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Su tauta per amžius
Dar daugelis prisimena, kai 1958 metais išeivijoje buvo
šv. Kazimiero, Lietuvos karalaičio ir jaunimo
globėjo, 500 metų gimimo jubiliejus. O šiemet jau žymima
jo gimimo 550 metų sukaktis, kuri, nėra abejonės, bus vienaip ar kitaip paminėta.
ER tuos 50 metų daug kas pasikeitė, o mums, lietuviams, svarbiausia tai, kad Lietuva, po ilgų kovų ir visokeriopų pastangų bei negęstančių vilčių atstatė nepriklausomybę. Kad šitas džiaugsmingas pokytis įvyko, nelengva būtų atpažinti, kaip jame galėjo dalyvauti mūsų
Šventasis. Tikintiesiems jo dalyvavimas gali būti nujaučia
mas, jeigu ir aiškiau nesuvokiamas. Daugelyje tautos gyvenime atvejų pastebėta ir tvirtinama, kad šv. Kazimiero veikla
su jo ankstyva mirtimi nėra pasibaigusi. Tikima, kad Šventasis ir toliau globoja savo tautiečius bei artimuosius, kuriem
jis labiausiai prieinamas nuoširdžioje maldoje. Tai sritis, kuri sunkiau pasiduoda tyrinėjimams, moksliniams metodams, net ir paprasčiausiai logikai - visam tam, kas atremta
į žmogiškąsias galias ir ribotus laimėjimus. Po to į pagalbą
žmogui ateina kiti reiškiniai. Tuo buvo tikėta jau ir tada, kai
dar nieko nebuvo žinoma apie šių laikų religijas. O ir šiandien žmogus visiškai laisvas pažinti daiktą - matyti jį iš tolo
ar paliesti; jis laisvas tikėti ar abejoti; laisvas didžiuotis savo
pasiekimais ir laisvas nusižeminti. Šitoji laisvė atsiliepia į
daugelį sprendimų, kurie, deja, ne visi tikslūs ir teisingi. Šv.
Kazimieras, kiek istorija nurodo, ėjo paprasčiausiu ir tiesiu
keliu, nenorėdamas nieko nei nustebinti, nei į save patraukti. Paskelbimas Šventuoju nebuvo ir nėra apdovanojimas už nuopelnus. Reikėjo antgamtinių reiškinių, kad tai
švenčiamas

P

įvyktų.

M

ININT šv. Kazimiero 550 metų gimimo (1458.X.3)
sukaktį, derėtų nepamiršti, kad Šventasis buvo ir
tremtinys. Okupuotos Lietuvos komunistai, laiminami Maskvos, 1953 metais išdrįso pajudinti Šventojo palaikus ir juos iš Vilniaus katedros perkelti į Šv. Petro ir Povilo šventovę Antakalnyje. Tai negirdėtas pasaulio istorijoje
įžūlumas demonstruojant propaguojamo ateizmo jėgą,
spjaunant į tikinčiųjų jausmus ir istorinį palikimą. Sostinės
katedrą paversti muziejumi, užuot tam reikalui ieškojus tinkamų pastatų, galėjo tiktai nužmogėję raudonieji vadai, per
garsiakalbius visam kraštui rėkę, kad Dievas miręs. Žinoma,
karjeristiniai komunistai, kokių dauguma tada okupuotą
Lietuvą valdė, savo pataikavimais Maskvai viską darė, kad
tik apsaugotų įgytąsias pozicijas. Ilgainiui Šventojo ištrėmi
mas tapo gera, atsargine priemone praeitį užmirštantiems
parodyti - žiūrėkite, kokie mes geri. Tai ir įvyko 1989 metais kovo 4 dieną, kai šv. Kazimiero palaikai, kompartijos
sekretoriui leidus ir patyrus, kad tautos Atgimimo srovės
nebesulaikysi, iškilmingai buvo iš tremties sugrąžinti į Arkikatedrą. Kai kuriems tautiečiams, praeitį pamiršus ar apie
ją nedaug žinojus, Šventojo grąžinimas, kur jis priklausė,
galėjo atrodyti kaip režimo sušvelnėjimas ar net vadovaujančiųjų nuopelnas. O greičiausiai, tai tebuvo pirkimas politinių tautos kreditų, kurių nuošimčiai dar ir dabar jiems
neša pelną. Galima suprasti žmones, kurie siekdami karjerų ar ideologinių entuziazmų užkrėsti, susipainioja ar sulenda į aklagatvius ir bando iš viso to išlįsti teisūs ir švarūs.
Rodos, tai žmogiška ir priklauso paprasčiausiam žmogaus
silpnybėm. Tačiau sunkiau suvokti užsispyrimą dangstytis,
kad viskas kitaip atrodytų. Mūsų Šventasis ne šitokį kelią
rodo. ČS
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2008 m. spalio 3 d. prisiminkime Šventojo gimimo 550 m. sukaktį
V. K. Jonyno medžio raižinys

Teisingai suprastas kapitalizmas
Atėjo

laikas

tyrinėti

2008 m. sausio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete kun. Kęstutis Kėvalas apgynė teologijos
daktaro disertaciją tema Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus
Annus. Šis darbas ne tik tarpdisciplininis, sujungiantis teologijos ir ekonomikos mokslus,
bet ir universitetinio bendradarbiavimo, peržengiančio valstybių ribas ir kultūrinius skirtumus, vienas iš pavyzdžių. Mokslinis darbo
vadovas - dr. Samuel Gregg, M.A., D. Phil.
Oxon., Acton Instituto tyrimų vadovas, Grand
Rapids, Michigan (JAV); Jono Pauliaus 11
Instituto Santuokos ir Šeimos studijų (Melbourne, Australija) vizituojantis profesorius.
Disertaciją galima peržiūrėti Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

"rinkos

teologiją"

pagrindines teologines studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje, įsigyda
mas teologijos bakalauro ir magistro mokslinius laipsnius. 2000 m. birželio 29 m. Kauno
arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus
yra pašventinamas kunigu. 2001 m. Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje
įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį parašydamas darbą Catholic Social Teaching and
Economical Development: A Case Study of Lithuania ".
Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. skiriamas dirbti
Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei Jaunimo sielovados kapelionu
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Nuo
2002 m. vasario mėn. pradėjo dėstyti VDU
Katalikų teologijos fakultete. Universitete
dėsto bakalauro studijų programoje teologijos
ir religijos studijų studentams moralinės teoKuo. dr. Kęstučio Kėvalo biografija
logijos kursus ir magistrantūros studijų progKęstutis Kėvalas gimė 1972 m., augo Kau- ramoje kursą Pastoracinės programos ir jų
ne. 1990 m. baigė Šančių vidurinę mokyklą. rengimas. Nuo 2003 m. rugsėjo mėnesio pra1982-1987 m. mokėsi ir baigė Kauno I Vaikų dėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo
Muzikos mokyklą. 1990-1992 m. studijavo universitete. Taip pat Kauno arkivyskupo metKauno Technologijos universiteto Radioelekt- ropolito siuntimu skiriamas dirbti Kauno kuronikos fakultete. 1993 m. įstojo į Kauno ku- nigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono
Pauliaus 11 namų Šiluvoje vadovu. 2005 m.
nigų seminariją. 1997 m. Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus siuntimu iš- Kauno arkivyskupo skiriamas dirbti Kauno
vyko tęsti studijų Šv. Marijos seminarijoje ir kunigų seminarijos dvasios tėvu.
------universitete Baltimorėje, JAV. 2000 m. baigė
Nukeltai 4-tą psl.
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Siluvos istorija
Ant smėlėtų kalvelių, tikėjimo kunigų, yra ištikimi
apsuptas spygliuočių miškų "popiežiškiams" ir švenčių
stovi Šiluvos miestelis. Iš dienomis vykstą į Lietuvos
miškų bei šilų kilo ir jo var- bažnyčias: į Batakius, Švėkš
das - Šilas, vėliau jį imta va- ną, Jurbarką, Tauragę, Veliuoną, taip pat ir į garbingosios Mergelės Marijos atlaidus Šiluvoje. O Šiluva nutolusi nuo Ragainės beveik
šimtą kilometrų!

dinti sulenkinta forma - Šidlava, o Nepriklausomybės
metais įsitvirtino vardas Šiluva. Bažnyčios steigimo akte
ši vietovė dar vadinama ir
Būda. Šis vardas irgi susijęs
su mišku. Jis reiškia vietą,
kur buvo apdorojami miško
medžiai. Ilgainiui vardas Bū
da nunykęs.
Šiluvos bažnyčios steigimo aktą 1457 m. rugsėjo 1 d.,
surašė ir savo antspaudu patvirtino, dalyvaujant liudininkams ir patikėtiniams, Šiluvos dvaro savininkas Petras
Simonas Gedgaudas. Statomai bažnyčiai jis suteikė gana
retą tais laikais Šv. Marijos
Gimimo titulą, išrūpino titulinius atlaidus. Ji pamažėl
ėmė garsėti. Į šiuos atlaidus
traukdavo minios maldininkų iš atokiausių Lietuvos
kampelių. Į juos būriais vykdavo maldininkai ir iš Užnemunės, kur vyravo protestantai.
Maždaug po šimtmečio,
1551 m., Ragainės pastorius
Martynas Mažvydas laiške
Prūsų hercogui Albrechtui
skundžiasi, kad jo parapijiečiai nepriprantą prie naujo

XVI š. reformacijos banga atsirito ir iki Šiluvos. Ją
valdę dvarininkai stojo reformatų pusėn. Jonas Zaviša šalia Šiluvos pastatydino liuteronų koplyčią, jo brolis Merkelis laikomas Šiluvos kalvinų parapijos įkūrėju. Kurį
laiką Šiluvoje veikė evangelikų reformatų koplyčia ir katalikų bažnyčia, tačiau 1560
m. Šiluvą ėmus valdyti ypač
uoliam reformacijos skleidė
jui Merkeliui Šemetai, Šiluvos katalikų bažnyčia gana
greitai nustojo veikti. Sumani
kalvinistė Sofija Vnučkienė
pasirūpino iš tuometinių Šiluvos valdytojų perpirkti nusavintas parapijos žemes ir
užrašyti jas kalvinų bendruomenei. Jos sumanymu, Šiluva
turėjo tapti kalvinų centru.
Joje buvo įkurta vienintelė
Lietuvoje kalvinų seminarija.
Katalikiškoji liaudis imta versti pereiti į naująją konfesiją.
Apie 1569 m., Šiluvoje
dar šeimininkaujant Merkeliui Šemetai, paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Holubka
surinko išlikusias bažnyčios
vertybes bei dokumentus ir,
viską sudėjęs į geležimi kaustytą dėžę, užkasė netoli buvusios bažnyčios. Katalikų
bažnyčią, manoma, buvus sudegintą ar nugriautą. Tikė
tina, kad neprižiūrima ir nelankoma ji galėjo ir pati sunykti, o tada būti nugriauta.
Dalis katalikų bažnyčios turto atsidūrė reformatų rankose. (Bus daugiau)
Parengė - N. Šmerauskas,
"Šiluvos žinia"

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Rašytojas ir disidentas
Andrejus Siniavskis, arkivyskupo Sigito Tumkevičiaus bendražygis, Sovietų Sąjungoje
persekiotas ir kalintas, vėliau
ištremtas į Vakarus, tapęs Sorbonos universiteto Paryžiuje
profesorium, į žmogaus būse
ną pasaulyje žvelgė kaip į tikėjimo Dievu santykį: "Reikia
tikėti ne dėl seno įpročio, ne
dėl mirties baimės, ne šiaip
dėl ko nors, ne todėl, kad mus
kas nors verčia ar mums grasina, ne dėl humanistinių principų, ne sielai išgelbėti, ne originalumo dėlei. Reikia tikėti
paprasčiausiai todėl, kad Dievas yra".
Žmonėms šiandien, pasak
Jono Pauliaus 11, labiau nei
duonos reikia įsitikinimo, jog
egzistuoja Kažkas, kas tvarko
šio laikino pasaulio likimus.
Kažkas, turintis mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Kažkas, kas yra žmogaus istorijos
Alfa ir Omega. O tas Kažkas,
"žmonių popiežiumi" praminto gerojo ganytojo žodžiais,
yra Meilė: "Meilė, tapusi žmogumi, Meilė, nukryžiuota ir
prisikėlusi, Meilė, nuolatos
esanti tarp žmonių".
Šias mintis prisiminiau
pasižiūrėjęs į kalendorių sausio 2 d. būtų suėję 50 metų
(vos 50!..) žmogui, kurio šiandien man labai trūksta. Trūks
ta ne vien todėl, kad jis buvo
artimas mano bičiulis, nepaprastai kilnus žmogus ir gilus
krikščionis, bet ir dėl to, kad
jis buvo daugeliu talentų apdovanotas kūrėjas bei įžval
gus gyvenimo stebėtojas, kurio pavaduoti, kaip jau dabar
matyti, kol kas nelabai yra
kam. Turiu galvoje jo giliai
krikščionišką gyvenimo žvilgsnio perspektyvą, iš kurios jis
vertino literatūrą, meną, žmonių tarpusavio santykius, pagaliau - politinius reiškinius
mūsų tėvynėje ir pasaulyje.
Tai - Vaidotas Daunys (19581995).
Vaidoto gyvenimas buvo
trumpas, bet ryškus ir neužmirštamas, kaip ir jo mirtis.
Net ir po dvylikos metų akyse
nenuvejamai šmėžuoja kraupus, tiesiog kvapą gniaužiantis
jo mirties pobūdis: daugybės
šventiškai nusiteikusių žmonių, susirinkusių į pasaulio
lietuvių sporto žaidynių oro
balionų šventę Vingio parke,
akivaizdoje staiga, atrodytų,
be priežasties, buvo pakeltas į
aukštybes ir atleistas pasitikti
mirties žemėje (nelaimingu
atsitiktinumu užsikabino už
staiga pradėjusio kilti oro baliono krepšio krašto ir krito iš
didelio aukščio).
Kiek trumpas buvo šios
dramos veiksmas, tiek gilus ir
sukrečiantis liko įvykusios tragedijos turinys: žuvo jaunas,
talentingas ir gilus žmogus,
darbštus ir savitas kultūros

nelaisvė

penkiasdešimtmetį

darbininkas, žodžiui jautrus
poetas, publicistas, redaktorius, pagaliau - mylintis tėvas,
vyras, brangus sūnus, atviro
būdo kolega, bičiulis, draugas. Nesuskaitoma ir neperregima Viešpaties minties gelmė ...

prisimenant

krikščioniškąją problemą:

kaip
susitikti prie eucharistinio stalo su žmogumi, kuris neišpildo
esminės sąlygos - neatlieka
atgailos.
Neatlikęs atgailos žmogus faktiškai paneigia eucharistiją, joje dalyvaudamas. Be
abejo, jis turėtų būti neprileidžiamas prie stalo, - ekskomunikacija (išskyrimas iš eucharistinės bendruomenės)

Vaidotas Daunys
Berods, nuo 1985 metų
dalyvavome su Vaidotu įvai
riuose literatūriniuose bei
kultūriniuose projektuose, visuomeninėje veikloje, kultūri
niuose užsiėmimuose. Jis gyveno Vilniuje, aš - Kaune, tad
susisiekdavome ir laiškais. Tebesaugau jų gerą pluoštą. Jo
sukakties išvakarėse - peržvelgiau juos. Supratau, kad
Vaidotas geriau už mane gali
prabilti apie mūsų gyvenimo
aktualijas, nepaisant to, kad
savo laišką jis parašė prieš 15
metų. Man belieka jį pacituoti: "Ką tik išklausiau Tavo
pokalbį su vyskupu Tamkevičiumi (per Laisvąją Europą),
- rašo Vaidotas 1992 m. spalio 31 d., t.y. netrukus po to,
kai Sąjūdis triuškinamai pralaimėjo rinkimus LDDP (Lietuvos demokratinei darbo
partijai arba buvusiems komunistams), o aš tuo metu
dirbau Laisvosios Europos radijo korespondentu Lietuvoje. - Išklausiau labai atidžiai,
kadangi Tu minėjai vyskupo
mintį apie sūnų palaidūną kaip argumentą, vertinant visą
tą rinkiminę perversiją, ką tik
įvykusią ...
Iš anksto nusiteikinėjau
gana kritiškai, maniau, kad
ims politikuoti - apsirikau, ir
ačiū Dievui. Vyskupas kalbėjo
tikrus dalykus, jis buvo nuoširdus. Jis kalbėjo apie kertinę

yra labai paprastai suprantama, ji yra neišvengiama; toks
išskyrimas iš bendruomenės
pirmiesiems krikščionims buvo natūralus veiksmas, anaiptol nereiškiantis žmogaus pasmerkimo, ir juo labiau nereiškiantis žmogaus pasmerkimo myriop, nors vėlesniais
amžiais ekskomunikacija tapo
suprantama ne vien kaip žmogaus išskyrimas iš krikščioniš
kosios bendruomenės, bet ir
apskritai kaip išskyrimas iš
socialinės, politinės visuomenės (turiu galvoje laikus, kai
Bažnyčia ir valstybė buvo susitapatinusi). Taigi: prie eucharistinio stalo toks žmogus,
be abejo, negali sėsti.
Bet toks žmogus vis dėlto
lieka gyventi, jis yra gyvas kū
nas ir kraujas, jis yra gyva paties krikščionio problema, nesvarbu, kad jis gyvena už Bažnyčios, t.y. krikščioniškosios
šeimos, ribų. Už tų ribų yra
kitokie stalai, jis skiriasi nuo
eucharistinio.
Na, pavyzdžiui, Kristus
sėdo už vieno stalo su valkatomis ir anaiptol nesakė, kad,
atseit, jūs pirma atgailaukit,
po to aš atsisėsiu kartu. Dar
yra Bažnyčios ir Valstybės derybų stalas, prie kurio susitariama dėl Bažnyčios ir Valstybės tarpusavio santykių. Jeigu
abi pusės susieina laisva valia,
t.y. be prievartos (kaip kad
buvo Sovietijoje), tuomet irgi
nesakoma, kad jūs, t.y. valstybės atstovai, pirmiausia būkit
krikščionys, po to mes su jumis sėsime prie vieno stalo.
Aišku, galima sakyti, kad
'valstybininkai', su kuriais dabar reikia derėtis, anksčiau
persekiojo Bažnyčią, todėl dabar, prieš sėsdami, privalo padaryti atgailą. Bet ką daryti,
jeigu 'valstybininkai' atgailą
suvokia savaip - jie tiesiog atsiprašo už viską, ką yra blogo
Nukelta į

4-ą

psl.

Vasario 16-osios minėjimas Vilniuje. Pilies g. Signatarų namo
balkone kalba Lietuvos respublikos atkuriamojo seimo pirmininkas, Europos parlamento narys, prof. Vytautas Landsbergis
Ntr. J. Česnavičiaus

2008.111.4

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90-ąsias metines Lietuvos seime surengta
apskrito stalo diskusija "1918 metai: išmoktos pamokos ir klaidos. Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos santykiai tarpukario metais ir po šaltojo karo pabaigos". Tribūnoje - Lietuvos respublikos prezidentas V. Adamkus
Ntr. O. Posaškovos (LR seimo archyvas)

1988-qjų

Vasario

16-ają

prisiminus

Vasario 13 d. LRT laidoje sustabdė, aš jį priverčiau prisi-Tai specialus padalinys
"Spaudos klubas" buvo pami- statyti, - kaip reikalauja statu- prie Vidaus reikalų ministerinėtas 1988 m. Vasario 16-osios tas. Jis klausė, kur mes einam. jos, tarsi ir draugovininkai,
minėjimo (praktiškai tai buvo Sakėm: į kapines, padėsim gė tvarką palaikę per koncertus,
paskutinė draudžiama Lietu- lyčių, uždegsim žvakutę ... o iš tiesų - tai KGB komjauvos nepriklausomybės šventė) Praleido. Buvo susinervinę, nimas, iš kurio vėliau buvo atdvidešimtmetis. Laidoje daly- bet nieko negalėjo padaryti. sirenkami kadrai. Jiems bū
vavo minėjimo organizatoriai, Uždegėm žvakutę ant J. Ba- davo leista pasišvaistyti kumškuriems neteko dalyvauti pa- sanavičiaus kapo ir išėjom. čiais. Studentai pasakodavo,
čiame minėjime, nes jie buvo
Kaip organizatoriai buvo jeigu kuris alaus padauginuždaryti, ir buvusios Komu- suplanavę, Vilniaus šventovė davo koncerte, operatyvininnistų partijos atstovai, kurie se valandos skirtumu vyko šv. kai išsivedę į savo kambarėlį
neturėjo nieko bendra su tos Mišios už Tėvynę. Ta dalis bu- "pamokydavo". Ir niekam neVasario 16-osios minėjimu. Pa- vo vedama lotyniškai, bet žo- galėj ai pasiskųsti, nes galėjai
kalbinome seimo narį Saulių džius "Pro Patria", žinoma, išlėkti iš aukštosios mokyklos.
Pečeliūną, kuris su žmona Lina visi suprato. Iš pradžių nu- Tai čia tokie lyriniai nukrypiPečeliūniene tame minėjime ėjome į Mikalojaus šventovę, mai.
pats dalyvavo.
- Tai ka.ip ten iš tiesų buvo?
- Viskas prasidėjo nuo
mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 1987 m. rugpjūčio 23 d. Saugumas viską
fotografavo ir atrinkinėjo veidus, kas yra kas. Atrinko ir
mus su žmona. Dirbau Miestų
statybos ir projektavimo institute. Direktorius pasikvietė
išaiškinti, kad tauta dar nepriaugusi skelbti Molotovo-Ribbentropo protokolų. Mes su
juo pasiginčijome, vyko intelektualinis pokalbis, bet tuo
viskas ir baigėsi. 1988 m. prieš
Vasario 16-ąją Lietuvoje buvo
"karo stovis": sankryžose stovėjo milicijos arba saugumo
mašiniukai ir stebėjo, kad tik
kas neįvyktų. Įstaigose buvo
paskirti budėtojai. Vasario 15 d.
rytą pasikviečia mane direktorius ir sako: "Kad ko nors
neatsitiktų, gal tu norėtum rytoj pavažiuoti į komandiruotę?" Sakiau, pagalvosiu, nes
pasiūlymas netikėtas. Į darbo
pabaigą vėl klausia: "Ar pasirinkai?" "Gerai, - sakau, - tik
nenusprendžiu, kur geriau važiuoti: į Londoną ar Paryžių".
Jis supyko ... išvarė, ir tuo baigėsi. Kitą dieną stebėjo, kad
laiku ateičiau į darbą, kad nė
minutės anksčiau neišeičiau.

Išbuvom su žmona darbe
tas minutes Gi dirbo Mokslų
akademijos bibliotekoje), paskui pasiėmėm gėlyčių ir nuvažiavom į Rasų kapines. Prie
vartų buvom 5 min. iki kapinių uždarymo. Ten daug milicijos, mus vienas milicininkas

Mitingas Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo 1987 m
rugpjūčio 23 d. Jame politiniai kaliniai ir disidentai pirmą
kartą viešai įvertino ir pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą
ir jo padarinius. Priekyje pirma iš dešinės N. Sadūnaitė
mašiną pasistatę močiutės

kieme, kuri gyveno netoliese.
Po to visi patraukėme į Onos
šventovę. Po šv. Mišių žmonės
patraukė į Katedros aikštę.
Aikštė buvo pilna minėjimo
dalyvių. Buvo planuota, kad
kolona eis iki KGB rūmų.
Žiūrim - Lenino prospektas
užtvertas milicijos kordonų,
jų buvo bent trys. O šoninėse
gatvelėse budėjo operatyviniai jaunimo būriai, Alvydas
Sadeckas buvo jų vadovas (dabar Seimo valstybinio saugumo ir gynybos komiteto narys.
Red.). Jo užduotis buvo demonstrantus išskirstyti, reikalui esant pasimušti arba sodinti į autobusiukus ir vežti į mišką, - kaip paprastai darydavo,
- prieš tai aktyvesnius aptalžius (kulniuok paskui atgal 20
km pėsčias žiemą).
- Kas buvo tie operatyviniai
jaunimo būriai?

Žinodami, kad būsim stabdomi, mes su žmona buvom
pasiėmę pasus, kur parašyta
mūsų gyvenamoji vieta, o mes
gyvenome su tėveliais prie dabartinio Konstitucinio teismo.
Kai demonstracijos dalyviai
patraukė Lenino prospektu ir
mus sustabdė, mes išsitraukėm pasus - žiūrėkit, parašyta, kad mes gyvenam Lenino prospekto 34 name. Negi
mes negalime pareiti namo?
Milicininkams buvo visiškai
netikėta, jie pasimetė. Kol su
mumis aiškindavosi, demonstrantų gretos praeidavo toliau.
Kordonas kaip ir netekdavo
prasmės. Taip atsitiko bent
tris kartus, ir demonstracija
pasiekė buvusią Gagarino
gatvę. Iki KGB rūmų buvo likęs vienas kvartalas. O jau ten
nebežiūrėjo į jokius pasus.
Nukelta į 1O-tą psl.
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llal SAVAITE

LIETUVOJE

URM Izraelyje
Užsienio reikalų ministeris Petras Vaitiekūnas oficialiu vizitu vasario 27 d. lankėsi Izraelyje, su prezidentu
Šimon Peres aptarė stipresnio Lietuvos ir Izraelio politinio, kultūrinio, ekonominio bendradarbiavimo galimybes. Ministeris pabrėžė,
kad būtina stiprinti intelektualų, akademinės bendruomenės ir jaunimo dialogą.
Izraelio prezidentas išsakė
savo, kaip litvako, šiltus jausmus Lietuvai, domėjosi dabartinio Lietuvos gyvenimo
aktualijomis. Susitikime taip
pat aptarti Europos sąjun
gos (ES) kaimynystės politikos klausimai.
P. Vaitiekūnas supažindino Izraelio prezidentą su
Lietuvos patirtimi priimant
Europos sąjungos sprendimus. Izraelis, anot prezidento Š. Pereso, Lietuvai galėtų

buvo beveik 15 bln. Lt. 2007
m. pabaigoje valstybės skolą
sudarė: centrinės valdžios
skola - 15.800 bln. litų (2006
- 14.236 bln. litų), vietinės
valdžios skola - 873. 7 mln.
litų (2006 m. - 655 mln. litų)
ir socialinės apsaugos fondų
skola - 23.8 mln. litų (2006
m. - 47.5 mln. litų).
2007 m. pabaigoje 32.8%
visos valstybės skolos sudarė
vidaus skola, kuri pernai
padidėjo 751.6 mln. litų.
Valdžios sektorius buvo skolingas vidaus kreditoriams:
finansiniam sektoriui-5.401
bln. litų, nefinansiniam sektoriui - 32 mln. litų, kitiems
kreditoriams - 38.2 mln. litų.
Užsienio skola padidėjo 1.007
bln. litų ir 2007 m. pabaigoje
sudarė 11.226 bln. litų, arba
67.2% visos valstybės skolos,
skelbia DELFI.
Atmetė

skundus
BNS skelbia, kad Europasiūlyti patirtį žemės ūkio,
pos
žmogaus teisių teismas
farmacijos ir informacinės
vasario
19 d. atmetė kaip netechnologijos srityse. P. Vaipagrįstus
trijų už nepavykusį
tiekūnas taip pat susitiko su
perversmą
1991 m. sausį nuIzraelio parlamento (Kneteistų
Mykolo
Burokeviseto) pirmininke Dalia Ytčiaus,
Juozo
Kuolelio
ir Lezik, Litvakų bendruomenės
ono
Bartoševičiaus
skundus
nariais.
prieš Lietuvą. PerversmininSutartis su Makedonija
kų skundai Strasburge buvo
Vasario 25-26 d.d. Lie- priimti nagrinėti 2006 m.
tuvos krašto apsaugos minis- sausį. Tai buvo pirmosios byteris Juozas Olekas su oficia- los prieš Lietuvą, dėl kurių
liu vizitu lankėsi Makedo- vyriausybei pateikti klausinijos sostinėje Skopje, kur mai dėl sąžinės ir susivienijibuvo pasirašyta sutartis tarp mų laisvės. Buvę komunistų
Lietuvos ir Makedonijos gy- partijos nariai skundėsi, kad
nybos ministerijų dėl bend- jų bylos Lietuvos teismuose
radarbiavimo karinėje sri- buvo nagrinėjamos nepatyje. Dvišaliame susitikime grįstai ilgai ir prašė milijosu Makedonijos gynybos mi- ninių kompensacijų. J. Kuonisteriu J. Olekas tvirtino, lelis prašė jam priteisti 4.3
kad Lietuva remia Makedo- mln. litų, M. Burokevičius
nijos narystę NATO, pasida- prašė atlyginti moralinę ir
lino informacija apie dalyva- materialinę žalą, bet sumos
vimą tarptautinėse veiklose nenurodė.
ir domėjosi padėtimi BalEuropos žmogaus teisių
kanų srityje po Kosovo ne- teismas savo sprendime papriklausomybės paskelbimo. brėžė, kad Lietuvą apskunTaip pat vyko susitiki- dusių perversmininkų byloje
mai su Makedonijos užsie- būtina remtis istorinėmis bei
nio reikalų ministeriu, parla- politinėmis aplinkybėmis, be
mento pirmininku ir parla- to, atsižvelgti ir į įvykius iki
mento Gynybos ir saugumo Europos žmogaus teisių ir
komisijos nariais. Aptartos pagrindinių laisvių apsaugos
Makedonijos perspektyvos konvencijos įsigaliojimo Lietapti NATO nare, galima tuvoje, t.y. iki 1995 m. biržeLietuvos pagalba šioje sri- lio 20 d. Tai buvo būtina dėl
tyje, Makedonijos galimybės to, jog pareiškėjai ne tik įro
prisidėti prie saugumo irstadinėjo, jog jie persekiojami
bilumo zonos kūrimo Pietry- už veikas, kurios jų padačių Europoje, dvišalės prob- rymo metu nebuvo laikomos
lemos su Graikija dėl Make- nusikaltimais, bet ir ginčijo
donijos pavadinimo. Iš Skop- Lietuvos nepriklausomybės
jes Lietuvos krašto apsaugos praradimo bei jos atkūrimo
ministeris ir jo vadovaujama aplinkybes.
delegacija vasario 26 d. išTeismo nuomone, nagrivyko į Kosovą, kur lankė čia nėjant bylą iš esmės nenustaNATO misijoje KFOR tar- tyta nė viena aplinkybė, kuri
naujančius Lietuvos karius.
leistų teigti buvus minėtų
Valstybės skola
konvencijos straipsnių paFinansų ministerijos duo- žeidimus. Europos žmogaus
menimis, valstybės skola 2007 teisių teismas taipgi pabrėžė,
m. pabaigoje buvo 16.698 kad su pareiškėjais nebuvo
mln. litų, o tai sudarė 17.3% elgiamasi diskriminuojanBVP. 2006 m. valstybės skola čiai. RSJ
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Teisingai suprastas kapitalizmas

2006 m. išvyksta į JAV
rašyti daktarato darbo ir dirbti
Ekonomikoje laisvė kaip
knygos žodžiais tariant, žmo- žmogaus moralinį tobulėjimą.
kapelionu ŠVč. Mergelės Magebėjimas save dovanoti
gus yra kviečiamas "atbaigti Būtent, yra galimybės laisvorijos Nekaltojo Prasidėjimo
Daktaro disertacija Lais- žemę". Šis pašaukimas žmo- sios rinkos aplinkoje žmogaus
seselių vienuolyne Putname,
vosios ekonomikos šaltin'iai ir gui skirtas dėl jo paties tobu- moralinį vystymąsi ugdyti,
CT. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. tihfui pagal enciklikq Centesi- lėjimo, jo žmogiškų gebėjimų skatinti ir tobulinti. Bet tam
tęsia darbą Vytauto Didžiojo
mus Annus kaip tik ir nagri- vystymo. Ekonomika kaip tik reikalingos sąlygos, kuriose
nėja, ką reiškia teisingai su- šią erdvę žmogui suteikia. laisvoji rinka veikia: būtent
prastas kapitalizmas, kurio Žmogus, kuris įpareigotas pozityvus požiūris j verslą, papagrindu popiežius Jonas vystyti savo laisvę ir kūrybiš garba privatinės nuosavybės
Paulius 11 siūlė vystyti ne tik kumą, kaip tik turi rasti šią teisei, laisvo žmogaus kūry
besivystančių, bet ir išsivys- laisvės ir kūrybiškumui vystyti biškumo vystymo galimybės
čiusių šalių ekonomikas. Ko- draugišką aplinką savo ūki ekonomikos sektoriuje, kuris
kia reikalinga teisinė, ekono- nėje veikloje. Juk ši veikla už- ypač pasireiškia verslumo suminė ir kultūrinė aplinka, kad ima vieną iš didžiausių žmo- gebėjimo vystyme bei stipriožmogus galėtų vystyti savo gaus veikimo žemėje būdų. j e juridinės sistemos aplinlaisvę suprastą ne kaip laisvę 'lbdėl laisvosios ekonomikos koje.
Šios disertacijos originadaryti ką nori, o ką privalai. tikslas suprantamas kaip viJeigu krikščioniška prasme suomenės organizacijos bū lumas yra mintis, kad, kaip James suprantame laisvę kaip das, kuris padeda žmonėms nas Paulius II išplėtojo "kūno
Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
žmogaus gebėjimą save dova- tobulėti savo pašaukime, teologiją", įvairiomis progonoti arba save atiduoti, tai realizuojant savo "panašumą mis kalbėdamas apie žmogaus
universitete dėstydamas mo- kaip šis gebėjimas turėtų į Dievą".
asmens kilnumą ir jo tikslą,
ralinę teologiją bakalauro
reikštis ekonomikos aplinko- Atėjo laikas tyrinėti "rinkos taip dabar atėjo laikas tyrinėti
teologijos ir religijos studijų
teologiją"
"rinkos teologiją", kuri savo
je? Vienas iš būdų yra versstudentams. Mokslinė domė
Nors ir gal keistai skam- ruožtu turi išryškinti žmogaus
lumo gebėjimas. Šiandien jau
jimosi sritis - Katalikų socialiyra suprasta, kad pagrindinis ba, bet labai svarbu, kad kapi- orumo ir jo tikslo įgyvendini
nis mokymas, etika, ekono- ekonomikos augimo faktorius talizmas arba laisvoji ekono- mo galimybes laisvosios rinmika.
Visuomeninės sistemos etika
1991 metų enciklikoje
Centesimus Annus Jonas
Paulius II klausė: "ar galima
pasakyti, kad komunizmo pralaimėjimas reiškia kapitalizmo kaip visuomeninės sistemos pergalę ir kad jo turi siekti tie kraštai, kuriuose vyksta
visuomenės ir ūkio pertvarka?
Ar tai tas modelis, kurį reikia
propaguoti Ilečiojo pasaulio
šalyse, ieškant tinkamo ūkinio
ir politinio vystymosi kelio?"
Ir tada jis sakė: "Jeigu 'kapitalizmo' vardu vadinama ekonominė sistema, kuri pripažįsta verslų, rinkos, privatinės
nuosavybės pagrindinį ir pozi- Disertacija apginta Vytauto Didžiojo universiteto sudarytoje Tuologijos mokslo krypties tarytyvų vaidmenį, taip pat atsa- boje. Iš kairės į dešinę: prel. d.oc. dr. V. S. Vaičiūnas, ku.n. prot dr. A. Narbekovas (pirmininkomybę už gamybos prie- kas), ku.n. dr. Kęstutis Kėvalas, k:un. prof. R. Dulskis, doc. dr. A. Širinskienė, k:un. prof. dr.
mones bei laisvą žmogaus ini- K. Meilus, prof. dr. V. Snieška
ciatyvą ūkinėje veikloje, tai į
anksčiau pateiktą klausimą yra pats žmogus: jo kūrybišku mika išliktų laisva. Jei popie- kos aplinkoje. Jono Pauliaus
tikriausiai reikėtų atsakyti tei- mas, iniciatyva, gebėjimas žius Jonas Paulius II ir kriti- 11 studija apie "dievišką" žmogiamai, nors gal tikslesni būtų dirbti su kitais, drąsa imtis kuoja kapitalizmą, tai dėl to, gaus seksualumo prigimtį
žodžiai 'verslų ekonomika', įgyvendinti įvairių sumanymų, kad jis yra nepakankamai lais- daugiau nebėra "nepatogi"
'rinkos ekonomika' ar pa- pagaliau jautrumas kitų porei- vas - būtent laisvas ta prasme, tema, skelbiant ją Bažnyčios
prasčiausiai 'laisvoji ekono- kiams ir gebėjimas laiku į juos kaip tą supranta krikščionių sakykloje. Peršasi mintis, kad
mika'. Bet jei 'kapitalizmas' atsakyti. Thigi, visos šios savy- tikėjimas. Išnaudojimas, ne- kaip Jonas Paulius 11 paveikė
suprantamas kaip sistema, ku- bės susijusios su žmogaus mo- teisybės, korupcija, požiūris į "naująjį sąmoningumą" Bažrioje ūkinės laisvės neriboja raliniu ir dvasiniu pajėgumu žmogų ne kaip į asmenį, bet nyčios kalbėsenoje apie žmoteisinė sistema, tarnaujanti išstovėti prieštaravimų aki- kaip į priemonę - tai vis yra gaus seksualumo bei šeimos
integralinei žmogaus laisvei ir vaizdoje, aplinkoje, kuri per- tos nuodėmės įtakotos žmo- prigimtį, taip dabar Bažnyčia
laikoma ypatingu matu tos pildyta pesimizmu, pasyvumu gaus nelaisvės formos, kurios turi įtvirtinti atnaujintą pokaip atspindys matosi eko- žiūrį apie rinkos tikslus ir veilaisvės, kuri pirmiausia yra ir apatija.
etinio ir religinio pobūdžio,
Žmogaus pašaukimas yra nomikos organizavime. Todėl kimo būdus pagal Jono Pautai tokiu atveju atsakymas ne- tapti panašiu į savo Kūrėją. labai svarbu, kad laisvoji rinka liaus 11 pradėtą diskusiją apie
Senojo Tustamento Pradžios veiktų taip, kad palaikytų laisvąją ekonomiką. Šis užm.oabejotinai ginčytinas".

Laisvė

be tiesos ...

Atkelta iš 2-ro psl.
padarę,

ir mano, kad to užtenka? .. Koks yra krikšsantykis su sūnumi palaidūnu, kuris neatgailavo, t.y. nesugrįžo tiek, kad jį galima būtų lyginti
su tuo klasikiniu bibliniu sūnum palaidūnu?
Thi kartu yra labai gilus žmogiškasis klausimas,
kuris mane patį kamuoja vos ne kasdien: kaip rasti
santykį, kaip susikalbėti su žmogumi, kuris dėl psichologinių, moralinių ar pasaulėžiūrinių priežasčių
tavęs paprasčiausiai negirdi arba girdi savaip? Aš
sprendžiu tą klausimą taip: jeigu tas žmogus nusidėjęs, tai atgaila vis dėlto labiau reikalinga jam, o
ne man; man reikalinga mano paties pastanga, kuri
tai atgailai kelią palengvina, ir šia prasme kito žmogaus atgaila iš tiesų yra man reikalinga, kadangi ji
paliudija tos mano pastangos tikrumą ir vaisingumą.
čionio

Tuo būdu kito žmogaus atgaila man suteikia tam
tikrą džiaugsmą, bet jinai jokiu būdu nėra skirta
mane patenkinti kaip įžeistą, nuskriaustą ar pan.
žmogų. Labai daug žmonių verčia atgailauti kitus
todėl, kad patys yra labai silpni ir nesusitvarko su
savo puikybe ar nuskriaustumu...
Tuigi, sėsti prie stalo su žmogumi, kuris nei atgailos, nei išpažinties neatliko, yra krikščionio pajė
gumo ir jo širdies erdvumo patikrinimas. Aš manau,
kad Vyskupas čia turi rodyti pavyzdį, jis turi žengti
per bažnyčios slenkstį ir, jei reikia, sėsti prie stalo
su žmogumi, kuris, ačiū Dievui, irgi linkęs sėsti kartu. Reikia kabintis už kiekvieno geranoriško atgailos krustelėjimo, nes nuo to labai priklausys, ar sū
nus palaidūnas vieną dieną nubus atgailai, ar dar
labiau užsidarys savyje. (...)
Beje, kalbėdamas su vysk. Tumkevičium, Tu
pacitavai pačią problemiškiausią ir kartu silpniausią, mano požiūriu, Ganytojiško laiško vietą. Tą,
kur Lietuva suskirstyta į 'tikrus patriotus' ir į tuos,

jis galėtų vystytis "rinkos
teologijos" tyrinėjimo galimybių link. Todėl svarbu yra toliau tyrinėti rinkos ekonomikos galimybes, įkūnyti žmogaus pašaukimą kūrybišku
mui. Ką gi rinkos ekonomikos
aplinkoje reiškia teologinė
tiesa, kad žmogus sukurtas
pagal Dievo Kūrėjo paveikslą
ir pakviestas būti jo bendradarbiu? Teologija kalba
apie ŠVč. Ilejybės asmenų tobulą vienybę, vartodama
"subjektiškumo" sampratą
apibrėžiant vidinį Švč. 'Irejybės asmenų santykį. Jonas
Paulius II vartoja šį terminą
įvardindamas žmogaus ir visuomenės tikslus. Kokios laisvojoje ekonomikoje egzistuojančios galimybės galėtų įkū
nyti asmens savęs dovanojimą

vystant

šį

žmogaus ir visuo-

menės "subjektiškumą"?
Požiūrį

perkeisti teologinės
antropologijos dėka
Teologijoje suprantama,
kad su Velykų įvykiu yra prasidėjęs pasaulio perkeitimo
vyksmas. Tuip pripažįstama,
kad žmonijos gyvenime neturi
likti sričių, kurios gali būti
atskirtos nuo šio vyksmo. Tudėl negalima kalbėti apie visišką ekonomikos, politikos
ar kultūros autonomiją, paliekant jas tik sekuliariai suprastam vystymuisi. Svarbu ieškoti
rinkos ekonomikos vidinės logikos perkeitimo būdų, kurie
padėtų sekuliarų požiūrį perkeisti teolotQiiės antropologi.j os dėka. Sį uždavinį popiežius J anas Paulius 11 vadina "naująja evangelizacija",
kurios, kaip jis sako, "nedelsiant reikia dabartiniam pasauliui" ir kuri "turi atlikti
vieną iš esminių dalykų skelbti visuomeninį Bažnyčios
mokslą" ( Centesimus Annus
nr. 5).
Antortaus moksliniai
straipsniai disertacijos tema
1. Kėvalas K. Laisvosios
rinkos tema popiežiaus Jono
Pauliaus 11 enciklikoje Centesimus Annus 11 Soter. 2005. Nr.
16 (44). P. 45-60. 2. Kėvalas K.
Jono Pauliaus 11 personalizmas
ir enciklikos Centesimus Annus
žvilgsnis į rinkos ekonomiką.
Laisvosios rinkos tema popiežiaus Jono Pauliaus 11 enciklikoje Centesimus Annus 11 Soter.
2007. Nr. 23 (51). P. 203-219.
Pagal "Vatikano radiją" ir
kun. dr. K. Kėvalo šaltinius
parengė
N. Šmerauskas

kurie kolaboravo. Yra visai neaišku, kaip tikrais
patriotais tampama. ( ...) Vadinasi, tikras patriotas
yra tas, kuris laikosi 'tikros' pasaulėžiūros ir 'tikrų'
pažiūrų. Be abejo, šitaip apibrėžus 'tikrųjų' ratą,
įsileisti kitokius tampa paprasčiausiai nuodėminga.
Čia glūdi rimta Lietuvos bėda: apibrėžiamas
'tikrosios Lietuvos ratas, kas į jį nepatenka, tas priešas, kalbamasi tik su savais, verdama tik savos
patirties sultyse, kitų žmonių patirtys suvokiamos
visiškai neadekvačiai...
Tuip ir įvyksta, kad 'tikrieji' lietuviai gali nuvesti į 'tikrą' aklavietę. Tuomet ateis kiti 'tikrieji' ir iš savo pasaulėžiūros smerks kitus...
Krikščioniškosios atgailos problema yra amžina, jinai yra tiek tikra ir reikšminga, kad neverta
dėl to net ginčytis. Tučiau verta abejoti ar teisūs tie,
kurie ją paverčia kertiniu politiniu klausimu. (...)
Lik sveikas. Jau toli po vidurnakčio. Kad ir
kaip ten bebūtų su atgailomis, o išsimiegoti reikia...
Tuvo - Vaidotas.
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Gera naujiena taupytojams

Praėjusiais metais Lietuvoje blavo svengtas rašiniq konkursas "Seimo vizija". Vertinimo
komisija gavo 70 darbq, iš jų buvo atrinkta 10 geriaasių. Geriausiu pripatintas Antaninos
Strum.ilienės (Birštoaas) rašinys, jai ir atiteko svarbiausias apdovanojimas - kompiuteris.
Lietuvos 'fBlstybės atkiilim.o dienos ihabrėse ~vasario 1S d. nugalėtgjai buvo pakviesti į
seimo rimus. Juos pasveikino seim.o pirmininko pirmasis paftduotojas Juriėnas, vertinimo komisijos nariai seimo nariai R. Remeika ir V. Aleknaitė-Abramikienė. Nuotraukoje
rašinių konkurso nųalėtojai su Lietuvos seim.o nariais
Ntr. iš Lietuvos respublikos seimo tinklalapio

e.

Kailiniai - partijoms ar liaudžiai?
ALGIMANTAS ZOWBAS

Nezyški, tačiau jau pastebima Lietuvos Socialdemokratų partijos (LSDP) griūties
pradžia, nors tendencijos abejotinos. Naudos, žinoma, iš
griuvenų maža; griauti galima
tik kuriant ką nauja. Turkim,
iš A. Paleckio ar V. Andriukaičio "idėjų„ nieko gero negalima tikėtis, nes pirmasis
tebešneka savo senelio lūpo
mis, antrasis - lieka paklusnia
LSDP prielipa. Vakarietiško
tipo socialdemokratinis politinis darinys, kW'iam atstovauja
Lietuvos Socialdemokratų są
junga (LSDS), dabartiniame,
socialine atskirtimi pasižyminčiame, mūsų gyvenime yra
itin reikalingas, tačiau ji
"biedna", nes teisinga.
Vienintelė, SSRS veikusi
Komunistų (bolševikų) partija (SSKP) buvo įsivilkusi į šiltus partinius kailinius, o liaudžiai, kad nesušaltų penėda
ma partiją, išrado šimtasiūles.
Th. partija ar jos atžalos išliko
Rusijoje, išliko ir Lietuvoje.
Lietuvoje Atgimimo metu
ta pati čia veikusi SSKP kailinius išvertė ir pasivadino
LDDP. Tučiau kailiniai, ar jų
vilna viduje ar išorėje, liko
kailiniais, šildė LDDP persivadinusią į LSDP partiją bei
kitas tos pačios kilmės partijas (liaudininkus, darbiečius,
socialliberalus, hoeraldemokratus). Komunistų partijos
auksas niekur nedingo, tik per
prichvatizacijas ištekliai dar
pasipildė, todėl, nors gimjnin-

gų partijų

daug, pinigų kailiniams užtenka. Ir ar tos partijos jungias~ ar skiriasi, ar nariai
valkatauja iš vienos partijos į
kitą, kailinių netektis negresia, juolab, kad lopinių kailiniams palopyti (ypač rinkiminių kampanijų metu) dosniai
parūpina SSRS valdžios perėmėja "matuška„ (motinėlė)
Rusija. Dabar, įsivilkę i minimus partinius kailinius, jų nariai bei globotiniai išliko įsitai
sę visų lygių valdžiose, teismuose, jų rankose verslo ir
valstybės reikalų tvarkymas
(politika).
Liaudimi Lietuvoje labiausiai rūpinasi Vakarai, kurie
nemokamai kailinių, žinoma,
nesiūlo, tačiau klimatui atšilus,
liaudžiai užtenka labdaros
būdu dovanojamų modernių
sintetinių šimtasiūlių (nukopijavo begėdžiai sovietinį išradimą). Liaudis taip pat norėtų
į kailinius įsivilkti, tačiau.„
Liaudis tarp daugelio de-

mokratinėmis pasivadinusių
partijų pasimeta, sudurtinio

i

žodžio "socialdemokratija"
pirmą daŲ ir i jos esmę ir kilmę pavadinimuose nebekreipia dėmesio, todėl po rinkimų
tik atsidūsta: ''visi velniai, visi
raguoti, visi kailiniuoti". Antai, socialdemokratų partijos
ir socialdemokratų sąjungos
esmė slypi santrumpoje "social", nes sudurtinio žodžio
antroji dalis vienoda, o vadinimas partija ar sąjunga esmės
nekeičia, nes abi yra politiniai
dariniai. LSDP darinyje "so-

cial" iš tikrųjų reiškia socialistinė (bolševikinė), o LSDS socialioji. O skirtumas tarp
šių darinių toks, kad LSDP
rūpinasi kailiniais sau, o
LSDS - liaudžiai.
LSDP kilmę aptarėme
anksčiau, o LSDS yra tikroji
Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro, Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovo Stepono Kairio
vadovaujamos partijos idėjų
tęsėja. Šį partijos pavadinimą
nugvelbė ir panaudojo LDDP,
kaip kaukę savo kilmei užmaskuoti, ir dabar Vakaruose
begėdiškai vaidina socialiai
orientuotus politikus, nors iš
tikrųjų yra laukinio kapitalizmo atstovai.
Th.igi LSDP narius turė
tume vadinti socialistiniais
demokratais (bolševikais), o
štai l.SDS narius- socialiaisiais
demokratais. Manyčiau, reikia stiprinti pastarąjį politinį
darinį, i kurį galėtų jungtis
konservatyvioms idėjoms nepritariantys intelektualai bei
padorieji socialistai. LSDS
plėtrai ir tvirtinimui, kaip partiniu atžvilgiu neubiangažavę
tarpininkės, galėtų padėti visuomeninės organizacijos.
Reikėtų tartis, abipusiai naudingai bendradarbiauti. LSDS
idėjas, jos veiklą, regis, turėtų
palaikyti Lietuvos sąjūdis, Piliečių santalka, Lietuvos Jaunimo organizacijų taryba, kurios, tikėtina, neatsisakytų institucinės paramos bei LSDS
idėjų aktyvesnio propagavimo.

Bilietai i Lietuvą 2007-2008

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

SKAMBINTI:

416-232-2112/402

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI:

416-232-2112/403

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

lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008

$675
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

O.b Orav Travel Inc.
5650 Yonge Street ai Finch
Toronto, Ontario M2M 4G3

647-998-6405
Toli free 1-800 361-9487
Fax 41 6-221-4885
gabriele@bdt.ci.i...°NT REG. 03228277
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Pagal Kanados tradiciją
vyriausieji finansų tvarkytojai naujus finansinius metus
pradeda nusipirkdami naujus batus. Šįkart finansų ministeris J. Flaherty nutarė
tradiciją aplenkti, paprašydamas prikalti naujus puseadžius seniems batams.
Siuo simboliniu veiksmu jis
jspėjo, kad būsimi finansiniai planai bus labai saikingi,
nes ekonominė ateitis labai
neapibrėžta. Biudžetas sulaukė gan vieningo pritarimo. Vyriausybė paskelbė
naują taupymo programą
7iJx free saving account. Sulaukct 18 metų ir vyresni gali
investuoti į šią sąskaitą kasmet iki S,000 dol. Investicijos
neapmokestinamos, neskaičiuojamas ir kapitalo prieaugis (capital gains). Skirtumas nuo RRSP - šias santaupas galima naudoti bet
kada. Pensininkams irgi padaryta žymi nuolaida. Neapmokestinamos pajamos padidinamos iki 3,SOO dol. vietoje ankstesnės SOO dol. sumos, neliečiant GIS (Garanteed Income Supplement).
Daugiau lėšų bus skiriama
jvairioms studentų, doktorantų ruošimo programoms,
pagalba studijuojantiems užsienio universitetuose. Numatyta lengvatos didelėms
ir mažoms verslovėms, gyvulių augintojams. Žymios permainos, gerinant valstybės ir
asmens dokumentų saugumą, stiprinant policiją. Paramos sulauks genetikos ir kitų
sričių mokslininkai, daugiau
lėšų bus skiriama klimato
apsaugai, transportui, socialinėms reikmėms, kultūrai ir
menui bei švietimui. LJ.oera1ų partija pripažįsta, kad finansiniai planai pakankamai pagrįsti ir nekalba apie
rinkimų galimybę. NDP ir
Kvebeko Bloko partijų atstovai nusiteikę kritiškiau.
Praėjusią samlitę serbą
kilmės kaaadieBai surengė

protesto eitynes prie JAV
konsulato 'lbronte, provincijos vyriausybės rūmų ir Vankuveryje. Jie ragina nepripažinti Kosovo atsiskyrimo
nuo Serbijos. JAV, D. Britanija ir kitos valstybės pripažino Kosovo gyventojų teisę
apsispręsti. Kanados vyriausybė nepareiškė savo požiū
rio į neseniai paskelbtą Kosovo srities atsiskyrimą, nes
Kanados federacijai gali vėl
aštriau kilti Kvebeko atsiskyrimo klausimas.
Job 1bry pasilieka Ontario konservatorių vadovas.
Praėjusiuose rinkimuose jo
siūlymas remti valstybės lė
šomis visas religines mokyklas sulaukė vieningo pasipriešinimo ir nulėmė rinkimų rezultatus. Nors įvyku
siame konseIVatorių pasitarime Londone, ON, užJ. 'lbry balsavo gerokai daugiau

nei pusė dalyvių, tačiau tai
nebuvo visuotinis pritarimas. J. 'lbcy pažadėjo stengtis atgauti prarastą vietą parlamente, telkti konservatorius būsimiems rinkimams.
Federacinė vyriausybė

įsteigė naują organizaciją,
kuri tirs mok.esčių mokėtojų
skundus dėl galimų klaidų ir
netikslumų. Jos vadovu pa-

skirtas advokatas Paui Dube.
Organizacija kartą per mė
nesį privalės atsiskaityti mokesčių ministerijai. Kanados
mokesčių mokėtojų sąjunga
pritaria tokios įstaigos darbui. Mokesčių ministerijos

darbuotojai tvirtina, kad dėl
jų darbo gaunama mažai nusiskundimų.

Manitobos 30-ties indė
atstovai
nusiuntė laišką Anglijos karalienei, reikalaudami oficialaus atsiprašymo už patirtas skriaudas tuometinėse
mokyklose. Indėnai tvirtina,
kad 10,000 vaikų jose patyrė
nų bendruomenių

fizinę, psichologinę ir seksualinę prievartą. Jie prarado

ryšius su šeima ir bendruomene, galimybę susipažinti
su savo kultūra, kalba, tmdicijomis. Kadangi tuo metu
karalienė buvo valstybei vadovaujantis asmuo, jai ir adresuojamas prašymas. Indė
nai tvirtina, kad dabartinė
Kanadosvaldžiaskiria2bln.
dol. išmokų nuskriaustiems
buvusiems mokyklų auklėti
niams, bet nesiruošia atsiprašyti viešai. Federacinės
vyriausybės atstovai primena, kad buvo priimtas susitaikymo pareiškimas 1998
m., tačiau indėnų bendruomenės nori viešo atsiprašymo, tokio kokį neseniai padarė Australijos vyriausybė
savo čiabuviams. Laiškas su
reikalavimu per gen. gubernatorę perduotas karalienės
sekretoriatui.
Kanada pagal susitarimą perka iš Vokietijos senus
tankus Leopard. Kaip tvirtina Kanados gynybos ministeris P. MacKay, jie reikalingi tankų remonto dalims.
'Thnkai dažnai patiria požeminių bombų sprogimus, jie
sugadinami. Kanada yra pasiskolinusi iš Vokietijos 20
modernesnių Leopard tankų, nes turimi senesni modeliai neapsaugo karių nuo didelio karščio Afganistane.
Kanadiečiai siunčia labai
reikalingą pagalbininką į
tarptautinę erdvių stotį. Ro-

botas Dextre, 3.7 m aukščio
su judriomis elektroninėmis
rankomis ir liemeniu, galės
atlikti daŲ remonto, montažo, kitų pagalbinių darbų
erdvėse. Dabar juos pasikeisdami atlieka astronautai. Robotą, kainavusį 200 min. dol.,

galima pritvirtinti prie jau
anksčiau pagamintos Canadann 2 ir atlikti sudėtingesnes
užduotis erdvėse. SK
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<® MllSU TBVYl\IEJE
KOVA SU PATYČIOMIS

BNS skelbia, kad Lietuvos mokyklose planuojama įgyvendinti patyčių apsisaugojimo programą, kurios
metu kovoti su patyčiomis
bus mokoma visa ugdymo
įstaigos bendruomenė. "01weus" programa, kuri bus
įdiegta 30-yje Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų mokyklų, skirta mažinti patyčių
ir kito nedraugiško elgesio
apraiškas, išmokyti mokytojus, mokinius, tėvus, mokyklos administraciją pastebėti
patyčias ir tinkamai įjas reaguoti. Švietimo ir mokslo
ministerija šiai programai
įgyvendinti 2008 m. skiria 2.5
min. litų. Psichologų teigimu,
7 iš 10 vaikų patiria patyčias.
"Olweus" patyčių apsisaugojimo programa JAV Smurto
tyrimų ir apsisaugojimo centro buvo pripažinta viena iš 12
pačių veiksmingiausių smurto apsisaugojimo programų
pasaulyje.
PRASTA MITYBA

Mitybos specialistų manymu, Lietuvos gyventojų
valgymo įpročiai ne gerėja,
o kai kur net blogėja. Pagal
kai kuriuos rodiklius pasaulio žinovai Lietuvą priskiria
netgi prie besivystančių šalių. Mokslininkai su neteisinga mityba sieja net 10%
mirties ar invalidumo atvejų. Informacijos apie lėtinių
ligų, susijusių su mityba, paplitimą Lietuvoje yra labai
mažai, todėl dažnai pasinaudojama tik teoriniais
skaičiavimais. Pagal juos kas
penktas vaikas gali sirgti
mažakraujyste. Nuo 1994
m. kas 2 metus tiriami tik
kelių Lietuvos rajonų atsitiktinai pasirinktų gyventojų
mitybos įpročiai. Iš šių tyrimų matyti, kad apie 40%
Lietuvos gyventojų geria
riebų pieną. Nors joduota
druska dabar prieinama visiems, apie jos naudą gyventoj ai žino nepakankamai.
Beveik 2 kartus per daug
vartojamas cukrus ir druska.
Net 70% tiriamų rajonų vyrų skundžiasi aukštu kraujospūdžiu. Prieš 7 m. šis skaičius buvo mažesnis. Daugė
ja viršsvorį turinčių vyrų. Išsivysčiusiose šalyse šioje
grupėje jų būna nedaug,
todėl šioje srityje Lietuva
atsiranda tarp besivystančių. Svarbiausia viršsvorio
priežastis, kad iš riebalų
gaunama net 45% organizmui reikalingos energetinės
vertės - 1.5 karto daugiau
negu rekomenduojama.
PANIKA PANEVĖŽVJE

20 karių iš Karaliaus Mindaugo bataliono, o vaikai
raginami vakare neiti iš namų. Apie incidentą informuotos miesto bendrojo
lavinimo mokyklos. Pamokos vyksta įprasta tvarka.
Per radiją prašoma miesto
gyventojų pasirūpinti kokybišku laiptinių apšvietimu,
o apie įtartinus žmones pranešti policijai.
ARTI SKURDO RIBOS

Ataskaitoje apie socialiES šalyse rašoma, kad kas ketvirtas Lietuvos nepilnametis gyvena ties
skurdo rizikos riba, ir tai yra
vienas blogiausių rodiklių
ES. Blogiau pagal šį rodiklį
už Lietuvą ES ataskaitoje
atrodo tik Latvija ir Lenkija,
kuriose ties skurdo rizikos
riba gyvena 26% nepilnamečių. BNS žiniomis, kartu
su šiomis šalimis bei Estija,
Italija, Liuksemburgu, Portugalija ir Graikija Lietuva
priskiriama šalių grupei, kuriose aukštas vaikų skurdo
lygis ir palyginti daug skurstančių vaikų gyvena dirbančių tėvų (Lietuvoje - apie
19% ), o ne bedarbių šeimose (Lietuvoje - apie 7% ).
Ataskaitoje teigiama, kad
Lietuvai ir kitoms šios grupės šalims būtina plėtoti socialinę paramą šeimai ir didinti kvalifikuoto darbo prieinamumą nors vienam iš
šeimos maitintojų. Vaikų
skurdo lygis Lietuvoje, pagal pateiktus skaičiavimus,
viršija suaugusiųjų skurdo
lygį šalyje, kuris siekia 20%.
nę apsaugą

priemonių
užpuolimų vasario

Vasario 16-osios šventėje Čikagoje (2008.I.10). Iš k.: M. Prapuolenis, N. Šmerauskas, R.S.
Gilchrist (kalbėjęs lietuviams), E. Minkštimas (atlikęs meninę programą) ir S. Kuprys

MuDis pavyks
Nepriklausomybės šventė Čikagoje
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90
š.m. vasario 10 d. Maria
High School (gimnazijos) auditorijoje, Čika
goje. Tai tradicinis minėjimas, rengiamas kasmet Amerikos lietuvių tarybos Čikagos skyriaus. Prieš 10.30 val. šv. Mišias šauliai ir ramovėnai pakėlė JAV ir Lietuvos vėliavas Švč.
M. Marijos Gimimo šventovės aikštėje, o vė
liau su savo vėliavomis dalyvavo pamaldose.
Šv. Mišias atnašavo kun. dr. Kęstutis Trimakas
ir pasakė įdomų, šventės dienai pritaikytą pamokslą. Kad žmonėms būtų patogiau, parapijos salėje buvo paruošti pietūs, o po jų visi rinkosi į arti esančią Maria High School auditoriją 1 val. minėjimui.
Atėjo, kas galėjo, nepaisydami rekordinio
šalčio ir žvarbaus vėjo. Auditorijoje matėsi
daugiausia vyresniųjų, kurie kasmet stengiasi
minėjime dalyvauti, bet buvo ir jaunesnių.
metų minėjimas įvyko

(Čikagos apylinkėse

ir pačioje Čikagoje
vyksta gana daug Vasario 16 minėjimų
švenčių beveik visą
vasario mėnesį, tai
dalyviai pasiskirsto).

ĮTAKINGA BENDROVĖ

se

Minėjimą pradėjo

Didžiausią Baltijos šalymažmeninės prekybos

tinklą

valdanti bendrovė
"Maxima LT" yra įtakin
giausia jėga Lietuvoje, rodo
žurnalo "Valstybė" užsakymu atlikta Lietuvos gyventojų apklausa. Sąrašo 2-oje
ir 3-oje pozicijose yra atitinkamai Socialdemokratų partija ir Nacionalinis radijas ir
televizija (LRT). Toliau rikiuojasi leidyba užsiimanti
"Lietuvos ryto" grupė, naftos perdirbimo bendrovė
"Mažeikių nafta", "Respublikos" leidinių grupė, TV3
ir "Tango" televizijos. Dešimtuką baigia Tėvynės są
junga, Darbo partija ir valstybės valdoma "Lietuvos
energija", užimančios atitinkamai 7-10 vietas. Sąraše
yra daugiau negu 30 įmo
nių, partijų ir žiniasklaidos
priemonių. Aiškinama, jog
vienos ar kitos struktūros
įvardijimas

įtakingiausia

nutarta sau- nebūtinai rodo realiai diimtis po džiausią įtaką. Gali būti, kad
27 d., kai žemesnėje pozicijoje esansutrikusios psichikos žmo- čios grupės, susivienijusios
gus peiliu nužudė du vyriš- kokiam nors konkrečiam
kius, o dar vieną sužeidė. tikslui, gali būti įtakinges
BNS praneša, kad nuo vasa- nės už pirmaujančią , kuri
rio 28 d. pradėjo patruliuoti sieks savo tikslų viena. RSJ
Panevėžyje

gumo

TELKINIUOSE - - - - -

Evelina

Oželienė,

Čikagos ALTos sky-

riaus pirmininkė.
Programai vesti pakvietė Vidą Brazaitytę. JAV ir Lietuvos
Kalba Lietuvos gen. himnų giedojimui
konsulas Čikagoje Ar- vadovavo Aušra Bužėnaitė. 'fylos mivydas Daunoravičius
nute buvo pagerbti
žuvusieji už Lietuvos laisvę. Invokaciją sukalbėjo ev. vysk. Hansas Dumpys.
Nepriklausomybės paskelbimo ir Valstybės
atkūrimo aktus skaitė Čikagos lituanistinės
mokyklos mokiniai. Sveikino Lietuvos gen.
konsulas Arvydas Daunoravičius, pabrėžęs,
kad "Vasario 16-osios dvasia buvo su mumis
visada!". Baigdamas kvietė vieningai atlikti
dar daug darbų Lietuvos gerovei ir būti vie-

ningais. Pagrindinę kalbą pasakė ats. gen. mjr.
Jonas A. Kronkaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas. Tuupant laiką, jis kalbėjo angliškai. Trumpai pažvelgęs į laikotarpį prieš nepriklausomybę 1918
m. ir okupacijas, ilgiau sustojo po 1990
m. Kovo 11 d. atkurtos valstybės gyvenimo, paminėjęs pasiektus laimėjimus ir
kritiškai pažvelgęs į
dabartines negeroves, duodamas ,gana
daug pavyzdžių. Zmonės nepatenkinti. Jie
organizuojasi. Įsi.
jungia vis daugiau Kalba ats. gen: ?1Jr. Jojaunimo. Kaip pa- nas A. Kronka1t1s
vyzdį paminėjo "Piliečių santalką" , kuri reikalauja valdžios skaidrumo. Stengiamasi auklėti žmones, kad atskirtų tuščius pažadus nuo realybės. Savo kalbą
baigė žodžiais "We shall succeed!" (mums
pavyks!).
Po to kalbėjo JAV Valstybės departamento
Skandinavijos ir Baltijos skyriaus vedėjas Robert S. Gilchrist. Sveikindamas šios šventės
proga, sakė, kad neseniai yra pradėjęs dabartinį darbą ir su lietuviais susitinka pirmą kartą.
Paminėjo Lietuvos pasiektus laimėjimus, kalbėjo apie JAV palankumą ir paramą bei dė
kingumą Lietuvai, pagalbon atėjusiai Irake ir
Afganistane. Sakė, kad yra ir problemų ir kaip
vieną jų paminėjo žydų kapines Šnipiškėse,
kur norima statyti namus. Bet problemos yra
sprendžiamos ir palinkėjo Lietuvai žengti toliau demokratijos keliu. Pat Michalski, Cook
County atstovė etniniams reikalams, pasveikino Cook County iždininkės Maria Pappas
vardu.
ALTos Tarybos pirm. Saulius Kuprys, pasveikinęs visus ir padėkojęs už paramą ALTui,
perskaitė rezoliucijas. Po pertraukos, per kurią buvo renkamos aukos, vyko meninė dalis.
Jos atlikėjas - jaunas pianistas Edvinas Minkštimas, Julliard mokyklos auklėtinis ir M.K.
Čiurlionio 2007 m. konkurso laimėtojas, paskambinęs M.K. Čiurlionio ir F. Liszt'o kū
rinių. Aldona Šmulkštienė
(Ntrs. Z. Degučio)

nrhl..ta..v FOUR SEASONS

•

PEDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

„
„
„
„
„
„
„

ROBERTAS NEKRAŠAS

KULNO SKAUSMAI
PĖDOS SKAUSMAI

PI RŠTŲ DEFORMACIJOS
NAGŲ

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

•

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

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

KfJ"./',..I~ REALTY LIMITED
Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, 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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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Montrealiečiai, dalyvavę

Vasario 16-osios priėmime Otavoje š.m. vasario 15 d. Iš k. Joana
šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis, Lietuvos garbės konsulas
Montrealyje Arūnas Staškevičius, Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, Silvija
Staškevičienė, Julija ir Petras Adamoniai

Adamonytė,

Hamilton, ON

London, ON

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS įvyko vasario 17 d.
dami užuojautą jos vyrui Daug, Mary Immaculate šventovėje.
sūnui Marion, tetai Eugenijai Jį vedė svečias iš Lietuvos
Repčytei bei visiems jos gimi- kun. Emilis Jotkus, Kauno Šv.
nėms, Kanados lietuvių fon- Dvasios (Šilainiuose) šventodui aukojo: $40 - E. Kronie- vės klebonas.
nė; $30 - A.H. Kšivickienė;
VASARIO 16-0SIOS 90$20 - J.L. Stungevičiai, V. Su- jų metinių minėjimas įvyko
batnikaitė, J. Krištolai tis. JK vasario 17 d., tuajau po šv.
Mišių nuvykus į Siluvos M.
ĮVAIRIOS ŽINIOS Marijos parapijos salę. KLB
Brazilijos lietuvių žurna- Londono apylinkės pirm. S.
las Mūsų Lietuva, skelbiantis Keras pasveikino susirinkusius į mums visiems brangią
informaciją lietuvių ir portujubiliejinę
šventę. Buvo sugiegalų kalbomis, iškopęs jau į

A.a. MARGARITAI REP-

ČYTEI-FOLEY mirus, reikš-

<loti Lietuvos ir Kanados himnai. Prel. J. Staškevičius sukalbėjo šventei pritaikytą invokaciją.

Buvo perskaityti Lietuvos
prezidento Valdo Adamkaus
ir Lietuvos seimo narės Irenos
Degutienės sveikinimai. Pasivaišinus kava ir pyragaičiais,
su įdomumu žiūrėjome dokumentinį filmą Kelias į Šiluvą.
Minėjimą baigėme tradicine
Maironio Lietuva brangi.
N ars tą dieną oras buvo
labai nepalankus, į minėjimą
susirinko gana daug šventiškai
nusiteikusių londoniečių.

Aldona V.

kokybišką spalvotą leidinį,

šiemet švenčia savo kultūrinės
tarnybos 60-metį. Šių metų
sausio mėn. numeryje pradė
ta spausdinti žurnalo nueito
kelio apžvalga. Jau sužinome,
kad leidinys Brazilijoje - vienintelis informacijos šaltinis
lietuviams, kad keičiantis redaktoriams kelio linija išlaikyta. Viskas pradėta po Antrojo pasaulinio karo. Mūsų
Lietuvos steigėju yra laikomas
kun. Pijus Ragažinskas. Pir- Vasario 16-osios minėjimo dalyviai Londone, ON, š.m. vasario
mas žurnalo numeris išleistas 17 d.
1948 m. sausio 1 d. Buvo
įsteigta nuosava spaustuvė,
Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
suorganizuota spaudos bendįsikūręs nuosavuose namuose rovė "Arte Grafica Lituania".
Minimi darbuotojai - Bronius
LIETUVIŲ KREDITO
Sukevičius, M. Tamalūnas ir
KOOPERATYVAS
broliai Juozas ir Jurgis Matelioniai. Turėta nemažai talki830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
ninkų ir bendradarbių. Inf.

TALKA

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais

šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

PASKOLAS
iki ..0.75% Asmenines nuo .........8.50%
santaupas .............1.00% nekiln. turto 1 m.........6.80%
kasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
kasd.pal.čekių sąsk.

INDĖLIAI:
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Dievas teikia mums meilę ,
kad mylėtume tą , kurį
Jis mums duoda''

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

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%

•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

manijoje. Atlikta garsaus
saksofonisto Vladimiro Če
kasino ir žymaus pianisto
Petro Geniušo parengta originali klasikinės fortepijono
muzikos ir džiazo programa

Vašingtono, DC, meno
galerijoje "The Corcoran
Gallery of Art" vasario 11 d.
vyko Lietuvos ambasados
JAV surengtas iškilmingas
Vasario 16-osios minėjimas "Įsiveržimas į klasiką" skambė
ir šventinis koncertas, su- jo Ukrainoje pirmą kartą. Lietuvos dienas rengia Lietutraukęs daug dalyvių. Susirinvos
ambasada Kijeve, Lietuvos
kusiuosius pasveikino Lietuužsienio
reikalų ministerija bei
vos ambasadorius JAV AudLietuvos
kultūros ministerija.
rius Brūzga ir pakvietė šventės kalbėtoją prof. Vytautą Gudija
Landsbergį, Europos sąjun
Sausio 21-27 d.d. Rimgos parlamentarą. Pastara- džiūnų vidurinėje lietuvių
sis savo kalboje pažymėjo, mokykloje vyko Kalbų diekad Lietuva visada jautė lais- nos. Pirmą dieną sudarytos
vės vėją, pučiantį iš didžiųjų keturios komandos pagal
vilčių šalies už Atlanto van- kraštus: Lietuva, Anglija,
denyno. Verta, sakė kalbėto Gudija ir Rusija. Antroji diejas, priminti garsųjį Didžio- na buvo Gudų kalbos diena.
sios Lietuvos kunigaikštys- Mokytoja Jekaterina Kartės generolą Tadą Kosciuš- kockaja supažindino su Guką, kuris didžiavosi savo kil- dijos rašytojais, švietėjais.
me ir garbingai kovoj o už Labiausiai visus sudomino
JAV laisvę, o grįžęs tapo va- informatikos kabinete vykęs
dovu kovoje su Rusija. Vė supažindinimas su žymiomis
liau prof. V. Landsbergis pa- Gardino vietovėmis. Trečioji
skambino M.K Čiurlionio kū - Anglų kalbos diena. Morybos. Po minėjimo ambasa- kytoja Zacharevskaja sudarė
dorius A. Brūzga pakvietė dvi grupes, kurios rungėsi
svečius į šventinį priėmimą.
tarp savęs: vertė tekstą, daiVasario 10 d. vykusiame navo, atsakinėjo į klausimus,
JAV LB švietimo tarybos po- piešė lentoje. Į ketvirtąją liesėdyje, pirmininkaujant Dai- tuvių kalbos dieną daugiauvai Navickienei, 2007 m. švie- sia susirinko mokinių. Dartimo premija paskirta Da- bavosi dvi mokytojos: Angenutei Bindokienei, ilgametei lė Valienė ir Loreta Saveljelietuviškos mokyklos mokyto- vienė. Ypač visus sudomino
jai, vadovėlių autore~ rašytojai, A. Matelio filmas Skrydis per
buvusiai dienraščio Draugas Lietuvą. Taipgi suvaidinta
vyr. redaktorei. Premijos me- įdomus vaizdelis, pasekta
cenatas -Amerikos lietuvių pasakų, įminta mįslių, supažindinta su Gervėčių kraštu.
fondas.
Penktoji diena buvo skirta
Rusija
rusų kalbai.
Sankt Peterburgo restorane "Marry Vanna" sausio Australija
A.a. Ona Skinderienė
31 d. pradėta lietuviškų valgių savaitė. Lietuviškus pa- Pečiulevičienė, 90 metų amtiekalus tą dieną gamino žiaus, mirė sausio 12 d. prieLietuvos generalinis kon- glaudoje Kanberoje. Velionė
sulas Sankt Peterburge Eit- gimė 1918 m. sausio 14 d.
vydas Bajarūnas ir jo žmona Leonoros dvare, Raudonės
Rita. Restorano lankytojams valsč., netoli Nemuno krantų.
pasiūlyta lietuviškos juodos Būdama 20 metų persikėlė
duonos, rūkytos mėsos, sil- gyventi į Kauną, kur lankė
kių su morkomis, salotų, lie- slaugių kursus, mokėsima
tuviškų barščių ir vėdarų. šinraščio. 1942 m. ištekėjo už
Taipgi restorane papasakota Broniaus Skinderio. Išaugino
apie lietuviškų valgių tradici- 4 vaikus. Vyras mirė 1973 m.
ją, supažindinta su jų ypatu- Vėliau brolis Aleksas ją atsimais. Nuo sausio 31 d. visą kvietė į Australiją. Čia ji susisavaitę buvo galima valgyti tuokė su Gediminu Pečiule
lietuviškų valgių, pagamintų vičiumi, kuris mirė 1990 m.
restorano virėjų. Sankt Pe- Ona, besikurdama Australiterburge veikia ir du lietu- joje, patyrė nemažai vargo,
viški restoranai - "Tri peska- bet nepalūžo. Įsijungė į bendria" ir "Gintaras", kuriuose ruomeninę lietuvių veiklą.
galima pasigardžiuoti didž- Buvo uoli įvairių renginių talkukuliais, "Žemaičių" bly- kininkė. Ji taip pat neužmiršo
nais ir kitais lietuviškais val- savo artimųjų Lietuvoje, pagiais. Taipgi Sankt Peterburgo siųsdama jiems siuntinių.
parduotuvėse galima gauti lie- 2003 m. Ona grįžo į Lietuvą,
tuviškų mėsų ir pieno gaminių. bet sušlubavus sveikatai, išvyko atgal į Australiją. Bellonen
Ukraina
laidotuvių namuose vyko šerUkrainoje vasario 6 d. menys. Su velione atsisveikinpradėti lietuvių kultūros, is- ti susirinko nemažas būtys tautorijos bei ekonomikos me- tiečių. Visų vardu atsisveikitai, tapsią ypatingos Ukrai- nimo žodį tarė Kanberos lienos ir Lietuvos draugystės tuvių bendruomenės pirmimetais. Iškilmingas "Lietu- ninkas Jonas Mockūnas, o
vos dienų Ukrainoje 2008" draugų vardu - Liudas Budzirenginys įvyko vasario 14 d. nauskas. Palaikai sudeginti ir
Kijevo valstybinėje Filhar- parvežti į Lietuvą. JA
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Vasario 16-osios, Nepriklausomybės dienos 90-mečio
šventė Otavoje įvyko š.m. vasario 9 dieną St. Pius mokyklos salėje. Susirinko per 120
svečių. Sugiedotas Kanados

himnas O, Canada, ir programos pranešėja Karolina .Kličiūtė pakvietė į sceną garbės
svečius. Lietu.vos šventę savo
apsilankymu pagerbė latvių ir
estų atstovai. "Estonian Society of Ottawa" pirmininkas
Mark Olo savo sveikinime
kaip pavyzdį paminėjo, kad

Dr. A. Šidlauskaitė (kairėje)
Otavoje

Svečiai,

Nr. 9

Vasario 16-toji Otavoje
Vilniuje vykęs NATO viršūnių
suvažiavimas ir, kad mes visi
kartu taip ilgai svajoję apie
laisvę pagaliau sulaukėme
mūsų svajonių išsipildymo.
"Council of Latvian Organizations in Ottawa" pirmininkas Andris Kesteris pažymėjo,
kad lietuviai ir latviai koja kojon ėję nepriklausomybės link
ir toliau dirbs kartu, nes mus
vienija ta pati istorija. Lietu-

ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė, kuriai minė

vos

lionas kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas gyvena prieglaujimas buvo pirmas renginys doje, V. Prisčepionka visokenaujose pareigose, buvo pa- riopą pagalbą skiria kun. Ski.kviesta tarti sveikinimo žodį.
Visi susidomėję išklausė oficialų ambasadorės sveikinimą. Kartu su ambasadore atvyko jos mamytė Jadvyga Damušienė, kuri buvo visiems
pristatyta.
Pakviesta Kanados lietuvių bendruomenės (KLB)
Otavos apylinkės pirmininkė
Rūta .Kličienė pristatė ilgametį Otavos gyventoją Viktorą Prisčepionką ir KLB Otavos apylinkės valdybos vardu
pagerbė jo įnašą Otavos bendruomenės apylinkės veikloje.
Kun. E. Jotkus Otavoje
V. Prisčepionka buvo KLB
Otavos apylinkės pirmininku landžiūno priežiūrai palaikynuo 1968 iki 1970 metų ir 1972 damas artimus ryšius su juo ir
iki 1974 metų. Šiuo metu V. Otavos lietuviais. Įteiktas paPrisčepionka vadovauja "Pa- žymėjimas ir įsegta rožė. R.
galbos alkaniems Lietuvoje" Kličienė pristatė ilgai lauktus
komitetui. Per paskutinius 12 svečius iš Turonto - tautinių
metų Otavos lietuviai alka- šokių grupę "Atžalynas". Tuniems Lietuvoje surinko per rontiečiai sušoko populiarius
$10,000, kurie išsiųsti Kauno liaudies šokius. Merginos pair J. Damušienė, susitikusios ir Marijampolės Carito val- sveikino svečius atlikdamos
gykloms. Nors Otavos kape- Kepurinę, o vyrukai sušoko

rengijai ir programos atiįlijai Vasario 16-osios šven~je Otavoje š.m. vasario 9 d. St. Pius mokyklos salėje

Koncertavo

dėstytojai

Linksma Vilniaus pedagoginiame universitete
ANEL~ GIRKONTAIT~

Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius prof. Algirdas Gaižutis sveikino išskirtuosius ir visus likusius bendradarbius, linkėjo gerų, darbingų metų, nesileido į smulkmenas, į akademines suvestines, kaip visada meniškas, davė gerą užtaisą artistams,
kurie jau kelios dienos jaudinosi prieš koncertą.
Nuostabu! Tuki.e šūksniai
palydėjo iš Aktų salės išeinančius artistus po šventinio, universiteto dėstytojų, viso personalo koncerto. Kiek daug,
pasirodo, yra mūsų pedagoginiame universitete kūry
bingų žmonių! Ir kas galėjo
pagalvoti, kad užsislaptinusi
po rimčiausios profesorės

vualiu egzistuoja dainininkė
Marija Barkauskaitė! Su profesionalu dainininku Socialinės komunikacijos instituto
dėstytoju dr. Egidijum Mažintu ji atliko F. Sinatros duetą
Klajūnai naktyje, o su Muzikos
katedros dėstytoja Rasa Kirliauskiene - M. Vaitkevičiaus
dainą Laumės juosta.
Kastytį Barisą, kaip muzikantą pažįsta visi, tačiau kokią
šis "Don Žuanas" atsivedė
Cerliną! Tui žavioji, puikiai
dainuojanti SKI ir M. Riomerio universiteto dėstytoja dr.
Ieva Kuginytė-Arlauskienė.
Įdomu, kiek valandų dainos
posmais prisipažino namuose
meilėje du nuostabūs duetai:
Zita Grigienė ir prof. Romualdas Grigas bei dr. Jo-

lanta Kisielytė-Sadauskienė ir nas Kiveris, kaip visuomet,
dr. Kazys Sadauskas? Poetiš- žavėjo gražiu savo balsu, jautkai, jautriai "rinko gintarė riu ir artistišku santykiu su
lius" scenoje dainavę Andro- partneriais. Su E. Mažintu atmeda ir dr. Rimantas Kont- liko improvizuotą Laporelo
vainis.
ariją, anei juokingą, anei
Užslėptą muzikalumą šį
kartą

"skanią''.

Mikitą. Liaudišką

"Atžalyno"
apvainikavo šokių
judesiais turtingas AJtuonnytis. "Atžalyno" programą paįvairino Vitas Balyta, pagrojęs akordeonu.
Pasibaigus oficialiai daliai, vyko vaišės. Nedažnai
tenka tokių gardėsių vienu
metu paragauti. Šeimininkės
tikrai nepagailėjo laiko gaminant ir kitus labai skanius
pyragus. Programos pabaigai
buvo pristatyta retro šokių
grupė "'Jarp Kitko", kuri atvažiavo kartu su "Atžalynu".
Ypač visus sužavėjo ir pralinksmino šokis pagal lietuvių
klasiko A Šabaniausko dainą
Paskutinis sekmadien~. ŠVentiinas baigėsi retro grupės Visų valsu, į kurį įsisuko nemažai žmonių.
Norėdama bendruomenės narius supažindinti su
naująja bendruomenės valdyba, R. Kličienė pakvietė ir
programą

pristatė lapkričio mėnesį į ją
išrinktas: Laimą Laffitte, Liną
Masionienę

ir Ramunę ZitiR. Kličienė padėkojo
"Atžalyno" vadovui Ichtiandrui Urniežiui, šokėjams ir V.
Balytai už nenuilstamą energiją ir entuziazmą tautiniams
ir pramoginiams šokiams bei
muzikai. Padėkota ir Rimui
Pečiuliui už jo sklandų bendradarbavimą beruošiant pasirodymą ir viešnagę, taip pat ir
už jo programos pranešinėji
mą kartu su Angela Biondi. Visiems buvo įsegta rožė. Netikėtai šia proga KLB Tarybos
narys Ladas Giriūnas pakilo į
sceną su žmona Janina, ir pasveikino Rūtą .Kličienę visų
Otavos lietuvių vardu, padė
kojo už jos nenuilstamą veiklą
pirmininkaujant apylinkės valdybai nuo 1998 metų. Muzikai
toliaugrojant, otaviškiainenorėjo
nusileisti torontiečiams- skubė
jo sušokti dar keletą šokių. Visiems, kurie dalyvavo, rūpino
si, organizavo, šeimininkavo,
fotografavo ir si!Jntė mums
savo įspūdžius DEKOJAME!
Lina Masionienė
(Ntrs. R. Kliaenės)
kienę.

dr. Rita Bieliauski.enė ir Rolandas Ski.relis. Puiki.a tarsena, kaip visada, žavėjo vedančioji p. Asta. Koncertas baigėsi baigmine Funikuli funikulia ir visų susirinkusiųjų niū
niuojama ekrane mirgančiais

pademonstravo VytauSolistams akompanavo
Nukelta į 9-tą psl.
tas Dumbliauskas, įvairiais fonogramos ir du grojikai ritminiais mušamaisiais pritaręs populiarių dainų temomis atliktai puikiai Vytauto Barkausko improvizacijai. Griaudėjo ovacijos. Dr.
Vida Palubinski.enė griežė armonika, smuikavo Aušra Staponkutė, šauniai dainavo Sigita Montvilaitė ir bernaitis
Rolandas Ski.relis.
Vladas Černiauskas ir
Audronė Vakarinienė gitarai
skambant pasidavė lyriškai
nostalgijai, o Valdimantas
Markevičius nusitvėręs mikrofoną staiga pragydo ... Denio Russo balsu, - Goodbye, Marija ir Egidijus romantiškai atlieka Kląjūnas naktyje
my lave, goodbye... Dr. AntaNtr. J.R. Stomskio
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Vakaronė, patenkinusi
sielą ir kūną

Toronto ateitininkų
š.m. sausio 26 d.

sendraugių

surengtos

vakaronės

dalyviai

Prisikėlimo

parapijos

lU KULTORINEJE VEIKLOJE

kavinėje

Šaltą sausio 26-osios šeštadienio vakarą į Toronto Prisikėlimo parapijos kavinę susirinko apie 70 Toronto ateitininkų sendraugių bei svečių
turiningam vakarui. Jį pradėjo
Rūta Rygelienė ir pristatė
Vincą Kolyčių, kuris priminė
Lietuvos filosofo ateitininko
Antano Maceinos gimimo
100-mečio sukaktį, apibūdin

damas Maceinos

asmenybę

asmeninių prisiminimų
aprašymų

apie jį. Po to

iš
bei

Rūta

pristatė pagrindinį vakaro kalbėtoją, atvykusį

su žmona
Taura iš Detroito, JAV - Vitą
Underį, kuris jau 8 metai iš
eilės vasaros metu vyksta savanoriškai dirbti Lietuvoje su
neįgaliais vaikais per draugiją
"Viltis". Vaizdajuostės pagalba
jis jautriai apibūdino iššūkius,
prieš kuriuos stojasi vaikai su
negalia kasdieniniame gyvenime Lietuvoje. Apibūdino,
kaip juos teigiamai paveikia ir
pastumia pirmyn programa,
patirta specialioje "Viltis" vasaros stovykloje Palangoje.
Čia Vitas dirba reabilitacinį
darbą vasaromis. Draugijos
"Viltis" paruošta vaizdajuostė
pateikė šių vaikų ir jų tėvų
būklę bei parodė, kiek daug
įmanoma padaryti savanoriškos veiklos pagrindu. Tai buvo
"maistas protui ir sielai".
Per trumpą pertrauką vakaro organizatorės Laima
Underienė, Rūta Rusinienė,
Rūta Rygelienė

ir Gabija Pet-

Koncertavo ...
Atkelta iš 8-to psl.

tekstais ir draug su skamfonograma ... Rektorius A. Gaižutis apdovanojo
atlikėjus dovanomis, bučiniais
ir nevystančio žavesio rožė
mis. Geltonų skėčių pulkas
bisavo.
Pirmasis veiksmas baigėsi.
Pertraukoje - jauki antrojo
aukšto aplinka, pasilabinimai,
nuotraukos prie spindinčios
naujametinės eglaitės. Kaip
įprasta pedagoginio universiteto renginiuose, tarp žiūrovų
ir atlikėjų sukinėjosi nenuilsbančia
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Dainuojantys Underiai, atlikę savo kūrybos dainų programą
š.m. sausio 26 d. Toronto ateitininkų vakaronėje: Priekyje Vaiva Underytė, stovi (iš k.) Stasys Kuliavas, Linas, Ramūnas
ir Vitas Underiai
rauskienė

su talka išnešiojo
užkandžius: dešras, sūrius ir
lietuvišką juodą duoną su arbata bei kava, o "barmenai"
Marius Rusinas ir Rimas Petrauskas pavaišino dalyvius vyneliu. Vilijos Bijūnaitės beržo
toše, konkoraižiais, eglių bei
pušų šakelėmis papuoštas stalas neilgai išlaikė moterų suneštus saldumynus - jie dingo
greitai.
Pasisotinus prasidėjo neeilinė ir įdomi kavinės stiliaus
dainų ir muzikos programa,
kurią atliko Dainuojantys Underiai. Jie pirmą kartą Toronto visuomenei pasirodė savo
puikiais balsais ir kūrybiniais
talentais. Tai broliai Ramūnas

ir Vitas Underiai, Ramūno ir
Laimos Underių duktė Vaiva
ir sūnus Linas Underiai. Jiems
gitara ir armonika pritarė
draugas Stasys Kuliavas. Ir
žodžio, ir muzikos kūryba jie
praturtino šį vakarą, leisdami
mūsų mintim bei sielai pakilti
virš kasdienybės, paskrajoti
kartu su jais jų vaizduotės nešamiems į jaunystės, meilės,
draugystės išgyvenimus ir prisiminimus. Tai tikras penas
sielai. Dalyviai nesigailėjo,
kad nepabūgo šalčio ir džiaugėsi turiningai praleidę vakarą jaukioje kavinės aplinkoje,
draugų bei pažįstamų tarpe.
Iki kito karto! Gabija
(Ntrs. R. Rusinienės)

tantis Juozas Romualdas
Skomskis, pedagogas ir žurnalistas.
Vilniaus pedagoginio universiteto savaitraščio "Šviesa"
vyr. redaktorius. VPU lituanistikos auklėtinis, baigęs
studijas 1960 m., rašo ne vien
kultūros, moralės klausimais,
bet ir sėkmingai bendradarbiauja Moksle ir gyvenime,
Ūkininko patarėjuje ir kt. spaudoj e. Įdomiai ir turiningai
rengia Pedagoginio universiteto puslapius dienraštyje Respublika. Juozas Romualdas
be to sėkmingai dirba kultū
ros paveldo valstybineje komisijoje.
Naujų informacinių tech-

nologijų dėstytojas Leonas
Kleniauskas, taip pat buvo žavus: filmavo, fotografavo, tikrino, naikino, vėl fotografavo:
visus kolegas norėjo įamžinti
žavingus. V. Černiauskas su V.
Markevičium puikiai traukė
kapelinį repertuarą. Antrasis
veiksmas - trečiojo aukšto fojė. Nuostabus šokėjas (anglistas) Linas knygose ir studentų
ataskaitiniuose darbuose užsikasusius dėstytojus išjudino,
mokė šokti valso, rumbos,
sambo, čia-čia-čia ... Puikus
koncertinis pasilabinimas, nepretendavęs į meno aukštumas, bet parodęs mūsų pedagogų kūrybines galias! Kūry
bingų metų ir auditorijose!

Vilniaus knygų mugė vyko nuo vasario 21 iki 24 dienos. Šių metų, devintosios
mugės šūkis: "Skaitau, vadinasi, esu". Tradiciškai, pirmą
dieną mugėje laukiami specialistai, po jos seka ilgasis
penktadienis, trečią dieną nekasdieniniai pasimatymai,
o paskutinioji diena skiriama šeimoms. Mugėje dalyvavo apie 80 lietuvių ir 14
užsienio rašytojų. Tarp lietuvių rašytojų buvo ne tik žinomi kūrėjai, kaip Sigitas
Parulskis, Vytautas V. Landsbergis, Algimantas Baltakis,
bet ir pirmąsias savo knygas
pristatantieji bei savo skaitytojų bandantys rasti rašytojai. Tarp užsienio rašytojų labiausiai laukiamas buvo amerikiečių prozininkas J ohn Irving, kuris pristatė naujausią
lietuvių kalba pasirodžiusią
savo knygą Kol tave rasiu.
Žurnalistams jis prisipažino,
kad savo knygas pradeda rašyti nuo paskutinio sakinio
ir teigė, kad rašymui reikia
ne didelio talento, o drąsos
viską keisti. Lankytojai taip
pat galėjo pabendrauti su
vokiečių vaikų rašytoju Knister, labiausiai skaitomu norvegų rašytoju Per Peterssenu, paslaptingu Asuka Fujimori slapyvardžiu pasirašinė
jančiu rašytoju, prancūzu Timothee de Fombelle ir kitais.
Knygų mugės metu veikė
13 parodų, tarp jų 78-rių metų grafikės, knygų iliustratorės Birutės Žilytės bei fotografijų paroda Eglės Aukštakalnytės Hansen. Šių metų
mugės naujiena - Diskusijų
klubas, kurio temos buvo:
Mokslas ir visuomenė: protingų mašinų era, ateities žmogus ir naujos etikos formos,
Ar gera literatūra gali būti politiška?, XXI š. pasaulio alternatyvos: istorijos pabaiga ir
Naujieji viduramžiai?, Istorikai ir istorinis detektyvas: literatūros laimėjimai ar istorijos
mokslo praradimai?, Lietuvos kodas: tautos kilmė, evoliucija, atsparumo faktoriai ir
genetinė tapatybė. Diskusijas
vedė Leonidas Donskis ir
Rolandas Maskoliūnas.
Kompozitoriaus Felikso
Bajoro muzikos kompaktinę
plokštelę Feliksas Bajoras.
Music for Strings išleido tarptautinė įrašų bendrovė "Naxos". Joje keturi kūriniai,
kuriuos įrašė Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras, diriguojamas Donato Katkaus.
Plokštelėje skamba 1966 m.
parašyta Veiksmažodžių siuita, 1967 m. sukomponuotas
diptikas Preliudas ir tokata
styginių orkestrui, 1970 metų
kompozicija Simfonija Nr. 2
"Stalaktitai" - parašyta po
kelionės į tuometinę Čeko

slovakij ą. Tai savotiškas kedienoraštis, įspūdžių
ir minčių, meistriškai įkūny
tų partitūroje styginiam orkestrui, rinkinys. Paskutinis
kūrinys plokštelėje, sukomlionės

ponuotas jau 1996 metais,
Ženklas, styginiams, mušamiesiems ir balsui, dedikuotas neaiškiomis aplinkybė
mis žuvusio poeto Mindaugo
Tamonio atminimui. Šiais
metais turėtų pasirodyti antroji F. Bajoro simfoninės
muzikos plokštelė. Abiejų
projektų rėmėja - Lietuvos
kultūros ministerija.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Juozo Domarko, pavasario pusmečio koncertus
pradėjo Arvydo Malcio naujo kūrinio premjera ir dviem
rusų klasikos veikalais: pirmą kartą Lietuvoje girdimu
Nikolaj Miaskovskio Violončelės koncertu (1944) ir Piotr
Čaikovskio Ketvirtąja simfonija. Kompozitoriaus A.
Malcio kūrinys - tai Ekscentriškas bolero, Maurice
Ravel Bolero, populiariausio
kūrinio simfoniniam orkestrui, "sulietuvinta" versija,
kurią sukurti paskatino A.
Malcio pašnekesys su maestro Domarku.

Kompozitorius savo kūri
taip aptaria: "M. Ravel
Bolero formulė genialiai paprasta - viena tema, vienas
ritmas, genialus orkestro išraiškos priemonių išmanymas. Jei įsiklausai, įsijauti į
šį kūrinį, kulminacijoje pajunti ekstazę. Labai norėjosi
pabandyti sukurti kūrinį remiantis Bolero idėja. Ekscentriškas bolero susideda iš
dviejų dalių. Pirmojoje pasiekiama destruktyvi politonalinė ir poliritminė kulminacija. Antrą dalį sudaro
įvairiai modifikuojama tema
ir jos 15 variacijų. Kūrinys
dedikuotas maestro Juozui
Domarkui". Kompozitorius atkreipia dėmesį, kad šiemet
sukanka 80 metų nuo M. Ravel Bolero pasirodymo.
Vilniaus Šv. Kotrynos
šventovėje kovo 14-15 dienomis įvyks premjera operos - zarzuelos DaliGala, kurią sukūrė dramaturgas Herkus Kunčius ir kompozitorius Giedrius Kuprevičius.
Gyčio Padegimo režisuotą
kūrinį atliks Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika". Muziką, dramą ir šokį
jungiantis veikalas buvo specialiai sukurtas chorui "Jauna
muzika". Pagrindinius vaidmenis atliks solistai Jonas
Sakalauskas (Dali) ir Ieva
Prudnikovaitė (Gala). Scenografija ir kostiumai dailininkės Birutės Ukrinaitės, choreografija - klaipėdietės Agnijos Šeiko. Veikalo siužetas
- dviejų skirtingų asmenybių, dailininko Salvador Dali
ir Galinos (Gali) Djakonovos 53 metus trukusi ištikima
ir kūrybinga draugystė. Dar
barokiniais laikais Ispanijoje
išvystytas lyrinis-dramatinis
zarzuelos žanras geriausiai tiko išryškinti šiam siurrealistiniam santykiui, teigia maestro G. Kuprevičius. GK
nį
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.;
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki 8 Y.Y.; leltad. nuo 9 v.r. Iki 1 Y.p.p.;
sekmad. nuo B.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 12 Y.d. iki
7 Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; eekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p.

AKTYVAI ger 84 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

IMAUŽ:

90-179 d. term. lnd....••....2.50%
1B0-364 d. tenn. ind. • •••••••2.50%
1 metų term. lnd611ua .•••....3.00%
2 metų term. lnd611us ••••••••3.30%
3 metų term. ind61ius .•••...•3.35%
4 metų term. lnd611us .•••....3.50%
5 metų term. lnd611us •••••••.3.60%
1 metų "cashable" GIC ••••••3.25%
1 metų GIC-met. palūk.••....3.75%
2 metų GIC-met. palūk•••••••4.00%
3 metų GIC-met. palūk.••...•4.25%
4 metų GIC-met. palūk.••....4.30%
5 metų GIC-met. palūk•••••••4.40%
RRSP, RRIF ''Variable" •••...•2.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. . .4.40%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. • .4.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.60%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.70%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind•••4.75%
ntupomq)ą sąskaitą ..•••....0.75%
Kasd. pal. čekių sųsk. Iki ••••0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sųsk..•••...•0.75%
Amerikos dol. GIC 1 metų
term. ind. • .....••...•2.50%

Asmenines paskolas
nuo ••••••••••6.75%

Panevėžiuko

Nukryžiuotojo Jėzaus

Sutarties paskolas
nuo ....•••...6.75%
Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu

1
2
3
4
5

metų
metų
metų
metų
metų

..••....&.05%
••••••••6.30%
..••....&.50%
..••....&.55%
••••••••6.60%

Su keičiamu
nuošimčiu

1, 2, 3

metų

....5.75%

Duodame CMHC
apdraustas nekilnojamo
fulfo paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo tulfo paskolas

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PRl&IDLIMO KREDI l O
KOOPERATYVAS

ieško tarnautojo-jos
dirbti nepilnu laiku.
Prašymai priimami tik iš tų kandidatų, kurie kalba
anglų ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose skyriuose (turi transporto priemonę), gali dirbti savaitės
dienomis ir savaitgaliais.

Prašymus pateikti iki kovo 25 d.
kooperatyvo vedėjai adresu:
3 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A SGl.

e ~~~g

COrp, BROKERAGE"

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

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo amovė

Ruošiatės pirkti namą? KreifJkitės, nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 4 16-227-2008 el.paštas: laimąslz~hoo.ca
'lndependendy ONned and Operated. REALTORll

@RTODONTĖ
Dr.

Skaistė Našlėnaitė

D .D .., M. e., Ortho. Dip., FRCD (0

Royal York Orthodontics
3029 Bloor Street West
(prie naujos ·PARAMOS')

Torouto O , M8W lCS
Tel. (416) 207-0885

Kviečiame mažus ir didelius!

Ntr. Z. Bilevičiūtės

Panevėžiuko šventovė
Tai - gyvenvietė, esanti nepertoliausiai
nuo greitkelio Vilnius-Klaipėda. Ji yra važiuojant keliu nuo Kauno, Klaipėdos link, už Babtų, 5 km į šiaurę. Apylinkės vaizdingos, netoli
teka Nevėžio upė. Gyvenvietė garsi savo šventove.
Nukryžiuotojo Jėzaus šventovė statyta 1747
m. Fundatorius - Vitebsko pilininkas Simonas
Sirutis. Tui - vėlyvojo baroko stiliaus trikampio plano mūrinis pastatas, XIX š. pr. rekonstruotas. Tukios trikampio plano šventovės Lietuvoje yra tiktai dvi - Panevėžiuko ir Žemaitijos Degučių. šventoriaus tvora pastatyta 1872

1988-qjų
Atkelta iš

3-čio

Vasario

psl.

NAUDOKITt:S ·1NTERAC-PLus· KORTELE
Mūsų

šventovė

Mus išvarė i šonines gatveles, kur buvo išjungtos šviesos. Gagarino gatvėje tas operatyvinis jaunimėlis pradėjo
žmones stumdyti, provokavo
muštynes. Pamatėme, kad du
vyrukai tempiasi šviesiaplaukę mergaitę. O mes ją įsidė
mėjome dar šv. Onos šventovėje, imančią Komuniją. Ji ten
buvo kartu su Algimantu
Andreika. Mes puolėme tą
mergaitę gelbėti. Ją vyrukai
nusitempė i P. Cvirkos skverelį. Mes - iš paskos. Reikalavom, kad chuliganai ją paleistų.

m. Šventovėje yra vertingų religinio meno kū
rinių: skulptūra "'Il"imituojantis angelas" (XIX
š., medis), ornamentuotas kJĮžius (XVIII š.
pabaiga, geležis), paveikslas "Sventoji šeima"
(XVIII š. aliejus, drobė), 1639 m. žalvarinis
varpas.
Kaimo kapinaitėse palaidotas rašytojas
Kazys Puida (1883-1945), tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje dirbęs spaudos darbą,
mokytojavęs, išleidęs prozos ir poezijos kny~· Ant jo kapo pastatytas tautodailininko V.
Zilinsko koplytstulpis. Puidynės kaime išlikęs
rašytojo dvarelis.
Zita Bilevičiūtė

16-ają

atstovai iš rajoninio partijos
komiteto. Mes įtarėme, kad
mus puls, juk jau buvom įkliu
vę rugpjūčio 23 mitinge prie
A. Mickevičiaus paminklo, o
dabar juk bus pranešimas iš
milicijos. Visą naktį ruošėme
kalbas. Laikraščiai jau buvo
parašę, kad jokio mitingo nebuvo, tik grupelė nacionalistų
uždraustą buržuazinės Lietuvos himną giedojo. Mus pamokė mama - sako, turiu
1954 m. dainų šventės programą, kur tavo senelis dirigavo,
kai buvo dainuojama Vinco
Kudirkos Tautinė giesmė. Thigi ji nėra uždrausta. Mama
surado programėlę ir aš ją įsi

Tuoj pat privažiavo maši- dėjęs į kišenę nuėjau į tą
na ir mus kartu su ta mergina smerkimą. Thip ir atsitiko, kad
"susėmė". Pasirodė, kad ją pagrindinis kaltinimas buvo
įtarinėjo turėjus trispalvę vė tai, kad mes dainavom užliavą. O iš tiesų ji tos vėliavos draustą Tautinę giesmę. Aš paneturėjo. Policijos skyrius bu- prašiau, kad atstovai iš Kovo kitoje gatvės pusėje. Mus munistų partijos rajono koten nutempė. Aš išsireikala- miteto ir mūsų instituto partivau, kad trijulės vadas prisi- jos vadovai pasakytų, kas ir
statytų. Pasirodo, jis buvo kada ją uždraudė, išsitraukiau
operatyvinio būrio vyresnysis dainų šventės programėlę:
Marcinkevičius. Laikė mus štai pirma daina apie Staliną,
daugiau kaip 3 valandas. Mi- antra - Tautinė giesmė.
licininkų nebuvo, šeimininkaŽinoma, visi suglumo. Bevo tik tie jaunieji operatyvi- liko vienintelis kaltinimas ninkai, liepė mums laukti, kol kad ėjom ne šaligatviu, o gatateis vadas ir apklaus. Žino- vės viduriu, bet policija buvo
ma, mes pasakojom, kad ėjom aktą surašiusi dėl kitko. Susigatve ir pamatę chuliganų už- rinkime viena moteris, kuriai
pultą mergaitę, puolėm jos jau nebebuvo ko bijoti, nes
gelbėti. Mums surašė viešo- buvo likę keli mėnesiai iki
sios tvarkos pažeidimo pro- pensijos, išsakė viską, ką galtokolą ir paleido.
vojo. Susirinkimas patyrė visišką fiasko. Panašiai atsitiko
- Na, o kokios buvo pasek- ir žmonos darbe. Beje, ją ėmė
mės?
si ginti sentikė Efrosinija Kri- Lygiai tuo pat metu va- vaščenko. Po to man siūlė išsario 19 d. 11 val. darbovie- eiti iš darbo, bet aš pasakiau:
tėse abiem su žmona buvo su- "Ne, pats neišeisiu, je!gu turiorganizuoti smerkimai. Atėjo te už ką, atleiskit". Zinojau

prisiminus
tokių atvejų, kai žmonės patys

išėjo,

- paskui niekur nebeO nedirbantį
gali bausti už valkatavimą.
Ramybėje nepaliko. Nebeleido dirbti su slapta informacija - institute dirbau su
topografiniais planais. Toks
ten ir slaptumas, bet vis tiek ...
Sugalvojo, kad neturiu teisės
būti kabinete, kur yra slaptų
brėžinių. Koridoriuje stovėjo
teniso stalas, tai aš išsinešiau
savo popierius ir ėmiau ant jo
braižyti, - trečdalis naujų
miesto gatvių yra mano projektuotos. Man buvo priskirtas žmogus, kuris turėjo žiū
rėti, kada ateinu ir kada išeinu. Būtų užtekę pusę minutės
pavėluoti, ir būtų už pravaikštas atleidę. Galų gale perkėlė
į kitą skyrių, neslaptą, ir bandė porą mėnesių neduoti jokio darbo. Gal tikėjosi, kai
nesant darbo vėliau imsiu ateiti, anksčiau išeiti. Bet aš
priėmė į darbą.

vaikščiojau į darbą sąžiningai,

daug knygų perskaičiau, spaudą. Kambaryje sėdėjo gerokai
komunistuojantys, buvo ir kitataučių. Mano viršininkai neapskaičiavo, - per tuos 2 mėn.
aš juos perauklėjau. Mes tapome labai draugiški, ir jie
ėmė pritarti visoms mano idė
joms. Skaitydavom laikraščius, klausydavom radijo, aptardavom, ginčydavomės.
Po to davė darbo dvigubą
krūvį, bet aš susitvarkiau buvau labai ištroškęs darbo.
O čia ir laikai pradėjo keistis,
susikūrė Sąjūdis. 1989 m. pats
partijos sekretorius, kuris mane smerkė, skambino man ir
klausė, kaip lietuvišką vėliavą
iškelti.
Kalbino - A.V. Š.kiudaitė
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Europa mokosi kalbų
Europos sąjungoje 2008
metai paskelbti "Kultūrų dialogo" metais, ypatingą dėmesį
skiriant daugiakalbystei, kaip
visuotinio bendradarbiavimo
sėkmės sąlygai. Vasario 15
dieną surengta pirmoji ES
konferencija, aptarusi kalbų
mokymosi dalykus. Joje dalyvavo visų sąjungos valstybių

švietimo ministeriai. Europos
sąjungoje yra 27 valstybės, ofidaliai vartojamos 23 kalbos.
Per metus į jas išverčiama 1.5
mln. puslapių įvairių dokumentų. Skatinant kalbų mokymąsi, ES yra sukurta daugiakalbystės komisija. Jai vadovauja Leonard Orban, Rumunijos atstovas ES administ-

Kauno "Saulės" gimnazijos jaunųjų vertėjų grupė - konkurso
dalyvė

v

Sventė

Kupiškyje

(Laiškas TŽ redakcijai)

racijoje. Pagal profesiją ir išsilavinimą ekonomistas, be savo
gimtosios kalbos, puikiai moka prancūzų, anglų ir, kaip
pats prisipažįsta, vidutiniškai
- italų.
Daugiakalbystės komisijos vadovas tvirtina, kad kalbų mokymasis skatina kitų
kultūrų pažinimą ir atvirumą,
padeda ekonominiam bendradarbiavimui, ir kartu užtikrina kiekvieno sąjungos nario
teisę gauti informaciją jo gimtąja kalba.
Praėjusiais metais komisija surengė jaunųjų Europos
vertėjų konkursą "Juvenes
translatorum". Jame dalyvavo
visų valstybių 17-mečiai studentai, atlikę 134 kalbų vertimo užduotis. Europos sąjun
gos vertimų tarnybos specialistai išrinko nugalėtojus. Jų
tarpe - lietuvaitė Julija Gvardinskaitė, Kauno "Saulės"
gimnazijos moksleivė.
Geriausieji jaunieji vertė
jai kovo mėn. lankysis Briuselyje, kur daugiakalbystės komisijos vadovas L.Orban
jiems įteiks pažymėjimus. SK
tis dirbti Panevėžio Kristaus
Karaliaus katedroj. Atvažiuoja pas tėvelius. Kol sūneliai
vieni, reikia ir motinos rankų.
Tėvai dirba, motina dirba sesele prie kardiogramų. Labai
maloni, užjaučianti žmogų,
kur reikia ir padeda. Mes visi,
kuriems tenka bendrauti su
kunigo mamyte, labai dėkingi
už jos nuoširdumą ir gerumą.
Bronė Ruginienė, Kupiškis

Kupiškio parapijoje 2007 kurso studentas. Gražiai jie
m. liepos 15 d. įvyko didelė auklėjo, vaikai mokėsi, per
atostogas dirbo prie statybų,
šventė - Kupiškio Kristaus
Dangun Žengimo šventovėje kad užsidirbtų pinigų maši- primicija kupiškėno Aivaro noms. Tėvas išmokė susireKecoriaus. Šventovė, talpi- montuoti mašinas ir kitų darnanti kelis šimtus, buvo pilna bų. Patys sugeba viską susižmonių. Jie labai džiaugėsi iš- tvarkyti. Kun. Aivaro paskirkilminga švente. Kadangi aš
nebegaliu nueiti į šventovę,
Kanados Lietuvių
Fondas
po iškilmių trečią dieną atėjo
kun. Aivaras su motina, suteiFoundation
Lithuanian Canadian
l Re ·urrection Rcl. oronto ON M9A G l
Tel.: 416- 89-553 1
kė palaiminimą. Aš jam įtei
kiau mažytę dovanėlę. Jis maEleldroninis paštas: kl1ondas@on.albn.com
ne pabučiavo ir padėkojo. Tai
labai sujaudino mane ir jo mo.Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fo1Ule per ./6 metus
tiną. Ir galvojau, kokia laiKanados lietuvių organizacijom davė 2.1 7 min. dol.,
minga motina turėdama sūnų,
pa albai Lietuvoje 0..60 min. dol. bei studentų stipendijoms
kuris pasirinko kuniwstės keKanadoje ir l ietuvoje 0.3 min. d l.
lią. Kaip sakė a.a. Sv. Tėvas
Jonas-Paulius II "pašaukė
Remkime Kanados lietuvių fondą
mane". Telydi Dievo malonė
ir
prisiminkime
j į savo testamentuose!
einant apaštalavimo keliu.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Algirdo ir Laimutės šeiTelefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p.
moje gimė du sūnūs Aivaras
Išrašome pakvitavimus atleid imui nuo pajamų mokesčių.
ir Modestas, antrasis - antro

RC>VA. IL LEPA.GE

ANTANAS G ENYS

PARAMA
AKTYVAI per 165 milijonus 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

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., OLS , OLLI'

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

nemokamą Įvertinimą

Prižadu mielai ir sąžiningai

Jūsų į'sipareigojimų.

patarnauti.

SKAMBINKITE TIESIOG

TEODORUI
STANULIUI, a.A.
416-879-49.3 7

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2
D81 nuosavybės įvertinimo skambinkite

Fax. (416) 762-8853

KREDITO KOOPERATYVAS

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERTĖ?

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.

Tel. (416) 762-8255

11

E-mail: tomse nkus@rogers.com

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7

„„„„„-1111111111111111111111
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LIETUVIŲ

Nr. 9

( 416) 236-6000
utton Group-As urance Realt Inc.

RE/ MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1 616;
namų 415„231„4937

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

12
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9-0 SPORTAS
v

Zinios iš Lietuvos
• Antrąją nesėkmę Eurolygos varžybose TOP-16 patyrė Kauno "Žalgirio" krepšininkai. Kauniečiai išvykoje
tik per pratęsimą rezultatu
84:86 nusileido Pirėjo "Olympiacos" (Graikija) komandai.
Taip pat antrą nesėkmę 2007l
2008 metų sezono Eurolygos
varžybose TOP-16 patyrė Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšininkai. Dramatiškoje ir į ULEB istoriją įeisiančioje dvikovoj e vilniečiai išvykoje per
pratęsimą rezultatu 91:95 nusileido Stambui "Fenerbache
Ulker" (Turkija) komandai ir
smuktelėjo į trečiąją E grupės

Panevėžio "VikingMalt" komanda.
• Po pokalbio su Žydrūnu
Ilgausku Lietuvos krepšinio
federacijos vadovai (LKF) sužinojo, kad krepšininko sutartyje su "Cleveland Cavaliers"
klubu nėra punkto, draudžiančio rungtyniauti valstybinėje rinktinėje. LKF generalinis sekretorius Mindaugas
Balčiūnas kalbėjosi su Lietuvos rinktinėje trokštančiu
žaistt'Cavaliers" vidurio puolėju Z. Ilgausku, ir šis patvirtino, kad jokie jo sutarties su
klubu punktai nedraudžia
rungtyniauti rinktinėje. LKF
generalinis sekretorius džiaugiasi, jog taip po truputį stumiamasi į priekį, kad aukšta-

vietą.

• Šarūno Marčiulionio
krepšinio akademijoje vyko
"Jordan Classic" treniruočių
stovykla, kurioje savo jėgas
išbandė 32 geriausieji rytų Europos krepšininkai, gimę 1992
ir 1993 metais. Tarp jų- devyni lietuvių krepšininkai. Jaunuosius talentus krepšinio
paslapčių mokė legendinio M.
Jordan treneris T. Grover.
• Lietuvos Didžiąją vyrų
rankinio taurę antrus metus iš
eilės iškovojo šalies čempionė

ūgis šią vasarą galėtų padėti

Lietuvos rinktinei

olimpinėse

žaidynėse.

• Kinijoje vykstančio 49ojo pasaulio stalo teniso komandų čempionato moterų
varžybų 11 poskyrio (25-48

vietos) pirmojo rato paskutiniosiose, penktosiose, rungtynėse Lietuvos rinktinė 3-1 nugalėjo Venezuelos komandą ir
tapo H grupės nugalėtoja. VP

WATERSIDE DENTAL

Dr.

Gintarė Sungailienė

~

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. LSG 1ES
(Į

www.watersidedental.ca

vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Algis MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į Lietuvą, į

šiltus kraštus pramoginės
ir t.t.

maldininkų

Toronto

įstaigoje

nėra būtina ,

tvažiuoti Jum
l a meni ' kai .

esu antradieniai tarp 11 ir 17 val.

kambinkite ALGIUI MEDEL

MEDELIS CONSULTTNG

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

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)
4. Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
4. Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
4. Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 me1ų.
4. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

(416) 769-0674

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

Toronto, Ontario M6N 3P7

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI
Sekite savo prenumeratos baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite administracijos laiką ir pašto išlaidas.

l

MISIJA - SIBIRAS

Keliaujame

tremtinių

l

keliais ...

namus, karves, žmones. Viena senelis buvo ištremtas į Sibirą
buvo piktoji rusė, apšaukusi, su visa šeima 1949 metais. Kai
Gintarė Misevičiūtė, bir- kad Lietuvoje dabar yra ru- buvau mažutė, jis labai daug
želio 16 d. Pagaliau pamačiau sams lageriai, negali jie rusiš- man apie tai pasakojo. Odataigą. Ji visai kitokia - ji keis- kai kalbėt.
bar net ir pasakot nereikia. Jo
ta: daug beržų, pušų, įvairių
Grįždami į Zimą užsuko- tremtis, kaip ir visas jo gyvenispygliuočių, visokiausių gėly- me į centrinį Chazaną, kur mas, matyti veide.
čių, daugybė upeliukų, šaltiBirželio 19 d. Tokio sunnių, proskynų. Visai kitaip ją
kaus kapų tvarkymo niekas iš
įsivaizdavau. Maniau, kad tai
mūsų net negalėjo įsivaiz
tamsus pušynas, kur maža
duoti. Didžiausio aukščio ir
šviesos.
skersmens medžiai, griūvan
Mūsų sutiktieji lietuviai:
tys ant kapų, kuriuos turi išVanda Vainaitė, atitremta iš
tempti į kokią nors krūvą toŽemaitijos, Tauragės. Ji tapo.
lėliau.
Per 1990 metų perversmą praBirželio 20 d. Mus užsirado daug pinigų, už kuriuos
puola moteris. Ima šaukti, kad
ketino grįžti į Lietuvą. Lakios ,
mes nenaudėliai, kad čia atfantazijos moteris - nebuvo
važiavom, neturim ką veikti,
kalnuose, matė juos tik pro Sibiras jau tapo namais bu- kad vaikštom ir fotografuotraukinio langą, gal dabar jau vusiam tremtiniui iš Lietuvos jam visokius baisumus, tarsi
ir pro televizorių. Tuigi vaizdi- A. Smilingiui. Jis padeda iš- ieškotume koncentracijos stonius, kuriuos tapo, sukuria sa- saugoti atminimą tų, kurie vyklų. Ji turi savo nuomonę.
vo galvoje. Dar vis susirašinėja jau nebegali sugrįžti namo, į Neteisingą, iškreiptą atstumo
su saviškiais, esančiais Lietu- Lietuvą
ir neobjektyvios žiniasklaidos.
voje. Nori grįžti į Lietuvą.
Jonas Kučinskas gimęs
1929 m. Tauragėje, buvo partizanų ryšininkas. Už tai tapo
politiniu kaliniu. Straipsnis
58-lA: 25 metai nelaisvės + 5
metai negrįžti. Dirbo sodrinimo fabrike Magedanske,
Mardovske. Gaudavo dienai
850 g duonos ir sriubos kartais. Buvo grįžęs į Lietuvą, bet
jam buvo liepta per 24 val. išsinešdinti lauk. Dabar aplankėme jį ligoninėje, kurioje jis
jau praleido daugiau nei mė
nesį. Ten, anot jo, kaip karceryje. Pensijos gauna 350 Lt,
jam palieka apie 150 Lt.
Įstringa jo pasakyti žodžiai:
"Kas pamiršta savo gimtą kal- kalbėjom su lietuviais: Jonas Dau$uma mūsiškių pasipiktiKučinskas ligoninėje, Valiutė nę. Ziūri įją pašaipiai. Aš mabą, tas jau ne žmogus".
Birželio 21 d. Šiandien -tapytoja, 2 lietuviai už tvoros žute dalele jai netgi pritariu.
grįžom į civilizaciją. Irkutskas šį (kur moteriškė smarkiai va- O galbūt ne tai, kad pritariu,
kartą pasirodė daug tvar- dovauja savo vyrui ir mums tačiau suprantu. Visi žmonės
kingesnis ir gražesnis nei pir- paaiškino, kad lietuviai trėmė skirtingi. Kas žino, kiek labai
mąkart. Pasirodo, tiesa, jog tam, lietuvius), moteris, kurios ant- teisingai mes suprantam iskad įvertintum grožį ir gėrį, reik rasis vyras kariavo 11 Pasauli- toriją?
niam kare.
Kitas senukas. Bandom
pamatyti ir tamsiąją pusę.
Iš
esmės
kaimai
ir
gamta
su
juo
kalbėtis - jis pastoviai
Grįžtant į Irkutską matėm
dvelkia
nenugirsta,
ramybe-toli
nuo
mū
todėl tenka veik
itin gražių vaizdų - neaprėpia
šaukti.
Pasakoja
savo gyvenisų
kasdieninės
įtampos,
bet
mas Sibiro platybes. Protu nepažvelgus
į
žmones
panašu,
mo
istoriją
man
ji skamba
suvokiama, jog visi tie laukai
kad
kaime
būklė
panaši
į
lietaip
siaubingai
o
jis
mažutis,
kadaise buvo taiga ir ją savo
liesas,
tuvišką
visi
apie
kitus
viską
tačiau
nepaprastai
tvirnuvargusiom rankom iškirto
žino,
yra
šiokia
tokia
įtampa
tas
stovi
ir
pasakoj
a.
Ir
šypkelių šimtų kilometrų spinduliu
tarp žmonių, ir, žinoma, alko- sosi. Prisipažįsta, kad turi
sulysę, perkarę tremtiniai.
Birželio 22 d. Buvome at- holis (jis gal net būdingesnis maldaknygę - ją vis skaito,
sisveikinti su lietuviais. Ten jų mažų miestų, nei kaimų kad nepamirštų lietuviškai. Jo
susirinko visai nemažai, tačiau priedas). Kapinės Zulumajuje žodžiai, tiek kartų nuvalkioti
gaila, kad tarpusavyje jie kal- įkurtos pušyne ant kalno, to- garsių poetų ir rašytojų - tas
bėjosi rusiškai, net ir tie, kurie dėl nebuvo labai apžėlusios. ne žmogus, kuris savo gimtąją
Nupjovėme tik porą medžių, kalbą užmiršta nuskamba kimoka lietuviškai.
išrovėme šiek tiek pušų. Ka- taip, kažkaip daug daug prasDovilė Makarevičiūtė,
pai
lietuvių - dviem masyvais mingiau, kažkaip iš tikro.
birželio 20 d. Buvo nebloga
Birželio 24 d. Dabar tik
pasiskirstę
tarp rusų kapų.
diena. Važiavome į Zulumajų,
Sandra
Šarkutė,
studenlabai
labai liūdna. Taip liūdna,
kuriame tvarkėme kapines,
tė,
birželio
14
d.
Mano
pačios
nors
verk
- tik kad ašarų nėra.
žiūrėjome į tvinstančią upę,
Dabar visi jau miega. O mes
nenumaldomai artėjam Lie~W~V.:~~
tuvos link. O aš rašau. Ir, atrodo, kad taip daug - kažkoD E N T A L C A R E kią didelę dalį palieku tenai.
Ir tik tikiuosi, kad kada nors
vis dėlto dar susigrąžinsiu.
Kažkaip sunku viduj. Sunkiausia, kad nieko, visiškai
nieko negaliu pakeisti. (Bus
2373 Bloor St. West
daugiau).
Paruošė - S. Katkauskaitė
(416)
(Ntrs. "Misija - Sibiras")
Tęsinys

iš 8 nr.

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

Tel.

763-5677
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"Gintarėliai''
festivalyje vėl

Įspūdžiai
Vasario pradžioje TVO
televizijoje buvo rodoma programa "Baltic Summer" - tai
viena iš Michael Palin sukurtos kelionių serijos. Čia rodoma jo kelionė per Baltijos
kraštus. Geriausi įspūdžiai liko iš kelionės Lietuvoje. Estijoje jis rodė skulptūras-laga
minus prie Talino uosto, savo
patyrimą gydantis su dėlėmis
(leeches ). Latvijoje daugiausia filmuotos Joninės. Filmavimas Lietuvoje buvo tartum
rimtesnis - ir televizijos bokšto vaizdas, ir jo reikšmė Sausio 13-osios įvykiuose, Baltijos
kelias parodytas ir paaiškintas. Laidos kūrėjų sąraše buvo
ir Toronte augęs Darius Ross.
Užklaustas (el.paštu) apie savo dabartinį užsiėmimą Lietuvoje ir prisidėjimą prie programos, jis rašė:
"Dirbu alfa.It naujienų
portalui, rašau naujam anglų
kalbos skyriui. Be to, esu vertėjas į anglų kalbą. Dažniausiai verčiu grožinę literatūrą
leidiniams, pvz. Vilnius Review
ir Šiaurės vasara. Parengiau
parašus filmui Varnų ežeras,
kuris laimėjo Europos premijų (bet ne dėl mano parasų ..
Mano įnašas TVO programai buvo, kad įkalbėjau, gerokai prieš filmavimą. Dėl siužeto gamintojai jau buvo apsiskaitę prieš atvykdami į Lietuvą ir maždaug įsivaizdavo,
ką norėjo filmuoti. Pirmiausia
vyko savaitės kelionė po Lietuvą su gamintoja ir režisieriumi (be M. Palin), 2006 m. kovo pabaigoje. Dirbau tiesiog
vertėju-konsultantu. Daug ką
apžiūrėjome, pvz. Druskininkus, Palangą ir Visaginą ir
daugiau vietų, kurios nepateko į galutinį filmą. O jau vasarą kai filmavo, jie, aišku,
daug daugiau nufilmavo medžiagos negu panaudojo, kas
yra normalu. Jie labai norėjo
padaryti pokalbį su V. Landsbergiu, bet mums nepavyko
v

iš užjūrio
suderinti laiko, nes profesorius labai dažnai būna Strasburge ar Briuselyje. Po to jie
sukirpo filmą Londone. Aš
tada vasarą irgi buvau jiems

Darius Ross ir Bonnie
vertėjas-konsultantas

per filtiesiog buvau su jais
visą laiką kaip tarpininkas ir
"problem-solver". Toks darbas yra baisiai įtemptas - filmavome nuo ryto ligi vakaro.
Darbas patiko, bet nemanau,
kad norėčiau, jog toks būtų
mano pagrindinis užsiėmi
mas.
Gaila, kad jie negalėjo
visko sutalpinti į vieną filmą.
Gaila, kad Kaunas nepateko.
Orvydo sodybą, pavyzdžiui,
mavimą,

būtų buvę įdomu parodyti,

bet
per toli buvo. Labai norėjome
apie krepšinį ką nors nufilmuoti, bet vasarą lietuviai išsilaksto, ypač tie, kurie geriau
gyvena, tai nepavyko. Kaip
sakiau, viską suderinti sunku,
nes jie labai griežtai filmavimo trukmę buvo suplanavę.
Iš vienos pusės tai blogai, nes
būtų buvusi didesnė įvairovė,
o gerai, kad ką nufilmavo, nes
nufilmavo labai kokybiškai.
Žinoma, filmavimo metu buvo visokių nuotykių, bet esu
pasirašęs su ta firma paslapties išlaikymo sutartį, tai apie
tai nelabai galiu papasakoti.
Čia Lietuvoje kai kurie
komentatoriai neigiamai įver
tino Palin'o filmą, esą Lietuva
užstrigusi laike, o ne moderni
šalis kaip Latvija ir Estija. Jie
bandė mane apkaltinti, kad
nesugebėjau pasukti filmavimo jų įsivaizduojama linkme,
ko negalėjau padaryti. Kaip
sakiau jie daug jau buvo sužinoję apie Lietuvą net prieš atvykdami, o aš nei režisierius
nei gamintojas buvau."
Dėkojame Dariui už pašnekesį, taip pat už įdomias
mintis, kurias jis parašo savo
"bloge" - apie prisitaikymą
prie gyvenimo Lietuvoje. RSJ

1

Toronto Lietuvių Namuose

•

Sulaukus viduržiemio šventės - Užgavėnių - paprastai dainuojama "žiema žiema, bėk iš kiemo" . Ypač šiemet po sniego pūgų ir šalčio pavasaris labai laukiamas. Mažieji Montrealio
lietuvių mokyklos moksleiviai šią dieną šventė, pasipuošę spalvingomis kaukėmis, smagiai
žaisdami ir linkėdami visiems sulaukti pavasario
Ntr. A. Piešinos

13

"Gintarėliai", vadovaujami muz. Deimantės Grigutienės, vasario 18 d. vėl dalyvavo
Toronto "Kiwanis" festivalyje
St. George College šventovėje
ir vėl susitiko su pajėgiausiais
Toronto vaikų bei jaunimo
chorais. "Gintarėliai" pasirodė su dviem be instrumentinio
pritarimo lietuvių kompozitorių kūriniais. A. Noviko Šaltiniu ir J. Tamulionio Šarkela
varne/a. Nuo pat ryto vyko
įvairiausių chorų pasirodymai. Buvo puiki proga ne tik

Kiwanis
pirmieji

afternoon", ir iškart pasiūlė norintiems išmokti tikrojo chorinio meno įstoti į "Gintarėlių"
chorą.

Labai didelis "Gintarė
pasirodymo pliusas buvo
tai, kad dainavome be pianino
pritarimo, 4-rių balsų harmonijoje. Tai, be abejo, rodo choro meistriškumą. Kitas dalykas, kad žiuri atvykęs iš Europos, labai gerai pažįstąs josios
nuo senų senovės išpuoselėtą
chorinį meną, akimirksniu pajuto mūsų atlikimo mokyklą.
lių"

pasirodyti, bet ir kitų pasi- Pernai "Gintarėliams" po Kiklausyti. Suskambant paskuti- wanio festivalio, taip pat užnio kūrinio akordui, jau žino- ėmusiems 1-ąją vietą, buvo
jomet. kad pavergėme klausy- pasiūlyta dalyvauti Ontario
toją. Sį kartą mus vertino žiuri provinciniame konkurse, kuiš Airijos Dublino Andrew riame "Gintarėliai" buvo įver
Keegan Mackriell, Airijos tinti 3-ja vieta. Šį pavasarį vėl
Chorų dr-jos direktorius, da- varžysimės su stipriausiais Onlyvavęs kaip žiuri daugelyje tario provincijos miestų chorais.
konkursų, festivalių įvairiuose
Kovo l d. "Gintarėliams"
Europos miestuose.
buvo didelė garbė dalyvauti
"Gintarėliai" yra jau lyg "Kiwanis Showcase of Stars"
ir pripratę prie publikos šiltų koncerte, kuriame savo talenpriėmimų, bet ką jie išgyveno tais dalinosi patys stipriausi
šią ypatingą akimirką, net festivalio kolektyvai, kap ornumanyti negalėjo, kai pradė kestrai, įvairūs instrumentadamas savo komentarus listai. Toks koncertas yra renAndrew Mackriell ištarė, mos- giamas kartą per metus. Ačiū
telėjęs ranka "Gintarėlių" pu- "Gintarėliams" ir tėveliams
sėn - "Lithuanian children's už tokį gražų susiklausymą,
choir is our highlight of the nuoširdų bendradarbiavimą.
day, thank you for making my Rūta G.

')

Toronto ir Hamiltono lietuviai skautai, š.m. vasario 2-3 d.d. iškylavę su vadovais Giedraičio klubo vietovėje, netoli Hamiltono,
ON. Dešinėje - pirmas Kanados rajono vadas v.s. R. Otto, trečias - "Širvintos-Nemuno" tuntininkas ps. G. Senkus; kairėje
instruktorius v.s. fil. dr. A. Dailydė ir draugininkas ps. M. Songaila
Ntr. A. Dailydės
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PADĖKA

LIŪDNOMS METINĖMS

PRISIMINTI

AtA
v
STASIUI POSKAI
iškeliaws į amžinybę, dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už Rožinio
maldas laidotuvių namuose ir už laidotuvių dieną atnašautas šv. Mišias, pasakytą užuojautą, kun. Pijui Šarpnic.k.ui, OFM, už velionies lankymą ligoninėje ir suteiktus
sakramentus, kun. Jonui Šileikai, OFM, už velionies palydėjimą į amžinojo poilsio vietą ir už maldas. Dėkoju
visiems, atsilankiusiems į laidotuvių namus, už aukas šv.
Mišioms ir sergantiems vaikučiams Lietuvoje. Dėkoju
karsto nešėjams ir a.a. mano brolio našlei Ramutei Vyšniauskienei už aukas šv. Mišioms ir už užuojautos žodžius. Dėkoju Audrutei Vyšniauskaitei-Sauer, atvažiawsiai iš Čikagos ir nuoširdžiai globojusiai mane mano
skausmo valandomis.
Dėkoju visai Poškų šeimai Lietuvoje, už išklausytas
šv. Mišias Šeduvos šventovėje laidotuvių dieną. Dėkoju
broliui Jonui Poškai už velionies lankymą ligoninėje.
Pusseserėms seselei Paulei ir Isabelei žmuidzinienei už
aukas šv. Mišioms ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.
Dėkoju savo krikšto dukrelei Rasytei-Chrastinai už darytas nuotraukas laidotuvių metu. Ačiū B. Stanulienei
už skanius pietus ir draugams bei draugėms už pyragus.
Dėkoju aukų rink.ėjoms M. Povilaitienei, V. Baliūnie
nei, B. Kazlauskaitei.
Padėką jungiu su J. Raudonio eilėraščio posmeliu, jį
skirdama brangiausiam žmogui, a.a. Stasiui '~ .•leisk pasisemti Tavo gerumo l ir svarbų iodb patalpinti lirdyje... „

Janina Polkienė

PADĖKA

AtA
ALFREDAS KAMINSKAS
mirė 2007 m. kovo

10 d.

Mes tavęs liūdime ir ilgimės -

žmona Ona
dukros, ženta~

vaikaičiai

irprovaikaičiai

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905 • 271 • 8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,

B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM
•
•
•
•
•
•

asmeninės

žalos, atsiradusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškojimas
imigracija i Ka nadą
testamentų sudarymas
palikimų tvarkymas
nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
ko nsultacijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais
295 The West Mali, 6th Floor, 11uonlo, ON M9C 4Z4

MŪSŲ MYLIMAM TĖVUI, SENELIUI IR PROSENELIUI

Tel. 416 236-3060
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com

AtA
ALEKSUI KUSINSKIUI
mirus, nuoširdžią padėką reiškiame klebonui kun. Vytautui Staškevičiui už velionies lankymą Creedan Valley
slaugos namuose, už suteiktus sakramentus, už maldas
prie karsto Vasagoje, už atnašautas Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir už palydėjimą mūsų tėvo i amžinojo
poilsio vietą. Dėkojame Danguolei Radtke, sūnui Arū
nui ir Rimui Paulioniui už gražų giedojimną per gedulines Mišias. Ačiū karsto nešėjams, mūsų ir tėvo draugams už atsilankymą laidotuvių namuose Vasagoje ir dalyvavimą laidotuvėse Anapilyje ir už užuojautas, pareikštas žodžiu bei raštu, už užprašytas Mišias, atsiųstas
gėles ir aukas tėvo atminimui Nuoširdžiai dėkojame p.
Vitkienei už tokius gražius atsisveikinimo žodžius, B.
Stanulienei už paruoštus pietus ir p. Dudienei ir ponioms už visus pyragus.
Mūsų jawzystės draugei, Reginai (Lialei) Bagdonaitei-Feeney nuoširdžiai dėkojame už visą pagalbą, kurią mums suteikei per tas visas sunkias dienas ir už aprašymą spaudoje apie mūsų mylimą tėvą. Mūsų tėvas mylėjo gyvenimą. savo šeimą ir savo draugus.
Visiems nuoširdus ačiū!
Sūnus Algis ir žmona Madonna, duktė Dana,
duktė RUa

LEDAS

ir vyras Ralph Dobilai

REFRIGERA110N

AIR CONDITIONING A HEATING

PRIEšSEZONINIS ORO ŠllDYMD SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Fax 416 236-1809
El. pašia~: hlwyer s@pacelawfirm.com

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

;.~:':"\~7~~\l}-~~- -G;°<-~'::::..
~

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

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

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

Tel: (416)233-4601
s300*
off

for l parcel

s300*
off

London, ON
A.a. JURGIS KRIAU~
UŪNAS, 93 m. amžiaus, mirė
š.m. vasario 13 d. Meadow
Park slaugos namuose, kur
buvo slaugomas porą metų.
Po žmonos mirties buvo persikėlęs ir prižiūrimas dukters.
Gimė 1914 m. balandžio 15 d
gausioje 13 ar 14 vaikų šeimoje Lietuvoje. 1944-ais, sunkiu
apsisprendimų metu, su šeimomis, kartu su tūkstančiais
kitų ir keturiais savo broliais,
atsisveikinę su liekančiais artimaisiais, praėję karo ugnį, išvengę sugrįžtančios Stalino
saulės ir antro Lietuvoje sovietų "išlaisvinimo", atsidūrė
Vokietijoje, didžiulėje išvietintų užsieniečių stovykloje
Hanau. Iš jos du broliai - Jurgis ir Vladas -pagal darbo sutartis 1948-ais atvyko į Sudbury, ON, Hydro, vėliau "Inco„ nikelio darbams. Po metų
Sudburį pasiekė ir jų šeimos.
Kiti trys broliai - Jonas, Bronius, AJfonsas - atvyko į JAV
- Čikagą, Omahą. Laikui bė
gant sužinojo apie pasilikusių
artimųjų ištrėmimus Sibiran.
Kai kuriems šeimos nariams
teko aplankyti gimines dar sovietmečiu. Jurgis ir šeima, palikę gausius lietuvius Sudbu.tyje, atvyko į veiklią Londono
Lietuvių bendruomenę, tapo
Šiluvos Marijos parapijiečiais,
priklausė pensininkų klubui.
Vaikaitės Felicija ir Kristina
prisidėjo prie Londono "Pašvaistės" choro pirmos garsinės instrumentinės kasetės

"Gintarai pabiro" magnetofoninio įrašo.
Velionis paliko dukterį
Danguolę-Diane Račinskas,

vaikaites Feliciją, Kristiną, Lydiją su vyru Chris ir provaikaičius Devan, Aidan ir
Charlotte bei brolio Vlado
dukrą Virginiją. Lankymas,
maldos vyko O'Neil laidotuvių namuose vasario 14 d. Šiluvos Marijos šventovei, bū
nant jau 75 sekmadienius nebenaudojamai dėl vyskupijos
neišrišto nuostato, šaltą, saulėtą vasario 15 d„ po šv. Mišių
su lenkų kilmės kunigu Chudy, palydint kanadiečių chorui, iš Mary Immaculate šventovės palaidotas šv. Petro kapinėse prie 1987 m. mirusios
žmonos Marijos (Slikas), dalyvaujant lietuvių grupelei,
Londono apylinkės valdybos
kviestas atstovauti Londono
lietuvių bendruomenei, šventovėje su prisiminimu ir užuojauta atsisveikino Edmundas
Petrauskas. Dalyvavę pakviesti pavaišinimui i jauniausios
vaikaitės Ųdijos ir Chris naujus namus gražioje šiaurinėje
miesto dalyje. E. Petrauslw

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

7'ĖYIAKĖS ŽIBURIŲ PRE NUME RATO RIAM S:
jeigu savaltrašlio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4
dienas, pateikite savo adresą KANADOS PAŠTO BEND·
ROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklalapyje
mman•dųost.ca (pasirinldte Resources skyriuje "Contact
us", tada "General Customer Senice").

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEl. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
(prie Evan$}
Savininkas Jurgis Kullešius

2008.111.4

KLB TORONTO APYLINKĖS
VALDYBA
NUO~IRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS,
prisid•jusiems prie
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
mln6/lmo renginio - darbu Ir pinigine auka.
ŠI mūsų tautos ivent• duoda J'9ų toliau tarnauti Uetuvos labui.

l AUKOJO KLB TORONTO APYLINKEI l
.KLB 1bronto apylinkei Va-

$20- M. Arštikaitis, B. AuAugaitienė, L. Balaišis, K. Balyta, M. Barteška, l.
Daunoravičienė, A. Duobis,
K.V.P. Gapučiai, B. Gataveckienė, J. Gataveckas, J. Gudavičius, J.O. Gustainiai, S.M.
Jokubaičiai, O. Juodišius, E.M.
Kazakevičiai, J. Krasauskas, J.
KuJiešius, A. Laurinaitis, N.
Liačienė, J. Macijauskas, L.
Matulevičienė, l. Meiklejohn,
l. Nacevičius, V. Norvaišienė,
P. Puidokas, V. Ramanauskas,
A Sagevičius, V. Samanis, A
Sekonis, E. Simonavičius, G.
Stripinienė, V. Šukys, A. 'lhlssow, D. Vaidilienė, S. Vaštokas;
$15 - V. Kecorienė; $10 - E.
Ališauskas, R. Bekerienė, E.
Gataveckas, D. Klibingaitis, P.
Kravecas, A. Leveris, L. Mačionis, A Plučas, G. Skrinskas,
B. Vilkus, K. Žutautas; $5 - B.
Degutis, T. Gurevičius, T. KuJvimkas, M. Petronis.
Anapilio korporacijai dėkojame už suteiktas patalpas. Inf.

sario 16-osios proga aukojo: gaitis, Z.
$1,000 - PARAMOS kredito
kooperatyvas, Prisikėlimo kredito kooperatyvas; $175 - Z.
Vensk.aitis; $100 - Vl.V. Nausėdai, D.A. Nausėdai, A.l. Žemaičiai; $60-L. Balsienė, J.Z.
Dabrowski; $50-A. Bumbulis,
M.S. Bušinskai, V. Jasinevičienė, kuo. K. Kaknevičius, AR.
Kalendros, P. Kazilis, V. Kulnys,
H. Lapas, BA Matulaičiai, J.S.
Medeliai, V. Melnykas, V.
Montvilas, J. Petronis, S.V. Piečaičiai, A. Puteris, A Simonavičius, J.J. Zenkevičiai, M. Zubrickienė; $40 - J. Andrulis, R.
Pacevičius; $30- V.V. Baliūnai,
J. Bortnik.as, Y.G. Butkiai, B.
Galinis, V.B. Palilioniai, B. Saplys, V. Skukauskas, P.G. Stauskai, O. Tuseckienė, A. Ulba;
$25 - R. Celejewski, A Čiaučionas, V. Kolyčius, A. Ledas,
J. Linkūnaitis, J. Nešukaitis, T.
Stanulis, M. Tamulaitienė, A.
Zalagėnas.

AUKOJO TĖVliKĖS ŽIBURIAMS
$1000-G. Kuzmienė; $110-1. Smolskis; $50-0. Giedriū
nas, V. Kecorius; $40 - A Ramanauskienė, V. Nausėda, V. Kumpikevičius; $30 - ~· Žyvatkauskas: R. Cleverdon, A; ~s, A.
Selmys, K. Kesm.inas, S. Gampp, $25 - J. Nešukaitis, $20- C.
Pakštas, P. Kravecas, J. Pacevičius, A. Kisielius, A Juozapavičius,
J. Karaliūnas; $15 -A Medelis; $10 - Z. Mistautas, E. .Kilnsa, J.
Sakalauskas, J. Kojelis, A. Masaitis, J. Jauneika, J. Radas, J.
Pransk:us, V. Vaitkus, V. Ivanauskas; $5 - P. Stepanauskas.
Garbės prenumeratų atsiuntė: $140 -A. Kaminskas, A Žukauskas, A Bireta; $110 - R. čepulis, V. Neverauskas, P. Narutis;
$100 - L. Jurjonas, J. Popikaitis, Z.H. Lapinas, L. Matulevičius,
V. .Augėnas, A Kažemėkas, M. Jonikas; $99 - A Vaičiūnas; $90 S. Urbantas, l. Biskys, M. Jokšas, M. Putrimas, P. Kravecas, L.
Mockus, G. Kuzmienė, A Keblys, P. Adomaitis, O. Stončius, J.
Poška, A Povilonis, V. Vaitkus, A. Žiobakas, l. Smolskis, R.G.
Paulionis, S. Masionis, GD. Sakus, dr. V. Kvedaras, A Jusys, O.
Senkus, G. Montvilienė, D. Puzeris, V. Cvirka.
Nuoširdus ačiū už paramą lietuviškai spaudai. Dėkojam.e
garbės prenumeratoriams ir visiems, kurie, siųsdami reguliarią
prenumeratą prideda ir auką.

r - - - - - - - :scg„

HAMILTONE, kovo 8, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje.
Meninę programą atliks Toronto pensininkų choras "Daina",
vad. Lilijos Turūta itės, "Aukuro" aktorė Marija Kalvaitienė

TORONTE, kovo 9, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje.
Meninę programą

atliks

ir jaunimo choras
Visuomenė kviečiama

Arūnas

"Gintarėliai ",

Rengia

siunčiami

nemokamai šešias savaites

- --------

"Tėvynės sąjunga "

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!
MENINĘ PROGRAMĄ

atliks
Jaunimo teatras "Žalios lankos", vad. D. Botyrienės
DALYVAUSITE dviejose loterijose- didžiojoje ir mažojoje (su įėj imo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania B. Stanulienės pagaminta vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Programos pradžia - 4.30 v.p.p.
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" administracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu).
Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

45 metinis
įvyks

narių

2008 m. kovo 16,

Pris ikėlim o

parapijos

salėje,

susirinkimas

sekmadienį,

3 v.p.p.

1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai
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 no m inacijų komisijai.
N ar ių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti savo
sąskaitos knygelę.
VALDYBA
dviejų narių į valdybą

~< ES JV\ l ~l >\ S
Arrr

s~ruoto

PAMINKLAI
• granitas, bronza, medis
• nemokami paminkl ų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

klasės

.„ „ ..

vaikų

2008 m. kovo 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje

kla sės

l ........................................................................................ l
l ~~·~~~~:·~·;~:~·~~~~~~~.·~~„„~„„~„„~„„~„~~;~:·~~~·~·„„„„ ·„~~;~ l
Laikraščio adresas: TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
l
l 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON, LSC 1T3, Canada
El. paštas: tevzib@rogers.com
l Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 l
l Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI l

Radtke (tenoras) , Anapilio sodybos
vad. Deimantės Grigutienės

gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje

užjūrius

garbės •

15

GINTĖ DAMUŠYTĖ

kla sės

garbės

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

-~~D!~Ls!!~A~ ~!~~~I~a:ri~

TEVISK
ES ZIBURIAI 1
l
THE LIGHTS OF HOM ELAND
l
Metinė prenumerata:
l
$70 - reguliari (paprastu paštu ) • $UO - reg. (l
paštu) l
l $90 (paprastu paštu) • $140 (l
paštu)
Or o paštui
- $170, paprastu paštu - $90 (Kao. dol.) l
$150 - l
paštu
l JAV: $90 - reguliari, $110 JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais
l
l Vardas, pavardė............................................................
l Adresas.......................................................................... l
ga rbės

Nr. 9

Telefonas

(905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com
LAIDOTUVIŲ

NAMAI

JO'IVA CONSTRUCTION. At-

lieka staliaus, vidaus

sieną

(drywall), dafymo, plyteliq dė
jhno, elektros Įvedimo, "plum·
bių" darbus. Skambinti Algiui

TORONTE
ETOBICOKE

tel. 905 824-9821 arba 416 882·
8531.

ir

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaųjantiems i uf.sienį
ir atvykstantiems i Kanadą.

MISSISSAUGOJE

Skambinti Mariui Rusinui tel.
416 588-2808 (ext. 26) šiokia·
dieniais, darbo valandomis.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (4 16) 763·51 61
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.III.4

Nr. 9

' TORONT@ru1"
Anapilio žinios
• Tikinčiosios Lietuvos diena Lietuvosv kankinių, Gerojo
Ganytojo ir Sv. Kazimiero šventovėse bus švenčiama ateinantį
savaitgalį. Ta proga bus renkama antroji rinkliava Tikinčiajai
Lietuvai.
• Prie šventovės durų yra
padėti lapeliai, kuriuose galite
įrašyti pavardes ir vardus tų asmenų, kurie jūsų nuomone atrodo tinkami į kunigus, diakonus, vienuolius ar vienuoles.
Užpildytus lapelius galite paduoti vienam iš mūsų kunigų
arba įmesti į aukų krepšelį per
ateinančius du sekmadienius.
•Praeitų metų aukų pakvitavimai atleidimui nuo valstybinių mokesčių (!neome Tax)
dar neatsiėmusiems jau išsiuntinėti paštu.
• KLB Wasaga Beach apylinkė švęs Kovo vienuoliktosios
šventę, kovo 8, šeštadienį, 2 v.
p.p. Gerojo Ganytojo misijos
kavinėje. Dalyvaus ir kalbės
KLB pirmininkė Joana Kuraitė- Lasienė; bus vaišės sukavute. Visi kviečiami dalyvauti.
• Balandžio 5, šeštadienio
rytą, vyks Kanados lietuvių katalikų centro trimetinis suvažiavimas Anapilio parodų (muziejaus) salėje. Visų parapijų tarybų bei valdybų nariai turėtų
jausti pareigą dalyvauti.
• Balandžio 5, šeštadienį,
po pietq, Anapilyje vyks iškilmingas Siluvos Mergelės Marijos 400 metų jubiliejaus Kanadoje atidarymas. Ta proga Lietuvos kankinių šventovės salėje
2 v.p.p. vysk. Jonas Ivanauskas
skaitys paskaitą apie Šiluvą, o 3
v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje jis aukos Mišias su visais
suvažiavusiais kunisais. Mišių
metu jis pašventins Siluvos Marijos paveikslą, kuris keliaus
per lietuviškas parapijas, misijas bei įvairias lietuviškas bendruomenes. Visi kviečiami šioje
šventėje dalyvauti.
• Anapilio knygyne gauta
Lithuanian Heritage žurnalo
sausio-vasario laida. Taipgi galima įsigyti Vytės Nemunėlio
knygelę Meškiukas rudnosiukas,
Richard Scarry knygelę vaikams Mano žodynas ir velykinių
sveikinimo atvirukų.
• Mišios kovo 9, sekmad.:
9.30 v.r. už a.a. Leoną Rimkų;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje kovo
9, sekmag., 2 v.p.p. už visus palaidotus Sv. Jono lietuvių kapinėse; Delbi Sv. Kazimiero šventovėje kovo 8, šeštad., 3 v.p.p.
už a.a. Vandą Lapienienę.

l

AUKOS
Vaikučių

Prisikėlimo

parapijos žinios
• Padėka Kun. Juliui Sasnauskui, OFM, už vestą Gavė
nios susikaupimą, kuris prasidėjo ketvirtadienio yakarą ir
baigėsi sekmadienį. Sį sekmadienį per 10.45 v.r. Mišias giedos parapijos "Retkartinis"
choras, o pamoksl~s apie Dievo
gailestingumą ir Siluvos Marijos apsireiškimą prieš 400 metų
sakys Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Ričardas Doveika.
• Gavėnios penktadieniais
šioje parapijoje yra einamas
Kryžiaus kelias (stacijos) dvidešimt minučių prieš 7 v.v. Mišias.
• Kovo 5 d., 7 v.v. šventovėje vyks ekumeninės pamaldos. Pamokslą sakys lietuvių
liuteronų Išganytojo parapiįos
klebonas kun. Algimantas Zilinskas. Kun. Julius Sasnauskas,
OFM, sakys pamokslą Išganytojo liuteronų parapijoj kovo 9
d., 11.15 v.r.
• Kovo 9 d. bus daroma Toronto arkivyskupijos "Share
Life" vajaus pirmoji rinkliava.
Tikimasi surinkti apie 12 min.
dolerių. Aukos išlaiko kunigų
seminariją ir per 30 labdaros
įstaigų, kurios pasiekia apie
200,000 pagalbos reikalingų
žmonių.

• A.a. Benedikto J okubyno
Mišios vyks kovo 5
d., 10 v.r., o a.a. Jeronimo Pleinio kovo 6 d., 10 v.r. Lietuvoje
mirė a.a. Česlava Šuopienė, Valerijos Lėverienės sesuo.
• KL Katalikų centras, kuriam vadovauja J. Andrulis, per
visą kovo mėnesį vykdo aukų
vajų Lietuvos religiniams projektams paremti. Norintys prisidėti gali tai padaryti iki šio
mėnesio pabaigos.
• 2007 metų aukų pakvitavimai yra išdėstyti šventovės
prieangyje. Prašom juos pasiimti, tuo sutaupant parapijai
pašto išlaidas.
• Vartotų drabužių ir daiktų išpardavimas vyks parapijos
salėse balandžio 25-26 d.d.
• Mišios sekmadienį, kovo
9: 8 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Albiną
ir Genovaitę; 10.45 v.r. už a.a.
Adolfą Šapoką, už aa. Vaclovą Jurevičių, už a.a. Antaniną Kuncevičienę; 12.15 v.r. už a.a. Bronių
Matusevičių - 22 metinės.
laidotuvių

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį, kovo 9,
11.15 v.r. mūsų pamaldose pamokslą pasakys svečias iš Lietuvos kun. Julius Sasnauskas,
OFM. Kun. Julius veda religinę radijo valandėlę ir yra žinomas kaip vienas iš geriausių
pamokslininkų Lietuvoje.
• Sekmadienį, kovo 16, l
v. p.p. vyks parapijos Moterų
draugijos pamaldos, kuriose
apmąstymo žodį sakys seselė
Paulė. Po pamaldų vyks vaišės.
• Norintieji įsigyti naują
Lietuvos liuteronų bažnyčios
Giesmyną prašomi kreiptis į
mūsų vargonininką Petrą Šturmą, 905-274-3529.
Lietuvių Namų

žinios
• Kovo 2 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 160 svečių.
Jų tarpe savo 98-ąjį gimtadienį
šventė Juzefa Jonynas. Nuoširdžiai sveikiname sukaktuvininkę. Taip pat svetainėje lankėsi
R. Maggiacomo, J. Lacey, V.
Taylor, E.J. Todorovic, V.L.
Todorovic, V. Laugalis. Pietų
metu budėjo ir su svečiais supažindino Moterų būrelio narė
L. Mačionienė.
• Lietuvių Namų valdybos
posėdis - kovo 5 d., 7 v.v., "Labdaros" - kovo 26 d., 7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

• Bare "Lokys" galima stetiesiogines sporto, pramogines bei informacines Lietuvos
televizijos transliacijos. Dėl platesnės informacijos, programų
tvarkaraščio ir laiko prašome
skambinti į LN rštinę tel. 416
532-3311 arba į barą tel. 416
534-8214.
• Toronte iš Lietuvos lankosi poetas Vytautas Laugalis,
buvęs sovietmečio disidentas,
politinis kalinys. Kovo 16, sekmadienį, 1.30 v.p.p., Lietuvių
Namų seklyčioje skaitys eiles iš
leidžiamos knygos, pasidalins
Sibiro konclagerių prisiminimais. VK
bėti

Trimetis Kanados lietuvių
centro suvažiavimas
įvyks balandžio 5, šeštadienį,
Anapilio parodų salėje. Registracija 9.30 v.r., suvažiavimo
pradžia 10 v.r. (KLK centro pakatalikų

rapijų, katalikiškų organizacijų

pranešimai); pietūs 12 val. Suvažiavime dalyvauja parapijų
klebonai, kiti kunigai, parapijų
tarybų ar komitetų nariai, kat.
organizacijų atstovai. Jame dalyvaus ir Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.
KLKcentras

v

Šv. Kazimiero parapija
Sekmadienį, kovo 2, įvyko Šv. Kazimiero atlaidai ir pietūs.
Klebonas kun. Aloyzas Volskis ir kun. J oseph Powers koncelebravo šv. Mišias. Parapijos choras bei Montrealio vaikų
choras ir mamytės, diriguojant Aleksandrui Stankevičiui
g~edoj9: Alyvų daržely, Kyrie (vaikai ir mamytės), O Sanctis~
sima, Sventas, Dievo Avinėli, Koks didis Tu (solistai Guy Zena~~~s ir Daiva Jaugelyt~~Zatkovic) ir Šv. Kazimierai. Baigiant
Mis!as klebonas perskaite savo kūrybos maldą į šv. Kazimierą,
kun buvo sukurta parapijos 100-osioms metinėms. Po Mišių
visi nusileido į parapijos salę. Linksmą koncertą atliko Montrealio vaikų choras ir mamytės. Vadovavo A. Stankevičius. Po
to vyko skanūs šilti pietūs su vynu. Buvo daug namie iškeptų
pyragų, vaisių ir sūrio. Susirinkę galėjo laimėti 23 loterijos laimikius. Parapijiečiai ir svečiai žiūrėjo naujai išleistą DVD
apie šimtmečio iškilmę. DVD yra pardavinėjama. MZ, VL
Montrealio lietuviška velykinė radijo programa bus girdima šv. Velykų sekmadienį, kovo 23, nuo 11 v. ryto iki 12 val.
per CFMB stotį, banga 1280 AM, arba per internetą
www.cfmb.ca LS

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija
~

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
ADAMONIS CASTELLll INSURANCES
LA B R E CQU E, B R OUI L L ETTE, CASTELLI INC .

l

1001 SHERBROOKE ST.E., SU ITE 555, MO NTREA . QUE. H2l 1 L3

: 5 1 4-286- 1985

$100 - kun.
$50 - B.

Joana Adamonis A.l. B.

FAX: 514-286-19 81
Petras Adamonis C.l.B.

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų surengta Kaziuko mugė sek-

Galinienė.

madienį, kovo 2, Prisikėlimo parapijos salių lankymą po pamaldų
padarė gyvesnį, įdomesnį. Uniformuotas skautiškas jaunimas ir

Šiluvos M. Marijos jubiliejaus fondui $200 aukojo kun.
K. Kaknevičius.
Šv. Jono lietuvių kapinėms

aukojo: $100 - J.M. Zubrickai;
$50-A. Lukošiūnienė (a.a. Stasio Poškos atminimui), dr. A.M.
Kiškiai (a.a. Stasio Poškos atminimui).
Maironio mokyklos žinios
• Mūsų pavasarinė pertrauka - kovo 8, 15 ir 22 d.d.
Sugrįšime kovo 29 d. Živilė

Aušros Vartų parapija
"Rūtos" klubo pirm. H. Lapinienė pakvietė kleboną kun.
G. Mieldažį malda pradėti metinį narių susirinkimą vasario 27
d. Aušros Vartų salėje. Tylos minute pagerbtos praėjusiais metais mirusios Alina Schewchuk'ienė ir Ieva Andruškevičienė.
Praėjusio susirinkimo protokolą, priimtą be pataisų, perskaitė
E. Burkšaitienė. Pirm. H. Lapinienė pasidžiaugė, kad klubas
auga - įstojo 7 nauji nariai. K. Andruškevičius, uolus klubo narys, mirus žmonai, išvyko gyventi pas dukterį į Vankūverį. Birželio 17 d. buvo iškilmingai paminėta klubo 30-ties metų veiklos sukaktis. Kiekvienio mėnesio paskutinį trečiadienį minimas
tą mėnesį gimusių gimtadienis. Ižd. Z. Burkšaitis pateikė finansinę apyskaitą. Revizijos komisijos pranešimą skaitė A. Urbonas. Buvo siūloma ruošti daugiau išvykų, o B. Nagienė iškėlė
mintį, kad reikėtų parašyti klubo istoriją. Buvo pasveikinti vasario mėn. gimusieji - J. Blauzdžiūnienė, A. Brilvicienė, Z.
Burkšaitis ir M. Mačionienė. Skanius, šiltus pietus paruošė J.
Blauzdžiūnienė ir E. Burkšaitienė su talkininkėmis. Valdybą
dabar sudaro pirm. H. Lapinienė, N. Bagdžiūnienė E. Burkšaitienė, A. Gustainienė, Z. Burkšaitis ir A. Piešina. '
Buvęs ilgametis Aušros Vartų parapijos klebonas kun. J.
Aranauskas, SJ, prieš pora mėnesių susilaužė dešinę ranką.
Pamažu sveiksta, bet dar negali rankos visai gerai naudoti.
Aušros Vartų parapijiečiai jam linki pasveikti ir sustiprėti. Kun.
J. Aranauskas, SJ, gyvena Jėzuitų Namuose, St. Jerome, QC.
Pajamų mokesčių pakvitavimus jau galima gauti pas kleboną kun. G. Mieldažį. Praėjusių metų AV parapijos klebonijos remontas kainavo $26,041. Parapijiečiai prašomi prisidėti
prie išlaidų padengimo.
~ovo 11-osios minėjimą rengia L.K. Mindaugo-Neringos
saulių kuopa)ovo 16 d., 12.30 val. Kalbėtojas - plk. Anatolijus
Malyškinas. Silti pietūs su kava ir pyragais - P. Paulausko virtuvė. Įėjimas - laisva auka.
KLKM dr-jos Montrealio skyriaus narės stropiai ruošiasi
tradiciniam Velykų stalui kovo 30 d., per Atvelykį. Jau galima
rezervuoti stalus 10-čiai asmenų. Skambinti J. Adamonienei
tel. 514 256-5355. DS

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A

savaitraščiui

Kregždutė aukojo:
K. Kaknevičius;

Q MONTREAismE

Kanados pilietybės ir imigracijos ministerė Diane Finley
(vidury) kovo l d. Mississaugoje pranešė, kad Lietuvos,
Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos piliečiai nuo š.m. kovo l
d. į Kanadą gali vykti be vizų. Iki 2009 m. sausio l d. Lietuvos ir Lenkijos piliečiai gali vartoti senus pasus, po to
keliaudami į Kanadą turės rodyti naujuosius. Pranešime
dalyvavo Lietuvos ą_mbasadorė Gintė Damušytė (dešinėje),
KLB atstovė Rūta Zilinskienė (kairėje)
Ntr. A. Žilinsko

g~usūs svečiai .tap~ mirg~li_uojančia pre~iete, kuri buvo pelmnga draugovems Ir metme proga lankytojams paremti skautų
veiklą. B1;1vo prisimintas ir Skautų aido 85-metis, įteikiant Toronte
gyvenantiems to žurnalo bendradarbiams suvenyrines jubiliejaus
dovanėles, kurias per Kanados rajono vadą v.s. R. Otto atsiuntė
Skautų aido redaktorė v.s. A. Namikienė. Dlv.

Dienos šviesos taupymo CLEAN FOREVER. Valome kilaikas šiemet baigiasi kovo 9, limus, minkštus baldus ir ausekmadienį. Patartina laikro- tomobilių vidų nauju būdu džių rodykles pasukti vieną va- sausomis putomis. Kilimas išlandą pirmyn šeštadienio va- džiūna per 1-2 val. Labai gera
kokybė. 416 503-1687.
kare.

