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20 laisvės metų 
Priartėjome prie didžiosios lietuvių tautos šventės -

atstatytos nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečio jubilie
jaus. Minėjimai ir iškilmės visapusiškai išreikš sukaktuvinį 
džiaugsmą ir iš jo išplaukiančias viltis geresnei ateičiai 
kurti. 

T AIP - laisvė kelia džiaugsmą, bet su juo kyla ir rū
pesčiai. Ne vienam eiliniam lietuviui, stebėjusiam 
nepriklausomos tėvynės gyvenimą, tie du dešimtme

čiai galėjo atrodyti kaip nesibaigiantis organizavimasis, 
blaškomas rinkimų ir vis naujų painiavų, vadovams siekiant 
populiarumo, eiliniams lengvesnio bei turtingesnio gyveni
mo, o visiems - asmeninės gerovės kūrimo. Ir vis kaskart 
rodėsi, kad nė vienas seimas, jokia valdžia nesugeba ar ne
įstengia tinkamai atlikti savo pareigų. Kiekviena kadencija 
vis daugiau laiko gaišo savo reputacijai gelbėti nei ką nors 
žymesnio valstybės naudai padaryti, išskyrus įsijungimą į 
NATO ir Europos sąjungą, vargu ar drįstume ką priskirti 
kurios nors kadencijos nuopelnams. Nė viena politinė par
tija nebuvo ta, kuri būtų galėjusi pasirodyti išskirtinai. Vi
sos jos pirmiausia saugojo išsilaikymą seime, kuris tapatino
si su gera darboviete, teikiančia privilegijuotą gyvenimą ir 
užtikrinančia asmeninę ateitį. Užtat ne vienam brovėsi 
įspūdis, kad be atsakomybės "žaidžiama" valstybe savanau
diškumą statant virš jos. Priimant dėmesin šias ar panašias 
pastabas tektų klausti, kodėl taip darėsi? Peršasi maždaug 
tokie atsakymai: Lietuvos gyventojai per daug staiga tapo 
laisvi, ir nė vienas nebuvo pasiruošęs naujoje santvarkoje 
tinkamai orientuotis; buvę LTSR vadovai nenorėjo iš savo 
rankų paleisti valdžios ir steigė įvairius pavadinimus, kad 
tik išsilaikytų; eiliniai žmonės tepasitikėjo tais, kuriuos pa
žįsta; grobstymo "meno" buvo išmokę sovietmečiu, ir laisvė 
tapo gera proga kuo tik galima pasinaudoti. Be to, nepri
klausomybės atgavimas buvo prilygintas stebuklui, kas gal
būt skatino laukti ir kitų stebuklų per daug nesistengiant. 

T AI vyko per dvidešimt metų su įvairiais niuansais, 
kuriuos gali geriau apibūdinti politinio gyvenimo ty
rinėtoj ai specialistai arba kiti žinovai. Visuomenei 

šiandien rūpi, kaip Lietuvos valdžia, ypač žmonių išrinktas 
seimas, dirbs toliau, kad balsuotojų akyse vieną kartą jis ki
taip atrodytų? Tikroviška viltis - tai per 20 nepriklausomy
bės metų išaugusi nauja karta. Negerai tik, kad ji augo nu
sivylimo valdžia aplinkoje, ir galbūt toks nusivylimas ne vie
nam reiškė nusivylimą ir Lietuva. Iš dalies tai jau patvirtina 
masinė jaunų žmonių emigracija į svetimas šalis, kur gyventi 
galima geriau. Jauni žmonės, užuot pasilikę ir kūrę sau 
ateitį tėvynėje, skirstosi po svetimus kraštus, svajoja apie 
globalinę Lietuvą, taigi geresnę, kurią galima kaip daiktą 
priartinti„. Kad pasinaudojus laisve prapliupo emigracijos 
banga, iš dalies kalta ir buvusi sovietinė valdžia, kurios ne 
vienas narys netikėjo Lietuvos nepriklausomybe ir galbūt 
jos nė nenorėjo, arba į ją atgautą žiūrėjo kaip į laikiną reiš
kinį, dėl kurio nėra ko per daug sielotis. Šiandien po 20 ne
priklausomo gyvenimo metų jau turėtų būti išnykęs klaidi
nantis mąstymas ir iš viso pažiūros į valstybinį nepriklauso
mumą. Lietuvos vadovams šiandien tektų labai susirūpinti, 
kad augtų kaip galima daugiau savo tėvynę mylinčių asme
nybių, kurios bet kuriomis sąlygomis sugebėtų pirmiausia 
daryti viską, kas Tėvynei reikalinga, o tik paskui-į save. Ši
tokie žmonės turėtų vadovauti valstybei, kurioje galėtume 
skaidriai ir sąžiningai džiaugdamiesi giedoti " ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi" „. ČS 

v 

Siame numeryje 
Koks mūsų jaunimas? - 2,13 psl. 

"Mes dar gyvi" - 3 psl. 
Lietuvių kinematografijos pergalė Niujorke - 4 psl. 

Lietuviai visada - 4, 10 psl. 
Baltų tradicijos Airijoje - 7 psl. 
Pasidalinti džiaugsmu - 8 psl. 

"Lietuvos valsčių" monografijos - 9, 11 psl. 
Šventas Kazimieras - Lietuvos globėjas - l O psl. 

Kai širdis dega vaikams ir muzikai (Pabaiga) - 12 psl. 
Vasario 16-osios minėjimas Maironio mokykloje-13 psl. 

Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio proga 

SVEIKINAME 
Kovo 11-osios signatarus, buvusius ir dabartinius Lietuvos vadovus
ves, lietuvių tautą tėvynėje ir už jos ribų, su viltimi linkėdami visiems 

vieningai žygiuoti į Visagalio laiminamą šviesią ateitį. 

KOVO 
1990 
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UOLA_, 
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Lygiai prieš 20 metų, kovo 11-ąją Lietuvos žmonių išrinkti atstovai į Lietuvos Aukščiausiąją 
tarybą pirmojoje jos sesijoje išreiškė tautos valią ir lūkesčius, paskelbdami Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo Aktą. Taip prasidėjo Lietuvos laisvėjimo kelias. Apie pirmojo nepri
klausomybės pavasario įvykius pasakoja Lietuvos Seimo rūmuose surengta nuotraukų, doku
mentų, laiškų paroda "Kovo 11-oji ir jos atgarsiai"(ją galime matyti ir Seimo tinklalapyje). 
Parodoje yra ir ši nuotrauka: tūkstančiai vilniečių 1990 m. kovo 13 d., susirinkę miesto aikš
tėse, išreiškė pritarimą Lietuvos AT deputatų sprendimui - atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. (Ntr. iš Seimo tinklalapio) 

Kaukės teatre, gyvenime 
ir politikoje 

ALGIMANTAS ZOLUBAS ras. Kaukės nunyko, palikda
mos tik plaukus pagal reikalą 

Antikos teatre tragedijų (perukas, barzda, ūsai). Ta
ir komedijų aktoriai dėvėjo čiau lėlių teatre kaukės užėmė 
kaukes, kurias jie užsidėdavo esminę vietą, nes iš tikrųjų šio 
ant galvos. Kaukę sudarė vie- teatro scenoje vaidmenis at
los karkasas, kuris būdavo ap- lieka kaukės, tikrasis aktorius 
tempiamas drobe, pastaroji - tikrasis vaidmens atlikėjas ir 
padengiama gipsu, dažoma, operatorius - pasirodo po 
prie jos buvo tvirtinami plau- spektaklio ar nesirodo išvis. 
kai. Kaukės spalva, kaktos Kultūros reiškiniuose kaukės 
forma, antakių išraiška apibū- atliko pagalbinį vaidmenį, o 
dindavo veikėjo lytį, amžių, civilizacija, pasirodo, kau
visuomeninę padėtį, dorovi- kėms rado reikšmingą vietą 
nes ypatybes ir dvasinę būse- viešajame gyvenime ir politi
ną. Jei veikėjo psichologinė koje. 
būsena keisdavosi, aktorius Ne tik Lietuvoje, bet ir ki
keisdavo kaukę. Visus vaid- tose pasovietinėse šalyse tarp 
menis graikų teatre atlikdavo tautiečių pastebimas susveti
vyrai. Iš pradžių dramoje vai- mėjimas. Jis dažnai būna toks 
dindavo vienas aktorius: užsi- stiprus, kad buvę pažįstami ir 
dėdamas vis kitą kaukę, jis at- net bičiuliai vienas kito nebe
likdavo visus vaidmenis. nori matyti. Tačiau ar tikrai 

Keitės laikai, keitės teat- jie buvo pažįstami? Gal anks-

čiau bendravo jų kaukės, o ne 
tikrieji veidai? Tėvai, norėda
mi apsaugoti vaikus nuo ty
kančių komunistinių pavojų, 

patys pasislėpę po kaukėmis, 
augino tikras kaukes, todėl, 
atgavus nepriklausomybę, vai
kai be maskuojančių kaukių 
nebeatpažįsta tėvų, jų pažiū

ros vaikams jau yra svetimos. 
Susvetimėjimas vyko dešimt
mečius, tik atsiskleidė staiga, 
kai vieni kaukes nusiėmė, o 
kiti liko su jomis suaugę. 

Komunistinė ideologija 
buvo diegiama prievarta. Ne 
tik deklaruota, bet ir laikytasi 
nuostatos: kas nesilaiko mark
sistinės ideologijos, tas - prieš 
mus, tas - priešas, o priešą 
reikia sunaikinti. Ir naikino, 
kankino, luošino. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Popiežiškoji krikščionių 

vienybės taryba vasario 13 d. 
paskelbė Romoje įvykusio 
ekumeninio simpoziumo "Vai
sių rinkimas" rezultatus. Dis
kusijose buvo išnagrinėta, 
kaip ankstesni jungtiniai pa
reiškimai bei susitarimai bu
vo priimti įvairiose krikščio
nių bendruomenėse, bendro 
krikščioniško liudijimo po
reikis ir pasikeitęs krikščio
nybės misijos kontekstas. 
Apžvelgtos ateities perspek
tyvos ir žingsniai, kaip pa
siekti ekumenizmo tikslą -
pilną ir matomą bendrystę. 
Taipgi tyrinėta, kaip naujai 
įvertinti tradicinius nesutari
mus. Buvo diskutuojama 
apie konfesinių skirtumų ri
bas bei tikėjimo tiesų hierar
chijos vaidmenį ir pasiūlyta, 
kaip paskatinti vienybės pa
ieškas, o ypač paskelbti bend
rą pareiškimą apie tai, kas 
iki šiol jau pasiekta. 

Popiežiškosios gyvybės 
akademijos narius vasario 
13 audiencijoje priėmė Šv. 
Tėvas. Jis priminė jiems aka
demijos tikslą, ko siekdamas 
pap. Jonas Paulius 11 ją prieš 
16 metų įkūrė. Benedikto 
XVI teigimu, akademija yra 
pašaukta nagrinėti bioetikos 
ir prigimtinio moralinio įsta
tymo santykius, kurių vis di
desnį aktualumą išryškina 
dabartinis mokslo plėtros 
kontekstas. Šioje srityje ke
liamas pagrindinis klausi
mas: ar žmogus priklauso 
nuo Dievo, ar jis pats save 
kuria. Čia svarstomi klausi
mai beveik visada kelia ir 
žmogaus orumo problemą, 
kurį pagrindžia ir paaiškina 
tik prigimtinis moralinis įsta
tymas, garantuojantis, kad ir 
žmonių priimami įstatymai 
gerbs kiekvieną asmenį ir vi
są kūriniją. 

Ekumeninis krikščionių 
susitikimas, kurį vasarį orga
nizavo Mar Thoma Bažnyčia 
Keraloje, pietinėje Indijos 

dalyje, sutraukė apie 2 min. 
lankytojų ir tapo pačiu di
džiausiu krikščionių susirin
kimu Azijoje. Dalyvavo pa
mokslininkai iš Indijos ir kitų 
kraštų. Mar Thoma Bažnyčia 
save kildina iš šventojo apaš
talo Tomo misijų Indijoje. 
Šiuo metu šiai reformuotų 
sirų apeigų ortodoksų Baž
nyčiai priklauso apie mili
joną tikinčiųjų visame pa
saulyje. Jos vadovas metro
politas Juozapas Mar Thoma 
ragino tikinčiuosius liudyti 
Kristaus mokymą apie meilę, 
užuojautą bei susitaikinimą 
ir pabrėžė būtinybę saugoti 
aplinką. Susirinkimai orga
nizuojami nuo 19 š. pabaigos 
ir paprastai vyksta Gavėnios 
pradžioje. 

Apie katalikų Bažnyčios 
nuostatas kamieninių ląstelių 
tyrimų atžvilgiu dažnai klai
dinančiai užsimenama, kad 
Bažnyčia yra prieš juos ar 
siekia jiems trukdyti. Iš tiesų 
tiek pats pap. Benediktas 
XVI, tiek kiti Šv. Sosto insti
tucijų vadovai, tiek daugybė 
katalikų medikų yra išreiškę 
viltį, kad kamieninių ląstelių 
tyrimai leis įveikti iki šiol ne
įveiktas ligas ir pažymėję, 
kad tokie tyrimai turi būti 
vykdomi ir katalikiškose me
dicinos institucijose. Tačiau 
pabrėžiama, kad kamieninių 
ląstelių paėmimas iš žmo
gaus embrionų, juos sunaiki
nant, yra neetiškas. Bažny
čios moralinis mokymas tvir
tina, kad ir negimęs žmogaus 
vaisius turi teisę į gyvybę, turi 
"žmogiškos būtybės" statusą. 
Todėl Bažnyčia tvirtina, kad 
yra neteisinga ir neetiška 
žmogaus embriono gyvybę 
iškeisti į tyrimų rezultatus. 
Bažnyčia remia visus alter
natyvius kamieninių ląstelių 
tyrimus, tokius kaip vaisiaus 
vandenų, kuriais nesunaiki
namas pats vaisius, ir linki, 
kad greitai būtų rasti nauji 
ligų gydymo būdai. 

Mielieji tautiečiai, viso pasaulio lietuviai! 

Šiemet minime iškilią ir garbingą sukaktį - dvidešimtąsias Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo metines. Ši diena svarbi visiems lietuviams, 
mylintiems savo Tėvynę ir trokštantiems jai orios bei laimingos ateities, 
branginantiems S3VO kalbą, ist9riją, kultūrą, saugantiems tautinę tapatybę. 

Ši sukaktis reikšminga kiekvienam lietuviui, kad ir kokiame pasaulio 
krašte jis gyventų. Ji ne tik primena mums su laisvės kovomis susijusią tautos 
istoriją, bet ir atveria laisvos, modernios, atviros paS3uliui Lietuvos bei orios, 
tolerantiškos šiuolaikinės visuomenės viziją. 1990 metų Kovo 11-ąja Lietuva dar 
kartą patvirtino savo pasirinkimą. Kovo 11-osios aktu Lietuva, deklaruodama 
Nepriklausomybės atkūrimą, tautų apsisprendimo teisę pakėlė į naują erdvę ir 
šiandien telkia mus visus ateities darbams, įprasmina tautiškumo, pilietiškumo, 
S3ntarvės puoselėjimo pastangas. 

Šis Aktas visiems mums nepaprastai svarbus, bet nepamirškime, 
kad laisvė - tai ne dokumentas, ne baigtinė sąvoka. Laisvę reikia patvirtinti 
kasdieniais S3VO darbais, ją puoselėti ir ginti. 

Sveikinu Jus šios iškilios šventės proga, dėkoju už Jūsų įnašą į Lietuvos 
laisvės bylą, pastangas ir rūpestį išS3ugant lietuvybę, už tikėjimą laisva ir oria 
Lietuva. Tegul šis tikėjimas palaiko mus visus ateities siekiams ir darbams. 

~ų,/~~ 
· Dalia Grybauskaitė 

Lietuvos Respublikos Prezidentė 

2010 m. kovo 11 diena 
Vilnius 

Koks mūsų jaunimas? 
Šaknys ir atžalos 

Lietuva šiemet švenčia Nepriklausomybės 
atstatymo 20-metį. Per tą laiką užaugo nauja kar
ta, nejaučianti karčių praeities nuosėdų, nesupan
čiota komunistinės okupacijos retežių. Taigi koks 
šiandien mūsų jaunimas? Veržlus, ieškantis, ištiki
mas tradicijoms ar tik lengvabūdiškas užsienio bliz
gučių garbintojas, keliantis spamus emigracijon? 

gybėje religinių renginių: vasaros metu piligriminė
je kelionėje nešė kryžių, keliavo Kalvarijų eisenoje 
Žemaitijoje. Savanoriauja Marijos radijo laidose. 
Šventovės lankymas jai - vos ne kasdienybė, ne
trukdanti mokslams. Atvirkščiai - padedantis ir 
įkvėpiantis, prasmingas laiko praleidimas. 

Siūlau TZ skaitytojams betarpišką šio jauni
mo atstovės straipsnį. Autorė - Kauno Medicinos 
universiteto ketvirto kurso studentė (gyvename po 
vienu stogu). Panašiu mąstymu pasižymi ir jos 
draugai. Džiugu, kad tokių jaunų žmonių pastebi
me vis daugiau. Orinta su draugais dalyvauja dau-

Orinta Valodkaitė - Aukštaitijos inteligentų 
dukra. (Jos močiutė - Vabalninko vaistininkė, 
motina ir tetos - medikės Panevėžyje, pedagogai 
Kaune). Jie visi ne tik Lietuvos patriotai, bet ir 
aktyviai praktikuojantys krikščionys katalikai. 
Geros šaknys išleidžia tokias pat geras atžalas. 

Atgaivos diena 

ORINTA VALODKAITĖ 

Daugelį metų Kaune, pa
čiame šalies centre, vyksta 
krikščioniško jaunimo rengi
nys - Atsinaujinimo diena. Į 
šią nuostabią šventę suvažiuo
ja šimtai jaunų prasmingo gy
venimo ieškančių žmonių. Jų 
širdyse - troškimas to, kas tik
ra, nepaprasta, to, ko pasaulis 
pats padovanoti mums nepa
jėgia. Atvykusieji čia sutinka 
visai nepažįstamus žmones, 
tačiau svetimi vieni kitiems 
nebūna. Mokame gražiai 

bendrauti, nuoširdžiai šypso
tis ir svarbiausia - mylėti! Mus 
vienija bendras tikslas - Dievo 
ieškojimas. Jaunimas čia šlo
vina Dievą, dėkoja už suteik
tas malones, meldžiasi, prie 
Jėzaus kojų sudeda troškimus. 
Paprasčiausiai - semiasi iš 
Gyvojo Meilės šaltinio trykš
tančio gyvybės vandens. Ne 
išimtis ir šie metai. 2010 m. 
sausio 31 d. vyko Atsinaujini
mo diena tema "Jūs esate iš
rinktoji giminė, karališkoji ku
nigystė". Šią šventę organiza
vo tikėjimo bendruomenė 
"Gyvieji akmenys". 

Antanina Garmutė 

Renginį pradėjome šlovi
nimo giesmėmis ir malda. Po 
to vyko konferencija "Ar tik 
vyrai - kunigai?" Pas kai tą 
skaitė Kauno arkikatedros ba
zilikos kunigas, Kauno kunigų 
seminarijos studijų dekanas, 
teologas dr. Kęstutis Kėvalas. 
Jis dalijosi savo pašaukimo 
atradimu, kalbėjo apie indivi
dualizmą ir savęs dovanojimą 
kitiems. Jo teigimu, vienas 
žmogus pats laimės susikurti 
negali. Reikia kitų: "Negera 
žmogui būti vienam" - byloja 
Biblijos eilutės (Pr 2, 18-23). 

Nukelta į 13-tą psl. 



Lietuvos valstybės vadovai Vilniuje, Rasų kapinėse pagerbia Vasario 16-osios Nepriklausomy
bės akto signatarų atminimą Ntr. Dz. Barysaitės iš LR seimo tinklalapio 

"Mes dar gyvi" 
RASA NORKUTĖ 

Aš ten nebuvau. Bet tos 
baisios nakties nepamiršiu vi
są gyvenimą. Paskutiniai Eg
lės Bučelytės žodžiai visas ma
no naktis padarė bemiegėmis. 
Bemiegėmis visai mūsų tau
tai, visiems, kurie gyvena šalia 
mūsų. Daugeliui dešimtme
čių, kol gyvens bent vienas 
Lietuvos žmogus, pajutęs šios 
nakties kruvinąjį absurdą, gir
dėjęs paskutinius diktorės žo
džius: "Atvažiuoja tankai. 
Šaudo. Jau prasibrovė. Lipa į 
aukštus. Viešpatie, kelkite 
kaimynus, kurie mane girdite. 
Mes iš čia neišeisim ... Jau 
tranko duris. Mes dar gyvi! 
Mes dar. .. " -geležim kaustytų 
batų spyriai į duris, ir ... balsas 
nutrūko. 

Klaipėdos centrine gatve 
važiavusios mašinos pradėjo 
garsiai signalizuoti. Sukilo 
kaimynai. Skubėjo vieni pas 
kitus: "Viešpatie, kas dabar 
bus?" Per Klaipėdos radiją A. 
Pašilis kreipėsi į Žemaitiją, 
kviečia ginti merijos, tarybos, 
telefono-telegrafo pastatus. 
Kas tai? Karas? Paskutinius 
diktorės žodžius reikėtų įam
žinti būsimo paminklo žuvu
siems už LAISVĘ DIDVY
RIAMS, kuriuos dar girdėjo 
ir kritusieji: " ... mes nesitrauk
sime", - kuriuos jie mirdami 
pakartojo. Tegu juos girdės 
vaikai ir vaikaičiai, ir jų ainiai. 
Tegu tie žodžiai neleis ramiai 
miegoti ir tiems, kurie jau pa
žymėti kruvinu Kaino ženklu. 

Tai buvo košmariška nak
tis. Bet mes gyvi. Stipresni nei 
iki šiol. Ši naktis mane antrą 
kartą paženklino juodu karo 
ženklu. Atsimenu, mama pa
sakodavo, kad aš daugelį me
tų, kol užaugau, šokdavau iš 
miego. Išgąsdinta lėktuvų 
kauksmo, kruvinos degančių 
namų pašvaistės, arba kris
davau į griovį - ledinį van-

denį. Ir štai - po tiek metų vėl 
į mano naktis pasibeldė karas, 
tik kitoks, nes dabar aš jį su
vokiu protu. Tačiau šio karo 
vaizdai labai panašūs į ano. 
Už jų girdžiu jau amžinais ta
pusius diktorės žodžius: "Mes 
dar gyvi. Nepasiduosime". 
Neklausiau kaimynų, ar jie 
gali miegoti. Jų veidai, žo
džiai, ant pagalvių padėti ra
dijo imtuvai rodė - nemiega. 
Juos, kaip ir mane, išbudina 
tos baisiosios nakties žodžiai, 
vaizdai, sumišę su praeitimi. 

Archyvinė nuotrauka iš Lie
tuvos Seimo rūmuose sureng
tos nuotraukų, dokumentų, 
laiškų parodos "Kovo 11-oji 
ir jos atgarsiai" 

Ir klausimų klausimas: už
grobėjai nestatė TVR pastato 
ir bokšto, nestatė Spaudos rū
mų, neįdėjo nė vienos plytos, 
tačiau juos puolė. Atėmė. Bet 
pralaimėjo. Kruvinais vikšrais 
grįžo į savo buveinę - raudo
noj o fašizmo citadelę - Šiau
rės miestelį, pažymėti neištri
nama brolžudžio Kaino žyme. 
O mes nemiegame. Jau nega
lėsime ramiai miegoti. Kol gy
vensime. Krūpčioja ir mūsų 
vaikai. Mama, šaudo! Mama, 
mes dar gyvi! Mama, tankai! 
Mama, mes dar nesitrauksi
me. Miegok, vaikeli, ramina 

motina. Mes laimėjome. O, 
Dieve, aš taip noriu miego, 
šnibžda paauglė mergaitė, 
tankų vikšrais sutraiškytos 
LORETOS draugė. 

Ak, visą gyvenimą ji ne
užmirš tos baisios nakties! Ji 
išliko - kažkas sugriebė už ap
siaus to skverno ir nutempė 
nuo mirtį nešančių vikšrų. O 
LORETA. .. nespėjo. Dieve, 
už ką? Ji taip norėjo gyventi. 
Tokį gražų balsą turėjo. Sakė, 

per televiziją rodys. Ir atėjo 
tos televizijos ginti. O jie ... 
Mama, aš ją sapnuoju. Ji dai
nuoja. Tokia graži, linksma. Ir 
vis klausia, kada per televiziją 
rodys? Nubraukia motina aša
rą. Ką atsakyti, jei pamokas 
paruošusi, ji skuba prie Aukš
čiausiosios tarybos rūmų. Da
bar jau už dvi: už save ir už 
LORETĄ. Ne, ne jiems nužu
dyti mūsų dvasią, ryžtą, tikėji
mą geresne ateitimi. Ne jiems, 
nešiojantiems žmogišką iš
vaizdą, bet ne žmonėms. Ne 
jiems suprasti savo aukų arti
mųjų skausmą. Tik jie privalo 
žinoti, kad nekaltai pralietas 
kraujas šaukiasi atpildo dan
guj. Jų kruvinas žygis mūsų 
neišsklaidė, bet dar labiau su
vienijo. Dar stipriau suglaudė 
gretas lietuvis, rusas, lenkas, 
totoris. Jie atėjo su skausmu 
ir gėlėm, su vienybės jausmu 
palydėti paskutinėn kelionėn 
LAISVĖS ŠAUKLIUS, ati
duoti paskutinę pagarbą TAU
TOS DIDVYRIAMS. Ne visi 
dar atėjo. Bet ateis. Lietuvio 
bendra Tėvynė visiems, gyve
nantiems šioje žemėje. Bend
ras siekis - LAISVĖ. 

Apsikabinkime širdimis. 
Ką žmonės apmąstydavo abe
jodami ir laukdami dešimt
mečius - SAUSIO 13-oji pa
rodė per vieną naktį. KOVO 
11-oji atnešė nerimą, viltį, ti
kėjimą. SAUSIO 13-oji tikėji
mą įteisino visiems laikams. 

• Didvyriška mūsų istorija„. ne imperializmu, ne militarizmu, ne jėgos siekimu ir ne ginklo garbinimu, o tik 
narsiu savo laisvės gynimu. (J. Girnius) 
• Mirtis yra tada prasminga ir graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui skirta. Kada tauta prieina tokią lemtin
gą kryžkelę: išlikti ar žūti, tauta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne mirtį. (J. Aistis) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Bendrautų su Turkija 
Susitikime su Turkijos 

ES reikalų ministeriu Ege
menu Bagisu Vilniuje vasa
rio 24 d. Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pakvie
tė Turkiją prisijungti prie 
trišalio Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos susitarimo dėl 

transporto koridoriaus nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Pagal susitarimą kroviniai 
tarp Odesos ir Klaipėdos 
uostų būtų gabenami grei
tuoju talpintuvų traukiniu 
"Vikingas". 

"Vikingo" projekto iš
plėtimas į Turkiją naudingas 
visų šalių krovinių vežėjams, 

prezidentės nuomone. Susi
tikime aptarti dvišaliai san
tykiai, Turkijos prisijungimo 
prie Europos sąjungos gali
mybės, bendradarbiavimas 
NATO, "Nabucco" dujotie
kio projektas. 

ES atstovas 
Buvęs Lietuvos užsienio 

reikalų ministeris Vygaudas 
Ušackas paskirtas Europos 
sąjungos (ES) specialiuoju 
atstovu Afganistane ir Bend
rijos misijos šioje šalyje va
dovu. Šios pareigos įsteigtos 
po Lisabonos sutarties įsi
galiojimo. Jas užimsiančiam 
pareigūnui teks koordinuoti 
ES pagalbą Afganistanui su 
vietos valdžia ir kitomis tarp
tautinėmis organizacijomis, 
tokiomis kaip NATO ar 
Jungtinės Tautos. BNS žinio
mis, rimčiausias V. Ušacko 
varžovas buvo Italijos diplo
matas, dabartinis ES specia
lusis atstovas Afganistane 
Ettore Francesco Sequi. Sa
vo kandidatus taip pat buvo 
iškėlusios Lenkija ir Veng
rija. 

SAMvadovas 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė atleido Algį Čap
liką iš sveikatos apsaugos 
ministerio pareigų vasario 
mėn., vadovaudamasi Kons
titucija ir atsižvelgdama į 
premjero Andriaus Kubi
liaus teikimą. Kol bus pa
skirtas naujas sveikatos ap
saugos ministeris, šios parei
gos pavestos finansų minis
terei Ingridai Šimonytei. Ji 
pabrėžė, kad korupcijos iš
gyvendinimas yra jos itin 
svarbus pirmaeilis dalykas, 
ir laikosi nuostatos, kad 
skaidrumas sveikatos apsau
gos sistemoje turi būti užtik
rintas. Prezidentė įsitikinusi, 
jog sveikatos apsaugos siste
mos reforma turi vykti 
toliau, ir sistema turi būti 
skaidresnė. 

Banko nuostoliai 
Trečio pagal valdomą 

turtą Lietuvos komercinio 
"DnB N ord" banko grupė 
pernai patyrė 434.5 min. litų 
nepatikrintų ikimokestinių 
nuostolių, o vien bankas -
431.4 min. litų. "DnB Nord" 
bankas pernai suformavo 

684. 7 min. litų atidėjinių blo
goms paskoloms. Tai didžia 
dalimi ir lėmė jo nuostolius. 
100% "DnB N ord" banko 
akcijų valdo Danijos Bank 
DnB Nord", kurį veiklai 
Šiaurės Rytų Europoje įstei
gė didžiausia Norvegijos fi
nansų paslaugų grupė "DnB 
Nord" ir Vokietijos finansų 
grupė "Nord/LB". 

Partijų populiarumas 
BNS vasario 25 d. žinio

mis, bendrovės "Spinter tyri
mai" atliktos Lietuvos gy
ventojų apklausos rodo, kad 
jeigu rinkimai vyktų arti
miausią sekmadienį, tai juo
se pirmautų opozicijoje dir
bantys socialdemokratai, 
Darbo partija bei "Tvarka ir 
teisingumas", o dabartiniai 
valdantieji konservatoriai
krikdemai liktų ketvirti. So
cialdemokratai surinktų 13. 
2 % balsų. Tai šiek tiek ma
žiau nei praėjusį mėnesį. 
Antroji vieta atitektų taip 
pat opozicijoje dirbančiai 
Darbo partijai, kuriai savo 
balsą atiduotų 12.6% rinkė
jų, o treti liktų "tvarkiečiai", 
už kuriuos balsuotų 9.2% 
žmonių. 

Mažiau balsų gautų val
dančioji Tėvynės sąjunga

Lietuvos krikščionys demok
ratai, kuriai balsą atiduotų 
8.3% rinkėjų, koalicijoje taip 
pat dirbantis Liberalų sąjū
dis (5.3% ), vieną atstovą sei
me turinti Naujoji sąjunga 
(2.8% ), taip pat Liberalų ir 
centro sąjunga (2.8% ), vals
tiečiai liaudininkai (1.6%.) 
bei A. Valinsko vadovauja
ma ir koalicijoje dirbanti 
Tautos prisikėlimo partija 
(0.5% ). Dar 1.6% žmonių 
sakė balsuosiantys už kurią 
nors kitą partiją, 31.7% pa
reiškė, jog rinkimų atveju iš
vis nebalsuotų, ir 10.4% į 
klausimą neatsakė. 

Norėtų susitarti 
Po susitikimo su Lietu

vos užsienio reikalų minis
teriu Audroniumi Ažubaliu 
vasario 24 d., Latvijos diplo
matijos vadovas Maris Rieks
tinis irgi teigiamai vertina 
valstybių jūros sienos sutar
ties projektą.Tai vienintelis 
klausimas, kurio abi šalys 
nesugebėjo išspręsti per pas
taruosius metus. Sutartis iki 
šiol nėra patvirtinta. 

Sutarties projektas su
teikia galimybę abiem šalims 
bendradarbiauti, jeigu gam
tos ištekliai iš tiesų slypi 
abiejose sienos pusėse. Pa
sak A. Ažubalio, sutartis tei
singa, tačiau, "deja, ją gau
bia stereotipai, kuriuos rei
kia išsklaidyti, ir tam reika
lingos bendros pastangos bei 
vieninga politinė valia, o tam 
reikia laiko". Prieš 10 metų 
pasirašytą sienos sutartį Lie
tuva jau patvirtino, o Latvi
jos seimas jai pritarė tik per 
pirmąjį svarstymą. RSJ 
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Lietuvių kinematografijos pergalė Niujorke 
LAURYNAS R. 
MISEVIČIUS 

Kas galėjo prieš beveik 20 
metų pagalvoti, kad vienas 
drąsiausių tuometinių Lietu
vos kino studijos filmų, 1990 
m. dienos šviesą išvydę "Vai
kai iš Amerikos viešbučio" 
(rež. Raimundas Banionis), 
kuriame vaidina dar tada be
veik niekam nežinomi jauni 
aktoriai Arūnas Sakalauskas 
bei šiais metais tarp šešių LR 
Kultūros ministerijos valstybi
nėmis premijomis įvertintų 
menininkų patekęs Rolandas 
Kazlas (beje, vienintelis šių 6 
"pateptųjų" tarpe aktorius), 
dabar tapę tikromis žvaigždė
mis, šiemet kartu su kitais sep
tyniais meniniais bei šešiais 
trumpo metražo lietuvių re
žisierių filmais bus pristatyti 
pasaulio "sostinės" Niujorko 
modernaus meno muziejuje 
(Museum of Modern Arts)? 
Lietuvos Kultūros bei užsie
nio reikalų ministerijų ir Ka
zickų šeimos fondo paramos 
dėka, mūsų tautiečių kino die
nos Manhattan, NY, tapo is
toriniu lietuvių .kinematogra
fų įvertinimu, kokio kažin ar 
galėjo tikėtis ir didžiausi opti
mistai. 

Pagrindiniu modernaus 
lietuviško kino festivalio orga
nizatoriumi tapo MoMA fil
mų departamento globėjas 
Laurence Kardish, kuris pra
džioje norėjo surengti visų tri-

Lietuvos žinios š.m. vasa
rio 3 d. paskelbė Mildos Knie
žaitės straipsnį "Pirma - ame
rikiečiai, o lietuviai - visada". 
Autorė pateikė įdomią statis
tiką - jog oficialiais duome
nimis, maždaug milijonas JAV 
gyventojų save laiko lietuvių 
kilmės amerikiečiais. O lietu
viškos šaknys siekia 19-ojo 
šimtmečio vidurį. 

M. Kniežaitė kalbino Vy
tauto Didžiojo universiteto 
(VDU) docentą, Vilniaus uni
versiteto dėstytoją dr. Vytį 
Čiubrinską, kuris tyrė emig
raciją iš antropologinės per
spektyvos. Jo teigimu, sociali
nės antropologijos požiūriu 
įdomiausia yra trečioji, poso
vietinė emigracijos banga. Jos 
nariai - šiuolaikinio globalaus 
pasaulio migrantai, judantys 
be kokių nors tvirtesnių politi
nių ir net ekonominių prie
žasčių. Ne visi jie - darbo ieš
kotojai, kai kurie tik laimės 
ieškotojai arba manę, kad 
Amerikoje skins dolerius nuo 
medžių. Kiti Lietuvoje nuken
tėjo per pirmąjį skubų pra
turtėjimą atėjus nepriklauso
mybei ir staigų žlugimą, o dar 
kiti neteko profesinio darbo 
ir už paprastus darbus Ameri
koje apmokami geriau negu 
Lietuvoje savo profesijoje. 

VDU Socialinės antropo
logijos centras įgyvendino du 
projektus, susijusius su lietu
viška tapatybe - vieną Lietu
voje, kitą Ispanijoje, Airijoje, 
Anglijoje, Norvegijoje ir JAV. 
Savo išvadose V. Ciubrinskas 

jų Baltijos šalių kino filmų 
retrospektyvą Niujorke, bet 
plačiau susipažinęs su lietuvių 
režisierių kūryba, nutarė su
rengti vien mūsiškių kino fil
mų festivalį 2009 m. gruodžio 
4-14 d.d. vykusiose Lietuvių 
kino dienose. 

Manhattan lankėmės net 
triskart, išvydome ne tik kulti
ne Lietuvos atgimimo laiko
tarpio juosta virtusius "Vaikus 
iš Amerikos viešbučio", ku
riuos meistriškai surežisavo 
vieno įžymiausių mūsų šalies 
kino aktorių Donato Banio
nio sūnus Raimundas, filmas, 
kuriuo Niujorke lietuvių kino 
festivalis buvo iškilmingai ati
darytas, dalyvaujant Lietuvos 
generalinio konsulato atsto
vams gruodžio 4-ąją, o taip 
pat uždarytas pagerbiant patį 
R. Banionį gruodžio 14 dieną, 
bet ir 1997 m. Šarūno Barto 
(kartu su K. Golubeva) su
kurtus "Namus", o taip pat 
vos šiemet pasirodžiusį "Du
burį", pagal R. Granausko ro
maną, ekranizuotą režisie-

riaus Gyčio Lukšo. 
Beje, šis juodai-baltas fil

mas, kurio pasaulinė prem
jera įvyko Montrealio (Ka
nada) festivalyje rugpjūčio 25 
d., jau spėjo iškovoti prizą už 
geriausią režisūrą ir ope
ratoriaus darbą (Viktoras 
Radzevičius) Taline pirmąjį 
gruodžio mėn. savaitgalį pasi
baigusiame tarptautiniame ki
no festivalyje "Juodosios nak
tys" ("Black Nights") ir jau 

Lietuvos pristatytas 2009 m. 
Amerikos kino akademijos 
"Oskarų" konkursui geriau
siam. filmui užsienio kalba ka
tegorijoje. 

Prieš šių kino juostų de
monstravimą gausiai į Niujor
ko modernaus meno muzie
jaus "The Roy & Niuta Titus" 
teatro salę susirinkę įvairių 
tautybių žiūrovai turėįo pro
gos išgirsti menininkų Sarūno 
Barto, Gyčio Lukšo, Raimun-

do Banionio interpretaciją 
anglų kalba, kodėl jie pasirin
ko kaip tik tokį siužetą ir ką 
siekė pavaizduoti vienu ar ki
tokiu režisūriniu sprendimu. 

Į kino mėgėjus kreipėsi ir 
tarptautinio trumpo metražo 
filmų festivalio "Tinklai" di
rektorius Artūras Jevdokimo
vas, didžiąja dalimi prisidėjęs 
prie šios lietuviško kino retro
spektyvos organizavimo. Thigi 
šis neeilinis mūsų tautiečių 
menininkų pasiekimas - stam
bus akmuo į nenutilstančių 
jaunos mūsų valstybės kultū
ros ir meno pasiekimų kritikų 
daržą, na o mes, Rytų pakran
tėje gyvenantieji, tegalime ap
gailestauti, kad toks puikus 
renginys nepasiekė didžiau
sios mūsų tėvynainių diaspo
ros "Vėjų" mieste ... 

Vienintelio iš MoMA fes
tivalyje parodytų lietuviškų 
filmų - "Duburio" peržiūra 
Čikagoje ir susitikimai su rež. 
G. Lukšu surengti gruodžio 
17-19 d.d., na o kitur gyvenan
tiems belieka įsiklausyti į, 
mano manymu, geriausio visų 
laikų lietuviško kino filmo 
"Vaikai iš Amerikos viešbu
čio" baigiamajame epizode 
nuskambėjusios dainos žo
džius ... tai dar ne vakaras! Juk 
šv. Kalėdų laikotarpis-stebuk-
1ų metas, imkime ir patikė
kime. 

(Ntrs. E. Miseviaen~s) 

Lietuviai visada 
O pirmoji banga, atrody

tų, visiškai ištirpusi, "suame
rikonėjusi", tačiau jie ne ma
žiau lietuviai ir lietuvybei ne 
mažiau įdomūs". Iš jų jis iš
girdo pasisakymą: "Am I Li
thuanian first? No. I am Ame
rican first and Lithuanian al
ways". (Ar esu pirmiausia lie
tuvis? Ne. Esu pirmiausia 
amerikietis, o lietuvis - visa
da.). Naujus duomenis apie 
lietuvių kilmės Amerikos gy
ventojus atpasakoja autorė, 
pateikdama informaciją apie 
imigrantus iš Mažosios Lie
tuvos, kurie atsirado Tuxas 

teigęs, jog trečiosios bangos 
pagrindinė ypatybė yra etni
nių ribų nepaisymas. Emig
rantai is Rytų Europos bend
radarbiauja, nes turi bendrą 
sovietinę praeitį ir atmintį, vi
si moka rusiškai, randa bend
rą kalbą, gyvena tuose pačiuo
se kvartaluose, dirba panašius 
darbus. "Čikagoje trys radijo 
stotys dalijasi lietuviška, len
kiška, rusiška informacija. Tu
kia mišri ji ir penkiuose laik
raščiuose". 

Antropologo tyrimai pa
rodė, kad naujieji migrantai 
nebūtinai ieško darbo ar ge
resnio gyvenimo ekonominiu 
požiūriu. Jie labai įvairiai pri
sitaiko, nesivienija kaip pir
mosios bangos emigrantai -
per parapijas, arba etniškai -
per bendruomenes, kaip ant
roji banga. Jie yra "tarpetniš-
ki ... ieško savo išgyvenimo va
rianto ir saistymosi su didžiąja 
visuomene būdų. Dažniausiai 
per saviškių sluoksnius, bend
raminčių grupes". Tučiau tai 
reiškia, kad jie patenka į pa
našias aplinkybes, kaip ir kiti 
imigrantai - jie "laikomi kri
minogeniški ir daugiausia ne
pripažjstami visiškai lygiaver
čiai". Jie patenka į žemesnių 
sluoksnių būklę. 

Jų padėtis sudėtinga ir to
dėl, kad .kiekvienoje valstybė
je pilietybė yra kliūtis, kurią 
jie turi nugalėti ir jie atitinka-

mai yra šokdinami, o nelega
liųjų būklė dar sunkesnė. V. 
Čiubrinskas kalba apie "trans
migraciją ... (kuri) apima emig
raciją, imigraciją ir reemig
raciją. O pastaruoju metu re
emigrantai vėl emigruoja iš 
Lietuvos .... migracija yra toks 
požiūris, kuris žmogų padaro 
tarsi be vietos, todėl labai 
svarbus transnacionalinis po
žiūris. Ne tik paliekama šalis 
visam laikui, bet ji žmonėms 
nuolat yra svarbi. Su ja esama 
mintimis, siuntiniais, inter
netu, kelionėmis. žmonės iš
vyksta, bet lieka. Jie yra globa
lūs, pasirenkantys, o jų pasi
rinkimą lemia vertybės ir kas 
juos saisto. Ar nori tik aprū
pinti giminaičius, o gal mato 
pasaulį tik savo karjeros lygiu. 
'fyrimai aiškiai atskleidė, kad 
jiems trūksta emocinės pu
siausvyros. Gal tai ir natūralu 
žmonėms be vietos? Bet tai 
nereiškia, kad jie nori iš karto 
tą vietą ir turėti. Jie tiesiog 
yra kelyje, ir ta bevietystės 
problema juos labai slegia". 

V. Čiubrinskas yra ir tyręs 
perkeltųjų asmenų, "dipukų" 
lietuvišką veiklą Vokietijoje, 
kurios dvasią jie perkėlė ir per 
Atlantą. "Jie buvo labai galin
gi", tyrinėtojo nuomone, "to
dėl ir dabar jaučiamas tas en
tuziastingas lietuviškumas, 
kuriuo stebisi naujieji paso
vietiniai migrantai, negalėda-

mi suprasti, kodėl taip svarbu 
dainuoti, šokti ar melstis lietu
viškai. 

Antropologas, dirbęs JAV 
vidurio vakaruose, susipažino 
su pasauline lietuvių sostine, 
Čikaga, ir su senosios - pir
mosios bangos palikuoniais. 
Jo išvada - "Dipukai dažniau
siai žinomi kaip kovotojai už 
tautiškumą, lietuvių teises, tą 
tolimą Rytų Europos valstybę. 
Jie dažnai nematomi kaip 
Amerikos kūrėjai ... 

valstijoje. ______ _ 
Nukelta i 1 O-tą psl. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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



Kaukės teatre, gyvenime 
ir politikoje 

Atkelta iš 1-o psl. 

Siekdami išvengti smurto, 
visi turėjo užsidėti komunisti
nes kaukes. Tik rezistentai 
bei dvasininkai kaukių nesi
dėjo, todėl buvo persekiojami 
nuožmiausiai. Tuk.iu būdu visi 
tapo vienodi, skirtumų neliko, 
tačiau bendravo ne asmeny
bės, o kauk.ės. Visi pro vieno
dus akinius i viską žiūrėjo, 
vienodai vienas kitam melavo, 
vienodai kits kitą apgaudinė
jo. Poetas Justinas Marcinke
vičius yra pastebėjęs, kad ve
lioniui reikėtų jau dvi duobes 
kasti: vieną - tikrajam asme
niui, kitą - kaukei. Vieni so
vietmetį su kauke išgyveno 
kaip su svetimkūniu, kitiems 
kaukė pamažu priaugo, kiti 
nuo mažens buvo auginami 
kaip sovietinės kaukės. Atga
vus laisvę ir nepriklausomybę, 
vieni kaukę svetimkūnį nusi
metė, kiti to prielipo atplėšti 
nebepajėgė, treti kaukės kau
ke nebelaiko, o nemaža dalis 
tų kaukėtų umdėjo naują pa
triotinę, religinę ar darbo, 
darnos, doros kaukę. Kom
jaunimo veikėjai ateizmo pro
paguotojai, naujas kaukes už
sidėję, dabar dėsto tikybą, o 
tautos išdavikai, jos naikinto
jai be išpažinties ir atgailos, 
suteptomis rankomis liečia 
tautos šventenybes, eina prie 
Dievo stalo. Po tokių meta
morfozių skirtumai taip išryš
kėjo, jog ne tik visuomenėje 
žinomi žmonės, bet .kaimynas 
kaimyno, tėvai vaikų, vai.kai 
tėvų nebeatpažjsta, susveti
mėjo ar net susipriešino. Kai 
Lietuvoje su nepriklausomy
bės atgavimu žlugo vienintelė 
kaukė - Komunistų partija, į 
mūsų politiką - valstybės rei
kalų tvarkymą - kaukės įvai
rove ir skaičiumi pasipylė kaip 
pupos. 

Pradžioje tų partijų nebu
vo daug, nes bandyta taikytis 
prie pirmojoje Lietuvos res
publikoje buvusių partijų. Tik 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 

Komunistų partija keliskart 
kaukes keitė, kol tapo social
demokratiška, deja, kauke. O 
jau "demokratinių" kaukių 
atmainų Įvairovę Lietuvoje 
sunku ir atpažinti ( demok
ratų, krikščionių demokratų, 
liberaldemokratų, pilietinių 
demokratų, socialdemokra
tų). Iš tikrųjų demokratinėje 
valstybėje nedemokratinių 
partijų negali būti, nes narystė 
partijose yra laisvanoriška, 
tačiau tas "demokratinis" prie
lipas reikalingas kaip puoš
mena, kaip priemonė tikra
jam veidui maskuoti. Negali
ma tvirtinti, kad visi partijų 
nariai susitapatina su partijos 
kauke. Antai "kairuolis" sei
mo narys Česlovas Juršėnas, 
nemaskuojantis savo praei
ties, nesiprašantis Dievo pa
galbos kaip seimo nmys prie
saikos metu, savo veikla, elge
siu, vidine kultūra politinėje 
veikloje gali būti pavyzdžiu 
daugeliui "dešiniųjų". O "de
šinysisn seimo narys Petras 
Gražutis, dažnai kur nedera 
cituojantis Evangeliją, poli
tiniu produktyvumu nepasi
žymi, viešai demonstruoja 
vidinės kultūros stoką. 

Jei jau valstybės reikalus 
tvarko kaukės, pačią politiką 
bei valstybės valdymą turėtu
me laikyti spektakliu. Tame 
spektaklyje dalyvauja parti
jos-kaukės, tačiau jas valdo 
atlikėjai operatoriai. Visuo
menė tarsi pradeda atpažinti 
atlik.ėjus, tačiau vis dar apsi
gauna prieš rinkimus pamatę 
naują kaukę. Antai Tautos 
prisikėlimo kauke prisidengu
si televizijos renginių aktorių 
grupė sugebėjo prieš rinkimus 
į seimą apgauti visuomenę, 
kuri patikėjo, kad sėkmingai 
atliekantys vaidmenis televizi
joje, deramai atliks ir politinį 
vaidmenį. Deja ... Politiniame 
horizonte dygsta dar dvi nau
jos politinės kaukės - Lietu
vos liaudies sąjunga (LI.S) ir 
Krikščionių partija. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans} 
S a vininkas Jurgis Kulia!;lus 

Akivaizdžiai išlaikiusi 
prokomunistinę tapatybę, 
kurpiamos naujos, neva cent
ro .kairiosios LI.S partijos pir
minink.ė Kazimira Prunskie
nė, daug kartų mainiusi parti
nes kaukes, dedasi prorusišką 
liaudišką kaukę. Jos išskaičia
vimai suvokiami panašiai: 
Lietuvoje apie penki nuošim
čiai rusų tautybės piliečių, dar 
prisidės du-trys nuošimčiai 
lenkų "autonomininkų", rasis 
ir prorusiškų lietuvių, kuriems 
"prie ruso buvo geriau", tikė
tina esminga parama iš Rusi
jos. Tučiau nesuvokia Rusijos 
kunigaikštiene tituluota pir
mininkė, kad Lietuvoje rusai 
jau kitokie (jie Lietuvos, o ne 
Putino rusai), Lenkų rinkimų 
akcija turi savo interesus kita 
.kryptimi, net ir prorusiškiems 
lietuviams Šatrijos ėjimas su 
velniu obuoliauti - ne prie 
širdies. Net sulaukus realios 
paramos rinkimų metu iš Ru
sijos, sunku bus ją įgyvendin
ti, nes jau visuomenę, kaip 
parodė jos kandidatavimas i 
seimą, sunku papirkti blizgu
čiais, šventovių stogų dengi
mu ar joms dovanojamomis 
statulėlėmis. Ne ką kitokia ir 
kita - centro dešinioji kaukė. 

Koks gi naujos Krikščio
nių partijos pirmininkas 
krikščionis, jei šviesios atmin
ties 'Tulšių vyskupas Antanas 
Vaičius, G. Vagnorių pavadi
nęs buvusiu bičiuliu, iš tikrųjų 
jo bičiulystės atsisakė, nebe
rėmė jo politinės veiklos. Ir 
kam tai partijai krikščioniška 
kaukė, jei jos programoje tėra 
grynai ekonominiai reikalai. 
Akivaizdu - tikinčiųjų bend
ruomenės mulkinimo dėlei, 
kad, rinkimams atėjus, gautų 
tik kauke pelnytus balsus. Pa
grindinių krikščionių Bažny
čių vadovai išplatino pareiški
mą dėl naujos partijos, kurios 
vadovas ir nariai net nedtjsta 
viešai išreikšti savo veiklos 
.krypties, vertybių, aiškaus sa
vęs sutapatinimo .Kristaus As
mens atžvilgiu, pavadinimo 
pakeitimo. 

Žengiant i trečią antro
sios Lietuvos respublikos de
šimtmeti, visuomenė jau turė
tų tiek gyvenime, tiek politi
koje vaidybos atsisakyti, taigi 
ir kaukes palikti kaip nees
mingą, nebereikalingą ir ne
bemadingą atributą. Grožėki
mės kaukėmis lėlių teatre. 

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

PACELAWFIRM 
• asmenjnės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracijai Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mati, 6th Floor, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyer s@pacelawfirm.com 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Reikia naujų batų 
Po d'riejq mėnesių per· 

traukos Kanados parlamen
tas sugrįžo į posėdžių salę. 
Pirmieji posėdžiai skirti šių 
metų vyriausybės programos 
aptarimui. Ją pagal tradiciją 
pristato gen. gubernatorė 
Michaelle Jean. Biudžeto 
pristatymui išvakarėse fede
racinės vyriausybės finansų 
ministeris J oe Flaherty su 
žiniasklaidos palyda pagal 
ilgametę tradiciją nuskubėjo 
pirkti naujų batų. Bet tai gal 
vienintelė naujiena, kalbant 
apie būsimą šių metų biu
džetą. Jau spaudoje buvo 
pranešta, kad nebus mažina
mi mokesčiai, bet ribojamos 
kai kurios programos. Išliks 
ta pati valstybės parama 
sveikatos, švietimo sritims, 
liks nepaliestos pensijos. Iki 
2011 metų ekonomikai ska
tinti bus išleista $19 bln. li
kusių ekonominio skatinimo 
fondo lėšų. Naujajame biu
džete jau kalbama apie vals
tybės skolos, išaugusios iki 
$56 bln., mažinimo kelius. 

Iš Haičio i savo uostą N. 
Škotijoje sugrįžo Kanados 
karinis laivas HNMS Hali
fax. Šešias savaites šio laivo 
jgu1a., nuvežusi variklių, van
dens valymo ir kitos įrangos, 
padėjo žemės drebėjimo ne
laimės vietose. Šią savaitę į 
Haiti ir Dominiką išvyksta 
Kanados gen. gubernatorė 
Michaelle Jean, kuri yra gi
musi Haityje. Sausio 12 d. 
nuo itin stipraus žemės dre
bėjimo Haityje žuvo 200,000 
žmonių, tarp jų ir SO kana
diečių. Dalis kanadiečių, su-

•v ·ų iš Haiti, nuskubėjo į 
~kur įvyko tokia pati ne
laimė - 8,8 balų f.emės dre
bėjimas ir jį lydintis cunami. 
Nors aukų skaičius mažesnis 
- žuvo daugiau kaip 700, bet 
valstybėje sutrikdytas susi
siekimas, sugi:iauta apie O,S 
min. namų. Čilėje gyvena 
5,000 Kanados piliečių, iš jų 
1,000 nelaimės zonoje. Tuo 
pat metu pietines ir pietva
karines Europos valstybes 
Portugaliją, Prancūziją, Vo
kietiją nusiaubė itin stiprios 
audros. 

Gensral Moton gamykla 
Kanadoje atšaukia daugiau 
kaip 200,000 automobilių 
dėl galimų gedimų variklyje. 
Toyota gamintojai, patyrę 
daug nuostolių dėl milijonų 
atšauktų automobilių, tvirti
na, kad automobilių parda
vimas jau didėja. Bet auto
pramonei naujų galvosūkių 
atneša senstanti Kanada Il
gamečiai stebėjimai rodo, 
kad automobilius perka jau
ni ar vidutinio amžiaus dar
bingi gyventojai. Gausėjant 
pokario dešimtmečiu gimu
sių pensininkų skaičiui, pa
stebim.ai mažės automobilių 
paklausa šios amžiaus gru
pės gyventojams. Pensinin
kai važinėja daug mažiau, 

kiti dėl sveikatos ar amžiaus 
visai atsisako automobilių. 
Automobilių kūrėjai skuba 
kurti naujus, mažiau teršian
čius orą ir naudojančius ma
žiau degalų automobilius, 
kurie labiau viliotų būsimus 
pirkėjus. 

Naujoji ryiių verslovė 
Wind& pradeda savo verslą 
Edmontone. Praėjusiais me
tais po ilgą ginčų ir derybų, 
tik parėmus vyriausybei, jai 
buvo leista ateiti į Kanados 
rinką, kad būtų didesnė kon
kurencija ir pasirinkimas 
vartotojams. Naujoji ryšių 
verslovė jau siūlo savo pa
slaugas 'lbronte ir Kalgaryje. 
Bet įsibrauti i rink.ą tarp 
svarbiausių Kanadoje ryšių 
tiekėjų Bell, Rogers, 'lėlus ne
lengva. Šios verslovės, tei
kiančios pačias brangiausias 
ryšių paslaugas palyginus su 
kitomis pasiturinčiomis vals
tybėmis, savo pirkėjus yra 
"pririšusios" jvairiomis su
tartimis, kurių sulaužymas 
vartotojui brangiai kainuotų. 
Naujoji įmonė siūlo 150 dol. 
išmokas tiems, kas turi ilga
metes sutartis su 'Jelus, Ro
gers ir Bell, ir norėtų jas nu
traukti. Winds šią sumą iš
mokėtų per tris mėnesius, 
papildomai duodama nemo
.kamo ryšio paslaugas 1 mėn. 

Du Otavos uaiversitetai 
surengė tradicinę Israel 
Apartheid savaitę, nors tam 
prieštaravo žydų organizaci
jos ir Ontario provincijos 
parlamentas. Ontario parla
mento nariai kritikuoja ren
ginio pavadinimą. Jie tvirti
na, kad, siedami demokra
tiškos Izraelio valstybės var
dą su apartheidu, siunčia 
klaidingą žinią ir siūlo keisti 
pavadinimą neutralesniais 
žodžiais. Kasmetinis rengi
nys vyksta 35 pasaulio mies
tų universitetuose tuo pačiu 
laiku. Paskaitose ir svarsty
bose studentai, politologai 
gali atvirai aptarti žydų ir 
palestiniečių santykius, ieš
koti kelių, kaip pagerinti 
dviejų kaimyninių tautų 
bendrabūvi. Kanadoje Izrae
lio Apattheido savaitės rengi
niai vyksta 'lbronto, Mont
realio, Edm.ontono ir Hamil
tono universitetuose. 

Nuo balandžio l·orlios 
dienos skrydžiai lėktuvais 
bus brangesni. Kanados oro 
saugumo tarnyba, derinda
masi prie kaimyninės JAV 
skrydžių saugumo taisyklių, 
44 oro uostuose įrengia ke
leivių patikros magnetinio 
vaizdo įrangą, skiria opera
torius. Naujajai oro skry
džių saugumo sistemai per 
penk.erius metus skirta $1,S 
bln. dol. Išlaidos bus paden
giamos, didinant bilietų kai
nas. Tarptautinių skrydžių 
bilietas bus brangesnis $9, 
vietinių ir JAV - $2.50 ir 
$4.37. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
LĖŠOS PAGAL SRITIS 

Lietuvos vyriausybė va
sario 24 d. paskirstė per 33 
min. litų valstybės finansuo
jamoms vietoms universite
tuose ir kolegijose pagal stu
dijų sritis. Daugiausia vals
tybės finansuojamų vietų 
universitetuose atiteks tech
nologijos mokslų bei socia
linių mokslų sritims, atitin
kamai 6 mln. ir apie 5.3 min. 
litų, o mažiausiai - meno 
studijų sričiai (beveik l. 7 
mln. litų). Universitetuose 
valstybės finansuojamoms 
vietoms fizinių mokslų sri
tyje numatyta 3.1 mln. litų, 
biomedicinos - 2.9 mln. li
tų, humanitarinių - beveik 
2 mln. litų. Kolegijose taip 
pat daugiausia skiriama 
technologiniams bei sociali
niams mokslams - 5 min. ir 
4 mln. litų, mažiausiai - hu
manitariniams (133,000 li
tų). Biomedicinos mokslų 
srityje nemokamoms vie
toms iš valstybės atiteks be
veik 2.3 mln. litų, meno stu
dijoms - 641,000 litų, fizi
niams mokslams - 248,000 
litų. Valstybės biudžeto lė
šos pagal studijų sritis pa
skirstytos atsižvelgiant į lėšų 
poreikį, apskaičiuotą re
miantis planuojamu studen
tų pasiskirstymu pagal stu
dijų sritis, ir į studentų, pri
imamų 2010 m., normines 
studijų kainas. 

MAŽINS PASLAUGAS 
Rajono lygmens ligoni

nėse nuo balandžio pirmo
sios užtikrinamas priėmi
mo-skubiosios pagalbos pa
slaugų ir specializuotų am
bulatorinių chirurgijos pa
slaugų teikimas priėmimo
skubiosios pagalbos sky
riuose. Tai numatyta sveika
tos apsaugos ministerio va
sario 22 d. pasirašytame įsa
kyme. Pagal vyriausybės pa
tvirtintą Sveikatos priežiū
ros įstaigų ir paslaugų re
struktūrizavimo trečiojo 
tarpsnio programą, nuo ba
landžio l d. stacionarinės 
chirurgijos paslaugos nebus 
teikiamos 10 rajono lyg
mens ligonini9. Ministerijos 
žiniomis, tai Silalės ir Igna
linos rajonų, Kaišiadorių, 
Pakruojo, Prienų, Naujosios 
Akmenės, Zarasų, Širvintų, 
Molėtų ir Kuršėnų ligoni
nės. Likusiose 29 rajonų lyg
mens ligoninėse staciona
rinės chirurgijos paslaugos 
išliks. 

SUSTABDĖ REMONTĄ 
Kultūros paveldo de

partamentas (KPD) vasario 
23 d. sustabdė Vilniaus Auš
ros Vartų koplyčios remonto 
darbus, kurių metu atlie
kant koridoriaus ir laiptinės, 
vedančios į koplyčią, sutvar
kymo darbus buvo naikina
mos vertingosios koplyčios 
savybės. Remonto darbai -
išmontuotos senosios medi-

nės durys, pažeistos 1932 m. 
autentiškos keraminės ply
telės, išmontuoti senieji 
ranktūriai ir kt. Buvo pa
žeistas ne tik autentiškas 
laiptų ir dangų bei ranktū
rių medžiagiškumas, bet ir 
sakralinė vertė, nes tai yra 
pagrindiniai piligrimystės 
laiptai. Pagal įstatymą, šia
me kultūros paminkle galė
jo būti vykdomi tik atnau
jinimo darbai. Dabar KPD 
skubos tvarka nustatinėja 
paminklui padarytą žalą. 

MAŽIAU NETEKĖJUSIŲ 
Lietuvoje, lyginant su 

kitomis Europos šalimis, yra 
mažiausiai netekėjusių jau
nų moterų, rodo naujas tyri
mas. Lietuvoje nė karto ne
tekėjusių 25-29 metų am
žiaus moterų dešimtmečio 
pradžioje buvo tik 26%. Ai
rijoje ir Švedijoje santuokos 
nesudariusių moterų buvo 
keliskart daugiau- atitinka
mai 76 ir 73%. Statistika ro
do, kad Lietuva iš kitų Eu
ropos šalių taip pat išsiskiria 
dažnomis skyrybomis - tūks
tančiui gyventojų Lietuvoje 
tenka 3.3 skyrybos. Italijoje 
ir Airijoje skyrybų santy
kinai yra penkis kartus ma
žiau (0.8). Šie duomenys pa
skelbti Airijos tyrimų cent
ro ESRI ataskaitoje, atsi
žvelgiant į 2001 ir 2006 m. 
viešus duomenis. 

VEKS-2009 SKOLA 
Balandį savo veiklą 

baigs viešoji įstaiga "Vilnius 
- Europos kultūros sostinė 
2009" (VšĮ VEKS), kuri dėl 
negauto planuoto finansavi
mo įstaiga paslaugų tiekė
jams ir projektų vykdyto
jams turi 1.3 mln. litų sie
kiančias skolas. Kada bus 
padengtos šios skolos, pri
klausys nuo sostinės savival
dybės. Ši suma numatyta 
2010 m. Vilniaus savivaldy
bės biudžete. Dar per 200, 
000 litų šios kritikos dėl kai 
kurių projektų meninės ver
tės ir finansavimo skaidru
mo sulaukusios viešosios 
įstaigos turto areštuota. Kai 
kuriuos VEKS projektus pa
gal Valstybės kontrolės išva
das tiria prokurorai. Dabar 
įstaiga rengia ataskaitas 
Kultūros ministerijai, sosti
nės savivaldybei, Europos 
komisijai, taip pat rengia
mas programą apibendri
nantis leidinys. 2007-2009 
m. VEKS biudžetas siekė 
70 mln. litų. Lėšas skyrė 
Kultūros ministerija, Vil
niaus miesto savivaldybė ir 
Europos komisija. VEKS 
padėjo apie 500 savanorių 
ir apie 300 privačių rėmėjų. 
Vilnius - vienas pirmųjų iš 
Rytų Europos ir Baltijos 
valstybių sostinių, gavusių 

prestižiniu laikomą Euro
pos kultūros sostinės statu
są, kurį suteikė gautą 2005 
m.RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....---

London, ON 
PRAĖJUSĮ SEKMADIE

NĮ šventėme Tikinčiosios Lie
tuvos dieną ir meldėmės už 
savo tautos nuoširdų atsida
vimą Dievui. Ta proga buvo 
renkama antroji rinkliava Ti
kinčiajai Lietuvai. 

Amžinybėn a.a. Viktorą 
Staškuną palydėjus 

KLB Londono apylinkės 
valdyba kviečia visus bend
ruomenės narius kovo 14, at
einantį sekmadienį, 12 val. at
vykti į Bendruomenės narių 
susirinkimą, kuris vyks Fair
mont Lawn Bowling Club sa
lėje (prie buvusios Siluvos M. 
Marijos šventovės). Bus spren
džiami bendruomenei svar
būs klausimai. 

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

LIETUVOJE mirė a.a. 
Marija Balalienė, teta mūsų 
parapijiečio Jono Naruševi
čiaus. 

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

KOVO 14, sekmadienį, 
Mišios bus aukojamos už a.a. 
Adomą Kalnėną. Inf. 

Hamilton, ON 
HAMILTONO IR APY

LINKĖS LIETUVIAI kviečia
mi dalyvauti Kovo 11-osios 
minėjime š.m. kovo 20, šešta
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre, 
56 Dundurn St.N., ir sekma
dienį, kovo 21, Mišiose 10.30 
v.r. prisimenant žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Minėjime 
dalyvaus ir padarys platų pra
nešimą seimo narė, Lietuvos 
partizanų vado A. Ramanaus
ko-Vanago duktė, Auksutė 
Ramanauskaitė-Skokauskie

nė. Meninę minėjimo dalį at
liks Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, vedamas 
muz. Darijos Deksnytės, 
Hamiltono "Aukuras" akto
riai Marija Kalvaitienė, sūnus 
Kęstutis Kalvaįtis bei gitaris
tas Geistautas Spokis. Minėji
mą ves Hamiltono McMaster 
universiteto lietuviškos valan
dėlės "Gintariniai aidai" ve
dėja Liūda Stungevičienė. 

Laukiame gausių dalyvių. Bū
site pavaišinti pyragaičiais ir 
kavute. Kviečia - Kovo 11-
osios minėjimo komitetas ir 
Tėvynės s-gos Hamiltono sky
riaus valdyba. LP 

Gyvenimo pasiekimai, ypač 
būnant išvietintam iš gimto 
krašto į kitakalbius, verti at
pildingų džiugesių. Gi vargai, 
rūpesčiai ir liga - liūdesio, 
skausmo. Devyniasdešimtus 
einantį a.a. Viktorą Staškūną 
lydėjo pasiekimai, nebaimino 
niekas. Sustabdė tik neįgalė. 

Gimė 1920 m. rugsėjo 26 
d. tėvų Jono ir Onos šeimoje, 
Bredžiūnų kaime, Ukmergės 
apskr. (dabar rajone). Augo 
su sesute Ona, gyvenančia 
Vilniuje, ir broliu Edvardu, 
mirusiu 1988 m. Panevėžyje. 
Karo audrų pasėkų atblokš
tas, keletą metų praleido iš
vietintų stovyklose Vokietijo
je. Atvykęs Kanadon, apsisto
jo Sault Ste. Marle. 

Būdamas gabus ir veiks
mingas, pradėjęs kukliomis 
statybomis, sugebėjo įkurti 
savo statybos firmą "Winston 
Construction'', tapusią atsa
kinga už visą eilę savo dydžiu 
žymių pastatų - bažnytine 
šventove, moderniais sveika
tos centrų, policijos pastatų, 
visa eile didelių mokyklų pa
statų. Verslas sekėsi labai ge
rai. Prie namų, ant ežero 
kranto, kur poilsiautojai žu
vaudavo, turėjo savo ir jų pa
sinaudojimui lėktuviuką. 

Darbai, rūpesčiai parei
kalavo savo kainos - turėjo 
pernešti stiprų priepuolį, kurį 
įgalėjo, bet po kurio verslo 
darbus, susijusius rūpesčius 
nutraukė. Iš Sault Ste. Marie 
persikėlė į Peterborough, o iš 
ten į lietuviškąją Mississaugą. 
Galutinai įsikūrė per dvi puoš
nias gyvenvietes gražiame 
Londone, draugų, artimų sam
būry, su dažnais susibūrimais. 
Aktyviai dalyvavo KLB Lon-

TRADICINIS UŽGAVĖ
NIŲ BLYNŲ BALIUS, su
ruoštas KLKM dr-jos, vyko 
vasario 16 d. Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos Jaunimo 
centro salėje. Čia rinkosi žmo
nės paskanauti tradicinių vai
šių, pabendrauti ir pažymėti 
Gavėnios laikotarpio pradžią. 
Svečius pasitiko saikingai ir 
skoningai Elvyros Bajoraitie
nės papuošta salė. Ant stalų 
puikavosi pavasarinės gėlės, o 
vaikų ir suaugusių loterijų lai
mikiai laukė laimingųjų. 
KLKM dr-jos Hamiltono 
skyr. valdybos pirmininkė Da
nutė Enskaitienė pasveikino 
susirinkusius su valstybine 

LEDAS REFRIGERA110N 

AIA CONDITIONING a HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

dono lietuvių tarpe, Šiluvos 
Marijos parapijos veikloje. 
Tapęs neįgaliu, buvo slaugo
mas iš Lietuvos atvykusios ir 
Londone įsikūrusios dukros 
Onos iki atsiskyrimo ligoni
nėje, vasario 24. 

A.a. Viktoras Staškūnas 

Jo pelenų urna po gedu
linių Mišių, atnašautų prel. 
~ono Staškevičiaus (Londono 
Siluvos Marijos liet. R.K bend
rijos administratoriaus) Lie
tuvos kankintų šventovėje, pa
laidota liet. Sv. Jono kapinė
se. Mišiose giedojo D. Grigu
tienė. Prie kapo trumpai atsi
sveikino Edmundas Petraus
kas, KLB Londono apylinkės 
ir choro "Pašvaistė" vardu ir 
Dalia Mitalienė palydėjimais 
į naują gyvenimą. Sugiedoti 
giesmės Marija, Marija du 
posmai. Po išgyventos odisė
jos, lengva lai būna dosnios 
Kanados žemės prieglauda. 
Gausiai dalyvavę autobusu at
vykę londoniečiai, išlydėjus 
velionį, pavaišinti J. Gurklie
nės ir jos pagalbininkių vaišė
mis ir prof. Romo Mitalo pa
rinktu puikiu vynu. 

Edmundas Petrauskas 

švente - Vasario 16-ąja, padė
kojo visiems, padėjusiems ir 
prisidėjusiems ruošiant šią va
karonę ir pakvietė gražiai 
praleisti vakarą. Po klebono 
kun. A. Šarkos, OFM, maldos 
prasidėjo vaišės. Pagrindinė 

šeimininkė Jadvyga J anušo
nienė tikrai verta pagyrimo. 
Jai talkino: Valė Sniolienė, 
Regina Choromanskytė bei 
valdybos narės. 

Linksmai klegėjo mažieji 
traukdami loterijos fantus, o 
laimėjimų, skirtų tik vaikams, 
buvo pilnas stalas, tad ir lai
mingųjų užteko. Suaugusieji 
neliko nuskriausti. Lietuvių 
kredito kooperatyvas TALKA, 
skautų, ateitininkų, katalikių 

moterų organizacijos bei Rūta 
Stanaitienė, DDS, dovanojo 
piniginius laimikius. 

Dėkojame už puikų Van
dos Bakšienės spalvoto stiklo 
autorinį darbą bei kitus lai
mikius, dosniai paaukotus pa
rapijiečių. Sočiai pavalgę ir 
pabendravę skirstėsi žmonės. 

Sakome visiems, - iki pasima
tymo kitais metais! ME 



Vasario 16-osios šventė Montrealyje 

Vasario 16-osios minėjime (iš k.) Montrealio Aušros Vartų parapijos choro vadovas 
A.J. Mickus su Lietuvos Tūkstantmečio odisėjos organizatoriumi bei kapitonu Pauliumi Kovu 
š. m. vasario 14 d. (Ntr. D. Jaugelytės-Zatkovic); meninę programą atlikusi Lietuvos aktorė ir 
dainininkė Nijolė Narmontaitė su viena iš šventės rengėjų Loreta Polichauskaite (Ntr. A.J. 
Mickaus) 

Baltų tradicijos Airijoje 
Lietuvių ir prancūzės darbų paroda 

Kovo l d. Europos komi
sijos atstovybėje Airijoje ati
daryta Tomo Rimkaus, Gedi
mino Sagos ir Sabine Coppier 
fotografijų ir video darbų pa
roda "Forget-me-not. Rasos 
@Easkey", atskleidžianti Ai
rijos vakaruose švęstos Rasų 
šventės akimirkas. Meninių 
darbų parodą, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dvidešimtmečiui (1990 m. ko
vo 11 d.) paminėti, atidarė 
Europos komisijos Airijoje 
direktorius Martin Territt ir 
Lietuvos ambasadorius Airi
joje Vidmantas Purlys. 

Martin Territt padėkojo 
lietuviams už indėlį į airių 
kultūrą: "Ši paroda - gali
mybė pasidžiaugti trijų nuo
stabių menininkų darbais. Tai 
ir yra viena iš priežasčių, ko-

Vyras su vainiku 
(Sabine Coppier) 

dėl mes turime šiuos Europos 
sąjungos namus, - kad galėtu
me kartu prisiminti, kokia tur
tinga yra lietuvių kultūra ir 
kokį indėlį ji davė Airijai nuo 
tada, kai Lietuva įstojo į Eu
ropos sąjungą", - kalbėjo M. 
Territt. 

Lietuvos ambasadorius 
Vidmantas Purlys padėkojo 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

menininkams ir kitiems, prisi
dėjusiems prie parodos orga
nizavimo ir pabrėžė, kokią 
svarbą 1990-ųjų kovo 11-osios 
įvykiai turi lietuviams visame 
pasaulyje: "Ši paroda - tai po
zityvus modernios Europos 
atspindys: Europos šalių ir ki
tų tautų atstovai šventė Rasas 
pagal senąsias baltų tradici
jas. Tai nebūtų buvę įmanoma 
be Kovo 11-osios, - kalbėjo 
ambasadorius. 

Nerimstanti siela (Tomas 
Rimkus) 

"Forget-me-not. Rasos 
@Easkey'' meninės instaliaci
jos atspindi lietuvių tradicinės 
kultūros sąsajas su kitomis 
Europos kultūromis, ŽŲ,logaus 
ir gamtos harmoniją. Sia pa
roda siekiama pagerbti Euro
pos ir viso pasaulio kultūrų 
įvairovę ir pakviesti tautas 
tvirtai saugoti savąsias tradi
cijas bei būti atviriems ir smal
siems, dalinantis patirtimi su 
kitais. 2009-ųjų vasarą Easkey 
miestelyje Airijos vakaruose, 
lietuviškas dainas dainavo, šo
kius šoko, saulę pasitiko ir 
rytą rasa veidus prausė ne tik 
lietuviai, bet ir airiai, austra
lai, italai, prancūzai ir kitų 
tautų atstovai. Paroda veiks 
iki kovo 12 d., kiekvieną darbo 
dieną nuo 9 iki 17.30 val. ad
resu: European Union Hou
se, 18 Dawson Street, Dublin 
2, Airija. 

Dėl papildomos infor
macijos, kreiptis į: Rūtą Pal
šauskaitę ruta.palsauskaite@ 
gmail.com + 353 85 134 9564; 
video: "Rasos@Easkey. Time 
lapse" by Gediminas Saga 
http://www.youtube.com/ 
watch ?v= D9wosBPlf5g 

R. Palšauskaitė 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Palm Beach, FL, LB apy
linkės narių susirinkimas įvy
ko sausio 10 d. Lietuvos gar
bės konsulato patalpose. Jį 
pradėjo LB valdybos pirm. 
Vladas Barius, pasveikino 
susirinkusius ir paprašė atsi
stojimu bei tylos minute pa
gerbti mirusius šios vietovės 
lietuvių bendruomenės narius. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Andrea Zotova, sekretoriavo 
Regina Greičiūnienė. Pasta
roji skaitė ir praėjusio susi
rinkimo protokolą. Susirin
kimo pirmininkė perskaitė 
iždininkės Ramutės Žibie
nės (negalėjusios susirinki
me dalyvauti) parengtą fi
nansinę apyskaitą. Lietuvių 
biuletenio redaktorė R. Grei
čiūnienė aptarė šio biulete
nio leidybos reikalus, padė
kojo visiems už aukas ir kvie
tė susirinkimo dalyvius dalin
tis savo mintimis biuletenyje. 
Lituanistinės mokyklos "Sau
lėtas krantas" pranešimą pa
darė jos vedėja Jūratė Bar
kauskaitė. Lietuvių kultūros 
muziejaus rūpesčiais dalijosi 
steigėja R. Zotovienė. Žinio
mis iš Lietuvių bendruo
menės tarybos suvažiavimo 
Denver vietovėje pasidalijo 
Regina Lagūnienė, atstova
vusi Palm Beach LB apylin
kei. Į LB apylinkės valdybą 
išrinkti: pirm. Povilas Mano
maitis, vicepirm. Regina Grei
čiūnienė, sekr. Antanas Grei
čius, ižd. Ramutė Žibienė, 
jaunimo ir sporto reikalams 
Arvydas Bubulis, kultūros ir 
švietimo reikalams Jolita Dro
mantaitė, socialiniams reika
lams Regina Lagūnienė; revi
zijos komisija - P. Augūnienė, 
V. Barius ir D. Majauskas. 
Susirinkimas baigtas Lietuva 
brangi. Po susirinkimo visi 
buvo pakviesti pažiūrėti 
lietuviško filmo "Duburys". 
Susirinkusieji taipgi buvo su
pažindinti su filmo kūrėju bei 
režisieriumi Gyčiu Lukša. 

D. Britanija 
Vis daugiau lietuvių, 

esančių D. Britanijoje, prašo 
Lietuvos ambasados Londo
ne pagalbos grįžti į Lietuvą. 
Daugiausia kreipiasi į am
basadą tie, kurie atvykę iš 
Lietuvos negavo pažadėto 
darbo. Pasak Lietuvos am
basados konsulinio pareigū
no Giedriaus Tamašausko, 
prašančių pagalbos grįžti į 
Lietuvą susilaukiama kiek
vieną savaitę. Tokiais atve
jais patariama kaip galima 
greičiau kreiptis į artimuo
sius. Pametusiems ar prara
dusiems dokumentus konsu
liniai pareigūnai išduoda lai
kinus kelionės dokumentus, 
o taipgi pasirūpina pinigų 
perlaidomis per užsienio rei
kalų ministeriją. Asmenims, 
neturintiems gyvenamos vie
tos, padedama susisiekti su 
labdaros organizacijomis. 
Lietuvos diplomatai ketinan-

tiems vykti uždarbiauti į užsie
nį pataria bendrauti tik su lei
dimus turinčiomis agentūro
mis, užsitikrinti, kad įmonė, 
kurioje siūloma įsidarbinti, tik
rai veikia ir adresas yra tikras. 

Australija 
Australijos lietuvių kre

dito kooperatyvo draugijos 
"Talka" Sydney skyriaus me
tinis susirinkimas įvyko sau
sio 31 d. Lietuvių klubo pa
talpose. Jame pranešimą pa
darė centro valdybos direk
torius ir sekretorius Rai
mondas Samsonas, atvykęs 
iš Melburno. Pasak pranešė
jo, nepaisant finansinės krizės 
poveikio, "Talka" finansinius 
metus užbaigė sėkmingai, 
nors žmonės buvo linkę grą
žinti paskolas anksčiau ir ne
buvo pasiryžę daug skolin
tis. "Talka" išdavė 43 naujas 
paskolas, kurių vertė 4.5 
min. dol. Taipgi kooperaty
vas įstengė sudaryti pelną ir 
paaukoti lėšų lietuvių orga
nizacijoms."Talkos" turtas 
per pastaruosius metus padi
dėjo nuo 19.4 min. dol. iki 
22.9 min. dol. Nepaskirstytą 
pelną, atsargos kapitalą su
daro 3.5 min. dol., sutelktą per 
48-nerius metus. Didelis ne
paskirstytas pelnas, pasak 
R. Samsono, leidžia koope
ratyvui suteikti didesnes pa
skolas be pareiškimo vyriau
sybės įstaigoms. 

Latvija 
Rygos lietuvių vidurinės 

mokyklos patalpose įvyko 
konferencija "Tėviškės var
dą ištarus", skirta aptarti lie
tuvių kalbos mokymui litua
nistinėse mokyklose Latvijo
je. Jos pagrindinis organiza
torius ir sumanytojas - Ry
gos lietuvių vidurinės mo
]cyklos mokytojas Rolandas 
Žalnierius. Konferencijoje 
dalyvavo Užsienio lietuvių 
skyriaus Lituanistinio švie
timo poskyrio vyriausioji spe
cialistė Aušra Dambliaus
kienė, PLB valdybos pirmi
ninkė R. N arušienė. Rygos 
lietuvių vidurinės mokyklos 
direktorė Aldona Treija, taip
gi Latvijoje veikiančių lietu
vių švietimo įstaigų ir visuo
meninių organizacijų atsto
vai. Gimnazijos direktorės pa
vaduotoj a Daiva Isakienė 
kalbėjo apie įvairiapusę mo
kyklos veiklą bei lietuvių kal
bos mokymo metodiką. Kon
ferencijos dalyviai galėjo da
lyvauti Rygos lietuvių viduri
nės mokyklos įspūdingame 
festivalyje "Mano tėviškės 
spalvos", į kurį buvo pakvies
ti Lietuvos, Lenkijos ir Lat
vijos tautinių mažumų bei 
lietuvių meniniai vienetai. 
Tą dieną mokykloje vyko ir 
dainuojamosios poezijos fes
tivalis "Tai- aš", kuriame da
lyvavo atlikėjai VytautasV. 
Landsbergis, Gediminas 
Storpirštis ir Mickeliūnas iš 
Lietuvos, Chuck Brodsky iš 
JAV-bių bei J avier de Prado 
iš Ispanijos. JA 
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Pasidalinti 
džiaugsmu l&IDAINU 

ŠVENTĖ 
TORONTO 2010 IX-osios Dainų šventės meno vadovę pakalbinus 

NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Rengi.ant 8-ąją dainų šven
tę "Atsiliepk daina", kuri at
nešė didžiausią sėkmę ir cho
rinės muzikos judėjimo atgi
mimą išeivijoje, vyriausia 
šventės vadovė Rita Kliorienė 
įvairių pokalbių metu ne kartą 
yra sakiusi, kad 8-osios šven
tės sėkmė buvo vienodai svar
bi, kiek buvo svarbu rasti kitai 
šventei vadovą/ę. Jeigu pradė
tas darbas nėra tęsiamas, tai 
viskas, kas buvo įdėta nueina 
niekais. Aštuntajai šventei pa
sibaigus, visi žinojome, kad 
po 4 metų ir vėl visi galėsime 
išgyventi dainų šventės išeivi
joj e akimirkas, nes vyriausia 
meno vadove sutiko būti Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė. 
"Turėjo būti tęstinumas, - sa
ko Dalia, - gal aš ir buvau ta 
viena išeitis, be to, žinojau, 
kad Turonte yra gabių bend
raminčių, kurie jungsis ir pa
dės. Taip pat bus praėję 20 
metų nuo V. Verikaičio mir
ties ir 5 metai nuo J. Govėdo. 
Su vienu užaugau, su kitu arti
mai dirbau, tai gal ši šventė ir 
jiems". 

Dalia Viskontienė visą sa
vo gyvenimą buvo mokytoja, 
chorvedė, vargonininkė, atli
kėja ir puiki vadovė. Ji dirbo 
darbus, kurie reikalavo ne tik 
kažkada įgytų žinių, bet nuo
latinio tobulėjimo. Nesuskai
čiuojamos kelionės po įvairius 
pasaulio kraštus, įvairūs semi
narai, paskaitos, kursai, mu
ziejai, knygos, parodos, gar
siausių Europos ir Šiaurės 
Amerikos teatrų, operų ir 
koncertų salės, viską Dalia 
yra aplankiusi, o kai kuriuos 
net po keliolika kartų. Ji ne
gailėjo lėšų puošdama savo 
sielą, lavindama meninį skonį, 
gilindama žinias, kurių nuo
latos reikėjo jos mokiniams 
mokykloje, dainininkams cho-

rų repeticijose, bei parapijos 
ar kitoje bendruomeninėje 
veikloje. 

Visą šį laiką jos tamprus 
ryšys su Lietuva turtino ir plė
tė chorinės muzikos lobyną, 
turtino Dalios gyvenimą įvai
riomis asmeninėmis pažinti
mis su Lietuvos menininkais. 
Būdama vadovė - "verslinin-

kė", Dalia kiekvieną kartą at
vykstant svečiams iš Lietuvos, 
pasiteiraudavo, o ką mano 
žmonės iš to gaus? Ji žinojo, 
kad bet kokia pagalba, kad ir 
pabendravimas, padainavi
mas kartu, pasidalinimas min
čių jau yra pastiprinimas ir 
pratęsimas mūsų išeivijos 
žmonių lietuviškumo.Vien tik 
ateiti ir pasiklausyti scenoje 
stovinčių negana, ji darė viską, 
kad ir mūsų dainininkai būtų 
įtraukti į tą bendrą dainą. Ir 
taip ta daina, Dalios gyveni
me niekada nenutrūko, ar ji 
buvo dainuojama silpnais vai
kų balseliais, ar jaunimo bal
sais, ar suaugusių, ar junginyje 
kartu su svečiais, gal todėl ne
atsitiktinai ir jos parinktas 
dainų šventės pavadinimas -
"Daina aš gyvenu". 

"Šventė tai ne mano, - sa
ko Dalia, - nes didžiausias 

nuopelnas priklauso tiems, 
kurių nuotraukas esu čia pasi
dėjusi, kurie atsakė į kvietimą 
dainuoti, pasiryžo repetuoti, 
pasitiki manim, aukoja savo 
laiką ir negailės pinigų ir savęs 
rengtis į ilgoką kelionę! Jie, 
taip pat, ar tai Kansas City, 
Seattle, ar San Francisco, 
Punske, Vilniuj ar Australijoj 
(atvyksta l dainininkė!), "gy
vena daina" ir trokšta išgy
venti jos prasmę, meilę jai ir 
jungtis kartu su visais 1,200 
kitais! Jiems priklauso mano 
padėka, pagarba ir meilė!" -
baigia Dalia. Paskaičius tokias 
mintis atrodo, kad Dalia sėdi 
apsidėjusi choristų nuotrau
komis, dėlioja jas, žiūrinėja ir 
visiems dėkodama laukia 
šventės, kuri vystosi savaime. 

Deja, vos tik pasibaigus 
8-ajai dainų šventei, naujoji 
meno vadovė D. Viskontienė, 
lyg bijodama, kad neužgęstų 
įsisiūbavęs dainos skambesys, 
tuoj ėmėsi organizuoti ir burti 
žmones ateinančios šventės 
komitetams. Kai visi kalbėjo
me ir džiaugėmės praėjusios 
šventės nuotaikomis, vartėme 
nuotraukų albumus, dalino
mės įspūdžiais, ji jau dėliojo 
mintis, ką daryti toliau, kad 
daina skambėtų, kad būtų ne 
tik norinčių dainuoti, bet ir 
klausytis, kad į mūsų išeivijos 
istoriją būtų įtraukta ir tautos 
praeitis, papročiai, apeigos. 
Scenarijus (autorė L. Kisielie
nė) gavosi puikus, turtingas 
naujais kūriniais, dainomis 
dėl žiūrovų, vaizdiniais ir gar
siniais efektais. Į šios šventės 
rengimą Dalia yra pakvietusi 
per 100 įvairių sričių meni
ninkų, savanorių, gabių ir 
darbščių žmonių. "Jeigu dirbi 
su kūrybingais žmonėmis, turi 
pasitikėti jais ir duoti laisvę 
kūrybai, negali nurodyti, ką 
jie turi daryti. O kad apsi-

ėmiau šventės organizavimą, 
tai kas nors turi turėti drąsos 
atsistoti ar tai būtų vaidinimo 
ruošimas, ar dainos dainavi
mas, ar simfonijos atlikimas ir 
čia, žinoma, yra baugu, nes 
nežinai, kaip viskas gausis, iki 
kol tas įvyks. Čia yra didelė 
rizika, nes esi atsakinga dau
geliui žmonių ir dirbi su dau
geliu žmonių". 

Ir tada kyla kitas klausi
mas, kur tas gyvenimo varik
lis, paskatinęs imtis tokių pa
reigų, tokios atsakomybės, iš 
kur ta vizija Dainų šventės re
pertuarui, scenarijui, pavadi
nimui, emblemai, iš kur tas 
noras atiduoti tokią didelę sa
vęs auką ir nepabūgti rizikos? 
Dalia atsidūsta lyg būčiau už
davus sunkesnį darbą, nei pati 
Dainų šventė ir tęsia: "Esu iš 
skautiškos šeimos ir kaip tė
velis ir mama, neužmiršau, ką 
kadaise prisiekiau: "Dievui, 
tėvynei ir artimui." Skautavi
mas - pareiga ir tarnystė, aug
dama aš nežinojau, kad gali
ma gyventi kitaip. Nebuvo 
klausimo, ar važiuosiu į sto
vyklą, ar eisiu į šeštadieninę 
mokyklą, buvo tokia tvarka ir 
ji liko visam gyvenimui". 

Tęsiant pokalbį toliau, 
Dalia neprisiima sau jokios 
garbės ar nuopelnų, viską ati
duodama žmonėms, kurie bu
vo jos gyvenime svarbiausi ži
buriai. Tai muzikos/pianino 
mokytoja Danutė Rautinš, be 
kurios įtakos ji nebūtų studi
javusi muzikos. "Ji man įdiegė 
tą meilę ir supratimą, kad ieš
kant grožio nėra galo", - sako 
Dalia, - "augau gražioje ap
linkoj e, operos, koncertai, 
menas, paveikslai, viskas mū
sų šeimoje tėvelių buvo verti
nama ir kai tą mačiau nuo 
vaikystės, tą ir toliau norėjosi 
tęsti ir dalintis su kitais". O į 
klausimą, iš kur tas įkvėpi
mas, tai - "gal ir būtų lengviau 
apsidėt veidrodžiais, pasidėt 
žvakių ir kaukt, bet tada ne
būtų su kuo dalintis grožiu, ir 
čia kas mums, choro meninin
kams, yra svarbiausia - dalin
tis ir tą džiaugsmą kiekvieną 
kartą dovanoti vienas kitam! 
Thi čia ir yra tas variklis". 

Pasiteiravusi, kuo gi bū
tent ji dalinasi su kitais, kas 
tas džiaugsmas, ypač ketvirtą 
dešimtmetį pradėjusiame cho
re "Volungė" Dalia pasakoji
mu nupiešia repeticijos vaiz
dą: "Kiekvieną penktadienį, 
pirmadienį ir sekmadienį susi
renka pavargę, išsiblaškę, gy
venimo rūpesčių prispausti 
žmonės. Atsineša savo dainų 
knygas, pasiima paišelį, randa 
savo vietą ir pasodina pavar
gusį kūnelį. Davus įsakymą, 
prasideda mankšta, "00", 
"AAA", "obuolių skynimas", 
trepsėjimas (dainavimo prati
mai) ir t.t. ir matomai energija 
grįžta, akys sužiba ir niekas 
net nepastebi, kaip pusantros 
valandėlės jau nėra. Paskel
bus pertrauką, jau visi šypso
damiesi, atsigavę, pasidalinę 
save su kitais, pagyvenę ir pa
jutę kažin ką gražaus, eina 
pasivaišinti. Kiekvienoj repe
ticijoj prieš akis matau tikrą 
transformaciją. Tai juk yra 
magiška! Ir po kiekvienos re
peticijos sau sakau: esu lai
minga, kad galiu būt dalis to!" 

Dabar, kai jau iki šventės 
liko vos keli mėnesiai, matosi 
kiek daug darbo, širdies ir 
meilės ji yra įdėjusi į šio ren
ginio kūrimą ir organizavimą. 
"Darbas vyksta pilnu tempu. 
Mes jau skaičiuojam dienas. 
'Itaukinys juda ir vis greitėja. 
Turime chorų, vienetų nuo 6 
dainininkų iki 87! Šventėje 
stovėsime visi kartu ir būsime 
VIENAS DIDINGAS CHO
RAS!" - baigia Dalia. Tuisin
gai, kad būsime vienas didin
gas choras, į kurį kviečia Da
lia Viskontienė - drąsi, kūry

binga, darbšti, muziką, meną 
ir žmones mylinti mūsų vy
riausia vadovė. Skambės dai
nos, skambės nauji kūriniai, 
dainuos jaunimas ir vaikai, 
bus labai graži šventė, nes 
Dalia jos rengimui atiduoda 
visą savo širdį. Šventę baigsi
me dainos žodžiais ... Nebuvo 
tai žemė, tai buvo žmogus, skir
tais pasidžiaugti visais mūsų 
drąsiais, kūrybingais ir darbš
čiais žmonėmis, vedančiais ir 
rašančiais mūsų išeivijos is
toriją. 

Didžiosios Britanijos "Saduto" - Lietuvos Tūkstantmečio šventėje 

Jungtinės karalystės Londono folklorinis ansamblis "Saduto" Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje "Amžių sutartinė" Vilniuje 2009 m. liepos 1-6 d.d. 
Ntrs. iš leidinio Britanijos lietuvis, 2010 m. sausis 
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"Lietuvos valsčių" monografijos 
REDA KISELYTĖ, 

Rokiškio "Romuvos" g-jos 
bibliotekos vedėja 

Gyvoji etninė tradicija yra 
visa paveldėjusi iš praeities -
darbštumą, sąžiningumą, tvar
kingumą, dvasingumą, duoto 
žodžio laikymąsi, užuojautą, 
pagalbą, pagarbą tėvams, ar
timiesiems, suaugusiems, kal
bai, papročiams, valstybei... 
Tačiau modernusis žmogus 
šiandien daug į ką žvelgia kri
tiškai, o dvasines vertybes 
dažnai pamina. Etnologija, 
kraštotyra dažnai nepelnytai 
laikomos nevertu dėmesio 
reiškiniu, atgyvenusiu dalyku, 
tačiau mūsų gimnazijoje daug 
informacijos, sukauptos minė
tosios leidyklos solidžiose mo
nografijose, panaudojame 
kasdieninėje veikloje. Džiau
giuosi, kad "Versmės" leidyk
la mūsų gimnazijos bibliote
kai padovanojo visą jau išleis
tų leidinių seriją ir savo paža
dą toliau tęsia, nepaisant ne
lengvos ekonominės padėties, 
toliau dovanoja naujai išlei
džiamas monografijas. 

Nedrįstu analizuoti šios 
serijos leidinių apie gimtojo 
Rokiškio krašto valsčius: 

Obeliai. Kriaunos, Žiobiškis ir 
kalbėti apie jų panaudojimą. 
Mieliau norėčiau pakeliauti 
po kitas, mums mažiau žino
mas, Lietuvos apylinkes. 

Bibliotekos kiekvienais 
metais tradiciškai pažymi 
Knygnešio arba Spaudos at
gavimo, kalbos ir knygos die
ną. Džiugu, kad "Lietuvos 
valsčių" serijoje gausu infor
macijos apie spaudos draudi
mo laikotarpį, knygnešius, da
raktorius, kruopščiai surinkta 
informacija apie Lietuvos mo
kyklas, o kasmet išleidžiamos 
vis naujos monografijos papil
do bibliotekos fondus infor
macija iš skirtingų Lietuvos 
apylinkių. 

Kiekvieną dieną skaityto
jams iškyla naujų klausimų, 

jie savo turiniu kaskart įdo
mesni, savitesni. Ir nepapras
tai gera, kai valsčių serijoje 
randi atsakymus į juos, išsa
mią informaciją. Sklaidau mo
nografijos Kvėdarna pusla
pius ... Salia turimos biblio
tekos fonduose informacijos 
apie Steponą Darių ir Stasį 
Girėną, naujų faktų atsklei
džia šios knygos Stepono Ge
čo straipsnis "Stepono Da
riaus nuopelnai Lietuvos 
sportui". 

Monografijos Laukuva l 
tome randame informatyvų 
Elvyros Straševičienės straips
nį "Nešiojame klumpes". Jis 
įdomus ir gimnazistams, kurie 
mokosi ekonomikos pagrin
dų, rengia verslo projektus. 
Kaupiant informaciją apie 
amatus, kiekvieno Lietuvos 
krašto leidiniuose surandu 
kažką savito. Ne tradicinis 
Juozo Petrulio straipsnis 
"Puodų gamyba senovėje", iš
spausdintas knygoje Lygumai. 
Stačiūnai. Jis taip pat įdomus 
besidomintiems amatais gim
nazistams. Aktualus pasirodė 
ir Kazimiero Kėdaičio-Kėda
vičiaus straipsnis "Vaikų ir 
piemenų bausmės" tame pa
čiame monografijos Laukuva 
l tome. Šiandieniniai vaikai 
dažnai tesiekia žinoti tik savo 
teises, o pareigos užmiršta
mos, ką jau bekalbėti apie 
bausmes. Viena pirmųjų, dar 
kuklesnė, mažesnio formato 
žemaičių krašto serijos mono
grafija Plateliai patraukli savo 
regiono ypatumais nuspalvin
tu tautosakos skyriumi yra 
labai reikalinga moksleiviams 
analizuojant Lietuvos regionų 
dainas. Tai didelis autorių Po
vilo Krikščiūno ir Aušros Žič
kienės, parengusių tautosakos 
tekstus, darbas. 

Ugdyme nesvetimas reiš
kinys išeivijos literatūra. Lite
ratūros mokslo lobynus papil
do Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus direktorės 
Aldonos Ruseckaitės straips-

nis "Stasys Santvaras. Laiškai 
bendraminčiams" ir Dainos 
Kazlauskienės straipsnis "Sta
sys Santvaras grįžo namo ... " 

Taip populiarinamas poe
to, dramaturgo Stasio Santva
ro literatūrinis palikimas. Kai 
šiandien mūsų gyvenimuose 
susipynę vertybės, negaliu ne
paminėti straipsnio autorės 
Aldonos Ruseckaitės minties: 
"Pats Santvaras mokėjo 

džiaugtis kitų rašytojų knygo
mis, premijomis, negailėdavo 
gerų žodžių, pagyrimo ar rei
kalui esant užuojautos. Dau
gybė žmonių gerbė jį ir my
lėjo". Belieka visiems mums 
palinkėti būti tokiais ... 

Gimnazistams, besidomin
tiems zoologijos klausimais, 
įdomūs gamtininko, iš televi
zijos laidų gerai visiems pažįs
tamo gyvosios gamtos popu
liarintojo profesoriaus Ričar
do Kazlausko straipsniai "Se
redžiaus apylinkių drugiai", 
"Seredžiaus ir jo apylinkių 
paukščiai, stebėti 2002 me
tais" monografijoje Seredžius. 

Pamenu, kaip teko ieškoti 
informacijos apie šv. Flori
joną. Monografijoje Raguva į 
šį klausimą atsako Petro Juk
nevičiaus ir Stepono Deveikio 
straipsnis "Raguvos simbolis 
- šv. Florijonas". Raguvos vals
čiaus įžymūs žmonės žinomi 
visai Lietuvai. Negaliu nepa
minėti jiems skirtų informa
tyvių Živilės Baltušnikaitės 
straipsnių "Bronius Krivickas 
- poetas ir karys", "Aktorė 
Eugenija Šulgaitė-Karkienė" 

Studijuojant Vilniaus uni
versitete bibliotekininkystę -
bibliografiją, buvo diegiama 
mintis, kad yra leidinių, kurie 
turi amžinąją vertę. Tai buvo 
sakoma apie brolių Antano ir 
Jono Juškų - lietuvių liaudies 
dainų rinkėjų ir leidėjų dainy
nus. Zinoma, tokius lobius tu
ri ne kiekviena biblioteka. 

Nukelta į 11-tą psl 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Poeto Jono Mačiulio -

Maironio tėviškės sodyba 
Bemotų kaime, Raseinių ra
jone, paskelbta valstybės 
saugomu kultūros paveldo 
objektu. Pasandravio istori
niame draustinyje įsikūrusi 
sodyba ir ją supanti vaizdin
ga aplinka kadaise įtakojo 
poeto asmenybės formavi
mąsi ir jo kūrybą. Sodybą 
sudaro dvi dalys: senoji Mai
ronio tėvų sodybvietė ir XX 
š. trečiuoju dešimtmečiu pa
statyti trys Maironio sesers 
sodybos pastatai. 2004-2007 
m. vyko sodybos pastatų bū
tinas remontas, kuriems 
Kultūros paveldo departa
mentas skyrė 465,000 litų, ir 
Raseinių rajono savivaldybė 
- 160,000 litų. Tikimasi, kad 
ateityje bus galima, nepažei
džiant objekto vertingųjų sa
vybių, visiškai atkurti senąją 
sodybą. 

Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos keturiasdešimt
mečio proga 2009 m. pabai
goje "Prospekto" galerijoje 
Vilniuje buvo atidaryta pa
roda "9 Lietuvos fotografai", 
primenanti 1969 m. birželio 
9 dieną įvykusią istorinę pa
rodą Maskvoje, laikomą Lie
tuvos fotografijos meno 
draugijos pradžia. Anoji pa
roda vyko Maskvos Centri
niuose žurnalistų namuose. 
Joje buvo pristatyti devynių 
Lietuvos fotomenininkų -
Mariaus Baranausko, Vitali
jaus Butyrino, Algimanto 
Kunčiaus, Vito Luckaus, 
Aleksandro Macijausko, An
tano Miežansko, Romualdo 
Rakausko, Liudviko Ruiko 
ir Antano Sutkaus - kūriniai. 

Po pirmosios lietuvių fo
tografijos parodos Maskvoje 
kritikai vienu balsu prakalbo 
apie lietuvių fotografijos 
mokyklą, o pirmuosius devy
nis įvardijo kaip tos mokyk
los kūrėjus. Jubiliejinėje pa
rodoje Vilniuje buvo surinkti 
tie patys devyni autoriai, tik 
kai kurie jų darbai buvo iš 
kitų laikotarpių. Visi devyni 
autoriai nuėjo ilgą kūrybos 
kelią, sukūrė ne vieną įsi
mintiną ciklą ar seriją, daly
vavo daugybėje fotografijos 
parodų Lietuvoje ir užsieny
je. Lietuvos fotografijos me
no draugija buvo vienintelė 
tokia visoje Sovietų Sąjun
goje ir t}lrėjo savo skyrius 
Kaune, Siauliuose, Panevė
žyje bei Vilniuje. Šiuo metu 
ji vienija apie pustrečio šim
to narių. Jai vadovauja žino
mas spaudos fotografas Jo
nas Staselis, pernai pakeitęs 
ilgametį draugijos pirminin
ką Antaną Sutkų. 

Kompozitoriaus, pianis
to Fryderyko Chopino 200-
ąsias gimimo metines kovo 
1-ąją minėjo visas pasaulis. 
Jo muzika skambėjo ir Vil
niuje. Rašytojųvklube rel}gia
mo pianistės Sviesės Cep
liauskaitės rečitalio progra
moje kartu su F. Chopino 
muzika buvo atliekami ir lie-

tuvių kompozitorių Vidman
to Bartulio, Leono Povilai
čio, Teisučio Makačino, Zitos 
Bružaitės, Jono Tamulionio, 
Dalios Raudonikytės kūriniai 
fortepijonui, susieti su F. 
Chopino kūrybos motyvais. 

Valstybinėje filharmoni
joje kovo 3 d. visus 24 F. Cho
pino preliudus skambino 
pianistas Lukas Geniušas. F. 
Chopino gyvenimo motyvų 
buvo galima rasti ir naujau
siame Vilniaus mažojo teat
ro spektaklyje Mistras pagal 
Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. 
Kovo 5 ir 6 dienomis spek
taklio premjeroje F. Chopiną 
įkūnijo aktorius Mantas Vai
tiekūnas, kompozitoriaus 
gyvenimo draugę George 
Sand Uos tikras vardas Au
rore Dudevant) vaidino Ilo
na Kvietkutė, poetą Adomą 
Mickevičių - aktorius Jokū
bas Bareikis, rašytoją Hono
re de Balzac -Audrius Bru
žas, filosofą Pierre Leroux: -
Leonardas Pabedonoscevas. 

FryderykosChopinas (1810-
1849) gimė kovo 1 dieną 
Lenkijos Zelazowa Wola 
miestelyje. Tėvas prancūzas, 
motina lenkė. Nuo 20 metų 
amžiaus tapo muzikos žvaigž
de, gyveno Paryžiuje, lankėsi 
aukštuomenės salonuose. 
Būdamas silpnos sveikatos, 
gyveno viengungiškai, bet 
žmonių tarpe tapdavo drau
gijos dvasia, mokėdavo išju
dinti bei prajuokinti savo 
bendrininkus. Kūrybai kom
pozitorius skirdavo nuo ge
gužės iki lapkričio, kai su ra
šytoja George Sand išvykda
vo atostogų į Mallorcą. Mirė 
Paryžiuje, palaidotas Pere La
chaise kapinėse tarp Bellini ir 
Cherubini, širdis laikoma Var
šuvoje Šv. Kryžiaus švent~vėje. 

Valstybinio M.K. Ciur
Iionio dailės muziejaus Kau
no paveikslų galerijoje 2009 
m. gruodį buvo atidaryta iš
sami, kelis menininko kūry
bos periodus apimanti Arū
no Vaitkūno (1956-2005) 
darbų paroda "Gyvenimo 
kvapas". Atidarymą palydė
jo parodos rengėjos Aušros 
Barzdukaitės-Vaitkūnienės 
knygos Toks gyvenimo kva
pas pristatymas. Menotyri
ninkų ir knygos autorės tei
gimu, A. Vaitkūno kūryboje 
ryškūs keli tapybos periodai: 
pradėjęs nuo senų Kauno 
laiptinių, vėliau perėjo į di
delio formato abstrakcijas. 
Vėliau dėmesį sutelkė potė
pių kuriamoms struktūroms, 
atsisakė aliejinės tapybos, 
rinkosi kitų medžiagų jungi
nius. 1997 m. gyvendamas 
Paryžiuje "Cite Internatio
nale des Arts" studijoje nu
tapė ciklą apie miesto vidi
nes erdves. 2005 m. Gruzijo
je tapydamas aitvarą vėl grį
žo prie savo atrastojo "šluo
tinio" metodo. Parodos ren
gėjai atrado ir niekada ne
matytų ar primirštų auto
riaus drobių, kurios papildė 
ir plačiau atvėrė jo kūrybos 
tarpsnius. GK 
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90-179 dienų .................. . 
180-364 dienų .............. . 
1 metų ............................. . 
2 metų ............................. . 
3 metų ............................. . 
4 metų ............................. . 
5 metų .............................. . 

1.25% Taupomoji sąskaita 1.25% 
1.25% Kasdieninių palūkanų 

1.25% čekių sąskaita iki 0.25% 
1.50% 

Amerikos dolerių kasd 
1.75% palūk taupymosąskai1a 0.20% 
2.00% 

Ame rikos dol GIC 2.50% 1 metų term. ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ........ . 1.25% Asmenines paskolas 
1.30% nuo ..................................... 5.00% 1 metų ............................... . 

2 metų ............................... . 1.90% Sutarties paskolas 
2.25% nuo.................................... 7.00% 3 metų ............................... . 

4 metų .............................. . 
5 metų ............................... . 

2.50% NEKilNOJAMOTURTOPASKOLAS 
3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA a!Yiras. kintantis ............. 3.00% 
RRSP ir RRIF atviras, kintantis... 1. 2 5 o/o 
1 metų ............................. . 
2 metų ............................. . 

1.55% 
2.15% 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1metų ...... „ ........ „ .............. „ ...... . 
2metų.„„ .... „ ..... „„ .... „„.„ ... „„„ 
3metų ...... „ ........................ „ ...... . 
4metų„„ ...... „„ .... „„„.„.„ ...... „„. 
5metų .. „ .. „ .... „ .. „ .. „ ...... „ .. „ .. „ .. . 

3.25% 
3.50% 
4.00% 
4.25% 
4.75% 

3 metų ............................. . 2.50% Su kintančiu nuošimčiu 
4 metų ................ .... ......... . 2.75% 1, 2, 3metų .............................. 3.00% 
5 metų .............................. 3.25% Ribotąkreditą sunekilnojamo 

1--------------1 turto UŽS1atu .... „ .............. „....... 3.25% 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resur rection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., p enkt 
Šešt adieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 90 5-566-1554 
Dar bo 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 
Sekm adieniais 9:00 - 12:30 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"JNTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas -ne pelnas, bet 
sąilningas patarnavimas 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
PRANEŠA, KAD 47 METINIS NARIŲ 

Susirinkimo metu bus pateikta 2009-jų metų apyskaita, 
įvyks rinkimai penkių narių į valdybą. 
Norintieji kandidatuoti į valdybą prašome pranešti Violetai Ra
manauskienei ar Rimui Prakapui !el. 416-532-3400 iki balandžio 1 d. 
Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai. 
Narių registracija prasid ės 3 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
savo sąskaitos knygelę . 

"
1 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. e„ Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie 1111ujos '!'A RAMOS') 

Toronto ON, MSW l C5 
Tel. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

v 

Sventas Kazimieras - Lietuvos 

RASA NORKUTĖ 

Karalaitis Kazimieras 
(1458-1484), kilęs iš Lietuvos 
valdovų gediminaičių gimi
nės. Geru pavyzdžiu berniu
kui buvo abu tėvai: išsilavi
nusi, raštinga, tvirta katalikė 
motina ir santūrus, tvirtų nu
sistatymų tėvas. Kazimieras 
gimė ir augo Kro.kuvoje ir jau 
subrendęs jaunuolis gyveno 
Vilniuje, buvo vadinamas 
"vargšų užtarėju iš .kunigaikš
čių giminės". Kazimiero mo
kytojai buvo Kroku.vos kanau
ninkas Jonas Dlugošas ir ita
las humanistas Kalimachas. Iš 
jų gerai pramoko lotyniškai, 
lenkiškai ir vokiškai. 

Prisiminkim: Kazimiero 
gimtinė buvo jauki Vavelio pi
lis. Buvo jis kunigaikščio Al
girdo provaikaitis, Jogailos 
vaikaitis: senelė iš tėvo pusės 
buvo Lietuvos kunigaikštytė 
Sofija. Kazimiero Gediminai
čio motina buvo Vokietijos 
imperatoriaus ir Austrijos 
kunigaikščio Alberto 11-ojo 
duktė Elzbieta, todėl Kazi
mieras paveldėjo teisę i Veng-

globėjas 
rijos sostą. 1471 m. Kazimie
ras su kariuomene išvyko ka
riauti į Vengriją. Karas buvo 
nesėkmingas. 1483 m. jis at
vyko i Lietuvą. Pirmas lemtin-

šv. Kazimieras, lietuvių liau
dies skulptūra 

Ntr. iš leidinio AUiai 

gas posūkis, vedantis karalaitį 
šventumo link, įvyko po ne
sėkmingo žygio i Vengriją, kai 
jis atsisakė karališko sosto ir 
garbės ir pašventė savo gyve-

Lietuviai visada 
Atkelta iš 4-o psl. kų laiškus, rašytus senovės lie

tuvininkų kalba. Sprendžiant 
Kraštotyrininkė Patricia iš laiškų, tarp emigrantų dau

Hand, susidomėjusi uragano giausia buvo vadinamųjų su
išnaikintu Indianolos uostu rinkimininkų, liuteronų, ne
Viktorijos mieste netoli Hous- norėjusių sutikti su tuo metu, 
ton, atrado išlikusiuose kelei- kuriantis kaizerinei Vokietijos 
vių sąrašuose lietuviškų pa- valstybei, vykdomu vokietini
vardžių. Apie tai sužinojęs V. mu. Surinkimininkams šven
Čiubrinskas nuvyko į tą vieta- tovėse neleidžiama melstis 
vę - trikampyje tarp Houston, lietuvių kalba. Tud jie išvyko 
Viktorijos ir San Antonio, kur ne tik dėl ekonominių sumeti
rado savo tapatybe besidžiau- mų, bet ir dėl persekiojimo. 
giančius lietuvių kilmės ame- Amerikoje atrodė, kad žemė 
rikiečius. Jie davė jam skaityti pigi, tačiau atvykę rado preri
išlikusius Liudviko Rėzos lai- jas. "Tą žemę turėjo kaip plė-

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~---tt?-'::;..---.._"'°'\l,l.~- .i.j"C>.."»<. 

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

(905) 333-5553 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l ReSUITOCtion Rd. Toronto o M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

JitsiĮ sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 m etus 
Kanados lietuvhĮ organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje O. 40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Iš rašome pakvitavimus atleid imui nuo pajamų mokesčių. 

nimą Švenčiausiai Mergelei 
Marijai. 

Gyvendamas Vilniuje, di
delę dalį dienos skirdavo mal
dai. Ypač mėgdavo melstis 
vienatvėje. Labai rūpinosi 
vargšais, rėmė vienuolynus, 
domėjosi šventųjų gyveni
mais. Asketinis gyvenimas silp
nino organizmą - Kazimieras 
susirgo džiova. Be to, iš pri
gimties buvo silpnos sveika
tos. Nors ir maldaujamas tėvų 
karalių, atsisakė vedybų ir liko 
ištikimas savo gyvenimo pasi
rinkimui. Karalaičio šventu
mas nekrito aplinkiniams i 
akis. Jis buvo taurus, santūrus, 
meilus, itin gabus, visapusiš
kai išprusęs. Šv. Kazimieras 
per amžius buvo sektinas pa
vyzdys Bažnyčios ir valstybės 
vyrams. Jis visada buvo lietu
vių tautos užtarėjas, prašant 
pagalbos nuo gaisrų, epide
mijų, maro, tuberkuliozės, ko
voje su Lietuvos priešais. Lie
tuviams carų valdžioje ir XX 
š. okupacijos metais šv. Kazi
mieras tapo lietuvybės ir tikė
jimo laisvės simboliu. 

šinius plėšti". Jie gyveno dau
giausia iš krovinių gabenimo 
- perveždavo prekes iš India
nolos uosto į didmiesčius. 

Maždaug 1852 m. imigra
cijos srautai ėjo pietiniu JAV 
pakraščiu pro Texas i aukso 
karštinės apimtą Kaliforniją. 
Buvo ir didžiulės vokiečių 
bangos, daugiausia liuteroniš
koji migracija, kuri plūdo i Tu
xas, o tada kilo aukštyn Missi
ssippi upe link St. Louis, stam
baus liuteronybės centro 
Amerikoje. "Su ta liuteroniš
kąja migracija ir dalis lietuvių, 
gryniausi pamario žmonės nuo 
Rusnės, Karaliaučiaus, Šilu
tės, pateko i Ameriką„. 

Vokiškoje bangoje jie vi
siškai niveliavosi. Pirmiausia 
suvokietėjo, o tik vėliau 'sua
merikonėjo"'. Tik baigiantis 
20-ajam šimtmečiui Ameriko
je pasikeitė daugiakultūrišku
mo nuostatos, ir buvo galima 
įsijungti išliekant skirtin
giems, aiškino V. Čiubrinskas. 
Tuo metu labai išpopuliarėjo 
vadinamieji istoriniai žymek
liai-atminimo lentos, dažniau
siai pakelėse ženklinančios 
skirtingas imigracijos istorijas. 

1995 metais netoli lietu
viškų kapinių buvo pastatytas 
ir istorinis žymeklis "Lithua
nians in Texas". Iki to laiko 
maždaug dvidešimtmetį lietu
viškumas brendo per labai po
puliarius giminių suvažiavi
mus, tikslinant geneologinius 
sąrašus, šifruojant antkapių 
užrašus, domintis lietuviško
mis pavardėmis, keliaujant į 
kilmės vietas. 

Išsaugotą šių vietovių ar
chyvą P. Hand nuvežė į Bal
zeko lietuvių kultūros muziejų 
Čikagoje. Vietos muziejuje 
yra išlikęs iš Lietuvos atsivež
tas žvejybos tinklas ir verpimo 
ratelis. RSJ 



''Lietuvos valsčių'' monografijos 
Atkelta iš 9-to psl. 

Atėjus man dirbti į Rokiš
kio "Romuvos" gimnazijos 
biblioteką, tokių leidinių biblio
tekoje neturėjome, bet liaudies 
išmintis byloja: "Ko labai 
trokšti - visuomet iš&pildo ... " 
Tuip įvyko ir šį kartą. Dirbusi 
šioje gimnazijoje lietuvių kal
bos ir literatūros mokytoja Jū
ratė Firienė gimnazijos biblio
tekai padovanojo nemažai lei
dinių. Knygų stirtoje šalia kitų 
vertingų leidinių buvo ir soli
dūs Antano ir Jono Juškų lie
tuvių liaudies dainynai. 

Sklaidau monografijos 
Veliuona puslapius. Surandu 
vertingos ir įdomios informa
cijos, kuri papildo jau turimą. 
Tui Antano ir Jono Juškų et
ninės kultūros muziejaus Arū
no Sniečkaus straipsnis "Su
grįžimas praeitin" (Apie bro
lių Antano ir Jono Juškų pa
laikų perlaidojimą). 

Bibliotekinėje veikloje 
būna būklių kai gimnazistams 
nebeužtenka etnografijos 
mokslo leidinių, ypač šiais 
mokslo metais, kai lėšų iš vals
tybės biudžeto fondui papil
dyti negavome nė cento. Be
lieka negausios gimnazijos ir 
rėmėjų lėšos. 

Jaučiame leidinių stygių. 
Štai čia labai ir pasitarnauja 
"Versmės" leidyklos serijos 
"Lietuvos valsčiai" knygų 
skyriai Etninė kultūra. Ne kar
tą gimnazistai pasinaudojo 
leidiniu Širvintos, jo įdomiu 

[KNYGĮ.Į PASAULYJE[! 

Pavėlavęs 
apdovanojimas 
Literatūrinė Man Booker 

premija, įsteigta 1969 m., ski
riama už geriausią metų kūri
nį angliškai rašantiems D. Bri
tanijos, Airijos ir Sandraugos 
valstybių rašytojams. Bet di
džioji premija turi dar tris 
ypatingus apdovanojimus -
premijos premijas. Tui vadina
ma Prarastoji Booker premija; 
šio apdovanojimo 25-mečiui 
skirta Booker Booker premija 
ir Geriausioji Booker premija 
(Best of Booker) - skirta 40-
mečiui. Paskutiniųjų abiejų 
ypatingųjų premijų laureatu 
pripažintas rašytojas Salm.an 
Rushdie už savo romaną Vi
durnakčio vaikai. Vadinama 
Prarastoji Booker premija at
sirado 1970 metais. Pasikeitus 
šios premijos skyrimo tvarkai, 
niekas nebuvo apdovanotas, 
nors tais metais buvo išleista 
tikrai vertų dėmesio knygų. 
Nutarta šią klaidą ištaisyti ir, 
netgi praėjus beveik 40-čiai 
metų, išrinkti jdomiausią tų 
metų kūrinį. Skaitytojai galės 
balsuoti internete, kur bus pa
skelbta bent 20-ties autorių 
kūriniai, išleisti tais metais. 
Thrp kandidatų yra dvi įžy
mios rašytojos - kanadietė 
Margaret Laurence (1926-1987) 
ir britė Iris Murdoch (1919-
1999). Kam atiteks Prarastoji 
Booker premija, bus paskelbta 
kovo mėn. Inf. 

Laimutės Bikulčienės straips
niu "Kaip nuspėjamas lietus", 
o monografijoje Gelvonai tos 
pačios autorės straipsniu 
"Apie duoną". Monografijos 
Tauragnai skyrių "Tuutosaka" 
su mokiniais naudojame kiek
vienais mokslo metais, čia 
skelbiami straipsniai nepra
randa aktualumo, joje gausu 
mįslių, minklių, patarlių, prie
žodžių, šmaikštavimų, erzini
mų, užkalbėjimų ... 

Ugdytiniams nemažai kal
bama apie sveiką mitybą, to
dėl referatams medžiagos 
gimnazistai ieško ne tik inter
neto portaluose, enciklopedi
jose, bet jos suranda ir "Lie
tuvos valsčių" monografijose. 
Ne kartą gimnazistams esu 
patarusi perskaityti Vacio Mi
liaus straipsnį "Mitybos tradi
cijos ir naujovės" monografi
joje Musninkai. Kernavė. Čio
biškis, kurioje randame ir Li
teratūros parodoms bei gim
nazistų užklausoms panaudo
jame ir Filomenos Vaicekaus
kienės straipsni apie prozi
ninką dramaturgą Igną Šei
nių "Šeinius Musninkų pa
dangėje", ir Stasio Brasiūno 
straiesnį "Atsiminimai apie 
Igną Seinių". 

Sklaidau dviejų tomų mo
nografijos Papilė puslapius„. 
Vyresnioji rokiškėnų karta 
puikiai prisimena buvusį Ro
kiškio krašto muziejaus direk
torių Stasį Daunį, o jaunes
nieji bibliotekos lankytojai 
apie ji sužino iš Vidos Giri-

ninkienės šios monografijos 
straipsnio "Muziejininkas ir 
poetas Stasys Daunys". 

Literatūros parodoms 
puikiai tinkančios turiningos 
medžiagos apie istoriką, folk
loristą, vertėją Simoną Dau
kantą randame monografijos 
Papilė l tomo skyriuje "Įžymūs 
žmonės". Ir dar vienas tiesiog 
paprastas praktinis, gal kiek 
netikėtas, pastebėjimas iš ma
no bibliotekinės patirties. 
Gimnazistams labai patinka 
bibliotekoje naudotis didelio 
formato ir sunkiomis knygo
mis„. Tukios ir yra "Versmės" 
leidyklos monografijos. 

Šiais, 2009-2010 mokslo 
metais Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekoje gim
nazistams parengėme litera
tūros parodą "Apie akmenį.„" 
Joje parodėme leidiniuose 
Musninkai. Kernavė. Čiobiškis, 
Tauragnai, Lygumai. Stačiū
nai, Laukuva 1 t., Papilė 1 t. 
skelbtus straipsnius apie ak
menis. Jaučiau pareigą pasa
kyti, kad žmonių, puoselė
jančių, populiarinančių Lietu
vos tautines vertybes, darbai 
gyvena, o ne dūla lentynose. 

Norėtųs~ kad pasi.šventė
liams nepritrūktų jėgų užfik
suoti ir knygose įamžinti kuo 
daugiau dar nenukeliavusių 
užmarštin mūsų šalies istori
jos faktų, dvasios vertybių, o 
bibliotekininkėms, mokyto
jams, - padėti jiems jas per
duoti ateinančioms kartoms. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 
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Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

~ Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON L5N OA5 
~-~ www.walersidedenlal.ca ww\v.9Lhlinedenlal.ca 

~ w~ v~llAtr 

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRšTų DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ Pi:DŲ PRIEŽl0RA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠCIAPĖDYSTJ: 
IR EISENOS SlJI RIKIMAI 

• PIODOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 
L.....::=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRJ/MAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"P lanas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių /taupomoji 
Balansas: $0 -$4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00 - $24,999.99 0.150% 
$25,000.00 - $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimči a i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

l metų 1.45% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.30% 
l metų iškeičiamas 1.25% 
Neša metines ar sudėtines 
palūkanos 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamas 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.50% 

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

•------------1 270-364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ 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, kintamųjų palūkanų 
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 pareikalavimą 

, ____________ 
1 

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 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

MH 
PARAMA 

www.parama .ca 

li"'A.KTYVAI per $18 S ,000 ,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas . 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šešt Uždaryla 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERA TYVAS PAR ~~ 

PARAMA maloniai praneša, 
kad užbaigė 2009 metus pelningai. 

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

Pelno padalijimas, santaupų papildomos palūkanos 
taupytojams bei palūkanos skolininkams, 

pervestos tiesiog i kasdienines narių sąskaitas 
2010 melų vasario 3 dieną . 

PARAMA rūpinasi savo nariais! 
Valdyba 
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9-0SPORTAS 
2010 ŠALFASS jaunučių krepšinio 

PIRMENYBĖS 
Visuotinio ŠALFASS suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS 

centro valdybos pavedimu, 2010 m. ŠALFASS jaunučių 
krepšinio pirmenybes yykdo Čikagos ASK Lituanica 2010 
m. gegužės 22-23 d.d. Čikagoje, IL. Pirmininkas - dr. Dona
tas Siliūnas. Varžybas numatoma vykdyti šiose berniukų ir 
mergaičių klasėse: B (1994-95 m. gimimo), C (1996-97 m.), 
D (1998-99 m.), E (2001-01 m.) ir F "molėkulių" (2002 m. 
gim. ir jaunesnių). F "molėkulių" klasės ir galbūt E klasės 
komandos bus mišrios. Dalyvauti kviečiami ŠALFASS sporto 
klubai ir kiti lietuvių sporto vienetai, atlikę 2010 m. registra
ciją ŠALFASS-oje. Komandų skaičius neapribotas. Jaunes
nių klasių žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse 
klasėse, kiek sąlygos leidžia. Mergaitės gali žaisti berniukų 
komandose, bet neatvirkščiai. 

Pirminė komandų registracija privalo būti atlikta iki 
2010 m. kovo 31 d. imtinai šiuo adresu: Dr. Donatas Siliū
nas, 5116 Illinois Ave., Lisle, IL 60532, USA. Mob. tel. 630-
709-3870, el. paštas: dsiliunas@aol.com. Namų tel. 630-852-
3204. Po pirminės registracijos bus pranešta varžybų forma
tas, mokesčiai ir kitos detalės. Galutinė komandų ir žaidėjų 
registracija su sąrašais ir mokesčiais privalo būti atlikta iki 
2010 m. balandžio 30 d. imtinai pas dr. Donatą Siliūną. 

Viešbučių ir kitas buitines informacijas pateikia rengė
jai. Daugiau informacijų rasite tinklalapyje: www.lituanica. 
m:g. ŠALFASS centro valdyba 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" iško

vojo antrąją pergalę iš eilės 
Eurolygos vyrų klubų krepši
nio varžybų "Top-16" rate, bet 
po kelių valandų kauniečių 
džiaugsmą pakeitė nusivyli
mas. G grupės rungtynėse 
Kaune žalgiriečiai po sunkios 
kovos rezultatu 93:88 įveikė 

Gdynės "Asseco Prokom" 
(Lenkija) komandą, tačiau 
duris į ketvirtbaigmę jiems 
prieš vidurnaktį užtrenkė 
Maskvos CSKA (Rusija) per
galė. Nugalėję žalgiriečiai dar 
turėjo trapią galimybę iškopti 
į kitą ratą. Tam reikėjo, kad 
CSKA Malagoje (Ispanija) 
pralaimėtų vietos "Unicaja" 
klubui. Vis dėlto maskviečiai 
iškovojo pergalę rezultatu 
76:70 ir G grupėje užsitikrino 
bilietus į ketvirtbaigmę. 

• Lietuvos biatlonininkei 
Dianai Rosimovyčiūtei nela
bai sekėsi žiemos olimpiado
je, bet po olimpiados atsigavo 
Estijoje vykstančiame Euro
pos U-26 (iki 26 metų) biatlo
no čempionate, kuriame Dia
na iškovojo sidabro medalį. 
Vos prieš savaitę iš Vankuve
rio žiemos olimpinių žaidynių 
sugrįžusi, 26-erių metų Lietu
vos sportininkė 15 km asme
ninėse lenktynėse keturiose 
ugnies linijose prašovė tik kar
tą ir užėmė antrąją vietą, nuo
tolyje sugaišusi 50 min. 51,9 
sek. 

• Vasario 28 dieną Van
kuveryje baigėsi XXI žiemos 
olimpinės žaidynės. Olim
piados uždarymo iškilmingoje 
šventėje Lietuvos vėliavą nešė 
slidininkas Mantas Strolia. 
Jam tą dieną kaip tik suėjo 
24-eri metai. 

• Lietuvos dviratininkė 
Diana Žiliūtė nusprendė baig
ti karjerą. 33 metų sportininkė 

planavo lenktyniauti dar vieną 
sezoną, tačiau gydytojų diag
nozuota infekcinė monunuk
leozė privertė paankstinti kar
jeros pabaigą. 

• Vilniuje vyko tradicinis 
Lietuvos žurnalistų futbolo 
čempionatas "Lietuvos žurna
listų draugystės taurė 2010". 
Universalioje arenoje "Spor
tima" vykusiose varžybose 
varžėsi aštuonios komandos. 
Trečią kartą varžybas laimėjo 
vilniečiai. Geriausia 2010 me
tų Lietuvos žiniasklaidos fut
bolo komanda tapo "Freelan
cers 2". Baigmėje ši komanda 
1 :O palaužė Lietuvos žurnalis
tų sąjungos (LŽS) sporto klu
bo komandą "Press'as". 

• Lenkijoje įvyko 30-tą 
kartą surengtas tradicinis pu
sės maratono bėgimas (XXX 
POLMARATON WIĄZO
WSKI), kurį baigė 907 vyrai ir 
127 moterys. Bėgimo nugalė
toju tarp vyrų tapo Marius 
Diliūnas iš Pakruojo, 21 km 
įveikęs per 1 valandą 7 minu
tes bei 24 sekundes. Antras 
buvo ukrainietis V. Starodub
cev (1:08:07), o trečias - Min
daugas Viršilas (1:08:57). 

• Lenkijos sostinėje vyku
siame pasaulio dziudo taurės 
moterų varžybose bronzos me
dalį svorio grupėje iki 78 kg iš
kovoj o Raimonda Gedutytė. 

• Sėkmingai Čekijos sos
tinėje vykusiose dziudo imty
nių pasaulio taurės varžybose 
rungėsi lietuviai, iškovoję po 
vieną sidabro ir bronzos me
dalį. Vienintelis iš lietuvių į 
baigmę patekęs Karolis Bauža 
lemiamą dvikovą svorio gru
pėje iki 90 kg pralaimėjo gru
zinui V. Liparteliani. Marius 
Paškevičius kovoje dėl bron
zos įveikė rusą D. Sterchov. 

VP 

v 

Olimpinė žvaigždė -Audriui Sileikai 
Lietuvos tinklalapis alfa.It praneša, kad vasario 22 d. 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) pirmininkas 
Artūras Poviliūnas Vankuveryje susitiko su žaidynių varžybų 
pasižiūrėti atvykusiu ilgamečiu Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) buvusiu pir
mininku Audriumi Sileika. Už nuopelnus Lietuvos olimpi
niam judėjimui LTQK pirmininkas A. Šileiką apdovanojo 
Olimpine žvaigžde. SALFASS pirmininko pareigose A. Si
leika pakeitė Valdą Adamkų. Į Vankuverį jis atvyko pasido
mėti Lietuvos sportininkų dalyvavimu, susitikti ir aptarti bendradarbiavimo klausimus su 
LTOK vadovais ir pasižiūrėti ledo ritulininkų kovų. Susitikime dalyvavo ir LTOK generalinis 
sekretorius Vytautas Zubernis. Inf. 

Kai širdis dega vaikams 
ir muzikai 

Tęsinys iš TŽ 9 nr. 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Mano mažieji yra trejų, 
ketverių ir siekia vos ne vos 
aštuonerių metų amžių. Dai
nų šventės kūriniai sudėtin
gumu tikrai pranoksta šios 
amžiaus grupės galimybes. Ta
čiau, jei orientuojamės į 10-
ies ir vyresnius, repertuaras 
yra labai gražus, įvairus ir mie
lai jį vaikai dainuoja. Pavyz
džiui, dainos Pasaka apie de
besėlį, Drum, drum, drumba
cėlė arba Mes ateitis vaikams 
yra mielos, nes vaikai jas dai
nuoja tikrai iš dūšios ir savo 
emocijomis tai parodo. Šie 
kūriniai, tikiu, labai gražiai 
praskambės ir turėtų būti ge
rai įvertinti. Yra kūrinių, kaip 
Žodis buvo Lietuva arba Ne
buvo tai žemė, kur reiks prisi
jungti prie jaunimo ir suaugu
sių chorų, orientuoti į vyres
nius vaikus. Šiuos kūrinius 
mokysim kiek galėsim, dėsim 
pastangas įrašų pagalba, kurie 
yra absoliučiai unikalūs ir pa
deda išeivijai apskritai įgy
vendinti visą šį projektą. Esu 
įsitikinusi, kad mes ir šį barje
rą išeivijoje įveiksime. Sveiki
nu ir dėkoju organizatoriams, 
kurie prisidėjo prie šių, tikrai 
vertingų, įrašų paruošimo. 

Dainų šventei kūriniai yra 
labai profesionaliai parengti. 
Tiek suaugusių, tiek jaunimo 
ar vaikų repertuaro atžvilgiu. 
Repertuaras labai šiuolaikiš
kas, savo muzikiniu lygiu tik
rai ne menkesnis, nei Lietu
vos 1000-mečio Dainų šven
tės repertuaras, kurį praėju
sią vasarą girdėjome Lietu
voje. Jaunimas mielai jį dai
nuoja, žodžiai yra jiems su
prantami. Jei nesupranta -

paaiškiname, išverčiame į 
anglų kalbą. Be abejo, mes 
turime lenkti galvą lietuvių 
chorinei klasikai, kurios čia 
mes irgi turėsime. Klasika yra 
klasika, be jos negalime augti 
ir tobulėti. Atiduodami jai pa
garbą, toliau žengiame į prie
kį, su naujais jaunų kompozi
torių kūriniais ir IX Dainų 
šventėje atliksime puikų šiuo
laikišką repertuarą". 

"Šiuo metu mums yra di
delis darbymetis" - išskirtinai 
raiškiai savo mintis dėstė po
nia Deimantė, - "nes labai at
sakingai ruošiamės "Kiwanis" 
festivaliui. Dalyyausime jau 
penktus metus. Šiais metais 
nauja tai, kad šiam pasirody
mui įtrauksiu pačius mažiau
sius, dalyvausime dešimtiems 
ir jaunesnių metų kategori
joje, kur mes būsime gerokai 
jaunesni nei dešimties metų. 
Atliksime Dainų šventės du 
kūrinius - Mes ateitis ir Pasaka 
apie debesėlį. Tai suteiks gali
mybę Toronto platesnei visuo
menei išgirsti lietuviškus kūri
nius. Dabar turime išsikrista
lizavusį "Gintarėlių" bran
duolį, susidainavusį per devy
neri us mūsų veiklos metus. 
Tikiuosi, kad vaikai užaugę 
iki jaunimo amžiaus per šiuos 
metus jau galėjo šį bei tą įsisą
moninti, išmokti ir parodyti 
savo galimybes. 

Ruošdamiesi "Kiwanis" 
festivaliui, stengiamės įsigi
linti į kiekvieną kūrinio speci
finę detalę, kiekvieną garsą, 
frazę, kiekvieną balsės tarimą 
ir t.t. Mūsų tobulėjimo tikslas 
- vaikučių supratimas, kad 
kiekvienas jų yra ypatingas, 
kad kiekvieno jų buvimas mū
sų chore yra labai svarbus. Re
petuojame kūrinius su sep-

"Gintarėlių" vyresnioji grupė su vadove Deimante Grigutiene 

tynių balsų harmonija, o tai 
reiškia, kad kiekvienas vaikas 
žino savo paskirtį. Vaikučiai 
supranta, jei savo partiją at
liks blogai, tai nuo jo priklau
sys visa kūrinio kokybė. Sutei
kus vaikams tokį svarbų vaid
menį grupėje, galime pasiekti 
tikrai gerų rezultatų. O savo 
pasirodymais visiems parodyti 
savo išskirtinumą". 

- Kaip Jus pasirenkate vai
kus, kurių balseliai žavi savo 
krištoliniu skambėjimu? 

"Žvaigždžių neturiu. Esu 
įsitikinusi, kad kiekvienas vai
kas turi savyje "žvaigždelę", 
kurią pastebėjusi vaikui esant 
dar labai mažam, mėginau iš
saugoti, išpuoselėti ir leidau 
jai sužibėti žvaigždelių mozai
koj e. Mes kiekvienas savyje 
turime kažkokių talentų - ma
žesnių ar didesnių, tik vienas 
pastebimas ryškiau, kitas ma
žiau. 

Dirbti, ypač su mažaisiais, 
nėra lengva. Jei pirmo pusva
landžio neišnaudoji efekty
viam darbui, toliau vis sun
kiau ir sunkiau juos sukaupti 
darbui. Mažyliams tai mamos 
prisireikia, tai į tualetą, vie
nam kažko paklausus, kitam 
irgi kažkas neaišku. Tenka su 
jais ir žaisti, ir net "ant penkių 
galvų" atsistoti. Bet juk vaikai 
tokie nuostabūs. Žiūrėk, atei
na, apsivynioja kojas ir sako: 
"Deimante, aš Tave myliu". 
Šis prisiglaudimas yra toks šil
tas ir nuostabus, kad yra ver
tas kiekvieno tavo nervo, 
kiekvienos tavo pastangos". 

Tebūna Jūsų "Gintarė
liai" ryškiai sužibę bei pabirę 
po visą beribį pasaulį ... 

Dėkoju už pokalbį. 
(Pabaiga) 

Ntr. autorės 



Koks mūsų jaunimas? 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Žmogus turi save dovano
ti kitiems ir tik tuomet jis save 
atranda, o ne praranda, kaip 
kad daugelis sielojasi neva ne
begalintys būti tokiais, kokie 
buvo lig tol, kol savęs neatida
vė artimiesiems. Teologas kal
bėjo, jog tik vienintelis Die
vas gali užpildyti tuštumą, sly
pinčią žmogaus širdyje ir pa
daryti gyvenimą visavertį. 
"Dievas jums pasiūlo dau
giausia, kas gali būti jums pa
siūlyta - gyvenimo prasmę ir 
nesibaigiantį gyvenimą. Jei 
kas nors jums pasiūlys dau
giau, pasiimkite" - juokavo 
visų mylimas klebonas. 

Po rimtų apmąstymų visi 
galėjome atsipūsti, klausyda
mi muzikinės improvizacijos 
pavadinimu "Jie stengiasi". 
Skambia savo muzika mūsų 
širdis džiugino muzikinė kuni
gų grupė "Sacerdos". 

Na, o po gražių giesmių, 
su mumis savo mintimis dali
josi ses. Benedikta Rollin. Ji 
skaitė paskaitą tema "Auka 
kaip savęs dovanojimas". Pa
sak ses. Benediktos, auka ne
būtinai turi sietis su kančia. Ji 
gali būti bet koks kasdieninėje 
veikloje atliktas darbas, bet 
su meile ir vardan Jėzaus 
Kristaus garbės. Taip pat vie
nuolė minėjo, jog nebūtina 
daug melstis, kad būtume geri 
Dievo akyse. Visus blogus pri
siminimus, kurių vis dar nega
lime pamiršti, blogas patirtis 
ar net tai, kas mums nepatin
ka savo fiziniame kūne, mes 
galime atiduoti Kristui kaip 
auką. "Aukokite Jėzui savo 
kūną, sielą, kasdienę veiklą ir 
tai taps geriausia, ką jūs galite 
paaukoti labai jus mylinčiam 
Dangiškajam Tėvui" - kalbėjo 

ses. Benedikta. Vėliau turėjo
me pietų pertraukėlę, kurios 
metu galėjome labiau susipa
žinti vieni su kitais, pabend
rauti ar išgerti puodelį kavos. 

Vakarop visi susirinkome 
į darbo grupes. Iš viso jų buvo 
šešios. Kiekvienas šventės da
lyvis galėjo pasirinkti jį sudo
minusią darbo grupę. Vienoje 
iš jų Lina ir Artūras Šulcai 
kalbėjo tema "Pašaukti tar-

nauti mažutėliams". Jie dali
nosi savo patirtimi, kaip atsi
liepė į Dievo kvietimą tarnau
ti vaikams. Kita darbo grupė 
gvildeno temą "Kaip atlikti 
gerą išpažintį?" Joje tėvas Se
verinas mokė, ko reikia, kad 
išpažintis būtų gera. Jo teigi
mu, svarbiausia yra tai, kad 
atlikdami išpažintį ieškotume 
Dievo garbės ir pasitikėtume 
Dievo meile, kuri kunigo žo
džiais mums viską atleidžia. 
Kita darbo grupė buvo skirta 
tik vyrams ir vadinosi: "Celi
batas". Kun. dr. Kęstutis Kė
valas kalbėjo vyrams, kodėl 
reikia celibato ir ar sunku jo 
laikytis. 

Dar vienoje grupėje, skir
toje vaikams, kun. Mindaugas 
Malinauskas kalbėjo tema 
"Kaip gyvena kunigas?" Jis 
atsakė į visus vaikams rūpi
mus klausimus. Į penktą gru
pę rinkosi jaunimas. Čia vyko 
karšta diskusija tema "Kodėl 
aš noriu būti kunigas?" Jai va
dovavo Kauno kunigų semi
narijos klierikai. Paskutinėje 
grupelėje vyko užtarimo mal
da, kuriai talkino "Gyvųjų ak
menų" ir Vidinio išgydymo 
komanda. Čia norintieji galė
jo priimti atgailos sakramentą 
ar tiesiog paprašyti užtarimo 
maldos. Po darbo grupėse 
vyko įvadas į Eucharistijos li
turgiją. Kun. Gintaras Blužas 
kalbėjo apie šv. Mišias. Ga
liausiai šį nuostabų renginį 
vainikayo Eucharistijos šven
timas. Sv. Mišias aukojo Kau
no arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius. Jomis ir baigėsi dar 
vienas katalikų renginys -At
sinaujinimo diena. Visi išsi
skirstėme, bet širdyse liko visa 
tai, kuo Dievas pripildė mūsų 
širdis: didesne meile šalia 
esantiems žmonėms, didesniu 
ryžtu ir geresnio rytojaus vilti
mi. Išėjome atgaivinę širdis ir 
kupini tikro džiaugsmo, kad 
šiame gyvenimo kelyje esame 
ne vieni-mus lydi Jėzus! Visa 
tai galėsime atiduoti tiems, 
kurie to neturi. Semtis iš Die
vo stiprybės, meilės, džiaugs
mo ir tai dovanoti kiekvienam 
sutiktajam gyvenimo kelyje -
ar gali būti gražesnė kiekvieno 
mūsų misija žemėje? 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. kovo 10 ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTlNU į Vilnių 

201 o m. kovo 1 o ir 24 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-460 l 
s3tt* S~OO* 

* c!!on is valid o~~~tl e=~~~-Pysanka head o~Off 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Vasario 16-osios minėjimas Toronto 

Maironio mokykloje 

KWS valdybos nariai bei savanoriai paruošia Vasario 16-osios minėjimą Toronto Maironio 
mokykloje 

Vasario 21 d. Toronto 
Maironio mokykloje vyko Va
sario 16-osios minėjimas. 
Kaip jau įprasta, kasmet Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos (KLJS) valdybos nariai 
bei savanoriai paruošia bei 
veda įvairius užsiėmimus mo
kiniams tos šventės proga. 
KLJS tikslas tai surengti yra 
paprastas ir itin svarbus - mes 
norime pritraukti jaunimą 
prie KLJS veiklos ir prie Lie
tuvių bendruomenės. Yra la
bai svarbu mums vesti Vasario 
16-osios minėjimą, nes tai yra 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Be jos mes negalėtume 
džiaugtis laisva Lietuva! 

Programą suskirstėm į tris 
dalis: jaunesnysis darželis iki 3 
skyriaus, nuo 4 iki 6 skyriaus 
ir nuo 7 iki 8 skyriaus kartu su 
kursantais. Jauniausi moki
nukai šoko tautinius šokius. 
Mes jiems veidelius išdažėm 
Lietuvos vėliavos spalvomis. 
Jie valgė šviežiai pagamintus 
bulvinius blynus, ir mes jiems 
net išaiškinom receptą. Ket
virto-šešto skyriaus mokiniai 
išmoko daugiau apie Lietuvos 
geografiją, uždavėm istorijos 
klausimus. Jie irgi skanavosi 
bulviniais blynais. Vyriausius 
mokinius informavom apie 
KLJS veiklą ir praėjusį Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resą Pietų Amerikoje. Jiems 

taip pat rodėm dokumentinį 
filmą "Misija - Sibiras". 

2008 metais Lietuvos Jau
nimo organizacijų taryba su
organizavo išvyką į lietuvių 
tremties ir įkalinimo vietas 
Sibire. Šios kelionės tikslas -
išsaugoti istorinę atmintį ir 
ugdyti patriotiškumą jaunimo 
tarpe. Sibire dalyviai sutvarkė 
kelias apleistas lietuvių kapi
nes. Kelionė buvo sunki ir var
ginga, bet jų atliktas darbas 
niekada nebus užmirštas. 

Mes buvom mielai nuste
binti Maironio mokyklos mo
kinių noru dalyvauti ir prisi
jungti prie KLJS veiklos - kad 
tik tokių būtų daugiau! 

Nuoširdus ačiū visiems, 
kurie padėjo paruošti ir vesti 
programą. Štai jie: Gintas 
Dirsė, Darius Paznekas, Re
nata Simonavičiūtė, Petras 
Vaičiūnas, Mykolas ir Erikas 
Kamaitis, Rūta Samonytė, 
Aurelija Saplytė, Audra Rusi
naitė, Algis Puteris, Danielius 
Šarūnas, Vida N audžiūnaitė, 
Aras Ruslys ir Julija Šimonė
lytė. Dėkojame Aldonai Ši
monėlienei ir Toronto Mai
ronio mokyklos bendrijai už 
galimybę išreikšti Vasario 16-
osios svarbą ir ugdyti tautinę 
savimonę jų mokiniuose. 

Vida Naudžiūnaitė 
KLJS korespondentė 

-------~1 SKAUTŲ VEIKLA It---------

To~onto jūrų skautai susipažino su žvejyba pro ledą. Buvo pagauta ežerių ir turėjo progą 
pazaisti su kamuoliu bei kitaip pajudėti. Visi grįžo patenkinti ir su šypsena Ntr. R. Punkrio 
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LABDAROS FONDO 

PRAIEl1111S 
Metinis-visuotinis narią susirinkimas yra šaukiamas 

2010 m. kovo 14, sekmadienį, l v.p.p. 
'lbronto Lietuvių NamU011e, 1573 BIOOJ" St. West, 'lbronto, ON. 

Registracijos pradžia 12 val. 

SISIRlllD•O DIRBOTllRll/llEIDI 
l. Susirinkimo atidarymas (OpeningoftheAGM) 

2. Prezidiumo pristatymas (Members of the Praesidium) 

3. Darbotvarkės tvirtinimas (Approval of Agenda) 
4. 2009 m. susirinkimo protokolo skaitymas, patvirtinimas 
(Įtpproval of 2009 AGM minutes) 

S. Valdybos pirmininko pranešimas (President's Report) 

6. Iždininko pranešimas (Treasurer's Report) 

7. Revizijos komisijos pranešimas (Intemal.Audit Committee 

Report) 

8. Finansinio auditoriaus pranešimas (Auditor's Financial 

Report) 
9. Diskusijos dėl pranešimą (Imcussion of prwious Reports) 

10. Auditoriaus paskyrimas 2010 metams (Approval of Auditor 
for 2010) 

11. Valdybos narią rinkimai (Election to the Board of Directors) 
12. Revizijos komiteto rinkimai (EkctionfoAuditCommittee) 

13. Narių sumanymai, pasiūlymai (Open discussion) 
14. Susirinkimo uldarymas (ClmingoftheAGM) 

Labdaros fondo čarteris ir Korporacijų jstatymas 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
teik.tų raštišką sutikimą su dviejų narių parašu nominacijos 
komitetui. 

Nariai, norintys skirti kitus asmenis jiems atstovauti per 
susirinkimą, privalo raštiškus įgaliojimus (proxy) pristatyti j 
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. 

•< ES 1'1\ l ~l Ja\ S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Prie užbaigto Labdaros slau
gos nam11 jėjimo stovi (iš k.) 
administratorius Erikas Ha
rela ir šio projekto architek
tas Edis Makauskas 

Ntr. G. Panlionienės 

l LABDĄROS l 
f ONDO ZINIOS 

Kovo 14 d., l v.p.p. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyks Labda
ros fondo metinis susirinkimas. 
Registracija prasidės 12 v. Ne
galintieji dalyvauti susirinkime 
kviečiami ateiti į Slaugos na
mus, ketvirtadienį kovo 11, 6 v. 
v. Advokatas Algis Pacevičius 
bus Labdaros slaugos namuose 
ir galės patvirtinti balsavimo 
įgaliojimus (proxies). Visi įga
liojimai turi būti pristatyti iki 12 
v.p.p., penktadienį kovo 12 i 
Labdaros slaugos namus. Tuip 
pat norintieji kandidatuoti i val
dybą bei revizijos komisiją gali 
atsiimti blankus iš Slaugos na
mų raštinės. Prašome, kad lie
tuvių organizacijų atstovai daly
vautų susirinkime uba įgaliotų 
raštu asmenį atstovauti jiems. 
Labduos slaugos namai vienin
teli tokie lietuviški namai Ka
nadoje. Labai svarbu, kad lietu
vių visuomenė paremtų Labda
ros fondo valdybos pastangas ir 
šių namų tęstinumą. GP 

KLB INIOS 

Vasario 16-osios proga 
KLB Krašto valdybai aukojo: 
$200 - J.M. Astrauskas; $150 -
B.P. Saplys, A.N. Simonavičius; 
$100 -Tėvai pranciškonai, J.E. 
Čuplinskai, P.R. Kurai; $75 -
A.l. žemaičiai; $50 -A.B. Ab
romaitis, M.A. Bušinskas, J. 
Kiškūnas, R.G. Paulioniai, V. 
Paulionis, R.K. Poškai, R. Plei
nys, S.V. Piečaičiai, V.P. Melny
kai, V. Montvilas, I. Meikle
john, J. Zenkevičius, A.R. Ži
linskai; $40 -G. Bijūnienė, P. 
Stauskas, A.T. Ulba, D. Vaidi
lienė; $30-J. Andrulis, Vl. But
kys, V. Remesat, T. Stanulis; $25 
- A. Čiaučionis, A. Morkūnas, 
J. Morkūnas, A. Zalagėnas; $20 
- A. Baltrūnas, K. Balyta, V. 
Birštonas, B. Dirsė, V.K. Ga
putis, J.O. Gustainiai, R.M. 
Rusinai, E. Simonavičius, AA. 
Vaičiūnai, E. Tumulionienė, V. 
Sk.ukauskas; $10 - B. Gatavec
kas, O. Tuseckas; $5 - D. Kli
bingaitienė. Nuoširdus ačiū 
aukotojams. KLB inf. 

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

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), daJymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

~~1 TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 

kainos ir 
GERIAUSIA PIRKTI, 

kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"V.A.L LEP.A.<3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 NUOLAJDA 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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



Vasaros kursai Vilniuje 
BRANGŪS TAUTIEČIAI, MALONIAI KVIEČIAME 

rugpjūčio 2-14 d.d. tlalpauti lietuJrių kalbos WISQl'08 kunuan. 
Numatomos pradedančiųjų, pa7.engusiųjų ir mokančiųjų gru

pės. Kursą sudaro 50 akademinių valandų: 44 akad. val. lietuvių 
kalbos pratybų ir 6 akad. val. apžvalginių Lietuvos istorijos, lietu
vių literatūros ir etnokultūros paskaitų. Kalbos praktikos centre 
Llngua Lithuania taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys 
greičiau išmokti kalbą ir laisviau jaustis aplinkoje. Knrsų metu nu
matoma įvairi kultūrinė programa: ekskursijos po Lietuvą, susiti
kimai su žinomais Lietuvos žmonėmis ir Lietuvoje gyvenančiais 
umeniečiais. RegistruotJs galima internetu '!!!!!'! liqpgeliUt 
arba eleldrouiniu paštu ipfo@lipųalitlt 

MUS REMIA LIETUVIŲ KALBOS DRAUGUA 

Otavoje l.m. vasario 23 d. buvo paskirtas nauJasis Lietu
vos respublikos gynybos ataH pavaduotojas Kanadai, pik. 
ltn. Mindaugas Abalikšta. Jis pakeis trejų metų kadenciją bai
gusį pik. ltn. Egidijų Armalį. Naujai paskirtas gynybos atašė 
pavaduotojas Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo 1993 m. 
Tuisininko ir inžinieriaus išsilavinimą turintis valstybės pareigū
nas 1998 m. Lietuvos Karo akademijoje baigė būrio vadų kur
sus, 1999 m. George C. Marshal Europos studijų centre, Vo
kietijoje bei 2008 m. mok.ėsi Baltijos gynybos kolegijoje Estijo
je. Prieš užimdamas dabartines pareigas M. Abalikšta nuo 
2005 m. dirbo Lletuvos respublikos antrajame operatyvinių 
tarnybų departamente tarptautinio bendradarbiavimo ir ryiių 
skyriaus vadovu. Per ilgus tarnybos metus Lietuvos respubli
kos kariuomenėje M. Abalikšta buvo apdovanotas LR Krašto 
apsaugos sistemos medaliu "Už tarptautines operacijas" bei 
dalyvavo karinėse misijose Afganistane. Plk:. ltn. M. Abalikšta 
gyvens Vašingtone, DC. Inf. 

SU ŠTURMU 
S IUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 
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~ K Q y Q 11 sios Lietuvos nepri~ausomybės atkūrimo 
~ MINEJIMAS 

PAGRINDINĖ KALBĖTOJA-Uetuvos seimo narė 

AUKSUTĖ RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ 
HAMILTONE kovo 20, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 

Meninę programą atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vad. Darijos 
Deksnytės, "Aukuro" aktoriai Marija Kalvaitienė ir K,ęstutis Kalvaitis. 

TORONTE kovo 21, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Meninę programą atliks Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choras "Gintarėliai", 
vadovė muzikė Deimantė Grigutienė. 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI ŠIOJE MŪSŲ LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMO ŠVENTĖJE 
Rengia Tėvynės sąjunga 

Anketa apie ryšius 
Lietuvos Socialinių inova

cijų institutas atlieka tyrimą -
"Komunikacijos su užsienio lie
tuviais politikos vertinimas", 
kuris buvo paskatintas paskuti
niųjų tyrimų, parodžiusių, jog 
vis dar jaučiamas nepasitenki
nimas iš užsienyje gyvenančių 
lietuvių dėl Lietuvos valstybės 
vykdomos komunikacijos poli
tikos su išyykusiais iš Lietuvos 
piliečiais. Šiuo tyrimu siekiam.a 
išsiaiškinti, kas būtent netenki
na užsienyje gyvenančių lietu
vių ir kaip jie siūlo tai pagerin
ti. 'fyrimui atlikti yra pasirinkta 

susiaurinta auditorija - Pasau
lio lietuvių bendruomenių at
stovai ir nariai, kaip atstovau
jantys užsienyje gyvenančius 
lietuvius. Anketa yra anonimi
nė ir jos rezultatai bus naudo
jami apibendrinimui (siekiant 
pateikti rekomendacijas kaip 
pagerinti abipusius ryšius ir 
bendradarbiavimą). 

Tikimasi geranoriško bend
radarbiavimo siekiant bendro 
tikslo - efektyvios komunikaci
jos politikos. Prašoma užpildyti 
anketą. Ji išsiuntinėta KLB vei
kėjams. Inf. 

PADĖKA 
Labai dėkoju savo bran

giems diedukams Zuzanai ir 
Petrui Jonikams už suteiktą 
man galimybę pamatyti tą 
gražiąją Kanadą. Už jų švel
numą ir rūpesti mūsų šeimai. 
Dėkoju Ritutei, kad ji mane 
visur vežiojo, ir aš pamačiau 
labai daug gražių vietovių ir 
seniai svajotą pamatyti Nia
garos kriokij. Už viską labai 
dėkoju. 

Su didžiausia pagarba, 
ačiū savo mylimiems diedu
kams - Edita, Lietuva 

• Šiemet Lietuvos žvejams Baltijos jūroje 
<C leista sugauti 3300 tonų menkių-15% dau
D. giau negu pernai. Menkes Baltijos jūroje gali 
~ žvejoti 13 įmonių, turinčių 27 laivus. 
..:: • Vtlniuje 4 dienas viešėjo UNICEFF ge
:::>i ros valios ambasadorius Sir Roger Moore (ki
IC no žiūrovams pažįstamas kaip J ames Bond 
t- vaidmens atlikėjas). Thi jau antroji jo viešna-

• 'frijuose Lietuvos didmiesčiuose yra 
neparduota 4000 naujų butų. Statybininkai 
prašo valdžią, kad už neparduotus butus ne
reikėtų jiems mokėti nekilnojamojo turto 
mokesčių. 

gė Vilniuje, kurio virtuvę gyrė. 

• Mažeikių UAB "Dertena", siuvanti 
pramonės darbuotojams aprangas, gerai ver
čiasi eksportuodama savo gaminius į už.sienį. 
Priima naujų darbininkų. 

~fans. are based on roundttip and the uavel depan:ure date rnust be priorto 04/30/2010. Minimum su.y: t he night betv1e:en Sa-turday and Sunday. Maxirnum :stay: 30 days. Child discount: 25% discoll'lt for diildren betv1een 2 and 11 years old. 
No Stopovers. CĄD200.00 cano:dlat.ion fee up orttil 1 day prior to depan:ure. Certain ronditions and restrio::ions may apply. Offer is subjeo: to limite d availabili~. dlan~ and withdrawal without n0tice.. Taxes may vary from CA.0175.00 - CA.0425.00 . . 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Šį sekmadienį, kovo 14, 

ekumeninės pamaldos 11.15 
v.r. Išganytojo parapijos šven
tovėje. 

Anapilio žinios 
• Tikinčiosios Lietuvos die

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

• Mūsų parapijose Gavė
nios susikaupimus ves kun. 
Laurynas Grikietis, Kauno Šv. 
Dvasios (Šilainių) parapijos vi
karas ir mokyklos kapelionas. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
susikaupimo dienų tvarka: kovo 
12, penktadienį, 11 v.r. Mišios 
su pamokslu; kovo 13, šeštadie
nį, 11 v.r. Mišios su pamokslu 
ir 6 v.v. Mišios su pamokslu ir 
po Mišių - pabendravimas su 
susikaupimo vedėju salėje; 
kovo 14, sekmadienį, Mišios ir 
pamokslai - įprasta sekmadie
nio tvarka. Išpažinčių susikau
pimo vedėjas klausys kasdien 
prieš ir po Mišių. Anapilio au
tobusėlis Gavėnios susikaupi
mo Anapilyje metu veš maldi
ninkus 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 sekmadienio 
tvarka. Delbi miesto Šv. 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. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis ta1p mūsų knygelių 
kovo-balandžio laida. Taip pat ga
lima įsigyti: sausio-vasario Lithua
nian Heritage numerį, Richard 
Scarry knygelę vaikučiams Ma
no žodynas, Vytės Nemunėlio 
knygelę Meškiukas rudnosiu
kas, priešmokyklinio amžiaus 
vaikučiams "Pučia vėjas" garsa
plokštę (CD) ir "Dainavos" vy
rų vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". 

• Mišios kovo 14, sekmadie
nį: 9.30 už a.a. dr. Norą Šimku
tę; 11 v.r. už parapiją; Vasagoje 
Gerojo Ganytojo šventovėje ko
vo 14, sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. 
Doreen Tarvydienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje kovo 14, 
sekmadienį, 3 v.p.p. už a.a. Ag
nietę ir Praną Pargauskus. 

Dienos šviesos taupymo laikas 
šiemet baigiasi kovo 14, sekma
dienį. Patartina laikrodžių ro
dykles pasukti vieną valandą 
pirmyn šeštadienio, kovo 13, 
vakare. 

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

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. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias vyko ir šį sek
madienį vyks bendras Mišių da
lyvių giedojimas. 

• Parapijos choristai ir va
dovybė sveikina ilgametę para
pijos muzikos vadovę muz. Da
lią Skrinskaitę-Viskontienę, ku
rią Lietuvos vyriausybė apdova
nojo ordinu Už nuopelnus Lie
tuvai. 

• Pakrikštytas William Alex
ander, Indrės (Valadkaitės) ir 
Peter A. Paz sūnus. 

• Kovo 9 d. palaidota a.a. 
Liuda Daunienė, 93 m. Paliko 
dukterėčią Giną Martin su šei
ma Anglijoj ir tolimesnius gi
mines Kanadoje bei Lietuvoje. 
Lietuvoje mirė a.a. Marytė Ba
lalienę, Onos N aruševičienės 
sesuo ir Angelės Ambrozaitie
nės teta. 

• Parapijos metinės reko
lekcijos vyks kovo 18-21 d.d. 
Rekolekcijų tvarka: ketvirtadie
nį ir penktadienį Mišios ir pa
mokslas 10 v.r. ir 7 v.v., šeštadie
nį Mišios ir pamokslas 10 v .r. ir 
5 v.p.p. šventovėj ir 2.30 v.p.p. 
"Vilnius Manor" patalpose. 
Sekmadienį įprasta Mišių tvar
ka. Prieš kiekvienas rekolekcijų 
Mišias bus klausoma išpažinčių. 
Rekolekcijas ves kun. Laurynas 
Grikietis, Kauno Šv. Dvasios 
parapijos vikaras ir katalikiškos 
gimnazijos kapelionas. 

• Praeitą sekmadienį prie 
biuletenių buvo prisegti vokai 
šio sekmadienio rinkliavai, kuri 
bus daroma, Kanados lietuvių 
katalikų centro pageidavimu, 
Lietuvos Bažnyčios reikalams. 
Šiam tikslui aukos bus renka
mos visą kovo mėnesį ir po to 
įteiktos KLK centrui. 

• Moterų draugijos apmąs
tymo pamaldos kovo 28 d. -
Verbų sekmadienį, 11.15 v.r. 

• Tarybos posėdis numaty
tas kovo 30, antradienį, 7.30 v.v. 
Šturmų namuose, Mississau
goje. 

• Didžiojo Penktadienio pa
maldos 11.15 v.r. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Gavome aukų iš KLB -
$4,560; iš Lietuvos kankinių pa
rapijos - $1,500. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

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

•Tėveliai! Kovo 27 d., 9.15 
v.r. įvyks posėdis mokykloje 
abiturientų tėveliams pasitarti 
su tėvų komitetu ir mokyklos 
vadovybe dėl 8 sk. ir aukštes
niųjų lituanistinių kursų abi
turientų 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. Živilė 

PLB ŽINIOS 

Nuo š.m. kovo l d. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
atstovybė persikėlė į naujas pa
talpas. Adresas: Gedimino pr. 
53, Lietuvos respublikos Seimo 
III rūmai, 212 kabinetas. Tele
fono ir fakso numeriai nepasi
keitė. Virginija Grybaitė, PLB 
atstovybė, Gedimino pr. 53-
212, LT-01109 Vilnius; tel./ 
faks. +3701-5-2396264; 
mob.+370-616-25854; el.p. 
vigryb@lrs.lt; plbav@lrs.lt; 
http://www.lrs. lt/plb; .h..t1n.;LĮ 
www.plbe.org • Metinis parapijos susirin

kimas įvyks balandžio 18 d., 12 
v.d. parapijos salėj. Susirinkime l AUKOS l bus padaryti visų parapijos tary- ._ _________ „ 
bos sekcijų veiklos pranešimai Šv. Jono lietuvių kapinių 
ir renkama pusė tarybos narių mašinų vajui aukojo: $1000 -
dvejų metų kadencijai. Prisikėlimo kredito kooperaty-

• Žemės drebėjimų pa- vas; $660 - E. Baleišienė. 
liestiems Haiti ir Čilės žmo- Šv. Jono lietuvių kapinėms 
nėms aukas galima siųsti ir per $100 aukojo B. Sriubiškis. 
parapiją, aiškiai pažymint kam DĖMĖS/O! 
jos skirtos. 

• 2009 metų iki šiol nepasi
imti parapijai ir vienuolynui 
aukų pakvitavimai jau išsiųsti 
paštu. Jei kas jų negautų, pra
šom kreiptis į parapijos raštinę. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
14: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. An
taną Jushką; 10.45 v.r. už a.a. 
Vaclovą Jurevičių, už a.a. Stasį 
Kiršiną ir už a.a. Zigmą Ži
linską; 12.15 v.d. už Butkevičių 
šeimos mirusius. 

IX Lietuvių dainų šventė 
įvyks Toronte š.m. liepos 2-4 d. 
d. Bilietai į visus renginius ir 
koncertą bus parduodami Ana
pilyje kovo 21 d., Prisikėlimo 
parapijoje balandžio 11 d. ir 
Tėviškės žiburių spaudos popie
tėje Anapilyje balandžio 11 d. 
Visi kviečiami bilietus įsigyti iš 
anksto! 

Tėviškės žiburių metinė 
spaudos popietė įvyks Atve
lykio sekmadienį, balandžio 
11, 2.30 v.p.p., Anapilio di
džiojoje salėje, Mississaugoje. 
Programoje - Toronto "Vo
lungės" IX Dainų šventės 
choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės. Bus ma
ža loterija, užkandėliai, veiks 
baras. Pasižymėkite datą, 
ateikite pasiklausyti įspū
dingo choro puikių naujų ir 
senų dainų, pabendrauti bei 
paremti Kanados vienintelį 
lietuvišką laikraštį! 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

VĖLIAVOS PAKĖLIMAS Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti Ontario provincijos parlamento nario Tony Ruprecht MPP 

iniciatyva, prie Ontario parlamento rūmų (Queen's Park), 
minint Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo 20-
metį, kovo 11 dieną, 11.30 v.r. bus iškelta Lietuvos trispalvė. 
Visus kviečiame iškilmėje gausiai dalyvauti. KLB inf. 

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

~ MOI\JTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Kovo 11-oji buvo švęsta sekmadienį, kovo 7. Minėjimą su
rengė L.K Mindaugo-Neringos šaulių kuopa. Padėkos Mišios už 
Nepriklausomybės atstatymą atnašautos Aušros Vartų šventovėje. 
Procesijoje buvo atneštas ir prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklinės lentos padėtas vainikas. Prie altoriaus išstatytos valsty
binės bei organizacijų vėliavos. Mišias atnašavo ir šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kleb. kun. Paulius Mališka. Skaitinius skaitė 
Donaldas Gedrikas. Giedojo parapijos choras, vadovaujamas muz. 
Aleksandro Stankevičiaus. Salėje susirinkusius pasveikinio šaulių 
vadė Dana Urbonavičienė ir paprašė tylos minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvą. Labai prasmingą ir įžvalgią paskaitą skaitė D. 
Gedrikas. Garbės konsulas Arūnas Staškevičius padėkojo rengė
jams bei dalyviams ir ragino nepamiršti to optimizmo ir entuzi
azmo, kuriuo dalijomės prieš dvidešimtį metų. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Klebonui palaiminus Petro Paulausko paruoštą 
vaišių stalą, dalyviai praleido gražią sekmadienio popietę. 

Aušros Vartų metinis parapijiečių susirinkimas šaukiamas 
kovo 14 d., po 11 val. Mišių. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos metinis susirinkimas 
bus kovo 21 d. Aušros Vartų salėje po 11 val. Mišių. 

Kun. Gediminas Mieldažis dėkoja savo buvusiems Aušros 
Vartų parapijiečiams už pareikštą užuojautą, mirus tėveliui. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero atlaidai įvyko sekmadienį, vasario 28. Kun. 

Joseph Powers atnašavo šv. Mišias. Jungtinis choras - Šv. Kazi
miero parapijos, dalis Aušros Vartų parapijos ir "Melodija" -
giedojo daug giesmių. Dirigavo chorvedys Aleksandras Stanke
vičius. Pamoksle kun. J. Powers paminėjo, kad per Gavėnią 
svarbu mums pasninkauti, sustiprinti dvasią. Po šv. Mišių visi 
rinkosi parapijos salėje. Parapijos komiteto pirmininkė Alice 
Skrupskytė pasveikino susirinkusius į metinius kazimierinių 
pietus. Padėkojo LITUI už finansinę pagalbą. Supažindino su 
Justinu Trumpicku ir Sofija Bulotaite, atstovais į 13-tąjį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Pietų Amerikoj. Justinas ir Sofija 
papasakojo apie jaunimo stovyklą Brazilijoj ir kongresą Mon
tevideo, Urugvajuje, kur atstovai diskutavo globalizmo tema. 
Atstovai priėmė dvi rezoliucijas: padėti Pietų Amerikos jau
nimui išmokti lietuvių kalbą, įkurti inernete lietuviškos mokyk
los programą; atidaryti raštinę Lietuvoje ir bendradarbiauti su 
jaunimo organizacijomis. Dainavo Montrealio "Melodija" -
Andrea Celtoriūtė, Živilė Jurkutė-Blayney, Daiva Jaugelytė
Zatkovic, Rytis Bulota, Harold Celtorius ir Alfred Pališaitis, 
dirigavo Aleksandras Stankevičius. Padainavo 7 dainas ir vieną 
pakartojo. Aušros Vartų parapijos klebonas kun. Paulius Mališ
ka ir kun. Joseph Powers palaimino valgį. Parapijos komitetas 
paruošė skanius pietus su vynu, parapijietės padovanojo daug 
laimikių loterijai. Parapijos komitetas labai dėkoja visiems už 
atsilankymą ir dovanas. MZ, VL 

Montrealyje Gavėnios rekolekcijas vedė Kauno Šventosios 
Dvasios (Silainių)parapijos vikaras kun. Laurynas Grikietis. 
Šv. Kazimiero parapijos šventovėje atnašavo šv. Mišias kun. L. 
Grikietis (d.) ir Aušros Vartų kleb. kun. Paulius Mališka (k.) 

Ntr. Guy Zenaičio 
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LITAS Mont reali o lietuvių 
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