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Gerbiant atminimą 
Per 20 nepriklausomybės metų knygų apie lietuvių 

laisvės kovas buvo nemažai išspausdinta. Daugiausia jų -
tai gyvų išlikusių atsiminimai bei liudininkų pasakojimai, 
pailiustruoti vertingomis nuotraukomis. Šiai grupei priskir
tini ir visi gausūs leidiniai apie trėmimus. 

V ISA tai sudaro gana įspūdingą nenykstantį pamink
lą tikint, kad knygos niekada daugiau nebebus degi
namos, kas vyko okupacijų metais. Ta brutalia prie

mone buvo užsimota išnaikinti pėdsakus tų, kuriems Lietu
va - tėvynė reiškė daugiau negu jų pačių sveikata ar gyvybė. 
Šitokia žymė šių dienų besikeičiančiose orientacijose lyg ir 
stumiama į šalį, mėginama uždaryti į archyvus ar muziejus, 
kad laikui bėgant tie neįkainojami patriotiški žygdarbiai ge
riausiu atveju virstų legenda (būta-nebūta) daiktu, kuris 
nebesiderina su šių laikų pomėgiais, mada ir net kai kurių 
žmonių pažiūromis. Tolydžio vis mažiau apie okupacijas ir 
laisvės kovotojus skelbiama, tartum jau būtų viskas išsemta, 
ir nebeliko nieko, apie ką dar būtų galima kalbėti. Tartum 
kažkas praeityje buvo ir dingo, ir dabar niekam nebeįdomu. 
Visai kas kita, kai rašoma apie sporto legendas, šių dienų 
nuotykius, laimėjimus ar pralaimėjimus, apie kažkokius 
naujus "stebuklus". Išsiplėtusios laisvės kasdienybė reika
lauja smagesnių dalykų, o kovų dėl tos laisvės įvykiai palie
kami praeities tyrinėtojams, kurie nesutaria. O jeigu nesuta
ria, gali atrodyti, kad ten nieko reikšmingo ir nebuvo; jei ši
taip - gyvename ne iš tų laisvės kovotojų malonės„. Šitokie 
ar panašūs mąstymo vairavimai, norint aplenkti tikrovę, per 
ilgesnį laiką priaugančių kartų akyse gali nuvertinti patrioti
nių gyvybių kainą, kurią teko užmokėti už paprastą, bet 
amžinai brangią tiesą: priešas puola, reikia gintis. 

A NTROJO pasaulinio karo metu visuose okupuotuo
se kraštuose vyko pogrindiniai judėjimai siekiant 
atgauti prarastą laisvę. Taip ir mūsų partizaninis 

ginkluotas pasipriešinimas, trukęs net ištisą dešimtmetį po 
karo, buvo tęsinys pogrindinio judėjimo, kuris prasidėjo vos 
tik sovietams į Lietuvą įžengus, ją okupavus ir priverstinai 
įjungus į raudonosios imperijos sudėtį. Patriotiškai nusitei
kusiam jaunimui nė žodelio nereikėjo tarti, kad organizuo
tųsi kovai su atėjūnais. Jaunimas iš karto nesutiko su ap
gaulinga ir klastinga tikrove, atsiradusia po įvairių sutarčių, 
mėginimų, diplomatinių svarstymų ir pagaliau nuolaidų. Jis 
buvo kitaip mokytas bei ugdytas ir elgėsi pagal savo sąžinę 
ar duotas priesaikas. Kaip tik šitokie žmonės ir organizavo, 
telkė ginkluotas pajėgas, jokio išankstinio užsitikrinimo ne
laukę, kad kas nors jiems padės. Kad partizanai be jokios 
pagalbos iš šalies veikė ir kad prisitaikiusieji prie režimo 
juos bjauriai ir neteisingai pravardžiavo, smerkė - jų, parti
zanų, garbė dėl to nenukentėjo. Nors kai kurie palūžo, bet 
laisvės idėja išliko ta pati ir paskutiniam "miško broliui" žu
vus. Turėtų ji būti gyva per amžius. Ir tai plačiausiu valstybi
niu mastu įvairiomis progomis pabrėžiama. Gyvenimas lais
vėje neturėtų nustelbti laisvės kovų atminimo. Deja, šian
dien kartais susidaro įspūdis, kad tai daroma su atsargiais 
krūpčiojimais, kad kas neišgirstų, nematytų, nesibartų„. At
rodo, kad vėl lendam į pogrindį slėptis nebe nuo priešų, bet 
nuo savųjų. Kai ekonominiai reikalai be perstojo kyla ir ky
la į paviršių, visa kita gali pradėti rodytis nebesvarbu. Gal 
kai kam ir nepriklausomybė nebėra svarbi, jei be jos galima 
gerai verstis. Kad to nebūtų, garbingų laisvės kovotojų at
minimas tegu stovi amžinoje sargyboje. ČS 
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Plazda laisvės vėliavos Vilniuje 
ir Toronte 

Kovo 11-ąją Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje dabartiniai ir buvę Lietuvos vyriausybės va
dovai-ės (virš. iš k.) dalyvavo Baltijos valstybių vėliavų iškėlimo iškilmėje, priėmė Lietuvos ka
riuomenės paradą (Ntr. Dž. G. Barysaitės iš LR seimo tinklalapio). Lietuviška trispalvė kovo 
11-ąją suplevėsavo Toronte, Queen's Park, prie Ontario provincijos parlamento rūmų (deš.); 
su nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiu susirinkusius pasveikino Ontario provincijos parla
mento nariai (vid. iš k.) Tony Ruprecht, Ernie Hardeman, Michael Colle ir parlamento padėjė
jas Khalil Ramai, KLB pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė; apačioje-iškilmių dalyviai su par
lamentarais (Ntrs. S. Katkauskaitės) 

Tą garbę gavome užgimę ... 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Demokratijos garbintojas 
J.J.Rousseau tikėjo žmogaus 
prigimties natūraliu gerumu, 
manė, kad jis atsiskleis visa 
esme, kai bus įgyvendinta 
liaudies valdžios forma. Kaip 
nugalėti blogį, kurti aukštesnį 
žmogaus tipą - tokio uždavi
nio J.J.Rousseau nesprendė. 
Manyta, kad tereikia liaudžiai 
nuimti grandines, duoti valią, 
pagal ją sukurti visuomenę, o 
tada ir ateisianti tobula, gera 
natūrali būsena. Šį teiginį pa
neigė gyvenimas, istorinė pa
tirtis ir gilesnė mintis. 

Pasirodė, kad liaudies va
lia nėra Dievo valia, kad ji gali 
būti ne tik gera, bet ir bloga, 

valios gali ir nebūti, kad, va
dovaujantis demokratiniu 
daugumos principu, demok
ratinis valdymas gali nešti blo
gį, pati demokratija gali išsi
gimti, virsti visų visiems tiro
nija. Taigi liaudis, demokrati
nėje valstybėje - pilietinė vi
suomenė, turi būti dora, turėti 
pareigos ir atsakomybės jaus
mus valstybei. Tautinei valsty
bei, kokia yra ir Lietuva, pasi
rodo, ir to neužtenka; pilietis 
privalo būti įsipareigojęs ir at
sakingas tautai, savo tautos 
ideologijos šalininkas ir kūrėjas. 

Tautinių valstybių kūri

masis nėra demokratijos nuo
pelnas, nes demokratijos aki
ratyje nei tautos, nei tautybės 
nėra; demokratijos mechaniz-

mas pripažįsta tik valstybę ir 
pilietybę. 

Demokratinio valdymo 
mechanizmas vertina forma
liai valstybei davusį pasižadė
jimą pilietį, o jo tautybė me
chanizmui nesvarbi. Paradok
sas: valstybė sukurta tautiniu 
pagrindu, o tautybė - neverti
nama! Deja, taip yra. Dėl pas
tarosios priežasties tautinės 
valstybės pilietis turi būti ne 
tik doras, ne tik valstybei pa
reigą ir atsakomybę turintis 
žmogus, bet ir tautiškai susi
pratęs, tikras savo tautos pa
triotas. Pilietybė yra formali 
kategorija, piliečiu tampama 
įgijus įstatymu numatytą cen
zą ir davus valstybei pasižadė-
jimą ar prie_s_a_ik_ą~. ____ _ 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Apie katalikišką 
spaudą 

• Katalikiško dienraščio Avvenire, leidžiamo Italijoje 
daugiau kaip 110,000 egzempliorių tiražu, vasario 19 d. nu
merio kultūros skyriaus pagrindinis puslapis skirtas Dalios 
Grinkevičiūtės knygos Lietuviai prie Laptevų jūros vertimo į 
italų kalbą pristatymui. Žurnalistas Edoardo Castagna 
straipsnyje, kuris iškalbingai pavadintas Laptevų jūra -
lietuvių Aušvicas, apžvelgia Dalios Grinkevičiūtės atsimini
mus apie Stalino laikų deportacijas. Dienraščio kultūros 
skyriaus puslapyje taip pat išspausdinta Dalios Grinkevi
čiūtės nuotrauka bei ištremto vaiko piešinys. Dalios Grin
kevičiūtės atsiminimų knyga buvo pristatyta Romoje pra
ėjusių metų spalio 27 dieną. Ievos Musteikytės išverstą kny
gą išleido leidykla "Pagine". 

• Vasario 18-21 d.d. vykusioje tarptautinėje Vilniaus 
knygų mugėje, didžiausioje Baltijos šalyse, krikščioniškoms 
knygoms ir spaudai atstovauja leidyklos: "Katalikų pasaulio 
leidiniai", 'Tikėjimo žodis", "Aidai", internetinis dienraštis 
"Bernardinai.l t". "Katalikų pasaulio" leidinių direktorė -
Birutė Bartasūnaitė. 

• Vasario 19 d. Klaipėdos universiteto leidykla "Rašy
tojų kampe" pristatė knygą Klaipėdos miesto ir valsčiaus 
evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676-1685 m. doku
mentai. Vakare, konferencijų salėje "Tikėjimo žodžio" lei
dykla surengė diskusiją "Šventasis Raštas lietuvių kalba: 
labiausiai skaitomi šiuolaikiniai vertimai". Joje dalyvavo 
istorikas dr. Deimantas Karvelis, Tikėjimo žodžio bažnyčios 
pastorius Giedrius Saulytis, Suomijos spaustuvės "St. 
Michel Print" atstovas Heikki Sumala. Diskusiją moderavo 
leidyklos vadovas Vladas Bačkulis. Renginyje pristatyti ir 
aptarti Lietuvoje labiausiai skaitomi Šv. Rašto vertimai: 
Antano Rubšio Senasis Testamentas ir Česlovo Kavaliausko 
Naujasis Testamentas, kurį leidžia Lietuvos Biblijos draugija 
ir "Katalikų pasaulio" leidiniai bei metodistų kunigo Kosto 
Burbulio vertimas, kurį leidžia "Tikėjimo žodžio" leidykla. 
Buvo aptarta vertimų istorija, fragmentiška lyginamoji ana
lizė, o svečias iš Suomijos pasakojo apie Biblijos spausdini
mo specifiką. 

• Vasario 20 d. "Aidų" leidykla ir Šv. Pranciškaus ma
žųjų brolių ordinas surengė pristatymą-diskusiją "Pranciš
konų knygos Lietuvoje". Renginį vedė kun. Arūnas Peškai
tis, OFM, o mintimis dalijosi kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
dailėtyrininkė Rūta Janonienė, VDU KTF dekanas dr. Be
nas Ulevičius, istorikas Darius Baronas. 

• Vasario 21 d. Konferencijų salėje leidykla "Katalikų 
pasaulio leidiniai" pristatė naują dr. Gintauto Vaitoškos 
knygą Kas iš vaikų pagrobė gandrą? Pristatyme dalyvavo 
knygos autorius, kun. Ričardas Doveika, Bernardinų 
internetinio dienraščio vyr. redaktorius Andrius Navickas. 
Buvo apdovanoti vaikų "Gandro" piešinių konkurso, kuris 
vyksta nuo mugės atidarymo pradžios vaikų salėje, nugalė
tojai. Tuip pat buvo pristatyta leidyklos "1:yto alba" išleista 
knyga Kaip atrodo dvasios? Ir kiti didieji mažųjų klausimai, 
į kuriuos atsakė kun. Antanas Saulaitis, SJ. Inf. 

Naujasis vyskupas pagalbininkas Arūnas Poniškaitis (dešinėje), paskirtas darbuotis Vilniaus 
arkivyskupo kardinolo A.J. Bačkio pagalbininku; kairėje - Vilniaus arkikatedroje kun. 
Arūnas Poniškaitis įšventinamas vyskupu, viduryje Lietuvos kardinolas A.J. Bačkis 

Ntrs. K. Ralio 

Santuokinė meilė - dovana 
Žvilgsnis į šeimą kaip pirmąją bendruomenę 

KUN. DR. KĘSTUTIS RALYS 

Nuostabus ir šventas vaid
muo socialinės realybės kūri
me tenka šeimai, kuri yra uni
kali socialinė institucija, pra
tęsianti gyvybę, pradedanti 
ankstyvąją individo sociali
zaciją. Dauguma žmonių savo 
gyvenimą pradeda šeimoje, 
pastovioje grupėje, kuriai vė
liau jie priklausys. Šeima vai
kui perduoda pagrindines 
normas ir vertybes. Antra ver
tus šiose aplinkybėse itin išau
ga pasaulėžiūrinių socialinių 
vertinimų vaidmuo, kuriose 
asmuo yra ne vienos ar kitos 
socialinės darbuotės atlikėjas, 
o veikia ir aplinkinių suvokia
mas kaip unikali, savita asme
nybė. Šiuo požiūriu nepakei
čiama yra šeimos socialinė 
institucija. Joje atsiskleidžia 
kartų santykiai, moters ir vyro 
vaidmenų specifika. Šeimoje 
taip pat atsispindi prieštaravi
mai, būdingi konkrečiai visuo
menei. Tuigi atsispindi ir mo
dernios visuomenės prieštara
vimai pasaulėjautoje bei pa
saulėžiūroje, kurie bene ryš
kiausiai stebimi sekuliarumo 
tikėjimo, racionalumo ir dva
singumo, mokslo ir religijos 
matmenyse. 

Totalitarinės visuomenės 
linkusios priešpastatyti šiuos 
matmenis, traktuoti juos kaip 
viena kitą neigiančias. Tokioje 
pažiūrų sistemoje ilgą laiką 
buvo verčiama gyventi ir Lie
tuvos visuomenė. Demokrati
nės, humanistinės visuome
nės siekia jų sąveikos, remiasi 
nuostata, kad jos viena kita 
papildo. Todėl pripažįsta ir 
racionalumo, mokslo ir tran
sendentalumo, dvasinio tobu
lėjimo kelius. Pastarasis tam
pa itin aktualus, gaivinant ga
nėtinai žemai smukusią žmo
nių dvasinę - dorovinę kultūrą. 

Pasitelkdama religines 
bendruomenes, stiprindama 
savo auklėjamąjį vaidmenį 
Katalikų bažnyčia gali pagel
bėti visuomenei įdiegdama 
aukštesnę dvasinę - dorovinę 
kultūrą, visiems jos nariams 
priimtinas vertybes, idealus, 
elgesio normas. Katalikų baž-

nyčia, skatindama kolektyvi
nę (bendruomeninę) sąmonę 
ir pasąmonę, gali padėti įveik
ti socialinį susvetimėjimą, 
žmogaus vienišumą. Šioje sri
tyje ypač svarus Katalikų baž
nyčios vaidmuo rengiant jau
nimą santuokai, saugant šei
mos stabilumą ir vertybes. 

Katalikų bažnyčia savo 
socialinę doktriną, požiūrį į 
šeimą formuluoja 2004.X.25 
easkelbtame Kompendiume. 
Sio dokumento pirmojoje da
lyje aptariamas svarbus Baž
nyčios misijos ir socialinio gy
venimo santykis, nurodoma, 
kad Katalikų bažnyčia, skelb
dama išganymą, pabrėžia, jog 
jis pasiekiamas ne tik naujojo
j e egzistencijoje po mirties, 
bet kad tai procesas, vykstan
tis šiame pasaulyje ekonomi
kos ir politikos, bei kultūrų 
dialogo plotmėse. Bažnyčios 
socialinė doktrina remiasi 
nuostata, kad Kristaus rodo
mas išganymo kelias apima 
visą žmogų kaip asmenybę su 
visomis socialinėmis, dvasinė
mis ir kūniškomis savybėmis. 

Taigi Dievo suteiktas 
žmogaus orumas ir pareiga 
skatinti gėrį tarp kitų žmonių 
tuo pačiu sąlygoja ir išganymu 
besirūpinančios Katalikų baž
nyčios paskirtį nenusigręžti 

nuo socialinių klausimų ir siū
lyti jų sprendimus. Todėl šian
dien Katalikų bažnyčia yra 
svarbi socializacijos institucija, 
įtakojanti ne tik konfesinių 
bendruomenių, bet ir visos vi
suomenės nuostatas. Ypač 
svarbus jos vaidmuo šeimos 
kūrimo, jaunimo rengimo šei
mai plotmėje. Įgyvendindama 
pastarąjį šeimos palaikymo 
vaidmenį Katalikų bažnyčia 
vadovaujasi pagrindiniais tei-
15iniais apie šeimos santykius. 
Sie teiginiai: • šeima - pirmo
ji natūrali bendruomenė; • 
šeima yra išskirtinai svarbi 
žmogui; • šeimos svarba ir jos 
centriškumas žmogaus ir vi
suomenės atžvilgiu ne kartą 
pabrėžiama Šventajame Raš
te "Negera žmo$ui būti vie
nam" (Pr.2,18). Seimoje žmo
gus mokosi Viešpaties meilės 

ir ištikimybės bei poreikio at
silie(>ti į šiuos jausmus. 

Seima yra itin svarbi žmo
gui. Šiame gyvybės ir meilės 
lopšy gimsta ir auga žmogus; 
kai vaikas gimsta, visuomenė 
apdovanojama nauju žmogu
mi, kuris pačioje gelmėje yra 
pašauktas bendrai su kitais 
gyventi ir save kitiem dovano
ti (Jonas Paulius 11). Taigi šei
moje vyro ir moters abipusis 
pasiaukojimas sukuria tokią 
gyvenamąją aplinką, kurioje 
vaikas ugdo savo galimybes, 
suvokia savo orumą ir pasi
rengia savo vienintelei ir ne
pakartojamai paskirčiai (Jo
nas Paulius 11). Žmogus, pa
tirdamas įgimtą meilę, kuri 
sujungia šeimos narius, yra 
pripažįstamas ir mokosi įsipa
reigojimų kaip vientisa asme
nybė. 

Šeimos - natūralios bend
ruomenės, kurioje pasireiškia 
žmogaus visuomeninė prigim
tis, - indėlis į visuomenės gėrį 
yra nepaprastas ir nepakeičia
mas. Šeima iš tikrųjų yra kilusi 
iš asmenų bendrystės. Bend
rystė yra asmeniškas santykis 
tarp "aš" ir "tu" (Buberis). 
"Bendruomenė" šią schemą 
praplečia "visuomenės" kryp
timi. Šeima, asmenų bendruo
menė, yra pirmoji žmonijos 
"visuomenė" (Jonas Paulius 
11). 

Visuomenė, kuri remiasi 
šeimos vertybėmis, yra geriau
sias garantas prieš nukrypimą 
į individualizmą ar asmenybę 
neigiantį kolektyvizmą, nes 
žmogus visada yra šeimos dė
mesio centre ne kaip priemo
nė, bet kaip tikslas. Seimoje 
žmogus mokosi socialinių įsi
pareigojimų ir solidarumo 
(Jonas Paulius 11). 

Kiekvienas socialinis mo
delis, kuriame numatoma tar
nauti žmogaus gėriui, negali 
nepastebėti šeimos centrišku
mo ir jos socialinių įsiparei
gojimų. Dėl sąryšio su šeima, 
visuomenė ir valstybė rimtai 
įsipareigoja laikytis pagalbos 
principo. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Su 20-uoju Laisvės pavasariu! 
MIELIEJI, 

Prieškariu per nepriklausomybės dvidešimt metų spėjo užaugti nauja europietiškų 
inteligentų karta, vėliau partizanavusi, žuvusi, ištremta ar pasitraukusi į Vakarus ... 
Jų likimai ir dažnai tragiškai kilnios gyvenimo istorijos kelioms kartoms tarnavo pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti savo Tėvynę ir kovoti už jos laisvę. 

Taip ir dabar per dvidešimt atkurtos nepriklausomybės metų Lietuvoje išaugo nauja 
europietiška lyderių karta. Turime pasaulį stebinančių rezultatų pasiekusių jaunų 
mokslininkų, menininkų, finansininkų. 

Prieš dvidešimt metų turėjome aiškią ambiciją ir aiškią viziją, ką norėjome pasiekti: 
norėjome ne tik atgauti laisvę, bet ir atkurti demokratijos, žmogaus teisių, rinkos ekonomikos 
bei privačios nuosavybės vertybes. Tapti normalia Europos valstybe - Europos Sąjungos ir 
NATO nare. 

Galime pasidžiaugti, kad tai iš esmės ir pavyko pasiekti. Tačiau per tą dvidešimt 
metų, pasiekus tokių didžiulių tikslų, pradedame jausti naujų iššūkių troškulį - o kas toliau? 
Ką pasieksime per būsimus dvidešimt metų? Ir čia, tiek jaunajai, naujajai kartai, užaugusiai 
ir subrendusiai per 20 Nepriklausomybės metų, tiek vyresniems, garbingo amžiaus 
sulaukusiems senjorams, tenka didžiulis uždavinys - kurti naują, ambicingą, ateinančių 
dvidešimties metų Lietuvos viziją ir telktis jos įgyvendinimui. 

Lietuva gali ir turi įrodyti pasauliui, kad esame tikra sėkmės istorija. Ir tokiai Sėkmės 
Lietuvai ir Lietuvos sėkmei turime visi įsipareigoti. Tai ir bus mūsų patriotinis, meilės Tėvynei 
įsipareigojimas. 

Yra išlikę liudijimų, kokį receptą davė diktatorius Josifas Stalinas, kaip sunaikinti 
tautą: ''Jei mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos patriotizmą, pasididžiavimą savo tauta, 
mes būsime nužudę tautą". 

Noriu tikėti, kad šiandien mūsų širdyse tikėjimo Lietuvos sėkme nesumažėjo. Tikiu, 
kad jos yra tiek pat daug, kaip ir tais laikais, kai kovojome už savo valstybės laisvę ir 
nepriklausomybę. Žinau, kad didžioji dalis mūsų visuomenės yra pilietiški, mąstantys, savo 
valstybės interesus ginantys žmonės. 

Linkėkime vieni kitiems gražaus gyvenimo savo sukurtoje Lietuvoje. 
Su dvidešimtuoju Laisvės pavasariu. Didelių ambicijų kitam dvidešimtmečiui! 

ANDRIUS KUBILIUS, 
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas 

Tą garbę gavome ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tautiečiu gimstama, tautietį ženklina isto
rinio likimo bendrystės ženklas. Čia gali kilti 
klausimas, kaip turime vertinti kitataučius, 
kurie jau šimtmečius čia gyvena, kurie savo li
kimą susiejo su Lietuva? Pagrindiniu tautos 
požymiu laikytini ne geografinė tautos padėtis, 
antropologiniai bruožai, išpažįstamas tikėji
mas, kalba, bet istorinio likimo bendrystė. Ki
tataučiai, šimtmečius gyvenę kartu su lietu
viais, savo likimą susieję su Lietuva, yra pilieti
nės lietuvių tautos nariai, nors jų kilmė kito
kia. Teisus buvo popiežius Jonas Paulius 11, 
kai 1993 m. lankydamasis Lietuvoje, čionykš
čius lenkus vadino lenkiškos kilmės lietuviais. 
Imigrantus, okupantus bei jų palikuonis tauti
ne priklausomybe dera vertinti išskirtinai. 

Ar gali atstovauti lietuvių tautos idealams 
ir interesams buvę sovietiniai okupantai bei jų 
palikuonys, kurie Lietuvoje steigia kitos šalies 
vardu politines organizacijas? Antai Lietuvoje 
įregistruotos ir veikia politinės organizacijos 
Rusų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija, visuo
meninė Lenkų Lietuvoje (Poliaki na Litve) 
organizacija; jei jie ne Lietuvos rusai, ne Lie
tuvos lenkai, o rusai ir lenkai Lietuvoje, aišku, 
nors jie yra Lietuvos piliečiai, Lietuvos tau
tiniams reikalams bus abejingi arba priešingi. 
O kaip tie piliečiai elgtųsi valstybei svarbiais 
tautiniais klausimais referendumuose, rinki
muose, iškilus grėsmei ar karinio konflikto at
veju? Užtenka prisiminti, kaip balsavo 1990 
m. kovo 11 d. lenkai Aukščiausios Tarybos-At
kuriamojo Seimo nariai lenkai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės arba kaip kėsinosi kurpti 
Lietuvoje lenkų autonominį darinį. Pastebėki
me, kokios užplūdusių migrantų girnapusės 
kelyje į tautinio valstybingumo įtvirtinimą pri
kabintos prie latvių, ukrainiečių, moldavų, gu
dų kojų! 

Šie pavyzdžiai rodo, kokie pavojai tautai 
ir jos valstybei slypi pačiame demokratijos 
mechanizme. Čia verta minėti naują, kitatau
čio įsteigtą, deja, labai populiarią, Darbo, iš
kilaus publicisto pavadintą, Uspaskicho Ar
changelsko partiją. Joje slypi pavojus daugu-

mos valia Lietuvai tapti NVS nare, Rusijos 
vasale. 

Lietuvoje tautinis ugdymas kaip sudeda
moji pilietinio ugdymo dalis valstybiniu lyg
meniu apeinama arba apie jį kalbama vangiai. 
Iš praeities einančios "tautų draugystės" ir iš 
dabarties kosmopolitinės nuostatos tautinės 
savimonės išlikusius pradus ne tik užgožia, 
bet kėsinasi juos visiškai ištrinti. Apstu ženk
lų, kad Lietuva, deramai nepuoselėdama savo 
kultūros bei tradicijų, labai lengvai susižavi 
primetamais užsienietiškais niekučiais (Valen
tino diena, helovynas, fejerverkai), pasiduoda 
globalizmo bei kosmopolitizmo kėslams. 

Ne tik iš kitataučių tenka išgirsti: "Lietu
vėlė, valstybėlė". Panašiai pasakoma ir apie 
kitas mažas valstybes. Didžiosios valstybės 
priekaištauja, kad mažosios tautos su savo mi
niatiūriškomis valstybėlėmis kelia pavojų tai
kai, kad jų kapitalai menki tarptautinei pramo
nei ir prekybai, kad jos trukdančios didžio
sioms valstybėms racionaliai tvarkyti pasaulį. 
Remdamiesi tokiais argumentais didieji sten
giasi prisijungti mažuosius ir tokio savo elge
sio nevadina kolonializmu ar imperializmu, o 
integracija, laisvanorišku prisijungimu ar kova 
su terorizmu. Ar pamatuotas toks didžiųjų su
reikšminimas ir mažųjų menkinimas? 

Šveicarijos sūnus, didis Lietuvos patriotas 
ir pilietis profesorius Juozas Eretas knygelėje 
Išeivijos klausimu (Roma, LKMA, 1974) vaiz
džiai parodė, kad tautų ir jų valstybių galia ir 
reikšmė žmonijos istorijoje nėra proporcinga 
jų dydžiui, kad didžiosios valstybės nėra tokios 
galingos ir reikšmingos kaip didelės, o mažo
sios nėra silpnos ir nereikšmingos kaip mažos. 
Visa Europa yra mažų erdvių žemynas ir jos 
yra pakankamai saugios, tikri kultūros ir civi
lizacijos židiniai. Po Pirmojo pasaulinio karo į 
vakarus nuo Maskvos Europoje buvo daugiau 
nei 35 valstybės, o į rytus iki Kinijos - tik vie
na, tačiau Europa iki šiol pasaulį veikia ener
gingiau, negu visi kontinentai kartu, o kultūri
niu atžvilgiu yra didinga, nors fiziškai nėra ga
linga. Ji yra mažųjų valstybių tėvynė. Europie
tis labiau rūpinasi kokybe, o ne kiekybe, indivi
dualumu. Jis, anot J. Ereto, mieliau nori būti 
liesu vienetu priekyje, negu storu nuliu po jo. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Kovo 11-toji 

Lietuva kovo 11 d. šven
tė Nepriklausomybės atkū
rimo 20-metį. Vilniuje, Kau
ne ir kitose šalies vietose vy
ko šventiniai renginiai, Lie
tuvą sveikino joje besilan
kantys svečiai iš užsienio, 
tarp jų - penkių valstybių 

prezidentai. Iškilmės prasi
dėjo minėjimu seime. Buvo 
surengtos eitynės "Atgimi
mo keliu" nuo Sąjūdžio būs
tinės iki Nepriklausomybės 
aikštės, kurioje vidurdienį 
buvo pakeltos trijų Baltijos 
valstybių vėliavos, vėliau vyko 
Lietuvos kariuomenės iškil
mingas paradas, buvo auko
jamos Mišios Vilniaus arki
katedroje bazilikoje. 

Prie Katedros surengtas 
jungtinis Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos kariuomenių or
kestrų bei Vilniaus tautinių 
šokių ansamblių koncertas, 
vakare - dar vienas šventinis 
koncertas Katedros aikštėje. 
Iškilminguose renginiuose 
dalyvavo kaimyninių šalių 
vadovai, kuriems Preziden
tūroj e surengti šventiniai 
pietūs. Kauno arkikatedroje 
bazilikoje bei Kauno šv. Ar
kangelo Mykolo šventovėje 
nuo ryto buvo aukojamos Mi
šios, vyko moksleivių, studen
tų ir visuomenininkų eisenos, 
kiti renginiai, koncertai. 

Sveikino EK vadovas 
Sveikinime Lietuvos Ne

priklausomybės atkūrimo 
proga Europos komisijos 
(EK) pirmininkas Jose Ma
nuel Barroso teigė, jog Lie
tuva prieš 20 metų parodė 
tvirtą ryžtą siekti laisvės, ne
priklausomybės ir pagarbos 
demokratijos vertybių. EK 
vadovas tvirtino, kad Lietu
vos laimėjimai per pastaruo
sius 20 metų yra įspūdingi ir 
kad Europos sąjungai Lietu
va suteikė naujo dinamišku
mo. Jo teigimu, nuo Nepri
klausomybės atkūrimo Lie
tuvoje jau išaugo nauja eu
ropiečių karta, kuri naudo
jasi suvienytos Europos tei
kiamomis galimybėmis. "Jie 
gali didžiuotis savo tėvais, 
kurie sunkiomis aplinkybė
mis priėmė lemtingą istorinį 
sprendimą ir ėmėsi drąsių 
reformų. Turėdama tokį tvir
tą pagrindą, nauja lietuvių 
karta turi tęsti pradėtus dar
bus, kad Lietuva bei Europos 
sąjunga ir toliau klestėtų". 

Susitiko Maskvoje 
Kasmetiniame susitiki

me Maskvoj e kovo l O d. 
URM atstovai supažindino 
Maskvą su Lietuvos inicia
tyvomis dėl Baltijos jūros 
dugne esančių cheminių me
džiagų ir ginklų. Taip pat 
aptartas bendradarbiavimas 
Baltijos jūros valstybių tary
boj e, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
cijoj e, Rusijos santykių su 
Europos sąjunga ir NATO 
klausimai. 

Užsienio reikalų vice
ministeriai Evaldas Ignata
vičius ir Vladimiras Titovas 
taip pat aptarė 2010 m. vizi
tų ir renginių planus, ruošia
mas sutartis ir Lietuvos re
gionų bendradarbiavimo su 
Rusijos Karaliaučiaus sritimi 
projektus. E. Ignatavičius 
aplankė Lietuvos partizanų 
ginkluotųjų pajėgų vado Jo
no Žemaičio-Vytauto kapą 
Donskoje kapinėse ir pager
bė šio kovotojo už Lietuvos 
laisvę atminimą. 

Karinė doktrina 
Lietuvos kariuomenės 

vadas gen. mjr. Arvydas Po
cius kovo 10 d. pasirašė pir
mąją Lietuvos karinę dokt
riną, kurioje apibrėžiami ša
lies ginkluotųjų pajėgų orga
nizavimo, vadovavimo ir mo
raliniai principai. Jo kariuo
menės vizija - mobili ir šiuo
laikiška kariuomenė, galinti 
apginti savo šalį, gerai są
veikaujanti su kitomis NA
TO šalių kariuomenėmis ir 
gebanti ateiti joms į pagalbą. 
Karinėje doktrinoje įtvirtinti 
principai leidžia šią viziją 
įgyvendinti. Dokumentas 
paaiškina kariuomenės vietą 
valstybėje, bet neperžengia 
Konstitucijos ir įstatymų. Tai 
yra karių rengimo moralinis 
pamatas, kuriame įvardytos 
svarbiausios vertybės, nuo 
vadovavimo ir valdymo iki 
planavimo ir operacijų vyk
dymo. Tačiau tai nėra karinė 
strategija. 

NATO bei Europos są
jungoje yra priimti abu do
kumentai, kurie yra skirtin
gi. Karinė strategija numato 
būdus, kaip valstybės reali
zuoja savo krašto saugumo 
interesų gynimą, ji juos įvar
dija ir numato būdus. Karinė 
doktrina yra teorinis pama
tas, ant kurio kariuomenė 
yra kuriama, mokoma ir pa
naudojama. 

Lankėsi Slovėnijos vadovas 
Lietuvos prezidentė Da

lia Grybauskaitė priėmė pir
mą kartą oficialiu vizitu at
vykusį Slovėnijos prezidentą 
Danilą Tiurką. Susitikime 
prezidentai aptarė energeti
nio saugumo klausimus, pa
sikeitė nuomonėmis apie 
tarptautinę finansinę ir eko
nominę būklę, svarstė dvi
šalių santykių perspektyvas, 
Europos kaimynystės politi
ką bei valstybinius ir ES anti
krizinius planus. 

Lietuvos ir Slovėnijos 
vadovai pasisakė už bendros 
Europos energetikos politi
kos stiprinimą. Prezidentė 
pabrėžė, kad 2009 m. gruo
džio 9 d. ES energetikos ta
rybos priimtas sprendimas 
Liublijanoje įsteigti Europos 
sąjungos energetikos agen
tūrą, svariai prisidės kuriant 
vieningą ES elektros energi
jos rinką. RSJ 
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Ilgametis lietuviškasis švyturys 
Vasario 16-osios gimnazija iškilmingai paminėjo savo 60-ąjį jubiliejų 

Š.m. vasario 27 d. Huet
tenfelde (Vokietija) vykusio 
Vokietijos lietuvių bendruo
menės (VLB) Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo metu 
buvo švenčiamas ir Vasario 
16-osios gimnazijos 60 metų 
jubiliejus. Renginyje lankėsi 
aukšti svečiai iš Lietuvos ir 
Vokietijos. Kalbą pasakė LR 
Švietimo ir mokslo ministeris 
G. Steponavičius, paskaitą 
skaitė Vasario 16-osios gimna
zijos direktorė dr. Bronė Nar
kevičienė, meninę programos 
dalį atliko gimnazijos tautinių 
šokių grupė, vokalinis an
samblis ir orkestras, folkloro 
grupė iš Vokietijos "Leliu
mai" bei Miuncheno ir Huet
tenfeldo šeštadieninių litua
nistinių mokyklėlių vaikai. Į 
renginį susirinko daugiau kaip 
600 lietuvių ir vokiečių svečių. 

Nuskambėjus Lietuvos ir 
Vokietijos himnams, pirmąją 
programos dalį iškilmingai 
pradėjo ilgametis VLB valdy
bos pirmininkas A. Šiugždi
nis. Pirmininkas pasveikino 
gausiai susirinkusius žiūrovus 
bei garbės svečius, savo kal
boje aptarė šių dviejų progų 
reikšmę ir sąsajas bei pasvei
kino gimnaziją garbaus jubi
liejaus proga: "Kaip tik šia 
proga aš drįsčiau pareikšti, 
kad gimnazija buvo ir yra sėk
mingiausias lietuviškos išeivi
jos kūrinys. Sėkmingai įvyk
džiusi jai keltas užduotis pra
eityje, ji randa naują prasmę 
dabartyje, likdama Vokietijos 
ir visos Vakarų Europos lietu
vių dvasiniu ir kultūriniu cent
ru". Vasario 16-osios gimnazi
ja 1950 m. buvo įsteigta Vo
kietijos lietuvių bendruome
nės iniciatyva. Norėdamas ir 
toliau remti ir skatinti sėkmin
gą šios švietimo įstaigos gyva
vimą Antanas Šiugždinis 
bendruomenės vardu dalyva
vo gimnazijos kuratorijos vyk
domoje veikloje "Nutieskime 
kelią į gimnazijos ateitį!" ir 
nupirko tūkstančiu eurų sim
boliškai įvertintą plytą, kurio
mis bus grindžiamas kelias į 
2010 m. statomą naują klasių 
pastatą. 

LR Švietimo ir mokslo 
ministeris G. Steponavičius 
savo kalboje pasveikino Vo
kietijos lietuvių bendruomenę 
bei Vasario 16-osios gimnazi
jos mokytojus ir mokinius, pa
sidžiaugė galėdamas viešėti 
Vokietijoje ir drauge paminėti 
šias dvi viso pasaulio lietuviams 
svarbias progas bei padėkojo 
gimnazijos pedagogų bend
ruomenei ir visiems jos rėmė
jams už pastangas Heseno že
mėje išlaikyti šią unikalią, vie
nintelę Vakarų Europoje bend
rojo lavinimo mokyklą, kurio
je mokiniai gali mokytis ir lie
tuviškai. "Dėkoju už kasdieni
nį triūsą mokant vaikus lietu
vių kalbos, mūsų šalies istori
jos, už pastangas ugdyti lietu
višką tapatybę kartu kuriant 
tarpkultūrinio bendradarbia-

vimo aplinką", - dėkojo G. 
Steponavičius. Nuo 2010 m. 
sausio 1 d. už Vasario 16-osios 
gimnazij~ Lietuvoje atsakin
gos LR Svietimo ir mokslo 
ministerijos vadovas patikino 
įžvelgiąs šios mokyklos svarbą 
ir reikalingumą Lietuvai ir yra 
ateityje pasiryžęs remti jos 
klestėjimą. 

Kalba LR Švietimo ir mokslo 
ministeris G. Steponavičius 

Savo paskaitoje Vasario 
16-osios gimnazijoje nuo 2009 
m. rugsėjo dirbanti direktorė 
dr. Bronė Narkevičienė ap
žvelgė garbingą gimnazijos 
praeitį, istorinės raidos tarps
nius bei dabartinę jos būklę: 
"Šiandien, iš laiko perspekty
vos, jau galime tvirtai teigti, 
kad Vasario 16-osios gimnazi
jos gyvenimas turi ypatingą 
vertę. Gimnazija - tai gyvas 
paminklas užsienio lietuvių 
vienybei ir atkaklumui, lietu
vybės puoselėjimui, troškimui 
išlaisvinti savo Tėvynę. Gim-

vaikystės kasdien ne iš knygų, 
o praktiškai mokydamiesi pa
garbos kitai tautai, įos kultū
rai, mentalitetui. Siandien 
gimnazija- tai galimybė mums, 
čia esantiems, prisidėti prie 
savojo identiteto puoselėjimo 
ir tuo pačiu prie įvairiakultū
rės, bet saugios ir vieningos 
Europos ateities sustiprini
mo. Nuo mūsų priklauso, ar 
gimnaziją lankantys vaikai ir 
jaunuoliai norės ir mokės kur
ti bendras Lietuvos ir Vokieti
jos įmones, kultūrinius, socia
linius, mokslinius projektus. 
Nepraleiskime šios galimy
bės", - skatino direktorė. 

Sveikinimo žodžius tarė 
Hesseno žemės ministerio pir
mininko pavaduotojas įsijun
gimui ir Europai Jorg-Uwe 
Hahn, LR ambasadorius Vo
kietijoje Mindaugas Butkus, 
Bergstrasse apskrities virši
ninko pavaduotojas Thomas 
Metz, Kauno Vytauto Didžio-

"Ši mokykla svarbi ne tik Lie
tuvai. Ji svarbi ir mums - Vo
kietijai. Per ilgą savo gyvavi
mo laikotarpį gimnazija tvir
tai suleido šaknis Rennhofo 
sodyboje ir šiam regionui tapo 
didžiuliu kultūriniu praturti
nimu. Šiuolaikiškas, europie
tiškas gimnazijos profilis lei
džia mums šia mokykla ypatin
gai didžiuotis", - sakė Thomas 
Metz. 

Meninę programos dalį 
Vasario 16-osios mokiniai 
pradėjo sveikinimo žodžiu ir 
įspūdinga A. Mamontovo dai
nos Geltona.Žalia.Raudona 
inscenizacija, kurioje su moks
leiviais kartu grojo ir mokyk
los abiturientai. "Šiandieną 
esame laisvos Lietuvos amba
sadoriai, kuriame jos įvaizdį, 
skleidžiame jos kultūrą. O 
svarbiausia - tiesiame tiltus 
tarp Rytų ir Vakarų, tarp Lie
tuvos ir pasaulio, esame jau
nosios kartos Europos pilie-

Muencheno šeštadieninės lituanistinės mokyklėlės auklėtinių 
pasirodymas 

konkurso "Dainuoju Lietu
vai" nugalėtoja Edita Saaf iš 
Švedijos, kuri drauge su mo
kiniais atliko savos kūrybos 
dainą Daina Lietuvai. Meninę 
programą paruošė gimnazijos 
šokių ir muzikos mokytojai 
Audronė ir Gintaras Ručiai. 

Iš gimnazijos istorijos 

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje daugiau kaip 65,000 
lietuvių pasitraukus į Vakarų 
Vokietiją, čia buvo vystoma 
plati kultūrinė veikla, leidžia
mi laikraščiai ir knygos, stei
giamos švietimo įstaigos. 
1948-aisiais Vokietijoje veikė 
net 158 lietuviškos mokyklos, 
iš kurių 26 - gimnazijos. Pra
sidėjus Vokietijoje gyvenusių 
lietuvių emigracijai į užjūrį, 
dėl vis mažėjančio mokinių 
skaičiaus jas imta uždaryti. 
Vasario 16-osios gimnazija -
vienintelė išlikusi ir iki šių die
nų nenutrūkstamai gyvuojanti 
tokio profilio lietuviška mo
kykla Vakarų pasaulyje, die
gianti savo mokiniams euro
pietiškas ir demokratiškas 
vertybes. 

Lietuviškoji Vasario 16-
osios gimnazija su bendrabu
čiu buvo įkurta 1950 m. Diep
holz miesto kareivinėse. Į ne
toli Frankfurto prie Maino 
esantį Huettenfeldo miestelį 
ji buvo perkelta 1953 m., kai 
kun. Alfonso Bematonio ini
ciatyva VLB čia įsigijo 5 ha 
sklypą su Rennhofo pilimi. 

Didelės viso pasaulio lie
tuvių paramos sulaukusi gim
nazija buvo intensyviai re
montuojama, tobulinama, pi
lis pritaikoma klasėms ir 
bendrabučiui. Laikui bėgant 
pastatytas klasių ir administ-

VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis sveikina gimnazijos mokinius ir dėkoja už meninę programą 

nazija - tai gyvas Vokietijos jo universiteto istorijos profe- čiai", - sveikindami susirinku- racijos pastatas, 1972 ir 1987 
valstybės vertybinės brandos sorius Egidijus Aleksandravi- sius į renginį svečius savo mi- metais - mergaičių ir bemiu
įrodymas". Direktorė pabrėžė čius, Pasaulio lietuvių bend- siją pristatė gimnazijos moki- kų bendrabučiai. Po 1984 m. 
glaudų Lietuvos ir gimnazijos ruomenės Valdybos atstovė niai. Įspūdingoje mokinių kilusio gaisro suremontuotoje 
istorinį ryšį, jų bendrus tikslus Lietuvoje Vida Bandis bei kiti programoje skambėjo lietu- pilyje įkurta gimnazijos bib
bei pristatydama gimnazijos Lietuvos ir Vokietijos politi- viškos estradinės ir liaudies lioteka, muzikos klasė, lie
misiją ragino aktyviai prisidėti kos, švietimo ir mokslo atsto- dainos, Gimnazijos orkestro tuviška koplyčia. 1999 m. mo
prie šios švietimo įstaigos vai. Garbės svečiai pasidžiau- lydimos šoko mažųjų ir vyres- kyklai buvo suteiktas Vokieti
puoselėjimo ir tobulinimo: gė galėdami dalyvauti rengi- niųjų tautinių šokių grupės. jos valstybės pripažintos gim
"Šiandien gimnazija - tai vie- nyje, iškėlė gimnazijos palik- Programą vainikavo ypatinga nazijos statusas. 
ta, kurioje dviejų valstybių fi- tus įspaudus Lietuvos ir visos viešnia - Vasario 16-osio gim-
nansuojami, globojami auga Europos istorijoje bei išreiškė nazijos, VLB ir Europos lietu-
ateities Europos piliečiai, nuo šios mokyklos svarbą regione. vių kultūros centro paskelbto Nukelta į 12-tą psl. 



Lietuvos 
Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

'M:ie{i ir 6rangūs Lietuvos žmonės, 
'T'autwtės ir tautwčiai, 

'Jfuoširdžiai sveikinu visas {wtuvių 6endruomenes, šeimas ir kwkvieną iš Jūsų su 

išskirtine istorine švente - dvidešimtosiomis '1'ie_prikrausomy6ės atkūrimo metinėmis. 

1990-ųjų 'Kovo 11-ąją_paske{6tas 'Aktas ta_po (emtingu sfėnksčiu, kur1_perėjus, foisvė 

iš didžiausios vifries mum s ta_po didžiausia ga{imy6e. §aUmy6e gyventi dorai ir 

teisingai, gafrmy6e _patiems tvarkyti savo gyvenimą, 3aCimy6e atsiverti _pasauCiui ir 

_priimti _pasau{! savo {aisvoje va{sty6ėje. 

Lwtuva džiaugiasi ir didžiuojasi tais, kurie 3ar6ingai ir kūry6iškai šia 3aCimy6e 
naudojasi - aueindami vaikus ir dir6dami savo kasdwn1 dar6ą, swkdami moks{o ar 

~rto {aimėjimų, t~sdami Ef!mtosios kufrūr~~ ir meno kūrimą,.garsindami ,~ėrynės 
vardą. 'lr kartu Lietuva visada foukui gr1ztant savo sūnų ir dukterų, siandwn 
gyvenančių svetur. 'Kad ir kur Jus nuvedė Ukimas, kad ir kokioje va{sty6ėje šiandwn 

Jūs Jir6ate savo dar6ą ~r gyvenate su savo šeima, kviečiu visada _prisiminti: Jūsų 
šaknys - čia, Lwtuvoje. Cia tūkstantmetė Jūsų tėvų ir _protėvių žemė, čia Jūs visada 

esate ir 6usite (a6iausiai foukiami, čia reika{ingiausiosJūsų rankos ir širdys. 

'T'aJ dar kartą nuoširdžiai sveikinu su švente visus, kurių mintys ir širdis šiandwn -
kartu su L wtuva, su Jos istorija, su 'Kovo 11 -ąja. 'Kuo 3eriausiosJums kfotws kuriant 
savo, savo tautos ir savo va{sty6ės gyvenimą, kuo tvirčiausio Jums tikėjimo Lietuva! 

Tą garbę gavome ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Pagrindinis didžiųjų valstybių silpnumo 
požymis yra jų trapumas. Šią silpnybę parodo 
jų vengimas geografiškai tiesiogiai suartėti su 
kitomis didžiosiomis, tarp savęs ir konkuren
tės nori turėti saugos zonas - buferines valsty
bes (todėl Rusija taip priešinosi Baltijos vals
tybių jungimuisi į euroatlantines struktūras, 
dabar siekia daryti įtaką per ekonomiką). Sie
nos kivirčų, valstybinių konfliktų, pažeidžia
mumo baimė lydi visas didžiąsias valstybes. 
Didžiųjų pastangos tapti galingomis neatitinka 
milžiniškų aukų, kurias patiria konkurentės. 
Tiumpalaik:iai bismark:inės ir hitlerinės Vokie
tijos, Japonijos, carinės Rusijos ir Sovietų Są
jungos iškilimai tik patvirtina minimą didžiųjų 
trapumą, laikinumą, netikrą spindesį savo kul
tūros ir ekonominių galių menkinimo sąskaita. J. 
Ereto žodžiais tariant, turint galvoje, kad didieji 
anksčiau ar vėliau bus išstumti iš savo jėgos 
pozicijų, jie turėtų dar "geruose laikuose" su
silaikyti nuo skriaudimo ir apstumdymo tų, į 
kurių tarpą jie neišvengiamai patys pateks. 
Toks įspėjimas šiandien tinka ir Cečėnijoje 
vykdančiai genocidą Rusijai, kuri jau dabar 
turėtų apverkti ne tik beprasmiškai žuvusius 
dešimtis tūkstančių savo karių, bet ir pragaiš
tingą savo valstybės ateitį. Įsigilinę į J. Ereto 
pastebėjimus, matysime, kad mažųjų tautų 
buvimas įvairove ir grožiu praturtina pasaulį, 
todėl skriauda mažoms tautoms tampa skriau
da visiems. 

Mažos valstybės siela yra laisvė. Laisvės 
meilė tautą paskatina sukurti savo valstybę, 
idant turėtų saugią vietą, leidžiančią netrukdo
mai vystytis pagal savo prigimtį. Laisvės troš
kimo pagimdyta toji valstybė ir tarnauja lais
vei, užtikrina jos kūrėjų saugumą. Mažoji 
valstybė tik laisve ir gali kompensuoti didžiųjų 
pranašumą ir galią, todėl ją taip vertina, ją 

'Jfuoširdziai Jūsų -

Vilnius, 2010 merų fuvas 

puoselėja, dėl jos gyvybę aukoja. Dėl laisvės į 
neišvengiamą žūtį ėjo tūkstančiai lietuvių, 
suomių kitų nedidelių tautų, į tokią žūtį šian
dien eina čečėnai. Kadangi fizinis tautos nai
kinimas jos dvasios, taigi ir laisvės troškimo, 
sunaikinti nepajėgus, tokia didžiųjų kova yra 
beprasmė, pelno visuotinį pasmerkimą. 

Mažos valstybės pagrindas - teisė. Teisė 
yra esminė Kūrėjo suteikta dovana žmogui, 
todėl jos negali paneigti joks žemiškas valdo
vas. Ji negali būti siejama su tautos ir teritori
jos didumu ar kitokiu didžiūno svoriu. Jei tei
sė nepripažįstama, žmogus ar tauta dėl jos ko
voja, nes ji tvirtesnė ir už tvirčiausius teisės 
neigėjus. Jei kovojama atkakliai, teisė visuo
met laimi, nes teisę žlugdanti jėga, kad ir ko
kia didelė būtų, yra trapi, o teisė - amžina. Jė
gos prieš teisę pralaimėjimų istorija tai nuolat 
patvirtina. 

Brangiausias mažos valstybės turtas yra 
kultūra. Kultūros plėtotei palankesnes sąly
gas turi mažosios valstybės, nes didžiųjų siekiai 
užimti didesnes teritorijas, organizuoti ir išlai
kyti stipresnę gynybai ar puolimui kariuome
nę, sudaryti sudėtingą administracinį aparatą 
ir valdymą jiems nepalieka vietos rūpesčiui 
kultūra; besiplėsdamos plokštumoje, jos nega
li pakilti. Kas sukaupta Ermitaže, Britų mu
ziejuje ar Luvre, labiau atspindi ne rusų, anglų 
ar prancūzų kultūrą, o mažųjų, iš kurių tie kū
riniai buvo gauti, nupirkti ar pagrobti. Ne di
dieji, o mažieji pasižymi moksle, garsėja reikš
mingais atradimais ir išradimais. 

Mažosios tautos savita kultūra įdomios 
pasauliui, todėl bergždi mūsų veikėjų kėslai su
dominti pasaulį kokiais gugenheimais, nykštu
kiniais "dangoraižiais", grandioziniais fejerver
kais ar kerėpliškomis skulptūromis. Pasaulyje 
būdamas lygiaverčiu žmogumi, lietuvis kita
taučiui įdomus lietuviškumo išskirtinumu, 
tautinio charakterio savybėmis, savitos kultū
ros raiška. Tuutybė - vertybė. Ji turi būti puo
selėjama, tausojama, gerbiama. "Tą garbę ga
vome užgimę, jai ir neturim leist pražūt!" 
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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI , ...... __ 

Biudžetas priimtinas 
Svarstomas biudžeto įsta

tymas 2010 metams šį kartą 
nesukėlė didelės opozicinių 
partijų kritikos nei baugini
mų galimais rinkimais; jis 
buvo priimtas pirmuoju dau
gumos balsavimu. Ministeris 
pirmininkas Stephen Har
per susilaukė daug priekaiš
tų dėl vienašališko sprendi
mo atidėti parlamento žie
mos sesiją ir nenoro atskleis
ti dokumentus dėl afganų 
belaisvių perdavimo vieti
niam saugumui, tačiau fi
nansinis vyriausybės planas 
nesukėlė prieštaravimų. Pa
gal biudžeto nuostatas nu
matoma išsaugoti atsigau
nančios ekonomikos tem
pus, didinti žmonių užimtu
mą, tam iki 2011 m. išlei
džiant $19 bln. skatinimo 
fondo likučius, per artimiau
sius 5 metus sumažinti vals
tybinę skolą $5 bln. Biudžete 
išsaugomi vyriausybės įsi
pareigojimai sveikatos ap
saugai, pensijų fondui, fede
racinės išmokos provinci
joms. Pastebimai daugiau lė
šų skiriama šiaurinės Kana
dos gyventojų socialiniams 
poreikiams: sveikatos apsau
gai, mitybai, geriamojo van
dens tiekimui, švietimui ir 
užimtumui, kovai su priklau
somybėmis ir savižudybėmis. 
Vyriausybė skelbia "užšal
danti" federacinių įstaigų 
darbuotojų atlyginimus, ma
žinanti federacinių įstaigų ir 
agentūrų darbuotojų skaičių, 
visų pirma, neužpildant išei
nančių į pensiją darbo vietų. 
Kitas būdas - parduoti valsty
bei priklausančius verslo ob
jektus ar nekilnojamąjį turtą. 

Dar viena naujiena par
lamente, tik ne posėdžių sa
lėj e, bet parlamento resto
rane, kur pietauja senato
riai, parlamento nariai ir 
žurnalistai. Įprastinis valgia
raštis papildomas nauju -
ruonienos patiekalu. Euro
pos sąjungos valstybės, pro
testuodamos prieš ruonių 
medžioklę, nutarė nepirkti 
iš Kanados ruonienos ir ga
minių iš jos. Įnirtingą veiklą 
prieš šį ilgametį Kanados 
šiaurės medžiotojų verslą 
vykdo PETA. Kanados vy
riausybė nori įtikinti pasaulį, 
kad ruonių medžioklė šiau
rės tautoms yra toks pats 
verslas ir pragyvenimo šalti
nis, kaip ūkininkams gyvulių 
fermos. Ar padės tai padary
ti ruonienos patiekalai par
lamento restorane, neaišku. 

Kanados himnas, taip 
garsiai ir išraiškingai skam
bėjęs Vankuverio olimpia
dos dienomis, išliks netaiso
mas. Taip pareiškė parla
mentas, apsvarstęs vieno 
parlamento nario siūlymą 
keisti jo eilutę, nes ji kai ku
rių lygybės saugotojų nuo
mone neatitinka šiuolaiki
nės tikrovės. Jie siūlo pora 
žodžių pakeisti neutralesne 

forma. Tučiau daugumai ka
nadiečių pasipriešinus, par
lamentas nutarė pasilikti 
prie pirmykščio teksto. Da
bartinė himno versija yra su
kurta pagal 1908 m. Stanley 
Weir parašytą muziką. Gerai 
žinoma O, Canada 1980 me
tais pakeitė buvusį domini
jos laikų himną God Save the 
Queen. 

Peter MacKay, parla
mento narys, išrinktas vie
noje provincijos apylinkėje, 
privalės sugrąžinti į Nova 
Scotia provincijos iždą $3,100. 
Parlamento nariams skirtas 
išlaidas jis ir dar keletas na
rių panaudojo sumokėti už 
narystę advokatų sąjungoje. 

Kaip parodė Nova Scotia 
parlamento ir vyriausybės 
išlaidų patikrinimas, vyriau
sybė, skatindama taupyti lė
šas, pati tuo nepasižymi. 
Mokesčių mokėtojų pinigai 
leidžiami nebūtiniems daly
kams, dažnai išlaidos nepa
tvirtinamos jokiu dokumen
tu. Pagal revizijos siūlymus 
nutarta, kad išlaidautojai 
privalo sugrąžinti savo asme
niniams poreikiams išleistus 
valstybės pinigus. Jiems taip 
pat bus sumažinta parlamen
tinei veiklai skiriama pinigų 
suma. 

Kanados gyventojų skai
čius keičiasi ne tik dydžiu, 
bet ir fizine išvaizda. Statis
tikos tarnyba apskaičiavo, 
kad jau 2031 metais 14.4 
min. - daugiau kaip trečdalis 
kanadiečių - bus aiškios ma
žumos (visible minority) kil
mės. Pastebimai gausėja Pie
tų Azijos - Indijos, Pakista
no ir Sri Lankos kilmės ka
nadiečių. Jie 2031 metais su
darys 28% visų gyventojų. 
Labai sparčiai gausėja ir 
kiniečių bendruomenė; ap
skaičiuota, kad per artimiau
sius 20 metų ji išaugs iki 3 
min. (21 % visų gyventojų). 
Dar akivaizdesnis tautinių 
mažumų gyventojų didėji

mas didžiausiuose miestuo
se Toronte (Pietų Azijos, ki
niečių), Vankuveryje (kinie
čių, indų), Montrealyje ( ara
bų, afrikiečių). Šiuose mies
tuose per du dešimtmečius 
jie sudarys daugiau kaip 
70% gyventojų. Imigracija, 
didesnis gimimų skaičius šio
se tautinėse bendruomenėse 
europietiškos kilmės kanadie
čius pavers matoma mažuma. 

Dvi Windsoro, ON, gyven
tojos, buvusios dr. B. Heart
well pacientės, pateikė $2.2 
mln. teismo ieškinį dėl skau
džių padarinių jų sveikatai. 
Dr. B. Heartwell ir dar du spe
cialistai laikinai pasitraukė 
nuo darbo, kol atliekamas tyri
mas. Dviem moterim, klaidin
gai nustačius krūties vėžį, be 
reikalo buvo atlikta operacija; 
trečioji išvengė tokio pat liki
mo, tik pareikalavusi pakarto
tinio patikrinimo pas kitą spe
cialistą. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
ATLEIDO DARBUOTOJUS 

Vasario mėnesį bend
rovė "Lietuvos rytas" atlei
do kelias dešimtis žurnalis
tų, techninių bei kitų dar
buotojų, išskyrus platinimo 
tarnyboje dirbančius žmo
nes. Daugiausia jų darbo 
neteko Vilniuje ir kituose 
miestuose, kur leidžiami 
bendrovės leidiniai. BNS ži
niomis, "Lietuvos ryto" pa
jamos vien iš dienraščio lei
dybos pernai buvo 42.49 
mln. litų - 37.2% mažiau 
nei 2008 m., bendros parda
vimo pajamos-50.5 mln. li
tų. Dienraščio Lietuvos rytas 
tiražas pernai svyravo nuo 
51,400 iki 150,000 egzemp
liorių, reklamos ploto dalis 
leidinyje sudarė 15% (2008 
m. - 20% ). 34% "Lietuvos 
ryto" akcijų valdo banko 
Snoras antrinė bendrovė 
Snoro Media Investicijos, 
Lietuvos ryto vyr. redakto
rius G. Vainauskas - 25.5%, 
buvęs bendrovės direkto
rius V. Strimaitis - 12.5%, 
vyr. redaktoriaus pirmasis 
pavaduotojas A. Budrys -
8.1 % akcijų. "Lietuvos ryto" 
grupė leidžia dienraštį Lie
tuvos rytas, grupei taip pat 
priklauso televizijos kanalas 
"Lietuvos ryto" televizija, 
interneto tinklalapis lrytas.lt, 
žurnalai Ekstra, Ekstra mer
gina ir Moters savaitė, dvi 
spaustuvės bei spaudos pri
statymo tarnybos 20 di
džiausių Lietuvos miestų. 

DEMOKRATUŲ BENDRUA 
Seimo pirmininkė Irena 

Degutienė vasario 22 d. pri
ėmė JAV ambasadorę Lie
tuvoje Anne Elizabeth Der
se, kuri pristatė savo šalies 
iniciatyvą Demokratijų bend
rijoje įsteigti moterų lygybės 
darbo grupę, koordinuoti 
iniciatyvas gerinti moterų 
padėtį nedemokratinėse 
valstybėse. l. Degutienė 
sveikino tokią iniciatyvą, 
tvirtino, kad prie jos galėtų 
prisidėti ir Lietuvos seimo 
parlamentarės, kurios ir da
bar aktyviai dalyvauja tarp
tautiniuose renginiuose ir 
iniciatyvose. Demokratijų 
bendrija, kuriai iki 2011 m. 
pirmininkauja Lietuva, yra 
tarpvyriausybinė struktūra, 

kurios veikloje gali dalyvau
ti demokratiją sukūrusios 
bei ją kuriančios valstybės. 
Jos tikslas - pasauliniu mas
tu stiprinti ir gilinti demok
ratijos normas ir praktikas. 
Šiuo metu Demokratijų 
bendrijos narėmis yra dau
giau nei 100 valstybių. 

20-MEČIO IŠLAIDOS 
Lietuvos Nepriklauso

mybės atkūrimo 20-mečio 

minėjimo renginiams ir sau
gumui užtikrinti iš vyriausy
bės rezervo skirta per 900, 
000 litų. Ministerių kabine
tas sutiko atseikėti 360,600 
litų Lietuvos sąjūdžiui. Šie 

pinigai skirti Nepriklauso
mybės atkūrimo 20-mečio 
minėjimui skirtos J.K. Pa
tamsio s~ptūrinės kompo
zicijos "Zinia" pastatymo ir 
aplinkos sutvarkymo Nepri
klausomybės aikštėje išlai
doms padengti. Dar 170,000 
litų skirta Lietuvos valsty
biniam radijui ir televizijai. 
Už juos buvo organizuotas 
ir transliuojamas ta proga 
rengiamas koncertas Kated
ros aikštėje. Vadovybės ap
saugos departamentui skir
ta 300,000 litų užtikrinti 
saugumą Vilniuje nepri
klausomybės atkūrimo die
nos paminėjimo renginių 
metu kovo 10-12 d.d. bei 
Baltijos jūros valstybių 

premjerų susitikimo metu 
birželio 1-2 d.d. Vyriausybė 
taip pat nusprendė duoti 
viešajai įstaigai "Galerija 
TaDas" 70,000 litų, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 

20-mečiui paminėti skirtos 
skulptūros "Kelias" pasta
tymo Konstitucijos pros
pekto ir Geležinio vilko gat
vių sankryžoje paruošiamų
jų darbų išlaidoms padengti. 

PATRIOTAI 
Savaitraščio Veidas už

sakymu atlikta apklausa ro
do, kad Lietuvos patriotais 
save laiko trečdalis didžiųjų 
miestų gyventojų. Tačiau 

dauguma atsakiusių (41. 
4%) nuomonės šiuo klausi
mu neturi arba jos nesako. 
Ketvirtadalis apklaustų 

miestiečių tvirtino savęs pa
triotais nelaikantys. Pa
klausti, ar yra patenkinti 
Lietuvos raida per pastaruo
sius 20 metų, dauguma 
(67.2%) apklaustųjų pasi
rinko atsakymą "iš dalies". 
Tuigiamai į šį klausimą atsa
kė 12.6%, neigiamai-14.8% 
apklaustųjų. 

PIRMA LAIDA 
Didžiojo Lietuvos et

mono Jonušo Radvilos mo
komajame pulke vasario 20 
d. tarnybą baigė pirmoji bū
tinųjų karinių mokymų ka
rių laida - 50 jaunuolių. Su 
šiais kariais bus sudaroma 
profesinės karo tarnybos su
tartis trijų mėnesių bando
majam laikotarpiui. Didžio
ji dalis mokymus baigusių 
karių buvo paskirti į Lietu
vos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo mechanizuotąjį pės
tininkų batalioną, kiti tarny
bą tęs Karinių oro pajėgų 
Oro erdvės ir stebėjimo 
kontrolės valdyboje, Kari
nėse jūrų pajėgose ir Moto
rizuotosios pėstininkų bri
&ados "Geležinis Vilkas" 
Zvalgų kuopoje. 2009 m. 
lapkritį prasidėjusius moky
mus pradėjo 100 jaunuolių. 
Kariai, kurie išėjo tik pir
muosius, 9 savaičių moky
mus, buvo išleisti į atsargą 
ir tapo kariuomenės rezervo 
dalimi. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Lietuvos atkūrimo dienos 
minėjimas Kalgaryje 

Kalgario lietuvių bend
ruomenė nuo pat 1950-ųjų nė
ra praleidusi nė vienerių me
tų, nepaminėdama svarbiau
sios Lietuvos valstybingumo 
šventės - Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos. Šiųmetinis 
paminėjimas buvo surengtas 
vasario 28, sekmadienį, Šv. 
Cecilijos šventovės salėje. Da
lyvavo nemažas būrelis Kal
gario lietuvių ir jų šeimų na
rių. Turėjom ir svečių iš kitų 
Albertos miestų - Red Deer 
ir Edmonton. 

Salę puošė kalgariečių 
dailininkių Elytės Balkytės
Zubis, Ilsės Šalkauskienės, 
Irynos Zayarny, Wonetos Zu
biss darbai, kuriuos galima 
buvo ir įsigyti. Informatyvūs 
ir kūrybingi Kalgario mokyk
los stovai, tvarkingai sudėlioti 
direktorės ir mokytojos Aidos 
Labanauskienės, tėveliams ir 
draugams pristatė mokinių 
darbus, darbelius. 

Liaudies dainų atlikėjos Violeta Levandauskienė, Rasa 
Rimavičienė, Gita Grahame 

Gita Grahame ne tik su
organizavo, "sustygavo" šau
nią programą, bet ir sklan
džiai, pakiliai ją vedė. Kaip 
bet kuriam rimtam ir gerai 
paruoštam renginyje, pirmoji 
dalis buvo informatyvi, ver
čianti susimąstyti, primenanti. 
Po visos salės sugiedotų Kana
dos ir Lietuvos himnų, dr. 
Mindaugas Milčius glaustai ir 
išsamiai išdėstė valstybės kū
rimosi istorinius faktus, pri
mindamas koks nelengvas bu
vo tai kelias. Kalgario lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Elvyra Krausienė apžvelgė iš
eivijos, taigi ir Kalgario lietu
vių istorinį indėlį į Lietuvos 
vardo palaikymą užsienyje, į 
Tuutos fondo sukūrimą ir kau
pimą. Visus pasveikino Ed
montono lietuvių bendruo
menės pirmininkė Adriana 
Podberskienė. Pažiūrėjom vi
deofilmo ištrauką apie Sausio 
13 įvykius, Medininkų trage
diją, apie dar tokios nesenos 

Linksvmosios šeimininkės Odeta Vedegienė, Lina Šimonėlienė, 
Rita Simonėlienė, Loreta Blažienė 

istorijos aukas ir pamokas. 
Uždegę žvakutes ir dainuo
dami Lietuva brangi pager
bėm atminimą visų lietuvių, 
žuvusių ir besiaukojusių dėl 
Lietuvos laisvės. 

Kita programos dalis pra
sidėjo Marjorie Stakėnas kank
liavimu. Nuskambėjo Aš pasė
jau žalią liną, pritariant visai 
salei. Gita Grahame, Rasa Ri
mavičienė ir Violeta Levan
dauskienė padainavo tris au
tentiškas liaudies dainas. Arū
nas Gaulia, Rasa Rimavičienė 
ir Gita Grahame padainavo ir 
naujesnę dainą apie tėvynę, 
pritariant Arūno akordeonui. 
Julija Blažytė puikiai atliko 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ PARAPUOJE kovo 7 d. vyko visuotinis 

rinkiminis susirinkimas, kurio metu išrinkta nauja parapijos 
valdyba ir sekcijų pinų,ininkai: parapijos valdybos pirmininkas 
- klebonas kun. A. Sarka, vicepirmininkė D. Kesminie
nė, sekretorė M.G. Enskaitienė; sekcijų pirmininkai: ekonomi
nė sekcija- R. Bartninkas, ūkinė dalis - G. Spogis, visuomeni
nė sekcija - A. yaičiūnienė, liturginė sekcija - D. Enskaitienė, 
šalpos sekcija - Z. Vaičiūnienė, jaunimo sekcija - V. Banys. ME 

Rodney, ON 
MŪSŲ APYLINKĖ šiais metais sumažėjo dar dviem lie

tuviais. Sausio 30 d. amžinybėn išėjo Mykolas Kereševičius
Kieraszewicz, sulaukęs 95 m. Paliko vieną sūnų ir trys dukras 
su šeimomis. Palaidotas West Lorne katalikų kapinėse šalia 
anksčiau mirusios žmonos. Vasario 9 d. mirties angelas pasi
šaukė amžinybėn Teofilę Ireną Ciparienę, gimusią 1927 m. 
spalio 25 d. Lietuvoje. Ji buvo Rodney apylinkės valdybos ilga
laikė kasininkė, jos Gų) namuose kurį laiką buvo prisiglaudusi 
Dr. Vinco Kudirkos vardo šeštadieninė mokykla. Ji niekuomet 
neatsisakė kam nors padėti. Paliko du sūnus ir tris dukras su 
šeimomis. Palaidota West Lorne katalikų kapinėse šalia savo 
anksčiau mirusio vyro. J. Statkevičius 

jaunosios kartos populiarios 
lietuvės atlikėjos Jievos dainą 
Raudoni vaka,rai. 

Pasivaišinę bendruome
nės darbštuolių šeimininkių 
iškeptu bulvių plokštainiu, gė
rimais, mamyčių suneštais ir 
Kalgario mokyklos mokinukų 
parduodamais (kad truputį 
papildytų mokyklos fondą) 
pyragais, pažaidę loterijoje su 
puikiais prizais, pabendravę, 
pasijuokę, skirstėmės išsineš
dami su savimi šilumą ir ryšio 
vienas su kitu bei savo gilio
siomis bendromis šaknimis 
jausmą. 

Violeta Levandauskienė 
(Ntrs. Stasio Levandausko) 

London, ON 
ATEINANTĮ SEKMA

DIENĮ mūsų parapijoje 3 v. 
p.p. Gavėnios susikaupimą 
ves kun. Laurynas Grikietis, 
Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) 
parapijos vikaras ir katalikiš
kosios mokyklos kapelionas. 

HAMILTONE MIRĖ a.a. 
advokatas Algis Judd-Juod
galvis, brolis mūsų parapijie
tės Aldonos Pocienės. 

JEIGU YRA LONDONO 
APYLINKĖJE ligonių ar ne
galuojančių lietuvių, kurie pa
geidauja kunigo apsilankymo, 
prašome pranešti Rūtai Dra
gunevičiūtei tel. 519 471-5333. 

KOVO 21, SEKMADIE
NĮ, Mišios bus aukojamos už 
a.a. Praną J okšą. Inf. 
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Įš anks
to dėkingi - TZ kUlėjai 



Vasario 16-osios šventė Argentinoje 

Nepriklausomybės šventės minėjimo dalyviai 

Lietuvos respublikos Nepriklausomybės nacio Fourment Kalvelis. Prie paminklo gie
sukakties 92-ųjų metinių šventė vyko prie lie- <lojome Argentinos ir Lietuvos himnus. Juan 
tuviško paminklo Rūpintojėlis, pačiame Beris- Ignacio Fourment Kalvelis pasakė kalbą apie 
so miesto centre. Dalyvavo kultūros draugijos šią istorinę Lietuvai datą. Organizavo: Lietu
"Mindaugas" pirmininkas Leonardo Perotti vių kultūros draugija "Nemunas" (Berisso ), 
Czeszunas, Lietuvių kultūros draugijos "Ne- Lietuvių kultūros draugija "Mindaugas" 
munas" pirmininkas Esteban Dulke, Pasaulio (Berisso ), Lietuviška radijo valandėlė "Ecos 
lietuvių jaunimo sąjungos, Pasaulio lietuvių de Lituania"; prisidėjo - Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos narys ir radijo va- bendruomenė (PLB), Pasaulio lietuvių jauni
landėlės "Ecos de Lituania" vedėjas Juan Ig- mo sąjunga (PLJS). 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ATEITININKĮĮ ŽINIOS 

Briuselio ir Liuveno (Leu
ven) universitetuose studijuo
jantys lietuviai vasario 19-20 
d.d. minėjo Ateitininkų orga
nizacijos įsteigimo šimtmetį. 
Renginio organizatorė atei
tininkė Emilija Pundžiūtė
Gallois, gyvenanti Briuselyje, 
pažymi: "Vienas šio renginio 
tikslas - supažindinti Europos 
lietuvius su mūsų organizaci
jos besitęsiančiu indėliu į Lie
tuvos visuomeninį, politinį, 
kultūrinį gyvenimą", kaip 
skelbia "Vatikano radijas". 
Ateitininkai - seniausia lietu
viška organizacija, vienijanti 
per 3000 įvairaus amžiaus na
rių Lietuvoje ir išeivijoje. 
Šimtmečio proga Briuselio ir 
Liuveno universitetuose atei
tininkai ir jų bičiuliai diskuta
vo apie krikščionišką Lietuvos 
viziją. Renginyje dalyvavo 
Belgijoje ir kaimyniniuose 
kraštuose gyvenantys ir dir
bantys lietuviai, buvo atvykusi 
grupė ir iš Lietuvos. 2010 m. 
vasario 19 d. Liuveno univer
sitete studijuojantys lietuviai 
padėjo organizacinius ateiti
ninkų pamatus - išrinko Lie
tuvių katalikų studentų sąjun
gos valdybą. Ši organizacija 
jungė lietuvius katalikus, stu
dijuojančius Europos univer
sitetuose. JA 

l TRUMPAI l 
• Mokslininkai Afrikoje at

rado naują milžiniškų vorų rūšį. 
Sakoma, kad už patinukus di
desnės patelės galinčios išausti 
tinklą iki 12 cm ilgio. 

• Sniego skulptūrų festiva
lyje JAV, Colorado valst., daly
vauja ir trys lietuviai K. Lanaus
kas, M. Jurėnas ir T. Petreikis. 
"Repeticijas" jie atliko Kauno 
rotušės aikštėje sausio 17-18 
d.d. nulipdę dvi sniego skulp
tūras. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai Vasario 16-ąją šventė 
vasario 21, sekmadienį. Iškil
mės Eradėtos Mišiomis, ku
rias Sv. Vardo šventovėje 
koncelebravo kan. Bernar
das Talaišis, pasakęs patrioti
nį pamokslą, kun. dr. Matas 
Čyvas ir svečias iš Toronto, 
Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Po pamaldų 
minėjimo programa vyko 
Lietuvių klubo salėje. Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos 
himnai; prisiminti žuvusiems 
už laisvę lituanistinės mo
kyklos mokiniai uždegė sim
bolinę žvakę, kan. B. Talaišis 
sukalbėjo invokaciją. Įžangi
nį žodį tarė klubo pirm. Vida 
Meiluvienė. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusi, Ramutė 
Kriščikienė perskaitė Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, o Lietuvos 
garbės konsulas Vakarų Flo
ridai Algimantas Karnavi
čius - Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio Audroniaus 
Ažubalio sveikinimą, skirtą 
užsienio lietuviams. Klubo 
pirm. V. Meiluvienė perskai
tė JAV lietuvių jaunimo są
jungos atsiųstą sveikinimą ir 
supažindino su minėjimo pa
skaitininku Juozu Gaila, žy
miu Lietuvių bendruomenės 
veikėju, atvykusiu iš Balti
morės, MD. Jis savo kalboje 
pažymėjo, kad, paskelbus Lie
tuvos nepriklausomybę, bu
vo atstatyta maža, bet lietu
viškiausia valstybė, bet kada 
buvusi. Jei 1918 m. nebūtų bu
vusi atstatyta nepriklauso
mybė, vargu ar turėtume šian
dien nepriklausomą Lietuvą. 
Sovietų tironijoje Lietuva 
tapo viena pirmaujančių res
publikų. Jis taipgi paryškino 
gerąsias ir blogąsias puses da
bartinėje Lietuvoje. Tik nu
sistebėjo, kad dėl nelengvo gy
venimo Lietuvoje žmonės 
įprato krašte ir net išeivijoje 
labai kaltinti valdžias, pačių 
išrinktas. Reikėtų tik džiaugtis 
- Lietuva pirmą kartą savo 
istorijoje yra su Klaipėda ir 
Vilniumi. Loreta Kynienė 
anglų kalba perskaitė Lietuvių 
bendruomenės parengtą ir 
minėjime priimtą rezoliuciją, 
skirtą Amerikos prezidentui, 
Atstovų rūmams, senatui ir Lie
tuvos ambasadai Vašingtone. 

Gudija 
Gudijos lietuvių bend

ruomenės (GLB) suvažiavi
mas įvyko praėjusių metų 
pabaigoje Minske. Jį sušau
kė dabartinė GLB bendruo
menės pirmininkė Vitalija 
Palubaitytė-Kolesnikova. 
Apie šį suvažiavimą rašoma 
šių metų Lietuvių godos lai
doje. Konkrečiai apie jį pa
sisako buvusi ilgametė GLB 
pirmininkė Virginija Tar
nauskaitė. Pasak pastaro
sios, susirinkimą pradėjo da
bartinė G LB pirmininkė V. 

Kolesnikova, lietuviškai pa
sveikino susirinkusius ir pa
sakė, kad toliau susirinki
mas vyks rusų kalba, nes ne 
visi susirinkę supranta lietu
viškai. O juk lietuvių kalba, 
pasak V. Tarnauskaitės, šiuo 
atveju yra pagrindas. Tik jos 
dėka gali sėkmingai veikti 
Lietuvių bendruomenė. Su
važiavimą sušaukti buvo pa
siryžusi GLB taryba. Šiame 
suvažiavime dalyvavo du ta
rybos nariai kaip svečiai, trys 
stebėtojų teisėmis ir tik vie
nas kaip teisėtas narys. Susi
rinkime nebuvo Pelesos lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninko Jono Matiulevičiaus 
ir Gardino LB pirmininko 
Algimanto Dirginčiaus. GLB 
tarybos nariai V. Tarnaus
kaitė, E. Pranskutė, A. Au
gulis ir V. Lukša siūlė, kad šį 
suvažiavimą reikėtų laikyti 
tik išplėstiniu posėdžiu, o 
tikrajam suvažiavimui tinka
mai pasiruošti ir jį surengti 
vėliau. Siūlymas nebuvo pri
imtas, nes nerasta bendros 
nuomonės. Pasisakyta, kad 
kraštui reikia stiprios bend
ruomenės, nes prarasta 
anksčiau išsikovota galimy
bė gauti Gudijos valdžios 
pripažinimą. Organizuojant 
GLB nemažai laiko pra
leista su Lietuvos ambasado
riais. Dabartinė būklė kelia 
pavojų vienybei. Keliamas 
klausimas visą susiorganiza
vimą pradėti iš naujo. Turėtų 
veikti Pelesos, Gervėčių, Gar
dino, Lydos ir Minsko lietu
vių apylinkės. 

Italija 
Lietuvių bendruomenės 

valdyba ir Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegija Romoje vasa
rio 14 ir 16 d.d. suorganiza
vo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimą. Va
sario 14, sekmadienį, Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijoje 
minėjimas buvo pradėtas 
Mišiomis. Po pamaldų susi
rinkusius pasveikino kolegi
jos rektorius prel. Petras Šiū
rys, Lietuvos ambasadorius 
Romoje Petras Zapolskas ir 
ambasadorius prie šventojo 
Sosto Vytautas Ališauskas. 
Meninės programos dalyje 
pasirodė iš Lietuvos lietu
viškos muzikos ansamblis 
"Kupolė", vadovaujamas Sta
sio Simkaus konservatorijos 
direktorės Loretos J onavičie
nės, atlikęs lietuvių liaudies 
dainų bei šokių ir užsienio 
kompozitorių kūrinius. Po 
koncerto vyko vaišės. Vasa
rio 16 d., tęsiant Vasario 16-
osios minėjimą, Lietuvos 
diplomatai Romoje, Šv. Ka
zimiero kolegijos kunigai ir 
Lietuvių bendruomenės at
stovai Romos Campo Vera
no kapinėse pagerbė Nepri
klausomybės atstatymo ak
to signataro Kazimiero Šau
lio atminimą. Šventė buvo 
baigta liaudiška vakarone 
svečių namuose "Villa Li
tuania". JA 
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Dienos, jau tapusios istorija 

S. KATKAUSKAITĖ 

Prieš 20 metų kovo mė
nesį pasaulis atsigręžė į Lie
tuvą, į nedidelę valstybę Bal
tijos pakrantėje, dar tebesu
kaustytą sovietinės okupaci
jos varžtais. Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio padrąsinti 
ir telkiami Lietuvos žmonės 
parodė savo valią. Per 50 m. 
pirmą kartą tikrai išrinktų 
Lietuvos AT (Atkuriamojo 
seimo) atstovų balsavimu 
paskelbė kovo 11 Nepriklau
somybės atkūrimo aktą, ku
riuo skelbiama, kad atstato
mas karo ir sovietinės okupa
cijos nutrauktas Lietuvos vals
tybingumas, Lietuva grįžta į 
laisvų Europos tautų gretas. 

Šio istorinio dokumento 
turinys žaibiškai pasklido pa
saulio žiniasklaidoje. Iš viso 
pasaulio, pirmiausia išeivijos 
lietuvių, tuometinei Lietuvos 
vyriausybei pasipylė sveikini
mų ir padrąsinimo laiškų 
srautas. Lietuvos žmonės rin
kosi į aikštes, skelbdami pa
sauliui, kad tai ne išrinktos 
grupės žmonių, o visos tautos 
valia. 

Apie šių istorinių pirmųjų 
nepriklausomybės dienų nuo
taikas ir įvykius pasakoja nuo
traukų, archyvinių dokumen
tų, laiškų paroda "Kovo 11-
oji ir jos atgarsiai", atidaryta 
Kovo 11-sios išvakarėse Vil
niuje, Lietuvos seimo rūmuo
se. Paroda sudaryta iš 6 dalių. 
Pirmojoje - svarbus doku
mentas Nepriklausomybės at
kūrimo aktas ir naujosios Lie
tuvos vyriausybės kreipimasi į 
pasaulio valstybes, į kitas 
SSSR tautas ir Lietuvos tauti
nes mažumas. Juose praneša
ma apie taikų atsiskyrimą, už
tikrinama pagarba ir lygiatei
siškumas visiems, kas palaiko 
Lietuvos siekius. Šiame sky
riuje yra ir laiškas tuometi
niam SSSR vadovui M. Gor
bačiovui. Laiške su pagarba, 
bet ir ryžtingai išsakoma Lie
tuvos žmonių valia ir sprendi
mas. Parodoje pateikiami pa
saulio politikų, privačių as
menų ir organizacijų laiškai ir 
telegramos, liudijantys didžiu
lį palaikymą Lietuvos laisvės 
nepriklausomybės ir demok
ratijos siekiams. Čia rasime ir 
nuotraukų, kuriose įamžinti 
tomis dienomis vykusieji Lie
tuvos žmonių - ne tik lietu
vių, bet ir tautinių mažumų -
gudų, ukrainiečių, vokiečių 
susibūrimai, palaikantys Aukš
čiausios tarybos (Atkuriamojo 
seimo) sprendimus. Nuotrau
kos liudija, kad Lietuvos sie
kius palaikė ir demokratiškieji 
judėjimai Leningrade, Mask
voje Kijeve. 

Šiandien, po 20-ties metų, 
įdomu skaityti pritarimo te
legramas ir laiškus, kuriuos 
atsiuntė Islandijos ir Švedijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos, Aust
ralijos ir Ispanijos, Italijos vi
suomenės politiniai veikėjai ir 

Archyvinių dokumentų parodos "Kovo 11-oji ir jos atgarsiai"apžvalga 

atskiros organizacijos, ne!&i 
privatūs paprasti žmonės. Zi
noma, pirmieji atsiliepė kai
mynai Latvijos, Estijos atgimi
mo sąjūdžių vadovai ir atsto
vai, Lenkijos demokratinio 
judėjimo aktyvistai, patys jau 
žengiantys tuo nelengvu keliu. 
Padrąsinančias eilutes teleg
ramoje rašo L Walensa, Len
kijos Solidarumo judėjimo va
dovas, žinomas JAV politolo
gas Z. Brzezinski, JAV kong
reso nariai ir senatoriai B. 
Dole, J. Lieberman, B. Brad
ley ir kiti. Tibeto dvasinis va
dovas tremtyje Dalai Lama 
telegramoje rašo: " .. .l have 
special admiration for your 
peaceful approach in gaining 
the rights of your people„. l Seimo pirmininkė l. Degutienė atidaro parodą ''Kovo 11-oji ir jos atgarsiai" 
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• ~ TARP.TAUTINf TELEORAMA 
Me>K,llYHAPO.llHASI J!JIErP AMMA 
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HIS EXCILLENCY VITAULUI LAND ..... IRlll 
PRESIDENT VILNIUS REPUBLIC OF ITHUANIA 

-...J s 8 It 

l HAVE WATCHED WITH IRIAT INTEREIT THI CHANIEI TAKINI PLACE 
INLITHUANIA 
STOP } HAVE DEEP 

AD"lAATION FOR YOUR PEO~LE FORTEIR COUA„E AND DETEA"INATION STOP 
l HAVE SPECIAL AD"IRATION FOR YOUR PEACEFUL APPROACH IN 8AININ8 FOR 
THE Rl&HTS OF YOUR PEOPLE STOP 

l HAVE ALWASY IELIEVED THAT VIOLANCE NI VERBRIN&S ABOUT ALASTIN& 
SOLU'T ION 

sroP I T "AY SEE" .TO SOLVE A PROBLE" TE"PORARlLY BUT IN "OST CASES'OR 
'A'TES ,__, 

AHD THE 6REATER PROBLE"B STOP l APPEAL TO YOU MOT TO 
UAVER FRO" THE PART OF NON VIOLENCE WITH HllH RE&AROB 

THE DALAILA"A . 

Dalai Lamos telegrama Lietuvos vyriausybei, paskelbusiai 
Nepriklausomybės aktą 

always believed that violence 
never brings about a lasting 
solution ... " (Aš žaviuosi jūsų 
taikinga kova už savo žmonių 
teises ... Aš visada įsitikinęs, 
kad jėga niekada negalima iš
spręsti konfliktų iki galo). 

Laiškų ir telegramų srau
te - gausus pluoštas, gautas iš 
išeivijos lietuvių. Vienas iš pir
mųjų Lietuvos vyriausybę iš
eivijos lietuvių rašytojų vardu 
pasveikino poetas H. Nagys, 
kitos lietuvių išeivių kultūri
nės-visuomeninės organizaci
jos. Ant paprasto popieriaus 
lapo savo palinkėjimus nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bei tų atmintinų 1990 m. pa
vasarį surašė 150 lietuvių išei
vių vasaros stovyklos "Kretin
gos" (Toronto, Ontario) sto
vyklautojų. Parodoje rasime 
ir Kanados Pasaulio taivanie
čių organizacijos kreipimąsi į 
tuometinį Kanados ministerį 
pirmininką B. Mulroney, pra
šant kuo greičiau pripažinti 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę; čia matome ir Kanados 
parlamento nario J. F1is laišką. 

Šitame draugiškų gerano
riškų Lietuvos nepriklauso
mybės rėmėjų balsų sraute yra 

ir kitoks dokumentas. Tui bu
vusios Sovietų Sąjungos tuo
metinės Aukščiausios tarybos 
neeilinio posėdžio sprendi
mas, pasirašytas jos pirminin
ko, vėliau prezidento M. Gor
bačiovo, atsakantis į Lietuvos 
pranešimą apie atkuriamą ne
priklausomą valstybę. Jame 
ne sveikinimas, bet raginimas 
neskubėti, atšaukti savo spren
dimus ir laukti "mechaniz
mo'', kuris numatytų išėjimo 
iš SSSR sąlygas. Laiške įsak
miai pabrėžiama, kad Lietuva 
privalo atsižvelgti į politines, 
socialines, ekonomines, teri
torines, teisines pasekmes ir 
atšaukti savo sprendimą. Nu
tarimas užbaigiamas punktu, 
kad Lietuvos kovo 11-12 d. 
priimti dokumentai neturi 
įstatyminės galios, ir SSSR to
liau Lietuvą laiko savo sudė
tine dalimi. 

Kaip žinome, kelio atgal 
nebebuvo. Lietuva, išgyvenusi 
ekonominę blokadą, politi
nius bauginimus, šantažą ir 
sausio 13-osios smurtą, tapo 
ne tik tikrai nepriklausoma 
valstybe, bet ir padėjo grei
čiau apsispręsti kitoms res
publikoms, pirmoji pradėjo 

Kanados lietuvių "Kretingos" stovyklautojų laiškas Lietuvos 
vyriausybei 
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nocr AHOBnEH"1E 

BHE04EPEJ1HOI'O TPETbEI'O CbE3JlA HAPOJlHliX 
JlEITYTATOB CCCP B CBR3H C PEWElll'lof1 BEPXOBHOI'O 
COBETA JIHTOBCK00 CCP OT 10-12 llAPTA 1990 l'OJlA 

BepxosH11R CoseT llHTOBCKOR CCP 061.!!BHJJ I0- 12 wapTa 1990 ro.rta 

o " BOCCTBHOBJJeHHH He3SBHCHMOCTH JlHTOBCKOro r oc:;.rtaPCTBa" • OTMeHe 
.11eRcTBllR KoHCTHTYUHH JlHTOBCKoR CCP H KoHCTHTYUHH CCCP Ha TeppH-

TOPHH pecnyCSJJHKH. 
OCSlla.rtM KOHCTHTYUHOHHllM npaBON HS ca11oonpe.11eneHHe. COI03H811 

pecnyCSllHKa BMeCTe e Tew He MOleT. KSK npH BXOJl..ltėHHH B '11e.1tepaų11ro. 

Archyvinis dokumentas: SSSR Aukščiausios tarybos spren
dimo kopija 

ardyti byrančią sovietinę im
periją. Apie šitų dienų reikš
mę ne tik mums, lietuviams, 
bet ir visai demokratinio ju
dėjimo istorijai primena ši pa
roda. Ją parengė Lietuvos sei-

mo kanceliarijos dokumentų 
departamento archyvų sky
rius. Parodą galime matyti ir 
Seimo tinklalapyje. 

(Ntrs. iš Lietuvos seimo 
tinklalapio) 
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IEIDAINU 
ŠVENTĖ 
Hlrl·iilijii+IHIH 

DAINA Aš GYVENU! 

2010 M. LIEPOS 2 - 4 O.D. TORONTE, KANADOJE 

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

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 

Juos galima pirkti su kredito kortele (prašyti Lithuanian Song Festival) 

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.ticketmaster.ca 

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

www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti šventę. 

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

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 

MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS (vietos nenumeruotos) 

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

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

MIESTELIO VAKARONĖ (choristams ir vaikams iki 7 m. įėjimas nemokamai) 

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto 
įėjimas bilietai @ $ 10.00 

Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 

POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" 
INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1SSAUGA 

$ __ _ 

$ __ _ 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 = 
$ __ _ 

vakarienė ir šokiai - stalai po 1 O asm. stalai@ $1000.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai - pradžia 9 v. v. bilietai @ $ 35.00 

Prašome čekį Į "money order'' rašyti: 
IX Lietuvių dainų šventė 

Siųsti: Bilietai, IX Dainų šventė, 
l Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5Gl 

$ __ _ 

Siunčiu už bilietus iš viso: = 
$ __ _ 

Pridedu auką: 
$ __ _ 

IŠVISO: = 
$ __ _ 

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI 

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

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

Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

_________ Provincija/valstija ______ _ 

_________ Telefonas 

Tik apmokėti bilietai bus siunčiami. Bilietai, užsakyti po 2010 m. birželio l d., nebus 
siunčiami paštu. Juos galima atsiimti Dainų šventės informaciniame centre, Toronto Airport 
Marriott viešbutyje nuo liepos 2 d. 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

VARPAS, nr. 3 (185), 2010, ko
vas, Lietuvos laisvės kovotojų są
jungos leidinys, 12 psl. Leistas po
litkalinių sovietinės koncentracijos 
stovyklose Vorkutoje, Intoje, po
grindyje Lietuvoje. 185 nr. redak
torius Algimantas Zolubas; adre
sas Architektų g. 8-4, Vilnius; tira
žas 800 egz. Šiame numeryje pami
nėtos poeto Antano Miškinio (105 
m.) ir mons. Alfonso Svarinsko (85 
m.) sukaktys. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
- (905) 271-7171 (905) 785-3900 

115 Lakesbore Road E. 104-3945 Doug Leavens B1vd. 
-- Mi is auga, O L5G 1E5 Mis issauga ON L5N OA5 

~--~ www.watersidedenta l.ca www.9thl ined ntal.ca 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kaziuko mugė kovo 5-7 

dienomis, kaip ir kiekvieną 
pavasarį, sugrįžo į Vilniaus 
senamiesčio gatves. Istori
niai šaltiniai teigia, kad ši 
šventė nuo pat pradžios bu
vo tautodailininkų ir liaudies 
meistrų iš visų Lietuvos kam
pelių susibūrimas ir links
mas, nuotaikingas mugės da
lyvių pabendravimas su me
nininkais, artistais ir muzi
kantais. Kovo 5 d. prie Vals
tybinio dramos teatro buvo 
Kaziuko mugės atidarymas, 
kuriame dalyvavo 14 Vil
niaus amatų gildijų atstovai 
su savo vėliavomis ir svar
biausia iš jų - Kaziuko mu
gės vėliava. Tuoj po atidary
mo miesto šeimininkai, tau
todailininkai, amatininkai 
pradėjo iš išdžiovintų margų 
gėlių ir žolių pinti simbolinę 
Kaziuko mugės verbą. Taip 
pat pasirodė ir septintas "Ka
ziuko laikraštis", kuriame 
buvo ne tik mugės aprašy
mas ir programa, bet ir Vil
niaus istorijos trupiniai. 

Mugės metu Gedimino 
prospekte įsikūrė tradicinių 

amatų kiemeliai, kuriuose 
buvo pristatomi Ūkio minis
terijos patvirtinti tautinio 
paveldo produktai: medžio 
drožėjai prekiavo skulptū
romis, buities rakandais, 
žaislais, muzikos instrumen
tais; karpinių meistrai - po
pieriaus karpiniais, užuolai
domis ir paveikslais, kalviai, 
puodžiai, vytelių pynėjai, 
juostų audėjos, mezgėjos sa
vo dirbiniais. Kulinarinio pa
veldo gamintojai siūlė lanky
tojams Kaziuko riestainių, 
ragaišių, meduolių, įvairių 

sūrių sūrelių. Lankytojai tu
rėjo progos stebėti dirban
čius amatininkus ir patys iš
mėginti savo sugebėjimus, 
paragauti aludarių virto 
alaus, susipažinti su virimo 
tradicijomis. Kovo 7 d. Ro
tušės aikštėje vyko Dzūkijos 
meno grupių pasirodymai, 
meistrų apdovanojimai ir 
mugės uždarymas. 

Baltijos sambūrio sesi
jos išvakarėse, 2009 m. lap
kritį Vilniaus rotušėje buvo 
apdovanoti Baltijos sambū
rio laureatai. Premijas pelnė 
rašytojas Vytautas Bubnys 
už romaną Balandžio plastė
jime. Jaan Toomik iš Estijos 
buvo apdovanotas už pasta
rųjų metų meninę kūrybinę 
veiklą ir kultūrinių renginių 
organizavimą ir Elita Gros
manė iš Latvijos - už išsamią 
mokslinę monografiją Kur
žemės baroko skulptūra: 1660-
1740. Sesijos metu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos parlamen
tinės delegacijos svarstė įvai
rias šias valstybes liečiančias 
problemas, kaip naftos tel
kinio D-6 ekologinę grėsmę 
Baltijos jūrai, prekybą mo
terimis ir vaikais, jūrų trans
porto įjungimą, Baltijos jū
roje paskandintų cheminių 
ginklų būklės stebėjimą 

ir kt. 

Prozininkas, vertėjas Juo
zas Aputis mirė eidamas 7 4-
uosius savo gyvenimo metus. 
Buvo žinomas kaip moder
nios novelės nauja forma ir 
nauju stiliumi pradininkas 
sovietmečiu. Paminėtina jo 
apysaka Skruzdėlynas Prūsi
joje, kurioje iškeliamos indi
vido laisvės, pasipriešinimo 
smurtui idėjos, sutrukdžiu
sios knygos išleidimą (para
šyta 1971, išleista praėjus 18 
metų). J. Aputis išvertė į lie
tuvių kalbą A. Čechovo, V. 
Bychovo, D. Grigorovičiaus 
kūrinius. 1960 m. baigė Vil
niaus universitete lietuvių 
kalbą ir literatūrą, dirbo įvai
riose žurnalų (Literatūros ir 
meno, Pergalės, Girių, Metų) 
redakcijose. Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys nuo 1967 m. 

Vilniaus universiteto 
biblioteka vasario 25 dieną 
visuomenei pristatė XVI
XVII š. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje garsios Sa
piegų giminės bibliotekos 
katalogą Bibliotheca Sapie
hana. LDK kancleris, didy
sis etmonas Leonas Sapiega 
pradėjo kaupti biblioteką 
Ružanuose (dabartinėje Gu
dijoje). Jo trys sūnūs, Jonas 
Stanislovas, Kristupas Mika
lojus ir Kazimieras Leonas, 
tęsė tėvo pradėtą darbą, su
kaupdami apie 3000 knygų. 
Visi šie Sapiegos buvo garsūs 
politikai, dosnūs rėmėjai, 
skyrę pinigų vienuolynams 
ir šventovėms statyti. 

Bibliotheca Sapiehana vė
lavo iš Ružanų persikraustyti 
į Vilnių dėl Rusijos okupaci
jos (1655-1662) ir Vilniaus 
universitetą pasiekė 1666 
metais. Sapiegų dovana bu
vo pripažįstama kaip išskirti
nė, savo dydžiu ir verte pri
lygstanti nebent karališka
jam Žygimanto Augusto 
5000 knygų rinkiniui. Šiuo 
metu iš Sapiegų rinkinio yra 
likę vos 260 knygų. Kitos su
degė gaisruose, buvo pa
grobtos per karus. Vilniaus 
universiteto bibliotekos fon
de saugoma beveik 430,000 
vienetų senų ir retų knygų, 
žemėlapių, atlasų, rankraščių. 

Pasak katalogo sudaryto-
jos, VU bibliotekos Retų 
spaudinių darbuotojos Auš
ros Rinkūnaitės, katalogas 
gausiai iliustruotas Sapiegų 
ibliotekos knygų vaizdais, 
parodant jų įrišimus: puikiai 
išsilaikiusius pergamentinius 
bei odinius, puoštus rulečių, 
rėžtukų ir pavieniais orna
mentiniais, dažnai auksin
tais įspaudais. Nemažai Sa
piegų bibliotekos knygų iš
leista garsiose to meto lei
dyklose (Elzevyrų, Plantenų 
ir kt.), jos išsiskiria spauda ir 
raižiniais, todėl stengtasi pa
rodyti visapusį knygos grožį. 
Katalogo pristatymo proga 
VU bibliotekos Pranciškaus 
Smuglevičiaus salėje buvo 
atidaryta paroda Kazimiero 
Leono Sapiegos 400-osioms 
gimimo metinėms. GK 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.111. 16 Nr. 11 

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. Oip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie 11a11jos 'l'ARAMOS") 
Toronto 0 , M8W IC5 

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

Santuokinė meilė - dovana 
Atkelta iš 2-o psl. 

Remdamosi šiuo princi
pu, valstybinės institucijos ne
gali atimti iš šeimos užduočių, 
kurias ji gali gerai atlilcti pati 
arba laisvai kartu su kitomis 
šeimomis. Kita vertus, tos pa
čios institucijos įsipareigoja 
palaikyti šeimą, garantuoda
mos, kad ji gaus visą reikiamą 
paramą tinkamai atlikti savo 
pareigas (Katalikų bažnyčios 
katekizmas). 

Šeimos pagrindas yra lais
vas vyro ir moters pasirinki
mas sudaryti santuoką, atsi
žvelgiant į šios institucijos 
reikšmę ir vertybes: "Dėl su
tuoktinių, palikuonių ir visuo
menės gerovės šis šventas ry
šys jau nebepriklauso nuo 
žmogaus valios, nes pats Die
vas yra įkūręs santuoką su 
įvairiomis jos vertybėmis ir 
tikslais (Šeimos teisių char
tija, Vatikanas 1983). 

Santuokinė meilė, kaip 
vienintelė ir išskirtinė vieno 
asmens dovana kitam, yra ga
lutinio įsipareigojimo, išreikš
to abipusiu, neatšaukiamu ir 
atviru sutikimu, priežastis. Šis 
įsipareigojimas reiškia, kad 
šeimos narių santykiai taip 
pat pasižymi teisingumu, vadi
nasi, ir pagarba abipusėms tei
sėms ir pareigoms. 

Esminiai santuokos ele
mentai yra: visuotinumas, pa
gal kurį sutuoktiniai abipusiš
kai ir galutinai atsiduoda vie
nas kitam kūnu ir siela; vienu
mas, kuris paverčia juos vienu 
kūnu (Pr.2,24); nesuardomu
mas bei ištikimybė, kurių rei
kalauja galutinis abipusis atsi
davimas; ir vaisingumas, ku
riam natūraliai pasirengiama. 

Pagal Kristaus nustatymą 
pakrikštytieji gyvena įgimtą 
žmogiškos santuokos tikrovę 
antgamtiniu Santuokos sakra
mento, kuris yra Dievo malo-

nės ženklas ir įrankis, pavida
lu. Santuokos sutarties tema, 
kaip reikšminga meilės bend
rystės tarp Dievo ir žmogaus 
išraiška ir kaip simbolinis rak
tas, siekiant suvokti skirtingus 
didžiojo susitarimo tarp Die
vo ir jo tautos tarpsnius, kar
tojasi visoje išganymo istori
joje. 

Santuokos sakramentas 
apima visą humaniškos san
tuokinės meilės realybę su vi
su tuo, kas joje glūdi, bei "įpa
reigoja ir moko krikščionis 
sutuoktinius ir tėvus tokio gy
venimo, kuris atitinka pasau
liečių pašaukimą". (Jonas 
Paulius II). 

Šeima yra vieta, kurioje 
skleidžiasi, iškyla bendruo
meniškumas, ypač reikalingas 
vis labiau individualistinei 
tampančiai visuomenei. "Mei
lė leidžia žmogui realizuoti 
save nesavanaudiškai atsiduo
dant. Mylėti - reiškia priimti 
ir duoti tai, ko negalima nei 
pirkti, nei parduoti, ką galima 
vien tik laisvai vienas kitam 
dovanoti" (Jonas Paulius 11). 

Meilės, esminės realybės 

santuokai apibrėžti ir šeimos 
dėka, kiekvieno asmens - ar 
jis būtų vyras, ar moteris -
orumas yra pripažįstamas, 
priimamas ir gerbiamas. Mei
lė taip pat išreiškiama dideliu 
dėmesiu senyviems žmonėms, 
kurie gyvena šeimose: jų buvi
mas gali tapti labai vertingas. 
Santuokinė meilė savo pri
gimtimi yra atvira gyvybės pri
ėmimui (Jonas Paulius 11). 
žmogaus orumas yra atsklei
džiamas per gyvybės perda
vimą. 

Gyvybės perdavimas iš
reiškia socialinį šeimos sub
jektyvumą ir patvirtina meilės 
bei solidarumo vertybes, ska
tina dar kartą atrasti socialinę 
vertę tos visuotinio gėrio da
lelės, kuri yra įgimta kiekvie-

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:~-- -~~~"""-\l,l.~ .:'1-.,,..~ 

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

(905) 333-5553 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9/\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsą sutelkt.as 5.03 m/11. dol. Fondo 
paglindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lwma11it01inei pagalbai Lietu voje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus at leidimui nuo pajamų mokesčių. 

nam naujai į pasaulį atėju
siam vaikui, kuris dovanoja 
save savo broliams, seserims, 
tėvams, visai šeimai. 

Socialinis šeimos - kaip 
visumos ir susijungusios į gru
pę - subjektyvumas taip pat 
pasireiškia demonstruojant 
solidarumą ir juo dalijantis ne 
tik pačiose šeimose, bet ir da
lyvaujant socialiniame bei po
litiniame gyvenime. 

Šeimos nariai gali ir turi 
tapti aktyviais piliečiais, besi
rūpinančiais, kad valstybės 
įstatymai ir institucijos ne tik 
nepažeistų šeimos teisių ir pa
reigų, bet jas remtų ir pozity
viai gintų. Tu prasme šeimos 
kaskart geriau turi suprasti 
savo vaidmenį kuriant vadina
mąją "šeimos politiką" bei 
jausti atsakomybę už visuo
meninį gyvenimą. 

Visuomenės tarnavimas 
šeimai tampa realiu, kai yra 
pripažįstamos, gerbiamos ir 
iškeliamos šeimos teisės (Jo
nas Paulius 11). Šia prasme, 
yra viena būtina sąlyga, kuri 
yra esminė ir privaloma - san
tuoka paremtos šeimos - ta
patumo saugojimo, vertinimo 
ir iškėlimo pripažinimas. Šis 
pripažinimas simbolizuoja 
aiškią demarkacijos liniją tarp 
šeimos, teisingai suvokiamos, 
ir visų kitų gyvenimo nesusi
tuokus formų, kurios savo pri
gimtimi neturi statuso. 

Atsiradus daugybei naujų, 
kitokias vertybes pabrėžian
čių, kalbančių apie kitas alter
natyvias šeimos sampratas, 
Katalikų bažnyčia ėmė for
muoti teisingo žmogaus lytiš
kumo plačiąja prasme sam
pratą. Vieno svarbiausių ren
gimo šeimai požiūrų, pertei
kimo samprata. Jos ypatybė -
ypatingas pabrėžimas, kad ly
tiškumo, lytinio gyvenimo ne
galima aiškinti atsietai nuo 
šeimos, o sutuoktiniai turi bū
ti susipažinę su sąmoningos 
tėvystės-motinystės pareigo
mis. Šis susipažinimas turi 
apimti labai skirtingus po
žiūrius: biologinius procesus 
gimdytojams reikia pažinti bei 
savo funkcijas, susijusias su 
šiais procesais ir į jas atsi
žvelgti. Katalikų bažnyčia mo
ko apie gyvenimą, atsakomy
bę ir šeimos rnisij ą šiuolaiki
niame pasaulyje. Kai kuriose 
šeimose ir šiandien stengia
masi perduoti santuokines 
vertybes, tačiau pasikeitimai 
visose dabartinėse visuome
nėse reikalauja, kad ne tik šei
ma, bet ir visuomenė per Ka
talikų bažnyčią parengtų jau
nuolius prisiimti atsakomybę 
už jų pačių ateitį. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, sukita kokyb6. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kulla §lus 



Poetas Algimantas Mackus 
pagerbtas Pagėgiuose 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Toli nuo Čikagos ir kai
myninio Cicero, kur poetas 
Algimantas Mackus gyveno 
nuo 1949-ųjų iki savo žūties 
autokatastrofoje 1964-ųjų pa
baigos, 2010 m. vasario 11 die
ną buvo paminėtas šio kūrėjo 
78-asis gimtadienis. Tui įvyko 
jo gimtajame Pagėgių mieste, 
kur veikia Algimanto Mac
kaus gimnazija. Šis vardas tai 
mokslo įstaigai suteiktas 
2008-aisiais, kai tų metų ru
denį buvo šios tada atnaujin
tos vidurinės mokyklos krikš
tynos. Dabar ji oficialiai vadi
nasi Pagėgių Algimanto Mac
kaus gimnazija. 

A. Mackaus pagerbimo 
šventėje vasario 11 d. kalbėjo 
buvęs čikagietis, prieš keletą 
metų persikėlęs gyventi į Vil
nių, visuomenininkas, buvęs 
neetatinis Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus patarėjas 

'TRUPUTĮ STATISTIKOS~ 

Lietuvos valstybės sekto
riuje darbuojasi apie 400,000 
žmonių; privačiame sektoriu
je - apie 760,000; savarankiš
kai - apie 170,000; apie 500,-
000 gyvena užsienyje; apie 
270,000 yra bedarbiai. Apie 
35% gyventojų gauna sociali
nę paramą; apie 20% gyvena 
žemiau skurdo ribos; šešėlinė 
ekonomika apie 20%. Mini
mali alga nuo 2008.1.1 patvir
tinta 800 litų mėnesiui; bedar
bių pašalpa - 650 litų. Mažas 
ir vidutines algas gauna apie 
80% gyventojų. (Duomenys iš 
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus ta
rybos kreipimosi, išsiuntinėto 
Lietuvos vyriausybei, prezi
dentei ir žiniasklaidai. Red.) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Poeto A. Mackaus draugas 
Leonas Narbutis kalba buvu
sio čikagiečio 78 metų gimi
mo minėjime jo vardu pava
dintoje gimnazijoje Pagė
giuose Ntr. autoriaus 

Leonas N ar bu tis. Prieš grįž
damas gyventi į Lietuvą, yra 
dirbęs toje pačioje "Margu
čio" radijo programoje, kurio
je ilgą laiką darbavosi A. Mac
kus Gis kurį laiką redagavo ir 
tuo pačiu pavadinimu ėjusį 
žurnalą). L. Narbutis ne tik 
papasakojo apie savo buvusį 
draugą A. Mackų, bet gim
nazijos muziejui padovanojo 
A. Mackaus Cikagoje rengtą 

medžiagą "Margučio" radijo 
laidai bei keletą istorinio po
būdžio nuotraukų iš ankstes
nių laikų. 

Buvęs čikagietis, dabar 
įsikūręs Vilniuje, pasidžiaugė 
gimnazijos mokinių kūrybi
niais darbais. Po renginio L. 
Narbutis apžiūrėjo A. Mackui 
skirtą parodą gimnazijos mu
ziejuje. 

Pats minėjimas sutraukė 
nemažą būrį gimnazistų, kurie 
nuo seniau domėjosi A. Mac
kaus kūryba. Mokytoja Vanda 
Žuklijienė pristatė kasmetinį 
(jau 12-ą) mokinių kūrybos 
almanachą. Ji pasidžiaugė kū
rinių įvairove, fantazija, pažy
mėjo, kad šį kartą almanache 
su savo darbais dalyvauja ir 
keli mokytojai. Keletas jau
nųjų kūrėjų paskaitė savo kū
rybos eilėraščių ir pagerbė se
nokai žuvusį išeivijos poetą, 
kurio vardu dabar pavadinta 
gimnazija. 

Gražių žodžių apie poetą 
A. Mackų ir jo idėjų puoselė
jimą šioje gimnazijoje išsakė 
gimnazijos direktorius Vaclo
vas Navickas. Jis paragino vi
sus domėtis poeto kūryba ir 
jo veikla, kad būtų pateisintas 
gimnazijai suteiktas A. Mac
kaus vardas. 

<„l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
brnuated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

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 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 

Platesnė informacija teikia ma www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų ka lbą 

(Federa linės va ldžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F 647 4 35 7528 E info@milmantasimmigration.com 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podolinimos netaikomos) 

l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.10% 
l metų iškeičiamos 1.00% 

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

4 metų 2.60% 
5 metų 3.10% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdien i n ių 
pa l ū kanų 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 
A ukštesni 

nuoš imči a i i r 
nemokami čekių 

patarnav imai 

palūkanos 

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

l metų 1.10% 
2 metų 1.50% 
3 metų 2.30% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 
l metų iškeičiamos 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1-------------l 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KAS D I E NINIŲ 1 metų 
PA LŪKANŲ 0.20% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.00% 
1.50% 
2.00% 
2.50% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS lškei<'!iomi prieš terminą 

mafesniais nuošim<'!iais 
Atviros, kintamų j ų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.00% 1---------1 

2 metų 

3 metų 
4 metų 

5 metų 

2.25% 
3.10% 
3.35% 
3.80% 
4.05% 
4.60% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pogol poreikolovimq 

1------------1 5 metų 

1.20% 
1.25% 
1.75% 
2.50% 
2.60% 
3.10% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENIN ĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

H:H 
PARAMA 

7.0% ir aukščiau www.pa rama .ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Pa lankūs nuošimčia i. Malonus ir sąžiningos 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 Šeši Uidoryto 
LIETUVIU KREDITO KOOPERA TYVAS PARAMA 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles . 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų 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 



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.111.16 Nr. 11 

9-0SPORTAS Ilgametis lietuviškasis švyturys 

Minint su fizine negalia Lietuvos parolimpinio judėjimo ko
miteto įsteigimo 20-metį, seimo vadovė Irena Degutienė pa
sveikino šio judėjimo organizatorius ir dalyvius 

Ntr. A. Pliadžio (iš LR seimo tinklalapio) 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" krep

šininkams nepavyko pergalių 
seriją užbaigti Eurolygos 
krepšinio varžyboms laimėti. 
Į paskutinę šio sezono kovą 
stoję žalgiriečiai Maskvoje tik 
pusantro kėlinio priešinosi 
CSKA komandai su Ramūnu 
Šiškausku ir pralaimėjo jai 
rezultatu 71:84. 

• Pakruojyje įvyko šalies 
k~epšinio lygos (NKL) 
"Zvaigždžių dienos 2010" 
renginiai. Intriguojančiose 
rungtynėse "Rytai" po atkak
lios kovos 57:56 nugalėjo 

"Vakarų" rinktinę. 

• Lietuvos čiuožėja Agnė 
Sereikaitė Vengrijos sostinėje 

Budapešte Europos jaunimo 
žvaigždžių greitojo čiuožimo 
taurės baigminėse varžybose, 
kuriose dalyvavo 18 valstybių, 
sportininkės iškovojo absoliu
čios nugalėtojos titulą. A. Se
reikai tė dalyvavo 1500, 500, 
1000 m nuotoliuose ir visuose 
laimėjusi tapo nugalėtoja ga
lutinėje įskaitoje. Šioms var
žyboms A. Sereikaitė ruošėsi 
kartu su Slovakijos rinktine, 
nes Lietuvoje tam nėra sąlygų. 

• Šešis kartus "Arnold's 
Strong!Ilan" varžybų nugalė
tojas Zydrūnas Savickas šį 
kartą liko antras - 34 metų 
lietuvis JAV pasibaigusiose 
varžybose nusileido amerikie
čiui D. Poundstone. Trečias li
ko dar vienas varžybų šei
mininkas T. Ortmayer. 

• Meksikoje pirmajame 
2010 metų sezono šiuolaiki
nės penkiakovės pasaulio tau
rės varžybų rate bronzos me
dalį iškovojo Andrejus Zad
neprovskis. 35-erių metų Pe
kino olimpiados bronzos me
dalininkas, kuris buvo vienin
teliu Lietuvos atstovu vyrų 
varžybose, baigmėje surinko 
5720 taškų (fechtavimasis -
1024 tšk. (1 vieta); plaukimas 
- 1288 tšk. (9); jojimas - 1200 
(3); krosas bei šaudymas -
2208 tšk. (27)). Aukso medalį 
pirmajame pasaulio šiuolaiki
nės penkiakovės taurės varžy
bų rate iškovojo čekas D. Svo
boda (5808 tšk.), o sidabro 
apdovanojimas atiteko 5724 
taškus baigmėje surinkusiam 
rusui S. Kariakin. 

• Estijoje Europos U-26 
(iki 26 metų) biatlono čempio
nate dar vieną sidabro medalį 
iškovojo Diana Rasimovičiūtė. 
Vieną kartą šaudykloje sukly
dusi lietuvė 7.5 km sprinto 
lenktynėse nuotolį įveikė per 
22 min. 27.5 sek. bei nugalėto
jai V. Semerenko iš Ukrainos 
pralaimėjo 29 sek.VP 

• 

Atkelta iš 4-ro psl. 

Dėl to lietuvių kilmės mo
kinių gretas kasmet papildo ir 
vokiečiai moksleiviai, o gim
nazijos brandos atestatas pri
pažįstamas visuose Europos 
ir pasaulio universitetuose bei 
aukštosiose mokyklose. 

Vasario 16-osios gimnazi
jos vaidmuo lietuvių tautos is
torijoje itin reikšmingas - ka
ro pabėgėlių laikais bei de
šimtmečius besitęsusiu popa
saulį išblaškytos išeivijos lai
kotarpiu gimnazija teikė prie
globstį lietuvių kilmės vai
kams iš viso pasaulio ir skati
no juos išlaikyti ir puoselėti 
savąją kalbą ir kultūrą; Atgi
mimo, Sąjūdžio ir Nepriklau
somybės atgavimo laikotarpiu 
Huettenfeldas tapo neoficia
lia Lietuvos atstovybe laisva
me pasaulyje; Šiandien mo
kykla duris atveria naujųjų 
emigrantų vaikams, norin
tiems greta valstybinėms vo
kiškoms gimnazijoms nustaty
tos mokymo programos mo
kytis lietuvių kalbos ir Lietu
vos istorijos bei užsiimti plačia 
lietuviška veikla. Į užsienį iš
vykusių lietuvių vaikams gim
nazija suteikia sąlygas puikiai 
išmokti kelias užsienio kalbas, 
nepamirštant gimtosios, pa
žinti Vakarų Europos kultū
ras, puoselėjant savąją bei su
bręsti tolerantiškais Europos 
piliečiais, dirbančiais tėvynės 
labui. 

Gimnazija dirba pagal 
Vokietijos valstybinę mokymo 
programą, pagrindinė dėsto
moji kalba yra vokiečių. Jau
nesniųjų klasių mokiniams 
dalis mokomųjų dalykų pasi
rinktinai dėstoma lietuvių ar
ba vokiečių kalba, o vyres
niems, šalia vokiškoms gim
nazijoms įprastų mokomųjų 
dalykų, suteikiama galimybė 
lankyti lietuvių kalba dėsto
mas lietuvių kalbos, literatū
ros bei Lietuvos istorijos pa
mokas. Atvykusiems į gimna
ziją vaikams, neturintiems pa
kankamai vokiečių arba lietu
vių kalbos žinių, siūlomi in
tensyvūs kalbos kursai. Kiek
vienais mokslo metais į gim
naziją kviečiami atvykti lietu
vių kilmės mokiniai iš Šiaurės 
ir Pietų Amerikos, norintys 
išmokti ar prisiminti gimtąją 
senelių ar prosenelių kalbą 
bei išmokti vokiškai, susipa-

• Lietuvos vyrų teniso 
rinktinė pergalingai baigė tri
jų dienų mūšį prieš Didžiosios 
Britanijos sportininkus "De
vis" taurės (Davis Cup) varžy
bų Europos-Afrikos zonos 11 
grupės pirmojo rato susitiki
me. Lemiamoje dvikovoje 
Laurynas Grigelis po atkak
lios 5 setų kovos 6:7 (6:8), 7:5, 
6:0, 2:6, 6:4 įveikė Daną Evans 
bei išplėšė pergalę Lietuvai 
rezultatu 3:2. Lietuvos ko
mandai kitus du taškus laimė
jo pajėgiausias Lietuvos teni
sininkas Ričardas Berankis. 
Tai buvo netikėtas smūgis D. 
Britanijos tenisininkams. 

l'EDOS SPECIALISTAS 
HIROP DI T ROBERTAS NEKRAŠAS 

GRYB ·LrNIAI U IRGIMAI 

)11. [AUGĘ NAGAI 

.... VlETrNĖ NEJAUTRA rR 
HIRURGI !S YDYMAS 

)11. S • IORŲ P DŲ PRI Ž!URA 

• VAIKŲ EISENOS 

LIGONIUS PRJJMAME: 
352 WILL O T. ., AN A T R, Ont. TE . (90-) 648-9176 

žinti su lietuviška ir vokiška 
kultūra bei papročiais. Baigę 
mokyklą savo šalyje, čia mo
kiniai dažniausiai praleidžia 
vienerius metus. 

Dėl mokyklos geografi
nės padėties bei unikalaus 
profilio, Vasario 16-osios gim
nazijos moksleiviai dažnai tam
pa simboliniais Lietuvos amba
sadoriais Europoje. Rennhofo 

bet ir visoje Vokietijoje bei už 
jos ribų šokiu ir daina repre
zentuoja Lietuvai, dalyvauja 
įvairaus masto politiniuose, 
kultūriniuose ir meniniuose 
projektuose. 

Nuo 2009 metų rugsėjo 
Vasario 16-osios gimnazijai 
vadovauja į Vokietiją iš Kau
no atvykusi dr. Bronė Narke
vičienė. Aukštai vertinama 

Scenoje konkurso "Dainuoju Lietuvai" nugalėtoja Edita Saaf 

pilis vis dažniau tampa susiti
kimo vieta politikams, diplo
matams, mokslininkams ir 
menininkams iš Lietuvos ir 
Vokietijos, bene kiekvieną sa
vaitgalį čia vyksta įvairūs ren
giniai, koncertai ar susitiki
mai. Lankydami tautinių šo
kių ansamblį, gimnazijos cho
rą ir orkestrą bei bendradar
biaudami su Rennhofo pilyje 
įsikūrusia Vokietijos lietuvių 
bendruomene, Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjunga, Lietu
vių kultūros institutu ir Euro
pos lietuvių kultūros centru, 
mokiniai ne tik gimnazijoje, 

pedagogė po studijų dirbo 
matematikos mokytoja Kau
no technologijos universiteto 
gimnazijoje, apgynusi sociali
nių ( edukologija) mokslų dak
tarės disertaciją, tapo šio uni
versiteto docente. Lietuvoje ji 
vadovavo jos pačios ir Mstis
lavo Rostropovičiaus labdaros 
ir paramos fondo "Pagalba 
Lietuvos vaikams" 2004 m. 
įkurtai "Nacionalinei moks
leivių akademijai", skirtai ga
bių Lietuvos vaikų ugdymui. 

Vasario 16-osios gimnazijos 
informacija 

(Ntrs. M. Gaurilčiko) 

~W~\I~ 

l:>E:"'l.A.L ~.A.~E: 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (4 6) 763-5677 
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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 



LT-20 - švenčiame 
Lietuvos gimtadienį! 

Šiais metais Lietuva šven
čia valstybės atkūrimo 20-etį. 
Lietuvos jaunimo organiza
cijų taryba (LiJOT), jaunimo 
informavimo portalas Euro
desk Lietuva, VšĮ "Drąsinki-

• ••• 
LT 20!: •• •••• •l• 
me ateitį" bei Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga kviečia 
visus jaunus žmones kartu 
Kovo 11-ąją pasveikinti Lie
tuvą su gimtadieniu. Organi
zatoriai jauniems žmonėms 
ne tik pateikia rekomendaci
jas, kaip derėtų paminėti šią 
dieną, bet ir kviečia užfiksuoti 
savo šventę, kad visas pasaulis 
pamatytų, kaip lietuviai moka 
švęsti savo Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną. Kovo 11-
osios kulminacija - jaunų 

žmonių dainuojama gimtadie
nio daina Lietuvai miestų bei 
miestelių aikštėse. 

"Esame įsitikinę, kad jau
ni žmonės Lietuvoje yra pilie
tiški ir patriotiški, tiesiog 
jiems reikia rasti naujų, mo
dernių ir patrauklių tos išraiš
kos formų. Kovo 11-oji nebū
tinai turi būti minima klau
santis politikų kalbų. Šią die
ną galima susitikus su drau
gais išsikepti Lietuvos gimta
dienio tortą, aplankyti istori
nę vietą, visą dieną vaikščioti 
pasipuošus lietuviška atribu
tika, klausytis lietuviškos mu
zikos ar pažiūrėti seną gerą 
lietuvišką filmą. Vienas iš 
Kovo 11-osios pažadų sauga
lėtų būti sprendimas nuo šiol 
net trumpąsias žinutes rašyti 
lietuviškais rašmenimis", -
vardija Lietuvos jaunimo or
ganizacijų tarybos pirminin
kas Šarūnas Frolenko. 

Pasak LiJOT vadovo, jau
ni žmonės ne tik kviečiami 
kaip nors kitaip atšvęsti 20-ąjį 
Lietuvos gimtadienį, bet ir sa
vo šventę fiksuoti filmuotoje 
bei fotografuotoje medžiago
j e ir visa tai siųsti LT20@ 
eurodesk.lt. Vėliau visa tai 
bus pateikta jaunimo infor
mavimo tinklalapyje www. 
eurodesk.lt. 

Šiame tinklalapyje jau
nuoliai gali rasti ir daugiau 
rekomendacijų, kaip būtų ga
lima minėti valstybines šven
tes bei informaciją, apie bend
rą visų dainą Su gimimo diena, 
Lietuva!, kurią visi kviečiami 
sudainuoti savo miesto ar 
miestelio aikštėje. 

Svarbu jaunimui rodyti 
tinkamą pavyzdį, brandinti 
mylinčią savo šalį visuomenę 
bei skatinti jaunimą veikti. 
Organizatoriai ragina atsa
kingai žvelgti į tautiškumo bei 
pilietiškumo puoselėjimą bei 
visus prisidėti prie šios gražios 
šventės ir veikti visiems kartu 
kaip vieningai tautai. "Tiki
me, kad projektas pasiteisins 
ir jaunimas gražiai paminės 
šią svarbią Lietuvai dieną. Juk 
jauni žmonės irgi vertina in
dėlį, įdėtą į Nepriklausomos 
mūsų valstybės kūrimą", - sa
ko "Drąsinkime ateitį" direk
torius Edmondas Babenskas. 

"Mes, jaunoji Lietuvos 
karta, norime garsiai ir tvirtai 
pasakyti - suprantame savo 
tautos istoriją, ją gerbiame 
bei esame patriotiški. Esame 
dėkingi tiems, kurie nenulei
do rankų ir už ją aktyviai ko
vojo, tiesiog, galbūt, kartais, 
to nemokame parodyti", - tei
gia Šarūnas Frolenko. 

Dėl papildomos informa
cijos kreiptis: Arnas Marcin
kus, LiJOT programų vado
vas, tel. 8659 13149; Agnė Za
lanskaitė, "Drąsinkime ateitį" 

projektų vadovė, tel. 8650 
85199. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , at iradu i ry~ium u kūno 

užalojimu, i ie k jirna 
• imigracija į Kanadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojamo turto pirkima /pa:da irr~a~ . . 
• konsultacijos Lietuvos re publika teises klausimais 

295 T he We. t Mall 6th Floor: Turonto, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklahpi.: WW\ pacelawfirm com El. pašta~: !awvcrs@pacelawfirm com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Mergytė ieško pasakos 

Vieną gražią šeštadienio 
popietę Los Angeles, CA, lie
tuviai sulaukė malonaus įvy
kio. Po ilgesnio laiko LADS 
padovanojo savo gerbėjams 
spektaklį: pasaką mažiems ir 
dideliems "Mergytė ieško pa
sakos", kurios scenarijų pagal 
Ramutės Skučaitės to paties 
pavadinimo knygelę parašė 
Edita Kliučinskaitė. Ji taip 
pat ir spektaklio režisierė. 

Žiūrovų gausa parodė, 
kaip visi esame išsiilgę teatro, 
o ypač pasakos, kurios veiks
mas šį kartą nukėlė visus į 
mišką, kuriame gyvena dide
lėmis dorybėmis nepasižymin
ti Laumė (Justina Grumslytė
Brazdžionis), egoistiška Gy
vatė (Aušra Juškaitė-Roze
gard) ir tinginys Voriukas 
(Rolandas Žukauskas). 

Mėnulyje miegantis Bur
tininkas - balsas Algimanto 
Žemaitaičio, lėlę - burtininką 
valdė Raimonda Tamošaus
kaitė, pražiūrėjo kaip šie miš
ko niekadėjai išvogė vaikų ge
rąsias pasakas. Prabudęs, tai 
pastebėjo, bet jau buvo vėlu. 
Vagišių ir pėdos ataušo. Į pa
galbą Burtininkui atėjo geroji 
Mergytė (Daiva Kamaraus
kaitė ). Ji prisižadėjo pasakas 
surasti ir Vaiduoklio (Aistė 
Markevičiūtė) padedama lei
dosi į kelionę. Viskas laimin
gai baigėsi. Mergytė ir Vai
duoklis surado vagišius, atė
mė iš jų gerąsias pasakas, o 
šie prisižadėjo daugiau taip 
negražiai nesielgti ir būti labai 
draugiški. 

Pasakos idėja labai graži 
bei pamokanti ir mažiems, ir 
dideliems. Atrodo, taip pa
prasta: tik būk geras, dėme
singas, mylėk kitus, ir viskas 
bus gerai. O kaip gaila, kad 
gyvenime labai dažnai būna 
atvirkščiai. Bet nenusiminki
me. Gal ne vienam žiūrovui ši 
pasaka padės susiorientuoti 
kas gerai, o kas ne. Ziūrovai 
plojo, šaukė bravo, bet ar visiš
kai suvokė, kiek laiko ir ener
gijos paaukojo visa grupė ta-

oo - Mamyte, - klausia sūne
~ lis, - ar tave irgi gandras at
~ nešė? 
~ - Taip, - atsako motina, - ir 

>Fi3 mane, ir senelį, ir močiutę ... 

lentingų žmonių, kad spek
taklis išvystų rampos šviesą. 

Pirmiausia, aišku, šio 
spektaklio sumanytoja Edita, 
matyta ne viename LADS pa
statyme kaip aktorė ir jau ant-

rą kartą pati surežisavusi 
spektaklį vaikams. Nuoma
žens pati pamėgusi pasakas, 
baigusi mokyklą studijavo 
teatro režisūrą Lietuvos Vals
tybinės konservatorijos teatro 
fakultetuose Klaipėdoje. 

Toliau reikėjo surasti en
tuziastų, kurie sutiktų šiame 
spektaklyje vaidinti. Po darbų 
susirinkti ir žaisti scenoje ne
taip lengva. Bet ko nepadaro 
meilė teatrui? 

Kai jau tekstai žinomi, 
prasideda spektaklio mizan
scenavimas, o čia ir medžių, ir 
kelmų, ir mėnulio, ir pasakų 

skrynios reikia, o kur dar visos 
smulkmenos, kaip burtų laz
delė, stebuklingi. maišeliai, ku
riuose slepiasi pasakos i~ t.t. 
Viską sunku ir suminėti. Cia į 
pagalbą atėjo dailininkės Lina 
Pukštaitė-Kundrota ir Jūratė 
Jurgelionytė-Vilienė. Ir pražy
do scena visom vaivorykštės 
spalvom, nuo gėlių ir paukščių 
margumo ir kitų miško gėry
bių. Pasakų skrynią suk~lė 
pats Editos brolis Tomas Ce
vykinas. O koks spektaklis vai-

- Keista, kad mūsų šeimoje 
niekas negimė normaliai, - nu
stemba vaikas. 

*** 
Petriukas klausia: - Mama, ko-

kams be muzikos ir dainų? 
Čia į pagalbą atskubėjo kom
pozitoriai Edan Gillen ir Ing
rida Matūla. Margarita Vai
nutienė taip pat prisidėjo prie 
muzikinės dalies. Spektaklio 

statyba įgavo geroką pagreitį 
ir įsuko į savo verpetą patyru
sią kostiumų dailininkę Aušrą 
Kriaučiūnaitę. Ji pasiuvo to
kius įtaigius kostiumus, kad 
žiūrovams nieko neliko, tik 
patikėti, kad scenoje ant šluo
telės jodinėja tikra Laumė, 
tinklą mezga tikras Voras, o iš 
po kelmo iššliaužia tikra Gy
vatė. Aišku, prie galutinio 
įspūdžio sutvirtinimo savo ga
bią ranką pridėjo grimuotoja, 
mokslus baigusi Lietuvos 
Teatro akademijoje, Aušra 
J uškaitė-Rozegard. 

Viską gerai sustygavus 
atėjo premjeros diena. Pagal
bininkai Raimonda Gintalie
nė ir Karina Gasparyan, va
dovaujami Editos, baigia 
ruošti likusią sceninę atributi
ką. Susirenka žiūrovai, pasi
girdus muzikos garsams ir nu
švitus scenai, prasideda teatro 
stebuklas. Prie pulto sėdintys 
režisierė Edita Kliučinskaitė 
ir garso bei apšvietimo inži
nierius Amandas Ragauskas 
garsu ir šviesa palydi spektak
lio herojus į pasaką. 

Vos neužmiršau nuosta
biai gražių ir spalvingų prog
ramėlės, plakato ir bilietų au
toriaus dailininko Rolando 
Kiauliavičiaus. Juos tiesiog 
galima įsirėminti kaip pa
veikslėlius. Visos reklamos di
zainerė Raimonda Tamošaus
kaitė. Specialius efektus pa
ruošė Hollywood studijų tos 
srities meistras Ron Rose
gard. Na, o sąrašą užbaigsime 
Emos Dovydaitienės, LADS 
pirmininkės, pavarde, kuri su 
visa valdyba finansavo šį pro
jektą, už kurį visi esame dė
kingi. 

Veronika Ragauskienė 

dėl tavo plaukai pražilo? 
- Tėvų plaukai pražyla dėl to, 

kad vaikai tėvų neklauso ... 
- Aaa!.. Dabar suprantu, kodėl 

senelė tokia pražilusi ... 
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MYLIMAM TĖVELilJI 

A t A 
VIKTORUI STAŠKUNUI 

iš.keliavus Amžinybėn, 
nuoširdi užuojauta mūsų bendruomenės narei Onai
Marijai Navickienei, jos vaikų šeimoms bei kitiems gimi-
nėms Lietuvoje KLB Londono apylinkės valdyba 

Su meile prisimename 

a.a. STASĮ TAMULAITĮ 
(1909.I.23-1982.IY.16) 

Po šimto metų (St. Tumulaitis) 

Po šimto metų užmigus amžiui 
Nurims menkystėj mano krūtinė, 
Ir mano dienos lyg pelldų liepsnos 
Išnyks su vėjais po šimto metų. .. 

Po šimto metų bedalė siela 
Nesieks gyvybės į ryto saulę, 

Širdyje~ platūs troškimai 
Sukniubs prie kapo po šimto metų. .. 

Po šimto metų nauja gyvybė, 
Nauji siekimai stiebsis į sa~, 

Širdis be vardo pavirtus dulke 
Klajos su vėjais po šimto metų. .. 

M. Tamulaitienė 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAM VYRUI IR BROLIUI 

AtA 
VINCUI ZADURSKIUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie velioni 
palydėjo į amžinybę. Nuoširdi padėka prelatui Jonui 
Staškevičiui už gedulines Mišias, A. Žilvytienei už 
Mišių skaitinius ir visiems užsakiusiems šv. Mišias. 
Dėkojame "Aro" choristams, Petrui Šturmui, Lilijai 
Thrūtaitei ir V. Pečiuliui, kurie visi giedojo pageidau
tas brangias giesmes. Ačiū mielam draugui A. Mali
nauskui už prisiminimo žodžius. Reiškiame nuošir
džią padėką Daliai Nork:utei ir p.p. Pargauskams. 

Su dėkingumu visiems -

Zadurskių šeima 

l ULKS ŽINIOS l 
Užsienio lietuvių katalikų 

sielovados (ULKS) fondui 
a.a. Eugenijaus Kuchalskio 
atminimui pagerbti aukojo: 
A Augaitienė, Z. Augaitienė, 
S. Aušrotienė, V. Butkys, R. 
Celejewski, B. Čepaitienė, 
J.Z. Dabrowski, D.V. Dargiai, 
J. Gačionienė, AS. Grigaliū
nai, J .O. Gustainiai, P. Jankai
tienė, A Jurcevičienė, p. K.a
zilis, B. Kazlauskaitė, dr. A. 
Kazlauskas, G. Kuzmienė, L. 
Kybartienė,l.Kyniantienė,A 

Ledienė, L.G. Matukai, l. 
Paškauskienė, R.G. Paulio
niai, V. Paulionis, B. Pichler, 
M. Povilaitienė, M.S. Putri
mai, O. Rimkus, B. Sapijonie
nė, A Skučas, AL. Smolskiai, 
T.B. Stanuliai, P. Stripinis, A 
Sungailienė, B. Thmulionienė, 
A.A. Vaičiūnai, A. Valadkie
nė, dr. M.D. Valadkos, A.l. 
Žemaičiai. Iš viso suaukota 
$1,170. Aukas rinko B. Kaz
lauskaitė ir M. Povilaitienė. 

Velionies šeimai ir visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos delegatas ULKS reikalams 
prel. E. Putrimas. RR 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Tėvynės sąjungos skyrių 

sueigoms skirtame aplinkraš
tyje rašoma: "Prašome atmes
ti Vyriausybės parengtą vardų 
ir pavardžių rašymo doku
mentuose įstatymą". Prieš 
konstituciniam įstatymo pro
jektui seime pritarta (32 už, 15 
- susilaikė, 2 - prieš). Thi pa
žeidžia Lietuvos respublikos 
Konstitucijos 7, 10, 14, 29 
straipsnius, Konstitucinio teis
mo sprendimus, Lietuvos vy
riausiojo administracinio teis
mo sprendimą, seimo nario 
priesaiką saugoti mūsų žemių 
vientisumą. Tuliau pagrįstai ir 
plačiai aiškinama, kodėl ne
reikia keisti lietuvių kalbos 
raidyno ir rašybos. Minėtame 
projekte siūloma Lietuvos 
respublikos piliečių vardus ir 
pavardes skubiai pradėti ra
šyti "nelietuviškais lotyniško 
pagrindo rašmenimis". Tai 
prieštarauja anksčiau pa
skelbtiems kalbininkų spren
dimams. Lenkams spaudžiant 
tokie esminiai lietuvių kalbos 
rašybos pakeitimai turėtų būti 
nubalsuojami tautos referen
dume, pabrėžia aplinkraštį 
pasirašiusi "Vilnijos" draugi
ja. Inf. 

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

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

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė· 
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882· 
8531. 

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 

MBTINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2010 m. kovo 31, trečiadienį, l v.p.p., 

"Vilnius Manor" pensininkų namuose, m aukšte, 
1700 Bloor St. W., Turonto, Ontarlo. RegistraclJa nuo ll val. 

DARBOTVARKĖ 
l. Susirinkimo atidarymas. 
2. Prezidiumo sudarymas: 

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus; 
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos. 

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas. 

4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 
e) revizijos komisijos, d) revizoriaus (auditor). 

5. Diskusijos dėl pranešimų. 
6. 2009 metų apyskaitų tvirtinimas. 
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2010 metams. 
8. Rinkimai: 3 nariai į valdybą (3 - trejiems metams) ir 

1 narys į revizijos komisiją. 
9. Einamieji reikalai. 

10. Susirinkimo uždarymas. 
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 

prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly
vaujančių narių skaičiaus. 

DĖMESIO! Nominaciniai pareiJkimai kandidatuoti į Toronto 
lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į ra.ftinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 29, 12 v.d. 

VALDYBA 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>'Y-"L LEP-"CiE 
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 NUOLAIDA 

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 LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. kovo 10 ir 24 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštin<( 
PRJSTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 
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\ S; e l kina;,. e ~ ~ K Q y Q 11 siai UebJvos neprl!<'ausomybės atkūrimo 
( Lietuvių kredito Į'ALl(A ~ M l N E J l M A S 

kooperatyvą M PAGRINDINĖ KALBĖTOJA - Uetuvos seimo narė 

Galite drąsiai didžiuotis, kad išaugote į stiprią HAMILTONE kovo 20, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 
Meninę programą atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vad. Darijos 

lietuvių finansinę instituciją. Deksnytės, "Aukuro" aktoriai Marija Kalvaitienė ir Kęstutis Kalvaitis. 
Didi pagarba kooperatyvo valdybai, 

tarnautojams bei nariams. 

LINKIME IA TOLIAU SĖKMINGAI AUGTI BEl STIPRĖTI. 

Prisikėlimo kredito kooperatyvas 
J s s s s ~ 

KLK Moterų dr-jos skyrių atstovių 
SUVAžlAVIMAS 

įvyks 201 O m. gegužės 1-2 d.d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose 

GEGUŽĖS 1, šeštadieni, 1 O v.r. suvažiavimo atidarymas, 
sveikinimai bei darbo posėdžiai ; GEGUŽĖS 2, sekmadienĮ, 

šv. Mišios, paskaita, agapė ir suvažiavimo uždarymas. 

VISOS NARĖS IR SVEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
KLK Moterų dr-jos centro valdyba 

'<ES1'1\t ~'Ja\S 
AR·r STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 

KLB Krašto valdyba sudarė Krašto tarybos 
RINKIMŲ KOMISUĄ: 

V. Bireta, R. Poškienė (pirm.), R. Žilinskienė 

KLB apylinkių Rinkimų komisijos KANDIDATŲ SĄRAŠĄ į Turybą privalo 
atsiųsti Krašto tarybos rinkimų komisijai iki 2010 m. gegužės l d. 
KLB Krašto tarybos rinkimų data - 2010 m. gegužės 30 d. 

Krašto tarybos rinkimų komisija išsiuntinės apylinkėms visus reikalingus dokumentus. 
Dėl rinkimų eigos kreiptis į KLB Krašto tarybos rinkimų komisiją. 

Komisijos adresas: l Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A SGl. 
Tul. 416 533-3292; faksas 416 633-2282; el.paštas klb@on.aibn.com 

KLB Kraito valdyba 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinkJalapi11 ""'Lte!Zlbsf!PD laukiajūsq apsilankymo. Jame ruite nau· 
dingos informacijos apie prenumeratas, sblbimus ir pan. 'lllip pal galėsite puisbityti m slmdlės 
D.UJDerio 15 ir 16 psL Kviečiame siųsU savo pastabas eleldroniaiu paštu - te!Jlb@mnn,mm 

•fares are base d on roundttip and the traYel departure d ate must be priorto 04/30/2010. Minimu m stay: the night bec:ween Saturday and Sunday. V1aximum stay: 30 days. Child discount: 25% d iscotllt for d'lildren betw"een 2 and 11 ye:ars old. 
No Stopovers. CĄD200.00 canc.etlation fee ..., um:il 1 day prior to departure. Cen.ain oonditions and re:stria:ions may apply. Offer is subjea: to limited ava ilability, chan~ and withdrawal without notice:. Taxe:s may vary f rom CAD175.00 - CAD425.00 
approximate:ly depe:nding:on dest ination. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Praėjusį savaitgalį mūsų 

Lietuvos ~ankinių, Gerojo Ga
nytojo ir Sv. Kazimiero švento
vėse buvo iškilmingai atšvęsta 
Tikinčiosios Lietuvos diena. 

• Šią savaitę užbaigiamos 
mūsų šventovėse kun. Lauryno 
Grikiečio vedamos Gavėnios 
susikaupimo dienos, už kurias 
jam visi parapijiečiai dėkoja. 

• Gauta žinia, kad JAV-se 
mirė a.a. Vytas Mielkaitis, pusbro
lis mūsų parapijiečių - Onos De
mentavičienės ir Vinco Baliūno. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivysku
pijos įsakyta antroji rinkliava 
Share Life. 

• Wasaga Beach LB apy
linkės valdyba rengia Kovo vie
nuoliktosios minėjimą kovo 23, 
antradienį, 2 v.p.p. šalia Gerojo 
Ganytojo šventovės esančioje 
misijos kavinėje. Dalyvaus ir 
kalbės Lietuvos seimo narė 
Auksutė Ramanauskaitė-Sko
kauskienė, vyriausiojo Lietuvos 
partizanų vado gen. Adolfo Ra
manausko-Vanago duktė. 

• Klebonijoje turime pa
gerintą telefonų sistemą, kurią 
sutvarkė ir naują įrangą pado
vanojo bei patarimus davė inž. 
Gediminas Sakus. Dabar priė
mimas žinių telefonu parapijoje 
bus užtikrintas, jei ir visi kuni
gai iš klebonijos būtų išvykę. 

• Ąnapilio knygyne plati
nama Zodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laida. Taip pat 
galima įsigyti: sausio-vasario 
Lithuanian Heritage numerį, 
Richard Scarry knygelę vaiku
čiams Mano žodynas, Vytės Ne
munėlio knygelę Meškiukas rud
nosiukas, priešmokyklinio am
žiaus vaikučiams "Pučia vėjas" 
garsaplokštę (CD) ir "Dainavos" 
'!fŲ vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". 

• Mišios kovo 21, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Rėkų ir Čar
nelių mirusius; 11 v.r. už para
piją; Vasagoje Gerojo Ganyto
jo šventovėje kovo 21, sekma
dienį, 2 v.p.p. už a.a. Doreen 
Tarvydienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje kovo 20, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Pra
ną ir Stasę Aleliūnus. 

IX Lietuvių dainų šven
tės, įvyksiančios Toronte š.m. 
liepos 2-4 d. d., bilietai bus 
parduodami Anapilyje kovo 
21 d., Prisikėlimo parapijoje 
balandžio 11 d. ir Tėviškės ži
burių spaudos popietėje Ana
pilyje balandžio 11 d. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Gavėnios rekolekcijos 
prasidės šį ketvirtadienį su Mi
šiomis ir pamokslu 10 v.r. ir 7 
v.v., penktadienį taip pat 10 v.r. 
ir 7 v.v., šeštadienį 10 v.r. ir 5 v. 
p.p. parapijos šventovėj, o "Vil
nius Manor" patalpose 2.30 v. 
p.p. Sekmadienį įprasta sekma
dienio Mišių tvarka. Išpažinčių 
bus klausoma prieš kiekvienas 
rekolekcijų Mišias. Rekolekcijas 
ves kun. Laurynas Grikietis, 
Kauno Šv. Dvasios parapijos 
vikaras ir katalikiškos gimnazi
jos kapelionas. Per rekolekcijų 
Mišias daroma rinkliava bus 
skirta rekolekcijų išlaidoms pa
dengti. 

• "Share Life" vajaus pir
moji rinkliava bus daroma šį 
sekmadienį. Antroji - balan
džio 25 d., o trečioji - gegužės 
30 d. Šio metinio vajaus lėšomis 
išlaikoma daugiau kaip trisde
šimt Toronto arkivyskupijoj vei
kiančių labdaros organizcijų, 
išlaikoma kunigų seminarija ir 
padedama atsilikusiems kraš
tams. Visi yra kviečiami prie 
šio vajaus prisidėti. 

• Kovo 12 d. palaidotas a.a. 
Jaunutis Kuncaitis, 78 m. Pali
ko žmoną Anelę, dukrą Mariją, 
sūnų Vytautą ir pusbrolį Vincą 
Piečaitį su šeima. Kovo 13 d. 
palaidotas a.a. Antanas Bum
bulis, 88 m. Paliko dukras Vidą 
White ir Rimą Dornfeld su šei
momis Kanadoj ir brolį Praną 
su šeima Lietuvoje. Kovo 15 d. 
atvežtas po Mišių iš Orange
ville, ON, St. Timothy katalikų 
šventovės į Šv. Jono lietuvių 
kapines a.a. Edmundas Jurevi
čius, 54 m. Paliko tris dukras ir 
seserį Dainą Baronaitienę su 
šeima. Lietuvoje mirė a.a. Ka
milė Oželienė, Vytauto Mont
vilo sesuo, ir dr. Antanas Prans
keviči us, S. Bušinskienės ir 
St.Pranskevičiaus pusbrolis. 

• Parapijos metinis narių 
susirinkimas vyks balandžio 18 
d., 12 v.d. Susirinkime bus pa
daryti visų parapijos tarybos 
sekcijų veiklos pranešimai, pri
statyta parapijos metinė apy
skaita ir renkama pusė parapi
jos tarybos narių. Yra sudaryta 
nominacijų komisija iš B. Ce
paitienės (416 621-2343), D. 
Nausėdienės (416 231-1423) ir 
J. Stasiulevičienės (905 890-
0813), kuri paruoš kandidatų į 
tarybą sąrašą. Šis sąrašas galės 
būti papildytas ir susirinkime. 

l AUKOS l Jei kas nori kandidatuoti ar, ... _________ ..... _ gavus sutikimą, pasiūlyti kitus, 

Sesutės Elenos Žulienės yra prašomi susisiekti su nomi
vienerių metų mirties prisimini- nacijų komisijos narėmis. 
mui J.C. Kurai Tėviškės žibu- • Visi parapijiečiai yra 
riams aukoio $100. 

J skatinami vartoti aukų voke-

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

lius, kad metų pabaigoje galėtų 
gauti per metus suaukotos su
mos, kuri yra atleidžiama nuo 
mokesčių, pakvitavimą. Tiems, 
kurie aukoja kas sekmadienį 
per "Paramos" ir Prisikėlimo 
kredito kooperatyvus, vokelių 
nereikia. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
21: 8 v.r. už Oną ir Pijų Sakevi
čius; 9 v.r. už Vytą Vingelį; 
10.45 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, už Budreikų šei
mos mirusius ir už a.a. Rimantą 
Anskį; 12.15 v.d. už a.a. Juozą 
Žabą. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku - 11.15 v.r. Popa
maldų vyks konfirmantų pa
moka. 

• Verbų sekmadienį, 11.15 
v.r. vyks Moterų draugijos me
tinės apmąstymo pamaldos, ku
riose Rūta Zilinskienė tars ap
mąstymo žodį. 

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

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - balandžio 7 d., 7.30 
v.v. LN posėdžių kambaryje. 

• LN ieško virėjų. Kreiptis 
tel. 416 532-3311. 

• Kiekvieną sekmadienį 
popiečių metu nemokama ma
šinų stovėjimo aikštelė nuo 11 
v.r. iki 6 v.v. 

• Mašinų stovėjimo aikšte
lės naujos kainos! Galima išsi
nuomoti mėnesinę mašinos sto
vėjimo vietą. Dėl papildomos 
inf. kreiptis tel. 416 532-3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

•Lietuvių Namų interneti
nis tinklalapis lietuvių kalba: 
www.torontolietuviunamai.co 
m, anglų kalba: www.lithuani
anbanguethalls.ca. GS 

• Balandžio 11, sekmadie
nį, 2.30 v.p.p. Lietuvių Namuo
se bus rodomas dokumentinis 
filmas "Žemaitis pas Beriją". 

• "Knygos Lietuvai" vajus 
ruošia užsienio lietuvių autorių 
knygų siuntą į Lietuvą. Norintys 
knygas siųsti prašomi skambinti 
tel. 416 769-1266. Knygas paim
sime iš namų. VK 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Kovo 20 d. pamokų ne
bus - pavasario atostogos. 

•Tėveliai! Kovo 27 d., 9.15 
v.r. įvyks posėdis abiturientų 
tėveliams pasitarti su tėvų ko
mitetu ir mokyklos vadovybe 
apie 8 sk. ir aukštesniųjų litua
nistinių kursų abiturientų pa
gerbimą. 

• Kovo 27 d., 9 v.r. Algis 
Nausėdas ves pokalbį aukštes
niuose lituanistiniuose kursuose 
tėveliams ir moksleiviams apie 
KI.F veiklą. Kviečiame dalyvauti. 

• Balandžio 3 d. Velykų 
atostogos. 

• Kviečiame apl~ www. 
maironiomoįykla.net. Zivilė 

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! 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos XIII-ojo kongreso 
Kanados atstovai su pirminin
ke Rūta Samonyte sekmadie
nį, kovo 21 d. po 10.45 v.r. Mi
šių, Prisikėlimo parapijos salėj 
padarys pranešimą apie 
Kongreso eigą. Visi dalyviai 
bus pavaišinti kava, pyragais ir 
galės įsigyti kongreso suve
nyrų. 

~ MOI\JTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos susirinkimas įvyko kovo 14 d. He
raldas Celtorius pakvietė kleb. kun. Paulių Mališką malda pra
dėti susirinkimą. Praėjusio susirinkimo išsamų protokolą, priimtą 
be pataisų, skaitė Stefanija Jutuvienė. Klebonas padėkojo kadenci
ją baigiantiems H. Celtoriui ir Daivai J augelytei-Zatkovic už jų įdė
tą darbą. Jie sutiko pasilikti komitete, bet, atsiradus naujam kandi
datui Rimui J akubauskui, įvyko rinkimai. Balsų dauguma išrinkti 
H. Celtorius ir D. Jaugelytė-Zatkovic. Pirm. H. Celtorius pateikė 
finansinę apyskaitą. Išsamiau viską aiškino klebonas ir H. Celtorius. 
Buvo daug klausimų ir pasiūlymų. Siūlyta pakelti parapijos mokes
tį. Tikimasi finansinio pagerėjimo. Naujasis klebonas paskirtas še
šeriems metams. Susirinkime dalyvavo 52 asmenys. Parapijos ko
mitetą dabar sudaro Heroldas Celtorius, Stefanija Jutuvienė, Dai
va Jaugelytė-Zatkovic, Petras Paulauskas, Stasė Budrevičiūtė ir 
Aleksas Piešina. Klebonui palaiminus vaišių stalą, susirinkusieji 
dar ilgokai dalijosi rūpesčiais, susijusiais su parapijos ateitimi. Vai
šes paruošė P. Paulauskas. 

Lietuvos ambasadorės Gintės Damušytės rengtame Nepri
klausomybės atstatymo 20-čio minėjime - filmų festivalyje 
Montrealiui atstovavo 41 asmuo. Dalyvavo Aušros Vartų par. kle
bonas kun. P. Mališka, KLB Montrealio apylinkės pirm. Silvija 
Staškevičienė ir garbės kons. Arūnas Staškevičius. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos susirinkimas nukeltas 
į balandžio 18 d. 

A.a. Marion Shea-Millerienė, 87 m. amžiaus, mirė kovo 7 d. 
Laidotuvių Mišios Aušros Vartų šventovėje buvo atnašautos kovo 
13 d. Liūdi vyras Alfonsas Miller, buvęs parapijos komiteto narys, 
daug giminių bei artimųjų. Kūnas sudegintas, pelenai laidojami 
Notre Dame des Neiges kapinėse. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinis ratelis" ketvirtadienį, kovo 4, susirinkime 

atšventė šv. Kazimiero atlaidus specialiais pietumis. Pirmininkė 
Helen Kurylienė priminė ilgametę narių draugystę. Nariai pasi
dalino prisiminimais apie "Auksinio ratelio" pradžią, ekskursi
jas, labdaros muges ir kt. Komitetas pagerbė Kazimierą 
Kriščiokaitienę jos vardinių proga. 

Verbų sekmadienį, kovo 28, po šv. Mišių parapijos komite
tas ruošia kugelio pietus. Auka $10. Visi kviečiami. MZ, VL 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos šv. Kazimiero atlaiduose 
sekmadienį, vasario 28, dalis garbės svečių (iš k. virš.) Jeannie 
Benienė, parapijos chorvedžio padėjėja, kun. Joseph Powers, 
kons. Arūnas Staškevičius, KLB Montrealio apylinkės pirm. 
Silvija Staškevičienė, kun. Paulius Mališka, par. k-to sekretorė 
Linda Visockaitė-Poole; apačioje - vaišių paruošėjos (iš k.) 
padėjėja Dana Mickaitė-Heroux ir parapijos komitetas -An
toinette Brilvičienė, Nijolė Šukienė, Alice Skrupskytė, Romas 
Išganaitis, Jonas Zienka. Trūksta Dan Vizbaros, Birutės Bril
vičiūtės-Lamothe, Johanne Skyrie-Lefebvre ir Tanya Dasys 

Ntrs. G. Zenaičio 
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