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Išbrauktas žodis
Švietimo bei auklėjimo klausimais vis plačiau ir dažniau viešai pasisakoma. Yra kuo tikrai rūpintis, kai mokyklose nepilnamečių išpuoliai, virstantys tragedijomis, ima
jaudinti ne tik mokytojus ir mokinių tėvus, bet ir platesnę
visuomenę.

K

AS bus ir kur einame? Drausmė - laisvės varžymas.
Bet kaip sudrausminti neklaužadas, tiesiog besiplečiantį chuliganizmą mokslo įstaigose? Prieinama
net ir prie juokingų siūlymų. Lietuvoje viena žymi švietimo
darbuotoja siūlo mokyklas aptverti tvoromis, lyg jas kas iš
pašalies puldinėtų. Naivu, o gal ir tyčinis klausimo nukreipimas, kad nereikėtų iš esmės apie reikalą kalbėti? Skelbiami
tvirtinimai, kad auklėjimas jau nebėra mokytojo darbas. Tai
kitų rūpestis, greičiausiai, tėvų. Natūralu, bet kad dauguma
tėvų laiko nebeturi, tikisi, kad, kas jiems priklausytų, už
juos kiti padarys. O tų "kitų" kaip ir nematyti. Galėtų pagelbėti dvasios vadovai, bet kad jų į mokyklas daug kur nebekviečia, turbūt norint vaikus apsaugoti nuo religinių užkratų. Gal padėtų televizoriai, bet tam reikėtų gerai paruoštų specialių ir vaikams patrauklių programų. Kas tai
galėtų padaryti? Būklė gana paini, ir tai šalyse, kur visko
pilna, tik išbraukiant žodį "negalima". Kai kam tas žodis
jau pasidarė baisus - jis varžo laisvę, o be laisvės kokia gi
demokratija, visų šalių idealas, tiksliau gal suidealinta sistema. Ji žmogaus kūrinys, todėl nėra tobula. Bandoma ne visai sėkmingai tobulinti griaunant bet kokias užtvaras ir
žmonių sugrupavimus. Norima ištrinti ir amžiaus ribas, kad
išvengus diskriminacijos - vieniems galima, kitiems ne. Ką
daro suaugusieji, to negali daryti vaikai - tokia nuostata lyg
ir nebesiderina su laisvių poreikiais. Kada prasideda suaugęs ir kada baigiasi vaikas - kas čia besusigaudys, kai esi
toks, koks jautiesi esąs. Išeitis belieka viena - mokyklinių
išpuolių išgąsdinti vaikai paprasčiausiai pareiškia, kad darosi būtina mokyklon neštis ginklą, nes saugumas neužtikrintas.
AI šitokia viena, dar neištrinama dėmė šių dienų
mokyklose. Galima džiaugtis, kad tai ne visas mokyklas liečia ir kad Lietuvoje dar nesuspėta pasivyti
tokių "laisvių". Linkėtina, kad tėvynėje ir toliau užtektų sumanumo ir drąsos išlaikyti švietimo ir mokslo įstaigas pavyzdiniame lygyje. Juk mes, lietuviai, turėtume būti bent
kuo pranašesni už kitus. Dar vienas klausimas čia pat iškyla
- tai mokyklų pasirinkimas. Pradinis ir vidurinis mokslas,
neskaitant pavienių visai privačių mokyklų, šiame krašte šakojasi į dvi rūšis - mokyklos su religine programa ir be jos.
Tėvų pasirinkimas, kur vaikus leisti. Apie tų mokyklų skirtingumus būtų kita tema. Baigus vidurinį mokslą kiekvienam ateina laikas apsispręsti, kas toliau? Jei ruoštis gyvenimui pradėta, reikia tęsti. Vieni renkasi kolegijas, teikiančias
iš karto specialybes, kiti kopia aukštyn, siekia akademinių
laipsnių. Visų tų mokyklų pasirinkimas čia nemažas. Ne visi
patenka ten, kur norėtų. Daugelis svajoja apie garsiąsias
mokyklas, kurių išduoti diplomai tampa naudingais palydovais įsitvirtinant į profesinius darbus. Ko kas besiektų ar
apie ką besvajotų - vis dėlto pagrindinį vaidmenį atlieka ne
mokykla, bet tikslo siekiantysis, savo gyvenimą kuriantis. Ir
pati geriausioji mokykla - ne malūnas, kad į jį patekęs išbyrėtum genijumi. Todėl kandidatas į bet kokio garso mokyklas besiruošiantis turi suprasti, kad kiekviena mokykla tėra
priemonė tikslui siekti. Nėra abejonės, kad kai kuriems pati
mokykla yra tikslas, nes joje smagu, įdomu, o tas studentavimo laikas per visą gyvenimą driekiasi kaip malonus
sapnas. Ir nepigus. Todėl ne vienu atveju derinant smagumus
ir mokslą tenka susidrausminti, paliekant žodį "negalima". ČS
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Lietuvos seimo rūmuose 2008 m. sausio 15 d., jaunimas įnešė
Rambyno kalno knyga
Ntr. O. Posaškovos iš Lietuvos seimo tinklalapio

didžiulį istorinės reikšmės metraštį Amžinoji

Kapitalistinės

dvasios žymė -

kiekio meilė ir prisirišimas prie krūvos
Antano Maceinos ir Adolfo Damušio
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Šiemet minėsime šimtmenuo dviejų itin ryškių, Lietuvai išskirtinai nusipelniusių
ir vis dar iki šiol tinkamai visuomenei neatskleistų asmenybių, kurių gyvenimo pavyzdys ir pasiūlytos idėjos iki šiol
tebėra reikšmingas visuomeninio atsinaujinimo ir valstybės sąrangos tobulinimo išteklius. Kalbu apie vieną žytį

miausiųjų lietuvių filosofą

Antaną Maceiną (1908-1987),
kurio šimtmečio sukaktis bus
minima sausio 27 d., ir inžinierių, antinacinio bei antisovietinio
pasipriešinimo organizatorių,
jaunimo ugdytoją, socialiniu
teisingumu grindžiamos valstybės modelio vieną kūrėjų
Adolfą Damušį (1908-2003).
Jo šimtmetis bus pažymėtas
birželio 16 d.
Šias asmenybes prisimenu
čia ne vien todėl, kad tai kilnūs, taurūs, Lietuvos mokslui,
kultūrai ir visuomenei didžiai

šimtmečiui

prisiminti

nusipelnę žmonės, bet kad jų jėgumą. Egiptietiškoji nelaiskeltos visuomenės ir valstybės vė buvo ir tebėra visa, kas skatobulinimo idėjos šiandien vėl tina lietuvybės susvetimėjimą
iškyla kaip aktualios, o jie pa- bei jos užgožimą, kas gena
tys tebešviečia mūsų nuskur- mūsų žmones iš savo namų į
dinto socialinio gyvenimo tyruo- svetimus pasviečius, kas trukse ir rodo kryptį tautai. "Jei do čia pasilikusiųjų daugumai
mes nebūsime mūsų tautai ly- gyventi oriai ir garbingai, negūs tiems ugniniams stulpams, leidžia džiaugtis savosios tė
kurie kadaise žydų tautai rodė vynės dangum, didžiuotis jos
kelią tyruose ... ką mes nuveik- dabartimi, naudingai darbuosime? Ir kokia mūsų vertė?" - tis krašto gerovei ir jaustis čia
kadaise klausė rašytoja, Stei- reikalingam.
Šitokį laisvės idealą prieš
giamojo seimo atstovė ir pirmojo jo posėdžio pirmininkė akis turėjo tiek A. Maceina,
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. tiek A. Damušis, jį formulavo
Būti ugniniu stulpu - tai konkrečiomis socialinėmis ir
eiti su savo tauta, vesti ją iš politinėmis programomis. Abu
nelaisvės namų į Pažadėtąją jie buvo signatarai 1936 m.
žemę, kuri, iš tikrųjų, yra ne Naujosios Romuvos žurnale
kas kita, kaip niekad galutinai paskelbtos deklaracijos "Į ornepasiekiamas idealas. Egip- ganiškosios valstybės kūrybą",
tietiškoj i nelaisvė - tai ne tik kuria, regėdami pavojingai bebolševikinės Rusijos okupaci- siklostančią tarptautinę būklę
ja, ne tik nacių Vokietijos ir didėjančią socialinę atskirtį
priespaudos nedalia, ne tik šalies viduje, bandė siūlyti bū
prievartinis Sovietų Sąjungos dus reformuoti autoritarinį
režimas, brutaliai eikvojęs
Nukelta i 2-tą psl.
krašto išteklius ir žmonių pa-
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Popiežius Benediktas
XVI 2007 m. lapkričio 24 d.
vadovavo iškilmingai viešajai
konsistorijai, kurios metu į
kardinolų kolegiją buvo priimti 23 nauji nariai. Dabar
kardinolų kolegijai priklauso
201 narys - 120 kardinolų,
turinčių teisę dalyvauti popiežių renkančioje konklavoje ir 81-peržengę aštuoniasdešimties metų ribą. Naujų
kardinolų skyrimo iškilmė
vyko Šv. Petro baziJikoje. Po
Zodžio liturgijos Sv. Tėvas
pakvietė kiekvieną iš dvidešimt trijų naujų Šventosios
kolegijos narių, uždėjo ant
galvos kardinolišką garbę
simbolizuojantį purpuro spalvos kardinolišką biretą ir
kiekvienam paskyrė po titulinę parapiją arba diakoniją
Romos mieste. Lapkričio 25
d. Popiežius aukojo Mišias
su naujai paskirtais kardinolais, jiems įteikė auksinį žiedą, simbolizuojantį jų ryšį su
Romos Bažnyčia. Lapkričio
26 d. vyko audiencija su naujais kardinolais, kartu su jų
giminėmis ir juos lydėjusiais
maldininkais. Pirmosios konsistorijos sesija buvo ekumenizmo tema.
Lietuvos vyskupų konferencijos visuotinis posėdis
vyko Vilniuje 2008 m. sausio
16 d. Jame dalyvavo kardinolas A.J. Bačkis, arkivyskupas
S. Thmkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas,
R. Norvila, J. Ivanauskas, J.
Tunaitis. Posėdyje dalyvavęs
Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen priminė svarbiausius
šių metų Bažnyčios renginius
ir datas. 2008 m. minime 150
metų sukaktį, kai Švč. M. Marija apsireiškė Lurde. Nuo
šių metų birželio 29 d. iki
2009 m. birželio 29 d. paskelbti apaštalo šv. Pauliaus
gimimo 2000-ajam jubiliejui
skirti metai. Liepos 15-20
d.d. Australijoje, Sidnėjuje
vyks XXI Pasaulio jaunimo

dienos. Spalio 5-26 d.d. Vatikane rengiama XII generalinė Vyskupų Sinodo asamblė
ja, kurios tema "Dievo Žodis
Bažnyčios gyvenime ir misijoj e". Apaštališkasis Nuy.cijus taip pat paminėjo S~č.
M. Marijos apsireiškimo Siluvoje 400 metų jubiliejų, į
kurio iškilmes rugsėjo mėne
sį atvyks specialusis Šventojo
Tėvo atstovas.
Lietuvos ganytojai LYK
posėdyje tarėsi kunigų nuolatinio lavinimo ir pašaukimų
ugdymo klausimais. Mons.
G. Grušas vyskupams pristatė JAV Vyskupų konferencijos parengtą programą
"Žmonių žvejai" ir šiai programai sukurtą filmą. Kalbėta
apie naujas Dvasininkijos
kongregacijos iniciatyvas.
Kiekviena Lietuvos vyskupija
spręs, kokiu būdu prisidėti
prie šių iniciatyvų. Svarstyta
vyskupijų tribunolų (bažnytinių teisių) veikla. Vyskupai
pritarė tribunolų vadovų oficialų siūlymui Lietuvos
vyskupijose suvienodinti mokestį už bylų svarstymą ir nustatyti, kad jis siektų 500 Lt.
Dalyviai supažindinti su
gruodžio mėnesį vykusiu
Dvišalės (Bažnyčios ir valstybės) komisijos posėdžiu. Komisija sudaryta Šventojo Sosto ir Lietuvos tarptautinių
sutarčių nuostatoms įgyven
dinti. Taip pat tartasi kaip
padėti susirgusiems kunigams. Patariama kunigams
įgalioti sprendimus dėl jų medicininio aptarnavimo priimti kitą arti dirbantį kunigą,
savo dekaną arba vyskupijos
kurijos darbuotoją, stengiantis išvengti atvejų, kada gimines sunku surasti, ilgai užtrunka jiems atvykti arba jų
neturima. Vyskupai pritarė
Lietuvoje dirbančių egzorcistų prašymui kurti organizaciją, kuri padėtų palaikyti
ryšį su kitų šalių egzorcistais,
prisidėtų prie savo narių ugdymo ir formacijos.

tautininkų režimą, valstybės

žlugimo išvakarėse palikusį
be deramos politinės atramos
visuomenėje ir tesilaikiusį valstybinių jėgos struktūrų galiomis.
A. Maceina buvo vienas
iš tų nedaugelio Lietuvos asmenybių, kurios nuosekliai
domėjosi socialinio teisingumo klausimais, į juos gilinosi,
filosofiškai pagrindė krikščio
niškąją socialinio teisingumo
doktriną ir ją nuosekliai vystė.
1938 m. jis išleido veikalą Socialinis teisingumas, pirmąjį
tokio pobūdžio lietuvių kalba,
o 1940-aisiais - Buržuazijos
žlugimas. Pastaroj o veikalo
pasirodymas simboliškai sutapo ne tik su prasilukštenusios
"lietuviškosios buržuazijos",
bet, deja, ir su nepriklausomos valstybės žlugimu.
Tiek A. Maceina, tiek A.
Damušis veikiai įsijungę į rezistencinio pasipriešinimo oku-

dvasios žymė.„

Sugrįžimui

jis ruošėsi ir tam
ištvermingai dirbo. Laiške
žurnalistui Juozui Kojeliui jis
rašė: "Socialinė sritis yra pats

Profesorius A. Maceina
pagrindinis dirvonas, kuris turi būti suartas. Mūsų visuomenė, ypatingai jaunuomenė,
tegali būti paveikta bei pajudinta naujomis moderniomis
socialinėmis idėjomis. Jos turės būti svetimos prievartinei
politikai bei politikai be moralės. Socialinis teisingumas,
bendrasis labas, demokratija
politinė, ūkinė, socialinė, kultūrinė ir tarptautinė - tai ateities gairės. Mūsų lietuviškoji
visuomenė yra keista ir lėkš
tai buržuazinė. Ji tegali būti
sukrėsta

naujų

socialinių

idėjų, nukreiptų
vykdomą

Dr. A. Damušis

prieš smurtu
komunizmą ir ane-

mijoje sukritusį liberalizmą".
Kas yra "lėkštai buržuazinė" lietuviškoji visuomenė A. Damušis žinojo ne vien iš
savo patirties Varnių koncentracijos stovykloje. Savo veikaluose buržujaus dvasią - jos
atsiradimą ir artėjančio žlugimo priežastis - giliai buvo išnagrinėjęs ir A. Maceina, kuris kritikavo ir atmetė K.
Markso teoriją, tvirtinančią,
kad socialiniai ekonominiai
santykiai lemia žmogaus są
moningumo laipsnį.
Kapitalizmo ir buržuazijos dvasia bei mentalitetas,
pasak lietuvių filosofo, susiklostė dar prieš kapitalistinius
visuomeninius santykius. Dvasiniai buržujai gyvena visuomet, kadangi tai amžinas žmogaus dvasios tipas, kuris, susiklosčius atitinkamoms socialinėms sąlygoms, itin išryškėja.
Buržuaziškumas pasižymi dvasiniu lėkštumu, materialinių
gėrybių suabsoliutinimu ir
naudos veiksnio iškėlimu į

paeiniams režimams gretas.
A. Maceina buvo pagrindinis
autorius serijos straipsnių, išspausdintų nacių okupacijos
metais (1943-1944) pogrindyje ėjusiame leidinyje Į Laisvę,
apie būsimą Lietuvos santvarką. Tos mintys, aktyviai dalyvaujant ir A. Damušiui beikitiems jaunosios kartos katalikų intelektualams, vėliau buvo išplėtotos ir 1958 m. paskelbtos Lietuvių fronto bičiu
lių leidinyje Įpilnutinę demokratiją. Svarstymai apie valstybės
pagrindus. Pagaliau 1978 m.
Adolfo Damušio pradėtas ir
didžiąja dalimi jo parengtas,
pasirodė Lietuvių fronto bičiulių Credo, kuriame pateikiamos pagrindinės vertybės,
sudarančios pagrindą žmogaus laisvę ir socialinį teisingumą branginančiai valstybei.
Idealui, kurio ir A. Damušis,
ir A. Maceina visą gyvenimą
siekė, už kurį kovojo ir kuriam aukščiausią vertybių rangą.
aukojosi, bet prie kurio Lie- Buržujum, anot A. Maceinos,
tuvai per savo istoriją niekad tampama tuomet, kai žmogus
nepavyko net priartėti.
"prikimba prie medžiagos paKovo 11-osios Lietuva, viršiaus ir kai medžiagos idėją
stokodama politinės patirties, jis iškeičia į medžiagos duodaypač socialinėje srityje, turėjo mą naudą". Naudingumo apretą progą pasinaudoti su- skaičiavimas, racionalizmas,
kauptu turtingu intelektuali- gamtos pasaulio apvaldymas,
niu paveldu ir kurti nepriklau- gyvenimo sutechninimas, tausomą valstybę ant sveikų, tei- pumas yra būdingos kapitalissingumu bei socialine partne- tinės dvasios žymės, tačiau
ryste grindžiamų pamatų. A. charakteringiausioji jų, lakiu
Maceina nepriklausomybės A. Maceinos pastebėjimu, yra
paskelbimo laiko nesulaukė, "kiekio meilė ir prisirišimas
tuo tarpu A. Damušis - grįžo. prie krūvos".

Nenuostabu, kad A. Maceina vienodai kritiškai vertino ir kapitalizmą, reikalaujantį, kad "žmogus savo asmenybę paaukotų ekonomikos
pažangai ir ekonomikos reikalavimams", ir komunizmą
bei nacionalizmą, kurie prievartauja žmogų nusilenkti
"klasės ar tautos psichologijai
ir josios instinktams". A. Maceinos įsitikinimu, žmogaus,
kurio asmuo "krikščionybėje
turi absoliutinės vertės", nedera palenkti ūkio, technikos
ar klasės poreikiams. Priešingai - tiek ūkis, tiek technika,
tiek socialinių grupių raiška
valstybėje turi tarnauti taip,
kad susidarytų sąlygos asmeniui išlaikyti savo vertingumą
bei išvystyti prigimtines galias,
kadangi "asmenybės laisvė yra
aukščiausias principas, kurį
respektuoja net pats Dievas".
Todėl ir Adolfui Damušiui socialinės demokratijos
idėja, greta tėvynės laisvės,
atrodė svarbiausia "socialinės
veiklos kryptis, kuri demokratiją praplečia į socialinę ir ūki
nę sritis. Tuo yra siekiama,
kad tikrovėje kiekvienas krašto gyventojas būtų ir krašto
ūkinės gerovės dalininkas", sakoma LFB pareiškime Credo. Socialinė demokratija vienodai atmeta ir komunizmą,
ir kapitalizmą. Ji pasisako ne
už kapitalizmą, vien pelnu ir
nauda paremtą kapitalo viešpatavimą, bet už socialinį teisingumą visiems, už bendruomeninę bei asmeninę iniciatyvą, pripažįstančia bendrosios gerovės principą. O jis
būtinas "išlaikyti pusiausvyrai
tarp atskirų skirtingo intereso
grupių. Bendroji gerovė yra
aukščiau už atskiros grupės,
atskiros profesijos, atskiros
privilegijuotos unijos ar atskiro luomo gerovę".
Nuo 1989-ųjų Adolfas Damušis nuolat lankėsi Lietuvoje. 1997 m. birželio 12 d. grįžo
į Lietuvą. "Laisvosios Europos" radijo paklaustas, kokie
motyvai lėmė jo apsisprendimą sugrįžti, kai nusivylimo
apstu tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, dr. Adolfas Damušis
tąsyk atsakė: "Meilė Lietuvai.
Aš tikiu Lietuva, tikiu tauta.
Esam perėję ugnį ir vandenį.
Išlikom. Ir tie, kurie išlikom,
galim susiburti ir statyti savo
kraštą. O tauta gali keistis. Ir
keistis į gerąją pusę". Tačiau
būdinga tai, kad nei po 1990ųjų, nei vėliau, kada rinkimus
laimėjo konservatoriai su
krikščionimis demokratais, A.
Damušiu, nei jo socialinėmis
idėjomis, dešinieji nesidomė
jo. Kiek man žinoma, jis tai
jautriai išgyveno.
Šiandien A. Maceinos ir
A. Damušio socialinių programų tęsti ir vystyti Lietuvoje,
praktiškai, nebėra kam, nepaisant to, kad dabar jos, galbūt labiau nei kada nors anksčiau, būtų aktualios, kai socialinė atskirtis pasiekė jau
atsilikusių valstybių mastą.
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Lietuvių Bendruomenė
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Tegul meilė Lietuvos l Dega mūsų širdyse, l Vardan tos Lietuvos l
Vienybė težydi! (V. Kudirka)
Mieli tautiečiai,
Prieš 90 metų, Vasario 16 dieną, buvo paskelbtas Nepriklausomybės aktas,
kuris užtikrino mūsų Tautos savarankišką, laisvą valstybinį gyvenimą.
Jis atvėrė mūsų Tautai naujas galimybes kurti nepriklausomos,
"demokratiniais pamatais sutvarkytos" Lietuvos ateitį.
Sveikindama šios brangios kiekvienam lietuviui šventės, Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga, noriu palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių,
kurios padėjo mūsų Tautai išlikti sunkiais periodais, išlaikytume Tautos tapatybę,
stiprintume pilietiškumą. Kadir kur mes begyventume ir būtume likimo nublokšti,
susitelkę ir vieningai, aktyviai dalyvaukime atviros,
stiprios ir klestinčios Lietuvos kūrime!
REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ
2008 M. VASARIO 16 D.

Kremlius atgaivina
ALGIMANTAS EIMANTAS

Rusijos prezidento V. Putin tautai įdiegtos antivakarietiškos pažiūros ir jo politinis
kelias dvelkia demokratijos
merdėjimu krašte. Ne taip jau
seniai Vladimir Vladimirovič
Putin tapo Rusijos vadovu,
perėmęs prezidento pareigas
iš Boris J elcino. Tatai įvyko
taikiai, pritariant ne tik valstybės veiksniams ir tautai, bet
ir vakarų demokratijoms. Mat
buvo tikėta, kad paties B. Jelcino parinktas kandidatas ir
toliau tęs demokratėjimo
veiklą valstybėje. Buvo laukta,
kad tuometinė linkmė įgyven
dinti demokratinę santvarką
ir gerovę, sėkmingai klestės,
V. Putinui gabumų, energijos
ir entuziazmo nestokojant.
Tačiau netrukus paaiškėjo,
kad tos viltys išbluko iš dalies
dėl neapsižiūrėjimo, kad V.
Putinas karjerą darė KGB
sluoksniuose.
Per vėlu gailėtis, kodėl nepakankamai atsižvelgta į V.
Putino praeitį. Yra žinoma,
kad jo jaunystė buvo varginga
visais atžvilgiais. Savo brandos metais jis gan ilgai rausėsi
KGB mašinerijoje, kur jo galvosena tapo principiniai suderinta su tuolaikiniu totalitariniu režimu. Būdamas neaiškios pozicijos ir veiklos pareigūnas, iškopė iš biurokratinės
kasdienybės B. J elcino dėka,
kuris tikėjosi radęs tikrai vertą
įpėdinį. Deja, V. Putin tapęs
prezidentu, apvylė visus savo
rėmėjus, įskaitant ir patį B.
Jelciną, ir vakariečius, nukreipdamas savo veiklą radikaliai priešinga kryptimi. Toji
kryptis greitai rado aiškų pritarimą Rusijos masėse.
Kur tos jo sėkmės paslaptis? Dauguma krašto žmonių
pasigedo tvarkos, drausmės,
įprasto pragyvenimo lygio ir
tarptautinio prestižo bei autoriteto, kuris buvo prarastas

šaltąjį karą

vakarams laimėjus šaltąjį ka- Rusijos pretenziją į Šiaurės
rą. Kriminaliniai reiškiniai bei ašigalio gelmes, kurių dugne
korupcija užvaldė kraštą ir gy- turima vilties rasti žemės turvenimo normas - oligarchai tų? Rusijos ginkluotos pajė
prasimušė į finansines ir au- gos jau pradėjo Arktikos sautoritetines aukštybes tapdami gojimą visais įmanomais bū
visagaliais. O dauguma sun- dais. V. Putin taikosi apeiti
kiai vertėsi. Visos blogybės ir konstituciją siekdamas likti
trūkumai buvo priskirti vaka- valdžios kėdėje. Numatyta V.
rietiškam įsikišimui. Žurna- Putinui tapti Rusijos minislistai iš svetur aprašo, kad teriu pirmininku, jo antrai
vaikštant Maskvos Raudono- prezidento kadencijai pasijoje aikštėje vietinių "babuš- baigus. Tokie planai randa prikų" aptarnaujamoje ir prižiū tarimo krašto žmonėse.
rimoje, į akis krenta tų moterų
Turėdamas pakankamą pispecifiniai išpuoliai užsienie- lietinį užnugarį tarp balsuočių atžvilgiu, provokuojantys tojų, V. Putin numato savo pakiekvieną ten apsilankiusį. rinktąjį kandidatą įsodinti į
Įžūlios išraiškos tapo norma- prezidento kėdę. Tas asmuo
liu standartu viskam ir vi- Dimitry Medvedev, artimas,
siems, kas nerusiška. Man- bendradarbis ir kolega, jau
dagūs ir etiški kreipimaisi į atvirai išsakęs ištikimybę V.
maskviečius ne rusų kalba su- Putinui. Jis prisipažino dirbsilaukia paniekinančių ir že- siąs ranka rankon su būsimu
minančių komentarų.
min. pirmininku, savo draugu.
Kai prezidentas V. Putin Taigi lauktina kietos politikos
viešai ir aiškiai pareiškė, kad tęsinio, diktatorinės ir antideSovietų Sąjungos vidaus žlugi- mokratinės linkmės.
mas buvo didžioji XX šimtKą visa tai reiškia Lietumečio tragedija, marios tau- vai? Nieko gero. Jau dabar žitiečių jam karštai pritarė. Ši- nome, nes patirta apie tiesiotoks krašto vadovo pareiški- ginius trukdymus ir kišimąsi į
mas buvo ypač noriai priim- vidaus reikalus iš rytų. Kuro
tas, lyg sviestas jų kasdieninei tiekimo klausimai, komerciduonai. V. Putino sovietinių niai santykiai, sienų pažeidinusikaltimų maskavimas mai, agentai ir slapti veikėjai
praeities žudynių, deportaci- Lietuvos ribose jau dabar turi
jų, priespaudos, konspiraci- svarią reikšmę, kraštui neigiajos, išryškina jo ištikimybę ko- mą įtaką. Rytprūsių priklaumunizmui. SSSR puvėsius jis somumas Rusijai bei jų apginktikisi palaidoti amžiams savo lavimas raketomis kaip atsaretorika ir populizmu bei to- kas į G. W. Bush, JAV prezitalitarine valda.
dento planus, įsteigti raketų
Anot daugelio Rusijos na- zynybinę sieną Lenkijoje ir
cionalistų, tautiniai tikslai ir Cekijoje, įkelia mūsų kraštą į
ideologija tapo užtvindyti va- tų ginklų pašonę. To negana,
karietiškais proveržiais į erdvę V. Putin aprūpina Iraną uraniir teritoriją, priklausančią tik jumi, medžiaga, kuri naudojaRusijai. Taipgi primetama, ma atominių ginklų gamyboje.
kad spauda, rinkiminiai stebė
Savo veikla Lietuvai bū
toj ai bei patarėjai "klastin- tina įgauti pasitikėjimą - užgai" ruošė dirvą Rusijos res- nugarį ir paramą Jungtinėse
publikoms tapti nepriklauso- Tautose, NATO, Europos są
momis. Minėtiesiems Krem- jungoje ir kt. Tik tokie galiū
lius žaibiškai atšaukė vizas. nai pajėgūs sutramdyti pakriKaip tuomet galima pateisinti kusį Maskvos milžiną.
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vas. Įmonė bus registruota
NATO susitikimas
Vilniuje vasario 7-8 d.d. Lenkijoje.
vyko NATO (ŠAS) gynybos
Elektros tiltas
ministerių susitikimas, kuPasirašyta sutartis su
riame aptartos netradicinės Lenkija leis visiškai užbaigti
grėsmės, pvz., kibernetiniam Baltijos energetikos žiedą,
(interneto erdvės) saugu- jungiantį Lietuvos, Latvijos,
mui. Lietuvos krašto apsau- Estijos, Suomijos, Švedijos
gos ministerio Juozo Oleko ir Lenkijos energetikos sisžiniomis, buvo svarstomas temas. Išankstiniais apskaiNATO kibernetinio saugu- čiavimais, vien elektros linimo planas, taip pat NATO jos tarp Lietuvos ir Lenkijos
kibernetinės gynybos centro statyba kainuotų apie 863.2
įsteigimas Taline. Lietuva min. Lt, investicijos į enerbūtų viena šio centro steigė getikos sistemą Lenkijoje jų. Manoma, kad gynybos apie 2.072 bln. Lt, o Liecentras galėtų būti įsteigtas tuvoje - apie 345 min. Lt.
2009 m. pradžioje. Centro Numatoma, kad projekto
steigėjomis tapti ketina dar įgyvendinimui reikės 818.3
5 valstybės.
min. Lt investicijų - 245.1
Taip pat buvo aptarta ki- min. Lt Lenkijos teritorijoje
ta netradicinė grėsmė - ir 573.2 min. Lt Lietuvoje.
energetiniam saugumui, taPerdavimo galios ir tarpčiau konkrečių dokumentų sisteminių srautų tarp šalių
šiuo klausimu susitikime užtikrinimui būtina išplėsti
nebuvo. NATO gen. sekre- ir Lietuvos, ir Lenkijos vitoriaus Jaap de Hoop Schef- daus elektros tinklus. Enerfer teigimu, susitikime buvo getikos sistemų sujungimui
bandoma apibrėžti visos są numatyta nutiesti 154 km
jungos vaidmenį ginantis aukštos įtampos ( 400 kV)
nuo tokių užpuolimų. Vis tik dvigrandę elektros perdavisaugumas šiose srityse yra mo liniją nuo Alytaus iki Elkiekvienos valstybės atsako- ko (Lenkija).
mybė, sakė jis.
Lietuvoje elektros tilto
Lietuva, kaip ir Latvija statyba rūpinsis naujai steibei Estija, yra vadinama ES giama valstybinio investuo"energetine sala", nes yra tojo bendrovė "Leo Lt", kuvisiškai priklausoma nuo rios steigimui pritarimą vaenergijos išteklių tiekimo iš sario 12 d. prezidentas ValRusijos, o jungčių su Vakarų das Adamkus pasirašė, priešenergetinėmis sistemomis taringai šalyje vertinamo Atoprojektai tebėra svarstymų minės elektrinės įstatymo pair derybų stadijoje. Energe- taisas. "Leo LT" bus steigiatinio saugumo problemų turi ma, sujungiant valstybės valir kitos Europos šalys, nes domas "Lietuvos energijos" ir
daugeliui jų energetiniai iš- Rytų skirstomųjų tinklų (RST)
tekliai - dujos ir nafta - tie- akcijas bei privačios "NDX
kiami taip pat iš Rusijos. energijos" valdomas bendrovės akcijas. "Leo LT" suSutartis su Lenkija
Vasario 12 d. Lietuva ir tarčių projektai numato, kad
Lenkija Varšuvoje pasirašė "NDX energija" valdys 38.3%
akcijų, valstybė- 61.7% akcijų.
sutartį dėl elektros tilto
Susitiko su RF taryba
statybos bendrovės steigimo.
Ji turėtų pradėti veikti jau
Vilniuje vasario 8 d. suš.m. balandžio mėnesį. Ją rengtas NATO ir Rusijos supasirašė "Lietuvos ener- sitikimas vadintinas "pozicigijos" ir "PSE Operator" va- jų išsakymu", bet ne dialodovai, dalyvaujant Lietuvos gu. Rusijai atstovavo ne neir Lenkijos prezidentams tikėtai susirgęs gynybos miValdui Adamkui ir Lechui nisteris Anatolijus SerdiuKaczynskiui.
kovas, bet jo pavaduotojas
V. Adamkaus teigimu, Aleksandras Kolmakovas.
naujoji jungtis padeda iš- Jis perdavė ministerio atsispręsti energetinio saugumo prašymą ir perskaitė praneklausimą, yra energetinio šimą, kuriame buvo išsakyti
stabilumo garantija Rytuose. tradiciniai Rusijos priekaišJis pabrėžė, kad ši sutartis tai dėl Įprastinės ginkluotės
padeda pagrindus infrastruk- Europoje sutarties, JAV platūrinio energetinio tinklo kū nų Rytų Europoje dislokuoti
rimo nuo Skandinavijos iki priešraketinį skydą bei KoVakarų Europos pradžiai. sovo provincijos statuso.
Pagal sutartį, "Lietuvos NATO šalių gynybos minisenergijai" ir Lenkijos "PSE teriai pasigedo "nuoširdumo
Operator" priklausys po 50% ir noro" praktiniame karibendros įmonės akcijų. Nu- niame valstybių bendradarmatoma, kad projekto įgy biavime. Esą teoriškai Rusivendinimo darbus vykdy- ja sako, jog toks bendradarsianti įmonė pirmiausia tu- biavimas yra jai labai naurės parengti techninį projek- dingas, bet realiai neskiria
tą, suderinti naujų linijų ta- tam pakankamai žmogiškųjų
kus, atlikti poveikio aplinkai ir finansinių išteklių. Tarybos
vertinimą, kitus parengia- susitikime Maskvai buvo išmuosius darbus. Naujai įmo sakytas raginimas "pažeminnei vadovaus Lietuvos atsto- ti toną". RSJ
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- Kaip kilo mintis ruolti
šias Šiluros Marijos iškilmes
Kanadoje?

- J.A. Šiais 2008 metais
sukanka 400 metų nuo Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo Siluvoje. Tai Bažnyčios
patvirtintas pirmasis apsireiškimas visoje Europoje, anksčiau negu Lurde ir Fatimoje.
Deja, Šiluva nėra taip žinoma
kaip anos garsiosios vietovės,
nes per visus mūsų krašto neramumus ir dalinimus nebuvo
galimybės kitų kraštų tikintiesiems ir sužinoti, ir susipažinti, ir keliauti į tolimą Lietuvos
šalį. Kanados lietuvių katalikų
centro posėdyje, svarstant trimečio suvažiavimo, įvyksian
čio balandžio 5 d. Anapily,
reikalus ir kitus klausimus,
taip pat tartasi, kaip iškiliau
paminėti Šiluvos Marijos jubiliejų Kanadoje. Taip pat buvo pasiūlyta paminėti.Katalikų
Bažnyčios Kroniką ir tą laikotarpį Lietuvos istorijoje, nes
mažai ką jaunesnioji karta žino ir apie Šiluvą, ir apie Kroniką.

- Kas ruošia šio jubiliejaus
programq?

- V.S. Per Kanados lietucentro posėdį buvo nutarta, kad "Centras" ir
Kunigų Vienybė kartu skelbia
2008 metus Šiluvos Marijos
metais Kanadoje. Per šį posė
dį buvo nutarti 2008 metų planuojami pagrindiniai renginiai bei jų datos, ir buvo sudarytas komitetas, kuris rū
pintųsi programų vykdymu.
Komitetą sudaro: Antanas
Samsonas (pirm.), Regina
Choromansk:ytė ( vicepirm.),
dr. Judita ČUplinskienė (programų koordinatorė), kun. Vytautas Staškevičius (iždininkas), Vytautas Bireta (komiteto sekretorius ir atstovas
spaudai), prel. Jonas Staškevičius (atstovas spaudai), Birutė Samsonienė ir Juozas
Karasiejus.
vių katalikų

-Kokie renginiaiplanuqjami?

-J.A. Buvo norima įtraukti kuo daugiau Kanados lietuvių į šįjubiliejų. Lietuvoje per
paskutinius porą įubiliejui pasiruošimo metų Siluvos Marijos stebuklingojo paveikslo
kopija keliavo per parapijas.
Priimta panaši mintis, kad paveikslas būtų paruoštas, pašventintas, ir tada keliautų
per lietuviškas parapijas/misijas/bendruomenes Kanadoje.
Taigi, kiekviena vietovė gali
turėti savo Šiluvos Marijos
paminėjimą. Be to, nutarta
organizuoti tris bendrus renginius: pirmasis - metų atidarymo Mišios balandžio 5 d.
Anapilyje, per kurias bus pašventintas paveikslas; antrasis
- rugpjūčio 24 d. lietuvių maldininkų kelionė į Midlandą;

ir trečiasis - užbaigimo Mišios
lapkričio 2 d., kapinių lankymo dieną Anapilyje.
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-Ar bus bandoma supažindinti kanadiečių risuomenę su
Šiluva?

Pokalbis su Kanados lietuvių katalikų centro pirmininku
Jonu Andruliu ir Kanados lietuvių kunigų vienybės
pirmininku kuo. Vytautu Staškevičiumi

- V.S. Pagrindinė mintis
buvo kuo iškilmingiau atšvęsti
šį reikšmingą jubiliejų ir per
šias iškilmes supažindinti mūsų pačių lietuvišką jaunimą su
Švč. Merg_,elės Marjjos apsireiškimu Siluvoje. Siluva buvo ne tik Marijos pirmoji apsireiškimo vieta Europoje, bet
taip pat turėjo didelę reikšmę
Lietuvos išsilaisvinimo istorijoje, nes Šiluva buvo per okupaciją tapusi vienijantis rezistencijos simbolis. Į platesnę
visuomenę kreiptis reikalautų
labai daug laiko ir išlaidų.
Šiuo laiku nutarta pasitenkinti kreipiantis į visus Kanados
vyskupus, suteikiant jiems informaciją apie Šiluvą ir prašant jų paskleisti žinią apie
Šiluvą per savo parapijas, laik1
raščius ir t.t. Per šiuos metus
gal dar atsiras ir kitų būdų informuoti kitataučius apie Šiluvą. Thip pat, kiekviena bendruomenė kviečiama savo apylinkėje kuo plačiau skleisti informaciją apie Šiluvą pagal
Šiluvos Marijos metų Kanadoje renginių komitetas. Pirmoj eilėj iš k.: dr. Judita Čuplins savo išgales.
kienė, Birutė Samsonienė, Antanas Samsonas (pirm.), Regina Choromanskytė; antroj eilėj kun. Vytautas Staškevičius, Vytautas Bireta, Juozas Karasiejus ir prel. Jonas Staškevičius
- Net ir šie planuojami renginiai pareikalaus nemažai lė
šų. Ka,ip jie bus finansuojami?

- J.A. Bus prašoma paramos iš lietuviškų fondų ir lietuviškų kredito kooperatyvų
Kanadoje. Thip pat bus prašomi pavieniai žmonės aukoti
šiam jubiliejui per savas parapijas. Parapijos ir bendruomenės bus aprūpintos aukų
vokeliais šiam tikslui.

- Ko prašytumėt iš lietul'ių
risuomenės .Kanadoje?

- V.S. Aišku, prašome paramos, bet didžiausias prašymas būtų, kad visi kuo gausiau dalyvautų bendrose iškilmėse ir savo parapijinėse/bend
ruomeninėse šventėse. Lietuva buvo pašvęsta Šiluvos Marijai ir mums visiems dera ją
tinkamai pagerbti bei prašyti
jos užtarimo pas savo Sūnų,
Paskui Kristaus kryžių, ganytoją S. Tamkevičių ir vedant jaunimą su fakelais, piligriminė ei- kad padėtų mūsų tėvynės dvasena apylinkės šilais su malda žengia i Šiluvos miestelį, kur klausėsi Dievo žodžio ir šventė siniam atgimimui ir mūsų lieEucharistijos liturgiją.
Ntr. S. Knezekytės
tuviškų parapijų ir lietuvybės
išlaikymui
išeivijoje.
- Kiek rietorių numatyta, doje paveikslas aplankys Cal- vių pamaldose Midlande.
kad šis paveikslas aplankys? gary ir Edmonton miestus. Kauno arkivyskupas Sigitas
- Kada galima tikėtis deTamkevičius, SJ, lapkričio 2
talesnės
informacijos apie jubi- V.S. Aišku norima, kad
- Ar bus vyskupų, biečia d. atvyks dalyvauti jubiliejaus
liejaus
eigą?
aplankytų kuo daugiau Kana- mų į jubiliejines Mišias?
uždarymo pamaldose Anados lietuvių. Ontario ir Kvepily. Arkivyskupas yra Lietu- J.A. Prieš Kalėdas buvo
- J.A. Kanados lietuvių vos Katalikų Bažnyčios Kronibeko provincijose sutiko visos
Tėviškės
žiburiw;se įdėtas skelparapijos/misijos/bendruo- kunigų vienybės pirmininko kos vienas pradininkų - rebimas
su
numatytu tvarkarašmenės, į kurias buvo kreip- kvietimu, Kauno arkivyskupi- daktorių. Šia proga lapkričio
čiu.
Tikimasi
daugiau detalių
tasi, tai - Montrealis, Otava, jos augziliaras yysk. Jonas Iva- 1 d. Prisikėlimo parapijoje
Londonas, Delhi, Hamilto- nauskas (nes Šiluva yra Kau- mielai sutiko pasidalinti savo perduoti parapijoms/misijoms/
nas, St. Catharines, Windso- no arkivyskupijoje) balandžio patirtimi apie Kroniką ir tuos bendruomenėms po Vasario
ras, Torontas, Mississauga, 5 d. per Mišias Lietuvos kan- laikus. Kauno arkivyskupija 16 d. Dar žadamas kitas poSudbury, Sault Ste. Marie ir kinių šventovėje pašventins džiaugiasi, jog Kanadoje bus kalbis Tėviškės žiburiuose su
Wasaga Beach. Be šių vietovių, Marijos paveikslą, o prieš pa- minimas šis jubiliejus ir viso- jubiliejaus ruošos komiteto
planuojama, kad paveikslas maldas Anapilio parapijos sa- kiais būdais padeda pasiruo- atstovais. Taip pat žinias apie
dar aplankytų "Labdaros" lėj e kalbės apie Dievo Moti- šimo darbams. Bendrose iškil- jubiliejaus minėjimus išeivislaugos namus Toronte bei nos Marijos apsireiškimą Šilu- mėse, kartu su vyskupais, Mi- joje perduoda aplinkraštis Šišeštadienines mokyklas ir va- voje. Vysk. Paulius Baltakis, šias aukos visi suvažiavusieji luvos Žinia Išeivijoje.
saros stovyklas. Vakarų Kana- OFM, sutiko dalyvauti lietu- kunigai.
Kalbėjosi TZ redakcija

• Tegul mūsų uolumas vis eina į tą pusę, kur dar žmonės Kristaus visai nepažįsta arba bent nepilnai jį pažįsta, o ypač, kur prieš Kristų kovojama,
kad kaipo geri Kristaus kareiviai tenai stoję dėl Jo kovotume ir savo galvas už Jį padėtume. (Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų)
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Išganymo armija (Salvation Anny)
ALDONA GAIUEN~
2007 metų Kalėdų švenjau praeity. Norėčiau atkreipti dėmesi i mums dalnai
matytus prie krautu'Vių durq
ar gat'Vių sankty.žose sto'Vinčius uniformuotus vyrus ar
moteris. Jie su vadinamais
"sriubos puodeliais" renka
aukas labdarai. 'Th.i tarptautinė bendruomenė, kuri ragina
"Yisuomenę savo giedojimais ir
dūdų muzika aukoti. Pirm.oje
eilėje rūpinasi varguomene,
išlaiko valgydinimo 'Virtuves,
vaikų darielius, priima benamius nakvynei. Jie rūpinasi
girtuokliais ir visais kitais, patekusiais i vargą. Šiuo laiku
jie dirba daugiau kaip 100valstybių. Nepriklausomoje Lietuvoje ši organizacija neveikė,
išskyrus Klaipėdos kraštą.
Iiliganymo armija prasidėjo
Anglijos Londono rytinėje
miesto dafyje. Tuo metu Anglijoje .karaliavo Viktorija. Anglija buvo turtinga ir galinga
tės

valstybė, tačiau lūšnynuose
siautė vargas.

Hganymo armijos steig~
jas yra William Booth, gimęs
1829 metais. Tėvas dirbo prie
statybų, didelė šeima ir vaikystė buvo sunki. Kartą jaunas William. klausydamas pamokslo, pajuto dideli dvasini
išgyvenimą. atsivertimą. Įsto

jo į metodistų teologinę mokyklą ir, būdamas 23 metų, ją
baigė. William Booth stipriai
veikė Londono lūšnynuose,
kur vyko apleistas ir pasibaisėtinas gyvenimas. Jis visa širdimi troško jiems padėti. Bū
damas 26 metų, vedė Catherine Mumfort, kuri jau buvo
žinoma savo rūpesčiu vargšais. \Villiam Booth dirbo nedidelėje metodistų parapijoje.
Per 'Vieną konferenciją jis atskleidė savo planus gelbėti
žūstančius. 'Illčiau jo planas
buvo atmestas. 'lkda Wdliam
Booth pradėjo pamokslauti
gatvėse ir aikštėse. Jo pamokslų tema būdaw apie pragaro
kančias ir atsisakymo alkoholio, ištvirkavimo, jaunq mergaičių išnaudojimo ir nuod~
mingo gyvenimo.
William beveik kiekvieną
vakarą grįfdavo namo vėlai,
išvargęs, išalkęs, dažnai suplėšytais drabužiais, sumuitas, kru'Vinu veidu ir apmėty
tas akmenimis. Bažnyčios ji
atstūmė, nes jis j jas atvesdavo

purvinus ir dvokiančius žmo.
nes. William Booth ir Catherine augino 6 vaikus, beveik
jokių pajamų neturėjo ir, nors
sunkiai vertėsi, nenuleido rankų. Įvairiais būdais ruošdavo
pamaldas apleistuose sandė-

William Booth - llganymo
umijos steigėju
liuose. žmona ir vaitai kiek
galėdami padėjo, ypač vyresnysis sūnus Vilius. Jis rinko ir
dalino aukas beturčiams, lankė ligonius, kalinius. Labai lė
tai, bet atsirado jiems pritariančių. Savo veiklą jie pavadino k.rikiQoniika misija. 'Th.i
buvo žmonės, suverbuoti kaip
armijos savanoriai gelbėti žūs
tančią, kurie buvo "be Dievo
ir be vilties„ pasaulyje.
Labai lėtai ir labai 11unkiomis sąlygomis jų skaičius
augo. 95% narių buvo bedarbiai, angliakasiai ir fabrikų
darbininkai, Jie pavadino misiją Išganymo armija. Jos 'Vienintelis reikalavimas: nariai
turi būti tikintys ir atsivertę.
Pamaldos: laisvo stiliaus Dievo garbinimas ir pamokslavimas "pragaro ugnisn. Jie susilaukė daug opozicijos.
Smuklių savininkai, matydami, kad jų pajamos mažėja,
suorganizavo gaujas 'Visame
Londone. Jie u!puldinėdavo,
žiauriai sumušdavo armijos
narius, sulaužydavo jų instrumentus. Kartais turėdavo
Londono policija ir net kariuomenė įsikišti. Nors tas ilgai tęsėsi, jie laikėsi savo tikslo gelbėti žūstančius. William
Booth pamoblavo: ''Yra Dievas, yra ir velnias, yra dangus,
yra ir pragaras. Kristus mirė
ui nusidėjėlius ir be atsivertimo nėra išganymo". Armijos
narių skaičius augo, ir daug
jtakingų žmoniq pradėjo
gerbti William Booth. Vien

Kapitalistinės
dvasios žymė•••
Atkelta ii 2-ro psl.
Tiesa, pastaruoju metu savo veiklą
Lietuvoje bando -vystyti atsikuriantys lietuvių
fronto bičil.lliai, tačiau ar šios pastangos duos
vaisių - parodys ateitis. Natūralūs LFB
socialinių sampratq paveldėtojai ir aktualūs
reišk.ėjai būtų galėję tapti krik:§čionimis
demokratais. 'lkčiau jie nesidomėjo šiuo paveldu, o pastaruoju metu pasirašė jau ir susijungimo aktą su h'beralų vertybes ir stambiojo

tik Londone Išganymo armijos pamaldas lankė 17,000
žmonių. Viena iš kiečiausių
armijos kovų buvo prieš prostituciją. 1881 metais įsteigė
prieglaudos namus pabėgu
siam merginom iš prostitucijos namų. 'ftejų metų laikotarpyje šiuose namuose rado
prieglobstj apie 800 moterų.
Kartą Booth 'Vidury nakties važiavo per tiltą ir pastebėjo, kad patiltėje miegojo
daugybė žmonių su tais pačiais
drabužiais, kuriuos ir dieną
vilkėjo. Jie atidarė armijos
nakvyniq ir maisto tiekimo
namus, kur žmonės galėjo pavalgyti ir iiltai pernakvoti.
Wdliam Booth buvo laikomas evangelistu, bet jis buvo daugiau negu tas. Jo darbas lūšnose buvo tik pati pradžia. Jis atidarė pirmą11ias
įstaigas, padedančias bedarbiams susirasti darbo ir paieilko11 biurus, nes tuo metu
Londone dingdavo apie 900
žmoniq per metus. Evangelistas William Booth, kurio
parapija kadaise buvo Londono lūšnynai, tapo žinomas 'Visame pasaulyje. Valstybių vyrai pradėjo jam rodyti pagarbą. 1898 metais jis buvo
paprašytall atidaryti JAV senato sesiją malda. 1904 metais
Anglijos karalius Edvardas
VII pasikvietė ji į savo rūmus
ir, spausdamas ranką sakė:
"Jūs darote dideli ir gerą darbąn. William Booth Įrašė i karališką albumą: "Kai kurią vyrq tikslas yra garbė, kai kurių
vyrų tikslas yra auksas, mano
tikslas yra žmoniq sielosn.
Einant 83-ius metus, jo
sveikata labai susilpnėjo, jis
apako. Viename susirinkime
jis pasakė: "Kol moterys verkia, mati vaikai alkani, vyrai
eina į kalėjimą, aš kovosiu,
kol nė 'Vienos sielos nebelib
tamsoje be Dievo švie11os"'.
1912 metais rugsėjo 20 d. jis
iškeliavo j amžinybę. Laidotu'Vių dieną valstybinės įstai

gos buvo ui.darytos, vėliavos
nuleistos iki pusės stiebų. Prie
duobės buvo padėti karaliaus
ir karalienės vainikai, daugybė užuojautq iš įvairių valstybių. Laidotuvių pamaldose
dalyvavo apie 40,000 žmonių.
Prie jo kanto klūpojo kilmingieji Londono vyrai, bet taip
pat ir buvę vagys, apgavikai ir
puolusios merginos, kuriems
William Booth parodė meilę.

kapitalo interesus atstovaujančiais konservatoriais.
A. Maceina yra taikliai pastebėjęs:
"ekonomiškai juk 'Visados klaida yra šelpti
vargius mba išdalinti perteklių. Bet kaip tik
todėl, kad mes šitokių klaidų vengiame, gyvenimas ir pasidaro nekrikščioniškas. Kas
išduoda nekaltą žmogų. kurį turi pareigos ginti, tas nusilaužia moralinį nugarkauŲ". lbdėl
pozicijas, kurias palieka oportunistiilkai nu11iteikę krik§čionys tučtuojau užima kiti. Ir
nuostabiausia, kad jie išradingai remiasi bū
tent kriklčionių socialiniu paveldu, kurio
nebeįstengia suprasti, deramai vertinti ir atitinkamai naudoti tikrieji jų jpėdin.iai.
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Tikra žiema
JCanadfe&f salanllė progos prialmintl, kokia yra tikra šiaurietiška žiema. Paskutiniąją sausio savai~ dėl pū
gos, stipraus vėjo, apledijusių kelių tuo laikotarpiu Įvy
ko 350 autoavariją, iil jų 10
mirtinų. 70 km/Val. prailę
vėjai pakenkė elektros laidams. Rytinėse proYllicijose
ypač Pm daugiau kaip 3,000
gyventojų ilgokai buvo be
elektros. Hkrito 30, kai kur
50 cm sniego. Viename iš
Manitobos rezeJ:Vatų dėl tė
vo piktnaud!ia'Vimo alkoholiu mirtinai sušalo 2 vaikai. 'lbronte vieną iš šalčiau
sių dienų buvo rasta parduotuvės garažo laiptinėje 8
mėn. mergytė. Ją nuo mirtino ialčio ilgelbėjo išgirdusi
kūdikio verksmą moteris.
Stiprūs šalčiai ir staigūs atolyd!iai sukėlė pavojų kalnų
sporto mėgėjams, yra žuvusių. Pūgos ir šalčiai nesiliauja
ir vasario mėnesj, tačiau gera
naujiena - prabudęs barsukas Wllly iš Wiarton pranašauja netolimą pavasarį

Kouenatorių 'f'Jlia11111·

bt siūlo pratęsti Kanados
misiją Afganistane dar porai
metq - iki 2011 vasario. Jie
tikisi, kad po susitikimo Lietuvoje, Vilniuje, NATO valstybės atsilieps i prašymus
siųsti claugiaulwių ir sraigtasparnių į pačią pavojingiausią Kandaharo sriti. Vedamos derybos su Prancūzija,
kuri žada pasiųsti bent 700
karių su ginkluote. Ministeris pirmininkas S. Harper
mano, kad kanadiečiai negali pasitraukti iš savo kovinio posto, kol neitvirtinta
galutinė demokratijos pergalė. Liberalų partija, suderinusi prieštaravimus tarp
nariq, paskelbė savo bendrą
nuostatą: kovinės misijos nepratęsti, o vykdyti atstatymo
ir apsaugos darbus, baigiant
misiją 2011 metais. Jie taip
pat reikalauja, kad vyriausybė paskirtų pareigūną, kuris
būtq Įtsakingas ui diplomatinius ryšius ir paimtą nelaisvėn afganistanieč.ių kali-

kainų problemas, buvo kalbėta apie šią vasarą vyksianti

Kvebeko miesto 400 metų
įkūrimo sukakties paminė
jimą bei prancūziškai kalbančių valstybių atstovų susitikimą. 'lkip pat pokalbyje
abu vadovai sutiko, kad bū
tina ne.delsiant atnaujinti de:eybas su ES dėl naujų prekybos sutarčių.

Konse"atoriq 'f'Jriau1ybt apbitino senat„ neveiklumu, priimant labai
svarbų įstatymą dėl didesnių

bausmių sunkių nusikaltimų

atvejais. Jis buvo patvirtintas parlamente, tačiau užstrigo senate. Jame liberalų
dauguma dėl to ir buvo apkaltinti sąmoningu vilkinimu priimti labai svarbų istatymą. Km!seIVa.toriai pareiškė, kad šis projektas privalo
būti priimtas iki kovo 1 d„
kitaip jis gali būti balsavimo
dėl pasitikėjimo vyriausybe
pridastimi Nors balsuojant
parlamente už tokį griežtą
pareiškimą senatui, h'beralai
paliko salę, pareiškimas buvo priimtas. Kita priežastis
tokiam pačiam balsa'Vimui naujo biud!eto tvirtinimas.
Plutmal'linlai 'Vailq buteliukai, iš kuriq kūdikiai
girdomi pienu, ~būti pavojingi sveika.tai. Šildant pieną butelh11awe, plamna!ė, iš
kurios jie pagaminti, išatiria
1Veikatai pavojingą polimerą
- bisfenol A Ši medžiaga
siejama su moters nevaisingumu, endokrininės liaukos
veiklos sutrikimais. Kai kurie tyrėjai perspėja, kad patekęs i buteliuke šildomą
maistą ar dezinfekuojant,
biafenol A gali turėti Įtakos
vaikų augimo tempams bei
viršsvoriui. Nors gamintojai
ir kai kurie mokslininkai
t'Virtina, kad baimė nepagrįsta tiblesniais įrodymais,
apdairesni vaikų sveikatos
specialistai pataria prisiminti tradicinius stiklinius buteliukus ar bent nekaitinti
maisto juose ir nevirinti plastmasinių buteliukų.
Netrukai jūrina laiišos

nimo sąlygas. 'Ileč.iasis siūly bpmya ant mūsų Italo gali
mas, kad vyriausybė nors
kartą per mėnesj praneitų
apie tikrą.ją Afganistano karo eigą. Konservatoriai šį
kart nemato didelių prieštaravimų tarp liberalų ir jų pačių nuostatų

ir linkę siūly

mus priimti NDP atmeta bet
kokią galimybę misiją pratęsti po 2009 vasario mėn.
Mini1terio pirmininko
S. Barper imsfdldme su Kvebeko provincijos vyriausybės
vadovu Jean Charest buvo
nutarta kuo greičiau pasinaudoti federacinio pagalbos fondo lėiomis. Ji jo iiai
provincijai skiriama 216 min.
dol. sunkumus patirianaoms
miško ir perdirbimo pramonės šakoms.Abu vadovai aptarė didėjančių energijos

tapti labai retu patiekalu.
Mokslininkai, tiriantys jūra
gyvius, perspėja, kad pasaulyje pastebimai mažėja natū
ralūs šios populiarios žuvies
telkiniai, o kai kurios rūšys
.išnyko 'Visai. Gausėjant lašišų fermoms, jūrinėms lašiioms 'Vis sunkiau pasiseka
upėmis pasiekti nerštavietes.
Joms dažnai nepavyksta
įveikti žmogaus sukurtų užtvarų upėse, mailių naikina
iš vandens fermų plintanaos
ligos ir parazitai. Stebėjimai
ir skaičiavimai, atlikti Kanados Atlanto pakrantėjelr. Br.
Kolumbijoje, Airijoje ir ~ko
tijoje rodo, kad daugiau nei
perpus sumažėjo lašišos natūraliuose vandens telkiniuose, ypač Kanadoje. SK
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ATRASTI PAVEIKSLAI
Per kratas Kaune ir Vilniuje rasti 9 paveikslai iš nužudyto kun. Ričardo Mikutavičiaus vertingos meno
kolekcijos, pavogti 1998 m.
Jų muziejinė vertė - apie
700,000 Lt, skelbia pareigū
nai. Paveikslai nėra pažeisti
ar apgadinti. Sulaikyti 4 įta
riamieji, kurie laikė ir bandė
parduoti šiuos paveikslus.
Pareigūnams kol kas nepavyko surasti dar 18 iš R. Mikutavičiaus kolekcijos pavogtų paveikslų. Jų vertė 800,000 Lt. Paieškos tęsia
mos. Kunigo nužudymo bei
iš jo namų išvogtos kolekcijos, taip pat kitų nusikaltimų
bylos jau išnagrinėtos teismuose, o pagrindinis bylos
kaltinamasis Vladas Beleckas nuteistas kalėti už šių
nusikaltimų organizavimą

iki gyvos galvos. Kauno kunigas, poetas, kolekcininkas
63 metų R.Mikutavičius buvo nužudytas 1998 metų liepos 1 d.
PALAIKYS TVARKĄ
Vilniaus miesto taryba
vasario 13 d. nutarė steigti
naują tarnybą su 27 miesto
policijos darbuotojais, kurie
sudarys Viešosios tvarkos
palai9mo Kontrolės poskyrį. Sie specialistai bus aprūpinti ryšio priemonėmis,
automobiliais ir uniformomis, kontroliuos laikymąsi
savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros,
Gyvūnų auginimo ir laikymo, taip pat daugelio kitų
taisyklių. Savivaldybės darbuotoj ai nespėja padaryti
viso darbo, o kasmet daugė
ja nagrinėjamų skundų skaičius. Sostinės teritorija bus
suskirstyta į keturias zonas
pagal kvartalus. Naujieji pareigūnai dirbs 2 pamainomis, kiekvienoje jų - 4 automobilių grupės. Kai tarnyba
pradės veikti, bus paskelbtas ir visą parą veikiantis
telefono numeris, kuriuo gyventojai galės skambinti ir
pranešti, jeigu turės nusiskundimų dėl per didelio
triukšmo ir pan.
SOSTINĖS BIUDŽETAS
Vilniaus miesto savivaldybės taryba vasario 13
d. patvirtino beveik pusantro bilijono litų dydžio šių
metų biudžetą. Už rekordinio dydžio biudžetą balsavo
27 tarybos nariai (iš 51), 18
buvo prieš ir 3 susilaikė. Vilniaus miesto savivaldybės
finansinius išteklius sudaro
biudžeto pajamos (996.9
Lt), Privatizavimo fondo lė
šos (97.5 min.), Kelių priežiūros ir plėtros programos
pinigai (18 min. Lt), taip pat
Europos sąjungos parama
(173 min. Lt) ir skolintos
lėšos (beveik 135 min. Lt).
Iš viso 2008 m. biudžetas
siekia maždaug 1.4 bln. Lt.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžete lėšos paskirstytos 16-kai programų pagal
valstybės nustatytą veiklą.
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymui skirta 509
min. litų, socialinės apsaugos plėtrai 105 mln. litų,
sveikatos apsaugai - 14.5
min. litų, vaikų ir jaunimo
auk. reikalams - 1.6 mln. litų, būsto plėtrai - per 4 min.
Lt, kūno kultūros ir sporto
plėtrai - 15.4, informacinės
visuomenės plėtrai - 3.1,
verslo plėtros sąlygų sudarymui skirta 1.8 min. litų, kultūros veiklos plėtrai - 42.4,
sostinės senamiesčio atgaivinimui - 3.4, aplinkos ir
kraštovaizdžio apsaugai 8.1, turizmo plėtrai - 2.7,
urbanistinės plėtros strategijai formuoti - 4.5, miesto
infrastruktūros objektų priežiūrai - 92.8, o plėtrai - 34.6
min. Lt. Savivaldybės veiklos pagrindinei veiklai skirta
142.3 mln. Lt. Valdančiąją
koaliciją sostinės taryboje
sudaro nušalintojo prezidento Rolando Pakso partija "Tvarka ir teisingumas"
(13 mandatų), Lenkų rinkimų akcija (6) ir socialdemokratai (6). Liberalų sąjū
dis turi 4 vietas, jie skelbiasi
esantys konstruktyvia opozicija. Realiai valdantiesiems
prieštaraujantys konservatoriai taryboje turi 10 vietų, liberalcentristai - 9, Rusų
sąjunga vienija 2 narius.

DEGĖ TEATRAS
Vasario 11 d. vakarą užsidegė Kauno akademinio
dramos teatro patalpos,
skelbia BNS. Pranešimą
apie gaisrą Kęstučio gatvėje
esančiose teatro patalpose
ugniagesiai gavo apie 22 val.
16 min. Į įvykio vietą išvyko
didelės ugniagesių pajėgos

- net 7 gaisrinės autocisternos, autokeltuvas, autokopėčios ir štabo automobilis.
Gelbėtojai pro langą pamatė atvirą liepsną, o pro dviejų aukštų pastato plyšius ir
iš pastogės veržėsi dūmai.
Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 100 kv.m. ploto garso įrašų studijoje degė garso
aparatūra ir baldai. Gaisro
metu smarkiai apdegė patalpa ir joje buvusi įvairi garso aparatūra, muzikos instrumentai, baldai, taip pat
aprūko ir vandeniu buvo aplietos kitos teatro patalpos.
Ugnis nuniokojo 18 kv. m.
sienų , 75 kv. m. lubų, dū
mais aprūko ir vandeniu gesinant buvo aplietos kitos
patalpos. Ugnis sutramdyta
per pusvalandį, o dar po keliolikos minučių gaisras numalšintas visiškai. Gaisro
priežastis ir patirti nuostoliai
nustatinėjami. Įvykio metu
žmonių pastate nebuvo. 'fyrėjų grupė nustatinėja galimas gaisro priežastis. RSJ

Calgary, AB
Į PASKUTINĘ

KELIONĘ PALYDINT. A.a. Regina
Elvira Šepetienė, 90 m., ramiai iškeliavo amžinybėn
2008 m. sausio 9 d. Kalgaryje,
Albertoje. Jos žemiška kelionė prasidėjo Lietuvoje, trumpai ją tęsė Vakarų Europoje,
įsibėgėjo per 60 metų Vakarų
Kanadoje, ją lydint nesuskaičiuojamiems sunkumams. Ji
buvo pasišventusi katalikų tikėjimui, savo šeimynėlei, daugybei draugų ir mokinių. Regina su visais dalinosi savo
dosnia dvasia, sugebėjo ne tik
savo apylinkėje, bet ir anapus
Atlanto su visais palaikyti
draugiškus ryšius. Kanadoje ji
pasižymėjo kaip pavyzdinga,
tobulybės siekianti mokytoja.
Įsigijusi pedagogikos ir meno
laipsnius Lietuvoje ir Kanadoje, buvo gabi kalboms ir
sėkmingai užmegzdavo ryšius,
kalbėjosi ir mokė bet kurio
amžiaus ar kilmės žmones. Ji
neturėjo laiko nuobodžiauti
Žmonėse švenčiamos įvai

rios atmintinės progos - gimtadieniai, vedybiniai jubiliejai ir kt. Retai matome, skaitome ar minime gimimo sukaktį pomirtinėje apžvalgoje
po daugelio metų . Mintis tokiai paminėtinai kilo peržvelgus mano tėvo, a.a. Leonardo
Eimanto palikimus. Rankose
laikant jo pirmosios nepriklausomybės Lietuvos respublikos pasą, virtinė jausmų

TELKINIUOSE - - - - -

ir vis rasdavo naujų draugų,
nes buvo veikli Katalikių
moterų draugijoje, universiteto Moterų klube, Knygų klu-

A.a. Regina Šepetienė
be, "Council on Aging". Visada save lavino skaitydama
dienraščius ar biografijas, lankydama kursus bei seminarus.
Regina visą gyvenimą mėgo
lankyti simfoniją, operą, teatrą bei meno parodas kartu su
draugais ir šeima. Ji taip pat
užsiimdavo rankdarbiais, ke-

Sukaktis
ALGIMANTAS EIMANTAS

plukdė atmintį į praeitį tėvy
nėje ir svetur. Toji relikvija
liudija, kad Leonardas gimė
Steponui ir Veronikai 1907
m. liepos 27 d. Lokėnų kaime, Panoterių valsč., Ukmergės apskr. Štai tau ir pilna
sauja šimtmečio!
Leonardas buvo vyriausias tarp dviejų brolių ir dviejų sesių. Nuo pat mažens jis
veržėsi į mokslą. Ryžtas buvo
sėkmingai vainikuotas mokytoj o profesija. Ilgesnį laiką
Leonardas darbavosi Kėdai
nių I-je pradžios mokykloje,
o pasitraukęs iš Lietuvos,
mokytojavo Bavarijos Weideno lietuvių progimnazijoje,
dėstydamas lituanistiką . Ten
pat jam teko vadovauti minė
tai gyvenvietei bei daug veikti

A.a. Leonardas Eimantas
1907.VII.27-1988.I.29
visuomenės plotmėje.

Emigracija į Kanadą
1949 m . jam atvėrė duris į
plačios apimties aktyvumą
lietuviškoje bendruomenėje.
Atlikęs imigranto metinį įsi
pareigojimą, Leonardas su
šeima pakėlė sparnus į Londoną, ON, kur jis ilgus metus
mokė tautiškąjį jaunimą šeštadieninėj e mokykloje, ją
pats įsteigęs. Jo kiti užsiėmi
mai kalba už save - skautybė,
KLB, choras, parapijos kūri
mas ir šventovės įsigijimas,

CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

KULNO SKAUSMAI
PĖDOS SKAUSMAI

PI RŠTŲ DEFORMACIJOS

DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
ĮAUGĘ

NAGAI

•

VAIKŲ

EISENOS

NESKLANDUMAI
• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI
• PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDf:K LAIS

V IETI Ė NEJAUTRA IR

CHIRURGI IS GYDYMAS
SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA

352 WI LLSO

Laidotuvės vyko iš Šiluvos Marijos parapijos šventovės, Londone, ON, dalyvaujant itin gausiai tautiečių miniai. Atsisveikinta kalbomis
ir raudomis, sūnaus, jo žmonos Birutės ir vaikaičių Gedimino, Kęstučio ir Audriaus
akivaizdoje. Šv. Petro kapinės priglaudė Leonardą šalia
jo žmonos Jadvygos, ten besiil sinčios nuo 1979 m. Kapas
buvo apibertas atvežtais gimtosios žemės žiupsniais, tėvynę
ir jos sūnų suartinant.
Amžinos ramybės suteik
jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegul, jam šviečia.

nrhl..ta..v FOUR SEASONS

PEDOS SPECIALISTAS

NAGŲ

bendradarbiavimas spaudoje
ir kt.
Ilgainiui jo sveikata buvo
pakirsta. Jam prireikė gydytojų ir ligoninės priežiūros
keletą metų. Tas skaudus laikotarpis turėjo ir prošvaistę,
kai Leonardui buvo neapsakomai džiugu išvysti savo sesutes Kanadoje jo pastangomis. Tai įvyko gerokai prieš
Lietuvai atgaunant nepriklausomybę. Tos dienos, deja, Leonardas nesulaukė. Jį pašaukė
Viešpats 1988 m. sausio 29 d.
Taigi pomirtinei sukakčiai jau
20metų.

•

„
„
„
„
„
„
„

ramika, daržininkyste ir slidinėjimu, kai tik atlikdavo laiko
nuo savanoriško darbo Red
Deer muziejuje, kelionių po
Vakarų Kanadą ar šeimos bei
draugų aplankymo JAV ir Europoje.
Jai pradedant šią naują
kelionę, Reginą su meile prisimena sūnus Rim ir jo žmona
Bobbi, vaikaičiai Danica, Kristian ir Aleksandra Šepečiai,
Mark Jenkins, sūnėnai ir dukterėčios Isabel Fisher, Nina
Simpson, Frank Povylius, Nijolė Žemaitienė, brolienė Inge Povylius; pusseserė Danutė
ir Vytas Beliauskai, plati giminė Lietuvoje. Anksčiau mirė jos dukra Rita J enkins, brolis Valentinas, tėvai Anastazija ir Pranas Povyliai, vaikų tė
vas Aleksandras Šepetys.
Gedulinės Mišios buvo
aukojamos Kanados kankinių
katalikų šventovėje Kalgaryje.
Velionė palaidota St. Joseph's
kapinėse, Queen's Park. Jos
atminimui pagerbti kviečiama
aukas siųsti "Canadian Diabetes Association". Inf.

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

LIGON IUS PR/IMAME:
ST.E., ANCASTER, Ont. T EL. (905) 648-9176

IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED
Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2
Pa rduodant, perkant
ar lik dėl informacij os
apie namus, vm,arnami us, ūki us, žemes
Wasago , Staynerio i r
Coll i ngwoodo apylin 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@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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Hamilton, ON
KLKM DR-JOS HAMILTONO SKYRIAUS VALDYBOS pakviesti į Jaunimo centre ruošiamą blynų balių susirinko per 150 parapijiečių. Čia
jų laukė Elvyros Bajoraitienės
šventiškai papuošta salė, grojo
lietuviška muzika, o ant stalų
jaukiai degė žvakutės. Prie baro dirbo Juozas Gedris ir Algis
Enskaitis, o loterijos laimikių
stalas traukė akį turtingumu ir Nuolatiniai geradariai Leonas ir Susan Klimaičiai, prisimindami savo mamytę a.a. Pranutę Dalienę parėmė lietuvišką veiklą
įvairumu. Valdybos pirm. Danutė Enskaitienė pasveikino Hamiltone. Po aukotų šv. Mišių velionės intencija Aušros Vartų
susirinkusius, kviesdama užimti šventovėje, geradarių čekius priėmė (iš kairės) A. Enskaitis
vietas prie stalų, pamiršti visus (Aušros Vartų parapijai), D. Kudabaitė ("Aukurui"), E. Gudinsrūpesčius ir gerai praleisti lai- kienė (Pagalbai Lietuvos vaikams) ir D. Enskaitienė (KLKM drNtr. R. Choromanskytės
ką. Paaiškino, kad šiemet, no- jos Hamiltono skyriui)
rėdamos padaryti Užgavėnių
blynų balių daugiau šeimynišką, valdyba pasikvietė į pagalbą
jaunimą, kuris stropiai aptarnavo svečius. Pirmininkė pa~vietė kleboną kun. Audrių
Sarką, OFM, malda pradėti vaišes. Užkandėlei buvo paruošta
česnakinės duonos, kuri buvo
iškepta padedant Ramutei Zorkienei, ir labai tiko prie alaus.
Smagiai sukosi tarp stalų mūsų
jaunimas: Petras Vaičiūnas, Asta Vaičiūnaitė, Vincas Gudinskas, Justinas Trumpickas, Vytas Sausio 6 dieną gausiai susirinkusiems hamiltoniečiams konBanys. Jie pardavinėjo loterijos certavo dainininkai iš Lietuvos - Sandra Valiuškienė ir garbilietus, rūpinosi, kad nieko ne- sus estradinio pasaulio atstovas Alvydas Lukoševičius, scenoje
trūktų sėdintiems prie stalų.
prisistatantis "Obuoliu". Nuotraukoje iš k.: Sandra ValiušVyriausiai šeimininkei Gra- kienė, Angelė Vaičiūnienė, KLB Hamiltono apylinkės pirm.,
žinai Strimaitienei vadovau- Dalia Kesminienė, valdybos sekr., Alvydas "Obuolys" Lukojant, vienas valgis keitė kitą. ševičius
Visi galėjo paragauti koldūnų,
kugelio, blynų, kuriuos paruošė
DĖMESIO INVESTUOTOJAMS!
Ramutė Zorkienė, Gražina
Strimaitienė, Danutė JonikiePASKUTIN~ DIENA ĮD~TI RRSP
nė. Didelės 2agalbos sulaukė
me iš Valės Sniolienės, Dalės
ir sumažinti mokesčius
Kesminienės, Reginos BeržiUŽ 2007 METUS - VASARIO 29 D.
nienės, Amalijos Gedrienės,
Daivos Leleikaitės. Puikios šeiUž nauius RRSP indėlius TALKA papildomai pridės
mininkės atnešė pyragų ne tik
PUSĘ NUOŠIMČIO!
prie kavos, bet iškepė ir puikių
tortų loterijai. Į valdybos prašyTIEMS, KURIE NORĖS PASISKOLINTI mą prisidėti prie loterijos šiais
SPECIALUS NUOŠIMTIS RRSP PASKOLOMS
metais atsiliepė ne tik pavieniai
aukotojai, bet ir organizacijos.
Dėl papildomos informacijos kreiptis/ TALKOS raštinę
Už vertingus piniginius ir daikTALKOS valdyba
tinius laimikius esame dėkin
gos Lietuvių kredito kooperatyvui TALKA, Marlatt Funeral
Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
Home, "Keg" restorano admiįsikūręs nuosavuose namuose nistracijai ir kitiems. Loteriją
puikiai sutvarkė ir sėkmingai
vedė Frances Povilauskienė. Jai
LIETUVIŲ KREDITO
talkino Virginija ir Julija EnsKOOPERATYVAS
kaitytės. Nuoširdžiai dėkojame
prisidėjusiems ir susirinkusiems
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
į šią linksmą ir sočią šventę. TiTel. 905 544-7125
kimės, kad kartu praleistas laikas suteikė visiems džiaugsmo
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais ir rengėjų pastangos buvo vernuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p.,
tos svečių laiko. ME
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

TALKA

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk.

LAIDOTUVIŲ

NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

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
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
Los Angeles, CA, Lietufronto bičiulių 43-iąjį politinių studijų savaitgalį š.m.
sausio 26-27 d.d. buvo paskelbti šių metų "Laisvės"
premijos, įsteigtos prieš dvejus metus, laimėtojai. Anksčiau tokios premijos buvo
paskirtos žuvusiems už Lietuvos laisvę Loretai Asanavičiūtei ir Lietuvos saugumo
pulkininkui Vytautui Pociū
nui. Šių metų premijos paskirtos gyviems Lietuvos ir
išeivijos lietuviams, jungiantiems tautiečius kovoje už
laisvę. Po 1000 dol. paskirta
Ramutei Žukaitei už nenuilstamą kovą, ginant tautines ir
dvasines vertybes, ir Valdui
Vasiliauskui, Lietuvos žinių vyriausiajam redaktoriui, ginant Lietuvos laisvą demokratiją spaudoje.
Niujorko lietuviai sausio
26 d. Maironio mokyklos patalpose rašė "Nacionalinį
diktantą". Dėl laiko skirtumo, negalėdami diktantą rašyti kartu su rašančiais Lietuvoj e, niujorkiečiai lietuviai rašė diktantą, parengtą
Maironio mokyklos mokytojų. Pastarieji pagerbdami
velionės rašytojos Jurgos
Ivanauskaitės atminimą, diktantui parinko ištrauką iš jos
romano Kelionių alchemija.
Diktantą rašė 48 asmenys.
vių

Argentina

mo ir 75 m. mirties sukaktys. Konferencijoje aptartas
Sankt Peterburgo vaidmuo
rengiant katalikų dvasininkus, apžvelgta Romos katalikų dvasinės akademijos
veikla, išsamiau panagrinėta
Maironio biografija, aptartas Maironio kūrybinis palikimas. Tris dienas trukusioje
konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir Rusijos istorikai, filologai, muzikologai, Lietuvos kultūros ministerijos ir
Lietuvos dvasininkijos atstovai. Posėdžiai vyko Rusijos
mokslų akademijos centre ir
Sankt Peterburgo Valstybinėje Akademijos bibliotekoje buvo surengta saugomų
lituanistinių knygų paroda.
Sankt Peterburgo miesto archyvuose, muziejuose,
bibliotekose yra daug su lituanistika susijusių vertybių,
kaip skelbia ELTA. Sankt
Peterburgo istorijos institutas turi sukaupęs daug senų
jų raštų, susijusių su Lietuvos Didžiąja kunigaikštyste.
Mieste, prie Nevos upės, yra
nemažai lietuviams atmintinų vietovių: namas, kuriame
gyveno ir kūrė M.K. Čiurlio
nis, Valstybinio universiteto
Filologijos fakultetas, kur
studijavo ir darbavosi kalbininkas K. Būga; Sankt Peterburgo dvasinė akademija,
kur studijavo ir dėstė daug
lietuvių kunigų. Sankt Peterburge Maironis gyveno
du dešimtmečius. Čia jis studijavo, apgynė daktaro disertaciją, vėliau profesoriavo, rašė apie Lietuvos litera-

Buenos Aires miesto
(UCA) universitete Lietuvos ambasados pastangomis
prof. Rokas Zubovas skaitė
:easkaitą apie Mikalojų K. tūros istoriją, sukūrė didelę
Ciurlionį ir fortepijonu skam- dalį savo poezijos. Jis nusibino jo kūrinius. Organiza- pelnė ir Sankt Peterburgo
cijos SLA (Susivienijimas dvasinėje akademijoje įsteig
lietuvių Amerikoje) valdyba damas vieną pirmųjų socionutarė prisidėti prie Vinco logijos katedrų. KonferenciKudirkos paminklo pastaty- ją surengė Sankt Peterburgo
mo Vilniuje. Tautinių šokių lietuvių bendruomenė.
grupė "Dobilas" ir "Gintaras" dalyvavo italų surengta- Gudija
Rimdžiūnų lietuvių mome įvairių tautybių bendruokyklos
moksleiviai kartu su
menių festivalyje. ŠeštadieAšmenos
gimnazijos moksniais SLA namuose nemokaleiviais
dalyvavo
išvykoje į
mai vyksta dviejų lygių lietuKauną.
Jie
lankėsi
IX-ame
vių kalbos kursai, kuriems
forte,
A.
Žmuidzinavičiaus
vadovauja Suzana Dapkevičius ir Arnoldo Vezbickas. velnių muziejuje, M.K. Čiur
Taipgi šiuose namuose repe- lionio paveikslų galerijoje.
tuoja tautinių šokių ansamb- Lietuvos radijas, kaip rašoliai "Dobilas" bei "Gintaras" ma Gudijos lietuvių laikrašir mažųjų grupė "Dobiliu- tyje Lietuvių godos, 2007 mekai"; vadovai Nelly Zavic- tų žmogumi išrinko Punsko
kaitė-Mahn ir Jo ana Mahne- krašto lietuvius už jų tautinį
Zavickas. Kiekvieno mėn. susipratimą, lietuvybės puosešeštadienį vyksta nemoka- lėjimą. Apdovanojimą Punsmai amatininkystės kursai, ko lietuvių bendruomenei
vadovaujami Aidos Kacins- nuvežė Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktokaitės-Vogl.
rius Kęstutis Petrauskas.
Rusija
"Gervėčių" klubo pastangoSankt Peterburge 2007 mis nuo šių metų sausio
m. gruodžio 13 d. pradėtas mėn. pradėjo važinėti autorenginių ciklas "Lietuviai busas iš Vilniaus į Girias ir atSankt Peterburge" su kon- gal. Rimdžiūnų lietuvių viduferencija "Maironis ir dvasi- rinės mokyklos įvykusioje Egnis Lietuvos atgimimas (Pe- lutėje vaikams kalėdines dovaterburgo perspektyva)". Pa- nėles parūpino Žemės ūkio
minėtos kunigo, poeto, vi- ministerė K. Prunskienė, o jas
suomenės veikėjo Jono Ma- atvežė ir įteikė "Gervėčių"
čiulio-Maironio 145 m. gimi- klubo pirm. A. Augulis. JA
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paskutimą strofą,

Maironio jubiliejinius metus palydint
Maironio 145-ųsias gimimo metines atšventus
•Al-nc&m•itia d-lie- zp. Pempilyjc pardyli eilė

namo-mųziejaųa iatorij11 papasakojo Jachyga IWlllden~.

'
1U911", - k:adalae Bemotuose
raRlai sudarė 1iMuario bahų
pi!ijoli p>eu.a su aeaen Kot.- bnn"'•oli (1895).

o poeto teatamontą .komontaYo Sta&ė Yilienė - hevcilr.

Ir l•iiknoae dlugrūpiai
~ 1leluvlų tautos refhlai1:
gimimo daiaiua, - mlllŲ vil'll- lailke A. Jallltui ralo apio Ji&.
Garbų poeto jubiliejų 2007 lll\'iqdraųgijqoteipn1(1900),
m. gruocWo 1 el. Dutltynos apie lietuvilką pesm!ą ~
pagrindinėje mokykloje at- Dilų i mnllMll (1901). rqiivCDtė hofiai ( aekcija "Prie mmi lic:IUVW rinkim,._ nelldilll.o'). Suairlako gausus nusi!efsti svetimtauelaml. Lailko J. Bumavi~ui (1!112)
MairoDiD gmbėjlJ baiya.
Kauno gimnazijoje besi- patariaėja, blp galima greimokydamas Joms MaBalls čiau sulletaviDti vlet.onrcWus

IJDm vaibia moblemala. l!
tiesų - Malrcmls, LietuYos at-

vJaas turtas pe11Jrtas lietl1Yos
viluomellillėm1 orgallizaeijoma ir kunigą aeminuijlli.
Be rektoriaus dubų Mairollia mpllizavo rim•diO!li-

ų LieJųwc iltmijoa mokyld11.
dailėl molyk1ę ..arpomenel,
mergaičių moio• m-~ globojo jaunimo literatų

lriirdi.

buvo lletuvoa meno drwgijm'ftld)bol IW)'l .ir t.t. lotiai
partijai pxtu n.eprildmlaė ir
svajojo suvien,ti tauti!lhiki1 Ir
kr.ilr.Ri.olliq demokratą par-

'm'""llca; nlė1lillml ir IRlkDrė ir t.t.
Kmic mobliniai lllipaqliinini ~kDŲbl

ba. Klje•o unlveniteto atu- lliai? Petrap!llo dvaslllėl akadomijo• toologijoa mokllų
ui tauliDcs telacs. Si1np'lrin~ k1ndid•tu. AptDDė dillertadlenkų laiba pualytas eiles, ję .fK Anulmo Klwlastika i1'
pradodatmti ~ pil- filo1ofljt1 (1uteikta1 toolog.
- plll:riotiDių motyvų. Rdo moblų mqi1tro vardai).
nn!plllius Į laikraltĮ NOWJjt 1903 m. •PSJ!IČ lotynų kalba
VM1?~ liotuYių ..pa~dOI IU- paraiytl! clilenuiję ~
gryimmn ldawn.mlUll. Ir &tu• najvlticill .Ujure (alltciktu
dijuodamaa, ir d~stydamas teolog. mo.kllų claktato laiplPdrapilio cWuinėjo abdwi- Di1 ir profoaoriaua titulas).
joje įsitnulda i taDdni judė,ji relnpilio DmiDėj m+miių. Jo riipelčia Peiraplllo b- joJ moralln~ teoJoglję datęs
talilą mn!DYėje ~utu leidi- 15 motą, pmf. J. Ma~ulil pamu p:doli liellmlbi. J. Ma- atiriamu impeboriumi, ~
čiulil -vteuas Labduio.gos llau-prefektu (tt1torlaus pefomai'ią ir Lietuvių dmlgijol dėjiju).
kūrėjų. Įlakė "8'i11DM lietum 1909 m. Fif.o iK.mino
vių blbos tellėms pnti' kwllgq seznlnarJM Ir buvo pe(1900). Jis- geoyūjoa drau- 1kil:U1 relr.toriWlli. Poetas
gijm limnių-lal'vių etuopfi- Maimnil ir parcigoa, ir jamDlo seboriaus komisijos m- mo !moglll. Datytojo Ir rekdentę voitO 'l'iotų slmf ma

tmiaUI pueigOll atėmė daug
laiko. Dramatllką sielos hū
•on• itliejo eiloraleiuoao,
1h•1cMicwn 1&tjmm pliekė atgimuaios LletuYoa •aldiDhl.kij"
~tėjc greta ~o

faktą skambėjo

atJtillkamo

lailr.otupio poezija ir teimtai,

virtq dainomill. BilėraWus
skai1': Z. Stnnfflllenė, A Wb'iert0, J. JC11Fki0Dė ir L OriDimė.. DaiDu vedė ir viaimzs
daiD1Jojantlems akordeonu
prituė J. Stun!imu. Spalvin14 Maironio umenyhi; mlliriD!n•slem1 apibūdino pranelėjaZ.S. irA. V!!keUeno (.bygoa litmJlllni ir kalba XXI L
1990 medftaga). MairoD.!o

Sulos šunelis prie vartų...
RASA NOR!Clld

ėmė.

O techllikumlĮ rei1ia
baigti. Ll•ilri•me mėneli, ld.tlj
- nė lmpo. K'IĮ gi, ulauglnaimo. Baigusi teclmikum11 jau
boginojaneiu ir kalbaneiu,
tolilas mėlyDakea, atvaBa.o Ir
ilaivof.6. o tu„•• atieit, '\')'lllS
juodvamill ikkrido. Mmykitėa - ai jaana1, ,gralus, lillbmilltill aoriu, o ne pi:ie loplio

~i16m.

'Ilula pamatytų. IUtutq -

vaibml rellda juo& pagimd!!ualų tėvų. 'lb gėrio .rei1la
mokyti& .il makui, Kitaip jo
neplis dalinti sa.vo hlllimicml "Wihms.
Dirbant lnldlkiq ar vaitų
~dmJnm IUlllDIOSC, reikia ilmolr.tl mpruti mahodua ir
pa•ug1h•s, kaip supraata motinm tibaa savo 'flikm. 'Ilula i
laYe tielil Yaikų nmkol ir prisimini taw bip likrt mo1iq,
- kalba Valentina Mabaiejeft.
-Alrodo DOĮWtina, kad

m.oteryl,

llėdėli ~tittada1tsimcn1

1avo ftl1us, bl Ilges Ir metq

nafta pzispaudlia. Mačiau ir
d tu mergytei, plW)'dOtiDai
lvuloselovytae, laballlruopli!iai pri!iOrimas, 'boailJPllJI~. 1b& Y•itiftoe iypteDOI
lllUDl:ll ašaias ~.
Xita limd)W il Klaipėdos
atvelt Ko~ll- SUė- me-

Jajmigpi pagim-

tama. Praėjo treji metal-ilve-

clJ:iuaioa m:ikus Yailma, ataisakD MOTINOS vvdo. Kaip
joe ildqata plDietinti pafię
pmlę? Xalp joa tolimi~
be llrdlellCpUllo:vaJ&yJ, dhbs,

lė i Plllųės vaitų namus. l!
htclios am:lt Jūratę, kuri

valgė

tik duoną 111 arbata.
Daųvugo,tol jlmCJ!mVl!gyli dulo.a,~ Kita mer-

Jjnbmjnsj•? KafJrjct DUOlif·

Įthilkę
TMfkė - D"'i &ltN.Ji ir lllinwi.„
TMIW--~~„.

TMBM ISlliflBm;M l#1dtrlo ~
~ir"""' "Į,ltlVillų. ••
RMo.r - '-llf ir""'1ill bylw. ••
.u,MllM:Jų & 11#:wUim.••

„

'flltrpprkblan4Dnt frll!W,
Iru-,-~ Ir fFUOia,
Iru-, iull mmpinptl8a/IW

tija.
Ahelrlnsoa MalroDlo paroigoa: Kauno univonitoto
teologijo1-:filtn0fijoa falr.ulteto debn•s, monllnk teolog.
btedroa vedėjas, temaiiiq
konaiatorijoa ofidolu (Bdnytinlo teiamo vado.ai). J.
MaQuliui suteikti Mogiliavo
V)'lkupij09 prWslaui.iminko,
žaia1.iqbpltulos k•n••m"'ko, ICauno Wlivonitoto gubėa profeloriaųa vardai. 'Vj3kupu nepaakiJtas dėl lenkommo kunigo ŽOųlmfia111
1ln1ndo popietiui (J. M•i!Ddi1
gyveDl\S su moterimi ir augiųs3 vaikus. Eilėr.1.l!(p nltkM
falip nmrylia._mnaa i lotymĮ
blb'.llslqsta& poplellui be 2

Ir~ ta""1pa~
lr~'-llf~

~l~lltda...
Mu~

&lio nuaWIJld nup{tNf.
&nvJ

P•liGr~„.

(l!l'10.1Y.2)

MtrlMs ~

„

1

§veutė

lib4 p•rie!cė (te-

buvo tik 4 lemaieiai), o utmerpkW lllliinojo daug m:girclitq dalytą apie MlirOIŲ.
Atobėpio Yllamtėlė prio ka\IOI pnoc'eljn - ir vėl dainm •
dis1mujos.•• Valso s!1kmJ 111tosi pomr. Malrolllo poedjoc
Ir ~ lvlesos sullldJtl
viai lventėl dalyviai llėjo Į
jauliiiĮ I~ę .ilemos d!eų. O
mokytloll direktorei Ir ūlve
dllai - padėka u! jaukbĮ 11lę
ir ma1nnq prieglobsti
Z. Stmidlit,dn6, Lictuvoa Neprildaųaomų ralytojų
•lliUJl&Oll nuė, iilciduli 5 poenjos !mygu, ut.avguai Mairomo tmaė• tUm111yatoje

gaitO il N11.11josios A.kmmės
buYo ruta llndlloso. M'ok6jo
wlgyti lik Tirtu bulYca ir gerti
wndcni
D Skuodo rajono K'tatuao motinai buvo atimtoa motinystėl Wsec ui !iaurumą uimuJė IC&lltę. KIĮ pasakys

Valentina Moisi.ejcYL - 'Illi
alkoholi.kų nilw. Skaudina
ir tai, kai thal, eidami pro
ln1ch1rii1 namwr, mimka Ui.a i
lalj...
Noriu papralyti Itlaipė
dclsir killJmillllų gyiWIUj ... Jm.
rietmi111n1111Jdm utriilliabiu!auna sllllus tokiai motlllal, m.e, ap!Ullr.y.Jr.ite savaitgaliais
jeijie kada l1IWb. Daug var- Kūdildą namųa, pannealdte
go aakl6s Ir seselės, tol mer- bomi1IŲ ar morgytq i savo napit; Kriltių ilmoli 'Vlllgyli mui. Pabūkite n.on dieų jų
Atvelė Mlndaq'- kuris ~obojais. Tė'l'.il~.~i·~~
IU lillllub motqo ('iuJpti tiJr. Jlrml pesmeb•uti. Įlidcmel;j.
alą ir YJD\. buvo ll.el\D!DUln- te, Ų nilr.al atras - iti trejq
gaijudma. 'llla judrumu lllBO metę, bĮ atna ir !Jylikm. NeIU metais. 'llld jj rcJlijo rllti. reikia ir sodo. Pavak:my dlis lipo ir lobi, br lik galėjo. mie1tJje ar parke puinlklIlvdė jj i valkų iDYalidq na- aoti-tiekdlugduoda ftikui
Jia alllimim. O ~_Įrrenime
lllllS.
UdilūV111lom, llklalpy- tapl 1'ionintelo rusų IJ"OSliJom, nuolat Ų.\•nQom kojom, mo rudcna pagnoda. l'ųJdm
kurią jia Diekad nevaJd.Js, p- .kime apie tai. ĮsidutriD.kim,
lojo Rcmigijv& Btiub kirpti p;.ūnykimr:. Jei mzebėllime
plaukai, boreikimil mlgmil. mylėti, ilmokyti darbo ir moiJei nepamaitintų, vandens lėalmopi, pmta;. Wsam mus
trirldtu DCiftulliDto !amyno, m1an5am pu•nJ01j -turėsim
•mfino gulėjimo~ giedrilĮ llClllllYę -m:rcikia ft·
!iuoti i seuelilJ namus - jei netą gyventi, spaustom lepom prisimena turėsim ardmqją. (Pabalp)

•-111-

m

NeatsakytM klauaima8
MdmlnllMl1l1f"""' ll1lmf

kuriame
puakyta, jog mylimoji - Tė
yYDo). Patikrinua rut.., pairodė, jog motcrlll - jo sesuo
Marcelė, o Taikai - sesers
ICotrynC» moblul leid!iami
jpėdlnlef. 1931 m. pop!dlus
suteikė poetui MairoDiui prbėll protonollllovan!IĮ (teikiaui tnobln p sie\11DU1 Ir
~ v.isuom.enoje. Šis
vardu aukltcsnit ui ~po
titulą Ir per llmtmeti skiriam•
lik vienetu).
Įdamua Ir Malroll!o poezijos paplitimo faktas. ViaoĮo
Lletuwje skambėjo poeto
tebtal. Eina ganu -111 val'ilumi. 25-sumelod!jom. KllT
,,.. ~dupė - 19 variantų, 6
mclodijo1, Ul Rludnilf ant
Dulrj4os - .50 wriantq, 16 melodiją. Nil1inif kapai - 21 varillnlal, 5 melodijoe ir t.t.

"""'wf4ld

Jr.tJioillMttf talill~ .
7l'e vridlli-.nėimi i1' .-š -

ArJĮC1d1I ul ~ '""'
Ar iJlik.r~po kim limldm1
Ar,.. p. did>yrių ~
.Mt~bo&,«11ąt~

Ar datU &iiil)W 61l1U/Je1Ar 11111 plula jlla.rlal iM«/116

~ Wlaftl-4a11
.lfr ~ "1dlMI n,..fllt
Ul tai, w hro ....

74~~.linij,

74 dillnq, ,,.,,.. ril ;ru,
74
llf d1ln.ni. "' mmirf,
74 ~ piwllrrlllų n#r.inl•••

„.,.

J4 ~ "'1rrillKmf wdai1..
(1!195.VL14)
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Knyga apie

Lietuvą

lU KULTORINEJE VEIKLOJE
Vilniaus jaunimo teatre
vasario 15 ir 17 dienomis įvy
ko Jono Vaitkaus režisuoto
spektaklio Patriotai pagal
Petro Vaičiūno pjesę premjera. Spektaklyje, pasak režisieriaus, iškeltos kelios temos - pseudopatriotizmas,
veidmainystė, apsimetinėji

Dubingių

piliakalnis iš leidinio Neregėta Lietuva

Per 50 skrydžių įvairiausiais orlaiviais, dešimtys tūkstančių apkeliautų kilometrų ir padarytų
kadrų pavirto didelio formato albumu Neregėta Lietuva. Nuo Vilniaus iki Neringos kopų, nuo
Raigardo slėnio iki Mūšos vingių ... Beveik visos albumo nuotraukos darytos iš oro. Tam buvo
vartojamos skraidyklės, malūnsparniai, lėktuvai ir lėktuvėliai, oro balionai, kranai. Medžiaga albumui buvo fotografuota ypatingos kokybės Hasselblad fototechnika ... 5 ir daugiau egzempliorių galite įsigyti tiesiai iš leidėjo, skambinkite 8 612 16590 arba rašykite Justai Gėgžnaitei
justa.gegznaite@neregetalietuva.lt. Lietuvoje pristatysime nemokamai! Albumas parduodamas ir pagrindiniuose Lietuvos knygynuose. Albumą Neregėta Lietuva leidžia UAB "MIA'',
Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel. 2497925, faksas 2497064. Autoriui - fotografui Mariui Jovaišai
galite parašyti adresu marius.jovaisa@neregetalietuva.lt. Inf.

Kolekcija "Lietuvių aktorių balsai"
"Džonatanas Livingstonas Žuvėdra", Ričardas Bachas,
CD alegorinė apysaka, skaito Doloresa Kazragytė
Aktorė

Doloresa Kazravisame pasaulyje
populiarią amerikiečių rašytoj o Ričardo Bacho trijų dalių
apysaką Džonatanas Livingstonas Žuvėdra. Alegorijos temos: laisvė, tobulumo siekis,
atstumtojo dalia, draugystė,
mokytojo ir mokinio santykiai, meilė ir atleidimas ... Veikėjai - pajūrio žuvėdros. Albume, sudarytame iš trijų CD
(trukmė 120 min.) taip pat
skamba žinomo uostamiesčio
džiazo pianisto Sauliaus Šiaučiulio improvizacijos.
"Gimiau Rusijoje, augau
Žemaitijoje, 'išskridau' į Vilnių, 'nutūpiau' Kaune. Bet tai
tik ... 'persikėlimas iš vietos į
vietą. Taip ir uodas skraido"'.
Dvasia (Tavo, Jūsų, mano ... )
SKAITO DOLORESA KAZRAGYrĖ ·
dūsta nuo vartotojiškos kasdienybės, nes Ji sutverta Aukšvas, drąsus, baltas paukštis tybei.
1974 m. perskaičiau R. mūsų Sielos simbolis. Ši istoBacho Žuvėdrą - nusinešė ir rija tapo mano (ir Jūsų) giesnebepaleido. Nors esu žvirb- me, malda, melodija, kuri nielių - geriausiu atveju - kregž- kada nenusibosta. Linkiu šios
džių giminės, kas uždraus fan- istorijos klausytojams Laimintazuoti, svajoti, pasileisti Vaiz- gos Kelionės " .. .link Tolimųjų
Doloresa
duotės keliais, ilgėtis? Lais- Uolų".
gytė skaitė

00

MUZIKUOJA SAULJUS ŠIAUČIULI

Norintieji įsigyti šias CD
gali užsisakyti paskambinę į
BalticCom tel.: 1 630 626 1262
(JAV) arba rašydami mums
laišką vienu iš adresų: balticcom@yahoo .com arba 2224
Country Club Dr., Woodridge, IL 60517. Inf.

PARODIJOS: l Lietuva skambės ES brolijoj l Biurokratų rangais, postais. l Lietuva jau rusų
nebebijo - l Atsigi,ns ji Briuselio kopūstais.
~ TESTAMENTAS: Visa tai, kas nuosavybe tapo, prašau sudėt į mano kapą.
oo EPITAFIJA: Į Kai numirsiu, pastatykit man paminklą mažą, l O ant jo tegu kas nors užrašo: l
~ "Po sunkių gyvenimo vargų l Ieškau mirusių draugų".
~
Steponas Miltenis, Raseiniai

0

z

9

mas - kurios glaudžiai giminiuojasi su šių dienų madingomis negerovėmis, kaip
turėjimas, vartojimas, pinigų
alkis, buitinis plėšrumas,
žmogaus nuvertinimas. Pagrindinius vaidmenis šiam
spektakliui sukūrė Rolandas Kazlas, Asta Baukutė,
Severija Janušauskaitė, Antanas Šurna, Andrius Bialobžeskis, Aušra Pukelytė,
Aleksas Kazanavičius, Arnoldas J alianiauskas, Lukas
Petrauskas. Scenografas- Gintaras Makarevičius, kompozitorius - Kipras Mašanauskas, kostiumai Sandros
Straukaitės.

Petras Vaičiūnas (18901959), poetas, vertėjas, dramaturgas, į teatrą žiūrėjo
kaip į pilietinio ir moralinio
auklėjimo priemonę, todėl

savo veikaluose gvildendavo
aktualias tautines, socialines
ir moralines problemas. Bendradarbiavo su režisierium
Borisu Dauguviečiu, kuris
kiekvieną sezoną statydavo
po kelias P. Vaičiūno pjeses.
1926 metais pasirodžiusiame
spektaklyje Patriotai netrūko
kritiškos, atviros ir neigiamos pozicijos "miesčioniš
kos" visuomenės atžvilgiu.
Ir tada režisierius "išsunkė"
iš aktorių ryškius, sodrius
realistinius charakterius, kurių pagrindą sudarė dramaturgo pateikti "herojai", dauguma jų - valdžios atstovai.
Lietuvos muzikų sąjun
ga 2007 m. lapkričio 17 d.
Valstybinėje filharmonijoje surengė jau vienuoliktą Lietuvos muzikų šventę, Didįjį
muzikų paradą 2007, šį sykį
skirtą Vaikų kultūros metams paminėti. Todėl vidurdienį paradą simboliškai
pradėjo Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoninis orkestras, vadovaujamas dirigento Modesto Pitrėno. Vėliau pasirodė instrumentiniai ansambliai iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus, koncertavo
solistai - smuikininkas Dainius Puodžiukas, pianistės

Leonas Povilaitis, kompozitorius ir muzikos vaikams autorius, po sunkios
širdies operacijos mirė eidamas 74-sius metus. Baigęs
Kauno J. Gruodžio muzikos
mokyklos fortepijono klasę,
1952 m. įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją, kurioje baigė profesoriaus Jakovo
Ginzburgo fortepijono klasę
(1957) ir profesoriaus Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę (1963). Dirbo mokytoju Panevėžio muzikos
mokykloje, vėliau dėstytoju
ir koncertmeisteriu Vilniaus
pedagoginiame institute ir
konservatorijoje, muzikinės
dalies vedėju Akademiniame dramos teatre. Vilniaus
"Ąžuoliuko" muzikos mokykloje nuo 1998 m. rengė
fortepijoninės muzikos festivalius-konkursus. Sukūrė
apie 500 dainų muzikos teatro spektakliams ir kino filmams. Rašė muziką vaikams
ir jaunimui - fortepijono suitas, pjesių ciklus, variacijas
liaudies dainų temomis. Už
savo kūrinius liaudies instrument-ų, orkestrams laitp-ėjo
Jono Svedo ir Stasio Simkaus vardo premijas.
Lietuvos valstybinis operos ir baleto teatras 2007sius metus palydėjo kompozitoriaus Ludwig Aloisius Minkaus (1826-1917) baleto Bajaderė spektakliu. Pastaruoju
metu atgimusį choreografo
Mariaus Petipos 1877 m. sukurtą trijų veiksmų Bajaderę

Lietuvoje pirmą kartą pastatė Rusijos kūrybinė grupė choreografės Liudmila Kovaliova ir Altynai Asylmuratova, dailininkas Viačeslavas
Okunevas. Baleto muzikinis
vadovas - dirigentas Martynas Staškus. Profesionalią
Indijos Budos šventyklos šokėją - bajaderę Nikiją šoko
Miki Hamanaka, Radžos
dukterį Gamzati - Olga Konošenko, karį Solorą-Auri
mas Paulauskas. Kitus vaidmenis atliko Vytautas Kudžma, Raimundas Minderis,
Aleksandras Molodovas,
Eduardas Smalakys ir didelis
būrys jaunų šokėjų.

Prieš 130 metų "BajadeSankt Peterburgo Didžiajame teatre tapo svarbia jungtimi tarp romantinio ir klasikinio baleto.
Bajaderės siužeto šaltinis yra
Birutė Vainiūnaitė, Šviesė Indijos literatūros klasika Čepliauskaitė, Kęstučio Gry- Kalidasos drama Sakuntala
bausko pianistų kvartetas, ir Johann Wolfgang Goethės
dainininkė Regina Maciūtė, poema Dievas ir bajaderė.
Krašto apsaugos savanorių Minkaus muzika (gyvendapajėgų orkestras, operos so- mas Rusijoje jis kūrė muziką
listė Julija Stupnianek, Kre- specialiai choreografo Petitingos kultūros centro ka- pos baletams) savo jausminmerinis choras, Šiaulių vals- gumu ir ritmine įvairove sutybinis kamerinis choras teikė Petipos choreografijai
"Polifonija" ir kiti atlikėjai. poetinę formą. Bajaderės treParadą tradiciškai užbaigė čiojo veiksmo Šešėlių karaįvairių kartų džiazo atlikėjai lystės scena - dažnai statoma
bei Lietuvos valstybinio ra- atskirai kaip vienas gražiaudijo ir televizijos "bigben- sių klasikinio šokio pavyzdžių. GK
das".
rės" premjera
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Teisės vaidIDuo, išsaugant tautinį
tapatuIDą globalizacijos sąlygoIDis
Panevėžio

vyskupijos kanauninkas kunigas Robertas Pukenis

m
Kas jungia Europos tautas?
KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.;
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.;
Hllmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki
7 Y.Y. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 Y.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. tenn. lnd••••••••• .2.50% .Asmenines paskolas
180-364 d. tenn. lncl. .•••... .2..50%
nuo ..•••.•.••6.75%
1 metų tarm. lnd611us ••••••••3.DO%
2 metų term. lnd611ua ••••...•3.30% SlllUllea peakola
3 metų tarm. lnd611us ••••••••3.35%
nuo ••••••••••8.75%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.50% Naklln. b.lrla pakalu:
5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.80%
SUnekel61amu
1 metų "'c:uhllble'" GIC ••••••3.25%

1 metų GIC-mat. palūk.••...•3.75%
2 metų GIC-met. palūk.••... A.DO%
3 metų GIC-met palūk.••... A.25%
4 metų GIC-meL palūk.••... A.30%
5 metų GIC-met palūk.••... A.40%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••2.50%
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.40%
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd. • A..li0%
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.60%
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.70%
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.75%
Taupo!Nllų sųkallų .........0.75%

nuol1me1u
metų •••.•.••6.05%
metų ••••••••6.30%
3 metų •••...••6.50%
4 metų ••••••••8.55%
5 metų ••• „ . . .6.60%

1
2

su1te1e1amu
nuollm61u

1, 2, 3

metų

..• .5.75%

Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.75%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮsk. .•••••.•0.75"'
Amerikos dol. GIC 1 metų
.Duodul1 kometcln„
tenn. lnd. • •••••••••• .2.50% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE
Mūsų

tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com

Tuisė

Europos sąjunga -tai precedento neturintis tarptautinės teisės darinys: valstybės
išsaugo savo nepriklausomybę
ir drauge .žmonės laisva valia
iš dalies apnooja valstybės suverenitetą. O ES Konstitucijos 57 str. aiškiai pasakyta,
kad "Sąjungos teisė yra vir·
šesnė už nacionalinę teisę".
'Tuip kuriamos tarsi Jungtinės
Europos Valstybės federacijos formoje, nors federacinės
valstybės sąvokos griežtai pritaikyti negalima.
ES kuriama, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis ir dėsniais, paskui susidaro Europos sąjungos teisinė
sistema Ją paprastam žmogui
sunku iki galo suvokti. Tu.čiau
tai, kas daroma sudėtingame
valstybių veiklos procese, bū
tina suprasti kuo didesnei daliai piliečių - vieningos Europos būtinumą, tai reiškia ir
ekonominę plėtrą, ir visų tautų gerovę, kultūrini bendradarbiavimą bei taiką. apsisaugant nuo bet kokių išpuolių ir
iš bet kur... "Totalitarizmo
baimė išnyko, tačiau jos vietoje dygsta kitos baimės, kurių
negalima iš anksto numatyti.
Net Bažnyčiai ši padėtis yra
visiškai nauja. Komunizmo
priespauda jai rodė kelią, suteikė tikrumo jausmą, kuris
šiandien byra", - sakė arkivyskupas ICarlas Maria Martini
(Carlo Maria Martini)".
Pirmoji sąlyga kiekvienai
naujai kandidatei - būti teisine ir demokratine valstybe.
Tui.sinė tai - teisėti rinkimai,
žmonių išrinkta teisėta valdžia, trijų valstybės funkcijų
atskyrimas (įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė),
pagarba žmogaus teisėms, nacionalinių ir religinių mažumų
teisių apsaugojimas. Geri santykiai su kaimynais. Nors "gerus santykius" reikėtų suprasti

reliatyviai. Latvija neturėjo
gerų santykių su Rusija, bet
jai niekas nesutrukdė tapti ES
nare. Kandidatė, turinti teisinės valstybės bruožus, kurios
piliečiai plebiscito būdu pritarė narystei, patenka į ES.
Svarbiausios ES sutartys
yra Romos sutartis, Suvestinis
Europos aktas, Mastrichto ir
Amsterdamo sutartys, kurios
tapo pagrindiniu ES formavi·
mosi ir bendravimo teisiniu
pagrindu. ES narė - tai valstybė, pasirašiusi Europos
Bendrijų steigimo ir ES sutartis. Kitos, nebuwsios tarp valstybių - steigėjų, pasirašė įsto
jimo sutartį ir tuo pačiu prisijungė prie visų ankstesniųjų
sutarčių. Prieš jstojant j ES
kiekvienai valstybei teko "pritempti", pakeisti, suvienodinti įstatymus, kad nacionalinė
teisinė sistema atitiktų jau
esamos suvienytos Europos
teisinius kriterijus.
Tai atveria milžinišką
erdvę, kurioje asmuo ir tautos
gali realizuoti savo ekonominius, politinius, kultūrinius
siekius. Yra labai daug privalumų: laisvas žmonių, prekių,
kapitalo ir paslaugų judėji
mas - visa tai atveria žymiai
didesnes galimybes kiekvienos valstybės ekonomikai.
Bendra ES užsienio politika
ir karinė galia, vienoda muitų
sistema leidžia sukurti Europos tautų laisvą sandraugą.
Lieka pats didžiausias uždavinys - sukurti laisvą, už savo
valstybę atsakingą žmogų, kuris priklauso vienai didžiulei
formuojamai Europos Valstybei.
Pagaliau ES valstybės susitarė dėl ES Konstitucinės
sutarties pagrindinių normų.
Dabartinę ES Konstitucijos
sąrangą sudaro sutarčių įvai
rovė. Ji sudėtinga ne tik dėl
Mastrichto sutartimi įvestos
"ramsčių" struktūros, bet ir
dėl daugkartinio trijų Europos Bendrijų steigimo sutar-

e l~~!

Corp. BROKERAGE'

5650 Yonge Street, Suite 1508
Toromo, ON M2M 4G3

čių keitimo ir papildymo. Pradžia tam buvo padaryta Amsterdamo sutartimi - panaikintos pasenusios nuostatos, suvienodinta terminologija, padaryta patikslinim11 ir paga·
liau pakeista ES ir EB sutarčių straipsnių numeracija.
Naująjį dokumentą sudaro apie 400 puslapių. Konstitucinė sutartis arba ES Konstitucija, ES Vadovų Turybos
buvo priimta 2004 m. birželį.
Kiekviena valstybė privalo sutarti ratifikuoti. Kai kurios
ES šalys dėl Konstitucinės sutarties numatė rengti referendumus. Lietuvos Parlamentas
referendumo atsisakė. Numatoma, kad sutartis įsigalios
2009 m. "Konstitucine sutartimi siekiama sujungti iki tol
galiojusias steigiamąsias sutartis, sukurti vieningą, aiškesnį dokumentą, nustatantį

mažiau sudėtingas procedū
ras, leidžiantį lengviau priimti
sprendimus",- teigia buvęs euroderybininkas Petras Auštrevičius. Politinis sutarčių "supaprastinimo" tikslas - gauti
daugiau visuomenės paramos
tolimesnei integracijai.
Pagrindinės naujovės, kurios pagerins ES institucijų
funkcionavimą, yra penkios.
Dauguma sprendimų bus priimami kvalifikuotos daugumos, o vienbalsiškumo principas paliktas galioti tik keliais
atvejais. Didesnę įtaką įgys
valstybės, turinčios daugiau
gyventojų.

- Valstybių lyderiai dauguma balsų dviejų metų kadencijai rinks ES pirmininkaujančią valstybę, su teise
būti perrinkta. Neliks dabartinio pirmininkavimo rotacijos
principo;
- Penkerių metų kadencijai bus renkamas ES užsienio
reikalų ministras, atsakingas
už bloko bendrąją užsienio ir
saugumo politiką. Tikimasi,
kad ši pareigybė padės padidinti ES įtaką pasaulyje;
- Į ES teisės sistemą bus
jtraukta Pagrindinių žmogaus
teisių chartija, kuri taps privaloma visoms valstybėms narėms.

Nukelta i

Laima Sližauskas

11-tą

psl.

pirkimo ir pardavimo atstovė
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.

Bilietai i Lietuvą 2007-2008
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008

$675

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 4 16 -227 -2008 el.paštas: laima.slz~ahoo.ca
'lndependenUy Owned and Operated, REALTOR!l

(nuo 1919

metų)

.A Gaminame paminklus, bronzines

plokštes, atminimo lenteles.
_. Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
_. Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
.A Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

(416) 769-0674

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

Toronto, Ontario M6N 3P7

©RTODONTĖ
Dr. Skaistė Našlėnaitė
D.D.S., M .Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C)

Royal York Orthodontics

gegužės

1 - birželio 26, 2008

$900

oro uosto mokesčiai papildomai $245
Finnair avialinijos. Toronto - Vilnius
per Helsinki

Taip pat bilietai kitomis oro
linijomis ir į kitas šalis
Skambinkite Gabrielei
Pabrėžaitei-Flores

0.b Orav Travel Inc.
5650 Yonge Stre·et at Finch
Toronto, Ontario M2M 4G3

3029 Bloor Street West

647-998-6405

(prie naujos 'l'A RA MOS")

Toli free 1· 800 361 -9487
Fax 416-221-4885
gabrie/e@bdt.c~ONT REG. 03228277

Toronto ON, M8W lCS
Tet. (416) 207-0885

Kviečiame mažus ir didelius!
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LIETUVIŲ

PARAMA

4. 70o/o
5 metams -, 5.00o/o
3 mietams -

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą
sąlygomis!

SKYRIA!I:

2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149

www.paramia.ca

Teisės

vaidmuo...

Atkelta iš 1O-to psl.

- ES sudaro penkios pagrindinės institucijos: Europos sąjungos Taryba (EST),

Europos Komisija (EK), Europos Parlamentas, Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai.
ES konstitucinės normos
nepanaikina nacionalinių institucijų ir jų veiklos neriboja.
ES konstitucijos 58 str. 3 tvirtina, kad "Sąjunga gerbia valstybių narių nacionalinį savitumą, jų konstitucines ir politines struktūras bei jų kompetenciją ir yra joms lojali".
Mastrichto sutartis, kuri
yra įtraukta į EB sutarties 11
dalies 17-22 straipsnius, nustatė ES pilietybę. Kiekvienos
valstybės narės pilietis yra Europos sąjungos pilietis, o kas
neturi pilietybės savo gyvenamoje šalyje, tas negali būti ir
ES piliečiu. ES pilietybė papildo nacionalinę pilietybę,
tačiau jos nepakeičia. Kiekviena valstybė narė pilietybę
apsprendžia savo kriterijais, t.y.,
nepažeisdama Bendrijos teisės, nustato pilietybės įgijimo
ir netekimo sąlygas, taip kaip
ir anksčiau. ES piliečiai turi
Mastrichto sutarties numatytas teises ir pareigas, o pagrindinės nustatytos teisės yra
šios: judėjimo laisvė ir teisė
pasirinkti nuolatinę gyvenamąją vietą ES valstybių teritorijoje; teisė balsuoti ir būti
kandidatu rinkimuose į Europos Parlamentą ir vietos savivaldos rinkimuose savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje
valstybėje narėje; teisė į diplomatinę ir konsulinę apsaugą;
teisė kreiptis su peticija į Europos Parlamentą; teisė kreiptis į Žmogaus Teisių Teismą
Strasbūre.

Kaip matome, teisinėje
doktrinoje nėra sąmoningai užsibrėžto tikslo suniveliuoti ES
piliečius. Čia gali veikti tik
aplinkybės, žmogaus charakteris, savo nacionalinės valdžios
politika emigrantų atžvilgiu (ar
rūpinamasi švietimu, išeivijos
ryšiais su Tėvyne ir kt.).
Taigi ES institucijų veikla

visada turėtų pasižymėti
dviem kryptimis arba dviem
vieningais požiūriais. ES teisė
nurodo bendras gaires, direktyvas, kuriomis jungia tarpvalstybinio bendradarbiavimo
institucijas visose srityse, ir
drauge formuoja naujosios
Europos žmonių mentalitetą
bei gyvenimo būdą. Kitaip sakant, jungia žmones savo dvasioje, papročiuose ir vertybė
se. Žymus italų tarptautinės
teisės prof. V. Buonomo apibūdina ES vykstančius procesus kaip jungtį, ieškant identiteto, pirmiausiai - teisinio,
paskui ekonominio, istorinio
ir Europos kultūrinio. Taip
įvairume atsiranda vienovė.
Humanistinės vertybės

ir tikslai
ES konstitucija įpareigoja
valstybių narių vyriausybes
imtis reikalingų priemonių arba netrukdyti įgyvendinti Są
jungos tikslus. 58 str. kalbama
apie Sąjungos lojalumą:
1. "Kad užtikrintų šios
Konstitucijos ar Sąjungos

lingi. Šiandien nė vienai valstybei nepavyks patenkinti tautų ir asmenų poreikių vien tik
laisvos rinkos dėsniais ar atskirais vienos šalies veiksmais.
ES valstybių vyriausybės skatina ir finansuoja glaudesnio piliečių bendradarbiavimo programas visose srityse, ypač švietime ir kultūroje.
ES įsteigtos institucijos
vadovaujasi humanišku požiū
riu ir remia tokį visuomenės
modelį, kurį palaiko dauguma
piliečių. ES konstitucijos įžan
goje sakoma: "Suvokdamos
savo bendrą dvasinį ir moralinį paveldą bei nedalomas visuotines žmogiškojo orumo,
laisvės, lygybės ir solidarumo
vertybes; patvirtindamos savo
ištikimybę laisvės, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir teisinės santvarkos
principams"... Europiečiai
brangina paveldėtas vertybes:
žmogaus teises, socialinį solidarumą, steigimosi laisvę, teisingą ekonomikos augimo vaisių dalijimą, teisę į saugomą

+ a meninės žalo , atsiradu i s ryšium su
sužaiojirn u iši k jima
• imigracija į Kanadą
• te tam n tų udaryma
palikimų

AKTYVAI per 150 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

IMAME:

1.00% Taupomoji sąskaita
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk.
2.30% už 30-89 d. term. indėlius
2.50% už 90-179 d. term. indėlius
2.50% už 180-269 d. term. ind.
2.50% už 270-364 d. term. ind.
2.90% už 1 m. term. indėlius
3.30% už 2 m. term. indėlius
3.40% už 3 m. term. indėlius
3.50% už 4 m. term. indėlius
3.60% už 5 m. term. indėlius
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000)
3.75% už 1 m. GIC invest. pažym.
3.90% už 2 m. GIC invest. pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest. pažym.
4.30% už 4 m. GIC invest. pažym.
4.40% 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.
2.75% už JAV dolerių 1 metų GIC
1.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

už asmenines paskolas
nuo .........6.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......6.05%
2 metų ......6.25%
3 metų ......6.50%
4 metų ......6.55%
5 metų ......6.60%
- su keičiamu
nuošimčiu ......5. 75%

Nuošimčiai

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
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
Telefonas: 416 532-1149
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

aplinką, pagarbą įvairioms

Advokatas
ALiGIS S. PACEVIČIUS PACE,
PACE LAW FIRM

•

KREDITO KOOPERATYVAS

kultūroms,

kalboms ir religijoms, tradicijų ir pažangos
vykdymą, valstybės narės imasi visų atitinkamų bendrų ar harmoniją.
2000 m. gruodžio mėn.
specialių priemonių. Jos padeNicoje
paskelbtoje ES pagrinda atlikti Sąjungos uždavinius.
dinių
teisių
chartijoje nurody2. Valstybės narės nesitos
visos
teisės,
kuriomis šianima jokių priemonių, kurios
gali trukdyti siekti šioj e dien naudojasi ES valstybės
Konstitucijoje nustatytų tiks- narės ir jų piliečiai. Šios vertybės gali suvienyti europielų ir teisių".
ES institucijos skatina hu- čius. Vienas iš pavyzdžių -vimanistines ir pažangias verty- sos ES šalys uždraudė mirties
bes ir bando užtikrinti, kad bausmę. (Kalba netaisyta didieji pasaulio pokyčiai žmo- nekeista. RED.)
(Bus daugiau)
nijai būtų naudingi, o ne žaveiksmų nustatytų pareigų
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PADEDA JUMS TAUPYTI PENSUAI

labai palankiomis

Nr. 7 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., OLS , OLLI'

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

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERTĖ?
Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

nemokamą Įvertinimą

B.Sc.1 LLB.

kūno

tvarkyma

• nekilnojam turto pirkima /pardavima
• k n ultacijo Li tuv r pu lik tei · klau imai
295 The West Mali 6th Fl"oor Thronto, O M9 4Z4
Tel. 416 236-3060 Fa ,in6 236-1809

Jūsų į'sipareigojimų.

SKAMBINKITE TIESIOG

TEODORUI
STANULIUI, a.A.
416-879-49.3 7
RE/ MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769·1 616;
namų 415„231„4937
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9-0 SPORTAS
Slidinėjimo

iškyla ir
varžybos
60010, USA. Tel. 630 7263337; el.paštas: jvp@illinois
pain.com. Papildomas ryšys:
Ed Mickus, tel. 949 338-3107;
el.paštas: edmickus@aol.
com.
-Galutinė varžybų dalyvių
registracija, susimokant pradinius ir ŠALFASS mokesčius, bus vykdoma kovo 24 d.
nuo 5.30 v.p.p. iki 7 v.v., 809 S.
Aspen Rd., Unit 1 in Aspen,
CO. (Bottom of Chair 1).
Išsami informacija angltt kalba jau pranešta visiems SALFASS sporto klubams. Visais
iškylos bei varžybų reikalais
kreiptis į dr. Joną Prunskį ar

ŠALFASS ir ALGS (Amerikos lietuvių gydytojų sąjun
gos) slidinėjimo iškyla vyks
2008 m. kovo 22-29 d.d. Aspen, Colorado. Kalnų slidinė
jimo pirmenybių varžybos bus
kovo 26, trečiadienį, ant Aspen Mountain, Col. Dalyvauti
kviečiami visi lietuvių kilmės
slidinėtoj ai. Priklausomybė
ŠALFASS privaloma. Pradinis
mokestis bus nustatytas ir sumokamas vietoje, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Išankstinė varžybų dalyvių registracija atliekama iki kovo 1
d., imtinai, pas varžybų organizatorius, šiuo adresu: Dr.
Jonas Prunskis, ŠALFASS slidinėjimo sekcijos vadovas, 8
Oak Lake Dr., Barrington, IL

Ilgiausia
Vinipego gyventojai tikisi

Edį Mickų.

ŠALFASS centro valdyba,
slidinėjimo sekcija

čiuožykla
būti įrašyti į pasaulinę

Guiness
Užšalus
Assiniboine ir Raudonos10s upių slemams, ats1vere 8.54 km
ilgio vandens vaga, tinkanti čiuožyklai. Jos ilgį atidžiai išmatavo advokatas ir du kraštovaizdžio architektai. Jie įrodė, kad
Vinipego čiuožykla savo ilgiu pralenkė garsųjį Ovt:ivos Ri~e~u
kanalą, kurio ledo takas nusitiesęs 7.8 km. Taciau sostmes
čiuožykla daug platesnė, didesnis čiuožimo paviršius. Inf.
pasiekimų knygą kaip ilgi~usios ~iuo~~os savin~n~a~.

Jaunučių krepšinio
pirmenybės
ŠALFASS-gos Jaunučių
krepšinio pirmenybės įvyks
2008 m. gegužės 17-18 d.d.
Detroite, MI. Vykdo - Detroito LSK "Kovas". Pirmenybių vadovas - Paulius Butkūnas, LSK "Kovo" pirmininkas. Išankstinė komandų registracija turi būti atlikta iki
kovo 15 d. imtinai šiuo adresu:
Paulius Butkūnas, 15876 Marsha St., Livonia, MI 48154.
Tel. 734 645-4566 cell, 734
464-9171 namų, 248 576-1296

darbo; el.paštas: pab21@
chr_ysler.com. Po šios registracijos bus pranešta galutinis
varžybų formatas, mokesčiai
ir kitos detalės. Galutinė registracija su žaidėjų sąrašais
ir mokesčiais turi būti atlikta
iki balandžio 26 d. imtinai pas
Paulių Butkūną.

Papildomas ryšys: Mykolas
Abarius, tel. 248 865-0243;
el.paštas: mabarius@pagac.
com.
-ŠALFASS centro valdyba

~ w~ \l.:ll.A~
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Dr. J. Birg1iolas
Dr. S. Dubickas
Dr. N. Mikelėnaitė-Archer

- - -.....i sKAITVTOJAI PASISAKo„ 1 - - Sveikinu Jus su vis labiau
švintančiu pavasariu Lietuvoje, tikiu, ir pas Jus. Noriu
padėkoti Jums už didelį
džiaugsmą mano mokinukams - ketvirtokams iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, kurį teikiate Jūs, spausdindami jų mintis, kūrinėlius
Tėviškės žiburiuose. Aš pati
dirbu pradinių klasių mokytoja, ir jie yra mano mokinukai.
Tai nepaprastai kūrybinga,
darbšti klasė, aš juos be galo
myliu. Nuo pirmos klasės mes
labai daug kuriame, o ketvirtoje išsileidome (kompiuteriniu variantu) knygą Ant Tayo
slenksčio, Lietuva, sustoju. Sią
knygą pasiuntėme LR seimo
narės švietimo mokslo ir kultūros komiteto Kultūros pakomitečio pirmininkės Dalios
Teišerskytės skelbtam konkursui "Didžiuojuosi Lietuva". Nekantraudami laukiame rezultatų. Tad nuoširdžiausia padėka Jums iš mažų,
savo šalį mylinčių širdelių.
Mažųjų vardu jų mokytoja Valerija Vilčinskienė,
Gelgaudiškio vidurinė m-la
S KAUTŲ VEIKLA

c416>

"'

Visuotinio pirkimo vajuje netgi sniegas, kurio netrūksta šią žiemą, gali nešti
pelno. Apsukrus kvebekietis netoli Montrealio sumanė pajuokauti, paskelbdamas internete EBay, kad
parduoda prie savo namų 2
m aukščio pusnį, o būsimą
pelną skiria labdarai. Pasirodo, netgi tokiai "prekei"
atsirado pirkėjų. Juokais pasiūlyta pradinė pusnies kaina išaugo iki 3,000 dol. Sniego pusnį nupirko šeima, nusprendusi kaip ir kasmet dalį santaupų paskirti labdarai. Bet nelengva tokį neįprastą pirkinį pargabenti į
savo namus. Naujieji pusnies savininkai nutarė pardavinėti sniego kalną dalimis - sniego maišeliais„. Ir
ši prekyba buvo sėkminga.
Naujieji sniego pusnies savininkai uždirbo apie 10
tūkst. dol., kurie buvo skirti
vaikų gydymui Kvebeko
provincijos ligoninėse. Likusį sniegą šeima ketino
parsigabenti namo, bet sausio 1-osios pūga be užmokesčio sunešė sniego kalną
prie jų namų. Inf.

Ramanauskaitės-Skokauskie
nės rašinį Kovotojų vadas Ramanauskas, tilpusį TŽ sausio
15 d. laidoje. Padėka jai už
pasidalinimą savo ir lietuvių

tautos skausmu, už atskleidimą KGB metodų ir rezultatų. Pačioje rašinio praži'?.ie
minimas agentas, vardu "Zinomas". Jo tikroji pavardė
buvo Antanas Urbonas, kuris
išdavė Ramanauską ir Mažeikaitę. Nenorėdamas užsitraukti nemalonės iš savo kaimynų, tas išgama sutvarkė
viską taip, kad pats areštas vyko gatvėje, 0 ne jo paties namuose, kur Ramanauskas ir
Mažeikaitė lankėsi.
Esu girdėjęs, kad Antanas
Urbonas, likęs gyvas, jau ne-

priklausomoje Lietuvoje ramiai gyveno Kaune ir gavo
Lietuvos respublikos pensiją.
Nejaugi taip tikrai buvo, o gal
ir tebėra? Kas galėtų apie tai
plačiau pasakyti? Ar buvo jam
kelta kokia byla dėl jo nusikaltimų? Ar jis pats kur nors
rašė prisiminimus apie savo
• Primename, kad šių me- "herojiškus" darbelius?
tų Kaziuko mugė įvyks kovo 2
Romualdas Kriaučiūnas,
d. Prisikėlimo parapijos salė
Lansing, Michigan, JAV
se. Skautininkų kasmetinė loterija laukia laimikių. Jei kas
galėtų jais prisidėti, prašom
skambinti Primai Saplienei,
416 622-5898 arba Irenai Pet(Orthodontist)
rauskienei, 416 242-4779. Mugėje veiks ir tuntų loterija, kuriai galima paaukoti stambesD.D.S. M.s. Dip. Orth .
nius laimikius. Skambinti Rū
2326 Bloor Street West, Suite 200
tai Lemon, 416 581-8838 arba
(Prie Jane gatvės)
Mariui Rusinui, 905 848-0320.
• "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų tėvų komitetas ruošiasi pardavinėti koldūnus per
Kaziuko mugę. Vieno maišo
kaina (50 koldūnų) $9. Juos
WATERSIDE DENTAL
galima užsisakyti iki vasario
27 d. skambinant Danai Biskienei, 905 282-9102 arba
Gintarė Sungailienė
el. paštu dbiskys@rogers.com.
Pelnas skiriamas autobuso ke~
lionei į Tautinę stovyklą Klyv115 Lakeshore Rd.E.
lande šią vasarą.Inf.
Mississauga, Ont. L5G 1ES

ORTODONTAS

DR. R. KARKA,

416 769-2526

Dr.

PAREMKITE Tėviškės žiburius
auka, rėmėjo ar garbės prenumerata, testamentiniu paliJsimu. Iš
TZ leidėjai
anksto dėkingi -

(Į

www.watersidedental.ca

vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

MARGUTIS Parcels

2373 Bloor St. West

Tel.

Parduodame
... sniegą
. ...

AR PARTIZANŲ IŠDAVIKAS
GAUNA LR PENSUĄ?
Su didele pagarba ir įdomumu perskaičiau Auksutės

763-5677

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Rn1rrection Rd. Toronto ON 19A 501

Tel.: 416- 89-553 1

2008 m. vasario 27 d. ir kovo 12 d.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com
Jūsų

sutelktas pagrindinis kapitalas onde per ./6 metus
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17mfn. dol.,
pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms
Kana d ~e ir Lietuvoje O. min. d L.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime ji savo testamentuose!
darbo valandos: pirmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda11

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Raštinės

Sudbury

Ontario

2008 m. vasario 27 d•.ir kovo 12 d.
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601_
s300*
, off

or l parce

* coupon is valid only at "Marguti -Pysanka'

s300*
off

. .

head o 1ce.

2008.11.20.
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ZODIS

Mano darbo stažas Botswanoje
ARIJA BATŪRAITĖ

to

Įsivaizduok, kad grįžti namo ir randi, jog buvo įsilaužęs
babūnas, kuris sujaukė visą
virtuvę ir pavogė tavo kepalą
duonos!.. Tai tik eilinė diena
Mokolodijoj. Esu studentė.
Mokausi gamtosaugos ir verslo srityje Waterloo universitete, kur kas 4 mėnesiai man
mainosi mokslas ir darbas.
Praeitą vasarą teko nukeliauti
į Afrikos šalį Botswaną, kur 3
mėnesius savanoriškai dirbau
draustinyje "Mokolodi Nature Reserve" (www.mokolodi.
com). Šį darbą parūpino
"University Service of Canada" per "Students Without
Borders" iniciatyvą.
Mokolodi draustinis buvo
įsteigtas netoli Gaborone,
Botswanos sostinės, kad žmonės galėtų susipažinti su vietine gamta ir ją įvertinti. Draustinio tikslai - paremti gamto-

dienotvarkę

ir dalyvavau

žvėrių išgelbėjime.

saugos mokslus moksleivių ir
tarpe, apsaugoti
gamtą, išgelbėti ir reabilituoti
gyvūniją. Man reikėjo padirbėti visuose skyriuose, bet
daug laiko praleidau laukuose tyrinėdama augmeniją ir
ruošdama metinį pranešimą.
Šalia to, padėjau kurti naujas
pedagogikos medžiagas, prižiūrėjau moksleivius, paruošiau žvėrims papildomo mais-

visuomenės

Būdama Botswanoj jų žiemos metu mačiau žiaurias
sausros pasekmes gamtoje.
Kadangi Mokolodi draustinyje gyvena daugiausia žolėdžiai, augmenijos sveikata ir
gausumas yra ypatingai svarbūs. Lietus yra toks reikšmingas Botswanos aplinkos ir
žmonių gyvenime, kad jų pinigo vardas "pula" tas pats
žodis kaip "lietus" setswanos
kalba.
Aš gėrėjausi kiekviena
diena praleista Botswanoje,
tačiau patyriau ir sunkumų
dėl kalbos ir kultūros skirtumų. Šie sunkumai buvo nugalėti priimant su humoru kalbos nesusipratimus ir prisitaikant prie kitos šalies gyvenimo ir darbo papročių.
Įvairūs nuotykiai praturtino mano gyvenimą, pvz.,
"Kalahari Challenge" lenktynių metu reikėjo saugoti dviratininkus nuo raganosių stebint raganosių poziciją ir plojant rankom, kad jie nepriartėtų.

Atmintinas įvykis taip pat
liko būnant vertėja safari metu futbolo komandai iš Ile de
Reunion, man duodant progą
panaudoti prancūzų kalbos
žinias netikėtoje vietoje.
Po mano išvykimo iš Mokolodijos gavau žinią, kad pagaliau vasaros laikas atnešė
lietų! Bendradarbis pranešė,
kad per pirmą nuostabų lietų
2007 metų "visi išbėgo laukan,
šaukė, verkė, juokėsi ir dainavo". Raginu jaunimą, kuris
domisi tarptautiniu savanorišku patyrimu, sujungtu su
pramone, socialinės rūpybos
arba su gamtosaugos darbais,
aplankyti WUSC tinklalapį,
www.wusc.ca, dėl platesnės
informacijos. Jūsų dalyvavimas tokioje programoje bus

„
~

1Į~~~~~~~::~_±_~ĮĮ~~~~~~1J'
Arija Batūraitė, Botswanoje

naudingas ne tik padėti žmonėms kituose kraštuose, bet ir
pačiam visapusiškai išsivystyti.

Čia gera man gyventi. Piešinys Gabrielės Taminskaitės

Naujų metų

sutikimas
Kalgaryje

Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės mokyklos mokiniai
kalėdinėje eglutėje. Priekyje iš k.: Marius Dainora, Robertas
Krivelis; 11 eilėje iš k.: Patrikas Labanauskas, Silvija Labanauskaitė, Iveta Milčiūtė, Laura Vedegytė
Ntr. P. Dainoros

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

1111111111111111111111111111111111111111111111

GYDYTOJAS

RC>~.A...L LEP~GE

~~-{Ol--~~~·--\'tr~.::--.i.o<..~~- ~~-

1111111111111111111111111111111111111111111111

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

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

(905) 333-5553

ar gauti informacijų,

TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE · 2373 BLOOR ST.W.

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir

sąžiningai

LEDAS

patarnauti.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ
" Jūsų

nekilnojam turto
aptarnavima nu 1981 '
PIRKIMA ir PA RDAVIM

PATIKIMOS E RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel.

(416) 762-8255

Fax.

(416) 762-8853

REFRIGERATION

skambinklie

( 416) 236-6000
utton Group- s urance Realty Inc.

PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

R. Jarackui
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328
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AtA
LEONUI ADOMAVIČIUI
•
mll"Us,

jo žmonai IEVAI - Mažosios Lietuvos Moterų
draugijos narei- bei jo sūnui JURGIUI su šeima
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Mažosios Lietuvos Moterų draugija

AtA
LEONUI ADOMAVIČIUI
mirus,
jo žmonai - mūsų Fondo ilgametei tarybos narei IEVAI ADOMAVIČIENEI bei sūnui JURGIUI ir
jo šeimai reiškiame gilią užuojautą Maiosios Lietuvos fondas

PADĖKA

AtA
MARIJA VASERIS
iškeliavo amžinybėn 2008 m. sausio S d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams E. Jurgučiui, OFM, ir P. Šarpnickui, OFM, už atsisveikinimo Mišias, maldas koplyčioje ir kapinėse.
Ačiū visiems, dalyvavusiems palydint mūsų mylimą
Mamą, Močiutę į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame
visiems už mums pareikštas užuojautas, gėles ir m.aidas, o Danguolei Radtke už gražias giesmes.
liūdintys - dukros Irena, Dana su šeimomis ir
Laima, brolis Tadas su šeima

PADĖKA

Prisimenant Sofiją Pacevičienę
Prieš daugeli metų, dar
Lietuvoj man teko
susipažinti su Sofija Vanda
Baranauskaite. Sutikau puikią
mergaitę su išorės ir sielos
grožiu. Iš pradžių mus jungė
sportas, bet per gyvenimo eigą
teko daug bendrauti ne tik
sporto aikštėj, bet ir visuom~
nėje, meninėj srityje ir privačiai draugauti, pradedant u~
tuvoj, vėliau Vokietijoj ir Kanadoj. Tiek metų pažjstant
žmogų, ir tai iš įvairių požiū
rių, nesunku ji įvertinti. Sofija
mano akyse pelnė daug taškų.
Ne tik kaip draugė, visuomenininkė ir pažengusi sportininkė, bet ir kaip žmona, mama, močiutė, šeimininkė ir
menininkė. Ji buvo moteris,
turinti daug gabumų ir tiek
pat kuklumo.
Sofija Vanda Baranauskaitė-Pacevičienė gimė 1926
m. balandžio 21 d. Lietuvoje,
Merciuose. Tėvai - Juozas
Baranauskas ir Zofija Flanz.
Savo vaikystę praleido Kiškė
nuose, Klaipėdos krašte, savo
tėvų dvare, kur augo drauge
su vyresne sesute Liuka ir broliu Stasiu. 1933 m. mirė Sofijos tėvelis, ir visa šeima gyv~
no mamos prieglobstyje. Gimnaziją lankant Klaipėdoje, vo-

jaunystėje,

kiečiams užėmus Klaipėdos
kraštą,

šeima buvo priversta
persikelti i Kauną. Gyvenant
Kaune, man teko susipažinti
su Sofija per sportą. "Perkū
ne" žaidėm vienoje komandoje. Sofija savo gražiu sudėjimu
labai tiko sportui ir pasiekė
tikrai gerų rezultatų.
Pasitraukus į Vokietiją,
šeima apsigyveno Augsburgo
stovykloj, kur Sofija tęsė savo
mokslus. Studijavo farmaciją

MŪSŲ MYLIMAMVYRUI, TĖVELIUI IR DIEDUUUI

mirė.

AtA

AtA
PETRUI GURKLIUI
iškeliavus amžinybėn 2008 m. sausio 4 d., nu~irdžiai dė
kojame prelatui Jonui Staškevičiui ir klebonui kun. Vytautui Staškevičiui už maldas prie karsto, gedulines šv.
Mišias lietuvos kankinių šventovėje ir palydėjimą i amžinojo poilsio vietą. Ačiū karsto nešėjams J. čebatoriui,
A. Grigučiui, R. Janušoniui, A. Nausėdui, P. Tolvaišai ir
S. Valadkai. Ačiū žentams Arui Nausėdui ir Sauliui Valadkai už gražiai atliktus skaitymus Mišių metu. Ačiū L
Turūtaitei už vargonavimą ir giedojimą, ir visiems, kurie
prisidėjo prie choro.
Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už atsilankymą šermenyse bei laidotuvėse.
Ačiū už jautrius paguodos ?.odžius, pareikštas asmeniškai, raštu ir telefonu. Dėkojame visiems už aukas Kupiškio šv. Kazimiero Vaikų globos namams, Lietuvos kankinių parapijai ir už gausiai užprašytas šv. Mišias. Ačiū
aukų rinkėjoms už jų pastangas. nip pat dėkojame už
labai gražias gėles. Labai dėkingi B. Stanulienei ir jos
padėjėjams už paruoštus skanius pietus ir visoms už suneštus skanius pyragus.
Visiems reiškiame nuoširdžią padėką už paguodą ir
meile; po mūsų vyro, tėvelio ir diedulio mirties. Tuilsisi
dabar jis ramybėje ir iš dangaus džiaugiasi savo ilgu gražiu gyvenimu ir jo atžalomis -

žmona Janina, dukros Zita ir Daina,
lentai Aras ir Saulius,
vaikailiai N"rda, Viktoras, ?rytas, Alelcsas ir 1hdas

ir įsijungė į plantratą išeivijos brangi Sofijos mamytė. Sofija
buvo ypatingai gera žmona ir
motina. užaugino savo šeimą
didelėje meilėje. Ypatingai
jo ir sporte buvo vertinama mylėjo ir rūpinosi vaikaičiais
tarp iškilių Lietuvos sportinin- Antanu, Audra ir Laura. Karkų. VJSur turėjo didelj pasise- tu buvo ir puiki šeimininkė, tai
paveldėjusi iš mamos-močiu
tėlės. Visi jos mylimi draugai
ir svečiai būdavo labai nuoširdžiai Pacevičių šeimoje priimami.
Visą gyvenimą vertino ir
mylėjo gamtą, vis smagiai vasarodavo su šeima Vasagoj ar
vėliau kaime. Šeimai paaugus,
Sofija vėl atsidūrė sporto sū
kuryje - žaidė krepšinį, orinį
ir vėliau golfą. Turėjo įgimtą
dovaną menui ir įstojo į tapybos pamokas. Vėliau pradėjo
keramiką ir ją studijavo Centrai 'Tuch pas žinomą prof. Roger
Kerslake, kuris didžiavosi
A.a. Sofija Vanda
Zoselės
gabumais ir pasiekiBaranauskaitė-Pacevi&nė
mais. Dar lankė George
Brown keramikos mokyklą ir
kimą. Draugiškumas lydėjo buvo viena iš steigėjų "Potters
jos žingsnius ir šypsena retai Studio" 'lbronte. Ilgą laiką savo keramikos studiją sėkmin
pranykdavo iš jos veido.
Kai jau buvo aišku, kad i gai vedė Toronto centre. Aš
Lietuvą nebegalės grįžti 1948 manau, kad daugelio mūs'Ų tometais, Sofija kartu su mama- rontiečių namus puošia Somočiute atplaukė i Kanadą ir fijos darbai.
Visą gyvenimą didžiavosi
apsigyveno Bramptone, kur ligoninėje atidirbo vienerius savo kilme ir domėjosi Lietumetus privalomo darbo. Ati- va. Su giminėm Lietuvoje padirbus prievolę, kartu su ma- laikė šiltus ryšius, priėmė
ma-močiute persikėlė i To- daug svečių. O kai sąlygos parontą, kur dirbo fabrike ir to- lengvėjo, lankė daug sykių saliau įsijungė į sportą ir lietu- vo brangią tėvynę. Prieš devynerius metus Sofija golfo aikšvišką visuomenės gyvenimą.
tyne
buvo rimtai sužeista. Nuo
Gyvendama 1bronte susišios
nelaimės
ji niekad neatsipažino su daktaru Antanu Pagavo.
Prisidėjo
ir mylimo vyro
cevičiumi ir 1952 m. už jo iš~
tas ją palaikė,
slaugymas,
nors
kėjo, 1953 m. gimė sūnus Anteikė
tikslą
ir
stiprybę.
Bet po
tanas Gintaras. 1956 m. gimė
vyro
mirties
Sofija
ilgai
ne~
antras sūnus Vytas Paulius.
silaikė.
2007
m.
spalio
9 d.
1957 m. tragiškai žuvo
tarp šeimos narių labai ramiai
lietuvių sporte. Zaidė krepšinį, orinį, reiškėsi lengvojoj atletikoj, stumdė rutulį slidinė

STASIUI POŠKAI
mirus,
nuoširdžią užuojautą

jo žmonai JANINAI,
broliui JONUI bei artimiesiems reiškia -

Balys, Irena irAlgis Vai.fnorai

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905 • 271 • 8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas

iš namų pagal susitarim ą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Algis MEDELIS

OUEEN SYRENA TRAVEL
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont.
M6R 2L2
Tel. 416·531-4800

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į Lie tuvą, į

šiltus kraštus, pramoginės,
ir t.t.

maldininkų

1b ronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELilJI asmeniškai.

MEDELIS CONSULTING

el.paštas: travelwithal@rogers.com
ALGIS ir STEFA MEDELIAI
Tel. 905-306-9563

'IU ilėjai daug ilkentėjusi,
nuvmgus~ tačiau tyliai ramiai
ir nepastebėtai. Tai lygiai taip
kaip 1U per visą savo gyvenimą
darei daug gero, gyvenai kitiems ir savo kuklumo kelyje
įmynei prasmingą gilią pėdą.

Joje telpa tavo kilnių ir nuostabiai gražių gyvenimo akimirkų, telpa motinystės meilė,
neapsakoma meilė tavo vaikams, vaikaičiams ir artimiesiems, telpa žmonos nenuilstamo gerumo meilė ir draugystė, joje telpa visiems draugams
meilė ir atvimmas. 1U esi ir ttllp
mūsų dabar ir visada liksi gyva
m-ūsų širdyse ir gražiuose gy-

venimo prisiminimuose.
Brangioji Zosele, ilsėkis
ramybėje Dievulio meilės prieglobsty - bučkis ir iki pasimatymo gėlėtuose Vielpaties
laukuose. Valentina Balsiea~
CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir au-

tomobiliq vidq nauju būdu •
sausomis putomis. Kilimas iš·
džiūna per 1·2 val. Labai gera
kokybė. 416 503-1687.
JOTVA CONSTRUCDON. Atlieka staliaus, vidaus sienq
(drywall), dažymo, plyteliq dė
jilao, elektros įvedimo, "plum·
bing" darbus. Sbmbinti Algiui
tel. 905 824-9821 arba 416 882·
8531.
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praneša, kad
įvyks

narių

2008 m. kovo 16,

Prisikėlimo

parapijos

salėje ,

ADRESAS: 3466 Dundas Str.W.,
(Dundas ir Jane sankryža)

3 v.p.p.

1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian
l Rcsurrcction Rd. Toronto O

M 9A 5G l

Fondas
Foundation
Tel.: 41 6-889-553 1

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com
Pradėjęs veiklą 1962 m., Kanados lietuvią fondas

augo narią skaičiu
mi bei puršais. Šiuo metu sąrašuose yra 2,523 nariai ir 555 aukotojai,
parėmę fondą maliau kaip $100. Įnašai - kapitalas $4,941,000. Per
paskutinius penkerios metus gaunamo pelno vidurkis - apie $160,000
metams, padalinamas lietuvybės išlaikymo reikalams Kanadoje ir
paramai Lietuvoje. Per 2007 metus iš 2006-qjų metų gauto pelno
paskirta:
Lletuvybės

reikalams Kanadoje

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybai
ir lietuvių muziejui-archyvui Mississaugoje .............$55,000.00
IX Dainų šventei (2010 m. Turonte) .....................6,000.00
Savaitraščiui "Tėviškės žiburiai" ....................... .5,000.00
Skautų stovyklavietei "Romuva" ........................5,000.00
Turonto jaunimo ansambliui "Gintaras" .................4,500.00
Turonto jaunimo ansambliui "Atžalynas" ............... .4,500.00
Montrealio šv. Kazimiero parapijos 100 m. jubiliejui ..... .4,000.00
Jaunimo stovyklavietės "Kretinga" priežiūrai ............ .3,500.00
Hamiltono šokių amsambliui "Gyvataras" ................3,150.00
Londono Šiluvos Marijos parapijai ......................3,000.00
Turonto chorui "Volungė" .............................2,000.00
Turonto Prisikėlimo parapijos sporto klubui "Aušra" ......2,000.00
Turonto Suvalkų krašto lietuvių sambūriui ...............2,000.00
Turonto skautų tuntui "Rambynas" .....................2,000.00
Turonto Prisikėlimo parapijos jaunimo chorui ............ 1,750.00
Mississaugos Anapilio vaikų chorui "Gintarėliai" ......... 1,500.00
Turonto skaučių tuntui "Šatrija" ........................1,500.00
Hamiltono skautų tuntui "Širvinta-Nemunas" ............ 1,200.00
Hamiltono sporto klubui "Kovas" ......................1,000.00
Turonto pensininkų chorui "Daina" .....................1,000.00
Turonto Maironio lietuvių mokyklai ..................... l,000.00
Mississaugos "Lithuanian Athletic Club" ..................750.00
Mississaugos sporto klubui "Anapilis" ....................750.00
Mississaugos kaimo kapelai "Sūduva" ....................750.00
Turonto teatro studijai "Žalios lankos" ....................750.00
Montrealio vaikų chorui ................................600.00
Turonto VI. Pūtvio šaulių kuopai .... „ . . . . . . „ . . . . . . „ . . .600.00
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungai ..................... .500.00
Mississaugos jaunimo chorui "Angeliukai" ............... .500.00
Turonto vyrų chorui "Aras" ...... „ . . . . . . „ . . . . . . „ . . . . .500.00
Turonto krepšinio klubui "Gintaras" ..................... .500.00
Turonto lietuvių klubui "Santaka" ....................... .500.00
Turonto kėgliavimo klubui "Jungtis" ..................... .500.00
Montrealio lietuvių slidinėtojų sąjungai ...................300.00
n viso lietuvybės reikalams Kanadoje ••••••••••••••••$118,100.00

Parama Lletuvai
Vilniaus A ir A Tumošaičių galerijai "Židinys" .........$18,774.00
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybai .............3,000.00
Vilniaus "Viltelės" klubui .............................1,500.00
Laikraščiui "lietuvių godos" ...........................1,000.00
Mažosios Lletuvos fondui .. „ . „ ... „ . „ ... „ . „ ... „ .1,000.00
"Gyvieji Akmenys" jaunimo grupei ...................... .500.00
n viso parama Lietuvai •••••••••••••••••••••••••••••$25,774.00
*Iš 2006 m. pelno, $8,500 palikta paramai Lietuvoje 2008-ais metais.

Stipendijos studentams Kanadoje ir Lietuvoje
Kanadoje paskirta 12 stipendijų po $600; 11 po $500 ir
10 po $400 ........................................$16,700.00
Lituanistinių kursų abiturientams .......................1,000.00
Studentams stipendijos Lletuvoje, paskirstytos atskirų atstovų
prie universitetų:
Vilniaus universitetui „ . . „ „ „ . „ „ . „ . . „ „ „ . „ .3,200.00
Vytauto Didžiojo universitetui Kaune ............... .3,200.00
Suvalkų trikampio lietuviams, studijuojantiems
Lietuvos universitetuose ............................2,200.00

Iii viso paskirta stipendijoms ••••••••••••••••••••••••$26,300.00

n viso Kanados lietuvių fondas 2007 metais paskyrė ••••170,174.00
Remkime Kanados lietuvių fondą ir prisiminkime
jį savo U!stamentuose!

KLB ŽINIOS

l

• KLB Krašto valdybos posėdis įvyko sausio 20 d. muziejaus-archyvo patalpose. Buvo
išklausytas išsamus iždininko
pranešimas. Jau yra paruošta
kvitų blankai nuo mokesčių atleidimo, kurie buvo išsiųsti vasario 14 d. Jei yra netikslumų
jums atsiųstuose kvituose (vardas, pavardė, adresas, pašto)
malonėkite mums pranešti telefonu 416 533-3292 arba el.paštu
klb@on.aibn.com. Posėdyje
buvo aptartas IX Dainų šventės rengimo klausimas.
• Dėkojame Prisikėlimo
kredito kooperatyvui už $2500
auką. Būsime visiems dėkingi
už aukas Kanados lietuvių
bendruomenės Krašto valdybai.
• Muziejų-archyvą aplankė grupelė "Labdaros" slaugos
namų gyventojų. Jie apžiūrėjo
rodinius ir matė du filmus apie
antrąsias Kanados lietuvių dienas bei 1937 metų Lietuvos
vaizdus.
• Kanados lietuvių bendruomenę sveikina Lietuvos nepriklausomybės šventės proga:
Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Thutinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius
Antanas Petrauskas ir kai kurios PLB apylinkės.
• KLB Krašto valdyba sveikina visus tautiečius su Lietuvos valstybės atkūrimo 90-uoju
jubiliejumi. lnf.

AUKOS
Genovaitė Knzmienė Tėviš
kės žiburiams paaukojo $1,000.
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja
mielai skaitytojai už nuolatinę
paramą.

A.a. mamytės Paulinos Skirgailienės 20 metų ir tėvelio a.a.
Vlado Skirgailos 15 metų mirčių prisiminimui pagerbti Gražina Stonkienė ir šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo

$200.
atininimui pagerbti žmona Galina
A.a. Vlado

Morkūno

Morkūnienė Tėviškės

cafe
Toronto

Tel. 647-435-3253
PRAŠOM APSILANKYTI

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai
dviejų narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją. Norintieji kandidatuoti į valdybą ar revizijos komisiją prašomi apie tai pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532-3400 iki kovo 13 d. Kandidatų
sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai.
Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti savo
sąskaitos knygelę .
VALDYBA

l
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NAUJAI ATIDARYTA LIETUYIŠKŲ
PREKIŲ PARDUOTUVE

susirinkimas

sekmadienį,
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PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

45 metinis
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žiburiams

TORONTO MUZIKOS STUDUA

"7J1JJA1• NlfJ6d~, „
2008 m. kovo l, šeštadienį, 7,30 v.v. rengia kamerinės muzikos vakarą Humbercrest United church (432 Runnym~de Rd.

W., Turonto) PROGRAMOJE: Mocarto, Dvožako, Suberto
kūriniai. Duetai ir trio smuikui, violončelei ir fortepijonui.
Juos atlieka Thrry Holowach (smuikas), Peter Cosbey (violončelė), Ilona Beres ir Leokadija Kanovich (fortepijonas).
Bilietų kaina $20 ($15 užsisakant iš anksto).
TEnwm:s: tel. 416 763 4934 arba el.paštu ilona.beres@grnaH.com

Residents, families and their supporters of Labdara Lithuanian Nursing Home
are preparing to send a strong message to
their local MPP that long term care needs
mare than a band aid in the upcoming
provincial budget.
"We will be asking Ms. Laurel Broten,
MPP, Etobicoke South, for her support in
~Ą/}D ~~)'- telling government to provide the additional
f\.:;_
$513 million for the extra staff and supplies
~"'"'on Nunll'l9 110
homes like ours require to meet resident
care needs," said Eric Harela. Since 2004 government long
term care funding initiatives have mostly been to maintain service levels that residents and families have already said are unacceptable or they have been targeted at single, often hot button,
issues such as food. "While every penny counts," said Mr.
Harela, such initiatives are band aids that ignore a wide range of
care and service issues that impact residents every day."
"We are talking about the extra staff we need so residents
aren't rushed to get to their meals, to provide mare programs
and activities during the evening or on weekends and to prepare meals that meet the increasing need for specialized diets.
Some 80% of residents are affected by incontinence yet the
funding for incontinence products has not increased in the past
5 years. Housekeeping, maintenance and other service levels
have also been eroding as costs increases have outstripped
funding increases for four straight years."
Over the next three to four weeks Labdara Lithuanian
Nursing Home is participating with other Ontario Long Term
Care Association member homes in raising this issue with their
local MPP. Residents, families, staff and others are being given
the opportunity to express their support by signing a postcard
which the home will ensure is delivered to the MPP. Post cards
can also be sent to MPPs electronically via the OLTCA web site.
"Their message is urgent but simple," Mr. Harela said. "We
are telling our elected representatives that long term care needs
mare than a band aid in the 2008 budget. We need the increased
funding to implement a real solution that will make difference in
the lives of residents. We are also reminding them that making
this difference for residents will also make a difference for all
Ontarians by helping reduce the strain on hospital emergency
rooms."
Labdara Lithuanian Nursing Home has been providing care
and services to 90 residents in Lithuanian Community for the
past 5 years. OLTCA represents the private, charitable, not-forprofit and municipal operators of 430 long term care homes that
provide care and services to some 50,000 residents.
Labdara Lithuanian Nursing Homa, Eric Hare/a, Administrator,
416-232-2112 ext 401.0LTCA: Gi/bart Heffem, Director of
Communications and Public Affairs, 905-470-8995,
647-999-8341 (cel/), ghe(fęm@o/tca.com

aukojo $100.
A.a. Eugenijaus Kalasaus·
ko atminimui Egidijus Bugailiškis Tėviškės žiburiams aukojo
$70.
A.a. L. Adomavi~iui mirus,
užjausdami jo žmoną ir artimuoLletnvos Vaikų dknos centsius, M.E. Kazakevičiai Tėviš
rams Stepas Petryla paaukojo
kės žiburiams aukojo $30.
A.a. Petrui Gurkliui iške- $500. Už dosnią auką dėkoja
liavus amžinybėn, užjausdami Lietuvos Caritas federacijai
jo žmoną Janiną, dukras Zitą ir remti komitetas Toronte. OG
Dainą bei jų artimuosius, Aldo- KELIONIŲ DRAUDIMĄ pana ir Algirdas Vaičiūnai Tėviš rūpinu keliaujantiems į užsienį
kės žiburiams aukojo $25.
ir atvykstantiems i Kanadą.
A.a. Stasiui Poškai iškelia- Skambinti Mariui Rusinui tel.
vus amžinybėn, užjausdami jo 416 588·2808 (ext. 26) šiokia·
žmoną Janiną, brolį Joną ir jų dieniais, darbo valandomis.
artimuosius, Aldona ir Algirdas
Vilniaus radijo laidos užsieVaičiūnai Tėviškės žiburiams niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875
aukojo $25.
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

HomeLife Realty
Plus Ltd.
2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tc l. (41 6) 763•51 61
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.
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' TORONT@ru1"
Anapilio žinios
• Vasario 16-osios proga,
Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuopa su savo vėliava dalyvavo 11
v.r. Mišiose vasario 17 d.
• Vasario 16 iš mūsų šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse
palaidotas Gerojo Ganytojo
misijos parapijietis a.a. Aleksas
Kusinskis, 89 m. amžiaus.
• Šiais metais Gavėnios susikaupimus veda Kauno Šv.
Dvasios (Šilainių) parapijos
klebonas kun. Emilis J atkus.
Gavėnios susikaupimas Wasaga
Beach miesto Gerojo Ganytojo
šventovėje bus vasario 21, ketvirtad., 2 v.p.p.; Lietuvos kankinių šventovėje - 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 prieš ir
po Mišių.
• Anapilio autobusėlis Gavėnios susikaupimo Anapilyje
metu veš maldininkus nuo "Vilniaus rūmų" Anapilin penktadienį ir šeštadienį 10.30 v.r. ir
atgal parveš po susikaupimo
pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta
sekmadienio tvarka.
• Vasario 24, sekmad., 12.30
val., po Gavėnios susikaupimo
Anapilyje, mūsų parapijos KLKM dr-jos skyrius rengia Pabendravimo vaišes su mūsų susikaupimo vedėju kun. Emiliu
Jotkumi parapijos salėje.
• Praeitų metų aukų pakvitavimus atleidimui nuo valstybinių mokesčių (Income Tax) dar
galima atsiimti parapijos salėje.
Juos prižiūri Juozas Karasiejus.
Neatsiėmusiems pakvitavimai
bus išsiuntinėjami paštu.
• Mišios vasario 24, sekmad.: 9.30v.r. už a.a. dr. Aleksą
Valadką; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje vasario 24, sekmad., 2 v.
p.p. už a.a. Aleksą Kusinskį;
Delbi šv. Kazimiero šventovėje
vasario 23, ~eštad., 3 v.p.p. už
a.a. Bronių Ceiką.

GINTĖ DAMUŠYTĖ

Lietuvos ambasadorė Kanadoje š.m. vasario 13 d. įteikė skiriamuosius raštus Kanados generalinei gubernatorei Michaelle Jean Rideau Hall, Otavoje.
Dalyvavo ambasados tarnautojai, Otavos LB apylinkės pirm.
R. Kličienė ir TZ redaktorė R.
Sakalaitė-J onaitienė. Ambasadorė bus paskaitininkė Kovo
11-osios Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo minė
jimuose Hamiltone kovo 8 d. ir
Toronte kovo 9 d.

Išganytojo parapijos žinios

• Vasario 24, 11.15 v.r. bus
pamaldos, kuriose
išeivijos ir Lietuvos bažnyčia
Prisikėlimo parapijos žinios pirmą kartą po 11 Pasaulinio ka• Vasario 17 per 10.45 v.r. ro giedos iš to paties giesmyno
Mišias giedojo "Retkartinis" su gaidomis. Palaiminsime nauchoras. Ateinantį sekmadienį jus Giesmynus, atkeliavusius iš
giedos parapijos vaikų choras. Lietuvos, ir bus oficialiai pri• Vasario 16 d. palaidota statyti parapijai pamaldų metu.
a.a. Rūta-Teresa Stosiūnas, 53 Po pamaldų vyks visuotinis metimetų. Paliko seserį Birutę, tė nis parapijos susirinkimas bei
vus - Daną ir Leoną Stosiūnus. vaišės LN patalpose .
• Praeitą sekmadienį, vasa• Gavėnios metines rekorio
1
7, pamaldose buvo prisilekcij as vasario 28-kovo 2 d.d.
minta
Vasario 16-oji su malda,
ves kun. Julius Sasnauskas,
giesme
ir Lietuvos himnu.
OFM: ketvirtad., vasario 28, 7
• Lietuvių ekumeninės pav.v. Mišios ir pamokslas; penktad., 10 v.r. ir 7 v.v.; šeštad., 10 maldos vyks kovo 5 d., 7 v.v.
v.r. ir 4 v.p.p., sekmad. - įprasta Prisikėlimo parapijos šventovė
sekmadienio Mišių tvarka- 8 v.r., je, ~urioje pamokslą sakys kun.
10.45 v.r. ir 12.15 v.d. Išpažin- A. Zilinskas, o kovo 9 vienas iš
Prisikėlimo parapijos kunigų
čių bus klausoma prieš Mišias.
• Gavėnios metu kiekvieną sakys pamokslą mūsų šventovėje per 11.15 v.r. pamaldas.
penktadienį, 6.30 v.v. yra eina• Sekmadienį, kovo 16, 1 v.
mas Kryžiaus kelias (stacijos).
p.p.
vyks parapijos Moterų
• Kadangi pasiruošimo
draugijos
pamaldos, kuriose apPirmos Komunijos sakramenmąstymo žodį sakys seselė Pautui pamokų praėjusį sekmadielė. Po pamaldų vyks vaišės.
nį nebuvo, svarbu, kad visi vaikai būtų jose vasario 24 d., nes
Maironio mokyklos žinios
per mokyklų pavasario atosto• Grįžtame į mokyklą vasagas ir Velykas jų irgi nebus. Jei rio 23 d. Mūsų kovo mėnesio
kas negalėtų atvykti, tepraneša pavasarinė pertrauka - kovo 8
ses. Paulei (416-533-8006).
15 ir 22 d.d. Živilė
'
• KL Katalikų centro praMažlietuvių "Šiupinyje" vašymu, sekmadienį, kovo 2, bus
sario
5 d. Toronto Lietuvių Narenkamos aukos tikinčios Lietuvos religiniams projektams muose užsigavėjo 95 mažlietuparemti. Kovo pabaigoje rink- viai ir jų draugai. Sveikinimo
liavos lėšos bus persiųstos KL žodžius tarė Mažlietuvių draugijos pirm. Kristina DambaraiKatalikų centrui, kuris jas paskirstys pagal prašymus ir pro- tė-Janowich, konsulas Liudas
Matukas. Šeimyniškoje nuotaijektų svarbą.
koje
susirinkusieji valgė skanų
• "Vilniaus rūmų" patalB.
Stanulienės pagamintą tradipose Mišios kiekvieną penktacinį šiupinį su priedais, klausėsi
dienį 9 v.r.; pirmą mėnesio šeš"Aro"
vyrų choro dainų. Rūta
tadienį 5.30 v.p.p. ir antrą mė
Baltaduonytė-Lemon skaitė a.a.
nesio ketvirtadienį 10 v.r. Liudos Sendžikienės kupletų,
Trečiojo pranciškonų ordino
Joana
Kuraitė-Lasienė - ištraunariams.
ką iš ponelaičio "Metę'. Prog•Vartotų drabužių ir daikramru vadovavo Asta Semaitė
tų išpardavimas vyks parapijos
Šimkienė. Pabaigoje buvo dar ir
salėse balandžio 25-26 d.d.
graži
loterija. Dlv.
• Lietuvių ekumeninės paVasario 16-oji Toronte pamaldos vyks kovo 5 d., 7 v.v.
minėta visose lietuvių šventomūsų parapijos šventovėje. Pamokslą sakys lietuvių liuteronų vėse sekmadienį, vasario 17, o
Išganytojo parapijos klebonas didžioji iškilmė įvyko 4 v.p.p.
Anapilio sodybos salėje. Galbūt
kun. A. Zilinskas.
• Jaunimo rekolekcijos dėl labai nepalankaus oro dalyDainavoje "Būkite Dievo žo- vių skaičius buvo mažesnis nedžio vykdytojai, o ne vien klau- gu tikėtasi. Be kitų kviestų svesytojai" vyks lietuviškam jau- čių, iškilmėje dalyvavo buvęs
nimui (nuo 14 iki 19 metų am- ambasadorius dr. Y.A. Dambžiaus) kovo 14-16 d.d. Anketos rava. Savo ilgesniame žodyje jis
padėtos parapijos šventovės palietė Lietuvos demokratė
prieangyje, šalia parapijos biu- jimo sunkumus ir būtinybes.
letenių; arba rašykite Linai Nepriklausomybės šventės proBublytei el. paštu (linusyte@ ga tautiečius sveikino naujoji
Lietuvos ambasadorė Kanadai
comcast.net).
• Mišios sekmad., vasario Gintė Damušytė, perskaičiusi
24: 8 v.r. už a.a. Ipolitą Stanevi- ir Lietuvos prezidento sveikinimą. Meninę programą atliko
čių; 9 v.r. už a.a. Laurą Corsi;
10.45 v.r. už a.a. Vincą Ignaitį - 8 smuik. A. Bankas, pianistė l.
met., už a.a. Vytautą ir Mariją Damašiūtė-Beres, šokėjai S.
Jonušaitė, l Urniežius ir tautiBlažaičius, už a.a. Laimutę Gaižutienę; 12.15 v.d. už a.a. Vincą nių šokių grupė "Atžalynas".
Pabaigoje besivaišinant pabendButrimą.
rauta. (Plačiau kt. nr.). Dlv.
Kauno arkivyskupijos Vaikų dienos centrams $50 aukojo
KLJS valdyba apgailesA Aleliūnienė. OG
tauja, kad universitetų mugė,
kuri turėjo įvykti vasario 24
PRISIKĖLIMO KREDITO KOd., sekmadienį, 11.30 v.r.
OPERATYVAS ieško tarnauPrisikėlimo parapijos pataltojo-jos dirbti nepilnu laiku.
pose,
yra atšaukta. Sekantis
Prašymai priimami tik iš tų
renginys
bus tradiciniai jaukandidatų, kurie kalba anglų
nimo VELYKINIAI ŠOKIAI,
ir lietuvių kalbomis, gali dirbkurie įvyks š.m. kovo 23, sekti abiejuose skyriuose (turi
madienį, 8 v.v. Toronto Lietransporto priemonę), gali
tuvių Namuose. Jaunimą kviedirbti savaitės dienomis ir sačiame pasisotinus margučiais
vaitgaliais. Prašymus pateikti
atvykti pasilinksminti, pabendiki vasario 25 d. kooperatyvo
rauti,
pašokti ir marginti maršvedėjai adresu: 3 Resurreckinėlius,
kurie bus visiems pation Rd., Toronto, ON, M9A
rūpinti.
KLJS valdyba
5Gl.
istorinės

Q MONTREAismE
Aušros Vartų parapija
90-osios jubiliejinės

Nepriklausomybės šventės

iškilminrengiamas Aušros Vartų šventoveJe u JOS saleje. Sv. Mmas atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis, giedojo parapijos choras, organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Salėje po Mišių minėjimo programą vedė Donaldas
~edrikas. Pagrindinį žodį tarė Daiva Jaugelytė-Zatkovic. Memnę pr~ę~amą atlikov Montrealio lietuvių_ choras, vad. muz. A.
Stankeviciaus. (Aprasymas bus kitame TZ nr.).
Kovo 30 d. per Atvelykį KLKM dr-jos Montrealio skyriaus
?a!ės_ i:i?šia "Velykų s.talą" su tradiciniais Velykų valgiais, vynu
Ir Įvamrus skanumynais. Meninę programą atliks trys solistai iš
Toronto: Anyta Puodžiūnienė, Skaidra Puodžiūnaitė ir Aras
Puodžiūnas. Išgirsite solo, duetus ir trio. Kviečiami visi atsilankyti. Inf.
g~~ P.a~inėji~~s šįemet.?.uvo

Šv. Kazimiero parapija
·v·Se~ad~enį! vas~rio

17, kleb. kun. A. Volskis aukojo šv.
uz mirusms Lietuvos laisvės gynėjus ir kovotojus. Miš1?ms pasibai~us choras giedojo Tautos himną, pagerbiant
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 1918 metais.
~ekm~dienį, ~a~ario. ~ 7, ~v. Onos dr-jos valdyba paruošė
s~a?1~s ~tetus pne.s susmnk1mą. Daug narių atnešė pyragų.
Izd1m~ke L~~y Mtkalajūnien~ perskaitė 2007 m. finansinį
pran~simą: Siemet yra.13 nanų, kurios priklauso draugijai
daugiau kaip 45 metus, JOS nemoka metinio mokesčio. Valdyba
aplan~ė sergančias nares - Ritą Bagatavičienę, Julie Kausak1enę u Anne Kreivienę. Kitas susirinkimas įvyks per šv. Onos
atlaidus liepos mėnesį.
Dėmesio, visi lietuviai slidininkai!
! au l.ai~as u~s~registruoti Montrealio lietuvių slidinėjimo
savrutgahm, kuns Įvyks kovo 6-9, Saint Donat Kvebeke. Visi
apsistoja Hotel Montcalm. Reikia rezervuoti kambarius iš
anksto sk~bi~ant 1-86.6-424-1333 (toll-free). Pasakykite, kad
esate .su hetuv1ų grupe u gausite nuolaidą. Kaip ir praėjusiais
metais, yra numatyta slidinėti Mont Tremblant Ski centre
penktadienį. Visi kviečiami būti Mont Tremblant šiaurės
pusėje (north side ), įsigyti bilietus iš Ryčio 8.30 val. ryto.
Prašome pranešti mums iš anksto, jei galvojate mus ten sutikti.
Be to, šeštadienį slidinėsime Mont La Reserve Ski centre. Bus
lenktynės, žaidimai ir "broomball" lošimas. Linksmavakaris su
v_akarie1:1e č~a irgi_ įvyk~ šeštad. vakare 7 val. Galėsite įsigyti bihetus vtetoJe. Iki pasimatymo, Rytis, Sofija ir Vilija Bulotos
(organizatoriai). Informacijai: viliabulota@hot mail.com ar
skambinkite Vilijai ar Ryčiui 514 344-8256.
~isias

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRE C Q U E, B R OUILLETTE, CAS T ELLI IN C.
1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555. MONTREA . QUE. H2L 1 L3

: 5 1 4-286- 1985
Joana Adamonis A.l. B.

FAX: 514-286-1981
Petras Adamonis C.l.B.

PADĖKA

Tuip neseniai visiems besidžiaugiant Kristaus gimimo švente
į m_ūsų nan:ius pasibeldė nelaimė, kuri parei~alavo daug ir inten~
syv10s medikų pagalbos mūsų sūnui Mantui. Siandien nuoširdžiai
d~koj~me vis_iv~ms drauga~.s, pa~įstamiems, parapijiečiams už
uzprasytas Misias, maldas, siltus Ir palaikančius žodžius, Mantui
skirtas dovanas. Nuoširdus ačiū prelatui E. Putrimui už Manto
aplaJ?-kymą ligoninėje. Ačiū KLB Krašto valdybai, "Paramos"
k:e?1to koope~atyvo darbuotojams, kurie sudarė man sąlygas
but1 drauge su JUO. Mantas jaučiasi gerai. Esame dėkingi Jolanta, Gintas, Mantas ir Giedrius Stasiulevičiai
Lietuvių Namų

žinios

• LN valdybos posėdis - kovo 5 d., 7 v.v., "Labdaros" - kovo
12 d., 7 v.v. LN seklyčioje.
• Į LN narius priimta Kassandra Kulnys-Douglas.
• Vasario 24, sekmadienį,
1.30 v.p.p. dideliame ekrane bus
rodomas Arūno Matelio filmas
Prieš parskrendant į Žemę. Tai
dokumentinis, daugelio tarptautinių pripažinimų sulaukęs filmas apie Vilniaus universiteto ligoninėje leukemija sergančius
vaikus. Išsamus S. Katkauskaitės
straipsnis apie šį filmą yra TŽ nr.

5. Kultūros komisija turi įvairaus
žanro vaizdajuosčių. Norintieji
jų įsigyti prašomi skambinti tel.
416 769-1266 arba el. paštu: vkulnys@hotmail.com. VK

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, auk~ta

kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kulle§fus

