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Atsiėmėm

kas mūsų

Dar viena diena atmintina ir sukaktis

minėtina

- tai

Klaipėdos krašto atvadavimas, įvykęs prieš 85 metus sausio
mėnesį. Dėmesys šiam įvykiui, kaip ir kasmet, gana nevienodas. O vis dėlto pajūrio atvadavimas buvo ir lieka reikšmin-

gas visai Lietuvai.
ŪROS mylėtojai ir jūrininkai dažnai papriekaištauja,
kad lietuviai per mažai domisi jūra, nes jie žemdirbiai
ir tik žemę maitintoją gerbia ir vertina. Maždaug taip
ir buvo daugelį metų. Bet šiandien jau laikas klausti, kaip
žemdirbystė gali kenkti jūrai ir kaip jūra žemdirbystei? Juk
tai turėtų būti lengvai suderinami dalykai, vienas kitą papildantys. Kai senesniu, sakytume net tradiciniu, požiūriu
žemdirbystė reiškė sėslumą, savosios sodybos idealizavimą,
rimtumą, net perdėtą išaukštinimą, žvalgymasis į kažką kitą
geriausiu atveju galėjo atrodyti kaip vėjavaikiškumas, nes
žemė yra duona, žemė didysis turtas, žemė pragyvenimo
šaltinis, vienintelis naudingas palikimas, žemė - tėviškė ir
patriotizmo ugdytoja. O kas jūra ir jūreiviai? Kažkas nerimto - užtenka pažvelgti į iš laivo išlipusį jūrininką, pasekti,
kur jis eina, kaip elgiasi - ir pamatysi, kokie ten "svieto perėjūnai" ir nerimti padaužos susimetę. Ūkininkas - garbingas asmuo, jūrininkas - pramuštgalvis. Tokių ar panašių aptarimų būta nemažai. Ar šiandien kas nors pasikeitę? Juk
mažai beliko prie savo sodybų prisirišusių ūkininkų, Lietuva
sumiesčionėjusi, jos gyventojai pasidarė judrūs, vertybių eilė perstatinėjama, jie visą pasaulį kone labiau gerbia nei savo gimtąjį kraštą. Atrodo, atidesnis žvilgsnis į jūrą sutaptų
su naujais polėkiais. Ir vis dėlto taip dar nėra. Laivynas vis
dar ne lietuvių rankose. Jūra bei laivyba besidomintys jau
ne kartą kėlė tą klausimą, kaltino vyriausybę, kad savų jūri
ninkų ruošimas esąs apgailėtinoj būklėj, kad laivyne net komandos rusiškos. Sios srities pokyčiams reikėtų stipresnio
susiorganizavimo. Gal ta kryptimi ir yra kas nors daroma,
bet žinių apie tai mažai.
AI tokie rūpesčiai ir pamąstymai iškyla minint Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį. Ką bekalbėti apie
stipresnius susiorganizavimus, kai jau kai kuriems
praeities tyrinėtojams nepatinka "atvadavimas" ar įvykis,
pavadintas sukilimu. Ką gi - Klaipėdos krašto prijungimui
prie Lietuvos gal jau reikėtų kitokio pavadinimo? Gal atsiras koks naujadaras? Istorinė tikrovė išlieka ta pati - Klaipėdos krašto įjungime į Lietuvos valstybės teritoriją veikė
keli to paties tikslo siekiantys veiksniai, iš kurių, reikia pripažinti, svarbiausias buvo - mažlietuvių klaipėdiečių ryžtas
glaustis prie savų tautiečių, kurie jau buvo atstatę savo valstybę. Tam tikslui buvo panaudotos visos galimos priemonės,
kad tai įvyktų, nes proga buvo vienintelė ir uždelsimas būtų
apsunkinęs užmojį vykdyti. Kad Klaipėdos kraštas Lietuvai
nešė ną.udos, gali patvirtinti nuo to laiko prabėgę 85-eri
metai. Siandien tas kraštas yra integralinė valstybės dalis.
Toks ir liks, nes jokių rimtų teritorinių pretenzijų į šį kraštą
niekas nebereiškia. Tai to krašto atvadavimo nuopelnas.
Kai mes su savo pasieninėmis teritorijomis esame jau pasitvarkę kaimynų naudai, tai Klaipėdos krašto atvadavimas
rodo pavyzdį, kaip turėtume tvarkytis, kaip veikti, kad
mums priklausančios istorinės žemės grįžtų tikriesiems savininkams. Nūdien gal jau ne vienam kyla klausimas, kodėl
grįžo Vilnius, o negrįžo kitos Lietuvai priklausančios pietryčių sritys? Gal kas mėgintų aiškinti, kad ten per mažai belikę lietuvių? Toks aiškinimas nebeatitinka šių laikų tarptautinių nuostatų, kai gyventojų grupavimas pagal tautybes
prieštarauja žmonių judėjimo politikai. Žinoma, tuose reikaluose ne paskutinį vaidmenį atlieka amžiais besitęsianti
praktika - kas galingesnis, tas teisingesnis. O vis dėlto šitoji
tikrovė neturėtų nutildyti balsų, kai reikia ginti svarbias istorines pretenzijas, valstybės garbę bei jos egzistenciją. ČS
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Lukiškių aikštė laisvės kovų įamžinimo
Ką

"Ant svyrančių šakų linguojas žvaigždės tingios" (Henrikas Radauskas, eil. "Čiurlionis")
Ntr. nežinomo aut.

Teisės

vaidmuo, išsaugant tautinį
tapatumą globalizacijos sąlygomis
Panevėžio

vyskupijos kanauninkas kunigas Robertas Pukenis

l.
kultūros. Tauta save išskleiŠio straipsnio tikslas yra džia, gyvena ir nepraranda saatkreipti dėmesį į vieną aktua- vęs tik kurdama nacionalinę
liausių temų - į Lietuvos liki- kultūrą. Kur begyventų žmomą. Globalizacijos sąlygomis, gus, jis nori pažinti savo taumažos tautos atsiranda išny- tos ištakas, istoriją, gimtąją
kimo pavojuje. Ar gali teisė kalbą ir žemę, kuri vadinasi
apsaugoti tautinį tapatumą, Tėvynė. Jis nori būti tuo, ką
valstybei esant Europos są Dievas įdiegė į jo asmens prijungoje?
gimtį, t.y. tautinį tapatumą.
Norėtųsi pasvarstyti apie Nacionalinį tapatumą geriaumažų tautų išlikimą sudėtin siai apibūdina kultūra, kurią
game globalizacijos procese, sudaro mokslas, menas, relinagrinėjant ne tiek Europos gija, tautinių papročių ir kalsąjungos teisinę sistemą, kiek bos puoselėjimas, taip pat naatkreipiant dėmesį į mažų cionalinių ir religinių mažumų
tautų nacionalinį tapatumą. teisių apsauga. Kultūrą suvoPamėginkime suvokti, kiek kiame, kaip buvimo erdvę, o
teisė gali prisidėti išsaugant visą žemę - kaip mažą žmonių
Lietuvos tautinį identitetą planetą. Kiekvienas valstybiXXI š. Europos sąjungos (ES) ninkas ar visuomenės veikėjas
kontekste ir koks teisės vaid- privalo turėti tautos išlikimo
muo, puoselėjant nacionalinę strategiją. Tauta, kaip ir žmokultūrą.
gus, turi prigimtinę teisę būti
Tautinis tapatumas neat- laisva, pati suformuoti savo
skiriamas nuo nacionalinės valstybės modelį ir likimą.

Svarbiausios priežastys,
sugriovusios sovietinį bloką,
buvo nacionaliniai judėjimai
ir religijos atgimimas, tautų
laisvo apsisprendimo siekiai
ir stiprėjanti žmogaus teisių
apsauga, centralizuota ir planinė valstybės ekonomika
(laisvos rinkos nebuvimas),
taip pat karinis lenktyniavimas, prarijęs milžiniškas biudžeto lėšas. To rezultatas skurde skendinti liaudis ir
partinė nomenklatūra, turtais
ir prabanga kartais lenkianti
kapitalistus. Socialistinio realizmo atstovai norėjo užvaldyti visas žmogaus kūrybos sritis, padarydami Sovietų Są
jungą kultūriškai bevaisę ir
atsilikusią kaip trečiojo pasaulio šalį. Teisės nesilaikymas Sovietų Sąjungoje ją ir
sugriovė.
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Sveikas varžymasis, kai me, kiek didžiulių pralaimė
laikomasi aiškių taisyklių, kai jimų mūsų tautai, ypač jaunaparodomas sumanumas, gru- jai kartai, atneša šimtais nuopės susitelkimas, fizinė ir psi- šimčių išaugęs sidro, kokteichologinė ištvermė, yra neat- lių ir kitų tariamai "nekaltų"
skiriama žmogiškosios kul- gėrimų suvartojimas. Nuolat
tūros dalis. Sportiniai žaidi- girdime daugybės dorų žmomai padeda leisti laisvalaikį, nių, motinų, tėvų, mokytojų
teikia jaunimui grūdinimosi, prašymus gelbėti bedugnės
veržlumo, atkaklumo, valios link pasukusius jaunuolius.
ugdymo pavyzdžių. Daug Todėl negalime nutylėti cidžiaugsmo visiems sukelia nizmo viršūnę pasiekusių teipergalės, kurias pasiekia ko- ginių, esą alkoholio propamandos, kovojančios už savo ganda yra lemtingas Lietuvos
valstybę, garsinančios Lietu- sporto ramstis. Tokius "arguvą. Tai, jog čempionatai ir mentus" tenka atremti labai
olimpiados šiandieniame pa- tiesmukai - būtent dėl agresaulyje susiejamos su tautų syvaus alkoholio brukimo vivardais, o krepšinis ar futbo- sais informacijos kanalais,
las - be galo populiarus, ver- dėl jo "laisvos" prekybos
čia ypač atsakingai žvelgti į krepšinio aikštelės nesulaukė
sporto ir jį supančios rengi- šimtų aukštaūgių, talentingų
nių industrijos poveikį.
vaikinų ir merginų. Deja, jie
Trijų Karalių iškilme va- baigė savo dienas savižudykar pasibaigusių šiemečių bėmis ar leidžia nualintą beKalėdų švenčių ramybę su- prasmį gyvenimą visuomenės
drumstė kaip reta piktų dis- užribiuose. Jie, o drauge ir
kusijų ir net žodinio smurto mes, netapome pasaulio ar
banga. Ją nepaisydami nei Europos čempionais.
susitaikymo meto tradicijos,
Tiems, kurių rankose vinei paprasčiausio padorumo suomenės nuomonė, politisąmoningai bei tikslingai su- niai sprendimai, valdžios gakėlė alkoholio ir žiniasklai- lia, tenka pradėti metus nuo
dos verslo grupė. Dėl pelno, labai paprasto, tačiau lemkuris gali sumažėti seimui tingo pasirinkimo išlaikyti ar
įvedus svaigiųjų gėrimų rek- atsitraukti prieš agresyvų
lamos apribojimus, jie ryžosi verslo spaudimą. Tai pasirinprovokuoti socialinę des- kimas tarp melo ir tiesos,
trukciją, kurstyti viešą politi- tarp pelno čempionų ir laikų pjudymą. Televizijos kom- minčios Lietuvos. Tepadeda
panijos ėmėsi į sabotažą pa- Dievas nepalūžti stojusiems
našių veiksmų stabdydamos prieš šantažo ir gąsdinimų
sporto transliacijas ir mani- laviną, teatleidžia Jis tiems,
puliuodamos natūraliu žiū kurie nežino, ką daro. Linrovų pasipiktinimu. Pagaliau kėdami visiems šalies žmovisai Lietuvai be jokių skru- nėms geresnių, ramesnių mepulų į akis meluojama, kad tų, sportinių ir kitokių pertiesiogiai matyti varžybas galių, sveikatos ir dvasios
trukdo būtent minėti alko- stiprybės holio reklamos ribojimai,
Arkivyskupas Sigitas
kad be aludarių ir sidro gaTAMKEVIČIUS, SJ,
Kardinolas Audrys Juozas
mintojų "aukų" krepšinis sužlugs.
BAČKIS
Vilnius, 2008 01 07
Kiekvieną dieną mato-

Buvusio Belgijos vyriausybės vadovo P.A. Spako vardu pavadintų Europos parlamento rūmų
dalis Briuselyje
Ntr. iš knygos Gyvenimas trikampyje - J.V. Paleckio užrašai

Teisės

vaidmuo...

Atkelta iš 1-mo psl.

Socialistinio lagerio pagrindinis dėsnis buvo valstybės
viršenybė, kada žmogus tarnauja valstybei. (Žuvo milijonai, o lagerių nebeliko nei
pėdsakų; Kremlius bandė kelias dienas nuslėpti Černoby
lio avariją, nepaisydamas gausiai sklindančios radiacijos ir
kt.).
Tuo tarpu demokratiniame pasaulyje vyrauja dėsnis,
kad valstybė privalo tarnauti
žmogaus gerovei. Įstatymas
privalo saugoti teisingumą ir
gėrį. Laikydamosi tokio principo, dabar vienijasi Europos
tautos su skirtinga istorine patirtimi, ekonominiu išsivystymu ir kultūriniu paveldu. ES
Konstitucijos preambolėje sakoma: "Europos sąjungos
veikla turi tarnauti žmogui,
atsižvelgiant į būtinybę padaryti Europos integracijos procesą ir Europos institucijų
funkcionavimą efektyvesnį,
skaidresnį ir suprantamesnį
Sąjungos piliečiams" „.

Globalizacijos samprata
Kas yra globalizacija? Lotyniškai globus reiškia žemės
rutulį, visuotinumą. Globalizacija jau seniai buvo vykdoma Maskvos Kremliaus politikoj e, valdant visą Varšuvos
Pakto bloką, įkurtą 1954 m.
Nepriklausomų socialistinių
valstybių suverenitetas buvo

ribotas, nustatyta jų užsienio
politikos kryptis. Nei viena
valstybė negalėjo išstoti iš
Varšuvos Pakto arba iš esmės
pakeisti valstybės santvarką.
Vengrijos sukilimas kraujyje
paskendo 1956 m. Tragiškai
nuslopintas 1968-ųjų Prahos
pavasaris. Viskas buvo kontroliuojama iš vieno centro Tarybų Sąjungos Komunistų

Partijos (TSKP) politinio biuro. Taip pat per Ekonominę
Savitarpio Pagalbos Tarybą
(ESPT) buvo apjungiama socialistinių valstybių ekonomika, -tai ryškiausia globalizacijos forma. Atremti šią grės
mingą Kremliaus ekspansiją
1949 m. buvo sukurta NATO,
kuri apsaugojo Europą nuo
karo, nes kiekvieną dieną
sovietinė kariuomenė galėjo
pajudėti "vaduoti" Vakarų

Berlyno„. 1951 m. balandžio
18 d. Paryžiuje pasirašyta deklaracija, įsteigiant Europos
anglių ir plieno bendriją. 1957
m. kovo 25 d. įsteigtos dar dvi
Europos bendrijos - Europos
ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomas). Iš šių trijų
organizacijų, 1992-02-07 pasirašius Mastrichto sutartį, įsi
galiojusią 1993 m., buvo sukurta Europos sąjunga. "Europos sąjungos" terminas
oficialiai pradėtas taikyti nuo
1993 m.
ES sudaro Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija,
Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija,
Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Portugalija,
Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija - iš
viso 27 valstybės, kurios užima
4,326 min. km2 kontinento teritorijos ir turi apie 496 min.
gyventojų.

Kokie gi yra suvienytos
Europos tikslai XXI š.?
Derinti ir vesti bendrą užsienio ir saugumo politiką,
bendradarbiavimą teisingumo
ir vidaus reikalų srityse; užtikrinti savo gyventojams taiką,
gerovę ir stabilumą; suvienyti
žemyno tautas ir žmones; užtikrinti gyventojų saugumą;
skatinti darnų ekonominį ir
socialinį bendradarbiavimą ir
vystymąsi; spręsti globalizacijos problemas ir išsaugoti Europos tautinę įvairovę; puoselėti bendras europiečių vertybes, tokias kaip tvarusis vystymasis ir nepažeista aplinka;
laikytis žmogaus teisių ir socialinės rinkos ekonomikos
principų.
ES valstybės drauge gali
drąsiau ir efektyviau imtis
svarbių viso pasaulio ir ypač
Europos žemyno reikalų tvarkymo, veiklos iniciatyvų, numatytų 2002 m. J ohanesburgo
Pasaulio viršūnių susitikime:

tai energijos ištekliai, maisto
saugos "atsargumo principas", etiniai biotechnologijų
aspektai ir aplinkos apsauga būtinybė saugoti nykstančias
faunos bei floros rūšis. Per 50
metų ES institucijos ištobuli-

no aiškią programą - poziciją
paprastiems žmonėms svarbiais klausimais. Saugi, suvienyta Europa tarsi atkartoja
Jungtinių Tautų Organizacijos
(JTO) įstatų įžanginių žodžių
dvasią: "„.vėl įtvirtinti tikėji
mą pagrindinėmis žmogaus
teisėmis, jo kaip asmenybės

orumu bei vertingumu, lygiomis vyrų ir moterų, taip pat
didelių ir mažų tautų teisė
mis„." Suvienyta Europa dabar taria žymiai svaresnį žodį,
stipriau įtakoja lemiamus
sprendimus. ES yra viena
svarbiausių pasaulio prekybos
partnerių, todėl turi lemiamą
balsą tarptautinėse derybose,
tarkime, 149 šalių vienijančio
je Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), ar įgyvendi
nant Kioto protokolą dėl oro
užterštumo ir klimato kaitos.
ES tikslai yra gražūs ir teisingi, bet kiek jie praktiškai įgy
vendinami? Dažnai vienos
valstybės gyventojų laikysena,
politikų nevieningumas pakenkia arba apsunkina bendro tikslo siekimą - ES augimą
kokybine ir kiekybine prasme,
kad būtų suformuota stipri
tarsi federacinė valstybė.
Kontinentas, kuriame įvyko
du pasaulinio masto karai, savo gelmėse išlaikęs politinių
judėjimų bei konfesijų įvairo
vę, yra labai skirtingas, palyginus su JAV, kurias įkūrė to paties likimo, net tos pačios kalbos 13-os kolonijų gyventojai.
Deja, nepaneigsime, kad ir
šioje gana demokratiškai formuojamoje sandraugoje tarp
valstybių vyksta interesų kova.
Antai Prancūzija ir Vokietija
pritarė Rusijos pozicijai dėl
JAV karo Irake, o Anglija liko
ištikima Vašingtono sąjungi
ninkė! Greičiausiai ir šiuo atveju užsienio politiką diktuoja
ekonominiai sandėriai, užsakymai. Senas posakis "vienybė
- galybė" šiandienos europiečiams turėtų būti aktualesnis
negu bet kada anksčiau.
Norisi iš karto pabrėžti,
kad ES globalizacija, ta gerąja
prasme, privalo vykti, nes susiskaldžiusi Europa nepajėgs
konkuruoti su Kinijos, Indijos
augančiomis galiomis, viena
neįveiks plintančio terorizmo,
kuris vis labiau taikosi į Europos krikščioniškąją kultūrą.
(Kalba netaisyta - nepakeista. Red. ). (Bus daugiau)
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Su generolu Jonu Kronkaičiu kalbėjosi www. lietuviams.
com vyr. redaktorė Deimantė
Dokšaitė. Gavus jos leidimą,
čia spausdinama antroji dalis

pokalbio, paskelbto tame tinklalapyje 2007 m. lapkričio 26 d.
- Ar yra skirtumas būti
lietuviu Lietuvoje ir išeivijoje,
konkrečiau Amerikoje?
- Skirtumas yra. Kadangi
Amerikoje 27 metus buvau
kariuomenėje, o dar prieš tai
4 metus universitete, tai iš esmės atsiskyriau nuo lietuvių.
Kai studijavau, universitete
buvo nedidelis būrelis lietuvių, ir mes net turėjome tokį
neoficialų klubą - kartu linksmindavomės, susitikdavome
po kelis kartus per savaitę,
taip išlaikėme lietuvybę. Kariuomenėje ryšių su lietuviais
turėjau daug mažiau. Atsitiktinai vienas mano draugas, su
kuriuo aš užaugau, irgi pasirinko kariuomenės kelią, mes
kartu lankėme tas pačias mokyklas, tuos pačius kursus ir
pan. Visuomet būdavo daug
maloniau bendrauti su lietuviais, tada jausdavai, kad esi
savas. Tarp mūsų buvo didelis
pasitikėjimas. Tuo tarpu Lietuvoj e vyrauja labai didelis
nepasitikėjimas. O mums atrodydavo, kad negalime vieni
kitų išduoti, įžeisti, labai pasitikėdavome vieni kitais, kadangi mūsų buvo labai mažai.
Vėliau, kai su šeima kur
nors apsigyvendavome, iškart
susirasdavome bent kelis lietuvius. Mano žmona, su kuria
susipažinau Vokietijoje, gavo
Amerikos pilietybę ir laikraštyje buvo parašyta, kad Rūta
Kronkaitis tapo Amerikos piliete. Mus tuoj pat susirado
ten gyvenę lietuviai, kurie jau
net lietuviškai nemokėjo, buvo sukūrę mišrias šeimas, bet
mes susibūrėme draugėn. Net
vietos radijuje turėjome pusvalandinę laidelę. Rengdavome lietuviškas gegužines, net
ir tie, kurie nemokėdavo lietu-

išlaikymas išeivijoje

viškai, išmokdavo dainuoti
lietuviškas dainas iš lapelių
grojant armonikai. Taip mes
palaikėme lietuvybę.

Skirtumas tas, kad užsienyje labiau įvertini tuos lietuvius, nes jų yra mažiau. Padė
tis yra sunkesnė, nors dažnai
net ir mišrių šeimų vyrai ar
žmonos nelietuviai gan mielai
priima mūsų kultūrą ir net patys įsijungia į tą veiklą. Kaip
jau minėjau, ketverius metus
mokiausi universitete, paskui
27 tarnavau kariuomenėje,
tad su lietuviais bendrauti
progų turėjau nedaug, bet mano šeima lietuviška.
-Ar sunku būda,vo savo dar
mažiems vaikams išaiškinti,
kad jie gi,mę Amerikoje turi kalbėti lietuviškai, laikytis lietuviškų papročių?

- Jie tai priimdavo labai
gerai, tiesiog didžiuodavosi,
kad jie yra kitokie. Dabar jie
jau suaugę ir toliau didžiuojasi savo lietuvybe. Tiesa, atsimenu vieną atvejį, kai mūsų
sūnus buvo kokių 4-5 metų
aplinkui nebuvo visiškai jokių
kitų lietuvių, išskyrus mūsų
šeimą, bet jis nemokėjo angliškai, tik lietuviškai. Kai su
kitais vaikais žaisdavo kaubojus ir indėnus ir su jais kalbė
davo lietuviškai, tad jį pradėjo
vadinti "Lithuanian Indian".
Mūsų sūnus visuomet turėda
vo būti indėnu. Galiausiai grį
žęs namo jis pradėjo skųstis,
ir mes ėmėme mokyti jį anglų
kalbos. Tačiau mūsų vaikų pasididžiavimas, kad jie yra lietuviai labai akivaizdus ir svarbus. Galbūt būdami maži jie
tos reikšmės tiksliai ir nesuprato, bet ypatingai tai sustiprėjo, kai Lietuvoje kilo Są
jūdis, mūsų šalį dažnai rodydavo per televizorių.
Net ir ne lietuviai, tiesiog
amerikiečiai didžiavosi mūsų
šalimi. Vienas mano draugas
užimantis labai aukštą pareigybę Amerikos kongrese, kurį
gan dažnai lankydavau, kiekvieną kartą mane kam nors
pristatydamas pabrėždavo:

-

Tėvynės gynėjų

dalinys iškilmingame parade
Ntr. iš leidinio DLE J. Radvilos mokomasis pulkas

Jonas yra lietuvis. Amerikiečiai didžiavosi, kad lietuviai
su savo stiprybe taip gražiai ir
drąsiai kovojo dėl savo laisvės.
Turbūt niekada nepamiršiu, kai lankydamiesi su žmona Malaizijoje 1991 metais
užsukome į menininkų turgų,
kur savo kūrinius pardavinėjo
įvairių kraštų, bet daugiausia
Malaizijos, menininkai. Buvau įsisegęs mažytę Lietuvos
vėliavėlę. Mums beapžiūrinė
jant paveikslus, priėjo viena
menininkė ir pažiūrėjusi į tą
mano mažytę vėliavytę paklausė, ar čia ne Lietuvos vė
liava? Atsakiau jai teigiamai
ir su nuostaba paklausiau, iš
kur ji tai žino. Moteris paaiškino, kad Lietuva jai yra laisvės simbolis, kad jie nuolat
per TV mato kas vyksta Lietuvoje. Menininkė dar paprašė, kad įrašyčiau jai ką nors į
geografijos knygą, į tą puslapį, kur yra Lietuva. Paskui su
ja dar truputį pakalbėjome.
Netoliese sėdėjo pora tokių
labai jau meniškų menininkų,
dreduotais plaukais, maišytos
rasės, tokie beveik kaip piratai. Mums jau einant šalin vienas jų sušuko "Landsbergis"
ir iškėlė nykštį į viršų, tada sušuko "Gorbačiov" ir nykštį
nuleido žemyn. Tuo metu Lietuva tikrai buvo žinoma pasaulyje, tokioje vietoje, kur
netikėjau, kad žmonės domė
tųsi kas vyksta pasaulyje, sutikau Lietuvos gerbėjų. Tad net
ir maža šalis gali būti išdidi, ir
tuo laikotarpiu tas išdidumas
buvo matomas.
Šiandien apie Lietuvą, jei
išgirstame pirmoje vietoje, tai
nebent dėl neigiamų dalykų nusikaltimų, korupcijos. Ta
visa žala padaryta sovietmečiu
išeina paviršiun labai negražiai. Vytautas Landsbergis kokiais 1990 metais bendraudamas su užsienio lietuviais Lietuvą sulygino su nuskurdusia,
suvargusia, sušalusia mergaite
ir klausė, ar mes mylėsime ją
tokią. Ir Lietuva tikrai buvo
nuskurdusi ir suvargusi, bet ją
buvo galima mylėti. Tačiau
dabar kažkas atsitiko, bet ne
iš skurdo, daugiau iš tos netikros puikybės. Lietuvoje esama labai daug netvarkos visame kame. Vis tai palikimas
to, kas buvo vadinama komunizmu, nors komunizmo idė
jos Sovietų Sąjungoje niekada
ir nebuvo įgyvendintos kaip
tokios, nes tą šalį valdė paprasčiausia kriminalinė gauja.
-Ar gyvendamas Amerikoje Jūs nė karto nesuabejojote,
kad Lietuva bus laisva?
- Aš niekad negalvojau,
kad Lietuva bus laisva. Tik
kokiais 1989 metais pradėjau
to tikėtis. Jei kada ir galvodavau, kad Lietuva atgaus nepriklausomybę, tai tikrai ne
mano gyvenime. Juolab niekad nebūčiau patikėjęs, kad
pats gyvensiu Lietuvoje, kad
būsiu jos kariuomenės vadas!
Lietuvoje įvyko nuostabūs dalykai, stebuklas, kurį sukūrė
patys žmonės. Juose buvo susikaupę pakankamai pykčio
dėl to, kad buvo žeminami,
laikomi tarsi gyvuliai, ir Lietuvos žmonės stojo kovoti už
savo laisvę. (Pabaiga)
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llal SAVAITE
Klaipėdos

sukilimui 85
Sausio 15 d. seimo visuotiniame posėdyje paminėtas Klaipėdos sukilimo 85metis. Ta proga apie 1923 m.
sausį įvykusio sukilimo istorinę reikšmę kalbėjo seimo
pirmininkas Viktoras Muntjanas, seimo narys Vytautas
Cepas. Seimo pirmininkas
pažymėjo, kad jeigu nebūtų
1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo, po 1945 m. Klaipė
dos kraštas greičiausiai būtų
prijungtas prie Karaliaučiaus
srities. Nuo to išgelbėjo toliaregiškas to meto Lietuvos vyriausybės žingsnis.
Pirmąkart oficialiai minint Klaipėdos krašto dieną
ir 85-ąsias Klaipėdos krašto
prijungimo prie Didžiosios
Lietuvos metines, seimo parodų galerijoje buvo pristatyta specialiai šia proga į
parlamento rūmus atvežta
"Amžinoji Rambyno kalno
knyga".
1923 m. sausio 9-16 d.d.
įvykęs Klaipėdos krašto sukilimas, istorikų vertinimu,
buvo svarbiausias Lietuvos
politinis tarpukario žingsnis.
Po šio sukilimo Klaipėdos
kraštas buvo prijungtas prie
Lietuvos. Atmintina sausio
15 - Klaipėdos krašto diena,
įteisinta 2006 m. liepos 19 d.
URM Ispanijoje
Lietuvos užsienio reikalų ministeris Petras Vaitiekūnas sausio 15 d. Madride pirmajame Civilizacijų
aljanso forume pabrėžė tautų ir civilizacijų dialogo būti
numą, pristatė Lietuvos,
kaip įvairia- .------===------,
tautės valsty-
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kimą Bukarešte ir Makedonijos įsijungimo į NATO siekius P.Vaitiekūnas aptarė su
šios šalies užsienio reikalų
ministeriu Antonio Milososki.
Pokalbio su Filipinų užsienio reikalų ministeriu Alberto Romulo metu P. Vaitiekūnas pakvietė Filipinus
dalyvauti 2009 m. Lietuvoje
vyksiančiame Azijos ir Europos (ASEM) transporto
ministerių susitikime.
P. Vaitiekūnas taip pat
susitiko su buvusiu Ispanijos
premjeru, vadinamosios "Apmąstymų grupės" pirmininku Felipe Gonzalez Marquez, ir aptarė šios grupės
veiklos perspektyvas.
Lankėsi Latvijos pareigūnas
Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas sausio 11 d.
priėmė Latvijos Saeimos pirmininką Gundarą Daudzę.

V. Muntianas išreiškė susirūpinimą pasienio gyventojų
problemomis. Išsiplėtus
Sengeno erdvei, būtina atkurti per sieną einančius vietinius kelius, organizuoti patogų susisiekimą autobusais,
nutiesti dviračių takus. Infrastruktūros sutvarkymas
išplėstų ir turizmo galimybes. Jis pritarė idėjai suteikti
galimybę pasienio mokyklų
mokiniams mokytis antrąją
baltų kalbą nuolatos, kaip pasirinktinį mokomosios programos dalyką.
Seimo pirmininkas atkreipė dėmesį, kad nors sienų tarp valstybių vis mažėja,
tačiau Lietuvos ir Latvijos
1999 m. pasirašyta ir Lietuvos seimo ratifikuota Jūros
sienos sutartis dar nėra ratifikuota
Saeimos. Svečias pabės, istorinę
tvirtino,
kad sutarties tekstas
patirtį. JT gloyra
grąžintas Latvijos vybojamas Civiriausybei ir artimiausiu metu
lizacijų aljanbus svarstomas.
sas buvo įsteig
G. Daudze pritarė iniciatas 2005 m.,
tyvoms užtikrinti abiejų šalių
jo tikslas - konsoliduoti ko-

--llL....0-

lektyvinę

politinę

valią

bendriems veiksmams, siekiant skirtingų tautų, kultūrų, civilizacijų tarpusavio
supratimo ir taikaus sugyvenimo bei kovojant su poliarizacija. Lietuva 2006 m.
tapo Civilizacijų aljąnso
draugų grupės nare. Siuo
metu grupę sudaro daugiau
kaip 70 šalių.
Madride P. Vaitiekūnas
taip pat susitiko su Ispanijos
užsienio reikalų ministeriu
Miguel Angel Moratinos. Jie
pasidalino šalių pozicijomis
dėl Europos kaimynystės politikos, aptarė Europos są
jungos ir Rusijos santykius,
dvišalio bendradarbiavimo
perspektyvas politikos ir
ekonomikos srityse, aktualius ES ir tarptautinės darbotvarkės klausimus.
Albanijos užsienio reikalų ministeriui Lulzim Basha P. Vaitiekūnas išreiškė
Lietuvos paramą Albanijos
siekiui tapti NATO nare, aptarė dvišalio bendradarbiavimo klausimus, Kosovo klausimą. Balandžio mėnesį vyksiantį NATO viršūnių susiti-

bendradarbiavimą įvairiose
srityse, ieškoti galimybių,

kad informacija tiesiogiai
keistųsi šalių transliuotajai.
Pasak G. Daudzes, sprendžiant energetikos problemas
labai svarbi Lietuvos patirtis. Latvijoje šiuo metu
svarstomos ir atominės elektrinės statybos galimybės bei
perspektyvos.
Paskirta ambasadorė
Sausio 17 d. Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus įteikė ambasadorei Gintei Damušytei skiriamuosius
raštus jos naujoms Lietuvos
ambasadorės pareigoms Kanadoje. G. Damušytė 19982001 m. buvo Lietuvos ambasadorė Austrijai, 19982001 m. taip pat ir Slovakijai,
2000-2001 m. dar ir Kroatijai. Nuo 2001 m. Lietuvos
ambasadorė prie NATO,
nuo 2006 m. užsienio reikalų
ministerijos ambasadorė
ypatingiems pavedimams,
Lietuvos paramos koordinatorė. 2003 m. G. Damušytei
įteiktas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandom
kryžius. RSJ
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Lukiškių aikštė laisvės kovų įamžinimo
Vilniaus dienos dienraščio
6 d. vedamajame
"Lenino vieta - lyg užkeikta"
įgėtos dvi nuotraukos: Tomo
Cemiševo "Sovietmetis: Lukiškių aikštė nesikeičia nuo
tos dienos, kai buvo demontuotas Lenino paminklas" ir
Tomo Raginos "Pažadai: prieš
12 metų buvo padėtas paminklinis akmuo, kuriame iškaltas
pažadas aikštėje pastatyti paminklą laisvės kovotojams".
Įvertinus Lauros Cyžiūtės
taiklų rašinio pavadinimą, išsamų tekstą bei nuotraukas,
peršasi neabejotina išvada,
kad Lietuva ideologine prasme beveik nepasikeitė. Jai vadovauja sovietinių pažiūrų
veikėjai bei jų ainiai, bendražygiai įsitvirtinę prezidentū
roje, seime, vyriausybėje, švietimo, mokslo, kultūros, žemės
ūkio žinybose, teisėtvarkos ir
teisėsaugos institucijose. Jų
rankose atsidūrė turtai ir šalies ekonomika. Stebint aikštės erdvę, regis, belieka atvežti iš Grūto parko Leniną,
o mūsų švenčių dienomis prie
konservatorijos kaip sovietmečiu pastatyti tribūnas, kuriose stovėtų didelė dalis anų
veikėjų arba jų ainių, kurie
dėjo raudonus gvazdikus prie
"didžiojo" vado paminklo. Per
17 nepriklausomybės metų
Lukiškių aikštė lyg užkeikta;
iki šiol neiškilo monumentas
visų epochų kovotojams, žuvusiems už Tėvynės laisvę, nes
persidažiusių komunistų bei
jų palikuonių protuose tebėra
gyvas sovietinės okupacijos
užkratas.
Vilnius liko vienintelė iš
lapkričio

biurokratų pasipriešinimo bei
spendžiamų barjerų, 2002 m.
aikštės pakraštyje pastatydino
ątuolinį kryžių su užrašu:
"Zuvusiems už Tėvynę, kentė
jusiems dėl jos ir dvasiškai atgimstantiems". Tučiau dvasinio atgimimo nesulaukta, nė

kė, laisvės kovų įamžinimas

buvo vilkinamas.
LLKS 2003 m. kreipėsi į
Vilniaus merą Artūrą Zuoką,
kuris tų metų spalio 8 d. potvarkiu sudarė Vilniaus miesto istorinės raidos įprasmini
mo komisiją, į kurią pateko
šių eilučių autorius ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Deja, ši komisija, į kurią dėjome
dideles viltis, savo priedermės
neatliko. Ko!fiisijos pirmininkas Arvydas Saltenis vadovaujančio žinovo vaidmenį užleido komisijos nariui, Lietuvos istorijos instituto direktoriui Alvydui Nikžentaičiui, kuris mūsų patriotines kilnias
idėjas nukreipė į sveikam protui nepriimtinas, nemotyvuotas diskusijas. Jam "Laisvės"
simbolio monumente atmestini Nežinomo kario - laisvės
kovotojo kapo ir Amžinosios
ugnies akcentai. Jo nuomone,

Lukiškių aikštė

riame architektūros, istorijos
žinovai pateikė Europos aikščių ir viešųjų erdvių formavimo patirtį bei naujoves. Arko. Prospekto kapitalinis tvar- chitektai, skulptoriai ir istorikymas jau pasiekė seimo rū kai buvo pakviesti brėžiniuo
mus, o Lukiškių aikštė virto se išreikšti Lukiškių aikštės ir
statybinių medžiagų sandėlia paminklo viziją. Po mėnesio
vimo vieta. Pridursime, kad Vilniaus savivaldybės patalpose buvo demonstruojami
autorių darbai. Ir vėl buvo visi
sukviesti į rotušę, kur kūrybi
nių dirbtuvių dalyviams buvo
įteikti padėkos raštai. Tikėta
si, kad reikalai pajudės, tačiau vėl teko nusivilti, vėl
laužti sąstingio ledus.
LLKS 2007 m. kovo 31 d.
Vilniaus karininkų ramovės
naujojoje salėje surengė kon-

Būsimas Vilniaus Lukiškių aikštės
pastačius paminklą laisvės ko-

votoj ui, būsianti supriešinta
tauta. Prieštaravo, kad paminkle būtų įvardinta dvidešimtmetį trukusi lenkiškoji Vilniaus krašto okupacija. LLKS
atstovai matydami, kad komisiją užvaldo A. Nikžentaičio
nuostatos, kreipėsi i merą,
kad ją papildytų iškilūs istorikai Antanas Tyla ir Romas Batūra. Komisija buvo papildyta
akademiku A. Tyla, o R. Batū
ros, kurio tėvo palaikai dūla
amžino įšalo žemėje nežinomoj e vietoje, kandidatūros
buvo atsisakyta, nes, pasak

2007 metų lapkričio paskutinįjį
sekmadienį automobilis pušynų vingiais mus keturis Marijampolės valančininkus privežė prie Kazlų Rūdos

Švč. Jėzaus Širdies šventovės. Centrinėje navoje radome gausų būrį žemes-

niųjų klasių moksleivių, pasipuošusių
kartoninėmis karūnėlėmis Kristaus

Vilnioje (žiūrint iš viršaus)

tybą. Tvarkant Gedimino prospektą, buvo numatyta ir Lukiškių aikštės rekonstrukcija,
tačiau iš darbų sąrašo ji išny-

paminklo užrašas

K. Pempė yra minėtos komisijos narys, tačiau nei į vieną
jos posėdį pakviestas nebuvo.
Lukiškių aikštės reikalu
buvo organizuotos konferencijos, posėdžiai Architektų są
jungoje, seime, savivaldybėje,
daug rašyta spaudoje, diskutuota, kreiptasi į seimo pirmininką, vyriausybės vadovus,
Krašto apsaugos ministerius,
žinybas, tačiau reikalai nepajudėjo, pastangos atsimušė lyg
žirniai į sieną. Dalyvaudamas
Lietuvos Sąjūdžio delegacijoje, asmeniškai, kaip LLKS
valdybos pirmininkas, krei-

Konferencija ir sukaktis
regėtas girtavimas, gobšuolių plečia
ma stipriųjų gėrimų gamyba, grėsmin
gas narkotikų vartojimas.
Pasibaigus Eucharistijos šventimui, kun. J. Plioraitis pakartojo pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą, prieš
10 mem pasirašytą Vilkaviškio vyskupo J. Žemaičio, MIC, (dabar emeritas). Paskui mintyse pasižadėjome pasirinktam laikotarpiui atsisakyti alkoholio arba laikytis abstinencijos. Deja,
mokinukai su auklėtojomis jau buvo

Karaliaus šventei! šv. Mišias, visus
melstis už jau mirusius blaivininkus, prašyti dvasinio tvirtumo tebeeinantiems didžio vyskupo Motiejaus Valančiaus pėdomis, aukojo kuni- išskubėję.„
Arti šventoriaus kun. J. Plioraitis
gas dekanas G. Kuliešius. Pamoksle ir
mintys apie pavojus, kuriuos kelia ne- pašventino naują masyvų ąžuolinį
pakvietęs

piausi į prezidentą Valdą
Adamkų, tačiau tvirtos bei
aiškios jo nuostatos dėl paminklo statybos ilgamečio vil-

L. Čyžiūtė savo rašinyje
atspindi Lietuvos architektų kinimo neišgirdome. Apie pasąjungos vadovo Kęstučio minklą iš jo negirdime ir dabar.
Pempės atvirą nuostatą: nebu2007 m. vasario 2 d. Vilvo nė vienos priežasties, galė niaus miesto rotušėje buvo išvienas, nuo kurių priklauso jusios kliudyti aikštės tvarky- kilmingai organizuotas kūry
aikštės sutvarkymas, ties kry- mo darbus ir monumento sta- binių dirbtuvių seminaras, kužium nesuklupo - sovietinis
tvaikas iš jų širdžių nesitrau-

sovietų okupuotų respublikų
sostinė, kurioje dėl gilaus sovietinio įšalo protuose nepa-

gerbiamas kario, partizano,
rezistento, tremtinio, partizanų rėmėjo valstiečio - Nežinomo kario kapas, neplevena
amžinoji ugnis. Atvykę į mūsų
sostinę kitų valstybių vadovai,
vežami į Antakalnio kapines
pagerbti Sausio 13-osios aukų. To nepakanka. Juk Lietuva per sovietmetį neteko treč
dalio savo iškiliausių sūnų ir
dukrų. Latvija, turėdama gražų laisvės paminklą savo sostinės centre, Lestenės kapinėse įamžino 12 tūkstančių
žuvusiųjų už Tėvynę, o Lietuvoje partizanų juk žuvo beveik
trigubai daugiau.
Lietuvos Laisvės kovotojų
sąjunga (LLKS), siekdama iš
aikštės greičiau pašalinti komunistinį tvaiką, nepaisant

Nikžentaičio bendraminčių, R.Batūros mąsty
mas panašus į A '!Ylos.

vieno A.

tebelaukia

ferenciją "Lukiškių aikštės
'Laisvės' simbolis tūkstant
mečio Lietuvai". Dalyvavo dėl
darbų vilkinimo sunerimę įžy
mūs skulptoriai, architektai,

istorikai. 132 konferencijos
dalyviai kreipėsi į prezidentą,
seimo pirmininką, premjerą,
Vilniaus merą, Lietuvos visuomenę ir kitų šalių bendruomenes dėl Lukiškių aikštės
išplanavimo ir "Laisvės" paminklo sukūrimo, kviečiant,
kad iki 2009 metų - Lietuvos
tūkstantmečio paminėjimo paminklas būtų pastatytas,
kad jis taptų sostinės pagrindiniu, visų dėmesį patraukiančiu akcentu. Konferencija
pabrėžė, kad reprezentuojančiai valstybę Lukiškių aikštei turi priklausyti buvę KGB,
iškėlus iš jų teismus, rūmai,

blaivybės kryžių

(meistras V. Aputis),
palikus to paties turinio įrašus kaip
ankstesniame sutrešusiame. Bendrai
meldėmės, nors nedaug tikinčiųjų į
čia pasuko.
Negausi eisena, plevėsuojant blaivystės vėliavai, nužygiavo į K. Griniaus
gimnaziją. Ten vyko konferencija Prevencinė programa "Linas" visuomenei
ir Blaivystės sąjūdžio K. Rūdos skyriaus 40-mečio minėjimas.
Atsigaivinus kavute scenoje pasirodė grupės "Vėjavaikės" šokėjos (vad.
D. Dambrauskienė). Buv. Lietuvos
Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės są
jūdžio pirmininkas J. Kančys apgailestavo, kad repertuare nepamatėme
nieko tautiško, patriotiško. Jis kritika-

kuriuose buvo tardomi, kankinami, žudomi tūkstančiai Lietuvos didvyrių. Juose turi būti
įkurtas muziejus su informaciniu centru.
Vėl baigiasi metai. Vilniaus savivaldybes kompetentingi tarnautojai, tik pasikeitus Vilniaus valdžiai, žadėjo
skubos tvarka tvirtinti Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso sąlygas. Bet ir vėl viskas
stringa. Naujasis miesto meras Juozas Imbrasas nuogąs
tauja, kad vien savivaldybės
biudžeto lėšų paminklo statybai neužteks, nes tam reikės
apie 50 milijonų litų. Turi padėti vyriausybė. Kaip toj pasakoj - viskas iš pradžios: kas
duos lėšas aikštės rekonstrukcijai ir paminklo statybai?
Nevalingai kyla klausimai, kodėl A. Brazauskui sumanius, tarsi mostelėjus stebuklinga lazdele, valdovų rū
mai - po stogu? Atsakymas
paprastas: seka savo "tėvelio"
Sniečkaus pėdomis, mat tas
atstatė Trakų pilį. O laisvės
kovų atminimo įamžinimui
valdantiesiems labiausiai trūks
ta ne pinigų, o noro matyti
paminklą tiems, kurie kovojo
ir guldė galvas už laisvę.
Visai nesuprantamas Lukiškių reikalo vilkinimą pakenčiančio seimo elgesys. Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarime Nr. VIII-1070 "Dėl
valstybės sostinėje esamos
Lukiškių aikštės funkcijų" labai konkrečiai viskas apibrėžta, tačiau jau 8 metai nutarimas nevykdomas. O kai
kas šiuo nutarimu net piktinasi, nes jei jo nebūtų, aikštę
jau seniai buvo galima užstatyti tokiais "svarbiais" pastatais, kaip pelningi restoranai
ar pramoginiai statiniai.
Tačiau atšaukti šio svarbaus nutarimo jau nebeįma
noma. Anksčiau ar vėliau paminklas "Laisvės" simbolis
mūsų karžygiams bus pastatytas; to reikalauja žuvusiųjų už
Tėvynės laisvę atminimas, likę
gyvi kovotojai, tremtiniai, laisvi Lietuvos piliečiai. Tirpsta
sovietiniai ledai mulkinamų
žmonių protuose, bunda iki
šiol balaganiniais renginiais
penimas jaunimas. Jie jau suvokia laisvės kainą, jie nori
matyti sostinėje didingu paminklu įamžintą "Laisvę", už
ją kovojusiųjų ir žuvusiųjų atminimą.
Jonas Burokas,
LLKS valdybos pirm., Vilniaus miesto istorinės raidos
įprasminimo komisijos narys

vo atvejus, kai net po blaivystei skirtų
renginių ant stalų išsirikiuoja buteliai
"su laipsniais". Sėkmės dalyvi~§ linkėjo regiono vyr. specialistė Z. Silingienė, kun. J. Plioraitis.
Dvi viešnios iš sostinės vaizdžiai
atskleidė tabako ir alkoholio vartojimą tarp jaunimo. Taip pat išklausėme,
kaip įgyvendinama apsisaugojimo
programa. G. Jakubčionis (organizacijos "Tėvai prieš narkotikus" pirmininkas) kalbėjo apie programą "Linas" Lietuvoje. Pranešimą "Darni šeima - prevencijos sėkmė" pateikė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktorė L. Braukykienė.
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Ką

daryti, kad politika būtų gera?<•>

ALGIMANTAS ZOLUBAS
Politiką, kaip ir daugelį
reiškinių susijusių su valstybe,
visuomenė įvairiai suvokia,

nelaiko jos savastimi, nuo jos
šalinasi, vengia arba i ją eina
tam tikrų asmeninių ar grupuočių interesų vedama. Iš
tikrųjų politika senovės Graikijoje ir kitur iki XVIII š. buvo
laikoma mokslu apie valstybės valdymą. Kadangi politika neturi mokslui priskirtinų
požymių, ji mokslu nelaikoma, o mokymo objektu, siekiant visuomenę supažindinti
su įvairiais valdymo būdais,
valstybės valdymo sandara,
gali ir privalo. Iš tikrųjų politika yra valstybinių institucijų,
partinių ir nepartinių organizacijų bei atskirų asmenų siekiai ir veiksmai, nukreipti į
valstybės reikalų tvarkymą. Į
pagrindinį valstybės įstatymą
- konstituciją, kokį valstybės
reikalų tvarkymo būdą va1stybė yra pasirinkusi, rašoma pir-

muoju straipsniu, o kiti konstitucijos straipsniai aiškina,
kaip tas pirmasis straipsnis
igyvendinamas.
Žodis politika turi ir kitą,
neigiamą prasmę. Tai maskuotas veikimas, išsisukinėji
mas, turint ne valstybės reikalų tvarkymo, jos tvirtinimo, o
kitus, net kenksmingus va1stybei tikslus. Tokie reiškiniai
tupsta ir mūsų akyse, kai perkamais balsais stengiamasi pakliūti j valdžias, korupciniais
veiksmais joje išsilaikyti ir turėti asmeninę ar grupės naudą. Per keliolika nepriklausomybės metų tokių pavyzdžių
iškeltų per 200
bylų dėl kolūkių turto išgrobs-

buvo apstu:

tymo numarinimas, žalingi
valstybei "Pagirių šiltnamių"
bei "Alitos" privatizavimai,
šešėlinė ekonomika, su ja susijusi nežabojama korupcija
bei algų vokeliuose mokėji
mas, kagėbistų rezervistų valstybinėse struktūrose įsitaisy

mas, o pastaruoju metu viešai
demaskuojamas vadinamų
"valstybininkų" toleravimas.
Kas '9}'kdO politiką
Taigi politika, kažkada
buvęs valstybės valdymo mokslas, dabar yra valstybės valdymo, valstybės socialinių, e.ko-

nominių, aplinkos apsaugos ir
kitokių reikalų tvarkymas.
Tiek partinės tiek visuomeninės organizacijos, tiek atskiri

asmenys, jei savo veikla prisideda prie valstybės reikalų
tvarkymo, jau dalyvauja politikoj. Kiekvienas sąmoningas
demokratinės valstybės pilietis yra politikas, nes jis dalyvauja formuojant valstybę
tvarkančias institucijas (dalyvauja valdžios rinkimuose),
savo pilietiniais veiksmais,
įvairiomis pilietinėmis veiklomis (laiškai, piketai, mitingai,
streikai) daro įtaką valstybės
reikalų tvarkymui. Iš nesusivokimo ne tik atskiri piliečiai, bet ir organizuotos vietos
bendruomenės, kurių Lietuvoje priskaičiuojama per tūks
tantį, apie politiką stengiasi
nekalbėti, į ją eina vangiai.
'Ibkiu pavyzdžiu gali būti ir tikinčiųjų bendruomenė - Bažnyčia.

valstybės institucijų formavimo, diplomatinių reikalų, tarpvalstybinių santykių, norom
nenorom yra politinės, nes savaime turi įtakos piliečio ug-

dymui. Gali kas priekaištauti,
kad diskutuojama ar liečiama
viena siaura sritis. Thčiau, jei
politiką laikysime didele upe,
tai ji maitinasi ne vien iš plačių
upių, bet ir siaurų upelių. Jei
aš sodinu medį neturėdamas
tikslo iš jo lentas išpjauti, o
savo valstybę pagražinti, kaip
dabar sakoma, jos įvaizdi pagerinti, aš jau dalyvauju politikoje.
Daugeliui iš sovietinės
okupacijos išsivadavusių šalių
gyventojų politika atgrasi dėl
kelių priežasčių: 1) iš praeities
išlikusi baimė kištis j politiką,
nes "už politiką" persekiojo,
kalino, žudė; 2) visuomenės
klaidinimas, kad politika yra
tik seimo narių, valstybės vadovų bei diplomatų reikalas,
mat suklaidintą, mulkinamą
visuomenę lengviau valdyti;
3) sąmoningai skleidžiama
klaidinanti nuomonė, kad politika nešvarus dalykas, o, kai
į "nešvarų" reikalą švarieji nesikiša, nešvarieji lengvai užima jų vietą. Kalbant apie politikos formavimą valstybėje,
reikia atsakyti į klausimą, kas
valstybę sudaro, kieno galiose
ir valioje yni politika - valstybės reikalų tvarkymas.
Pilietinė, taudškai
susipratusi 'risuomenė
ll'Umpai tarian~ valstybė
yra politinė bendruomenė, turinti aukščiausiąją valdžią.
Demokratinę valstybę, kokia
yni ir Lietuva, sudaro pilietinė visuomenė. Pilietinę visuomenę sudaro valstybės piliečiai, prisiėmę įstatymais numatytas pareigas valstybei ir
turintys jstatymais numatytas
teises valstybėje. Kaip tvirtina
lietuvos konstitucijos 2 straipsnis "Lietuvos valstybę kuria
tauta. Suverenitetas priklauso
tautai". Lietuvos respublika
1918 metais sukurta ir 1990
metais atkurta tautiniu pagrindu, nes kamieninė tauta
yra lietuvių tauta, todėl ir lietuvių kalba įtvirtinta kaip vals-

Daugelis, tarp jų ir dvasiškiai, tardami kad Bažnyčia
demokratinėse valstybėse atskirta nuo valstybės, klysta ir
kitus klaidina, kad Bažnyčia
negali kištis i politiką. Net jei
to nenorėtų, pagal priedermę
ugdydama dorą pilietj, Bažnyčia dalyvauja politikoje; ji
ugdo dorą pilietj, sveiką pilietinę visuomenę-valstybės pamatą ir turinj. Jos veikla negali būti palanki kokiai partijai, tačiau nusišalinimas nuo
valstybės reikalų tvarkymo bū
tų, bažnytiniu terminu tariant,
pilietinė nuodėmė. Nei Bažnyčia, nei bažnytinės bendruomenės nariai nuo valstybės nėra atskirti, Bažnyčia veikia valstybėje, ji turi teisę į
politinius veiksmus, tik jos
valdymas yra atskirtas nuo
valstybės (turi savo valdžią).
Regis paradoksalu, tačiau
ir tas tik formalus valstybės
pilietis, kuris atsiriboja nuo
politikos, jos kratosi, neina
balsuoti renkant valdžias, dalyvauja politikoje; netvirtindamas valstybės valdymo, jis tą
valdymą silpnina, pasiduoda
bet kokiam, net kitos valstybės valdymui.
Pasisakymai, rašiniai spaudoje, diskusijos įvairiais valstybės reik.alus liečiančiais tybinė.
klausimais, nors jos neliečia
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Gausėja vietinės kilmės žmonių
Statistikos tamyba praneia, kad valstybėje pagal
paskutinius surašymo duomenis pagausėjo vietinės kilmės gyventojų. Jų dabar esama daugiau kaip milijonas,
arba 3.8% visų valstybės gyventojų. Ši grupė - indėnų,
metis, inuitų kilmės kanadiečiai didėja 6 kartus greičiau nei kitų gyventojų. 'lbkio spartaus didėjimo priežastys - didesnis gimstamumas, daugiau žmonių atvirai
pripažįsta savo kilmę. Vietinės kilmės gyventojai (indėnai) sudaro 60%, metis (indėnų ir europiečių kilmės
mišinys) - 33% ir inuitų 4%. Iš viso savo vietinę kilmę pripažįsta 1.7 min. kanadiečių. Pažymėtina ir tai, kad
ši gyventojų grupė palyginti
daug jaunesnė - daugiau nei
pusę jų sudaro 25 metų amžiaus žmonės. Didžioji jų dalis gyvena ne rezervatuose, o
miestuose.
KanadieBq 'rid•tlnė IY·
venimo trukmė per pastarąjį
dešimtmetį padidėjo beveik
ketveriais metais ir siekia
80.4 m., praneša Kanados
valstybinė statistikos tamyba 'laip pat sumažėjo skirtumas tarp vidutinės vyrų ir
moterų gyvenimo trukmės.
Ilgiausiai - 80.7 m. gyvena
Ontario provincijos gyventojai, trumpiausias amžius Newfoundland-Labrador provincijoje.
AntrlĮ .kartę surengtas
ministerio pirmininko ir provincijų bei teritorijų vadovų susitikimas pasib~ be konkrečių rezultatų. įkart susitikimas vyko ne oficialioje aplinkoje, bet ministerio pirmininko S. Harper namuose
(24 Sussex Dr.). Ministeris
pirmininkas pietų metų pokalbia dalyviams pateikė savo ketinimus pertvarkyti senatą, tačiau nesigilino i labai
rūpimus ekonomikos klausimus. Šio susitikimo išvakarėse, lankydamasis N. Brunswick lentpjūvėje, jis pranešė,
kad pagelbėti miško ir apdirbimo pramonei skiriama
1 bln. dol. Kiekvienai provincijai skirta po 10 mln.
dol, teritorijoms-po 3. Lllmsieji pinigai bus skirstomi atsižvelgiant į gyvent.ojų skaičių.
nutarimas paremti m.iško ir
perdirbimo pramonę Kvebeko bloko partijos vadovą
skatina siekti federacinių
rinkimų ne vėliau kaip po
mėnesio. Pagal G. Duceppe,
tokia vyriausybės parama
per maža. Jo nuomone, vien
Kvebeko provincijai turėtų
būtiskiriamanemažiaukaip

Prižadu mielai ir sąžiningai

Lina Kuliavienė

l KANADOS ĮVYKIAI l

Federacinės l')'l'iausyhės

ANTANAS GENYS

skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc
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1.3 bln. dol. Kvebeko bloko
vadovas tikina, kad jie pasiruošę rinkimams. Neseniai
paskelbti apklausos rezultatai rodo, kad konservatorių
vyriausybės ir jo vadovo S.
Harper populiarumas didžiausias ir kad kanadiečiai nepageidauja naujų rinkimų bent
per artimiausius dvejus metus.
Federacinės l')'l'iausybės

sprendimu iš darbo atleista

Kanados atominio saugumo
komisijos pirmininkė Linda
Keen. Ją laikinai pakeis pramonės ministerio pavaduotajas Michael Binder. Konfliktas su šia pareigūne prasidėjo, kai komisijos nutarimu staiga buvo sustabdytas reaktorius, gaminantis
213 pasaulyje reikalingų m.edicininių izotopų, be kurių
negali išsiversti diagnostinės
medicinos tarnybos. Prasidėjus jų trūkumui, vyriausybė įsakė atnaujinti izotopų

gamybą 120 dienų ir kartu
užtikrinti reaktoriaus saugumą. Atominio saugumo komisijos pareigūnė ši vyriausybės potvarkį įvertino kaip
kišimąsi į nepriklausomos
komisijos veiklą, ir prasidėjo
atviri nesutarimai. Linda
Keen buvo paskirta šioms
pareigoms liberalų valdymo
laikais.
N. Brunswick provincijoje didelės grupės moksleivių sportininkų žūtis sukėlė

daug svarstymų. Sausio 12
d., grįžtant iš mokyklinių
krepšinio varžybų, 15 vietų
Ford Club Wagon susidūrė
su priešais atvažiawsiu krovininiu sunkvežimiu. Žuvo 7
žaidėjai ir automobilį vairavusio trenerio žmona. Vairuotojas ir dar trys keleiviai
išliko gyvi. Valstybinis tyrimas nustatė, kad automobilis turėjo vadinamąsias universalias padangas, susidūrimas galėjo įvykti, kai automobilis slidžiame kelyje užkliudė po sniegu nepastebimą kelkraštį ir tapo nevaldomu. Jau seniau buvo keliama
mintis, kad šie automobiliai
nėra patikimi ir siūloma jų atsisakytimoksleivių kelionėms.

Kanados valstyb.inė pa-

sq tarnyba norintiems pakeisti ar jsigyti Kanados pasus praneša, kad jiems teks
laukti mažiausiai 6 savaites.
Kaip paprastai, sausio mėnuo labiausiai užimtas. Nors
kasdien išduodama 20-30,
000 pasų, eilės nemažėja. Atvykstantiems tektų laukti
bent pora savaičių mažiau.
Asmenims, kurie gavo Kanados pasus po 2002 m. sausio 30 d., nereikia turėti pilietybės liudijimo ar garantuotojų. 'lJYJ6/07 metais, isigaliojus griežtesnėms JAV
ivažiavimo taisyklėms, išduota 3.6 min. pasų.
Prieiiųai nei JAV, Kanadoje sėkmingai klesti namų prekybos verslas. Praėjusiais metais parduota
362,934 namai - gerokai
daugiau nei ankstesniais metais. Padidėjus namų paklausai, 10% padidėjo ir jų vertė:
vidutiniškai vieno namo kaina - 326,055 dol. Namų paklausa labiausiai padidėjo
Albertos provincijoje - Kalgaryje ir Edmontone. Brangiausi būstai Vankuveryje vidutinė namo kaina 566,
192 dol. Ontario provincijaje namų kainos labiausiai
padidėjo 'Ibronto, Sudburio,
Thunder Bay, Kvebeko
miestuose. SK
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LIETUVI

MlISLI TEVYl\IEJE

iniciatoriai. Tačiau vienas
ŽUVO LAKŪNAS
Sausio 14 d., nukritus jo žmogus negalės nuspręsti,
malūnsparniui, Panevėžio kurios naujienos ar nuomorajone, Rojūnų aerodrome, nės gali būti skelbiamos, o
žuvo žinomas lakūnas Vy- kurios ne. Dėl to, ar straipstautas Lapėnas. Jis prieš tra- nis vertas būti paskelbtas
gišką žūtį sausio 11 d. at- viešai, spręs portalo autorių
šventė savo 50-metį, drau- bendruomenė. Portalo veikgams rodė iš Ispanijos atga- la finansuojama pernai Vilbentą naują malūnsparnį, niuje įsteigtos bendrovės
kuriuo skraidydamas V. La- "Pino LT" (Lenkijos bendpėnas ir žuvo. Ispanijoj ak- rovės "Prv.pl" antrinė įmo
robatinio skraidymo rinkti- nė) lėšomis .
nę treniruojantis V. Lapė
SANTUOKA SVARBI
nas Lietuvoje būdavo retai,
Visuomenės nuomonės
nes Ispanija - palankesnė ir rinkos tyrimų centro "Vilšalis akrobatinio skraidymo morus" pernai lapkričio 8sportui, ypač klimato atžvil- 16 d.d. atliktos reprezengiu. Lakūnas anksčiau buvo tatyvios gyventojų apklauišrinktas į Aukščiausiąją ta- sos rezultatai parodė, kad
rybą, seimą, savivaldybių ta- visuomenės daugumai vyro
rybas, buvo Panevėžio mies- ir moters santuoka išlieka
to savivaldybės tarybos de- labai svarbiu gyvenime daputatas, Etikos komisijos lyku, šeimos pagrindu. 67%
pirmininkas. Tačiau pagrin- apklaustųjų sakė, jog šeimą
dine darboviete jis nurody- jie supranta kaip vyro ir modavo savo įkurtą ir savo var- ters santuoką - sutuoktidu pavadintą skraidymo nius, gyvenančius kartu su
mokyklą. V. Lapėnas akty- vaikais ir įvaikiais, ir tik neviai sportavo, buvo Lietuvos didelė dalis pirmenybę skiir Sovietų Sąjungos akroba- ria kitoms formoms. 65%
tinio skraidymo rinktinių jaunimo mano, kad jiems
nariu, 1989 m. tapo Europos svarbu, kad jų vaikai, vaiakrobatinio skraidymo čem kaičiai gimtų susituokusių
pionu. 2000 m. iki išrinkimo tėvų šeimoje. Net 81 % jauį seimą jis buvo viešosios nų žmonių pasirenka atsaįstaigos "Vytauto Lapėno kymą, jog moteris saugiau ir
skraidymo mokykla" Pane- oriau jaučiasi gyvendama
vėžio rajone Paįstrio oro santuokoje. 77% jaunų žmouoste pirmininkas. 2002 m. nių, o tarp moksleivių irstuLietuvos akrobatinio skrai- dentų net 83% mano, jog
dymo komandos treneris reikalinga sutuoktiniams
buvo apdovanotas Dariaus palanki valstybės politika.
Sociologė dr. l.E. Laumensir Girėno medaliu.
kaitė teigia, jog Lietuvos
MAŽIAU GAISRŲ
gyventojai jaučia šeimai
2007 m. Lietuvoje kilo palankios valstybės polititrečdaliu mažiau gaisrų ne- kos stoką ir tą ypač pabrė
gu ankstesniais metais. Th- žia jauni žmonės. Daugiaučiau vien per 2008 m. pirmą sia apklaustų žmonių norė
ją savaitę gaisruose žuvo net tų, kad vaiko auginimas bū
15 žmonių. Pernai Lietuvoje tų prilygintas darbui ir įskai
kilo 15,263 gaisrai. Gais- tytas į darbo stažą, kad būtų
ruose žuvo 296 žmonės įvairių materialinių lengva(2006 m.- 307), iš jų 11 vai- tų, palankių šeimos verslui.
kų (12), o 271 gyventojas
LĖTĖJA BŪSTO RINKA
(308) apdegė ar apsinuodijo
Registrų centro duomedūmais. Daugiausia žmonių
nimis,
pernai gruodį Lietužuvo Vilniaus (80}, Kauno
voje
namų
ir butų nupirkta,
(64) ir Šiaulių (33) apskrityo
kartu
ir
parduota,
dvigubai
se, o mažiausiai - Telšių (8)
mažiau
nei
2006
m.
gruodį.
ir Tauragės (7) apskrityse.
2007
m.
gruodį buvo 474 na109 gyventojų žūties priežastys buvo neatsargus rū mų pirkimo-pardavimo atkymas, 74 - neatsargus el- vejai, o 2006 m. gruodį gesys su ugnimi, 16 žmonių 931. Pernai paskutinį metų
žuvo dėl krosnių įrengimų mėnesį butų nupirkta vos
ir jų vartojimo taisyklių pa- 1469, lyginant su parduotais
3047 butais 2006 m. gruodį.
žeidimų, 14 - dėl priešgaisLietuvos banko žinovai siū
rinės saugos taisyklių pažeilo
tris rinkos lėtėjimo priedimų vartojant elektros
žastis.
Pirma-laukiama kaiįrangą ir prietaisus. Dar 71
nų kritimo arba geresnių
gyventojo žūties priežastys
projektų. Antra - yra sutiriamos. Daugiausia gaisrų
kilo atvirose teritorijose - griežtėjusi bankų paskolų
38.9% visų gaisrų, išdeginu- išdavimo tvarka ir pabrangusios paskolos. Trečia - išsių per 3,600 hektarų.
kilusios būsto kainos viršija
NAUJAS PORTALAS
vidurkį, lyginant su Vakarų
Lietuvoje sausio 14 d. Europos šalimis. Lietuvių
veiklą pradėjo naujas pilieti- pajamų lygis yra gerokai
nės žurnalistikos portalas mažesnis santykinai negu
Atvirai.It, kuriame savo tiek išaugusios būsto kainos.
straipsnius galės talpinti visi Būsto paskolų išdavimas arnorintys, skelbia BNS. Pro- timiausiais metais galėtų vėl
jekto vadovas Tomas Alek- augti tokiu pačiu greičiu
siejūnas. Naujasis portalas kaip ankstesniais metais, be
neturės vieno redaktoriaus; to, numatomas visos šalies
turinio "kokybės kontro- ekonomikos ir gyventojų palieriais" bus patys portalo jamų augimo lėtėjimas,
vartotojai, pranešė projekto skelbia DELFI. RSJ

TELKINIUOSE

rodY!Ilą

''Pasaulio lietuvis''
Naujas šio žurnalo numeris

EDVARDAS ŠULAITIS

i-----

venimą Airijoje, Vokietijoje,
Australijoje, Danijoje, Norvegijoje.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID)
prie Lietuvos respublikos vyriausybės direktorius Antanas
Petrauskas straipsnyje Lituanistinis švietimas pasaulyje pasakoja apie švietimo problemas įvairiose šalyse. Rašoma
apie JAV LB anglų kalba leidžiamo žurnalo Bridges, švenčiančio savo gyvavimo 30 metų jubiliejų, redaktorę Jeanne
Salną-Dorr. Be to, yra trumpas straipsnis apie Amerikoje
gyvenusių, o vėliau atgal į tė
vynę parvykusių lietuvių organizaciją "Sugrįžus" ir daug
nuotraukų (viršelį puošia
spalvota nuotrauka).
Šiame Pasaulio lietuvio
numeryje galima rasti ir kitų
įdomių rašinių: Laurynas R.
~isevičius rašo apie Kauno
"Zalgirio" krepšininkų pasi-

Vašingtone, o Edvardas Sulaitis - apie prieš karą
Lietuvoje leistą Pasaulio lietuvį. Zumalo redaktorė A. Škiudaitė vedamajame rašo apie
Ka,lėdų stebuklą - Vilniuje sutiktą Marisą Leonavičienę iš
Urugvajaus. Marisa, gimusi
Urugvajuje, panašiai kaip ir
jos lietuvių kilmės tėvelis
(Marisos mama yra ispanų kilmės}, ketina su visa šeima vyru ir keturiais paaugliais
vaikais - atvažiuoti gyventi į
Lietuvą. Marisa nuo vaikystės
nekalbėjo lietuviškai - kalbos
išmoko jau suaugusi, pasimokiusi Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, o po to dar
dvejus metus pagyvenusi Lietuvoj e. Redaktorė rašo, kad
užklausta dėl tokio pasišventimo, Marisa atsakiusi: "Man
visą gyvenimą Lietuva - tai
labai natūralus dalykas. O tą
meilę Lietuvai ir viskam, kas
lietuviška, išugdė močiutė tėvo mama. Aš jai labai dė
~inga". Tokį pasirinkimą A.
Skiudaitė vadina "Kalėdų stebuklu".
Šio įdomaus leidinio metinė prenumerata JAV yra 40
dol. Pratęsti ją arba žurnalą
užsisakyti galima šiuo adresu:
Elena Skalisius (Pasaulio lietuvis), 119 Sheridan Court
Bast, Waukegan, IL 600852101 USA. Beje, žurnalą užsakant tautiečiams į Lietuvą
kainuoja tik 15 dol.

Kartu su pavėlavusiu kalė
diniu paštu ir šventiniais sveikinimais paskutinėmis 2007-ųjų
metų dienomis atkeliavo ir
Lietuvoje leidžiamo žurnalo
Pasaulio lietuvis 12-asis (o
skaičiuojant nuo jo leidimo užuomazgos 1963 m. - 456-asis)
numeris. Pradėtas leisti JAV,
vėliau šis leidinys buvo perkeltas į Lenkiją. Dabar Pa saulio lietuvis yra redaguojamas Lietuvoje, spausdinamas
Lenkijos lietuviškajame Punske, tačiau užsienyje gyvenantiems skaitytojams siuntinėja
mas }š Marijampolės pašto.
Zurnalo leidėjas - Pasaulio lietuvių bendruomenės
(PLB) valdyba ir "Aušros" leidykla Punske. Leidinį redaguoja vilnietė Audronė Škiudaitė, redakcijos sekretorė Aldona Jonušonytė Punske, o
iždininkė - Elena Skališienė
iš Waukegan (IL). Taigi visi
išsimėtę po platųjį pasaulį,
kaip turbūt pritinka tokį
skambų pavadinimą turinčiam žurnalui.
Leidinio bendradarbiai
bei rašinių herojai - taip pat
iš viso pasaulio. Siame 42 puslapių numeryje spausdinamas
interviu su Kanadoje leidžiamo savaitraščio Tėviškės žiburiai redaktore Ramūne Sakalaite-Jonaitiene, Naujosios
Zelandijos lietuvių veikėju
Vitaliu Skiauteriu bei Uzbekistano LB atstovu Matu Ali- Wasaga Beach pensininkų klubo surengtame koncerte gražią
šausku. Rašoma apie užsienio programą atliko svečiai iš Lietuvos Sandra Valiuškienė ir Alvydas
Ntr. K. Poškaus
lietuvių viešųjų ryšių atstovų Lukoševičius
seminarą Vilniuje, JAV LB
)$:VIII tarybos antrąją sesiją
REFRIGERAT10N
Cikagoje. Randame straipsnių ir apie mūsų tautiečių gyAIR CONDITIONING & HEATING

LEDAS

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6.

R. Jareckui

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

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

(prie Ev ans}
Savininkas Jurgis Kulla~lus
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PEDOS SPECIALISTAS
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NESKLANDUMAI

IR EISENOS SUTRIKIMAI
•

V IETI Ė NEJAUTRA IR

352 WI LLSO

Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2

ROBERTAS NEKRAŠAS

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

„
„
„

IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED

PLANINIUS DRAUDIMUS
• STERILOS IRANKIAI

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

_,
, _ __ _ i_ _....J

ūkius,

žemes

l in kėse kreipkitės Į

Angelę šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis pašias: salvaitis@bmls.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
St. Petersburgo, FL,
klubo patalpose
mokyklos "Saulutė" mokinių prieškalėdiniame pasirodyme dalyvavo 20 mokinių. Jie giedojo, dainavo, šoko baletą, deklamavo eilė
raščius. Viskas atlikta lietuvių kalba. Gražiai buvo papuošta salės scena. Popietės
dalyviai itin džiaugėsi puikiai atlikta programa. Mokyklos vedėja Edita Navickaitė paprašė piniginės paramos, nes programos paruošimas pareikalavo ir išlaidų. Pirmasis vedėjai į pagalbą atėjo Lietuvos garbės
konsulas Floridai Algimantas Karnavičius, parėmęs
mokyklą žymia auka. Klubo
kultūros būrelio pirm. Angelė Karnavičienė mokyklos
vedėjai įteikė Danutės BraLietuvių

ARCHITEKTŪROS PAMINKLAI. Šią vasarą lankydamasi Lietuvoje, užsukau ir į Margininkų
kaimą, Kauno raj. Tai - bažnytkaimis prie kelio iš Rokų į Piliuoną, netoli Striaunios upelio. Švč.
Mergelės Marijos škaplierinės šventovė medinė, pastatyta 1871 metais. Šalia - žaisminga medinė
varpinė - ansamblio tęsinys. Ji yra 4 aukštų. Stambiausi - pirmas ir ketvirtas aukštai. Varpinė

atrodo lyg sudėliota iš vaikiškų kaladėlių. Tiek šventovė, tiek varpinė - abi nudažytos geltona
spalva. Tai - architektūros paminklai, saugomi valstybės. Zita Bilevičiūtė

Hamilton, ON

St.Catharines,ON

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
A.a. KONSTANTINAS BUME lietuvių kredito koopera- BELIS, sunkiai sirgęs, iškeliavo
tyvui TALKA už dosnią auką į amžinybę 2007 m. gruodžio 4
šv. Kalėdų proga Vaikų dienos d. "Hospice Niagara" eidamas
centrams Lietuvoje ir linkime 80-sius metus. Liūdesyje paliko
visiems laimingų bei turtingų žmoną Beatričę, dukterį Viole2008 metų.
VDC komitetas tą ir sūnų Raimundą su šeimoUŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BA- mis ir Beatričės dukteris - Ritą,
LIUS vyks vasario 5, antradie- Kristiną, Mariją, Vivijaną ir sū
nį, 6 v.v. Jaunimo centre. Bilie- nus Alfonsą ir Darių bei jų šeitų kainos: suaugusiems - $10, mas. Brolį Vytautą, pusseseres,
vaikams - $5. Jūsų lauks tradi- pusbrolį su šeimomis ir kitus
ciniai Užgavėnių valgiai, kava, gimines bei draugus Lietuvoje
pyragai, baras, loterija ir geras ir Kanadoje. Liūdi ir mūsų liešeimyninis aptarnavimas. Iš- tuviška šeima, netekusi dar vieankstiniai užsakymai priimami no nuoširdaus tautiečio. Jo lapo sekmadieninių šv. Mišių. bai pasiges ir nuolatinis pasiKreiptis į valdybos pirmininkę vaikščiojimo draugas, ištikimai
D. Enskaitienę (tel. 905 628- budėjęs prie jo šono - šunelis
1804) arba v-bos iždininkę E. Beka. Gedulines šv. Mišias
Kybartienę (tel. 905 529-7871). "George Dart" laidotuvių naBūsime dėkingos organizaci- muose aukojo Hamiltono Aušjoms ir asmenims, kurie nutars ros ~artų par. kleb. kun. Audprisidėti prie šventės, paaukorius Sarka, OFM, ir diakonas
dami laimikių loterijai, beišei- Bernardas Beliekas, OFM. Varmininkėms, kurios iškeps py- gonavo ir giesmes vedė Sigitas
ragų. Visas baliaus pelnas ski- Zubrickas. Pagal pageidavimą
riamas parapijos šventovės sudegintas, vyksiant privačiam
puošimui ir KLKM dr-jos Ha- laidojimui vėliau. Po šv. Mišių,
miltono skyr. renginių rėmimui. visi dalyviai pavaišinti "MandaKviečiame su šeimomis ir drau- rin" restorane.
gais atvykti į žiemos palydėjimo
A.a. ALBINA ŠETIKIENĖ,
šventę. ME
88 metų amžiaus, apsupta šei-

lietuvių bankelis Kanadoje.
įsikūręs nuosavuose namuose -

Pirmasis

TALKA

LIETUVIŲ

KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
Tel. 905 544-7125
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 55 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk.

iki ..0.75%
santaupas ............. 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .......2.50%
180 dienų indėlius ......2.50%
1 m. term. indėlius ......4.00%
2 m. term. indėlius ......4.00%
3 m. term. indėlius ......4.10%
4 m. term. indėlius ......4.20%
5 m. term. indėlius ......4.35%
RRSP ir RRIF
(Variable} ..............1.00%
1 m. ind. . .............4.00%
2 m. ind. . .............4.00%
3 m. ind. . .............4.10%
4 m. ind. . .............4.20%
5 m. ind. . .............4.35%

PASKOLAS
Asmenines nuo .........8.50%
nekiln. turto 1 m.........6.80%

•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

mos, atsiskyrė su šiuo pasauliu
2007 m. gruodžio 21 d. - "Dear
Park Villas" prieglaudos namuose, Grimsby, ON. Mylima žmona buvusio šios apylinkės b~nd
ruomenės veikėjo Adolfo Setiko (mirusio 1990 m.). Mylinti
motina - Vaidilutės Conray
(Nelson), Daivos Book (Larry)
ir Arūno (Sheri). Brangi močiu
tė - Andrew, Kristinos, Cassie,
Aleksandros, Shelbe ir Veronikos. Jos taip pat liūdi seserys
Marytė ir Veronika. Velionės
lankymas vyko gruodžio 23 d.
"Stonehouse Whitecomb" laidotuvių namuose Grimsby, su
maldomis 3 v.p.p. Gruodžio 24
d. po gedulinių šv. Mišių, atnašautų St. Joseph šventoyėje vietinio kunigo, palaidota Sv. Jono
lietuvių kapiųėse Mississaugoje, ON. A.a. Setikams buvo labai svarbu užauginti lietuvišką
šeimą. Visas jų jaunimas buvo
įsijungęs į mūsų lietuviškos
bendruomenės gyvenimą ir
veiklą. Liūdime velionės kartu
su šeima. SZ
TŽ pakeitė savo el. paštą,
bet dar nepavyko pertvarkyti
tinklalapio. Dėkojame internetu mūsų ieškantiems už
kantrybę.

Konferencija
ir sukaktis
Atkelta iš 4-to psl.
Pasisakė ir kryždirbys V.
Programą "Linas" K.
Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio savivaldybėms pateikė

Aputis.

projekto koordinatorius A.
Jankauskas. Dabar dešimtyje
grupių 104 mokiniai. Diskusiją "Prevencinė veikla mano
bendruomenėje" vedė vyr.
mokytoja D. Kriščiūnienė.
Stebėjome piešinių parodėlę. Sužinojome rėmėjus:
Švietimo ir mokslo ministerija, SPPC, UAB "Medonos
mėsa", K. Griniaus gimnazija.
Labai nesmagu, kad pastaroji
neatsiuntė nė vieno atstovo.
Gi daryta atminimo nuotrauka, giedota Marija, Marija. Priimta BS K. Rūdos skyriaus
(pirm. A. J ankauskas) veiklos
programa, rezoliucijos. Padė
kos raštais apdovanoti rėmė
jai ir aktyvūs BS nariai. 10mečio proga kazliečius pasveikino marijampoliečių pirmininkė R. J adeikaitė bei šio
rašinio autorius savo posmais:
Eita, kviesta, nes blaivystė l
Šaukė vienytis, budėt. l Juk reikėjo nepaslysti, Dievq, Lietuvą
mylėt! Jeronimas Šalčiūnas

tos lietuvių, gudų ir iš Lietuvos dainų grupės. Iš Lietuvos
atvyko ansambliai "Vilniaus
gija", "Lauksna", Švenčio
nių bei Varėnos ansambliai.
Iš viso buvo 9 vienetai. Geriausiai pasirodė ir premiją
laimėjo varėniškiai. Jie ne
tik dainavo, bet ir grojo.
Taipgi premijas laimėjo "Vilniaus gija", Gervėčių krašto
ansamblis "Gervėčiai". Gudai gerai pasirodė, atlikdami
vestuvinių papročių dainas.
Vertintojų komisiją sudarė

trys Gudijos ir du Lietuvos
folkloro žinovai.
Minske Švč. Mergelės
Marijos arkikatedroje įvyko
Minsko-Mogiliovo arkivyskupo metropolito Tadeušo
profesionalūs

Kondrusevičiaus įvedimo į
šventovę iškilmės. Jose da-

lyvavo du kardinolai, 19 vystaipgi popiežiaus nuncijus Gudijoje Martynas Vižytės-Bindokienės parašytą
dovičius. Arkivysk. T. Kondknygą Lietuvių papročiai ir
rusevičius 1981 m., baigė
tradicijos, primindama, kad
Kauno kunigų seminariją.
ši knyga gali būti naudinga
Įšventintas kunigu kurį laiką
lietuvių mokyklai.
darbavosi Vilniuje. Iškilmė
St. Pete Beach, FL, viese Gudijos lietuvių bendtovėje 2007 m. gruodžio 3 d.
ruomenei atstovavo pirm.
mirė a.a. Vanda TamošausVitalija Palubaitytė-Kolesni
kaitė-Frankienė-Vaitkevičie
kova.
nė, 98 m. amžiaus. Velionė
Gervėčių Švč. Trejybės
baigė Panevėžio gimnaziją ir
šventovėje 2007 m. lapkričio
buvo tos gimnazijos pirmo18 d. įvyko Sutvirtinimo
sios skaučių draugovės narė.
sakramento teikimo apeiBaigusi gimnaziją ji pasiringos, kuriose Gardino vyskuko mokytojos, jaunosios karpas Aleksandras Katkevičius
tos auklėjimo darbą. Ji ilgus
suteikė šj sakramentą 150
metus mokytojavo Mažeižmonių. Sia proga į gimtinę
kiuose, o karui baigiantis su
buvo atvykusių žmonių iš
šeima pasitraukė į Vokietiją.
Vilniaus ir kitų parapijų GuPo karo čia ji taipgi pabėgė
dijoje. Vyskupas pasidžiaugė
lių stovyklose darbavosi liepuikiai tvarkoma ir prižiūri
tuvių mokyklose. Persikėlusi
ma Gervėčių šventove ir jos
į JAV-bes gyveno Čikagoje ir
aplinka.
čia mokytojavo lietuviškose
Gervėčius 2007 m. vasamokyklose. Taipgi reiškėsi ir
ros pabaigoje aplankė Gudiliteratūrinėje kūryboje. Pajos prezidentas A. Lukašenrašė nemažai vaidinimų vaika ir pripažino, kad Gervė
kams ir išleido jų 8 knygeles.
čiai yra viena iš geriausiai
Parengė pradžios mokyklos
susitvarkiusių vietovių.
11-jam skyriui vadovėlį Spindulėlis, kurį vartojo daugelis Rusija
mokyklų. Ji parašė knygą Du
Sankt Peterburge pradraugai, kuri buvo LB švieti- dėtas leisti lietuviškas laikmo tarybos premijuota. Ve- raštis. Šiame mieste tam tiklionė priklausė Lietuvių rarais laiko tarpais vyko lietušytojų draugijai, Lietuvos
viška veikla. Vietinė lietuvių
dukterų draugijai, St. Petersbendruomenė pradėjo lietuburgo lietuvių klubui, Šv.
vių ir rusų kalba leisti laikKazimiero parapijai. Atsiraštį Peterburgo lietuvis.
sveikinimas su velione įvyko
Užmojo svarbiausi vykdyto"Beach Chapel" laidotuvių
jai - filologės Vanda Kazausnamuose, dalyvaujant dukkienė ir Apolonija Kalnietė
rai Vidai Meiluvienei, vaibei žurnalistas Vitalius Brukaičiui Aliui, organizacijų
atstovams, velionę pažino- čas ir kt. Pirmasis numeris
jusiems tautiečiams. Rožinį pasirodė prieš Kalėdas. Šiesukalbėjo Šv. Kazimiero mi- met jau tikimasi jį leisti regusijos vadovas kan. Bernardas liariai. Pirmame numeryje
Talaišis. Organizacijų atsto- aprašomi Sankt Peterburge
vai, vadovaujant Angelei vykę kultūriniai ir religiniai
renginiai. Taipgi supažindinaKarnavičienei, pasakė atsima
su bendruomenės veikla.
sveikinimo žodžius. Po to viKaip
selbia BNS, šiame
si sugiedojo Marija, Marija.
mieste
galima atrasti gilių
Laidoti buvo išvežta į Šv. Kalietuvybės
šaknų. Čia gyvezimiero kapines Čikagoje.
no, dirbo bei kūrė daug LieGudija
tuvos kultūrai, mokslui, tauRimdžiūnų lietuvių kul- tiniam atgimimui nusipeltūros švietimo ir informaci- nusių tautiečių: poetas Jonas
jos centre įvyko tradicinė Mačiulis-Maironis, dailinindainų šventė "Paribio dainos kas Mikalojus K. Čiurlionis,
festivalis". Ją rengiant daug prezidentas Antanas Smetoprisid~o šio centro darbuo- na, kalbininkas Kazimieras
tojai. Sventėje dalyvavo vie- Būga ir daugelis kitų. JA
kupų,
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Gražiausia Dainavos šalis

Julbw MarelnbriBu
ANTANINA UAMANAVICIENI:
"Daugel mūsų tėvynėje
Dzllkijoje ikivertu&ių ktlyra puikių ir gražių vietų, dau- paties padavimuose, jo vaikys- ao prie vartųI Sukluso iržmogel yra šaliq, kurios paganėja tėje, !aid!iusioj šiaudinėje nės, ir mcd!iai grdim dziikiš- i:ybjnię galią rczultatas: Daill8Dll t8velių daJbais, bet Wpe putogėje labiau pažinti ji jo km smrliam ~ dainoa. navo.r lalie.r seną lmoniif paAhykėliul il Nemunaičio avimai, apsakymą riDkinya
ją viaq gra!Hausia ir ganiausia literatii.rinėje, istorinėje, etnografinėje, geografinėje erd- m.alolliai pasitiko ir pj.rkion- Šiaudinėj pa1togėj, apysaka
Dainavm šalis•••"
muziejun pakvietė miela ir Raganius'lt istorinės dramos
VincuKrift wje.
Aiaudmije putaFje
graži muziejaus direktorė Skilgaila, Sariinlls. Integruotai
Pamobje -...taa moJlrkla
Evelina Budinakienė, etnoJommif;iu
Visai Nem1mai'io pagrinKaip ir pridera dzūkam, gė .ii Vilniaus, Krėvėa lalelėn
dinei mokyklai Alytaus raj. ir laukiant IM!Čiq. apišluoti &
atvyk:uai prieš 16 me111, madirektoriui, ir mokyto.iama bei mą. O kadangi .rudenėlia via niusi, kad lis kraštu mažiaumokiniams, o taip pat miesiai paliestas sovietizacljos.
loma vietnioms - auditmčm&,
Dziik:iib. pirk.ia. Kokia ji
atvykusioms iš Rokilkio, Radmiela su savo kampe stovinvililtio. Wnia11s, šatiq paliko
aom ka&:rgom, ližėm, dar su
malonim išgyvenimus integneuf.ku.rtu pečiumi. Tuoj tuoj
ruota pamoka-eblwnija Daibobulė jį uikurs, ihirs garnavos kTaltas V'mco Krėvi11
džiai kvepiančių kopūatq, ant
aldmis. Šios įspflclingos, lvenkopūsto lapo iik.eps budų,
tiškm, 11.ebsdieniškm pamoviską neš ant stalo, auairinkus
kos, skirtos Vin'10 Krėvės, litedrauge sėsis ant baltai mmwratūros klasiko, pedagogo,
goto uslano, pastatyto prie
kultūros ir politikos veikėjo
sienos, ant kurios kabo abro12S-osioms gimbno metinėms
7.3.i šventi, legnosis ir visi valpaminėti organizatorė lietugya viraJ4 il vieno didelio moMickeriBq 1odyba1 S11vių k. ir literatūros mokytoja
linio dubens. pastatyto stalo Prie
barto11111
aeno itholo
1..meta .Albnla.
vidUJ:y. ICaip prdiia kopūstai kamienu, steni
kmiame
V'dnia111
Pamok.oje-eklkursijoje
su pečiuj ilkeptom karštom meno mo11Jklo1 moksletrial
dalyvavo visi S-10 tluią mobaMm.
llsbptato Vinco K'riril bakiniai, kuriuos mielai lydėjo
Įdėmiai visi klauaėsi direUeftt.
ĮliiiDyllami jo raituomokytojai: Irena 1aku.ceYičie
rektorės įtaigios kalbos apie
le atlldel11t1Į 'ffdlnj Ueturio Ir
nė, Daiva Avi!inienč, Birutė
rašytojo gyvenimą. Čia Vm- medlioJJli
Dobravolskienė, Nijolė Aleicuku, Antanuko vaidmeny,
kevifienė, pats direlctorius Viau bobule kalbasi, čia jau į
das Rekešius, jo pavaduotoja
Merkinės mokyklą skubų - pamokai mokiniai buvo tinkaDanutė Ū!anu!eričienė, Vanvėliau jis matiai versdamasi•, mai pasirengę. Žinojo kelioda Povilaitienė, labai gerai
pata save iilaikantia Kijevo ir nės tiblus, maršrutą, gaw dpa!jstantis ne tik Nemunaitį
Uuvu studentaa. Po k:u.rio lai- duotis, !inojo atsiskaitymo
bet ir Krėvės raštuose apnirko jis Baku mieste mokytojas. formas, todėl muziejuje idė
tą iatorinę mokyklą, nepa'lllčian gimtqją Subartonių il- miai Jda11r.ėsi direktorės pasawrptantis, kraštotyros baruogesys gilus, negailestingas. Su- kojimo, ją uhaių knygelės pillauq& vasarq skubėdavo savo dėsi naujomis .tiniomis. Ašse triisiantis Vytautas Lankiliepll lnaresy puk.elldusion tuntokė L. Dobravolskaitė
ninku. Dzt1kiškom dainom
pagerbti lymųjį dzūkiikos
skaitė išllauką iš Galvabldlto.
gimton pirkion.
tautosako.1 rinkėją dalyym> ir Vim:aii K'rėn (1882-1954)
- Vmckė, Mickelio \lino- Direktorei ui.davinėjo liausiAlytaus dziik1J draugės Dreikė parva!iaw,-d!iaugėli kai- mus.
Atsisveikinti au rašytojo
kų pulkw:io "Silagėlėa" daini- kasdien neu!m.i.ršo priminti mynai.
Otjf.ęa lankėsi ap!inlrinh10- gimtine padėjo dzūkiška daininkės Anelė Mark.evitienė, ldeYams ir liepoms savo buvuIzabelė Satkaulkienė, Vilija sį lalią apdarą, dabar jau pa- se kaimuose, svečiavosi Pu- na. VIii nuvyko i Subartonių
Kašetienė, Rozita Kriščiokai geltuai ir paradavusį grąžinti nioj, Lilkiavoj, kalbėjosi su kapinaites, kur ilsisi ralytojo
f.emelei motinėlei, tai ir spalio kaimo fmonėmis, rinko tau- ir jo lmonos Onos Rebekos
tienė.
lntegruotDS pamoknc-eU- 24-ąją, lapai, atsiskyli; nuo tosaką. Jo širdDai bnmgi gim- palaikai, 1992 m. parvežti iš
k:ursijos tiblas - suitikti su med!iq, glaudėsi prie t.emėl. toji I>lOkija, atvedusi ji i raiy- tolimOOol Amerikos. Prie rapačiu did!iuoju Dainavos Nespėjo Allelkutė uulluotijų. tojo kelią. 1i jam kūrybinio šytojo kapo labai gra!iai blbėjuai mokytoja I.1akucevikraito garbintoju V. Krėve jo o šaunūs svečiai iš Nemunai- įkvėpimo gyvasis šaltinis.
nebėra, bet, kai ji i tą kraitą
nuvažiuoja, viskas atgyja atmintyje. Labiausiai gaila .iildisto miško: "IJsldaJino mišALDONA GRICIEN!a
ką. med!iq nebeliko". Kob
Prie senoviškos l«MJS pa- gyt9 pasiaodin9s ant kelią, bebūtų gimtinės vai7.du, Lielink:uai pusamžė moteris. 'DU u!ralinėjo liaudies dainas: tuva autorei gra!i: čia miela
poetė Marytė .Ahnsntavičiū dainuoti ji buvo išmokusi iš
ir gera. Sąvokai "tėvynė" ir
tė-K.avaliauakienė. Lovoje savo mamos. Nuo to laiko
"tėviškė" Marytės kūryboje
gulinti senutė, pel'liritlls per Mmytei du dalykai brangtla: beveik tapačioa: ...bet ul tė
92-uosius, jos mama. Dabar mama, kuri padovanojo jai vilą, lcurią ~ m)'1ime, l niemdučiukė, be dWders pagal- gyvenimą, ir Tėvynė. O mJe.
ko nll08tllbunio llO'QIUfu. Pabos nc.Wiptų iš lovos, jawiys- Iu kTalte, vytvrili maias. Į nalios mintys ir knygelėje,

Dvi Motinos

žalia pieveli .femuogių kvapu, skirtoje mažajam skaitytojui:
- ralo ji. Eilėralaua Marytė Ulauki gilių ą.fuolu galitlnu. l
Užaugino 7 vaikus. Ne .f.o- pradėjo ralyti 10 klasėje. Bu- Mylėk Tėvynę, niekad neiltėje buvo sparti. Giedojo laidotuvėse, dainavo veatuvėse.

d!iais, bet savo pavyzd!iu juos
išmokė darbitumo, doros.
M. Kavaliauakienė .illeido 7poezijosknygas~
naktil su natomis (muzikos
autorius Juozas Krivickas).
Nemaiai eilėraščią išspausdinta almanache Tėvilkia ..,.._
turiai. Poezija Maiytei visada

buvo lwntas reiblaa. Pilmasis poetas, kuri ji pamatė, buvo J. Aistis. Maf.uauq mer-

vo atidengiamas paminklas
suiau.dytiems žydams. Mergaitę tCJL iigirsti fOOtiai labai
sukrėtė, ir ji prabilo eilėmis.
M. ICavaliauskienė u!augo prie miško. Netoli sodybos - pieva, kūdra, gluosnis.
Prie ją glaudėsi IOdelis, darlelis, kw:iame augo diemedis,
janninai, riitoL Visa tai atsispindėjo ir dabar atsispindi
poetės eilėse. Tėviškės jau

duclc.••
Keletas eilėraščių skirta
sunkiai sirgusiai seseriai. 'lkda Mmytė mokiisi meilės, gerumo ir rūpestingumo. Dabar šie jauamai tenka mamai.
'Dlip P:,U~amai; a1augymas ne
Pati autorė sako, jog, matant mamos sunkią ligą. eilėralčiai tampa
bmndesui.
.Autorė nemelai dėmeaio

čienė papildė biografines ži.niaa, paskaitė lymių fmonių
mintis apie rašytoją. Poetas
Justinas MarcinkeričiuB, aukltai vertiųs rašytoją, jo kiiJybos reikšm~ mūsų kultūrai:
"Nepivaizduojam LietDVoa be
Nemuno, 11.eįsivmduojam jos
ir be Xrėm".

llalytojo lakail

O liaunos pllŠJI, li:ūrėda
mos i aukštai dangalJS mėlJne
praplaukiančius retus, laivelius primemmčius debesėlius,

nustojo oluaiol ir klauėsi ir
klen...W dnikiš!coj lemelėj besiilsintiems garsus giesmės
Marija, Marija, skaiačlausia
lelija, Istorinė senoji Merkinė.
Nepakartojamai graJ:i, širdiiai
bnmgi tėvulio Nemuno au savo sūnum Merkiu susitikimo
vieta. Legendomis apipintas
pili•kalnjs~ Vaikai labai greitai atmdūrė jo viriiinėje. O V.
Lankininku idomiai ir nuoširdžiai porino apie aeuąją k:unigaMčią Mmių, jos imriją.
Netoli skubančio Merkin
Skroblaua,pravažiuojančius

viliojo gerq žmonių pagaminti stalai. O valgyti milte didelis malonumas. Patenkintidionos ppiid!iais - pasiekta pamokos baigmė- Marcinkonių
etnografinis muziejus. 1o vadovas, gra!iai dzūkiibi šnekėdamas, Jonas Bajoriūnas
parodė viaus senovės dzūkų
buities reikmenia. Visoa kačergos, lwbijos m gol'Zllis subėgo muziejun, jaučiasi saugiai ir patqpai BaW vidininko
Jono prižiūrimi.
Nuošird!iai dėkoju šauniam. Nemunaičio mokytojų
kolektyvui už nuostabią,
reiklmin8Jl integruotą pamoką - ebk:uniją, u! suteiktas
galimybes joje dalyvauti, pasicUiaugti dzūkiškos gamtos
gražumu. Ir kas plvoja išvykti
ii Dmkijos laimės ieškoti, sa-

k.JtWI dziikilbi:
lil Krėvės Dzūldjo.r nejilailcie,
~~Maldo .rnizoraw.
7bli nukrJiavU jilgaia
1b dztikq laaltello gražaus.
(Ntrs. DBJMR"'' ... It)

skiria didlioms tėvynainiq ! llbulluollu kojas tau, ranasmenybėms. Rašydama apie kas. /Jei nebus1avf8prie gimto
kardinolą v. SbdbYičių, pa- namo, Į Kas rdjaus minutę
stebi pagrindi.nea jo savybes: .rrmkiq, iru?
Vilq 7 knygą eilėdara
gerumą. kuklumą, pasišventimą. Su aukltu dvallinillta uadicinė: ritmas meJodingas
poetė kalba kaip au broliu: kaip verldutis smuikas,
Prieik tll&u, iviesos ;, sau/ir rimai tikslūs kaip matematipilna.J... Kol motulės sveikata kos u!davmio auakymu.
buvo stipresnė, Maiytė mėgo V11ką perskaičius, prieš akis
keliauti po Lietuvą. norėjo iškyla XX iimtme_eio pirmogerai pafinti gimtąji kraitą. sios pusės klasikų klbyba. 1hl
Poetė, apdainavusi iški- poezija, kurioje nėra kei.kslius ir paputus mmnes, ~ mažodlią, nėra neivank.iq
letą ptmmĮ skiria ir sau, kel- vaiulę. Dabartinių jaunųję
dama aukitus reikalavimus: posmuose, deja, jų pasitaiko.
Ne~ lliuojaulOI no- Mmytė bevelija vartoti tokius
riu, l Gaane tiktai ttp, atlai- posakius: l!idkaliai žvirbliai,
dlia.•• l Prisikaupti ivie.ws, i4 skaidrus cWaupmu, pmvirdalinti.. Marytė iš kūrybinės kuai vasara, aiženų srovė,
kraitelės išmetė fodiius "pa- dūzgia, zvimbia bi&Į aWiai,
vydu", "melas", "pyktis", d- flinlcšmas gimsta, auga. bręs
tat lim daug vietos gerumui, ta, skyla, pušaitė leina, skruzu!uojautai, meilei. 1ų labai dės kuldena.•• M. Kavaliausreikia. abiem Motinom. Ak, kienėa kūrybą apibendrina
kad visa Uetuva juos talpint'Q tieaos ieškojimas: O ta d41a
tirdyje••• T~ ilgink: l Dar tokia nesudėtinga- l 7lkėji
pabtik, bmngtojl11WUJ Mama, mas, Gerumas, Meilė;, VillU.
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"Medžių
Eilėraščiai

kaulai"

iš Australijos

2007 metų pabaigoje Australijoje. Tačiau lietuvišAustralijoje gyvenanti poetė koji kalba ir kultūra tapo ir
Lidija Šimkutė-Pocius atsiun- tebėra labai svarbia jos gyvetė eilėraščių ciklą Medžiai ir
kaulai iš spaudai paruoštos
dvikalbės poezijos knygos
Mintis ir uola/Thought and
rock.
Lidijos Šimkutės kūryba
jau keletą dešimtmečių lietuvių, anglų kalbomis sklinda
po įvairias pasaulio šalis, vertėjų pastangomis pasiekdama
italų, estų, bulgarų, japonų,

rusų, vokiečių - iš viso 12 pasaulio tautų skaitytojus. Jos

Poetė Lidija Šimkutė
poezija, tapybiška ir nedaugiažodė, trumpose eilutėse
sulydanti jausmą ir vaizdą, pa- nimo ir kūrybos dalimi. L.
traukia skaitytojus poetine Šimkutės kūryba - iš viso 9
dramatiška įtampa, gyvenimo knygos, išleistos lietuvių, angakimirkos ir amžinosios bū lų kalbomis ar dvikalbės - jau
ties susidūrimo apmąstymais tapo šiuolaikinės lietuvių liteir jų žodine išraiška, įsimena ratūros dalimi. Autorė aktyilgam.
viai dalyvauja literatūriniame
Poetė gimė Lietuvoje, ta- ir viešajame gyvenime, skaityčiau 11 pasaulinio karo iš- dama savo kūrybą poezijos
blokšta kaip ir daugelis lietu- vakaruose bei festivaliuose,
vių augo tolimoje saulėtoje susitikimuose su skaitytojais.
Mėnulis

šaltai šviečia
ant baltų kaulų

Tu Fu

staiga
žaibas perskelia

Nemažai jos eilėraščių,
Australijos poetų kūrybos vertimų galime rasti įvairiuose
literatūros žurnaluose ir almanachuose. L. Šimkutės eilės jausmų turiningumu ir gilumu, savo grakščia ritmika
patraukia ir kitų sričių menininkus - jos buvo panaudotos
šokių spektakliams.
Kompozitorius V. Germanavičius sukūrė muziką 5
eilėraščiams iš Tylos erdvių
rinkinio. Poetė yra įrašiusi
savo angliškai ir lietuviškai
skaitomų eilėraščių garsaplokštėse. Norintys daugiau
sužinoti apie L. Šimkutę ir jos
kūrybą, įsigyti jos kūrybos
leidinių gali rasti informacijos
tinklalapyje www.ace.net.au/
lidij a arba el. paštu lidij a@
ace.net.au.
Atsiųstasis eilėraščių ciklas Medžiai ir kaulai - dramatiškas tikrovės ir visuomenės
konfliktų atspindys ir apmąs
tymas.
Taupiai rašomi žodžiai
kalba apie žmogaus, praradusio tarpusavio ryšius ir ryšį su
gamta, praeitimi, aplinka, tragizmą, istorijos, gyvenimo
vyksmo prasmės paieškas. SK

*

paukščio kaukolę

ŠIAME
be vietos teatre
užmirštame savo eiles

NEONO KLYKSMAI
apakina

skrieja pilkos plunksnos

išvargintą upę

gyvenimo greitkelyje

NORIU KAD IŠNYKTŲ
miesto spalvos
iš automobilių vamzdžių

Surask man darbą
duok man gryno oro

vasaros karštyje
nuolat dega keliai

dūsaujančius

romėnų šmėklos purškia

DEBESYS NUSILEIDŽIA
niūriam rudeny
vėjas išdraiko
knygos lapus
nejaukus klyksmas

žmonės sustoję

palikite paukščiams

erdvės

*

NEBIJOK
išblyškusi moterie
tu esi mano amžina sesuo prabilo juodaodis ryras
lipdamas iš
New York'o metro
laikydamas trimitą
Jei neduosi man pinigų
nunuodysiu tave narkotikais atsklido balsas
iš atsivėrusio dangaus
stogų kaminams spjaudant
amžiną ugnį

*

LAIPTINĖS TAMSOJE
blausioje NYC gatvėj

pasigirdo balsas
Ei, nori ušsirūkyt kanapių
kad susuktų tau galvą
raudonai dažyti laiptai
išsilaisvina iš ugnies
gelžbetoniniame East Village

*

vandenį

ir aukoja

druską

*

DVILYTIS VELNIAS
po Manhattan'o dangumi
sapnuoja
nakties vaivorykštes
jis stebi
angelus
lietuje
ir kalbančius
kita kalba

*

JI EINA
apsirengusi mėlynų
svogūnų žieve
medžių

kaulai
kranksi žalioj saulėj
akmenų žolė

raižo laiptus
jai kopiant
kalno kaulais

*

iš kanalizacijos
dvokiantys garai
pakilo iš miesto
verdančio vidurio

prie medžio kamieno

pelenuose
lietaus akys
laukiančios kada
juos apgaubs
didžiulis mėlynas lukštas

jų pilnos

klausytojus

perskėlė veidrodį

stiklo šukės
išsibarsto sienose

*

sūkuriuojančius

SUPLYŠĘS AITVARAS
medžio viršūnėj
stebi

*

bežiūrėdami
į plojančius

*

kur juodoji magija miega
ant juodos odos, baltos odos
tatuiruotos odos
ir ant skustagalvių

PAUKŠČIAI KLYKIA

suklumpame
vaidmenyse
iš praeities ir dabarties

apdriskusią lėlę

muilo burbulai
vaivorykštauja kapuose
sustingusioj gamtoj
mes sėdim ant tvoros
pakilus nerimui
jaučiam užmirštų

veidų virpulį

bijodami nežinomybės
atspaustos sapne

PATEKAU NIŪRUMON
be žvaigždžių
oras perskrostas dalgiu
kraujuoja giliau
už mintį

*

SAULĖS NUGLOSTYTOS
Kalkutos sienos

kur kaminai sukasi
ir dirbtinas juokas
raižo kūną
būčiau davusi
lietaus
ateinančiam lietui

*

PRO TAVO
pilkų akių dulkes
matau panterą

*

KAI MIRŠTAME
daugelį sykių

ir gyvename
daugelį gyvenimų

lengvai užsimiršta
kuris buvo kuris
ir
kas buvo kas
kartais
užsimiršę

prisimename

Eil. ciklas "Medžių kaulai" iš dvikalbio poezijos rinkinio Mintis ir uola.
Numatyta išleisti 2008 m.
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lU KULTORINEJE VEIKLOJE
Mezzosopranas Liora
Grodnikaitė, Lietuvos operos solistė, 2007 m. spalio

23-gruodžio 10 dienomis buvo pakviesta atlikti vaidmenis keturiose Brazilijos Rio
de J aneiro (Ženere) statomose operose. Brazilijos
banko kultūros centro kvietimu solistė dainavo pagrindinę partiją Gustav Holst
operoje Savitri bei Zefkos
partiją Leoš Janaček operoje Dingusio dienoraštis. Rio
de Janeiro savivaldybės teatro kvietimu L. Grodnikaitė
dainavo pagrindinę partiją
Georges Bizet operoje Carmen. Gruodžio 8 d. kompozitoriaus Igorio Stravinskio
125 gimimo metinių minėji
mo koncerte solistė kartu su
Brazilijos simfoniniu orkestru atliko Jocastos partiją l.
Stravinskio operoje-oratorijoje Karalius Edipas.
Lietuvos valstybinė filharmonija 2007 m. lapkričio
30 ir gruodžio 1 dienomis
kvietė operos meno gerbėjus
į Lietuvoje pirmą kartą rodomą rusų kompozitoriaus
Nikolaj Rimski-Korsakovo
operą Snieguolė (Sneguroč
kurią pristatė Maskvos

ka),

valstybinės P. Čaikovskio

vilniečių. Pasak knygženklių
parodų kuratoriaus dailinin-

ko Valerijono Jucio, šiuo
metu knygženkliai išgyvena
savotišką atgimimą. Manoma, kad seniausias žinomas
knygos ženklas priklausė
Egipto faraonui Amenhotepui 111 (1390-1352 pr. Kr.),
o Lietuvos didikai dar XVIuoju šimtmečiu savo knygas
irgi ėmė žymėti knygženkliais.
Kražių kolegijos kompleksas, kuris dabar remontuojamas, turėtų tapti moderniu Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centru, subursiančiu Lietuvos ir
Europos lotynistus bei visus
besidominčius senąja Europos kultūra. Centre įsikurs
Kražių krašto muziejus, biblioteka, kurioje bus senosios
kolegijos literatūros fondas,
specializuotas meno ir architektūros leidinių skyrius,
moderni interneto skaitykla,
veiks meno mėgėjų veiklos
bei senosios baroko muzikos
ir teatro studijos; parodų ir
konferencijų salėje bus organizuojamos taptautinės ir
vietinės meno parodos, vyks
koncertai ir lotyniškosios
muzikos festivaliai.
Kražių kolegija buvo įkur
ta Karolio Radvilos žemėse,
kuriose XVI š. pabaigoje buvo pradėta pilies statyba, tačiau dėl nežinomų priežasčių nebuvo užbaigta. Grafas
Kristupas Radvila vėl pradė
jo statyti rezidencinę pilį,
kuri dar nebaigta, jam 1565
m. mirus, atiteko jo palikuoni ui Radvilai N ašlaitėliui.
Jis tą nebaigtą statyti pilį padovanojo į Kražius atvykusiems vienuoliams jėzui
tams, kurie ją pertvarkė, pristatė antrą aukštą, išplėtė ir

konservatorijos operos teatras. Renginys organizuotas
kartu su Slavų tradicinės
muzikos mokykla ir tarptautine programa "Kultūrų dialogas". N. Rimski-Korsakovas parašė 15 operų, kuriose
daug dėmesio skyrė liaudies
menui ir papročiams, senajai slavų mitologijai, pasakoms. Keturių veiksmų su
prologu opera Snieguolė parašyta pagal to paties pavadinimo A. Ostrovskio pasaką.
Jos pagrindiniai personažai
pusiau realūs, pusiau mitiniai.
pavertė jėzuitų bendrabučiu.
Šv. Jono gatvės galerijo1618 m. buvo pastatytas pieje 2007 m. lapkritį vyko XV
tinis
dviejų aukštų korpusas,
tarptautinė Vilniaus knygm. buvo parengti du
o
1621
ženklių (ekslibrisų) bienalė,
išplėtimo projektai.
kolegijos
kurioje dalyvavo 42 dailininLietuvos
valstybinis simkai iš 14 valstybių -Argentifoninis
orkestras
2007 m.
nos, Armėnijos, Belgijos,
lapkritį
gastroliavo
DidžioBulgarijos, Čekijos, Estijos,
joje
Britanijoje.
Su
dirigentu
Italijos, JAV, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Mol- Robertu Šerveniku ir britų
dovos ir Rumunijos. Paro- pianistu Freddy Kempf ordoje buvo išstatyta apie 200 kestras surengė dvylika konautorinių knygženklių, su- certų. Gastrolėms orkestras
kurtų įvairiomis technikomis parengė devynias prograir stiliais. Vilniaus knygženk- mas, kuriose skambėjo danų
lių bienalė gimė prieš 30 me- kompozitoriaus Carl Nielsetų kaip trijų Baltijos valsty- no Pirmoji simfonija, čekų
bių meno forumas. Lietuvai kompozitoriaus Anton Dvotapus nepriklausoma, biena- žako Devintoji simfonija, Jolė iškovojo tarptautinį pripa- hannes Brahmso Trečioji simžinimą ir sklandžiai įsiliejo į fonija, Ludwig van Beethopasaulinę parodų panoramą. veno Egmonto uvertiūra,
Šioje bienalėje noriai da- Gioacchino Rossini operos
lyvauja įvairių žemynų daili- Guillaume Tell uvertiūra.
ninkai, kurių tarpe paminė Pianistas F. Kempf atliko Sertini čekas Vladimiras Sucha- gej Rachmaninovo koncernekas, argentinietis Claudio tus bei Rapsodiją Paganini
Lara, bulgaras Radoslav tema. Sugrįžęs iš gastrolių,
Kotlarskis, armėnas Haiko 2007 m. gruodžio 8 d. simfoGrigoriaanas, kinietis Song ninis orkestras su pianistu
Ji-Xin. Lietuvai bienalėje at- Petru Geniušu surengė komstovavo 18 dailininkų, tarp pozitoriaus Osvaldo Balajų klaipėdiečiai Ąugustinas kausko 70-čio koncertą, kuV. Burba, Ona Simaitytė riame atlikta jo simfoninės
Račkauskienė, panevėžietis poemos Tetra premjera bei
Povilas Šiaučiūnas, šiaulietė Ketvirtoji simfonija fortepiRasa Prišmontienė ir būrys jonui ir orkestrui. GK
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KASOS VALANDOS: plrmad., antrad. Ir trKlad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.;
ketvlrtad. Ir penklBd. nuo 9 Y.r. Iki 8 Y.Y.; šešt&d. nuo 9 Y.r. Iki 1 Y.p.p.;
sekrnad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 Y.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; katvlrtad. nuo 12 v.d. Iki
7 Y.Y. Ir penklad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.v.; sekmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 Y.p.p.

AKTYVAI per 75 milijonus

dolerių

MOKA UŽ:

IMAUŽ:

90-179 d. terrn. lnd•.•••••••.2.75%
18D-364 d. term. ind•••••••••2.75%
1 metų term. lndtllus ••••••••3.25%
2 metą term. indėlius ••••••••3.30%
3 metų tarm. lndtllus ••••••••3.35%
4 metą term. lnd611us ••••••••3.50%
5 metą term. lnd611ua ••••••••3.60%
1 metų "cashable" GIC ••••••3.50%
1 metą GIC-met. palūk. ••••••4.00%
2 metų GIC-mat. palūk. •••••.4.00%
3 metą GIC-met. palūk. ••••••4.25%
4 metų GIC-met. palūk. •••••.4.30%
5 metų GIC-mat. palūk. ••••••4.40%
RRSP, RRIF ''Variable'' ••••••.2.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.tarm.lnd••.4.40%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.tarm.lnd. • .4.60%
RRSP Ir RRIF-4 m.tarm.lnd. • .4.70%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.75%
'lilupomąlų sųskaltų Iki •••••.1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••.1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sųsk. • ••••••.2.00%
Amerikos dol. GIC 1 metų
tarm. lnd. • •••••••••• .4.00%

Asmenines paskolas
nuo ••••••••••7.00%
Sutarties paskolas
nuo ••••••••••7.00%
Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuollmčlu

1
2
3
4
5

metų
metų

metų
metų

metų

Su

••••••••6.20%
• „ . . . . .6.30%
••••••••6.50%
„ . . . . . .6.55%
••••••••6.60%

kaičiamu

nuollmčlu

1, 2, 3

metų

•••.6.00%

Duodame CMHC

apdraustas neldlno/amo
turto paskolas
Duodame lcomerclnea
neldlno/amo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS •tNTERAC-PLUS• KORTELE
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

Prisikėlimo

"Liepsnelės"

renginio dalyviai

Paminėtas ''Liepsnelės''
ninkė Jūratė Kamičaitienė,
ANTANINA
URMANAVIČIENĖ
Alytaus m. Kurčiųjų draugijos
2007 m. lapkričio 20 d. pirmininkė Nijolė Kučinskie
Alytaus bendruomenės užim- nė, Alytaus miesto neįgaliųjų
tumo dienos centre paminė savitarpio pagalbos savanorių
tos Lietuvos neįgaliųjų drau- grupės "Gaja" vadovė Kazigijos Alytaus miesto skyriaus miera Morkeliūnienė.
Vienas po kito "Liepsneliteratų klubo "Liepsnelės"
lės"
literatai kilo iš vietų ir
įsteigimo 5-osios metinės. Ne
gražiai
skaitė savo sukurtas
tuščiomis šventėn susirinko
eiles.
Jau
ne pirmą kartą į pragausus būtys plunksnos mylė
tojų. Atsinešė metų laikuose: eitį nubėgusių vaikystės ir jaupavasario jaunume, vasaros nystės laikų atsiminimus, piržydėjime, rudenio žavume, mosios meilės saldžius ir skaužiemiškoj baltoj tyloj širdies džius išgyvenimus, išsipildžiupadainuotų, mūsų dovanotų sias ir neišsipildžiusias svajoposmų. Klubo ir renginio va- nes, parašytus eilėmis skaitė
dovė Monika J aciunskienė M. J aciunskienė, vežimėly sė
gausiai susirinkusiems prista- dinti Vladė Mečionienė, Eletė "Liepsnelės" krikštatėvius na Bezelienė, Elvyra GermaRomutę U drakienę ir Vytautą nienė, Zita Staniulienė, Albina Plauska, Nijolė BrindzieKrivą.
Į popietę "Pabūkime su nė, Onutė Karkazienė, MagLiepsnele" atvyko LND Aly- dutė Sinkevičienė, žadanti
taus miesto skyriaus pirmi- tapti literate Alytaus m. skyriaus

penkmetis

neįgaliųjų dr-jos pirmininkė
J. Kamičaitienė.
Neįgalieji literatai pasidžiaugė ir pasveikino kolegas,
išleidusius savo kūrybos knygas, V. Mečionienę Skrydis
saulėlydyje ir A. Plauską, besirengiantį išleisti antrą kny-

gelę.

Susirinkusius linksmino
dainuotomis gražiomis dzūkiškomis dainomis
Alytaus Dzūkų pulkucio "Šisenovėje

lagėlės" dainininkės Anelė
Markevičienė, Izabelė Satkauskienė, Rita Stanevičienė,
Razvita Krik:ščiokaitienė, Nijolė Brindzienė, Angelė Ste-

ponavičienė. Žiūrovus žavėjo
ir jauna graži dainininkė solistė Vitalija Biržinskaitė. Popietėje dalyvavusieji padėkojo
rašantiems, dainuojantiems, maloniai praleidę laiką, šviesiais
veidais skirstėsi namo.

kredito kooperatyvo valdyba
PRANEŠA,

kad 2007 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno
sugrąžino savo nariams:
* taupytojams išmokėjo 30% papi ldo mų palū
ka nų už vi a
antaupų palūkan as, prirašyta iki
2007 m etų pabaigos ir

* sko lininkams
visas

palūkanas,

ugrąžino 15% palūka nų už
sum okėtas kooperatyvui iki 2007

metų pabaigos.

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS
S11grąži11los paltikanos yra įraiylos 11ari1Į

$796,700

la11pomosiose sąskaitose

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

@RTODONTĖ
Dr.

Skaistė Naš lėnaitė

D.D.S„ M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C)

Royal York Orthodontics
3029 Bloor Street West
(prie naujos 'PA RA Mos·)

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

Kviečiame mažus ir didelius!

8

l~:g Corp,

BROKERAGE·

5650 Yonge Streer, Suite 1508
Toronto, ON M2M '1G3

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo ats tovė
Ruošiatės pirkti namą? Kieipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.
TEL: 416-227-2 000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 4 16-227-2008 el.paštas: laimasb.@yahoo.ca
1ndependenUy Owned and Operaled, REALTO~

Dzūkų polku.do "Šilagėlės" dainininkės

- - - - -.....1SKAITYTOJAI
KANADOJE 60 METŲ
Su Dievo pagalba jau gyvenu 60 metų svetingoje Kanadoje. 40 metų mane lanko TŽ
užprenumeruoti a.a. mano tėvelio Jeronimo Narbučio. Jo
atminimui siunčiu kuklią auką
TŽ leidėių didinoiems darbams
J

i::.-

paremti. Su tikra pagarba Nijolė Narbutytė, 2007.XII.14
Red. Dėkojame už paramą
lietuviškajai spaudai.
NEPAGARBA MIRUSIEMS
Vienas Šilutės raJ'ono Lapalių kaimo ūkininkas senose
kaimo kapinaitėse laiko kelias
dešimtis kiaulių. Gyvūnams ten
patinka - jie uoliai knisa kapus,
pasikaso šonus į dar išlikusius
antkapinius paminklus bei kryžius. Dabartinei valdžiai tas irgi

PASISAKO ..,,_ _ _ _ __

nerūpi - Mažosios Lietuvos skirtu puslapiu, žiniomis iš viso
kaimo žemė atiduota šių laikų pasaulio.
ūkininkui, senovinių kapinių
Noriu nuoširdžiai pasveiplotas taip pat jo privati nuosa- kinti visą Redakcijos kolektyvą
vybė - tegu daro ką nori.
su šv. Kalėdų ir N. metų šventė
Tus kapinės (ir ne vien tik mis, palinkėti geros sėkmės,
jos) taip ir lieka be gynėjų - neblėstančios vilties ir laimės,
·
·
b
l 'd · ·
šimtmečius ten uvo ai 01arm padėkoti, kad jau eilė metų gatik. paprasti kaimiečiai, o ne ko- liu skaityti Jūsų leidinį, kad ten
kie šiandieninių valdovų sen- randu ir savos kūrybos.
tėviai. Kam dabar terūpi sunioSu Dievo palaima tebūna
koto krašto senų laikų lietuvi- Jūsų dienos šviesios!
ninkų dūlantys palaikai.
Kalėdinių varpelių skambesys
Dr. Martynas Purvinas, Ap"/anko mus kiekvienais metais,
Lietuva Laimingi tegul būna ir šįsyk:
GERBIAMA REDAK!CIJA
Ėdžiose laimina Dievulis mažas,
Nėra gražesnių kasdieny- Dėkokim Jam, kad skleidžia
bės akimirkų už tas, kai mane
šviesą,
aplanko Tėviškės žiburiai: žavi O mes IU-dingą maldą tieskim objektyvūs č. Senkevičiaus ve- Su Jo pa"laima bus gyvent ramu.
darnieji, prasmingi, tikroviški
Janina Marclnkevišienė,
straipsniai, gėriuosi jaunimui
2007 m. gruodis, Sakiai

DĖMESIO! TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ elektroninis paštas tevzi.b@rogers.com
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Ką

daryti, kad politika būtų gera?(II)

Atkelta iš 5-to psl.

Nelietuviškos kilmės taumažumos respublikoje
priklauso Lietuvos pilietinei
visuomenei ir iš esmės lietuvių
tautai, nes esminis tautos skiriamasis bruožas nėra rasė,
kilmės tautybė, religija ar kitokie nors ir svarbūs požymiai,
o istorinio likimo bendrystė.
Teisus buvo popiežius Jonas
Paulius 11, kai 1993 m. atsilankęs Lietuvoje, Lietuvos lenkus
pavadino lenkiškos kilmės lietuviais, nes iš tikrųjų jie nėra
Lenkijos lenkai, tarsi svečiai
Lietuvoje, o Lietuvos lenkai,
Lietuvos valstybės piliečiai,
siejami su lietuvių tauta. Taip
yra ir su Lietuvos žydais, totoriais, rusais bei kitomis tautinėmis mažumomis, kuriuos
istorinio likimo bendrystė sieja su kamienine lietuvių tauta.
Taigi kalbant apie politikos formavimą valstybėje, pirmučiausia reikia kalbėti apie
pilietinės, tautiškai susipratusios visuomenės ugdymą, jos
telkimą valstybės reikalų tvarkymui (politikai). Girdime
nusivylimą mūsų valstybine
politika įvairiose visuomenės
gyvenimo srityse. Tačiau, žvelgdami su pavydu į brandesnės
demokratijos valstybes, tarsi
pamirštame, kad formuotis
pilietinei, tautiškai susipratusiai visuomenei praeityje turėjome tik du dešimtmečius,
dabartyje ir dviejų neturime.
Per anuos du dešimtmečius
valstybė sugebėjo išugdyti
tinės

tautiškai susipratusius piliečius, tačiau pilietinė visuomenė susiformuoti nespėjo (ji
formavosi ir žuvo partizaniniame kare). O kokius nuostolius valstybę kurianti tauta
patyrė per penkis okupacijos
dešimtmečius, dar iki šiol nesugebame įvertinti. Tikrieji
piliečiai buvo fiziškai sunaikinti ar išblaškyti, išlikusiesiems sovietinis ideologinis
genocidas sunaikino ar iškreipė tautinę savimonę, prievarta brukamas ateizmas sužlugdė dorovę. Tad, netekę esminių valstybingumą tvirtinančių išteklių, ir neturime stebė
tis, kad per septyniolika metų
nevykdoma gera politika.
Per stebuklą staiga atgavome nepriklausomybę, tačiau pilietinės visuomenės ugdymo ir formavimo procesas
staiga negali įvykti, nors ir žinome, kad jis būtinas, kad be
jo ir normali politika negalima. Tik todėl iš vienų tautiečių lūpų girdime, kad Vytautas Landsbergis Lietuvos išlaisvinimo išmintingasis riteris, iš kitų - kolūkių griovėjas,
iš vienų Algirdas Mykolas
Brazauskas - nusikalstamos
komunistinės organizacijos
narys ir vienas vadovų, iš kitų
- į prezidentus tinkantis asmuo, iš vienų Jonas Kronkaitis - Lietuvos kariuomenės
tikrasis atkūrėjas, iš kitų Lietuvai nereikalingas amerikonas„.
O ką kalbėti apie tokias
partijas bei frakcijas seime

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation
Tel.: 416- 9-5 3 l

IR

Elek1roninis pastas : klfondas@on.aibn.com

Ja it utel/; ta pagrindini kapitala Fonde per 45 metu

Kanados lietuviiĮ 01 anizacijoms davė 2.09 min. dol.
pagalbai Lietuvoje 0.51 mln. dol. bei studentit stipencbjoms
Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 min. dol.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir pri iminkime jį avo te tamentuo e!
!Raštinės

darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo pirmad. i1ki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.
Išrašome pakvitavimus atleidimu i nuo pajamų mokesčių.

kaip Rusų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija? Ar jos nevykdo
maskuoto veikimo, ar joms
rūpi lietuvių tautos ir jos valstybės reikalai? Kokie piliečiai
buvo jų rinkėjai? Ar jie nepajungiami maskuotai veiklai
kitos valstybės naudai?
Kai taip vertinama, kai tik
formaliai tapę piliečiais žmonės labiau vertina savo asmeninę buitį ar kitos valstybės
interesus nei valstybės, kurioje gyvena, būtį, nuo kurios, be
abejonės, priklausys jų buitis,
gera politika ir negali būti. O
ką gi daryti, kad politika būtų
gera?
Kelias nelengvas ir netrumpas, tačiau vienintelis:
veikti pilietinės, tautiškai susipratusios visuomenės kūri
mo vardan ne tik politikams
profesionalams, valstybinėms
institucijoms, bet ir visuomeninėms organizacijoms, visiems tautiečiams Lietuvoje ir
už jos ribų. Tik tuomet sąmo
ninga visuomenė pajėgs suformuoti valdžias, gerai tvarkančias valstybės vidaus ir užsienio reikalus, gerą politiką.
Visuomenės aktyvumo daigai jau dygsta. Žmonės buriasi į vietos bendruomenes, į pilietines patriotines organizacijas, judėjimus, viešai reiškia
savo nuomonę, kelia reikalavimus valdžioms, siūlo įstaty
mų projektus bei jų pataisas,
gina visuomenės interesus,
skatina visuomenę netūnoti,
rodyti pilietinį aktyvumą.

Bilietai i lielllvą 2007-2008
lapk1r. 1, 2007 - bal. 30, 2008

$675
gegužės

LIETUVIŲ

Nr. 3

oro uosto mokesčia i papildomai $245
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius
per Helsinkr

PARAMA
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

IMAME:

1.25% Taupomoji sąskaita
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk.
2.55% už 30-89 d. term. indėlius
2.75% už 90-179 d. term. indėlius
2.75% už 180-269 d. term. ind.
2.75% už 270-364 d. term. ind.
3.25% už 1 m. term. indėlius
3.30% už 2 m. term. indėlius
3.40% už 3 m. term. indėlius
3.60% už 4 m. term. indėlius
3.60% už 5 m. term. indėlius
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000)
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym.
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym.
4.35% už 3 m. GIC invest. pažym.
4.45% už 4 m. GIC invest. pažym.
4.45% už 5 m. GIC invest. pažym.
3.75% RRSP & RRIF (variable)
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind.
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.
4.70% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
4.80% RRSP & RRIF 4 m.term.ind.
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind.
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

už asmenines paskolas
nuo .........7.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......6.20%
2 metų ......6.35%
3 metų ......6.55%
4 metų ......6.80%
5 metų ......6.65%
- su keičiamu
nuošimčiu ......6.00%

Nuošimčiai

• asmenines paskolas
• mortgičius iki 100%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

gali pasikeisti savaitės eigoje

SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS)
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

KASOS VALANDOS
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI.
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
2975 Bloor St.W„ Etobicoke ON MSX 1C1 Telefonas: 416 207-9239
1573 Bloor St.W„ Toronto ON M6P 1A6
Telefonas: 416 532-1149

•

Pabrežaitei~Ftores
1

5650 Yonge Street at Finch
Toronto , Ontario M2M 4G3

DUODAME

NEMOKAMI PATARNAVIMAI

Taip pat bilietai k1itomis oro
linij.o mis ir į kitas šalis
Skambinkite Gabrielei

O.b Orav Travel Inc.

11

KREDITO KOOPERATYVAS

1 - birželio 26, 2008

$900

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

64 7-998-6405
Toll free 1-800 361 -9487

Fax 416-221-4885
gabriele@bdt.ca ONT AEG. 03228277
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., OLS , OLLI'

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7
E-mai l: tomsen kus@ro gers.com

l:>E:"-ll l~L C~Ft.E:

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
Dr. N. Mikelėnaitė-Archer

TEL: (416) 237-1893

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERTĖ?

23 7 3 Bloor St. West

Tel.

(416)

FAX: (416) 237-0426

763-5677

Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

nemokamą Įvertinimą
LAIDOTUVIŲ

NAMAI

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

SKAMBINKITE TIESIOG

GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTO-AIKSTĖ ("park;ng ")

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

Jūsų į'sipareigojimų.

TORONITE
ETOBICOKE.
ir

MllSSISSAUGOJE

TEODORUI
STANULIUI, a.A.
416-879-49.3 7
RE/ MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 415„231„4937
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9-0 SPORTAS

Toronto

lietuvių

Toronto "Klevo lapai"

ledo ritulio komanda "Klevo lapai" po rungtynių su latviais 2007 m. gruodžio 15 d. ''Varsity" arenoje

2007 m. gruodžio 15 d. Toronto "Varsity" ledo
ritulio arenoje vyko labai įdomus tarptautinis žaidimas. Maždaug 130 žmonių stebėjo varžybas ir tuo
pačiu parėmė lietuvių ir latvių slaugos namus.
$2,500 buvo surinkta iš visų dalyvių - žaidėjų ir žiū
rovų - ir padalinta per pusę slaugos namams.
Latviai su pilna komanda atvyko, bet pakeliui
kažkaip pametė savo vartininką. Jonas Kurpeikis iš

"Klevo lapų" komandos sutiko saugoti latvių vartus. Iš pradžių latviai vedė 2-0. "Lapai" tuoj pasivijo
ir sulygino 2-2 (Petras Gverzdys ir Steve Podsadecki,
p. Vitkūno sūnus, įmušė).
Vėliau latviai pralindo ligi 4-2 ir vėl "Klevo
lapai" išlygino 4-4 (Jonas Mažeika ir Fred Duz
įmušė). Bet trečiame kėlinyje latviai įmušė penktą
įvartį. "Lapai" tuoj pat sukūrė audringus puolimus,

v

Zinios iš Lietuvos
• Penktą pergalę iš eilės
Eurolygos B grupės varžybose iškovojo Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšininkai. Vienuoliktojo rato rungtynėse
išvykoje vilniečiai po atkaklios kovos išplėšė pergalę
prieš Salonik "Aris" (Graikija) klubą, ir per 11 rungtynių
patyrę vos 2 pralaimėjimus,
išliko grupėje pirmaujantys.
• Kauno "Zalgirio" krepšinio komanda užsitikrino
vietą Eurolygos varžybų

TOP-16 pirmenybėse. Žalgiriečiai vienuoliktojo rato A
grupės rungtynėse išvykoje
rezultatu 83:74 nugalėjo
Liublianos "Union Olimpija"
(Slovėnija) klubą ir iškovojo
penktą pergalę iš eilės.
• Pilotas Vytautas Samarinas ir Robertas Komža tapo
pirmaisiais Lietuvos oreiviais, kurie oro balionu perskrido Alpių kalnus. Lietuviai
skrydį "KG Group" įmonės
karšto oro balionu pradėjo

Kvietimas į žaidynes

nedideliame Pietų Tirolio
(Italija) miestelyje Toblach.
Perskridę dalį Italijos ir Austrijos, po 4 val. skrydžio jie
nusileido netoli Slovėnijos
sostinės Liublianos.
• FIBA moterų Eurolygos
D grupės VIII rato rungtynėse
išvykoje Vilniaus TEO krepšininkės rezultatu 65:40 sutriuškino Faencos "Germano Zama''
(Italija) klubą ir, iškovojusios
trečią pergalę, išsaugojo viltis
patekti į kitą ratą.VP

N tr. V. Zarinš

bet nespėjo įmušti.
Toronto "Klevo lapų".z latvių ir estų ledo ritulio
komandos suorganizavo Siaurės Amerikos "Baltic
Cup" varžybas, kurios šiemet vėl vyks Toronte.
Mes dėkojame visiems žiūrovams ir kviečiame
toliau apsilankyti "Baltic Cup" rungtynėse ir pasižiūrėti nuotraukų internete: http://torontoklevoJ. Zenkevičius
lapai.blogspot.com.

Lietuviai NBA
žaidynėse

Darius Songaila sėkmin

gai reiškiasi Vašingtono "Wizards" krepšinio komandoje.
Susitikime su "Miami Heat"
pastaruosius įveikė 96:74
rezultatu. D. Songaila šiose
rungtynėse per 25 min. uždirbo 11 taškų.
Žydrūnas Ilgauskas, jau
kuris laikas kovojantis Klyvlando "Cavaliers" komandoj e, paskutinėse rungtynėse
su "New Oraleans Hornets"
per 32 min. padarė 14 taškų,
nors jo komanda pralaimėjo
86:76 rezultatu.

Linas Kleiza, klubo
"Denver Nuggets" vadovas,
pagrįstai gali didžiuotis klubui
įveikus praeito sezono čem
pionę "San Antonio Spurs"
komandą 80:77 rezultatu.

Šachmatai
Lietuvos šachmatininkė
Viktorija Čmilytė, 24 m. am-

žiaus, Tarptautinės šachmatų
federacijos (FIDE) moterų
vertinime vis dar išsilaiko 19oje vietoje. Pirmaujančios vengrė, indė, kinietė. Vyrų

vertinime aukščiausiai pakilęs Eduardas Rozentalis, bet
į pirmajį šimtuką nepatekęs.

Inf.

VIII-osios metinės lietuvių golfininkų žaidynės "Florida Lithuanian Open" įvyks š.m. kovo 610 d.d. St. Petersburg Country Club, St. Petersburg, FL. Į šias žaidynes kviečia Lietuvos garbės
konsulas St. Petersburge, FL, Algimantas A. Kamavičius, tel. 727 895-4811; faksas 727 822-2252,
el-paštas It consulfl@bayprintonline.com. Registruotis iki kovo 3 d. Inf.

2007 metų "Florida Lithuanian Open" golfo žaidynių dalyviai St. Petersburg, FL

Ntr. iš

žiniaraščio

The Lithuanian Kaimas

2008.1.22.

;&fJAU~IMO

c:::=======:1 SKAUTU VEIKLA 1 i - - - - • "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai bei Skautininkų/ių draugovė nuoširdžiai užjaučia Rasą, Paulių, Tomą, Vaivą, Dainą ir
Darių Kurus bei Iną, Morkų, Matą ir Neriją Sungailus, a.a. dr.
Petrui Lukoševičiui iškeliavus amžinybėn.
• Primename, kad skautų Vasario 16-osios iškilmingos
Mišios ir sueiga įvyks vasario 10 d. Lietuvos kankinių šventovėje ir Anapilio salėje. Mišios 9.30 val. ryto. Visi dalyvauja

tvarkingai uniformuoti. Inf.
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ZODIS

LIETUVIŲ

MOKYKLA

Poezija, nepavaldi laikui
Didysis Lietuvos atgimimo poetas Maironis (1862-1932) įvairiai ateina į mūsų gyvenimą - per
ar vaikystėje išgirstą romantišką Jūratės ir Kastyčio istoriją. Jo poezija, nepavaldi
laikui ir madai, tiesiog gyvena su mumis, visoms skaitytojų kartoms primindama, kas yra pastovaus ir tikrai vertingo šitame pasaulyje, mokydama saugoti tautos laisvę, jos istoriją ir kultūrą. Štai
kokias mintis kelia Maironio kūryba vaikams, augantiems toli nuo poeto apdainuotos Lietuvos Toronto lietuviškos Maironio mokyklos praėjusių mokslo metų 8 klasės moksleiviams.
(Mkt. Rima Žemaitytė-De Iuliis)
eilėraštį, dainą

Maironis buvo vienas iš
nuostabiausių poetų patriotų.
Jis pradėjo naująją lietuvių
poeziją. Viena iš dažniausiai
Lietuvoje dainuojamų jo eilė
raščių yra Lietuva brangi: Ten
susimąstęs tamsus Nevėžis l
Lyg juosta juosia žaliąsias

pievas. Maironio žodžiai lieka
Iš skautavimo Lietuvoje. Pro jūrų skautų rikiuotės "vartus" - širdyje. Maironis (Jonas Mačiulis) gimė Raseinių apskriį parodą.„
tyje. Jo tėvai palaikė ryšius su
bajorais. Maironio tėvas moIŠ MOKSLEIVIŲ KURYBOS
kė sūnų namuose, o paskiau
jis lankė Betygalos mokyklą,
Apie Lietuvą rašo IV kl. moksleiviai iš Lietuvos
kur pradėjo rašyti eilėraščius
šeštoje klasėje. Vėliau studijakūrė
dainas,
pasakojimus,
į
*
Čia aš gimiau, augu, šyp- juos sudėjo savo skausmą, iš- vo Kijevo universitete, įstojo į
sva usi, verkiu ir džiaugiuosi. gyvenimus. Dabar mes bando- Kauno kunigų seminariją, tę
Cia mes sutariame su drau- me tą istoriją atkurti. Evelina sė mokslus Peterburge. Jonas
Mačiulis pradėjo pasirašinėti
gais ir tuo džiaugiamės. Gy*
slapyvardžiu,
kai tapo kunigu.
vename Gelgaudišky, turbūt,
Lietuvos respublikos herKai
Kauno
universitete
Mainiekur nėra tokios didelės bas Vytis vienas iš senesnių
ronis
dėstė
moralinę
teologiją
saulės, čia ji teka, čia ir nusi- Europoje, turintis daugiau
leidžia. Guoda
kaip 600 metų istoriją. Raite- ir profesoriavo Peterburgo
dvasinėje akademijoje, jis palis reiškia valdovą, galintį ko*
rašė pačius nuostabiausius kū
Mes bandome suvokti, ':,Oti ir apginti savo tėvynę.
rinius. Veronika Jonuškaitė
kas tai yra Lietuva. 1236 me- Zenklą su raiteliu naudojo
*
tais Mindaugas bandė suvie- Lietuvos kunigaikštis Algirdas
Maironis buvo romantinyti Lietuvą. 1253 metais jis 1366 metais. Lietuva - nepatampa Lietuvos karaliumi. prasta valstybė. Čia gimė mū kas. Jis mylėjo savo kraštą,
gražiai aprašė Lietuvos gamKunigaikštį Vytautą Didįjį sų himno kūrėjas Vincas Kutovaizdžius ir senovę. Jis buvo
taip pat norėjo karūnuoti Lie- dirka, poetas Maironis.
kunigas
ir mokėjo Dievo meituvos karaliumi, bet, bevežant
Lukas
lę supinti su Lietuvos vaizdakarūną, užpuolė plėšikai, ją
*
vimu.
Povilas Grigutis
atėmė ir pabėgo. Antrą kartą
Tu, Lietuva, man suteikei
*
parvežė karūną, bet karūnuo džiaugsmo. Su tavim augau,
Jeigu perskaitysite Maiti nespėjo, nes kunigaikštis liūdėjau ir juokiausi. Tu man
ronio eilėraštį, tuojau pat pamirė. Lukrecija
sodinai gražiausias gėlytes.
matysite, kad į jį sudėtas autoGabrielė
*
riaus jausmas.VMan la!'ai paVytauto Didžiojo laikais
tiko Kur bėga Sešupė: Cia bro- Ant mano slenksčio Lie- liai artojai lietuviškai šneka,/
Lietuva tęsėsi nuo Baltijos iki
Juodosios jūros. Jai nusilpus, tuva sustojo, - pašnibždėjo ty- čia skamba po kaimus Birutės
ją pasidalijo didžiosios valsty- liai vėjas.
daina. Tame eilėraštyje vyrai
bės. Tada Lietuva atiteko Ru- Kur aš? Kur aš?
pareina iš karo gyvi ir sveiki.
sijai. Daugelis žmonių nega- Ant mano slenksčio ten,
Tomas Botyrius
lėjo susitaikyti su priespauda kur tu sustojai - tyliausia vieta
*
ir jie sukildavo. Po 1863-ųjų žemėje.
Maironis buvo romantimetų nuslopinto sukilimo jo
- Aš eisiu kartu su tavim į kas, nes jis idealizavo Lietuvos
organizatoriai buvo nužudyti, savo Lietuvą ...
praeitį, "garbingas pilis": Peo lietuvių kalba, spauda už-Ten, tavo Lietuvoj, turė
drausta. Lietuviškas knygas ir tų būt gražiausia vieta, nes
kitokią spaudą rizikuodami ten tavo gimtinė.
gyvybe ir laisve gabeno knyg- Lietuva, mano gimtine,
nešiai iš Prūsijos. Aurimas aš tavęs nepaliksiu.
- Aš neiškeisiu tavo kal*
Mes ir esame Lietuva. bos į kitą kalbą, juk kitos šalys
Svajojame, džiaugiamės. Bet vis kitaip kalba, aš nesuprakažkada iš mūsų atėmė laisvę. siu.
- Tik tu mano gimtinė ...
Tada lietuviai norėjo, kad jų
Tautvydas
vaikai kalbėtų lietuviškai. Jie

Maironis. Poeto skulptūra
prie buvusių Maironio namų
Kaune (dabar Literatūros
muziejus). Skulptorius G. Jokūbonis

nes meile Tėvynei, Dievui ir
tautai. Jo eilėraštis Lietuva
brangi sovietų okupuotoje
Lietuvoje buvo pavirtęs neoficialiu Lietuvos himnu. Poetas moko mus mylėti Lietuvą
ir pats rašo, kokia ji graži:
Qraži tu, mano brangi tėvyne, l
Salis, kur miega kapuos didvyriai. Brangi: tiek vargo,
kančių prityrei. Man labiausiai
patinka šis posmelis: Kaip
linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs. Ar saulė leidžias, ar vakarėlis, Ramumą neša, saldžiai
nutilęs. Maironio eilėraščiai
dega meile Lietuvai ir jos
grožiui.
Daiva Andrulytė

*

Maironis yra poetas romantikas. Jis rašo apie sielos
pasaulį ir savo kūryboje supriešina dabartį su praeitimi.
Praeitis labai graži: ten didvyriškumas, darbštumas, gė
ris, optimizmas. Man patinka,
kaip jis rašė apie gamtą ir
žmones. Jis rašė taip, lyg medis ar jūra turėtų sielą.

lėsiais ir kerpe apaugus aukštai
l Trakų štai garbinga pilis!; Lietuvos vkaržygius, kunigaikščius; Cia Vytautas didis garsiai
viešpatavo l Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus. Gamta eilėraščiuose poetizuota: Kaip
puikūs slėniai sraunios DubyAustėja Vaškevičiūtė
sos l Miškais lyg rūta kalnai
žaliuoja; Ten susimąstęs srau*
nus Nevėžis l Kaip juosta juosia
Maironis gimė 1862 mežaliąsias pievas. Jo eilėraščių tais ir gyveno iki 1932 metų.
herojus vienišas, nesuprastas, Jis buvo vienas iš naujosios
maištaujantis: Trokštu draugo lietuvių literatūros pradininkų
arčiau: juo tikėti galiu l Jis kaip ir buvo spaudos draudžiamojo
audrą nujaus mano sielos laikotarpio didžiausias poeTomas Trussow tas. Vienas iš žymiausių jo kū
skausmus.
rinių, kuris man labai patinka,
*
Apie ką Maironis rašė - yra Lietuva brangi: Graži tu,
viskas yra gražu. Jo eilėraš mano brangi tėvyne,/ Šalis, kur
čiuose yra istorinių faktų.
miega kapuos didvyriai: l Graži
Petras Pečiulis tu savo dangaus mėlyne, l Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.
*
Maironis - spaudos drau- Pirmą kartą aš išgirdau šiuos
džiamojo laikotarpio didžiau- žodžius "Gintarėlių" chore.
sias poetas. Jis vadinamas tau- Mes dainavome šį eilėraštį,
tinio atgimimo dainiumi. Mai- kuris dabar jau yra daina.
ronis visą gyvenimą Lietuvą Man Maironis dar labiau paAnikė Rudnitsky
turėjo širdyje ir uždegė žmo- tiko.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

D.D.S. M.s. Dip. Orth.

2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane

gatvės)

416 769-2526

Jėzaus gimtadienį minėjo vaikučiai, susirinkę Kalėdų eglutėje
mėnesį.

Nuotraukoje - pyragas ir "Ilgiausių metų"

Anapilyje 2007 m. gruodžio
Ntr. R. Kružiko
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Nuoširdaus aukotojo netektis

DĖL MYLIMO TĖVEUO
v

a.a. ANTANO POKVYCIO
mirties Lietuvoje,
dr. RIMĄ PETRONIENĘ nuoširdžiai užjaučia
draugai! Beres, S. Katkauskaitė, S.G. Kemeklia~ G. Kobelskienė,
L.G. Sližauska~ P.M. Šenbe1gai, V.G. '1Umoso.s

AtA
ZUZANAI RAJECKIENEI
ilgamečiams

•
mll"US,
draugams, jos broliams kun. AUGUSTI-

NUI SIMANAVIČlill, OFM, ir ALGim SIMANAVIČIUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą -

nis, šalia giminių, nemažas
sumas pinigų paliko Tėviškės

A.a. Edvardas Mačiulai
tis mirė 'lJJ07 m. lapkričio 25
d., sulaukęs 94 metų amžiaus.
Edvardas gimė Gulbinų kaime, Akmenės valsčiuje, Mažeikių apmityje. Šeimoje buvo keturi broliai ir viena sesuo. Savo jaunystę Edvardas
praleido tėvo ūkyje padėda
mas tėvui ūkio darbuose. Turėdamas laiko, daug skaitė
knygų ir buvo aktyvus veikė
jas Lietuvos šaulių sąjungoje
ir Pavasarininkų draugijoje.
1944 metų rudenį paliko
Lietuvą, kurią labai mylėjo .
Būdamas Kanadoje Edvardas stengėsi finansiškai padė
ti giminėms. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Edvar-

žiburiams, Gyviesiems akmenims, 'D-emtinių grįžimo fondui ir Ji&iko tėvis"kės namams.
Tustamento vykdytojams
Edvardas rašė: "Didžiausias
mano prašymas, kad perduotumėte i Lietuvą kuo daugiau
pinigų".
Dėkojame

klebonui kun.
Augustinui Simanavičiui,
OFM, už maldas šermenų
metu ir Mišių atnašavimą,
kun. Jonui Šileikai, OFM, už
A.a. Edvardas Mačiulaitis
a.a. Edvardo Mačiulaičio padas nupirko keturis trakto- lydėjimą į amžinojo poilsio
rius Lietuvos ūkininkams, vietą.
Ačiū Danguolei Radtkei
gtjžusiems iš tremties. O paskutiniame testamente velia- už gražias giesmes. AL

Gražina ir Petras Stauskai

Advokatas
ALGIS S. PACEVJČIUS PACE,

AtA

B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM
•

PETRUI GURKLIUI

+
+

•
mll"Us,

+

nuoširdžią užuojautą

jo žmonai JANINAI
GURKLIENEI bei dukroms - DAINAI VALADKIENEI ir ZITAI NAUSĖDIENEI su

+
+

žalos, atsiradusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškojimas
imigracija i Ka n adą
testamentų sudarymas
palikimų tvarkymas
nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

asmeninės

295 The West Mali, 6th Floor, Tt)Tonto, ON M9C 4Z4
Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com

El. paštas: lawyer s@pacelawfinn.com

šeimomis reiškia Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

Pasišaukus Viešpačiui Dievui dangaus laimei
dirbusiai ir jo siekusiai

AtA
ELENAI KOJELIENEI,

(nuo 1919 metų)
.&. Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal kl ientų pageidavimus .
.&. Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
.&. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

giliai užjaučiame jos mylimuosius vyrą JUOZĄ, dukreles DAINĄ ir ASTĄ, sūnų LINĄ ir dukraites Al.EKSYIĘ ir LAIMUI'Ę. Tėvai išugdė pavyzdingą lietuvišką šeimą. Namai buvo atviri Lietuvai ir lietuviams, o
pirmiausia savo broliams žemaičiams. Elenutė dirbo
ir aukojosi, kad Juozas galėtų daugiau jėgų, sveikatos
ir energijos skirti kovai prieš Tėvynės okupaciją, sie-

ki.ant tikrojo katalikiškos tautos išsilaisvinimo.
Elenutė 'Ihnnpaitė-Kojelienė gimė

gausioje vienuolikos vaikų šeimoje Paliepiuose, Ariogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje, o mirė 2007 metų gruodžio
mėnesio 9 dieną Kaune, sulaukusi 87 metų.
Tupripildo Jėzus Kristus ir Jo dangiškoji Motina
Juozo ir vaikų dienas savo gailestingumu ir ramybe, globodami ir Juos laimindami šioje ašarų pakalnėje iki palaiminto susitikimo amžinybėje.
Alė Rūta Arbai, Nida Žibutė Brinkienė,
~autas Antanas Dambrava

Skambinti tel.

(416) 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair)

Toronto, Ontario M6N 3P7

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kuri
Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir automoblliq 'Vidų nauju b1ido. sausomis putomis. Kilimas išdiiūna per 1-2 'Val. Labai gera
kokybė. 416 503-1687.

MARLATTFUNERALHOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir
toliau teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

DOSNI ŠIRDIS ...
GYVENA AMŽINAI
LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitj
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.

SKAMBINTI:

416-232-2112/402

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI:

416-232-2112/403

ADRESAS: 5 Resurrection Rd „ Toronto, ON M9A 5G1
tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atteidimui nuo pajamų

mokesčių

615 Main Street East
Hamilton 528-6303
195 King Street West
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald
Manager
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Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resun:ection Rd. Toronto ON M9A 5G l

Tel.: 416-889-5531

Elektroninis paštas:
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klfondų@on.albn.com

Kanados lietuvių fondas praneša visoms Kanados lietuvi11
organizacijoms, kurios tikėjosi gauti paramos iš Fondo
2008-siais metais, kad rylium su KamulOl!l valdtios nMzija
ir valdžios reikalaujamais pakeitimais Fondo pelno skirstyme, Kanados lietuvią fondo pelno skirstymas .2008 metais
prasidės keletą mėnesią vėliau negu įprasta. Kada ir kaip
bus galima kreiptis į Kanados lietuvių fondų dėl paramos,
bus paskelbta Til'ifkb žiburiuose kaip galima greičiau.

***

The Uthoan.ian Canadian Foundation woold. like to lnform
all orpnizations wbich espected to ask for ftnancial assistance from the Foundation in 2008, that doe to a government aodit and the resulting changes reqoired in the
Foundation's granting procedures, the Uthuanian Canadian
Foundation's ir;ranting process for 2008 will beir;in several
months later than in prior years. The Lithoanian Canadian
Foundation will announce when and how reqoests for fumling can be made in 'kvisua Žilnuiai as soon as possible.

QUEEN SYRENA TRAVEL

Algis MEDELIS

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į Lietuvą, i šiltus kraštus, pramoginės,
maldininkų

ir t.t.

Toronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

MEDELIS CONSULTING

el.paštas: travelwithal@rogers.com

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

Tel. 905-306-9563

Tradicinis

SD't"~../

-

$25.00
su vynu)

Meninę
programą

atliks Toronto
lietuvių vyrų

antradienį,

Toronto

WATERSIDE DENTAL

Gintarė Sungailienė

Įėjimas
(vakarienė

~

vasario 5,

Dr.

užgavėnių

Lietuvių

Visus dalyvauti maloniai

7 val. vakaro

choras "Aras".

Namuose

Turtinga loterija.

kviečia

Mažosios Lietuvos moterų dr-ja

~

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1 E5
(Į

www.watersidedental.ca

vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

SU ŠTURMU
Sl_UNTINIAI Į LIETUVĄ
LEKTUVU arba LAIVU

905• 271 • 8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas

iš namų pagal

susitarimą iš Toronto, Hamiltono,

Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach

apylinkių

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m. sausio 30 d. ir vasario 13 d.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

A. Puterienė, R. Pateris, M.
Rusinas, A. Simonavičius, A.
Kanados lietuviq fondas Skilandžiūnienė, G. Thrvydas,
per 2007 metų paskutinįjį ket- 1. Turvydienė; $10- L. Murausvirtj, t. y. nuo spalio 1 dienos kienė.
iki gruodžio 31 dienos, viso gaLondono lietuvių choras
vo $10,615 aukų, kurių $2,515 "Pašvaistė" -$100 J. Bendoraibuvo skirtos mirusiųjų prisitni- čio prisiminimui; M. Šiulys nimui, o $8,100 buvo paprastos $25 V. Karausko prisiminimui;
a.a. A. Urbonavičienės prisim.iaukos.
Spalį a.a. S. Pacevičienės nimui po $20 aukojo z. čečatminimui aukojo: $500 - G. kauskas ir J. Krištolaitis. West
Sakus; po $100- Vl. Butkys, H. Elgin lietuvių klubas pakėlė saLapas, R. Lapas, A. Paceviči.us. vo įnašą $1,000 suma. Iš viso
L Pacevičius; $75 - M. Valad- spalį gauta $3,470 aukų. Lapka; po $50 - Anapilio moterų kritj P. Styra aukojo $20 A Urbūrelis, V. Balsienė, '[ Chorno- bonavičienės prisiminimui; A.
maz, J. Gustainis, G. K.uzmie- Arelis ir v. Poškaitis pakėlė sanė, G. Pau!ionienė, A. Ram.a- vo inašus paaukodami po
nauskienė, A. G. Sendžikas, M. $1,000 kiekvienas;(). SkrebūA. Valatkienė, B. Ward, J.V. nienė paaukojo $lOO. Lapkritį
Zinkevičius; po $40 - K. Batū iš viso sulaukta $2,120 aukų.
ra, l. Meik.lejohn; po $30 - L. Gruodį St. Petryla paskyrė
Matokas, R. Pacevičius; po $25 $2,000 auką, Hamiltooo kredi- S. Aušrotienė, R. Jonaitienė, to kooperatyvas TALKA paskyP. Puodžiūnas, B. Rovienė, B. rė $1,500 auką, V. BumbulisSapijonienė, B. Saplys; po $20 White, S Kareckas ir F. Vene- J. Andrulis, D. Barkauskas- kevičius paaukojo po $500
Survila, R. Celejewski, S. Gri- kiek.vienas. G. Van Vlasselaer
galiūnas, I. Jakovich, ().Juodi- aukojo $25 V. Čiuprinsko prisikienė, l. Kairienė, G. Krasaus- minimui. Gruodžio mėnesį iš
kienė, R. Kuliavas, L. Matu!e- viso KL fondui suaukota
vičienė, A. Mikšienė, V. Paska, $5,025.

KLF ŽINIOS

Kanados lietuvių fondas
spalio mėnesį paskyrė ir išmokėjo 33 Kanados lietuvių studentams stipendijas - iš viso
$16,700. Fondas visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja už jų
aukas, tikisi, kad ateityje ir kiti
geros valios tautiečiai skirs aukas prisimindami savo artimuosius ar pažistamus, tuo įamžin
dami jų vardus bei įgalindami
Fondą remti lietuvišką veiklą
Kanadoje. Inf.

•1--·A
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•-_ _ _ _ _ _ _ _...,._
A.a. Edvardas MaBulaitis,
miręs 2007 m. lapkričio 25 d.,
nuoširdus lietuvių veiklos išeivijoje ir nepriklausomos Lietuvos rėmėjas, savo testamentu
Tėviškės iiburių leidybai paskyrė gana stambią sumą. Dėkodami už šitokią paramą, savaitraščio leidėjai jaučia malonų paskatinimą ir įsipareigoji
mą periodine spauda jungti tė
vynę mylinčius tautiečius, tę

siant 1949 metais pradėtą darbą.
A.a. Petrui Lukoi!ievi~iui
mirus, užjausdami jo dukras
Rasą ir Iną su šeimomis bei seserį Moniką Povilaitienę, dr. Rimas ir Aušra Karkai Tėviška .žiburiams aukojo $100.

2008 m. sausio 30 d. ir vasario 13 d.
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

• Paminklai (granitas, bronza, medis)
•Nemokami paminklų projektai,

Tel: (416)233-4601
s300*
off

for l parcel

s300*
off

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce.

konsultacijos
•

Skulptūros (paminklinės

ir

dekoratyvinės)
t.:=~~.:u

•Telefonas

(905) 510-4707

Homelife Realty
Plus Ltd.
2261 Bloor Str. w.
Toronto, Ont M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763·51 61
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.
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Anapilio žinios
• Parapijos metinis susirinkimas bus sausio 27, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. Prašome
visas parapijos tarybos sekcijas
iki to laiko sušaukti po vieną
paskutinį savo posėdį ir jame
pasiruošti susirinkimui, o parapijiečius prašome kuo gausiau
susirinkime dalyvauti.
• Šiais metais mūsų šventovėse Gavėnios susikaupimus
ves Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun.
Emilis J otkus.
• Gavėnios susikaupimas
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje
bus vasario 16, šeštadienį, 3 v.p.p.
• Gavėnios susikaupimas
Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje bus vasario 21,
ketvirtadienį, 2 v.p.p.
• Gavėnios susikaupimas
Lietuvos kankinių šventovėje vyks
nuo vasario 22, penktad., iki vasario 24, sekmad. Susikaupimo
dienų tvarka: vasario 22, penktad.
- Mišios su pamokslu 11 v.r.;
vasario 23, šeštad. - Mišios su
pamokslu 11 v.r. ir 6 v.v.; vasario
24, sekmad. - pamokslai ir Mišios
bus įprasta sekmadienio tvarka.
Išpažinčių susikaupimo vedėjas
klausys kasdien pŲeš ir po Mišių.
• Jau gauta Zodis tarp mū
sų knygelių sausio-vasario laida. Ją platina A. Augaitienė sekmadieniais parapijos salėje.
• Anapilio knygyne galima
įsigyti Vytės Nemunėlio knygelę Meškiukas rudnosiukas ir Richard Scarry knygelę vaikams
Mano žodynas.
• Mišios sausio 27, sekmad.:
9.30 v.r. už a.a. Ritą Jonikaitę
McMillan ir Moniką Jurkšienę
(X metinės); 11 v.r.už parapiją;
Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje sausio 27, sekmad., 2 v.
p.p. už a.a. Stepą Ignatavičių;
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje
sausio 26, šeštad., 3 v.p.p. už
a.a. Zigmą Mickevičių.
"Lietuvių aktorių

balsai" -

išleista kompaktinių plokštelių
serija: 2005 m. Nieko nepasakyta - aktoriaus ir režisieriaus
Sauliaus Mykolaičio (19662006) autorinės dainos, 2006
m. Tolimojo klajūno viltis- poeto Pauliaus Širvio lyriką skaito
aktorius Petras Venslovas, muzikuoja prof. Pranciškus Narušis (klarnetas, saksofonas, birbynė), Poeta - lietuvių lyriką
skaito aktorius Laimonas Noreika (1926-2007), 2007 m. Romansero bėgančiam laikui - romantinę poeziją skaito aktorė
Virginija Kochanskytė, muzikuoja gitaristas Saulius S. Lipčius, Maironis. Lyrika - skaito
Laimonas Noreika, Džonatanas
Livingstonas Žuvėdra - pasaulinio pripažinimo susilaukusią
Ričardo Bacho alegorinę apysaką skaito aktorė Doloresa
Kazragytė, muzikuoja džiazo
pianistas - virtuozas Saulius
Siaučiulis, Gospodin moj - Vremia - tragiško likimo rusų poetės Marinos Cvetajevos gimimo sukakties proga jos poeziją
originalo kalba skaito aktorė
Dalia-Rasa Jankauskaitė, fortepijonu skambina prof. Birutė
Vainiūnaitė. Užsisakyti šiuos
CD skambinant į BalticCom
tel.: 1 630 626 1262 (JAV) arba
rašyti balticcom@yahoo.com
arba 2224 Country Club Dr.,
Woodridge, IL 60517, USA.

Prisikėlimo

parapijos žinios

• Sekmadienį per 10.45 v.r.
Mišias giedojo parapijos "Retkartinis" choras. Ateinantį sekmadienį giedos parapijos vaikų
choras.
• Sausio 20-27 savaitė yra
Krikščionių vienybės savaitė,

kuri pradėta švęsti 1908 metais.
Šie metai yra 100-ieji. Ta proga
daug kur vyksta ekumeninės
pamaldos, kurios suartina įvai
rių konfesijų krikščionis. Lietuvių ekumeninės pamaldos vyks
kovo 5 d., 7 v.v. šios parapijos
šventovėj. Pamokslą sakys lietuvių liuteronų Išganytojo para:Qijos klebonas kun. Algimantas
Zilinskas, o kovo 9, sekmadienį, vienas iš katalikų kunigų
sakys pamokslą Išganytojo parapijojyer 11.15 v.r. pamaldas.
• Sį šeštadienį, sausio 26,
6 v.v. vyks ateitininkų sendraugių vakaronė. Programoje detroitiečio Vito Underio pokalbis su vaizdajuoste apie jo
septynerių metų savanorišką

darbą Lietuvoje su negalios paliestais vaikais, antroje dalyje
U nderių šeimos dainos visiems
primins stovyklavimo laikus.
• KLKM draugijos šios parapijos skyriaus susirinkimas
vyks vasario 10, sekmadienį, po
12.15 v.d. Mišių parapijos salėj.
Testamentų sudarymo ir pasirinkimo asmenų, kurie atstovautų ligos atveju, klausimais
kalbės advokatė Joana Kuraitė
Lasienė. Į susirinkimą kviečia

mos visos skyriaus narės, viešnios ir svečiai. Draugijos skyriui
vadovauja A. Ratavičienė.
• Sausio 19 d. palaidota
a.a. Ona Krikščiūnienė, 87 m.
Paliko vaikaitę Juliją Sirutytę.
• Parapijos šventovės prieangyje yra padėta dėžė, į kurią
parapijos tarybos labdaros sekcija prašo dėti vaikų ir paauglių
vartotus batus. Šis batų vajus
tęsis iki sausio pabaigos.
• Mišios sekmadienį, sausio 27: 8 v.r. už a.a. Juzefą Žulienę ir Liuciją Tijūnėlienę; 9 v.r.
už gyvus ir mirusius parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. Juozą
Vaserį, už a.a. Alfonsą Simonavičių, už a.a. Liudą Vyšniauskąv- 9
met..; 12.15 v.d. už a.a. Tomą Zilį.
Pasaulio Jaunimo dienos
(WYD) vyks Australijoje šią
vasarą- liepos 7-24 d.d. Kviečiame jaunimą ir tėvelius į informacinį susirinkimą sausio
27 d., 11.45 v.r. Prisikėlimo
parapijos posėdžių kambaryje. Bus pranešimas apie
skrydžius, nakvynes, programą ir t. t. Nepraleiskime
progos savo jaunimui suteikti
nepamirštamą ir prasmingą
kelionę. Laukiame visų! Inf.
Vasario 16-osios minėji
mas įvyks vasario 17 d., 4 v.p.p.
Anapilio salėje. Pagrindiniu
kalbėtoju pakviestas ambasadorius dr. Vyt. A. Dambrava.
Meninę programą atliks Toronto muzikiniai vienetai. Užsakytas autobusas išvyks nuo
"Vilnius Manor" 2.30 v.p.p.,
nuo Prisikėlimo parapijos 3 v.
p.p. Autobusas parveš atgal po
minėjimo ir vaišių. Laukiame
plačios visuomenės dalyvavimo
švenčiant 90-ąją Vasario 16-ąją.
Surinktos per minėjimą aukos
bus panaudotos šventės išlaidoms padengti.
KLB Toronto apylinkės
valdyba

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį 11.15 v.r. pamaldos ir konfirmantų pamoka.
• Sekmadienį, vasario 3,
11.15 v.r. pamaldos su Šv. Komunija. Sekmadienio pamokslas bus anglų kalba. Po pamaldų
įvyks Moterų draugijos posėdis
ir konfirmantų pamoka.
• "Šiupinys" įvyks antradienį, vasario 5, 7 v.v. Lietuvių Namuose. Bilieto kaina $25.
• Iš anksto pranešame, kad
pamaldos sekmadienį, vasario
10, įvyks 9.30 v.r.
• Tarybos posėdis vyks trečiadienį, vasario 13, 7.30 v.v.
Augusto ir Hertos Povilaičių
namuose.
• Parapijos visuotinis metinis susirinkimas vyks sekmadienį, vasario 24, po pamaldų Lietuvių Namuose.
• Ekumeninės pamaldos:
kovo 5 d., 7 v.v. vyks Prisikėlimo
parapijos šventovėje ir kovo 9
d., 11.15 v.r. Išganytojo parapijos šventovėje.
Lietuvių Namų

~

MONTREAJsmE
Aušros Vartų parapija

Sausio 20 d. Aušros Vartų šventovėje 11 val. Mišias atnašavo kleb. kun. A. Mieldažis. Jam asistavo lietuvių kilmės lietuviškai kalbantis klierikas Simon Roy, kuris Montrealio kunigų
seminarijoje antrus metus studijuoja teologiją.
L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa vasario 3 d. rengia
Užgavėnių blynų balių Aušros Vartų parapijos salėje 12 val.
Kviečia ateiti su kaukėmis. Geriausios suaugusių ir vaikų kaukės bus premijuojamos. Dalyvių lauks gausios P. Paulausko virtuvės vaišės, dainos, šokiai, žaidimai, mįslės, loterija. Auka $15, vaikams nemokamai.
KLB Montrealio apylinkės valdyba rengia Vasario 16osios minėjimą vasario 17 d. Aušros Vartų salėje po 11 val. Mišių.
Justas Kibirkštis paaukojo Vaiko tėviškės namams $100
a.a. Petro Lukoševičiaus atminimui ir $100 a.a. Jono Ramanausko atminimui. DS

Šv. Kazimiero parapija
Šeštadienį, vasario 9, 5 v.p.p. Gavėnios rekolekcijas ves

kun. Emilis J otkus iš Kauno. Išpažinčių bus klausoma nuo
4.30 v.p.p.
Šv. Elzbietos draugijos susirinkimas - sekmadienį, vasario 3.
Narės prašomos atsinešti draugijos knygutes ir užsimokėti
narės mokestį. Bus kavutė. VL

žinios

•Sausio 20 d. Lietuvių Namų svetainėje pietavo 120 svečių. Pietų metu budėjo LN vicepirmininkas K. Janušonis.
• Lietuvių Namų valdybos
posėdis - vasario 6 d., 7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.
•Vasario 9 d. Lietuvių
mų didžiojoje salėje į':)'ks

NaValentino dienos šokiai. Silta vakarienė su vynu, loterija, nuotaikinga programa; šokiams dainuos POP muzikos žvaigždė iš
Lietuvos Džordana Butkutė.
Bilietai platinami LN popiečių
metu ir abiejose parapijose,
infor. tel. 416 892-4323.
• Bare "Lokys" galima steb ·t' t' · ·
t
r mo
spor o,Lietuvos
Pa e t ies10gmes
gines
bei informacines
televizijos transliacijas. Dėl platesnės informacijos, programų
tvarkaraščio ir laiko prašome
skambinti į LN raštinę tel. 416
532-3311 arba į barą tel. 416
534-8214. Baras nuomojamas ir
privatiems reikalams. Teirautis
LN raštinėje.
Tradicinis mažlietuvių
šiupinys šiemet rengiamas vasario 5, antradienį, 7 v.v. Toronto Lietuvių Namų Vytauto
Didžiojo menėje. Jaunesnės
kartos mažlietuvės maloniai
kviečia visus tautiečius nepraleisti progos pasiskaninti garuojančiu šiupiniu su visais
priedais, paruoštu pagal senus
lietuvninkų receptus. Rengė
jos uoliai tęsia ir puoselėja senas mažlietuvių tradicijas, suteikia torontiečiams progą
kartą per metus pasigardžiuoti savitais patiekalais, pabendrauti su senais draugais ir susipažinti su naujais tautiečiais. RBL

Maironio mokyklos žinios
• Tėveliai! Jeigu dar nežinote, primename, kad mokinių
pažymėjimai buvo išdalinti sausio 19 d.
• Dėmesio! Pagal TCDSB
nenumatytą tvarkaraštį vasario
16-tą dieną bus "Š~imos diena"
- nebus pamokų. Zivilė
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plumbing" darbus. Skambinti Algiui
tel. 905 824-9821arba416 8828531.
ATIDUODU 14 laiptų aukštumo "stair-lift" mašiną. Skambinti Aleksui tel. 905 625-2412.

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8)

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349
ADAMONIS CASTELLll INISURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555, MO NTREA . QUE. H2l 1 L3

: 514-286- 1985

•----------„
l
„_l
Joana Adamonis A.l.B.

'AX: 514-286-1981
Petras Adamonis C.l.B.

•-_ _ _AUKOS
_______

Kun. m1°s1°onierius H. Šulcas i·svr1"nktas 2007 m. zvmogu-

A. a. Vaclovo Anskio atminimui 2007 m. gruodžio 17 d.
misionieriaus kun. H. Šuko
koplytėlės statybai jaunimo sodyboje, Kėkštų kaime, Lietuvaje aukojo: $10 _P.A. Ashley;
$l 5 _Gražina Laurinaitytė; po
$20 _ Danguolė Baziliauskienė,
Arūnas Morkūnas, Jolanta Stasiulevičienė, Gintarė ir Ričardas Kalendrai, Vanda ir Petras
Šidlauskai; $25 -Alina ir Kazys
Žilvyčiai; $30 _Vytas Pacas; po

mi! Gauta žinia iš Lietuvos, kad
saleziečių kunigas misionie!ius
Hermanas Sulcas išrinktas 2007m. Kretingos
rajono žmogumi. Tuo būdu
Kretingos gyventojai įvertino jo pastangas Kretingos rajone teikti
pagalbą sąvartyno ir socialinės
rizikos jaunimui. Prieš kelerius
metus, atsitiktinai pamatęs jau-

$40 - Gražina ir Liudas Matukai, Agota ir Ksv. Ratavičiai,
Audrė Sakalaitė; po $50 - Birutė ir Vyt. Biretos, Sabrina
Lelli, Aldona Stanaitienė, Zuzana Stančikienė, Algirdas ir Aldona Vaičiūnai, Felicija Venekevičienė, Nerijus Vidmantas,
Živilė Vidmantienė; $55 - Birutė ir Teod. Stanuliai; $60 Vytis, Barb, Aušra ir Nida ~eliai; $70 - Rūta ir kun. Alg. Zilinskai; $75 - Elena ir Lily Liaukai; $80 - John Nijole Campbell; po $100 - Rima ir Remo
De Iuliis, Dana ir Gedas Sakai;
$220 - Lina ir Rimas Kuliavai;
$300 - Matas Stanevičius;
$2,500 - Vida ir Alfonsas Stanevičiai. Iš viso surinkta $4,260.
Aukas rinko Valė Baliūnienė,
Birutė Kazlauskaitė ir Monika
Povilaitienė.

nimą, gyvenantį Klaipėdos są-

vartyne, ir jo mamytės raginimu rūpintis tokiu jaunimu Lietuvoje, kun. H. Šukas atgavo
savo tėvų žemę Kėkštų kaime
ir pradėjo kurti jaunimo sodybą. Misionierius pats negalėjo
atsiimti Kretingos miesto apdovanojimo, nes Kalėdų metu
rūpinosi prieš 30 m. įrengtajau
nimo sodyba Ruandoje, Afrikoje. Apdovanojimą priėmė jaunimo sodybos direktorius Ričardas Liškauskas, neseniai dirbęs globos darbą "Labdaros"
slaugos namuose Toronte. Tai
ne pirmas misionieriaus pripažinimas už jo darbą nuskriaustiems jaunuoliams - tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Prieš pora
metų jis buvo išr~nktas Lietuvos
metų žmogumi. Siuo metu kun.
Šukas renka aukas sodybos
koplytėlės statybai. Vasaros meONTARIO PROVINCUOS KVA- tu Mišios yra aukojamos gamLIFIKUOTA MOKYTOJA, tu- toje, o žiemą - administracijos
rinti 7 metų patirties pradžios pastate. Inf.
mokykloje, priima mokinius
vakarais/savaitgaliais padėti KELIONIŲ DRAUDIMĄ paatlikti užduotas pamokas bei rūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
įveikti švietimo programų reikalavimus, ir stiprinti anglų Skambinti Mariui Rusinui tel.
kalbą (ESL). SkambinkiteAud- 416 588-2808 (ext. 26) šiokiadieniais, darbo valandomis.
rai tel. 416 885-4020.

