrą
žinti tautines ir dvasines kul
tūrinio šalies paveldo verty
bes. Laisvės dainiaus Mairo
nio pasaulio ir gyvenimo su-

Maironis dvaro aplinkoje 
vokimas bei vertinimas būdin
gas to meto vadinamajai smul
kiaburžuazinės inteligentijos 
(dvarininkų luomo) sąmonei 
ir psichikai. Ji dažnai buvo 
pasimetusi, nes išgyveno su
dėtingos epochos tragiškumą. 

Maironis buvo aktyvus tos 
dvarų kultūros nuotaikų reiš
kėjas. Kūrybos procese jis net 
išoriškai tapdavo panašus į li
teratūrinius savo herojus: žve
ją Kastytį, Vytautą Didįjį, ku
nigaikštį Kęstutį, sūnų milžinų 
verkiantį senolį. Maironio ei
lėraščiuose ryškėjo didžiulė 
kūrybinė energija, vaikiško 
naivumo grožis, troškimas vi
so to, kas lietuviška, didelė pa
garba didingai senovei su jos 
dvarais, pilimis, piliakalniais, 
kunigaikščiais, gamtadievys
tės ir maginėmis apeigomis. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad 
Raseinių apskrityje esantis 
Pasandravio dvaro židinys iš
ugdė didįjį tautos mąstytoją, 
filosofą. 

Lietuvių poeto Maironio paminklas Kaune. Skulptorius 
G. Jokūbonis Ntr. M. Sakalausko 

Visi poetą Maironį paži
nojusieji pabrėžia jo užuo
jautą kenčiančiam tautiečiui, 
lietuviui. Nelengvas asmeni
nis likimas, slogūs gyvenimo 
metai dvasinėje akademijoje 
Rusijoje išugdė menininko 
jautrumą vargui ir blogiui. Jau 
ankstyvoje jaunystėje, dar gy
venant Pasandravio dvare, iš
ryškėjo Maironio pastangos 
filosofiškai suvokti gyvenimą. 
Jam pavyko sudominti seno
sios Lietuvos kultūros pavel
du įvairių kartų visuomenės 
sluoksnius. Poeto herojai vi
sus žavėjo atkaklumu, tvirtu
mu, jautrumu, kai savi intere
sai aukojami valstybės labui. 
Maironis gyvendamas dvaro 
aplinkoje suprato, kad visų 
užmirštam žmogui reikia ne 
tik duonos ir oro, bet ir užuo
jautos, grožio, pagarbos. Filo
sofas B. Kuzmickas, pabrėž
damas kūrybišką kultūrinį 
tautų dalyvavimą istorijoje, 
teigia, kad "tautos ne tik su
kuriamos, jos išrandamos, o 
tautų kūrimas, kaip ir tautinė 
savimonė, turi apgaulės ir savi
apgaulės". 

Vakaro tema - viskas apie meilę 

Dainininkas iš Uetuvos Rytis Cicinas susitiko savo dešimt metų nematytą pusseserę; vakaro svečius traukė nuotaikingai išpuoštas baras; klasikines dainas 
apie meilę atlieka 'lbronto "Glen Gould" studijos stažuotojas baritonas Maciej Buynowicz ir pianisU Ilona Beresnevičien~ Ntrs. V. BijūnaiUs 

Šv. Valentino dienos išvakarėse dramatiškai 
raudonai juodomis spalvomis pasipuošė Toronto 
Lietuvių Namų didžioji salė ir baras. Vakaro svečiai 
irgi pasistengė vilkėti tokių pat spalvų drabužiais, 
tad šventė buvo tikrai spalvinga tikrąja to žodžio 
prasme. 

Valentino dienai skirta programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje klausėmės klasikinių 
šiam vakarui parinktų kūrinių. Juos atliko jaunas, 

iš Lenkijos atvykęs žinomos "Glen Gould" studijos 
stažuotojas baritonas Maciej Buynowicz ir akompa
niatorė pianistė Ilona Beresnevičienė. Dainininkas 
įspūdingai atliko Donizzetti, Grenados, Rodgers ir 
kitų kompozitorių kūrinius, atskleisdamas išraiš
kingą, malonaus ir lengvai valdomo balso tembrą, 
perduodamas jausmingų dainų nuotaiką. 

Antroje programos dalyje dainavo svečias iš 
Lietuvos, populiarios muzikos atlikėjas Rytis Ci-

cinas. Smagios jo melodijos daugelį paskatino pasi
sukti šokių sūkuryje. Vakaro lankytojai liko paten
kinti ir šeimininkių G. Kobelskienės ir B. Praka
pienės parengta vakariene. Kam nesiseka meilėje, 
tam seksis loterijoje, taip viliojo loterijos bilietų 
pardavėjai. Norinčių išbandyti laimę netrūko, bet 
loterija yra loterija. Kai kam sekėsi, kai kam ne, bet 
tai neužtemdė geros vakaro nuotaikos. 

Prisiminti jaunystę, pabūti su draugais 
Hamiltono "Gyvataras" šiemet švenčia savo veiklos 60-tąjį jubiliejų 

G. BREICHMANIENĖ 

'Tui tik trečiasis lietuvių iš
eivijos tautinių šokių ansamb
lis, pastoviai išdirbęs 60 m. 
Bostono "Sambūris'' pasto
viai dirba nuo 1938 m. Jį įstei
gė Ona lvaškienė. "Sambū
ris" neseniai atšventė 70 m. 
darbo sukaktį. 

Thd galbūt ir Lietuvoje 
nėra senesnio tautinių šokių 
ansamblio? 1939 metų rudenį 
Amerikos lietuviai buvo suor
ganizavę didelį renginį Niu
jorke vykstančios Pasaulinės 
parodos proga. Iš visos Ame
rikos suvažiavo apie 5,000 lie-

tuvių dainininkų ir didelis bū
rys tautinių šokių šokėjų, ku
riuos paruošti iš Lietuvos 
Švietimo ministerijos buvo at
siųsta Marija Baronaitė, Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto lektorė. 

2009 m. 60 m. jubiliejų at
šventė Los Angeles "Spindu
lys". Spinduliečiai gražiai pa
minėjo savo ansamblio gimta
dienį Trakuose, pasibaigus 
Lietuvos Tūkstantmečio iškil
mėms Vilniuje. Ir trečiasis yra 
Hamiltono "Gyva taras", su
laukęs 60-tojo gimtadienio. 

Dabartinė "Gyvataro" va-

dovybė rengiasi šią sukaktį 
paminėti iškilmingai 2010 bir
želio mėn., nes mažam ir ma
žėjančiam mūsų telkiniui tai 
didelė šventė. Kadaise Hamil
tonas buvo garsus savo meni
niais vienetais, galėjo varžytis 
ir net nustebinti gausesnes 
kaimynines lietuvių bendruo
menes. Sujungę dramos teatrą 
"Aukurą'', parapijos chorą ir 
"Gyvatarą" (t.y. vaidybą, dai
ną ir šokį) pastatydavom sce
ninius vaizdelius iš lietuviško 
kaimo gyvenimo, perpinto pa
pročiais ir apeigomis. Tui labai 
paįvairindavo kasmet vyks-

tančias Lietuvių dienas ir kitas 
mūsų rengiamas šventes. 

Laiko te.k:mėje išnyko ka
daise garsus buvęs mergaičių 
choras "Aidas" ir dramos 
teatras "Aukuras". Parapijos 
choras praėjusiais metais kar
tu su parapija kukliai pami
nėjo savo 60-ąji jubiliejų, o 
"Gyvataras" ruošiasi tai pa
daryti šiais metais. 

Nors ir švenčia garbingą 
jubiliejų, bet "Gyvataras" vi
sada yra jaunas, nes jo pagrin
das - studentiško amžiaus jau
nimas. Darbas sunkus, nes šo
kėjai keičiasi - baigę mokslą 

VIiija Bijūnaitė 

išvyksta į didesnius miestus, 
kur didesnė darbo pasiūla, o į 
jų vietą ateina jaunesni Mc
Master universiteto studen
tai, ir darbas prasideda vėl iš 
pradžių. Dabar "Gyvatarui" 
jau 10 m. vadovauja nuo pat 
vaikystės buvusi "Gyvataro" 
šokėja Irena Žuk.auskaitė. Ji 
labai gražiai dirba ir gerai pa
ruošia šokėjus. Neskaitant 
įvairių festivalių JAV ir Kana
dos miestuose, o taip pat ir 
Išeivijos tautinių šokių šven
čių, jau du kartus su "Gyva
taru" lankėsi Lietuvoje, ten 
dalyvavo Dainų šventėje ir pa
sirodė Šokių dienos progra
moje. 

Išvykos į Lietuvą mūsų 
dabartiniam jaunimui labai 
reikalingos ir naudingos. 

Nukelta į 9-tą psl. 



UlDAINU 
ŠVENTĖ 

TORONTO 201 O 

Per 2009-uosius metus po 
įvairiausius lietuviškus telki
nius tiek Šiaurės Amerikoje, 
vasaros jaunimo stovyklų bei 
lituanistinių mokyklėlių dėka, 
tiek Pietų Amerikoje Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso dė
ka, pasklido saulute pasipuošę 
IX Dainų šventės Toronte 
marškinėliai. Jos spinduliai 
palietė ir jaunus, ir senus, vi
sur išsisklaidžiusius ir juos su
jungė. Saulutė - tai šios šven
tės simbolis, primenantis 
žmogaus gyvenimo ciklus. Jai 
sušvitus keliamės darban; jai 
užmigus ilsimės ir mes. Kai ji 
šviečia - ji mus šildo; kai jos 
nėra - niūru ir šalta. Jos dėka 
ir mūsų ūpas, ir dienos švie
sesnės - linksmesnės. Tam ir 
buvo pasirinkta saulė kaip IX 
Dainų šventės Toronte simbo
lis. O kas sukūrė tą simbolį? 
Ir kaip tai įvyko? Kalbamės 
su Torone gyvenančia grafike 
Snaige Valiūnaite-Šileikiene. 

Dainų šventės meno va
dovės Dalios Viskontienės pa
kviesta, Snaigė prieš dvejus 
metus pradėjo sukti galvą dėl 
šventės simbolio. Įsismeigusi 
pieštuką į popierių, projekta
vo įvairiausius brėžinius, kurie 
būtų lengvai atpažįstami, bet 
taip pat atspindėtų kažką lie
tuviško. Daug galvota, apkal
bėta, išdiskutuota Snaigei 
bendrai kuriant su Dalia. Ir 
štai, pasaulį išvydo stilizuota 
saulė. "Juk saulė yra šviesa, 
gyvybė ir šiluma. O daina taip 
pat mums duoda šilumą - har
moniją ir gerą nuotaiką!" -
mano Snaigė. "Žmogaus siela 
atsispindi dainoje - ji lyg švie
čia visiems žmonėms - užtat 
ir parinkome saulę!" Darbas 
su Dalia Snaigei patinka, nes 
jaučia visišką pasitikėjimą ir 
patiria turinti visą kūrybinę 
laisvę. O pasiūlymai pozity
vūs, išgalvoti ir nekritiški, bet 
praturtinantys. Šis stilizuotos 
saulės simbolis puoš visą IX 
Dainų šventės spausdintą me
džiagą: leidinį, programą, re
pertuaro sąsiuvinius. Snaigė 
džiaugiasi galinti savo profe
sinį grafikės talentą panau
doti stambiems lietuviškiems 
projektams, kaip šiai Dainų 
šventei. 

IX Dainų šventės 
grafikė - Snaigė 

v 

Sileikienė 

Snaigė mokslus ėjo To
ronto universitete, kur studi
javo anglų literatūrą ir "Visual 
Arts". Galvojo apie galimybę 
tapti mokytoja. Deja, jos gy
venimas pasisuko kita krypti
mi. Dar tebebūdama universi
teto studente, 1976 m. išvažia
vo pakeliauti po Europą, il
gesnį laiką paviešėti pas savo 
brolį (a.a.) Auksuolį Valiūną, 
kuris tuo metu gyveno Ams
terdame, Olandijoje. Pakeliui 
keletą dienų praleido Pary-

žiuje. "Šį miestą tiesiog įsi
mylėjau", - prisimena Snaigė. 
Čia ir įvyko jos gyvenime svar
biausi posūkiai. Šios kelionės 
dėka, ji nusprendė studijas 
tęsti grynai meno srityje ir pa
mėginti įstoti į garsiąją Pran
cūzijos "Ecole des Beaux 
Arts" mokyklą Paryžiuje. Ne
žinodama, ar pasiseks ar ne, ji 
atliko visus reikalavimus ir 
įdavė prašymą. Ir štai, koks 
džiaugsmas, kai atėjo žinia, 
kad priėmė! Snaigė susipaka
vo ir palikusi Torontą iškelia
vo į Paryžių, kur su didžiausiu 
malonumu lankė meno pa
mokas. 

Paryžiuje įvyko ir antras 
lemtingas jos gyvenimo posū
kis. Iš paskos atvyko įkvėpimo 
beieškantis naujai siekiantis 
tapti rašytoju - Antanas Ši
leika, Snaigės gyvenimo drau
gas. Abu studentai nutarė su
kurti šeimą. Mažos Paryžiaus 
lietuvių bendruomenės glo
boje, St. Paul St. Louis švento
vėj e, savo šeimos narių bei 
Paryžiaus lietuvių apsuptyje, 

Snaigės ir Antano vedybinę 
priesaiką palaimino visų myli
mas (a.a.) kun. J. Petrošius. 
Abu jaunavedžiai gyveno kuk
liai, bet laimingi, atradę vie
nas kitą ir džiaugėsi galimybe 
neribotai ir laisvai kurti - vie
nas literatūroje, kitas mene. 

Grįžus į Torontą, Snaigei 
pradėjo sektis grafikoje. Iki 
šios dienos ji dirba profesio
nale grafike ir kas keletą metų 
rengia savo meno parodas. 
Tos parodos praeina su dide-

liu pasisekimu - dažniausiai 
išparduodami visi darbai. Šių 
metų lapkričio mėnesio pa
baigoje Snaigė rengia savo 
naujų darbų parodą Kitche
ner, ON, Rotunda galerijoje. 
Bus rodomi nauji darbai: "Te
mos iš Šiaurės". O kovo mė
nesio pabaigoje, televizijoje 
bus rodoma Michael Glass
bourg sukurta nauja serija 
"Books TV", kurioje bus pri
statomi pagrindiniai Kanados 
autoriai. Joseph Boyden's 
Three Day Road knygos sutik
tuvėse bus rodoma Snaigė, 
kurianti šiaurės Ontario vaiz
dus, kurie kaip tiktai ir iliust
ruoja tą knygą. Knygoje veiks
mas vyksta Ontario provinci
jos šiaurėje. 

Džiaugiamės Snaigės lai
mėjimais, o ypatingai įvertina
me jos indėlį į išeivijos lietu
višką kūrybinį gyvenimą. Jos 
indėlis didelis ir padės įam
žinti tai, kas yra kuriama per 
artėjančią IX Išeivijos lietu
vių dainų šventę Toronte. 

Gabija Petrauskienė 

Prisiminti jaunystę, paboti su draugais 
Atkelta iš 8-to psl. 

Jie gali patys pamatyti tą savo senelių 
"pasakų šalį", pasidžiaugti jos gražia gamta ir 
istoriniais paminklais. 

Nuo 1990 m. "Gyvatarui" 10 m. vadovavo 
Elytė Tarvydienė. Jai išvykus į JAV, jos darbą 
perėmė Irena Žukauskaitė. Šios dvi buvusios 
geros šokėjos daug širdies įdėjo į šokių paruo
šimą ir "Gyvataro" darbo tęstinumą. Aš džiau
giuosi ir esu labai dėkinga joms. 

Man labai patinka, kai scenoje matau pir
mųjų šokėjų vaikus ir vaikaičius. Tada žinau, 

kad "Gyvataro" šokėjai, palikdami šią grupę, 
ne tik palieka savo įmintas pėdas "Gyvataro" 
istorijoje, bet išsineša ir malonius prisimini
mus, kurie juos lydi visą gyvenimą ... Visi bu
vusieji gyvatariečiai kviečiami šioje šventėje 
dalyvauti. Bus proga visiems - seniems ir jau
nesniems - susitikti, pabūti kartu su draugais 
ir prisiminti jaunystėje praleistas dienas, aplan
kytas šalis, išgyventus džiaugsmus ir vargus. 

Sukaktuvinis koncertas įvyks š.m. birželio 
5 d. Hamiltone "Lincoln Alexander Center" 
salėje. Visa platesnė informacija bus paskelbta 
mūsų lietuviškoje spaudoje. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Geriausia 2009 metų 

knyga suaugusiųjų kategori
joje išrinkta Kristinos Saba
liauskaitės istorinis romanas 
Silva rerum, nukeliantis skai
tytoją į XVII š. Vilnių. Tuo
jau po pasirodymo K. Saba
liauskaitės knyga buvo pa
lankiai sutikta kritikų ir va
dinta vienu geriausių šiuolai
kinės lietuvių literatūros kū
rinių. Autorė pernai tapo 
pirmąja rašytojos Jurgos Iva
nauskaitės premijos "Už lais
vą, atvirą ir drąsią kūrybinę 
raišką" laureate. 

Geriausia tarp leidinių 
vaikams tapo Kęstučio Kas
paravičia us knyga Kiškis 
Morkus Didysis. Dailininkas 
ir rašytojas daugiausia vaikų 
balsų surenka jau antrus me
tus iš eilės. Šiemet jis Metų 
knygos vaikams apdovano
jimą gaus už šmaikščią pasa
ką apie kiškį Morkų. Ge
riausios knygos paaugliams 
autorė Kristina Gudonytė 
knygoje Blogos mergaitės die
noraštis įtaigiai aprašė pen
kiolikametės išgyvenimus. 
Metų knygos rinkimus su
rengė Lietuvos radijas ir te
levizija, Kultūros ministerija 
ir Valstybinė Martyno Maž
vydo biblioteka. Pasak rinki
mų organizatorių, šiemet už 
literatūros kūrinius balsavo 
beveik 9,000 skaitytojų. 

Naująją technologiją, 

leidžiančią leisti elektroni
nes knygas, pritaikė Vilniaus 
Gedimino technikos univer
siteto leidykla "Technika". 
Iš pradžių buvo apskaičiuo
ta, kiek galėtų kainuoti Lie
tuvoje sukurti savo sistemą, 
vėliau buvo išbandyta visa 
eilė užsienyje sukurtų siste
mų. Galų gale buvo pasirink
ta naujausia technologija, 
kuri galėjo būti išversta į lie
tuvių kalbą. Galimybė pritai
kyti lietuvių kalbai buvo vie
na iš svarbiausių sąlygų. 

Šiuo metu skaitmeniniu 
formatu yra prieinamos 300 
akademinių knygų. Jas gali
ma atsisiųsti tiesiai į savo 
kompiuterį - tam nereikia 
specialių įrenginių (skaitlių). 
Knygą galima išsinuomoti 
savaitei, mėnesiui ar visam 
laikui. Ateityje planuojama 
elektronines knygas papil
dyti vaizdo medžiaga. VG
TU leidyklai nereikėjo in
vestuoti labai daug lėšų -
brangiausiai kainavo paren
giamieji darbai. Atlikus gali
mybių studiją, tapo aišku, 
kad sukurti tokią sistemą 
Lietuvoje kainuotų apie mi
lijoną litų. Tuo tarpu dabarti
nė pritaikyta sistema nekai
navo nė 100,000 litų. 

Lietuvos valstybinė fil
harmonija šių metų koncer
tų kalendorių pradėjo simfo
ninės muzikos koncertu Juo
zas Gruodis ir jo amžininkai, 
skirtu lietuvių muzikos patri
archo Juozo Gruodžio 125-
osioms gimimo metinėms. 
Programoje skambėjo J. Gruo
džio muzika - baleto Jūratė 

ir Kastytis (1933) koncertinis 
atlikimas ir simfoninė poe
ma Gyvenimo šokis. Šis bale
tas Lietuvoje buvo statytas 
kelis kartus, tačiau visuomet 
su muzikinės medžiagos pa
pildymais ir perdirbimais. 

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, diriguoja
m as Roberto Šerveniko, 
šiam koncertui parengė ir J. 
Gruodžio simfoninę poemą 
Gyvenimo šokis, sukurtą ne
trukus po konservatorijos 
baigimo 1928 m. ir pirmą 
kartą atliktą 1929 m. lietu
vių kompozitorių simfoni
niame koncerte diriguojant 
pačiam autoriui. Palankiai 
sutikta kompozicija ir vėliau 
dažnai skambėdavo koncer
tuose. Tarp kitko, ši simfoni
nė poema buvo naudojama 
ir kaip antrakto muzika bale
te Jūratė ir Kastytis. 

Juozas Gruodis (1884-
1948) buvo svarbiausia prieš
kario Lietuvos muzikos figū
ra. Po Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio jis minimas 
kaip pirmasis kompozicijos 
dėstytojas, akademinės kom
pozitorių mokyklos kūrėjas. 
Taip pat jis buvo pirmasis 
lietuvių kompozitorius regu
liariai kūręs simfoninę muzi
ką, kurioje tęsė vėlyvojo prog
raminio romantizmo tradiciją 
ir apibrėžė tautinės muzikos 
viziją, artimą daugeliui mažes
nių Europos tautų. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Menų centras, 
įsikūręs universiteto centri
nių rūmų (S. Daukanto g. 
28) didžiosios salės priesaly
je, š.m. vasario 13 dieną kvie
tė lankytojus į oficialų jo ati
darymą. Ta proga buvo su
rengtas modernaus šokio 
spektaklis, dviejų parodų ati
darymas, audiovaizdinės poe
zijos koncertas. Dar prieš ofi
cialųjį atidarymą buvo įreng
ta meno paroda Meno kūri
nys lietuvių pasakų motyvais, 
surengta diskusija apie šiuo
laikinį Lietuvos teatrą, užklydu
sieji buvo kviečiami išgerti ka
vos bei paskaityti meno leidinių. 

Menų centro atidarymo 
programą pradėjo Linos Puo
džiukaitės modernaus šokio 
spektaklis Paltų istorijos, ati
darytos Romano Averincevo 
ir grafikės Viktorijos Bar
dauskaitės parodos. Vėliau pra
sidėjo poezijos grupės "Avas
po" koncertas. Pertraukėlių 
metu lankytojai galėjo pasi
mėgauti karštu gėrimu, paly
dimi pianistės Evelinos Žy
gaitės piano muzika, išbandyti 
piešimą ant švytinčios lentos. 
Menų centrą, padedami VDU 
prodekanės menui dr. Inos Pu
kelytės, įsteigė VDU Menų fa
kulteto studentai. Išbaigtos šio 
projekto idėjos nėra - atviru
mas, kūrybiškumas ir naujų 
idėjų paieška yra svarbiausios 
darbo gairės. Menų centras at
siskleis vis kisdamas ir tobulė
damas - daug kas priklausys 
nuo bendraminčių idėjų ir 
patarimų. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų .„ .. „ ....... „ ... 1.25% Taupomoji sąskaita 1.25% 

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

1 metų .............................. 1.25% čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .„ .... „ ......... „ .......... 1.50% 
3 metų ... ........................... 1.75% 
4 metų ....... „ ... „ .... „ .. „ ...... 2.00% 
5 metų ............................... 2.50% 

Amerikos dolerių kasd 
paJūk taupymo sąskaila O .2 0% 

Amerikos dol GlC 
1 metų term. ind .. „„„ .... 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ... „ .... 1.25% 
1 metų ................................ 1.30% 
2 metų ..... „ ............. „ .... „ .... 1.90% 
3 metų ................................ 2.25% 
4 metų ... „ ... „ .... „ ... „ .......... 2.50% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatviras, kintantis ............. 3.00% 

RRSP ir RRIF atviras, kintantis„. 1. 2 5 % 

1 metų.... . ................... ...... 1.55% 

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

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

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

5 metų ... ............... „ .......... 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
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 .. ................ .......... ........ 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1 metų „ ........ „ .... „ .... „.„ ......... „... 3.25% 
2metų.„ ..... „ ... „ ........... „ ...... „„„ 3.50% 

3metų ......................................... 4.00% 
4metų ......................................... 4.25% 
5metų „.„„ .. „.„.„ ........ „ ..... „ .. „„. 4.75% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ................... „......... 3.00% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užslatu ... „„„ .... „ .... „„.„... 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 
sąžiningas patarnavimas 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS PRANEŠA 

47 METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS 

2010m. balandžio 18-tą, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje l Resurredion Road, Toronto, Ontatio 

Susirinkimo metu bus pate ikta 2009-jų metų apyskaita, įvyks 
rinkimai penkių narių į valdybą. 
Norintieji kandidatuoti į valdybą prašome pranešti Violetai Rama
nauskienei ar Rimui Prakapui tel. 416-532-3400 iki balandžio l d. 
Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai. 
Narių registracija prasidės 3 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
savo sąskaitos knygelę. Valdyba 

' ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS.OUP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario 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 (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos '/'A RAMOS") 

Toronto ON, M8W 1 C5 
Tel. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Kviečiu puodeliui kavos ... 
SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Dažnai taip kreipiamės į 
bendradarbius, pažįstamus ar 
draugus, norėdami su jais su
sitikti, pasikalbėti. Pokalbis 
jaukioje mėgstamoje kavinėje 
ar namuose prie karštos kvap
nios kavos (kartais - ir arba
tos) visada malonesnis ir atvi
resnis. Netgi daugelis rimtų 
sutarčių pirmiausiai aptaria
ma prie kavos stalo, vaišės su 
kava yra tapusios socialinio 
bendravimo tradicija. Savo 
populiarumu kava neprilygsta 
jokiam gėrimui, jos nepralen
kė netgi "coca-cola" ar kiti 
gaivieji gėrimai. 

Mažo juodo grūdo didelė 
kelionė 

Maži kartūs kavamedžio 
vaisiai ir iš jų išvirtas gėrimas 
turi daugelio šimtmečių isto
riją. Niekur nėra užrašyta tiks
lios datos, kada žmogus pirmą 
kartą paragavo šio gėrimo. 
Manoma, kad 9-tą šimtmetį 
jas atrado Etiopijos pieme
nys, pastebėję, kad jų gano
mos ožkos mielai kramto 
nedideles uogas nuo augančių 
medelių ir po to elgiasi ne
įprastai žvaliai. Tui paskatino 
ir juos pabandyti kavamedžio 
uogų; atrodo, patiko. Nuo ta
da prasideda mažų juodų, kar
čių uogų (dabar jas vadiname 
pupelėmis) kelionė po pasau
lį. Pirmosios rašytinės žinios 
skelbia, kad iš pradžių kavos 
gėrimas buvo vartojamas reli
ginėse apeigose, vienuolynuo
se. Vėliau, nors ir buvo drau
džiamas, maždaug 15 šimtme
čio viduryje paplito visose 
Šiaurės Afrikos - Etiopijos, 
Jemeno, Egipto valstybėse; iš 
jų atkeliavo į Artimuosius Ry
tus, Turkiją. Paprotys gerti ka
vą pirmiausia atsirado musul
monų pasaulyje, todėl ir buvo 
vadinta "musulmonų gėri
mu". Iš šių valstybių į Italiją 
ją tikriausiai parsivežė Vene
cijos pirkliai, vėliau juoduo
sius grūdus pasiūlę Europai. 

Pirmoji pasaulyje kavinė 
buvo atidaryta 1645 m Italijo
je, po dešimtmečio - Londone 
ir Paryžiuje, kituose Europos 
miestuose. O 1683 metais nu
galėjus turkų kariuomenę 
Austrijoje, prie Vienos, LDK 
kariuomenei atiteko keistokas 
karo trofėjas - maišai su tam
siomis karčiomis uogomis. 
Tuip kava atkeliavo į Rytų Eu
ropą ir, tikėtina, į Lietuvą. 
Amerikiečiai ilgiausia at

sispyrė kavos puodelio vilio
nėms. Čia buvo populiaresnė 
arbata arba daug stipresni al
koholiniai gėrimai. Tik nuo 
1812 metų, kai britai buvo su
stabdę arbatos tiekimą, ir vė
liau, Pilietinio karo metais, 
trūkstant arbatos, amerikie
čiai pajuto tikrą kavos skonį 
ir tapo jos mėgėjais. 

Gana greitai kava ir ban
dymais ją auginti savo žemėse 

susidomėjo ir kitos pasaulio 
valstybės. Kavos sodinukai iš 
Etiopijos paplito kraštuose, 
kur pakanka šilumos ir drėg
mės. Čia išvestos naujos rūšys 
geriau prisitaikiusios prie vie
tinio klimato. Dabar tarptau
tinėje rinkoje kavos pupelės 
yra viena iš labiausiai vertina
mų augalininkystės prekių. 
Kasmet pasaulyje prekybai 
patiekiama 6. 7 min. metrinių 
tonų kavos pupelių. Kavame
džiai yra auginami 70-tyje 
valstybių; pačios didžiausios 
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kavos pupelių tiekėjos Brazi
lija, Vietnamas, Indonezija, 
Kolumbija. Tučiau, žinoma, 
Etiopijos kava Arabica arba 
Mokka yra pati skaniausia, 
ypač ta, auginama tradiciniu 
būdu. 

Kas slypi kavos puodelyje? 

Kava, kaip joks kitas gėri
mas, susilaukė prieštaringų 
vertinimų - nuo draudimo, 
bauginimo, perspėjimų iki 
skatinimų ją gerti. Ilgą laiką 
buvo įtikinėjama, kad šis gėri
mas gali pakenkti sveikatai, 
siūloma gerti tik nestiprią ir 
labai ribotais kiekiais. Kavoje 
yra apie 1,000 įvairių sudėti
nių chemikalų. Buvo pastebė
ta, kad didelis kavos kiekis 
gali sukelti širdies ritmo sutri
kimus, nervingumą, galvos 
skausmą, pykinimą, vėmimą 
ir kitus nemalonius reiškinius. 
Nedidelė dalis žmonių gali 
būti alergiška šiam gėrimui, 
dar kitiems padidinti nemigą. 

Kava, ypač gaminama 
skandinaviškai, turkiškai ir 
prancūziškai, paprastai ne
perkošiama per popierinį koš
tuvą, turi daug - 6-12 mg cho
lesterolio viename puodelyje; 
perkošta ir tirpi kava - tik 0.2-
0.6 mg. Tu.d apsisaugoti gali
me, gerdami perkoštą per po
pierinį filtrą kavą. Kofeinas 
turi įtakos kraujospūdžiui, ka
va gali būti netinkamas deri
nys su kai kuriais vaistais. 
Apie tai verta pasitarti su gy
dytoju. Taip pat įspėjama, kad 
išgėrus puodelį kavos neten
kama 4-6 mg kalcio, todėl siū
loma, ypač vyresniame am
žiuje, naudoti kalcio bei vita
mino D papildus, saugantis 
kaulų retėjimo. Ir neužmirš
kim.e: daugelyje kavinių siūlo
ma kava su priedais - grieti
nėle, ledais ar šokoladu, gali 
tapti nepageidaujamų kalori-

jų šaltiniu. Tučiau mokslinin
kai nesiliovė tyrę ir stebėję 
teigiamą šio gėrimo poveikį 
žmogaus organizmui. Ir da
bartinės jų išvados labai pa
lankios kavos mėgėjams. 

Prancūzijos, Skandinavi
jos, JAV mokslininkų stebėji
mai leidžia daryti išvadas, kad 
4-6 puodeliai kavos per dieną 
mažina cukrinio diabeto 11 ti
po grėsmę. Kanados medici
nos mokslinio.kų tyrimai paro
dė, kad kava gali padėti apsi
saugoti nuo nemalonaus art
ritinio susirgimo podagros 
(gout), kuria serga l iš 30-ties 
kanadiečių. Stiprūs, kavoje 
esantys antioksidantai nelei
džia sąnariuose kauptis šlapi
mo rūgščiai, kuri ir sukelia 
skausmą bei tinimą. Bandy
mai ir stebėjimai parodė, kad 
kava gali atitolinti Alzhaime
rio ligą ir netgi šiek tiek page
rinti atmintį. 

Mokslininkų tvirtinimu, 
kofeinas sustabdo fermentų, 
būtinų amiloido baltymų sin
tezei, gamybą. Neleisdama 
jiems kauptis smegenyse, ši 
kavos sudėtinė dalis taip pri
sideda prie neigiamų pokyčių 
smegenyse lėtinimo, tuo pačiu 
ir stabdo ligą. 

Pietų Floridos universite
to mokslininkai daro išvadą, 
kad 100 mg kofeino (šis kiekis 
paprastai būna 2 puodeliuose 
kavos) ne tik skatina, bet ir 
didina smegenų, atsakingų už 
trumpalaikę atmintį, veiklą. 
Kofeinas padeda ne tik efek
tyviai apdoroti gaunamą iš ap
linkos, bet ir valdyti jau turi
mą informaciją smegenyse. 
Mokslininkai daro išvadą, kad 
kofeinas gali padėti išvengti 
kitos degeneracinio smegenų 
pavojaus - Parkinsono ligos. 
JAV medikams pritaria ir bri
tų mokslininkai, pastebėję, 
kad beveik visi, kurie sulaukia 
90-mečio, turėdami sveiką 
protą ir gerą atmintį, kasdien 
vartoja bent šiek tiek kartaus 
šokolado ir kavos. 

Tyrimai yra parodę, kad 
kava ir šokoladas turi ypač 
daug stiprių antioksidantų, 
kurie apsaugo ląsteles nuo ag
resyvaus laisvųjų radikalų po
veikio. Be viso to, polifenolis, 
esantis kavos ir kakavos pu
pelėse, prailgina ląstelių am
žių. Italijos mitybos specialis
tai siūlo kavą "Maja", kuri iš
virta lygiomis dalimis iš kavos 
ir kakavos miltelių. Jie tvirti
na, kad toks gėrimas gali su
mažinti kraujo spaudimą ir 
pagerinti jautrumą insulinui, 
todėl mažėja 11 t ipo diabeto 
grėsmė. Puodelis kavos pade
da išlaikyti aiškų protą senat
vėje, mažina akmenų susida
rymo galimybę tulžies pūslėje 
ir inkstuose, kepenų cirozės 
grėsmę ir turi nemažai kitų 
privalumų. Tud neverta atsi
sakyti šio kvapnaus gėrimo, 
tik atsižvelkime į savo savijau
tą ir sveikatą. Paruošta pagal 
Canadian Heallh Network tinklalapį 



2010 metų muzikos kalendorius 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Iš Vtlniaus atkeliavo gana stambi knygutė 
(176 psl.) 2010 metų muzikos kalendorius. Tui 
jau 20-asis panašaus pobūdžio leidinys, kurį 
kasmet paruošia darbštusis muzikologas Vac
lovas Juodpusis. Pernai jį galėjo matyti bei su 
juo susipažinti ir Čikagos lietuviai, kai jis da
lyvavo Jaunimo centre vykusiame Lietuvių 
operos renginyje, kur skaitė paskaitą apie šį 
kolektyvą. 

Leidinio pradžioje jo sudarytojas Vaclovas 
Juodpusis kreipiasi i skaitytojus: "Jūsų ran
kose jau 20-asis muzikos kalendorius, kasme
tinis, mano pastangomis parengiamas ir išlei
džiamas nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo. Abu dešimtmečius kiekvienas kalendo
rius ne tik žvelgė į pasaulį, bet, svarbiausia, 
tikslino Lietuvos kompozitorių ir atlikėjų gy
venimo, muzikos kūrinių atlikimo datas. Nie
kada nebuvo nubraukti išeivijos muzikai, prie
šingai, buvo ryškinami jų nuopelnai, kurie vi
sus pokario dešimtmečius buvo nutylimi arba 
žeminami, tarsi jų nebūtų buvę. Tikiuosi, kad 
kiekvienas, kas i rankas paims šį leidinį, galės 
atgaivinti Lietuvos muzikinio gyvenimo įvai
riausius vingius, kurie puošia ir turtina mūsų 
šalies muzikinę kultūrą". V. Juodpusis taip pat 
dėkoja rėmėjams: Lietuvos respublikos kultū
ros ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei 
ir Lietuvos muzikų rėmimo fondui. 

Išeivijos muzikinio gyvenimo atstovų leidi
nyje netrūksta. Mažai kas žino, kad sausio 1 d. 
Niujorke gimęs kun. Jonas Pakalniškis (miręs 
2000.Vl.26 Long Island) švęstų savo 95-ąjį 
gimtadienį. O sausio 1 d. savo 75-ąjį gimtadie
nį minėtų Nijolė Stadalnikaitė-llėnienė, mi
rusi 1997 m. Dix Hillse (JAV). Negirdėtas yra 
sausio 1 d. prieš 30 m. Los Angeles (CĄ) miręs 
vargonininkas ir chorvedys Anicetas Stapelis 
(gimęs Kupiškio valsčiuje 1887 m. sausio 6 d.). 
Čia gana ilgu rašiniu pažymimas 2009 m. va
sario 9 d. Vilniuje miręs poetas Kazys Bradū
nas (jo gimtadienis vasario 11 d.). Sukūrė žo
džius kompozitoriaus Dariaus Lapinsko ope
rom "Maras" (1967), "Armada" (1979) ir 

"Dux Magnus". Išvardyti ir kiti jo darbai, susi
laukę muzikų susidomėjimo. Užtinkame du 
euslapius apimantį rašinį apie solistę Slavą 
Ziemelytę, kurios mirties metinės bus rugsėjo 
6 d. (ji gimė Skuodo apskr. 1924.X.1). 

Ištrauka iš leidinio metrikos: "Kalendo
riuje pateikiamos Lietuvos, lietuvių išeivijos ir 
kitų šalių muzikos veikėjų - kompozitorių, at-

likėjų, pedagogų- gyvenimo, taip pat muzikos 
kūrinių atlikimo sukaktys 2010 metais. Kai 
kurios asmenybės ar muzikos įvykiai palydimi 
trumpais komentarais. Tuip pat spausdinami 
straipsniai apie lietuvius muzikus, praėjusiais 
metais išėjusius Amžinybėn ... " 

Šio kalendoriaus dailininkai - Dalia ir 
Romas Duboniai, spausdino UAB "Logoti
pas". Sudarytoją, leidėją V. Juodpusį galima 
pasiekti adresu: A. Goštauto gatvė 4-3, Vil
nius, LT-01106, Lithuania. Kalendoriaus su
darytojas ir leidėjas laukia žinių bei komen
tarų. 

Ar saugus 
jūsą automobilis? 

2010-ieji atnešė daug rū
pesčių automobilių gaminto
jams ir pirkėjams. Honda au
toįmonė paskelbė, kad at
šaukia 900,000 automobilių 
2001-2002 Accord Sedans, 
Odyssey minivans, Civic Com
pacts ir kitų. Honda Canada 
patvirtina, kad daugiau kaip 
41,000 atšaukiamų automobi
lių yra įsigiję k.anadiečiai. Au
tomobilių savininkai pastebė
jo, kad autoįvykio metu pati
riama daugiau sužeidimų dėl 
itin stipraus oro pagalvių išsi
skleidimo nei dėl paties fizi
nio automobilio susidūrimo. 
Dar anksčiau Toyota Šiaurės 
Amerikoje atšaukia 440,000 
mišriųjų automobilių Prius 
Hybrids, kurie buvo parduo
dami nuo praėjusių metų ge
gužės iki šių metų sausio mėn. 
Jų savininkai yra pastebėję 
stabdžių sistemos sutrikimų. 
Dėl šios priežasties užregist
ruota daugiau kaip dešimt au
toįvykių. Toyota automobilių 
gamintojai tvirtina, kad atra
do stabdžių gedimo priežastis 
ir būdus jam pataisyti. Kana
doje šis atšaukimas galioja 
3,300 Prius Hybrids automo
bilių savininkų. Jie turi sugrįž
ti į prekybos centrus, kur įsi
gijo automobilius, kai tik gaus 
kvietimą laišku. Inf. 

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 

ar i namus 41 6-231-4937 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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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 

2010.III.2 Nr. 9 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomo ji sąskai ta ) 
Kasdieninių kintamųjų palūka nų 3.00% 
l metų 1.50% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.95% 
5 metų 3.50% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdieninių 
pa l ūkan ų čekių / taupomo ji 
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 a i i r 
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 iškeičiamos 1.25% 
Neša metines ar sudėtines 
palūkanos 

"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 iškeičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.50% 

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

1------------1 270- 364 d ienų 
JAV DOLE R I Ų KAS D I ENI 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 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuoš imčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kin tamųjų pa lūkanų 
l metų 

3.00% ·---------· 
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 
pagal pareika lavimą 

i------------i 5 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 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

MH 
PARAMA 

www.pa ra ma .ca 

li"'A.KTYVAI per $18 S ,000 ,000 
Pa lankūs n uoš imč ia i. Malonus ir sąži ningas asmenin is patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9 239 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 Uždarylo 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERA TYVAS PAR ~~ 

PARAMA maloniai praneša, 
kad užbaigė 2009 metus peln ingai. 

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

Pelno padalijimas, sa ntaupų papildomos pal ūkanos 
taupytojams bei pa lū kanos skolininkams, 

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

PARAMA rūpinasi savo nariais! 
Va ldyba 
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9-0SPORTAS 
v 

SALFASS žaidynės 
Jos įvyks š.m. balandžio 30-gegužės 1-2 dienomis Klyv

lande, OH, minint jų 60-tąjį jubiliejų. Sporto klubams jau iš
siuntinėta platesnė informacija ir registracijos blankai. Nu
rodoma, kad kiekvienoje krepšinio ir tinklinio komandoje 
galima užregistruoti ne daugiau kaip 12 žaidėjų; neleidžia
ma kaitalioti žaidėjų iš vienos komandos į kitą; neleidžiama 
komandoje turėti daugiau negu 2 žaidėjus, laikinai atvyku
sius iš Lietuvos. ŠALFASS inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiriui" SĮ 

kartą pavyko! "Žalgirio" krep
šininkai tęsia sunkią kovą pa
tekti į Eurolyt~os varžybų ket
virtb aigmę. Zalgiriečiai na
muose rezultatu 89:84 atsire
vanšavo Malaga "Unicaja" 
(Ispanija) komandai ir šventė 
pirmąją pergalę "Top-16" rato 
G grupėje. 

Lietuvos seimo pirmininkė l. Degutienė dalyvavavo susitikimuose su geriausiais 2009 m. 
ž. Savickas iškėlė 212,5 kg Lietuvos sportininkais. Geriausiai pasirodžiusiems sporto aikštelėse buvo įteiktos atminimo 

dovanos Ntr. A. Pliadžio iš LR seimo tinklalapio 

• Lietuvos krepšinio fe
deracijos Didžioji taurė lieka 
Vilniuje. Jos savininkė "Lie
tuvos ryto" komanda apgynė 
titulą, sostinės "Siemens are
noje" baigmės rungtynėse po 
permainingos kovos su amži
nu priešininku Kauno "Žalgi
rio" klubu šventusi pergalę 
rezultatu 77:65 . 

• Panevėžio "Cido" are
noje pečius varžybose "Žie
mos milžinas 2010" surėmė 
stipriausi Baltijos šalių galiū
nai. Jėgas išbandė 12 pajė
giausių Baltijos šalių atletų. 
Tarp jų - stipriausiu pasaulio 
žmogumi tituluojamas Ž. Sa
vickas, išrinktas geriausiu 
2009-ųjų Lietuvos neolimpi
nių sporto šakų sportininku. 

svorį ir pagerino sau pačiam 
priklausiusį šios rungties pa
saulio rekordą (202,5 kg). 

• Vankuverio olimpinėse 
žaidynėse paskutinėse savo 
varžybose dalyvavo Lietuvos 
slidininkai. Vyrų komandinio 
sprinto lenktynėse mūsų ša
lies atstovai 23-ejų metų Man
tas Strolia ir 20-metis Modes
tas Vaičiulis tarp 22 duetų už
ėmė 18-ąją vietą. Pusiaubaig
mės rate antroje grupėje mū
siškiai užbaigė devinti ir į 

baigmę nepateko. Lietuviai 
pakaitomis po tris kartus įvei
kė 1,6 km atkarpą ir iš viso 
take sugaišo 19 min. 43,1 sek. 

• Į kovą Vankuverio olim
pinėse žaidynėse buvo stojęs 
paskutinis Lietuvos atstovas. 
Kalnų slidinėjimo varžybose 
mūsų šalies garbę gynė 24-erių 
metų Vitalijus Rumiancevas. 
Vyrų didžiojo slalomo rung
tyje antrajame nusileidime, 
pagerinęs savo poziciją, galu
tinėje įskaitoje lietuvis užėmė 
59-ąją vietą tarp 101 lenkty
niavusių kalnų slidininkų. VP 

~W.e.aV~~ 

DENTAL CARE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 O m. vasario 17 i1r kovo 3 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas L· KT į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 
S'}OO* s300* 
t.poff or parcel off 

coupon is valid only at Margutis-Pysanka' head offlce. 

Lietuvis - geriausias Amerikoje 
Taurė Lukui Veržbickui 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Neseniai savo 17-ąjį gimtadienį atšventęs 
sportininkas Lukas Veržbickas, Orland Parke 
(IL) Carl Sandburgo gimnazijos antrakursis, 
sausio 28-osios popietę buvo maloniai nuste
bintas. Į klasę, kur vyko literatūros pamoka, 
įžygiavo būrys žmonių ir čia, nutraukus pamo
ką, Lukas buvo apdovanotas žymeniu už ge
riausius pasirodymus praėjusiais metais bėgi
mo, mokslo bei kitose srityse, kurį jau 25 me
tus skiria "Gatorade" bendrovė. Sie apdova
nojimai kasmet yra suteikiami geriausiems 6 
sporto šakų JAV gimnazijų sportininkams 
(berniukų ir mergaičių grupėse). Lukas apdo
vanojimą gavo už "cross country" bėgimą. Jis 
iš 213 apdovanotųjų buvo tik antras, kuriam 
šis prestižinis ženklas įteikiamas antraisiais 
mokslo metais. Jam žymenį įteikė pirmasis šį 
ženklą prieš 25 m. gavęs garsus amerikietiško
jo futbolo žaidėjas Jeff George, kuris per 14 
metų trukusią savo karjerą yra numetęs ka
muolį daugiau kaip 27 000 jardų. Jis savo kal
boje gerai įvertino "Gatorade" bendrovės pa
stangas padėti jauniesiems atletams. 

Laimėtojo išrinkimu pasirūpino "Gatora
de" bendrovė, bendradarbiaujanti su ESPN 
RISE darbuotojais, kurie visus praėjusius me
tus sekė Amerikos moksleivių sportinius lai
mėjimus ir išrinko geriausius iš geriausių. Čia 
dėmesin buvo imami jaunojo lietuvio pasieki
mai "Nike" uždarų patalpų bėgimo varžybose 
Bostone, jo pergalės Illinois gimnazijų "Cross 
country" varžybose, laimėjimas "Foot Locker" 
surengtose lenktynėse San Diego, CA, taip 
pat Luko sėkmė pasaulio duatlono varžybose 
bei kitur. Visos šios pergalės išvardytos spau
doje ir internete. 

Lukas, atvykęs iš Lietuvos prieš 9 metus, 
tuoj pat pradėjo sportuoti. Jo mama ir patėvis 
Lietuvoje yra buvę žymūs bėgikai. Rašoma, 
jog Lukui laimėti žymenį padėjo jo geri moks
lo duomenys (vidurkis 3,32). Pažymima, kad 
vaikinas yra pasišventęs Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio lietuvių katalikų misijos bendruo
menės narys, o be to, padeda kitiems neeili
niams jaunuoliams triatlono srityje, dalyvau
damas "Multisport Madness Triathlon Club" 
veikloje. 

Jo motinos Rasos Veržbickienės-Bertulės 
teigimu, Lukas pradėjo vaikščioti gana vėlai. 
"Chicago Tribune.Com" internetiniame pus
lapyje žurnalistas Jeff Vorva rašo, kad Lukas 
pirmuosius žingsnius pradėjo žengti sulaukęs 
beveik 2 metų. "Mes pradėjome jaudintis. 
Praėjo daug laiko, o jis nežingsniavo vienas. 
Tačiau pradėjęs vaikščioti daugiausia ne vaikš
čiojo, o bėgo. Jis bėgdavo, krisdavo ir vėl bėg
davo", - apie praeitį pasakojo Veržbickienė. 

Lukas ne tik bėga, bet per savaitę nu
plaukia 25 000 jardų, dviračiu nuvažiuoja 100 
kilometrų ir nubėga 50 mylių. Jo pagrindinis 
tikslas - tapti geru triatlonininku ir patekti į 
2012 m. olimpiadą Londone, o 2016 m. Rio 
de Žaneire užlipti ant laimėtojų pakylos. Ti
kėkimės, kad dar ne kartą teks pažymėti jo 
pergales bei įvairius apdovanojimus. Jam ir 
tėvams linkime sėkmės bei geros sveikatos! 

UATSIŲSTA PAMINĖTl l 
Fondas Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto O M9 50 l Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Stasė Gaidytė-Averkienė 

VILNIUS BUVO SVAJONĖ, 
straipsnių rinkinys, 216 psl. ir 
viršeliai, Vilnius, 2009; išleido 
Petro ofsetas ir Lietuvos lais
vės kovotojų sąjunga; viršelis 
Aleksandro Adamkavičiaus, 
kompozicija - Petro Averkos; 
maketavo Rita Kirkaitė; spaus
tuvės adresas: UAB "Petro 
ofsetas", Žalgirio g.90, LT-
09303, Vilnius. Gausiai nuo
traukomis iliustruotas leidi
nys, sudarytas iš keturių sky
rių. Tiražas ir kaina nepažy
mėti. 

Per47 metu Jasif sutellaa 5.03 mln. dol. Fondo 
pagrindini kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybė 
i"laikymui Kanadoje humanitwinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijorn lietuvią studenLam ·. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



Klyvlando ir Toronto dainuojantis jaunimas keliauja po 
miestą požeminiu traukiniu 

~ Toronto skautai kviečia visus atsilankyti i 1 

~ P~!~~~ ~~AP~~S~L~JE ~ 
2š~ų1 ~e~·,:::~ '~a~~a~~~~ i::i;a ~~~n:n~:· ~1 

Dainų šventę Toronte. 

Kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti ·-------- -------· 
DR. STASYS DUBICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAS 

~~·{?,-~~-\i.I.-- - .. ~~,,-..:..,. 

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking'Į 

(905) 333-5553 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninė žalos, atsiradu ios ryšium u kūno 

užalojimu ivieškojima 
• imigracija į Kanadą 
• testam ntų sudaryma 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Li tuvo respublikos teisės klausimais 

295 The We. t Mali 6th Floor. Thron to, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com l. paštas: lawycrs@pacclawfirm.com 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

• KULNO SKAU MA1 

• PEDO SKAUSMAJ 

• PIR TŲ DEFORMACIJOS 

• NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAJ 

• ĮAUGĘ NAGAI 

• VI -TI Ė NEJAUTRA IR 

HlRURGI IS GYDYMAS 

,_ S IORŲ P DŲ PRJ Ž!GRA 

• VAIKŲ El ENO 

KL DUMAJ 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

rR EIS E OS SUTRIKIMAf 

• PEDOS DEFORMACIJŲ 

//r"""""~" 11 TAI YMA ORTOPEDINIAIS 

l D KLAJS 

• PRllMAME VISUS 
'---'-=---' PLA l NIUS DRAUDIMU 

• ·r RILŪ IRA KIA l 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. E . (905) 648-9176 

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

Misijonierius iš Indijos primena, kad jo apylinkėje gyvena 
5000 vaikų ir veikia trys mokyklos, kurių mokiniams labai 
reikėtų rašiklių, rožinių, vartotų kortelių ar žurnalų. Jei kas 
galėtų pagelbėti, prašomi rašyti ar pagalbą siųsti adresu: Fr. 
Paui Cruz, P.O. Box - 691571, Kottiyam - P.O. Kollam -
691571, Kerala, India. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Kai širdis dega vaikams 

ir muzikai 

"Gintarėlių" jaunesnioji grupė su vadove Deimante Grigutiene 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

2006 metais Čikagos Vili 
Dainų šventėje pastebėjau 
jauną, didelių išraiškingų akių 
moterį, apsuptą būrio vaiku
čių ir bendraujančią su jais 
puikia lietuviška kalba. Ši 
liekna moteris puikiai valdė 
didelį Dainų šventės merginų 
chorą, diriguodama V. Miški
nioAlksnio ugnelę. Vėliau su
žinojau, kad tai buvo Deiman
tė Grigutienė, Lietuvoje bai
gusi Kauno Juozo Gruodžio 
muzikos konservatoriją, o po 
to Lietuvos muzikos aka
demijoje įgijusi chorinio diri
gavimo specialybę. Likimui 
lėmus, prieš 20 metų ji apsigy
veno Kanadoje, su dabar ži
nomu verslininku Alvydu Gri
gučiu sukūrė šeimą, susilaukė 
keturių vaikučių- Povilo, Vil
tės, Dominyko ir Austės, ku
riems augant nuolat teikė 
jiems muzikos ir dainavimo 
pagrindus. Prieš 14 metų Dei
mantė įsteigė "Lorne Park" 
muzikos mokyklą, kurioje be 
kitų mokymų vadovauja kana
diečių vaikų chorui . 

2001 metais iš lietuvių kil
mės šeimų vaikučių Deimantė 
subūrė "Gintarėlių" chorą, 
kurio, kaip vėliau ji pati pasa
kys, "savi vaikučiai tapo 'Gin
tarėlių' stiprybė. Nuo jų ir 
prasidėjo ši kelionė". Per de
vynerius veiklos metus "Gin
tarėliai" daug koncertavo 
įvairiuose Kanados lietuvių 
telkiniuose, kur visuomet bu
vo labai teigiamai įvertinti. 
Jau 2003 metais šis choras da
lyvavo Dainų ir šokių šventėje 
Lietuvoje, giedojo Kauno Ar
changelo Mykolo šventovėje 
bei Vilniaus arkikatedroje. 
Choras yra išleidęs kompakti
nes plokšteles - "Pavasaris 
gimtinėje", "Kalėdinės gies
mės", o 2009 metais išleido 
trečiąją - "Aš ir mano muzi
ka". Dabar jau po "Gintarė
lių" stogeliu glaudžiasi du 
chorai - mažųjų ir jaunimo. 

"Gintarėliai" pelnytai gali 
didžiuotis pasiekimais Toron-

to "Kiwanis" festivalyje, kur bai trūko lietuviško bendravi
jau ketverius metus iš eilės mo. Todėl noriu, kad mano 
yra laimėję pirmąsias vietas vaikai turėtų tai, ko aš neturė
jaunimo iki 14 metų amžiaus jau vaikystėje. Stengiamės vai
grupėje. Tai puikus "Gintarė- kus auginti lietuviška dvasia -
lių" ir vadovės Deimantės žiūrime lietuviškus filmukus, 
Grigutienės pastangų įvertini- skaitome lietuviškas knygeles, 
mas. stengiamės šeimose išlaikyti 

Repetuoja "Gintarėlių" jaunesnioji grupė 

Vieną antradienio popie
tę nutariau aplankyti "Ginta
rėlius" juos priglaudusioje 
svetingoje Anapilio sodyboje, 
susitikti su vadove, vaikučiais 
bei jų tėveliais. Kol mažasis 
choras repetavo, vaikučių tė
veliai kantriai jų laukė už du
rų. Mane pasitiko tėveliai Da
rius ir Alicija Bansevičiai, ku
rie paklausti kokių tikslų ve
dini taip aukojasi, paaiškino, 
kad pagrindinis noras šeimose 
išlaikyti lietuviškumą ir pasi
džiaugė, kad turi daug vien
minčių. Juk čia vaikučiai ug
domi pajausti muziką, išmokti 
dainas, jas dainuoti scenoje ir 
būti įvertinti. 

"Geras dalykas, kad 
bendrauja ne tik vaikai, pa
bendraujame ir mes - tėvai. 
Surandame naujų draugų. 
Vaikų noras dainuoti ir mus 
priverčia išeiti, o ne leisti va
karus prie televizoriaus. Aš ir 
trys mano seserys užaugome 
Londone, Kanadoje. Turėjom 
nedidelę lietuvišką mokyklė
lę, į kurią susirinkdavo apie 
12 vaikučių. Augant mums Ia-

lietuvišką dvasią tam, kad vai
kučiai žinotų ir suprastų savo 
kilmę" - savo įsitikinimais da
lijosi Astutės ir Jokūbo mama, 
Alicija. Jos kalbai pritarė ir 
šalia besisukinėjantis Algis 
Nevulis, kuris sakėsi, kad jo 
vaikučiai dar maži, bet rūpes
tingasis tėvelis jau dabar ieško 
galimybių juos prijungti prie 
"Gintarėlių". 

Pertraukos tarp mažųjų ir 
jaunimo chorų repeticijų me
tu pakalbinau "Gintarėlių" 
vadovę Deimantę Grigutienę, 
prašydama pasidalinti planais 
ir siekiais, džiaugsmais ir gal 
būt sunkumais: "Vienas iš pa
grindinių mūsų planų - tinka
mas pasiruošimas IX Lietuvių 
Dainų šventei. Mūsų mažųjų 
vaikučių grupė yra per jauna 
šios Dainų šventės repertua
rui. Bet išeivijoje yra taip kaip 
yra - mes negalime pasirinkti 
to, ką galbūt galėtume pasi
rinkti Lietuvoje, t.y. balsus ir 
amžiaus kategoriją. Tačiau iš 
to ką turiu - "nulipdysiu kaž
kokią formą". (Ntrs. autorės) 

(Bus daugiau) 
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MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
ALFREDO KAMINSKO 

trejų metų (2007 m. kovo 10 d.) mirties sukaktį 

minėdami, tariame: "Tu gyveni mūsų širdyse" -

žmona Ona, dula-os, ženta~ 
vaikaičiai ir provaikaičiai 

L•BDAAOS FONDO 

PRAIEl111AS 
Metinis-visuotinis narią susirinkimas yra šaukiamas 

2010 m. kovo 14, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Thronto lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West, Thronto, ON. 

Registracijos pradžia 12 val. 

IUllRINlll•O DARBOTIARll/AIEIDI 
l. Susirinkimo atidarymas (OpeningoftheAGM) 
2. Prezidiumo pristatymas (Members of the Praesidium) 
3. Darbotvarkės tvirtinimas (Approval of Agenda) 
4. 2009 m. susirinkimo protokolo skaitymas, patvirtinimas 
(Appraval of 2009 AGM minutes) 

S. Valdybos pirmininko pranešimas (President's Report) 
6. Iždininko pranešimas (1i'easurer's Report) 
7. Revizijos komisijos pranešimas (Intemal.Audit Committee 

Report) 
8. Finansinio auditoriaus pranešimas (Auditor's Financial 
Report) 
9. Diskusijos dėl pranešimą (OOcussion of previous Reports) 
10. Auditoriaus paskyrimas 2010 metams (Approval of Auditor 

for2010) 

11. Valdybos narią rinkimai (ElectiDn to the Board of Directors) 
12. Revizijos komiteto rinkimai (.Ekction fo Audit Committee) 
13. Narią SUllUUlYIWli, pasiūlymai ( Open discusaion) 
14. Susirinkimo uždarymas (Closi.ngoftheAGM) 

Labdaros fondo čarteris ir Korporacijų įstatymas reika
lauja, kad kasmet vienas trečdalis valdybos narių išeitų iš val
dybos ir kad būtų renkami juos pakeičiantys asmenys. Ka
denciją baigiantys valdybos nariai turi teisę vėl išstatyti savo 
kandidatūras. Kadenciją baigia Gražina Laurinaitytė, Arū
nas Jonušas, Rūta Snowden. Iš valdybos pasitraukė Leonas 
Radzevičius. O kadangi valdyboje buvo dar viena tuščia vie
ta, i valdybą renkami 5 asmenys. Į revizijos komitetą renka
mi 2 asmenys. 

Labdaros valdyba prašo, kad kandidatai į rinkimus pa
teiktų raštišką sutikimą su dviejų narių parašu nominacijos 
komitetui. 

Nariai, norintys skirti kitus asmenis jiems atstovauti per 
susirinkimą, privalo raštiškus įgaliojimus (proxy) pristatyti i 
Labdaros fondo raštinę, Slaugos namuose ne vėliau kaip l v. 
p.p„ kovo 12. Visi įgaliojimai (proxies) turi būti notaro pa
tvirtinti. Įgaliojimai iš organizacijų privalo būti patvirtinti or
ganizacijos valdybos parašu, kuriam yra suteikta teisė pasira
šyti pagal pareigas. Anketas galima gauti Slaugos namų ir 
Lietuvių Namų raštinėse. 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

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 + r ickd@affiliatedinsurance.ca 

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

Tradicinis Užgavėnių vakaras 
Mažosios Lietuvos Mote

rų draugija ir vėl suruošė tra
dicinį mažlietuvių "Šiupinį". 
Ši tradicija Toronte jau tę
siama 48 metus, ir nepaprastai 
malonu matyti, kad ją toliau 
tęsia jauna karta - t.y. pačių 
pradininkių dukros/vaikaitės 
- Kristina Dambaraitė-Jano
wicz, Rūta Baltaduonytė-Le
mon ir Asta Šemaitė-Šim.kie
nė. Mažosios Lietuvos Mote
rų draugijos pirmininkė Kris
tina Dambaraitė-Janowicz pa
sveikino visus svečius, link.ė
dama jiems malonaus vakaro 
ragaujant tradicinio šiupinio. 
Tulesnę programą vedė Asta 
Šim.kienė, pirmiausia pakvies
dama stalo maldai lietuvių liu
teronų Išganytojo parapijos 
kleboną Algimantą Žilinską. 
Šiupinys, kurį virė ponia Biru
tė Stanulienė su pagalbinin
kėm, buvo labai skanus. Aiš
ku, buvo ir tradicinis kumpis 
bei kopūstai. 

Gerai prisotinti visi klau
sėsi vakaro __programos. Nuo 
pat pirmo "šiupinio" yra skai
toma iš Donelaičio Metų. Tą 
skaitymą su dideliu įsijautimu 
šiais metais atliko Solveiga 
Meiklejohn. Gytis Šernas 
trumpai visiems parodė tą pa
čią dieną iš Lietuvos atkelia
vusį Mažosios Lietuvos encik
lopedijos IV-ą tomą. Thunpai 
pakalbėjo apie tą milžinišką 
darbą, kuris šiuo ketvirtuoju 
tomu užbaigtas. Priminė, kad 
visi Mažosios Lietuvos fondo 
nariai, paaukoję tam tikrą su
mą, gaus šią knygą nemoka
mai, kai tik ji bus atsiųsta į Ka
nadą. Tuip pat pranešė, kad 
jeigu kas norėtų ją arba visą 
ML enciklopediją įsigyti, tai 
galėtų padaryti Anapilio kny
gyne pas Sigitą Aušrotienę. 

Garbės konsulas Paulius 
Kuras pasveikino visus daly
vius Vasario 16-osios proga ir 
padėkojo rengėjoms už gražų 
vakarą. Visiems priminė apie 
ateinančią IX Dainų šventę 
Toronte ir pakvietė joje gau
siai dalyvauti. Paminėjo senus 
Užgavėnių papročius - jeigu 
šeimininkės nuotaika gera, tai 
ir patiekalas bus skanus. Ma
tyt taip ir buvo, nes jam šiupi
nys buvo labai skanus, ir žadė-
jo vėl atsilankyti. Sveikinimo 
žodyje taip pat įterpė Vasario 
16-osios proga atsiųstą sveiki
nimą naujai paskirto Lietuvos 
respublikos užsienio reik.alų 
ministerio Audronio Ažubalio. 

Jau daugelį metų. kai 
"Šiupinio" programa buvo at
liekama choro "Aras", tačiau 
jam nebesant, šių metų prog
ramoje buvo visus nepaprastai 
maloniai nuteikusi 13 metų 
pianistė Vaiva Dzemionaitė. 
Nuo 6 metų amžiaus ją piani
nu moko ir "Kiwanis" festiva
liams Turonte ruošia pianistė 
Ilona Beresnevičienė. Su pasi-

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems i užsienį ir 
atfykstantiems į Kan•d1Įo Skam· 
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

sekimu ji kasmet laimi prizi
nes vietas ir pagyrimus. Šiuo 
metu Vaiva ruošiasi devintos 
klasės "Royal Conservatmy" 
egzaminui. Lanko muzikos 
teorijos pamokas breiliu. Ak
tyviai dalyvauja lietuviškoje 
visuomenėje; lanko Maironio 
šeštadieninę mokyklą, dai
nuoja "Angeliukų" chore, 
įvairiomis progomis pakviesta 
skambina pianinu. Laisvalai
kiu mėgsta dainuoti sau pačiai 
akompanuojant. Jos atlikta 
programa susidėjo iš: Study in 
C Major parašyta Giuseppe 
Concone; Decadent Senti
mentai Song - Miguel Manza
no; Consolation No. 3 - Franz 
Liszt. Vaiva taip pat visus ma
loniai nustebino dainuodama 

mėgstamą dainą Žemėj Lietu
vos, žodžiai Sigi.to Gedas. Vai
va buvo dalyvių nepaprastai 
šiltai įvertinta. 

Rūta Baltaduonytė-Le
mon perskaitė straipsni iš 
Klaipėdns laikraščio apie "Siu
pinio" tradicijas nepriklau
somybės laikais Šaulių Na
muose ir naujai atgaivintas 
tradicijas, jau nuo 2003 metų. 
Klaipėdos Etnokultūros cent
re. Straipsnis buvo parašytas 
su humoru, ir visi jo atidžiai 
klausėsi. 

Programos pabaigoje. 
kaip visuomet, vyko suaukotų 
laimikių loterija, kurią vedė 
Rūta Baltaduonytė-Lemon. 
Išmėginę savo laimę, vieni lai
mingesni už kitus, visi skirstėsi 

Justino Marcinkevičiaus žo- namo. 
džiais dainą Kaip laisvė, ir visų Irena Meiklejohn 

~<ES 1'1\ l ~l J.\S 
ART STUOIO 

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

konsultacijos 
+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(nuo 1919 metų) 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(i pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MBZ 2X3 

.A. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



~veikiname 
mūsų brangią vadovę 

DALIĄ. SKRINSKAITJ};
VISKONTIENJ};, 

Lietuvos vyriausybės apdovanotą ordinu 
Už n uopelnus Lietuvai. 

Tavo ilgametis nepailstantis pasišventimas 
lietuviškai giesmei ir dainai praturtina mus 

ir visą lietuvių bendruomenę. 

Toronto choras "Volungė", 

Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choras, 
Toronto Jaunimo choras 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Rcsurrcction Rd. Toronlo O M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 

klfondas@on.aibn.com 

KLF ADMINISTRATORIAUS-ES PAIESKA 
Kanados lietuvių fondo (KLF) valdyba ieško asmens KLF 
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 į KLF raštinę darbo laiku: 

pirmadieniais Ir tre61adlenlals nuo 10 v.r. Iki 4 v.p.p.; 

tel. 416-889-5531 
arba el.paštu: k!fondas@on.albn.com. 

Pareiškimo laiškas kartu su patirties priedais (resume) turi 
pasiekti KLF raštinę ne vtliau kaip l.m. kovo 12, penktadienį. 

KLF 

KLF paramai aauti gairių 
bei anketos pareiškimus 2010 
m. projektams vykdyti galima 
gauti Fondo raštinėje. Gairės 
bei anketos yra dviejų rūšių. 
Pirmoji yra taikoma Kanados 
lietuvių labdaringoms organi
zacijoms, kurios yra registruo
tos ir pripažintos kaip tokios 
Kanados federacinės valdžios, 
t.y. "Canadian Revenue Agen
cy, Charities Directorate". 
Antroji gairių bei anketos rūšis 
taikoma Kanados lietuvių or
ganizacijoms, kurios nėra re
gistruotos ir nėra pripažintos 
kaip labdaringos organizacijos 
Kanados federacinės valdžios. 

Visos organizacijos turi pa
teikti pareiškimus projektų pa
siūlymams, kurie bus svarstomi 
KLF Thrybos posėdyje pritari
mui. Tiktai projektų pasiūly
mai. kurie kvalifikuoja kaip lab
daringi darbai ar tikslai pagal 
Kanados federacinės valdžios 
potvarkius bus svarstomi KLF 
Turyboje (skaitykite gaires). 
Gairės bei anketos yra anglų 
kalba, nes to reikalauja Kana
dos valdžios įstatymai. VISOS pa
reiškimų anketos turi būti įteik
tos KLF raštinei ne vėliau kaip 
2010 m., pirmadienį, kovo 15 d. 

Kanados lietuvių fondui 
įnašai, atplaukę per 2009 ket
virtąjį metų ketvirtį, buvo ne 
maži, skaičiumi ir didumu. Spa
lį, lapkritį bei gruodį įnašų bu
vo gauta: $100 aukojo a.a. Vm
cas Skaisgiris (Montrealis) tap-

damas KLF nariu ir pridėjęs 
$400 papildomą įnašą per testa
mentinį pa1ildmą. A a V. Skais
girio atminimui M. Morkūnie
nė, S.V. Radzevičiai ir J.A. 
Morkūnai aukojo po $100, o 
R.J. Jurėnai $50. A.a. Juozui 
Andrukaičiui mirus Hamiltone, 
jo atminimui po $20 aukojo Z. 
Cečkauskas, J. Gimžauskas ir 
K.A. Žilvyčiai. 

Užsidarius Windsoro Šv. 
Kazimiero parapijai, per R. 
Dumčių, parapijos komitetas 
paskyrė ir prisiuntė Fondui 
$2,000 įnašą. KLF narių papil
domi įnašai buvo gauti: Hamil
tono lietuvių kredito kooperaty
vo TALKA $1,500; V. Poškaitis 
$1,000; A Arelis ir S. Kareckas 
po $500; ir O. Skrebūnienė bei 
V. White po $200. Iš viso įnašų 
Fondo pagrindiniam kapitalui 
per 2009 ketvirtąjį metų ketvirtį 
buvo $6,810. Kanados lietuvių 
fondas dėkoja visiems aukoto
jams už jų aukas ir primena 
visiems, kad geras būdas prisi
minti mirusiuosius yra auko
jant KLF mirusiųjų vardu. Tu.ip 
pat raginame nepamiršti Fondo 
ruošiant savo testamentus. 

2008 m. uždirbto pelno 
2009 m. baigiamasis paskirsty
mas buvo užbaigtas, išmokant 
parainą šioms Kanados lietuvių 
organizacijoms: $15,000 anks
čiau paskirta sąlyginė parama, 
laukiant projekto pradžios do
kumentacijos Labdaros fondui 
(Thronto lietuvių slaugos na-
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IEIDAINU 
ŠVENTĖ 
MIUIHl§DEIHIM 

DA INA Aš GYVENU! 

201 O M. LIEPOS 2 · 4 D.D. TORONTE, KANADOJE 

KVIEČIAME VISUS Į DAINŲ ŠVENTĘ 
DAINŲ ŠVENT~S KONCERTAS 
Sekmadieni, liepos 4, 2 v.p.p. 
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga 

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 
Juos galima pirkti su kredito kortele (prašyti Lithuanian Song Festival) 

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.tick1tma1tar.ca 

--------------------------------------------------------------------------------------------·~·-
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS APLANKYKITE 

www.dajnusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paramti švent9. 

Toronte visus bilietus antrąjį mėnesio sekmadienį galima pirkti Prisikėlimo parapijoje, 
Lietuvos kankinių parapijoje ir Toronto Lietuvių Namuose 

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 
MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS {vietos nenumeruotos) 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga 
įėjimas bilietai @ $ 45.00 = 

Šeštadienį, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.) 

$ __ _ 

MIESTELIO VAKARONĖ (choristams Ir valkams Iki 7 m. ~jlmas nemokamai) 
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto 

įėjimas bilietai @ $ 10.00 = 
$ __ _ 

Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 
POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1sSAUGA 

vakarienė ir §aidai bilietai @ $100.00 = 
$ __ _ 

vakarienė ir §aidai- stalai po 10 asm. stalai @$1000.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai- pradiia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00 = 
$ __ _ 

Siun6iu už bilietus il viso: = 
$ __ 

Prašome čeki/ ''money order't rašyti: Pridedu aukų: = 
IX lietuvių dainų šventė 

Siųsti: Bilietait IX Dainų šventė, 
l Resurrection Road, Torontot 

Canada M9A 5G1 
IŠVISO: 

$ __ _ 

= 
$ __ _ 

Ticurs ARE PRICED CAN$/US$ It.T PAJL KANAI>os IR JAV DOLERW VERTINAMI VIENODAI 

Vardas,pavardė~-------------------
Gatvės adresas 

~----------------------

Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

---------Provincija/valstija _____ _ 
_________ Telefonas 

Tik apmok~ti bilietai bus siunčiami. Bilietait ulsak.yti po 2010 m. bidelio l d.t nebus 
siunliami paštu. Juos galima atsiimti Dainą šventės informaclniame centre, Toronto Airport 
Maniott viešbutyje nuo liepos 2 d. 

D Blllatus pasiimsiu ln1ormac1Jos centre D Praiau blllatus man atsiųsti paštu 

mams); Lietuvos respublikos 
konsulatui Toronte, remiant 
lietuvių dalyvavimą Toronto 
Europos sąjungos filmų festi
valyje $750; ir Knygos Lietuvai 
(vajui paremti knygų persiun
timą Lietuvos bibliotekoms) 
$240. "Atžalynas" kultūrinio 
meno ir tautinių šokių grupė 
sugrąžino Fondui paskirtą pa
ramą $3,200 dėl atšauktos ke
lionės į Argentiną. Inf. 

Thronto Lietnviq Namą Karaliaus Mindaugo menėje kovo 7, 
sekmadienį, 2 v.p.p. rengiamas pavasarinis klasikinės muzikos 
koncertas "SACRED SPRING". Programoje pianistė Janina 
Kuzmas, sopranas Inga Filippova-Williams, smuikininkas 
Jeremy Stephen Buzash atliks Beethoveno, Rachmaninovo ir 
Stravinskio kūrinius. Įėjimas - $20, studentams - $10. Informa
cijai skambinti 647-728-9673. Po koncerto-vaišės. VB 

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaust vidaus sieną (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimot elektros įvedimot "plumbina" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 905 824-9821 arba 416 882·8531. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.111.2 Nr. 9 

'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Tikinčiosios Lietuvos die

na Lietuvos kankinių, Gerojo 
Ganytojo ir Šv. Kazimiero šven
tovėse bus švenčiama kovo 13-
14 dienų savaitgalį. Ta proga 
bus renkama antroji rinkliava 
Tikinčiajai Lietuvai. Tai rinklia
vai vokeliai bus išdalinami atei
nantį savaitgalį. 

• Kovo 5 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir po pietų 3 valan
dą, o po Mišių - Šv~ntoji Va
landa prie išstatyto Svenčiau
siojo. 

• Vasario 26, penktadienį, 
iš Delhi miesto Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovės palaidotas 
a.a. Vincas Sigitas Zadurskis, 
68 m. amžiaus, ilgametis "Aro" 
choro narys. 

• Toronte yra miręs a.a. Jo
nas Bortnikas, 87 m. amžiaus. 
Pašarvotas Tumer & Porter lai
dotuvių namuose prie Bloor ir 
Windermere gatvių sankryžos. 
Maldos prie karsto - kovo 3, 
trečiadienį, 7 v.v., laidotuvių 
Mišios - kovo 4, ketvirtadienį, 
10 v.r. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Laidojamas Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. 

• Mūsų parapijose Gavė
nios susikaupimus ves k~n. Lau
rynas Grikietis, Kauno Sv. Dva
sios (Šilainių) parapijos vikaras 
ir mokyklos kapelionas. Lietu
vos kankinių šventovėje susi
kaupimo dienų tvarka: kovo 12, 
penktadienį, 11 v .r. Mišios su 
pamokslu; kovo 13, šeštadienį, 
11 v.r. Mišios su pamokslu ir 6 
v.v. Mišios su pamokslu; kovo 
14, sekmadienį, Mišios ir pa
mokslai - įprasta sekmadienio 
tvarka. Išpažinčių klausys kas
dien prieš ir po Mišių. Anapilio 
autobusėlis Gavėnios susikau
pimo Anapilyje 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 maldi
ninkus įprasta sekfl!adienio 
tvarka. Delbi miesto Sv. Kazi
miero šventovėje susikaupimas 
bus kovo 14, sekmadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias. Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo šven
tovėje susikaupimas bus kovo 
16, antradienį, 2 v.p.p. Išpažin
čių bus klausoma prieš Mišias. 

• Mišios kovo 7, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Viktoriją 
Emiliją Žemaitienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagoje Gerojo Ga
nytojo šventovėje kovo 7, sek
mad., 2 v.p.p. už a.a. Eugeniją 
Kripienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 6, šeštad., 3 v. 
p.p. aukotojo intencija. 

MOTERIS (47 m.) IŠ LIETU
VOS IEŠKO DARBO. Gali 
padėti namų ruošos darbuo
se, prižiūrėti vaikus arba se
nelius. Skambinti 416-533-
7947 po 6 val. vakaro. 

Tėviškės žiburių metinė spau
dos popietė įvyks Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 11, 
2.30 v.p.p., Anapilio didžiojo
je salėje, Mississaugoje. Prog
ramoje - Volungės IX Dainų 
šventės choras. Bus maža lo
terija, užkandėliai, veiks ba
ras. Ateikite pasiklausyti pui
kių naujų ir senų dainų! 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choro moterų grupė, o 
ateinančius du sekmadienius 
vyks bendras giedojimas. 

• Šis penktadienis yra pir
mas mėnesio. Po vakarinių 7 
val. Mišių yra išstatomas Šven
čiausiasis su maldomis ir palai
minimu. Prieš Mišias klausoma 
išpažinčių. Pirmą mėnesio šeš
tadienį Gyvojo rožinio draugi
jos nariai 10.30 v.r. renkasi Ro
žiniui ir 11 v.r. Mišiom. 

• Gavėnios metu šventovėj 
6.30 v.v. einamas Kryžiaus kelias. 

• Metinės parapijos reko
lekcijos kovo 18-21 d.d. Jas ves 
kun. Laurynas Grikietis, Kauno 
Šv. Dvasios parapijos vikaras ir 
katalikiškos gimnazijos kape
lionas. 

• Kun. Jonas Šileika, OFM, 
yra išvykęs. Torontan sugrįš ko
vo 26 d. 

• Kanados lietuvių katali
kų centro kasmetinis vajus Lie
tuvos Bažnyčioms paremti vyks
ta visą kovo mėnesį. Taip pat 
visose Kanados lietuvių parapi
jose ir misijose šiam tikslui yra 
daromos rinkliavos. Mūsų pa
rapijoje tokia rinkliava vyks 
kovo 14 d. 

• "Šatrijos" ir "Rambyno" 
skautų Kaziuko mugė kovo 7 d. 
Mugės atidarymas 8.30 v.r., o 
po atidarymo skautai dalyvaus 
9 v.r. Mišiose. Visi yra kviečia
mi mugę aplankyti ir paremti 
skautų veiklą. 

• Kovo 1 d. palaidotas a.a. 
Antanas Urbonas, 86 m. Paliko 
žmoną Zitą ir sūnų Antaną su 
šeima. Lietuvoje mirė a.a. Ma
rytė Balalienė, Onos Naruševi
čienės sesuo ir Angelės Amb
rozaitienės teta. 

• Ryšium su maldos sa
vaite, prašant krikščionims vie
nybės, kuri vyko sausio 17-24 
d.d., lietuvių ekumeninės pa
maldos vyks kovo 9 d., 7 v.v. 
šios parapijos šventovėje. Pa
mokslą sakys lietuvių liuteronų 
Išganytojo parapijos klebonas 
kun. Algimantas Zilinskas. Ki
tos ekumeninės pamaldos vyks 
lietuvių liuteronų Išganytojo 
parapijos šventovėje kovo 14 
d., 11.15 v.r. Pamokslą sakys 
diakonas dr. K. Ambrozaitis. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
7: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9 v.r. už a.a. Albiną 
ir Genovaitę; 10.45 v.r. už a.a. 
Kazimierą, Ireną ir Bronių 
Ardavičius, už Karosų ir Jarma
lavičių šeimų mirusius ir už a.a. 
Birutę Dubininkaitę; 12.15 v.d. 
už a.a. Svetlaną Viklipienę. 

A.a. Antano Urbono atmi
nimui, užjausdama žmoną Zitą 
ir sūnų Antaną su šeima, Birutė 
Tamošiūnienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Bilietai į IX-osios Lietu
vių dainų šventės renginius 
bus parduodami kovo 6 d. 
Maironio mokykloje ir kovo 7 
d. Prisikėlimo parapijoje -
Kaziuko mugėje. Inf. 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulie~ius 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, kovo 7, pa
maldos su šv. Komunija 11.15 v.r. 

• Konfirmantų pamokos 
vyks sekmadieniais po pamaldų 
kovo 21 ir 28 d.d. Sekmadienio ti
kybos pamokos 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 šventovėje. 

• Moterų draugijos apmąs
tymo pamaldos -kovo 28, Ver
bų sekmadienį, 11.15 v.r. 

Kovo 11-osios minėjimuose, 
kurie įvyks kovo 20 Hamiltone 
ir kovo 21 Toronte, pagrindinė 
kalbėtoja bus Lietuvos respub.
likos seimo narė AUKSUTE 
RAMANAUSKAITĖ-SKO
KAUSKIENĖ, vyriausio Lietu
vos partizanų vado generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
duktė. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Kovo 6 d. Dainų šventės 
bilietai bus pardavinėjami mū
sų mokykloje 11.45 v.r.-12.15 v. 
p.p. IX Dainų šventė įvyks To
ronte liepos 2-4 d.d. 

• Kovo 13 ir 20 d.d. nebus 
pamokų - pavasario atostogos. 

•Tėveliai! Kovo 27 d., 9.15 
v.r. įvyks posėdis Maironio mo
kykloje abiturientų tėveliams 
pasitarti su tėvų komitetu ir 
mokyklos administracija dėl 8 
sk. ir aukštesniųjų lituanistinių 
kursų abiturientų pagerbimo. 

• Kovo 27 d., 9 v.r. Algis 
Nausėdas ves pokalbį aukštes
niuose lituanistiniuose kursuo
se tėveliams ir moksleiviams 
apie KLf veiklą. Kviečiame da
lyvauti. Zivilė 

Nuo š.m. kovo l d. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
atstovybė persikėlė į naujas 
patalpas. Adresas: Gedimino 
pr. 53, Lietuvos respublikos 
Seimo III rūmai, 212 kabine
tas. Telefono ir fakso nume
riai nepasikeitė. Virginija 
Grybaitė, PLB atstovybė, Ge
dimino pr. 53-212, LT-01109 
Vilnius; tel./ faks.+3701-5-
2396264; mob. +370-616-
25854; el.p. vigryb@lrs.lt; 
plbav@lrs.lt; http:ljwww.lrs. 
lt/plb; http://www.plbe.org 

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 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje vasario 28 d., 10 val. Mišias konce
lebravo kleb. kun. P. Mališka ir svečias kun. Laurynas Grikietis, 
kuris pasakė turiningą rekolekcijų pamokslą. Skaitinius skaitė 
D. Gedrikas. Giedojo parapijos choras. Po Mišių salėje parapi
jiečiai galėjo susitikti su rekolekcijų vedėju ir pasistiprinti su
muštiniais, kava ir pyragais. 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė kviečia į 
Nepriklausomybės atkūrimo dienas ir Baltijos filmų festivalio 
renginį, kuris įvyks š.m. kovo 10 d. Kanados Archyvų biblio
tekoje, 95 Wellington St., Otavoje. Montrealio lietuvių kredito 
unija LITAS organizuoja išvyką ir padengs autobuso nuomos 
išlaidas. Autobusas išvyks nuo Aušros Vartų šventovės 1 v.p.p. 
Numatoma grįžti Montrealin apie 11 v.v. Prašome registruotis 
pas Arūną Staškevičių, tel. 450 347-0583, el.paštu astaskev 
@primus.ca. Bilietus bus galima įsigyti prie kasos. Nariams, 
pensininkams ir vaikams iki 15 m. $6, kitiems - $10. 

Nepaisant nepalankaus oro į "Rūtos" klubo metinį susi
rinkimą vasario 24 d. atsilankė didesnė pusė narių. Tylos mi
nute buvo pagerbti pernai mirusieji J. Kisielaitis ir V. Skaisgirys 
ir šiemet mirusi S. Ališauskienė. Pirmininkė H. Lapinienė pra
nešime apie klubo veiklą padėkojo iš valdybos pasitraukusiems 
J. Blauzdžiūnienei, A. Burkšaitienei ir Z. Burkšaičiui už jų įna
šą į klubo veiklą. Klubo finansinę padėtį nušvietė revizijos ko
misijos pirm. A. Žiukas. Klebonas kun. P. Mališka, palaiminęs 
vaišių stalą, padėkojo pirm. H. Lapinienei, taip energingai va
dovaujančiai klubo veiklai, nepaisant dideli~ nuotolio ir pasi
taikančių kasdieninių ir asmeninių sunkumų. Siuo metu valdybą 
sudaro pirm. H. Lapinienė, ižd. Aleksas Piešina, sekr. N. 
Bagdžiūnienė ir narės A. Brilvičienė, A. Gustainienė ir J. Ki
sielaitienė. Susirinkimas praėjo pakilioje nuotaikoje. Nuoširdus 
bendradarbiavimas duoda gerų vaisių. 

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 14, sekmadienį, po 11 val. Mišių. Bus pristatyta finansinė 
apyskaita ir renkami du parapijos komiteto nariai. Po to vyks 
pasiūlymai, diskusijos ir vaišės. Parapijiečiai prašomi gausiai 
dalyvauti. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Gavėnios rekolekcijas vasario 27 d. vedė kun. Laurynas 

Grikietis, Kauno Šv. Dvasios (Šilai:gių) parapijos vikaras. 
Išpažinčių buvo klausoma nuo 10 v.r. Sv. Mišias koncelebravo 
kun. L. Grikietis ir Aušros Vartų par.kleb. kun. Paulius Mališka. 
Pamoksle kun. L. Grikietis priminė, kad per 40 dienų mes 
turime pasiruošti Velykoms, pakeisti save, savo gyvenimą, su
grįžti prie Dievo. 

Šv. Kazimiero parapija atšventė atlaidus sekmadienį, 
vasario 28. MZ, VL 

Atsižvelgiant į Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
vedėjo Bruno Bulotos sunkią ligą ir šiuo metu nežinant, 

kada jis visiškai pasveiks ir sugrįš į darbą, 

VALDYBA PASKYRĖ 

REGINĄ PIEČAITIENĘ 
laikinai (keturiems mėnesiams) 

eiti vedėjos pareigas. 
Regina Piečaitienė yra anksčiau 

dirbusi LITE ir ėjusi vedėjos pareigas. 
Paskutiniaisiais metais ji dirbo Des
fardins tarptautiniame skyriuje bei Fe
deracijoje kredito unijų valdymo ;, or
ganizavimo srityje, įskaitant daugelį 
metų Lietuvoje. 

Visos LITO operacijos bei paslau
gos ir toliau bus teikiamos įprasta 
tvarka, kol pasveiks p. Bulota. LITO 
valdyba, tarnautojai ir nariai nuošir
džiai linki Bruno Bu/otas šeimai iš
tvermės, o jam pačiam, kuo greičiau 
visiškai atgauti sveikatą. 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE. BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l.B. 

LN Kultūros komisija yra numačiusi rodyti daug filmų iš 
Lietuvos. Šiuo metu turime 11 diskų su įrašytais populiarių 
Lietuvos dainininkų koncertais, 8 meninius filmus, 13 vaidybinių 
dokumentinių ir 11 filmų iš "Slaptųjų XX amžiaus Lietuvos 
archyvų" ciklo. 

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

Norintieji įsigyti dokumentinio filmo "The Soviet Story" 
diską prašomi skambinti tel. 416 769-1266. LN Kultūros komisija 
šį diską lietuviams parūpina savikaina. Vytas Kulnys 




