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Tikėti prisikėlusiuoju 
- tai tikėti Jo meile 
KUN. DR. KĘSTUTIS 

A. TRIMAKAS 

Žmonėms labai sunku ti
kėti, kad mirus galima atgauti 
gyvybę. Tad Jėzus ruošė savo 
mokinius: jiems kalbėjo, ne 
vieną kartą kartojo, jog Jis 
priešų nukankintas mirs, bet 
iš mirties prisikels. Kad ir ką 
sakė, kad ir kaip kartojo, tai 
mokiniams pasirodė kaip to
kia tolima galimybė, jog jiems 
taip ir neįstrigo nei į galvą, 
nei į širdį. Pagaliau vieną kar
tą Jis jiems pasakė: "Kaip Tė
vas turi gyvybę savyje, taip da
vė ir Sūnui turėti gyvybę sa
vyje" (Jn 5, 26), kurią Jis, kaip 
Gerasis Ganytojas, guldo už 
žmonių sielas ir dėl to Jo Tė
vas myli Jį, bet Jis turi "galią 
vėl ją atsiimti" (Jn 10, 14-18). 
Tuo Jėzus nurodė savo prisi
kėlimo priežastį: savo dieviš
kumą - t.y., kad Jis yra Dievo 
Sūnus. Žinoma, šį paaiškini
mą mokiniai suprato tik daug, 
daug vėliau. 

Jo mokiniai išmoko 
Nepaisant to paaiškini

mo, mokiniai buvo pritrenkti 
savo Mokytojo nužudymu, ku
rį suprato, kaip Jo visišką pra
laimėjimą. Tad jiems dar teko 
mokytis svarbios Mokytoj o 
pamokos: "Nėra didesnės 
meilės, kaip gyvybę už drau
gus atiduoti" (Jn 15,13). Die
viškos meilės žvilgsniu tokia 
mirtis buvo ne pralaimėjimas, 
o pergalė ... Pergalė, kurią se
kė kita pergalė - prisikėlimas 
iš mirties. 

Atsipeikėję, supratę tą di
džiąją meilės pamoką, Jo mo
kiniai skelbė gerąją Žinią apie 
Kristaus auką ir pergalę. Tada 
ir patys buvo pasiruošę mirti, 
pasitikėdami, kad bus iš mir
ties Jo prikelti. 

Lietuvių tauta 
Iš pagonybės bepakylanti, 

krikštijama lietuvių tauta ne
lengvai prisiėmė Kristaus ti
kėjimą. Netrukus iš Vakarų 
ėmė sklisti Bažnyčios autori
tetą atmetusių reformatorių 
aiškinimai, priešingi vienas 
kitam taip, kad net pats refor
matorių vadas Lietuvoje Rad
vila Juodasis savo sūnui-įpė
diniui Mikalojui Kristupui 
prisipažino susimaišęs. Tikėji
mas atšalo, ypač tikėjimas J ė
zaus Kristaus dieviškumu. Kai 
kurie reformuotojai, užsikrėtę 
arijonizmu, neigė, kad Jis yra 
tikras Dievo Sūnus: tad netu
rėjo būti garbinamas. 

Krizėje Dievas žmonių 
nepalieka vienų. Jiems apsi
reiškė Motina su mažu Sūnu
mi ant Jos rankų. Verkdama 

tarė: "Kadaise šioje vietoje 
mano Sūnus buvo garbina
mas, o dabar čia (vien) ariama 
ir sėjama". Tikrai, prie to ak
mens, ant kurio Ji stovėjo, ne
bebuvo bažnyčios ir - tuo la
biau - nebebuvo Dievo Sū
naus garbintojų. Nebeliko nei 
tų, kurie brangintų Jo meilės 
aukos. 

Ko reikia? .. 
Kilniausi dalykai eina iš

vien: dieviškumas, meilės ga
lia, vedanti net į mirties nuga
lėjimą. 

Žmonės, kurie yra atpra
tę nuo kilnių dalykų, pasime
ta ir nebetiki nei meile, nei 
nemirtingumu, nei kad yra kil
nus, gailestingas, nuostabiai 
žmones mylįs Dievas ir ta pa
čia dieviška prigimtimi gyve
nąs Jo Sūnus, kuris iš meilės 
tapo žmogumi. Tai pusę šimto 
metų užtrukusios sovietų 
prievartos sistemos padari
niai. Bet ar egoistiška laisvė 
Vakarų pasaulyje, rūpinimasis 
vien materialine gerove, igno
ruojant Dievą ir savo sielos 
poreikius, atnešė geresnį re
zultatą? Ne - gal tik ne tokį 
skaudų, tad kaip tik dėl to, ir 
netaip pastebimą, bent sau 
pačiam. Dieve, būk mums vi
siems gailestingas: būki kant
rus, mokydamas mus savo 
meilės ... 

Reikia Šiluvos 
O kaip labai reikia Moky

tojo, kuris vėl pasakytų: "Nie
kas neturi didesnės meilės, 
kaip tas, kuris guldo savo gy
vybę už draugus". Ir tai pasa
kęs, pats guldytų savo gyvybę 
už visą žmoniją. Ir kaip labai 
reikia Motinos su Kūdikiu ant 
rankų, kuri žmonių akivaizdo
j e verktų ir pasakytų, kad Ji 
verkia dėl vargšų žmonių, ku
rie nebesugeba mylėti Jos la
biausiai meilės vertą Sūnų. Ir 
kaip labai reikia žmonių, ku
rie Ją atjaustų ir suprastų, kad 
tas Kūdikis vieną kartą jau 
buvo gimęs, užaugęs, nukry
žiuotas mirė, bet meilės galia 
prisikėlė iš mirties. 

Ir visa tai, ko taip labai 
reikia, gali įvykti dabar, kai 
Lietuva ir lietuvių tauta mini 
sukaktį, praėjus jau 400 metų 
nuotolaiko,kaiMotinasu 
Kūdikiu buvo apsireiškusi ant 
akmens nedaug kuo pasižy
mėjusiame kaime, vadinama
me Šiluva ... Tada ir mes, tos 
tautos žmonės, kur beesame, 
gal pradėsime tikėti, kad iš 
meilės dėl draugų ir priešų 
miręs Dievo Sūnus gali prisi
kelti iš numirusių ... ir prisi
kėlė, tad ir mus gali išmokyti 
mylėti ... 

Piešinys dail. Editos Nazaraitės 

Prisikėlimo džiaugsmu dalinkimės kaip duona, kaip vandens gurkšniu gyvenimo 
sausroms užėjus - šv. Velykų margučiais, saulutės spindulių belaukiant ... 

Prisikėlimas 
Kodėl tuščia kapų duobė, 

Kas akmenį nurito? 
Kodėl mirtis ir nuodėmė 
Po kojom krito? 

Kodėl taip žemėje šviesu, 
Kodėl naktis bemiegė? 
Ir Aleliuja iš dangaus 
Džiaugsmingai liejas? 

Pirmasis saulės spindulys 
Bučiuoja baltą gėlę. 

Varpų skambėjimas pasklis. 
Jau Kristus prisikėlė. 

Pakelkime akis aukštyn, 
Nuo pilko akmenėlio. 

Skubėkime pagarbint Jį, 
Pasaulio Atpirkėją. 

Laukuos ir gatvėj rageliu 
Pietinis groja vėjas. 
Sutramdyt džiaugsmo negaliu, 
VELYKOS atskubėjo. 

Su pumpurais, su vyturiais, 
Pražydusiam žibutėm. 
Su šypsenom ir bučiniais, 
Velykiniais margučiais. 

Sveiki gyvi. Sveika gyva. 
Pasveikinkim viens kitą. 
Su meile, širdimi tyra. 
Šventų VELYKŲ rytą. 

LIUDVIKA MARMIENĖ, Marijampolė 
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"Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar 
čia ariama ir sėjama". 

(Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 m.) 

MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE, 

Visi pažįstame Velykų simbolius - uždegtą Velykų 

žvakę, margučius, lelijas. Neužmirškime ir akmens, kuris 
dengė Jėzaus kapą. Skaitome Evangelijoje, kaip Velykų 
rytą moterys rado tą akmenį nuverstą nuo rūsio angos ir 
kapą tuščią. Švęsdami Velykas mes esame kviečiami nu
stumti savo širdį slegiančius akmenis - pyktį, pavydą ir 
kitas nuodėmes, ir įleisti Dievo gydančią meilę. Eikime 
iš tamsos į šviesą. 

Kai Mergelė Marija pasirodė vaikams ir aklajam 
žmogui Šiluvoje prieš 400 metų, ji stovėjo ant akmens 
tuščiame lauke. Tus akmuo dabar yra Šiluvos koplyčioje, 
kur tūkstančiai maldininkų jį aplanko kasmet. Ten Marija 
tarė žodį, kuriuo parodė motinišką rūpestį tikinčiaisiais. 
"Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar 
čia ariama ir sėjama". Tai reiškia, kad su akmenine širdi
mi nusisukame nuo savo tikėjimo, leidžiame kasdieniš
kiems darbams ir rūpesčiams mus išblaškyti. Bet kaip 
pranašas Ezekielis pranašavo (36:20), "Dievas sakė: 
Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. 
Išimsiu iš Jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrią 
širdį". 

Kai Kristus buvo nukryžiuotas ant kalno prie Jeruza
lės, jis pasakė savo Motinai ir savo mylimam mokiniui 
Jonui: "Moterie, štai tavo sūnus" ir Jonui pasakė "štai 
tavo Motina" (Jonas 19:26). Savo mirties valandą Jėzus 
pristato Mariją kaip visos žmonijos Motiną. 

Iškilmingos Mišios bus aukojamos Šiluvoje š.m. rug
sėjo 15 d., 11 v.r. visų lietuvių, gyvenančių užsienyje, in
tencija. Vienykimės visi maldoje Mergelei Marijai tą die
ną, Mišiose, kurios bus aukojamos visose lietuviškose 
šventovėse plačiame pasaulyje! 

Prisikėlęs Kristus telaimina mūsų visų motinas ir 
močiutes, kurios pašvenčia savo laiką ir pastangas per
duodant mūsų tikėjimo tiesą, kad vaikai ir šeimos pripa
žintų Jėzų Kristų ne tik kaip gėrio simbolį, bet ir kaip gy
vybės ir šventumo šaltinį. 

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir jūsų bendruo
menes visame pasaulyje. Didžiosios savaitės liturgija, ku
ri veda mus prie Velykų dienos, ir mūsų religinės tradici
jos tepadeda mums garbinti ir šlovinti Prisikėlusį Kristų! 

v 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! 
Prelatas Edmundas J. Putrimas, 

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

Siame numeryje 
Liuteronai giedos ''viena gaida" - 2 psl. 

Prof. A. Paškaus kūrybos apžvalga - 3,10 psl. 
Teisės vaidmuo IV - 4 psl. 

Žmonės nepatenkinti laisvės kokybe (Pabaiga) - 5,6 psl. 
Šventė Čikagos Jaunimo centre - 8 psl. 

Gandrai neša laimę - 9 psl. 
Ęiimas Namo - 11 psl. 

Lietuvių jaunimo suvažiavimas Argentinoje - 12 psl. 
Kaziuko mugė Toronte - 13 psl. 

Liuteronai giedos ''viena gaida'' 
" ... gi.edokite gi.esmę Jo vardui" (Ps 135,3) 

"Giesmė lydi krikščionį 
visą gyvenimą". Šiais žodžiais 
prasideda įvadas Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čios konsistorijos naujai iš
leisto giesmyno Krikščioniškos 
giesmės. Įvado autorius- Lietu
vos evangelikų liuteronų baž
nyčios vyskupas ir ELB Kon
sistorij os pirmininkas Min
daugas Sabutis primena gies
myno kelią į krikščionių ran
kas. 1992 m. tuometinis pir
mininkas Jonas Kalvanas 
(1914-1995) sudarė giesmyno 
rengimo komisiją. 

Komisijos tikslas buvo su
rinkti esamas giesmes, pasirū
pinti jų kalbos pritaikymu 
šiandieniniam giedotojui, taip 
pat sunorminti daugelio gies
mių melodijas, kad liuteronų 
parapijos giedotų viena gaida. 
Įtrauktos ir pamirštos gies
mės, ir naujai giedamos. Nuo 
1995 m. Komisijai vadovavo 
vyskupas Jonas Kalvanas jau
nesnysis (1948-2003). 

Pratarmėje redakcijos ko
misijos pirmininkas kun. dr. 
Darius Petkūnas primena, 
kad lietuvių liuteronų giedoji
mo tradicijos pamatus padėjo 
kunigai M. Mažvydas, J. Bret
kūnas, D. Kleinas, L. Zengš
tokas ir daugelis kitų. 'Ifadici
ja tęsiama šiuo giesmynu, pa
vadintu pirmojo giesmyno 
vardu - Krikščioniškos gies
mės. Kun. Petkūnas teigia, 
kad XVI-XVII š. giesmynai 
buvo leidžiami su natomis, o 
tikintiesiems išmokus melodi
jas atmintinai ilgainiui imta 
spausdinti vien giesmių teks
tus. Konsistorija išleido gies
myną bendrine kalba 1942 m., 
nes XX š. pradžioje Mažosios 
Lietuvos religinių raštų kalba 
gerokai skyrėsi nuo bendrinės 
lietuvių kalbos, tačiau jis ne
prigijo. Vėlesniuose leidiniuo
se buvo palikta daug lietuvi
ninkams brangių, tačiau bend
rinėj e kalboje nevartotų žo
džių ir jų formų. O vargoni
ninkams teko skaityti natas iš 
senųjų, dar gotiškomis raidė
mis išleistų giesmynų. 

Naujojo giesmyno pagrin
du paimtas 1936 m. lietuvi
ninkų giesmynas, 1957 m. lie
tuvių liuteronų išeivijos gies
mių knyga ir vysk. J. Kalvano 
redaguotas 1991 m. giesmy-

nas. Jį sudaro lietuvių raštijos 
pradininkų bei vėlesnių leidė
jų išverstos giesmės, lietuvių 
liuteronų kunigų ir poetų kū
ryba, pridėta ir naujų vokiečių 
bei kitų tautų pamėgtų gies
mių. Paskutinis Šiaurės Ame
rikoj e vartojamas giesmynas 
buvo 1957 m. Vokietijoje ELB 
vyriausiosios tarybos tremtyje 
išleistas Evangelikų Giesmy
nas su maldomis. Yra parapi
jų, kurios vartoja Karaliau
čiuje spausdintą giesmyną. 

Šiame dailiai išleistame 
995 puslapių giesmyne, šalia 
580 giesmių įvairioms pro
goms, įskaitant metų laikams, 
tėvynei skiriamas giesmes, yra 
ir 220 puslapių liturgijos. Kun. 
Petkūnas rašo: "Giesmyne pa
teikta liturgija yra šiuo metu 
Lietuvos liuteronų bažnyčioje 
naudojama liturgija. Jos pag
rindą sudaro 1897 m. St. Pe-

Sanctus, kuris giedamas po 
duonos ir po vyno pašventi
nimo. 

Tai unikalus Lietuvos baž
nyčios liturginis elementas, 
kurio nerandame kitų liutero
nų bažnyčių liturgijose. Apei
gose gausu giedojimo, mišių 
muziką sudaro minėtų 1897 
m. agendų melodijos. Be pa
grindinės liturgijos giesmyne 
pateiktos Rytmetinių ir Vaka
rinių pamaldų tvarkos. Jos su
darytos pagal Mažvydo gies
myne atspausdintas tokias 
tvarkas. Knygoje pateikta ir 
Ambrozijaus giesmė Te Deum 
Laudamus bei Litanija. Pir
masis šią giesmę ir maldą į 
lietuvių kalbą išvertė Marty
nas Mažvydas. Giesmyne taip 
pat atspausdintos gražiausios 
psalmės, kurias galima anti
foniškai skaityti ar giedoti 
bažnyčioje ir jomis šlovinti 

Lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos klebonas 
kun. Algimantas Žilinskas šventina naują giesmyną. Viduryje 
- parapijos tarybos pirmininkas ir vargonininkas Petras 
šturmas, kairėje tarybos narys E. Steponas 

terburgo agenda, kuria nau
dojosi Didžiosios Lietuvos pa
rapijos Tauragėje, Vilniuje, 
Kaune bei kt. ir Prūsijos 1897 
m. agenda, pagal kurią buvo 
pravedamos pamaldos Klai
pėdos krašte ir visoje Mažo
joje Lietuvoje. Šias dvi tradici
jas Lietuvos liuteronų bažny
čia 1997 metais sujungė į vie
ną. Savo tekstais ir muzika li
turgija panaši į šiandienines 
Latvijos ir Estijos bažnyčios 
apeigas, kurios irgi ilgą laiko
tarpį naudojosi St. Peterburgo 
agenda. Pamaldų tvarkoje yra 
išlikusių dalių iš LDK perio
do - pavyzdžiui, Mažasis 

Dievą bei semtis sau paguo
dos namuose. Knygos gale 
esantis liturginis kalendorius 
praneša apie sekmadienio ar 
šventės temą, liturgines spal
vas, skaitinius". 

Naujojo leidybą rėmė To
ronto Lietuvių evangelikų liu
teronų Išganytojo parapija. Ji 
bus pirmutinė išeivijos evan
gelikų liuteronų parapija, kuri 
jį įsigijo. 

Sekmadienį, vasario 24, 
giesmynas buvo pašventintas 
ir pirmą kartą iš jo giedama. 
Gyvoji giesmė Gyvajam Die
vui ir toliau ~os. RSJ 

(Ntrs. R. Zilinskienės) 

Naujai išleistas giesmynas išdalinamas Išganytojo evangelikų liuteronų parapijos nariams 



Prof. A. Paškaus kūrybos apžvalga 
VYSK. JONAS KAUNECKAS 

Prof. A. Paškus - nepa
prastai plataus intelekto. Jo 
parašytos knygos apžvelgia gi
liausias psichologijos ir filoso
fijos problemas, nagrinėja so
cialinius-moralinius klausi
mus. Skaitytojų dėmesį jis 
ypatingai nukreipia į dabarti
nių laikų dvasinių neramumų 
pasireiškimus, skatina susi
mąstyti apie problemų kryptis 
ir priežastis. Ir nuostabu: vi
sada suranda problemų spren
dimą. 

Nežiūrint nepaprastai aukš
to filosofinio ir psichologinio 
išsilavinimo bei gilios moksli
nės patirties, giliausias moks
lines mintis jis dėsto labai pa
prastai, pagrįsdamas daugybe 
faktų iš mokslinių tyrimų, gy
venimo ir net meninės ar filo
sofinės literatūros. Tokio pa
prasto gilių minčių dėstymo 
turėtų iš jo mokytis visi Lietu
vos kunigai ir mokslininkai. 

Labiausiai Antanas Paš
kus susirūpinęs tikinčiųjų 

krikščionių padėtimi šiandie
niame, tokiame priešiškame 
tikėjimui pasaulyje. Jis tiesiog 
dega troškimu pataisyti, at
naujinti tą pasaulį. Tai taip ar
tima jam, ateitininkui. Juk 
priešakiniai krikščionys- atei
tininkai yra užsibrėžę "Visa 
atnaujinti Kristuje". Knygoje 
Krikščionis ir šiandiena jis 
moksliškai pagrindžia tą pa
saulio atnaujinimo būtinybę. 

Taip, krikščionis šiandie
niame pasaulyje sutinka dau
gybę krikščioniškai tiesai sve
timų gyvenimo formų. Tačiau, 
nežiūrint to, užuot atmetęs 
tas formas, krikščionis turi ei
ti dialektikos keliu, rodyda
mas atvirumą pasauliui, bet 
kartu ir ištikimybę Kristui. 
Vertindamas šiandienos pa
saulį, A. Paškus įžvelgia du 
kraštutinius pavojus - Rytuo
se marksizmu dangstomą vals
tybinį totalitarizmą ir Vaka
ruose įsigalėjusį rūpestį sa
vojo "aš" neribotu išpildymu. 
Savyje šios abi gyvenimo for
mos yra pražūtingos, nes jos 
abi iškreipia žmogaus veidą. 
Norint sukrikščioninti šias gy
venimo formas, krikščionis 
pats visų pirma turi atsinau
jinti, siekdamas pilnutinės as
menybės. Autoriaus žodžiais, 
"katastrofos bus išvengta, jei
gu mes, krikščionys, nelauk
dami Bažnyčios atsinaujini
mo, drįsime patys atsinau
jinti". Tiesiausias kelias į reli
ginį atsinaujinimą yra per 
pirmaprades krikščioniškas 
dorybes: neturtą, tyraširdiš
kumą ir klusnumą, kurias au
torius aptaria šiuolaikinių stu
dijų bei įžvalgų šviesoje. Tik 
atsinaujinęs krikščionis galės 
atnaujinti ir žemės veidą. 
Kaip norėtųsi, kad visi krikš
čionys išgirstų šį Profesoriaus 
kvietimą! 

Jis negali praeiti nė pro 
kitą bandymą sunaikinti tikė
jimą psichologijos pagalba. Jo 
dėka galime gerai ir giliai pa
žinti ir įvertinti tikėjimo ir 

moralės atžvilgiu garsiuosius 
psichoanalizės ir logoterapi
jos kūrėjus Sigmund Freud ir 
Viktor Emil Frankl, visą jų 
mokymą. A. Paškus atkreipia 
ypatingą dėmesį į tai, kaip 
Freudas bando modernų 
žmogų įtikinti, jog tikėjimas -

Vysk. Jonas Kauneckas 

tai tik iliuzija, tik psichologinė 
žmogaus problema. Profeso
rius tiesiog sutriuškina Freu
do argumentus ir įrodo, kad 
paties Freudo netikėjimas 
ypač susijęs su jo paties psi
chologinėmis problemomis, 
su jo taip mėgstamu Edipo 
kompleksu. 

Nepaprastai įdomiai, pa
traukliai, įtaigiai jis išnagri
nėja taip pat psichologines ra
šytojų P. Sartro ir E. Heming
way asmenybių krizes, jų ke
lią į netikėjimą; taip pat dau
gelio kitų pasauliui gerai ži
nomų asmenybių tikėjimą ir 
netikėjimą, jų pasaulėžiūros 
pagrindus. A. Paškaus knygos 
gali labai daug padėti mokyto
jams, auklėtojams, kunigams. 
Asmenybės ir tikėjimo ugdy
mui tokios knygos yra didžiau
sias lobis. Jis nepaprastai de
taliai įvertina tikėjimo ir neti
kėjimo problemas, asmeny
bės brandą įvairiais žmogaus 
amžiaus tarpsniais. Profeso
riaus dėka galime neklaidžio
ti, ieškodami mokslinės tiesos 
ir įvairių ateistinių-filosofinių 
mokyklų įvertinimo. Jis tie
siog demaskuoja šios srities 
mokslinius ir literatūrinius 
mitus. Jo žodžiais tariant, "va
dinamosios moksliškos psi
chologijos, sociologijos ir isto
rijos ar tik neminta jų pačių 
sukurtais mitais? Reikia pri
pažinti, kad, nuėmus akade
minio objektyvizmo kaukę 
nuo tų humanitarinių 'mokslų 
atstovų' veidų, pamatysime, 
jog jų 'mokslinės' prielaidos 
tėra tik jų pačių sugalvotos 
pasaulėžiūrinės dogmos". 

Ypač reikšmingi A. Paš
kaus darbai, įvertinant šiuo
laikinius Amerikos mąstyto
jus. Pavyzdžiui, toks J ohn 
Dewey galima sakyti tiesiog 
formavo visą šiuolaikinės 
Amerikos dvasią. Stebėtina, 
koks tas mąstytojas įvairiapu
sis. John Dewey garbintajai ir 
šiandien jį vadina Amerikos 
Aristoteliu filosofijoje, Ko
perniku pedagogikoje. Lin
kolnu demokratijoje. Tiesa, 
priešininkai jį, bandžiusį pa
laidoti Dievą, lygina su Mark-

su ir Nietzsche. Tačiau visi 
oponentai ir sekėjai pripažįsta 
jį jėga, su kuria reikia skai
tytis; vadu, kuriam privalu nu
silenkti arba pasipriešinti; 
mokytoju, kurj turime priimti 
arba atmesti. Sis Amerikos fi
losofas tiesiog formavo Ame
rikos mokyklas, jų struktūrą. 
Dėl to "pasaulėžiūrinis Ame
rikos mokyklų neutralumas 
vis dar tebekraujuoja ir šian
dien" - taip nuostabiai tiksliai 
A. Paškus įvertina Amerikos 
mokyklos degradavimą (jas 
šiandien tenka prižiūrėti poli
cijos ginklų pagalba). Sunku 
surasti tikslesnį apibūdinimą. 
A. Paškus tiesiog nuvainikuo
ja tą Amerikos "mokytoją" 
J ohn Dewey: pasirodo, tas 
"Amerikos Aristotelis" buvo 
ypač veikiamas sovietų ir ža
vėjosi net ... sovietų kalėjimais 
ir palankiai žiūrėjo į masines 
žudynes Rusijoje "kaip į di
džiulį mokslinį eksperimen
tą". Kažin, ar kas sugebės to
kiam "garsenybei" suduoti 
baisesnį smūgį?! 

Taip pat įtaigiai jis nagri
nėja evoliucijos teoriją. Tin
kamai ir teisingai suprasta 
evoliucija nė kiek nepriešta
rauja tikėjimui. Atvirkščiai, 
darosi aišku, kad evoliucija -
tai tvėrimo akto dalis. Pasi
telkęs Teilhard de Chardin, 
Paškus atskleidžia nuostabų 
evoliucijos tikslingumą: "visa
toje aiškiai veikia organizuo
jantys principai". Teilhard de 
Chardin padeda mums rasti 
Dievo veikimą evoliucijoje. 
Jis įrodo, kad evoliucijos pas
kutinis taškas - dvasia. Bū
tent, "evoliucija vyksta dva
sios link". 

Tejaro de Šardeno evoliu
cijos teorija šiuolaikinių moks
lininkų tarpe ypatingai popu
liari. Tad trumpam įsigilin
kime į Teilhard de Chardin 
evoliucijos aiškinimą. 

Kai Teilhard de Chardin 
komanda rado netoli Pekino 
sinantropo palaikus, jis sukū
rė naują originalią pasaulio 
kilmės teoriją, kuri savo ori
ginalumu sudomino visą pa
saulį. Kosmose jis randa ne
numaldomą evoliucijos po
traukį - iš paprastesnių da
lykų į sudėtingesnius. Tas vys
tymasis, anot jo, vyksta nesi
baigiančiu tvėrimo aktu. Du 
labai ryškūs vystymosi taškai 
- tai gyvybės ir žmogaus kil
mė. Tie slenksčiai peržen
giami ne lėtu pasikeitimu, bet 
labai staigiu naujos kokybės 
sąmoningu įliejimu. Ir dar 
nuostabiau: kai materija ver
žiasi į nulį (mokslininkų tarpe 
populiari šilumos išsisklai
dymo teorija), dvasia veržiasi 
į vis didesnį tobulėjimą, į vis 
naujus ieškojimus, į pabaigą, į 
omegą. Ši apaštalo Jono mi
nima "Alfa ir Omega" pagal 
Teilhard de Chardin - tai 
Kristaus-Dievažmogio veda
mos evoliucijos pradžia ir pa
baiga. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Šventė Kovo 11-ają 
Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo dienos pro
ga seime kovo 11 d. vyko iš
kilmingas posėdis. Jis buvo 
skirtas ir partizanų vado, vie
no iš Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio vadovų, Adolfo Ra
manausko-Vanago 90-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Vėliau seimo galerijoje buvo 
atidaryta paroda "Nepri
klausomybės atkūrimas par
lamente". Vidurdienį Nepri
klausomybės aikštėje vyko 
vėliavos pakėlimo iškilmė, 
Lietuvos kariuomenės Gar
bės sargybos kuopos ir or
kestro paradas. Po to buvo 
Mišios Vilniaus arkikated
roje bazilikoje. 

Šventinius renginius už
baigė Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos karinių pučiamųjų 
orkestr~ programa ir kon
certas "Saukiu aš tautą" sos
tinės Katedros aikštėje. 

Kaune iškilmės prasi
dėjo Mišiomis miesto arki
katedroje bazilikoje bei šv. 
Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
šventovėje. Vėliau nuo arki
katedros vyko moksleivių 
eitynės iki Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelio, kur 
vyko varpų muzikos kon
certas. Ten vyko iškilmingas 
minėjimas, Vyčio kryžiaus 
ordino vėliavos pakėlimo iš
kilmė, vakare - šventinis 
koncertas. 

Klaipėdoje jaunimas su
rengė eitynes "Laisvė veža", 
Teatro aikštėje vyko šven
tinis koncertas "Mano Lie
tuva". Klaipėdos koncertų 
salėje vyko jaunųjų atlikėjų 
festivalio "Skambanti ban
ga" baigiamasis koncertas, 
skirtas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dienai. 

Rasistų eitynės 

Kovo 11 d. sostinės Ka
tedros aikštėje Nepriklauso
mybės dienos iškilmėms pa
minėti skirtas koncertas bai
gėsi skustagalvių jaunuolių 

eisena per Gedimino pros
pektą, skelbia BNS. Vilniaus 
policija abejingai stebėjo ne
sankcionuotas eitynes. Apie 
du šimtus tvarkinga kolona 
išsirikiavusių jaunuolių žy
giuodami skandavo rasisti
nius šūkius, nešėsi Lietuvos, 
Latvijos, taip pat svastikomis 
ir kaukole išpaišytą vėliavą. 
Skustagalvių žygis baigėsi 
ant Tauro kalno, kur turėjo 
vykti koncertas. 

Lankėsi EŽTT vadovas 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 12 d. pri
ėmė Europos Žmogaus tei
sių teismo pirmininką Jean
Paul Costa. Prezidentas pa
žymėjo, kad Lietuva itin ver
tina Europos Žmogaus tei
sių teismo veiklą. Teismo 
pirmininko J.-P. Costa teigi
mu, per 13 metų, kai Li~tuva 
yra prisijungusi prie Zmo
gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenci-

jos, šalis daug nuveikė įtvirti
nant teisės viršenybę ir žmo
gaus teises. Svečias patikino, 
kad Lietuva nėra šalis Eu
ropos Žmogaus teisių teis
mui kelianti daug rūpesčių. 
Tačiau Teismo pirmininkas 
pabrėžė, kad tai, jog žmonės 
gali apskųsti valstybes, liu
dija atvirumą ir skaidrumą, 
o tai, kad pastaruoju metu 
labai sumažėjo skundų rodo, 
kad teismai gerai atlieka sa
vo darbą. 

Rinks parašus 
LGTIC žiniomis, kovo 7 

d. pradėta rinkti parašus 
referendumui, kurio inica
tioriai yra neparlamentinė 
Lietuvos socialdemokratų 
sąjunga, kelios profesinės 
sąjungos, Liberalų sąjūdžio 

atstovai. Per ateinančius 3 
mėnesius turės būti surinkta 
300,000 piliečių parašų, kad 
referendumas įvyktų. Siū
loma atsiklausti piliečių dėl 
to, kad Ignalinos atominės 
elektrinės antrojo bloko dar
bas būtų pratęstas iki 2015 
m. Referendume taip pat 
būtų pateiktas Konstitucijos 
pataisos projektas, numa
tantis, kad pirmalaikiai sei
mo rinkimai skelbiami, jeigu 
referendumu to pareikalau
ja Lietuvos piliečiai. 

Norima pratęsti Ignali
nos atominės elektrinės dar
bą, nes naują jėgainę ketina 
pasistatyti tik maždaug po 
dešimtmečio, tuo tarpu Ig
nalinos jėgainę, vykdant įsi
pareigojimus ES, planuoja
ma visiškai sustabdyti 2009 
m. pabaigoje. 

Vyriausybė vasario pa
baigoje sudarė komisiją, kuri 
nagrinės energijos tiekimo 
saugumo problemas užda
rius Ignalinos AE, jos vado
vu-derybininku su ES dėl 
jėgainės darbo pratęsimo 
paskirtas Aleksandras Abi
šala. Jo manymu,jėgainės 
darbo pratęsimo tikimybė 
yra tik apie 5%, o su ES įma
noma kalbėtis, tik ieškant 
politinių išeičių iš energeti
nės padėties, kurioje Lietu
va atsidurs po 2009 m. 

Neįmanoma misija 
Europos komisijos at

stovybės Lietuvoje vadovo 
K. Sadausko teigimu, dėl įsi
pareigojimų, įtvirtintų Stoji
mo į ES sutartyje, Lietuva 
neturi galimybių pratęsti Ig
nalinos atominės elektrinės 
veiklos, skelbia ELTA. Jis 
pabrėžė, jog sulaužius šiuos 
įsipareigojimus, ES būtų pri
versta nutraukti finansinę 
paramą Lietuvai. Todėl yra 
svarbiau sutelkti dėmesį į ki
tus energetikos klausimus -
energijos taupymą ir plates
nį atsinaujinančių šaltinių 
vartojimą. Sutartis būtų pa
keista, jei pasiūlymus pateik
tų Europos komisija, patvir
tintų Europos parlamentas 
ir tam pritartų visos 27 ES 
valstybės. RSJ 
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Krikščioniškoji kultūra 
labiausiai jungia Europos tau
tas. Istorija lėmė, kad Roma 
buvo krikščionybės lopšys, o 
Romos imperija paliko savo 
antspaudą architektūroje, me
ne ir beveik visų tautų kultū
roje- krikščioniškąjį humaniz
mą. Čia susiformavo krikščio
niškoji kultūra, miestai pasi
puošė gražiausiomis kated
romis, bazilikomis. Sunku įsi
vaizduoti Europ be krikščio
nybės. Thi, anot~ Marit~ 
no, - ta religija, kuri moko 
atleisti, yra tolerantiškiausia, 
kurios Įsteigėjas Jėzus Kristus 
yra pilnutinio humanizmo 
pradininkas. Todėl apgailėti
na ir apmaudu, kai politikai, 
dar laikantys save krikščioni
mis, nepajėgia ivertinti krikš
čionybės esmės ir nesugeba 
dalyvauti tarpreliginiame dia
loge. Europos gyventojai ati
daro pagalbos vartus pabėgė
liams iš tolimų kraštų, kad jie 
čia gyvendami galėtų savo bū
du garbinti Dievą, nes bet kuri 
religija atsiremia i tą patį pa
saulio Viešpatį. 

Bet kodėl mūsų politikai 
nepareikalauja kai kurių Afri
kos ar Azijos valstybių vado
vų, kad krikščionys jų kraštuo
se galėtų nevaržomai statyti 
bažnyčias? Kiekvienas krikš
čionis gerbia ten gyvenančiųjų 
papročius, kultūrą ir nedik
tuoja šeimininkams sąlygų. O 
mūsų Europa tarsi demonst
ruoja paranojines apraiškas, 
kaip nutiko Pietų Italijos mo
kyklose nukabinus kryžius, 
baiminantis neva įžeisti kitaip 
tikintį arba netikintį. Kuo 
krikščioniškas tikėjimas nusi
kalto čia svetingai priimtiems 
kitataučiams ir kito tikėjimo 
žmonėms, kad jie reikalauja, 
moko ir įsakinėja, kaip keisti 
tradicijas? 

ES tautų susijungimas i 
vieną šeimą, jos suklestėjimas 
ir mūsų bendros erdvės ap
saugojimas nuo pavojų pri
klauso nuo to, ar išaugs nauja 
politikų karta, pajėgi suprasti 
ir spręsti problemas, kaip savo 
metu Prancūzijoje darė Ro
bertas Šumanas, Anglijoje -
Wmstonas Cerčilis, Vokietijo
je - Konradas Adenaueris, 
Italijoje Alcide De Gasperi. 
Kiekvienas save gerbiantis eu
ropietis krikščioniškojo pa
veldo išsaugojimą ir puoselė
jimą turėtų laikyti garbe ir pa
reiga. Tikėjimas i bendrą gėrį, 
tautinių tradicijų puoselėji
mas ir žmogaus dvasingumas 
sujungs tautas dvasiniais sai
tais, leis joms bendrauti ir su
prasti viena kitą konkurenci
jos sąlygose. Nebijokime iš
tarti žodžio "religija", kaip 
šventos žmogaus pareigos 
Dievui ir Tėvynei. Dažnai ten
ka prisiminti Jono Pauliaus 11 
mokymą: Europa privalo su
grįžti į krikščioniškas tradici
jas, i savo versmes, kad to skir
tingo ir dažnokai prieštaringo 
kontinento žmonės jaustų 
bendrą dvasią, istoriją, norėtų 

Teisės vaidmuo, išsaugant tautinį 
tapatumą globalizacijos sąlygomis 
Panevėžio vyskupijos kanauninkas kunigas Robertas Pukenis 

drauge saugotis nuo bendrų 
pavojų ir kurtų gražią, saugią 
ateitį. 'lbdėl Apaštalų Sostas 
bando išvystyti tarpreligini 
dialogą, puoselėja sugyveni
mą bei toleranciją, žmogaus 
teisių gerbimą. Be abejo, šalia 
teisių turi būti ir įstatymų lai
kymasis, pareigų atlikimas tai 
valstybei, kurioje gyveni. 'Drip 
suprantama Jono Pauliaus 11, 
kuris tiek daug yra nusipelnęs 

žemėje-nepriklausomoje~ 
tuvos valstybėje, puoselėdama 
Lietuvos žemėje tautinę san
tarvę, siekdama atviros, tei
singos, darnios pilietinės vi
suomenės ir teisinės valsty
bės, atgimusios Lietuvos vals
tybės piliečių valia priima ir 
skelbia šią Konstituciją". 

Lietuvių tauta jau XVI š. 
pasižymėjo kaip teisinė vals
tybė. 1529 m. Vilniuje bajorų 

Balsuojama Europos parlamento posėdžiq salėje Strasburge 
pakeliant ranką arba spaudžiant mygtuką 

Europos vienybei, kuriama 
meilės civilizacija. 

Mes visi krikščionys ban
dysime atkreipti ES archi
tektų dėmesį, kad tinkamai 
įvertintų krikščioniškąji pa
veldą. o jaunimas suvoktų, kur 
yra tikroji laisvės ir pažangos 
ideologija, išpildanti žmogaus 
viltis ir padedanti kurti žemė
je pilnutinį humanizmą. Krikš
čionybė per du tūkstančius 
metų įgijo patirtį ir bendrus 
Europos tautų bmožus: tradi
cijas, kultūrą, šeimos papro
čius, tas pačias dvasines verty
bes ..• 'Dri ir yra pagrindas dva
siniam Europos tautų sujun
gimui. 

Priklausymo Europos są
jungai jausmas įsitvirtins po 
truputį, matant realius pasie
kimus ir sėkmę. Jau yra sim
bolių, atspindinčių bendrą 
Europos tapatybę. Geriausiai 
žinomi simboliai yra bendroji 
valiuta, taip pat ES vėliava ir 
himnas. 

Himnas tautai 

lieUMJsRespublikosKons
titucijos įžanga skamba lyg 
h;mnas tautai: "Lietuvių tauta 
-prieš daugelj amžių sukūrusi 
Lietuvos valstybę, jos teisinius 
pamatus grindusi Lietuvos 
Statutais ir Lietuvos Respub
likos Konstitucijomis, šimt
mečiais atkakliai gynusi savo 
laisvę ir nepriklausomybę, iš
saugojusi savo dvasią, gimtąją 
kalbą, raštą ir papročius, įkū
nydama prigimtinę žmogaus 

parlamentas patvirtino Lietu
vos valstybės įstatymų ko
deksą-Lietuvos statutą, kuris 
pasirodė anksčiau už Rusijos 
ir Lenkijos teisynus, todėl bu
vo plačiai naudojamas. 

Lietuva garsėja toleranci
ja kitoms religijoms ir tau
toms. lietuviai priglaudė sen
tikius, kai caras pradėjo juos 
persekioti. Vtlniaus Universi
tete, jėzuitų isteigtame 1579 
m., mokėsi įvairių tautų stu
dentai. Vilnius buvo trečioji 
žydų Jeruzalė (mes juk nega
lėjome sustabdyti vokiečių 
pradėto karo ir žudynių, -
labai smerkiame holokausto 
vykdytojus) ... 'Tu pasilieka vi
sada jaukūs namai pirmiau
siai tiems, kurie čia gyvena 
nuo žilos senovės. 

l.ietu\u Respublikm Komti
tucija šiandien užtikrina žmo
gaus teises asmenims, priklau-

santiems tautinėms ir religi
nėms mažumoms, jie turi teisę 
vystyti nacionalinę kultūrą: 
mokytis gimtosios kalbos, 
puoselėti papročius ir prakti
kuoti savo religijas. 

1991 m. Įstacymo dėl li~ 
tuvos Respublikos tarptauti
nių sutarčių 12 str. skelbia: 
"Lietuvos Respublikos tarp
tautinės sutartys turi lietuvos 
Respublikos teritorijoje įsta
cymo galią". Suvokiama, kad 
kiek.viena teisinė valstybė, pri
pažindama tarptautinės teisės 
principus, negali laužyti tų su
tarčių be pagrindo. Tui mes 
tuo labiau negalime suardyti 
teisinės bazės, kuri mums lei
džia dalyvauti ES gyvenime ir 
veikloje. 

1995 m. Lietuvai pasira
šius Asociacijos sutartį su ES, 
buvo pakeista apie 1000 įsta
cymų visoje nacionalinėje tei
sinėje sistemoje. (Lietuva pa
naikino mirties bausmę, pa
lengvins užsieniečiams gali
mybę įsigyti žemės). Prieš 
įstojant i ES visa Lietuvos tei
sinė sistema buvo peržiūrėta 
ir pritaikyta prie ES teisinių 
normų (žinoma, dar yra tech
niškai spręstinų dalykų, bet 
niekas nepaneigs tautos užsi
brėžto kelio priklausyti ES). 
Thdėl savo valia prisiėmus ES 
teisines nuostatas, negalima 
jų atmesti, nebent kenktų na
cionaliniams interesams. Tu
kiu atveju vyksta Europos 
Parlamento posėdžiai bei ko
misijų darbas, kurių metu su
derinami visų interesai. Ne
žiūrint to, kad ES teisė turi 
pirmenybl(, nukentėjus pilie
čio ar valstybės gėriui nacio
nalinė valdžia paprastai apgi
na savo interesus. Turkime, 
prancūzų nacionalinio radijo 
redakcijos įsaku nustatyta: 
pusė visų transliuojamų dainų 
privalo būti prancūziškos, ki
ta dalis - gali būti ir ubieni~ 
tiškos. 

"Ir priešingai, reikia labai 
griežtų 'saugiklių', apnl>ojant 
žemės pardavimą draustiniuo
se, prie ežerų, jūros. Turkim, 

Latvija be jokių skrupulų jau 
seniai atvėrė žemės rinką už
sieniečiams ir pajuto jų siekius 
susipirkti vien pajūrio žemę 
aplink Jūrmalą. Beje, ir kitos 
šalys, net ir dabartinės Euro
pos sąjungos narės, ypač sau
go, laisvai nepaleidžia į rinką 
poilsio zonų žemės". 

Šiandien kai kurių Lietu
vos kairiųjų politikų linija yra 
nukreipta kenkti pačiai tau
tai. Pasigirsta daug kritinių 
balsų Seimo atžvilgiu: Seimas 
pakeitė Lietuvos Konstitu
cijos 119 straipsnį, reglamen
tuojanti piliečių dalyvavimą 
vietos savivaldoje ir valdyme. 
Konstitucijoje greta žodžio 
"piliečiai" atsirado prierašas 
"ir kiti nuolatiniai administ
racinio vieneto gyventojai". 
Pagal Konstituciją tik piliečiai 
gali rinkti ir tik piliečiai gali 
būti renkami į Savivaldybių 
tarybas. Pagal komunistini 
scenarijų, pakeitus Konstitu
cijos straipsni, gali būti iš
rinkti ir ne piliečiai. O piliety
bės nenorėjo priimti žmonės, 
daugiausiai nusiteikę prieš 
Lietuvos valstybę. Ir štai tokie 
gyventojai leidžiami į valsty
bės institucijas! Vieni nemoka 
lietuvių kalbos, kiti buvę auto
nomininkai. Šito scenarijaus 
autoriai aiškina, neva taip li~ 
pia ES 13.rybos direktyvos (94/ 
80/Eb ). 'Dlčiau ES direktyva 
leidžia, pvz. vokiečiui, gyve
nančiam Prancūzijoje, daly
vauti rinkimuose. 'Il1i. visiškai 
logiška - jis turi Vokietijos pi
lietybę, turi teises ir pareigas. 
O pas mus neturėdamas pili~ 
tybės jis yra svetimas žmogus, 
dažniausiai trečios valstybės 
pilietis, be teisių ir pareigų 
Lietuvai. Ir jam nėra jokios 
prasmės siekti pilietybės, nes 
be jos gali dalyvauti net rinki
muose. Ko gero, greitai nu
tiks, kad tokie Lietuvos ne
kenčiantys asmenys, svetimi 
žmonės galės būti išrinkti i 
Seimą. Apie tai kalbėti trūks
ta f.odžių, nėra jokios teisinės 
logikos. Vadinasi, nacionali
niai politikai gali tas pačias 
ES normas pritaikyti taip, 
kaip jie norit - arba kenkti, 
arba padėti savo krašto žmo
nėms. VISa tai prašosi piliečių 
ir pažangių partijų aktyvaus 
budrumo. (Kalba netaisyta -
nepakeista. RED.) 
(Ntn. ii J. Paleckio užraš1Į 

Gyvenimlla trlkamnfe> 

ir Tuutos teisę laisvai gyventi Vandens pramogq parkas Drusldninlmose. Europos s~unga investavo į šį poilsio centų 52 
ir kurti savo tėvų ir protėvių mlj. litlĮ 
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Kaip lietuviai Lietuvoje 
žiūri į savo laisvę ir demok
ratiją Lietuvoje? Koks yra jos 
turinys? Ir kodėl Lietuva po 
aštuoniolikos atsikūrimo me
tų dar nefunkcionuoja? Prisi
minus savo tolimą praeitį Lie
tuvoje, man nuolat prieš akis 
iškyla geometrinė figūra - tri
kampis. Idealistinis trikampis. 
Viena trikampio kraštinė - tai 
mano vaikystės ir jaunystės 
Lietuva. Mes, jaunimas, degė
me, spindėjome idealizmu. 
Dieve, koks nuostabus buvo 
tasai pasaulis! Tuji dvasia ma
ne lydėjo per visą gyvenimą -
ir tebelydi. 

Antroji mano idealistinio 
trikampio kraštinė - tai prie
vartos kankiniai ir herojai. 
Lietuviai Sibire nesižudė - jie 
kentėjo ir kitiems padėjo ken
tėti, jie aukojo gyvybę, jie pir
mi Sibiro taigose įkalė Fati
mos pranašystės ženklą - kry
žių. O ką bekalbėti apie sovie
tinių lagerių, kalėjimų aukas, 
ką bekalbėti apie kelias de
šimtis tūkstančių miško bro
lių, kurie atliko pareigą, kaip 
geriausiai ją suprato - atiduo
dami gyvybę. Visi jie amžinai 
liks tėvynės garbė ir pasidi
džiavimas, šviesūs tautos ir 
mūsų Katalikų Bažnyčios idea
listai. Argi galime be ašarų 
kalbėti apie sugrubusiom ran
kom Sibire rašytą jaunos Ade
lės Dirsytės maldaknygę: Ma
rija, gelbėki mus ir sulediju
siom lūpom Jėzui ir Dangiš
kajai Motinai jos siųstus mei
lės ir skausmo atodūsius? 

Galiausiai - trečioji mano 
idealistinio trikampio krašti
nė - tai idealistinė išeivija. 
Tuip, išeivija. Gelbėdami gy
vybę ir priversti trauktis iš sa
vo Tėvynės, ji svetur ieškojo 
laikinos prieglaudos - ne tur
to, ne garbės ar pinigo. Dau
gelis savo kūryba, artimo mei
lės darbais įrodė esą ištikimi 
lietuvių šeimos nariai - idea
listai. Ne vieno kūnas ar pele
nai grįžta bočių žemėn. Jų gy
venimo turinys visuomet buvo 
Lietuva. 

- Kokiai geometrinei fi-

gūrai prilygintume mūsų Lie
tuvą? - klausė septyniolika 
metų Sibire ir lagery atpylęs 
brolis matematikas Kęstutis. 

- Turbūt keturkampiui, -
atsakiau. - Tik kad tame ma
no keturkampyje nėra tvar
kos. Tas keturkampis tampo
mas į viršų ir į šonus. Į jį su
mestos trisdešimt aštuonios 
reikalingos, o daugiausia ne
reikalingos politinės partijos. 
Ne viena jų skersai ir išilgai 
suskilusi. Tame keturkampyje 
šventieji ir prakeiktieji, ma
fiozai, skurdžiai, milijonieriai, 
garbingi žmonės ir prisitai
kėliai, idealistai ir žmonės be 
garbės. Ten matau žmones, 
tarnaujančius Dievui, matau 
dvasininkiją, vienuoles, moky
tojus. Bet kiek lietuvių šian
dien tarnauja mamonai? Išei
vijoje dauguma tarnavo Die
vui ir Tėvynei, nė nagalvoda
mi apie pinigą ar honorarą. 
Turne keturkampy lėtai ju
danti ekonomika, apiplėšta 
energetika, nuskuręs sodžius. 
Pinigų nėra, o pinigai švaisto
mi. Daugeliui rūpi ne sąžinin
ga tarnyba valstybei, o greitas 
"prasikūrimas", nepaisant 
priemonių ir pilietinio pado
rumo. Tokia yra mano geo
metrinė figūra, vaizduojanti 
Lietuvą. 

- Keturkampis nėra pa
stovi geometrinė figūra, - pa
stebėjo Kęstutis. - Lietuvai 
reikia antro idealistinio tri
kampio - pastovios figūros. Ji 
turi atliepti pirmąjį mano tri
kampį. Sujungus abu, atsiras
tų ir pastovus keturkampis, -
tęsiau aš. - Pirmoji linija -
Lietuvos jaunimas. Lietuvių 
tautai yra būtinas švarus, do
ras, idealistinio nusiteikimo 
jaunimas. Šiai misijai skubiai 
ir atsakingai vykdyti yra pa
šaukta šeima, Bažnyčia ir mo
kykla. Žinau problemas, bet 
ir anais lai.kais mano nurody
tas idealistinis trikampis ne
buvo tobulas. Bet jis tapo tvir
tas ir pastovus. 

- Antroji trikampio kraš
tinė - mūsų laikų savanoriai 
herojai (jų yra!). Jie tęstų 

darbą, kurį garbingai atliko 
prievartos herojai: tremtiniai, 
kaliniai, miško broliai. 

Sakome, kad Lietuvoje 
būtų galima išmesti vieną kar
tą tarp trisdešimties ir pen
kiasdešimties metų: ją soviet
metis dvasiškai sunaikino. Tai 
paliegusi karta: žmonės be 
Dievo ir Tėvynės, be meilės ir 
įsitikinimų, be idėjų ir idealų. 
Be tikslo ... Jiems reikia kris
toforiškos artimo meilės, rei
kia juos po vieną susigrąžinti. 
Tui šiuolaikinių herojiškų pa
sišventėlių uždavinys. Sunkus, 
labai sunkus yra šis titaniškų 
pastangų reikalaujantis kelias, 
bet visos kliūtys privalo būti 
nugalėtos. 

- Ir galiausiai trečioji ant
rojo trikampio kraštinė - tai 
idealistinė išeivija. Su visom 
negaliom, su visom kūno ir 
dvasios silpnybėm negalime 
užmiršti, jog išeivijos kilmė yra 
idealistinė, išeivija šiandien 
tebeatstovauja krikščioniškai 
moralei, Vakarų kultūrai ir 
jos įnašas Lietuvos prisi.kėli
mui yra būtiniausias. Liūdna, 
kad dabartinis į Vakarus bė
gančių ir ten legaliai ar nele
galiai pasiliekančių tautiečių 
jyaizdis yra dažnai neigiamas. 
Zinoma, su išimtimis, kurios, 
deja, taisyklės nepakeičia. Ge
riausiu atveju, tai pinigo ir ge
resnio gyvenimo medžiotojai, 
o kai kurie jų - ir pikti nusi
kaltėliai. Todėl laisvame pa
sauly anksčiau įsikūrusių, idea
lo neatsisakiusių lietuvių grį
žimas, jų įnašas į materialinį, 
ypač dvasinį tautos atkūrimo 
procesą yra neatidedama bū
tinybė. Ne vien mes patys, bet 
ir Lietuva turi apie tai rimtai 
galvoti. Išeivijos indėlis yra 
būtinas ir vyriausybėje, ir mi
nisterijų darbe bei diplomati
joje. Mokslą baigę lietuviai 
tėvynėje daug ką žino, tik Va
karų pasaulio nesupranta, ne
žino, kaip teoriją pritaikyti 
gyvenimui ir kaip save pa
lenkti idealistinei veiklai. 

Nukelta į 6-tą psl. 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Pavasario belaukiant 
Šiemet, be pokalbių apie 

rinkimus JAV, kita populiari 
tema - gili ir įnoringa žiema. 
Dar gerokai prieš jos pradžią 
Kanados oro tarnybos spe
cialistai įspėjo būsiant ilgą ir 
snieguotą žiemą, vėlyvą pa
vasarį. Jų pranašavimai vyks
ta su kaupu. Kvebeko pro
vincija, kur vien per pasku
tinę pūgą iškrito per 50 cm 
sniego, būgštauja, kad gali 
būti pralenkta pati giliausia 
1971 m. žiema. Toronto gy
ventojai irgi artėja prie isto
rinės 1939 m. žiemos rezul
tatų - iki jų trūksta tik 16 
cm sniego apkloto. Oro ste
bėtojai dėl šalčio ir sniego 
pūgų prašo nekaltinti Alias
kos ar Sibiro. Tunykštis sau
sas šaltas oras nekelia tokio 
pavojaus kaip JAV Kalifor
nijos, Tuksaso, Kolorado šilti 
ir drėgni orai. Ciklono La 
Nina atnešti į Kanados pa
dangę ir susidūrę su šalto 
oro srove šilti drėgni debesys 
tampa sniego kalnais, le
dokšnių lietumi. Nekantriai 
laukiamas pavasaris irgi ke
lia rūpesčių. Sniego ir ledo 
gausa sukels didelį potvynių 
pavojų, perspėja oro stebė
jimo tarnybos, ir ragina būti 
jiems pasiruošusiems. 

Parlamento etikos ko
misija, buvusiam konserva
torių ministeriui pirmininkui 
B. Mulroney atsisakius dar 
kartą dalyvauti apklausoje, 
ją užbaigė ir pasiūlė pradėti 
viešąjį tyrimą. Vokiečių vers
lininkui K Schreiber suteik
ta galimybė pasilikti Kana
doje, kol vyks valstybinis ty
rimas. 'fyrimas turi išaiškin
ti, ar buvo pažeistas pareigy
bės įstatymas, kai B. Mulro
ney paėmė iš vokiečių versli
nink:o pinigus už tariamai at
liktas paslaugas, tik vėliau 
paskelbdamas apie juos mo
kesčių inspekcijai. K Schrei
ber tvirtina, kad pinigus jis 
paėmė, būdamas ministerio 
pirmininko pareigose. B. 
Mulroney tai neigia. Nė vie
nam iš jų nepavyko įrodyti 
savo teiginių. 

Naujas taikinys liberalų 
ir kitų opozicinių partijų kri
tikai - diplomatinio pokal
bio paskelbimas. JAV spau
da rinkiminių kovų įkarštyje 
paskelbė demokratų parti
jos kandidato B. Obamos 
patarėjo ekonomikai ir Ka
nados diplomato Čikagoje 
privatų pokalbį. Jame Oba
mos patikėtinis bandė nu
raminti kanadiečius, kad 
Obamos ketinimai peržiū
rėti NAFTA- tik rinkiminiai 
pažadai. Pokalbis pasiekė 
spaudą ir sukėlė sumaištį 
JAV ir Kanadoje. Ministeris 
pirmininkas S. Harper iš 
pradžių pareiškė, kad poel
gis bus ištirtas, kaltininkai 
nubausti. Vėliau paaiškėjo, 
kad šios informacijos šalti
nis Ian Brodie, vienas iš pa
grindinių ministerio pirmi-

ninko patarėjų. Opozicija 
kaltina S. Harper netiesiogi
ne pagalba respublikonų 
kandidatui. Kanados fede
racinis finansų ministeris J. 
Flaherty primena, kad Ka
nada, kurios eksportas į JAV 
sudaro 75%, NAFTA atme
timo atveju gali peržiūrėti 
prekybos nafta sutartis. 

Netgi ir atsidūrus sun
kioje padėtyje, jokiam vers
lui nebus teikiama "greitoji 
finansinė vyriausybės pagal
ba". Valstybės ministeris pir
mininkas S. Harper taip at
sakė į opozicijos reikalavi
mus numatyti lėšų įvairioms 
lengvatinėms programoms, 
ištikus ekonomikos krizei. 
Vyriausybė, norėdama įgy

vendinti opozicijos planus, 
turėtų skirti papildomai apie 
100 bln. dol. Tui reikštų - di
desni mokesčiai. Lygiai taip 
pat, neklausydama grasini
mų rinkimų galimybe, kon
servatorių vyriausybė atmetė 
opozicijos peršamą įstatymą. 
Pagal jį numatoma mokesčių 
mokėtojams, įnešusiems į 
RESP 5,000 dol., nuolaida. 
Nors ir būtų priimtas šis įsta
tymas parlamente, vyriausy
bė turi galios jį atmesti. To
kias vyriausybės nuostatas 
paskelbė konservatorių vy
riausybės vadovas, kalbė
damas Toronte "Ekonomi
kos klube". Pokalbio metu 
S. Harper buvo įteiktas 2008 
metų naujienų autoriaus 
(newsmaker) žymuo. 

Ontario provincijos vy
riausybė paskelbė atvirą 
konkursą atominės energi
jos statybininkams. Provin
cija turi 16 atominių jėgai
nių. Jas norima pertvarkyti, 
kad būtų ne tik našesnės, bet 
ir mažiau terštų aplinką bei 
orą. Jėgainių atnaujinimui 
skirta per 70 bln. dol. Dėl 
teisės gauti daugiabilijoninį 
užsakymą atsiliepė 4 verslo
vės. Jos turi pateikti provin
cijos vyriausybinei komisijai 
išsamius statybos ir finansi
nius planus, atitinkančius vi
sus technologinius statybos, 
saugumo ir oro apsaugos rei
kalavimus. 

Kovo 29 d, minint Že
mės dieną, skelbiama "tam
sioji valanda". Tą vakarą 
nuo 8 iki 9 valandos viso pa
saulio gyventojai kviečiami 
užgesinti visas šviesas, iš
jungti TV, kompiuterius ir 
kt. negyvybiškai svarbius 
elektros prietaisus. "Tumsio
sios valandos" sumanymas 
gimė Australijoje, ieškant 
būdų, kaip atkreipti pasaulio 
dėmesį į taupų žemės natū
ralių išteklių naudojimą bei 
planetos aplinkos apsaugą. 
Sį sumanymą parėmė dauge
lio pasaulio valstybių, tarp 
jų ir Kanados, gamtosaugi
ninkai, kviečiantys visus pri
sijungti prie šio simbolinio 
veiksmo. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
TĘSIASI STREIKAI 
Kovo 12 d. Kaišiadorių 

rajono apylinkės teismas pa
skelbė, kad to rajono Žiež
marių vidurinės mokyklos 
pedagogai neterminuotą strei
ką praėjusią savaitę pradėjo 

neteisėtai. Tuismas nagrinė
jo bylą_pagal Kaišiadorių ra
jono Ziežmarių vidurinės 
mokyklos ieškinį, pranešė 
Švietimo ir mokslo ministe
rija (ŠMM). Pamokos mo
kykloje kovo 12 vyko įpras
tai. ŠMM duomenimis, tą 
dieną pamokos nevyko 57 
mokyklose, dar trijose mo
kyklose streikuoja po keletą 
mokytojų. Streiką nutraukė 
16 mokyklų. Praėjusią sa
vaitę neterminuotą streiką 

pradėjusi dalis šalies peda
gogų reikalauja šiemet algas 
kelti 15% daugiau, neinu
matyta. Mokytojai reikalau
ja, kad vyriausybė 2008 m. 
pedagogų algas iš viso pa
keltų 50%. Vyriausybė mo
kytojų atlygį nuo š. m. pra
džios padidino 15%, o nuo 
rugsėjo įsipareigojo algas 
didinti dar 20%. Pastaruoju 
metu mokytojų darbo už
mokesčio dydžio klausimas 
tapo vienu aštriausių politi
nėje darbotvarkėje. Daliai 
mokytojų streikuojant ar 
grasinant streikais, kita dalis 
derėjosi su vyriausybe. Va
sario viduryje buvo pasira
šytas susitarimas dėl ilga
laikės švietimo darbuotojų 
atlyginimų strategijos, pagal 
kurią vidutinis mokytojų at
lyginimas nuo 2138 litų šiuo 
metu kils iki 4113 litų nuo 
2011 m. sausio. 

AUGA MIRTINGUMAS 
2007 m. Lietuvoje mirė 

776 gyventojų daugiau negu 
2006 m. Mirusiųjų skaičius 
pernai 1000 gyventojų buvo 
1.4 karto didesnis negu ES 
vidurkis (9.7), bet mažesnis 
negu Bulgarijoje (14.9) ir 
Latvijoje (14.6). 2007 m. 
daugiau kaip pusė visų mi
rusiųjų (53,3%.) mirė nuo 
kraujotakos sistemos ligų, 
18.2% - nuo piktybinių na
vikų, 11.5% - dėl išorinių 
mirties priežasčių. Didžiau
sią išorinių mirties prie
žasčių dalį sudarė savižudy
bės - 19.6%, žūtys transpor
to įvykių metu - 16.7, atsi
tiktiniai apsinuodijimai al
koholiu - 9.1, atsitiktiniai 
paskendimai- 7.3, nužudy
mai - 4.6%. 2007 m., paly
ginti su 2006 m., mirusiųjų 
nuo kraujotakos sistemos li
gų ir dėl išorinių mirties 
priežasčių skaičius šiek tiek 
sumažėjo, bet daugiau žmo
nių mirė nuo virškinimo sis
temos, kvėpavimo sistemos 
ligų ir piktybinių navikų. 

EMIGRUOJA JAUNI 
Pagal gyvenamosios vie

tos deklaravimo duomenis, 
2007 m. išvyko į užsienį gy
venti nuolat arba ilgiau kaip 
6 mėnesiams 13,900 Lie-

tuvos gyventojų (2006 m. -
12,600). Daugiausia žmonių 
išvyko į Jungtinę karalystę 
(26.%.), Airiją (11.7%.), 
JAV (11.1 %.), Vokietiją 
(9.2%.), Rusijos federaciją 
(6.5%.) ir Ispaniją (6.1 %.). 
Beveik 20% emigrantų su
darė 25-29 m. amžiaus gy
ventojai, apie 14% - 30-34 
m. amžiaus, 13% - 20-24 m. 
amžiaus gyventojai, o 0-14 
m. amžiaus vaikai sudarė 
beveik 16% išvykusiųjų. 
2007 m. į Lietuvą imigravo 
8,600 žmonių, 864 daugiau 
negu 2006 m. Daugiausia 
atvyko iš Jungtinės kara
lystės (1,800), Airijos (900) 
ir Vokietijos (600), o taip 
pat iš Gudijos (1,000), Ru
sijos federacijos (900) ir Uk
rainos (500). Dauguma at
vykusiųjų (71.3%.) - į šalį 
grįžtantys Lietuvos piliečiai 
(2001 m. - 15.2%.). Apie 
67% grįžtančių Lietuvos pi
liečių buvo iki 35 metų am
žiaus (2001 m. - 50.3%.). 
Lietuva - ketvirta ES valsty
bė narė, iš kurios daugiau 
emigruoja gyventojų negu 
imigruoja. 

KNYGŲ PERKAMUMAS 
Knygų pardavimas Lie

tuvoj e pernai padidėjo 15-
20%. Iš viso pernai Lietuvos 
leidyklos išleido per 4,000 
naujų pavadinimų knygų. 
Lietuvos leidėjų draugijos 
(LLA) duomenimis, pernai, 
palyginti su ankstesniais me
tais, išleista daugiau lietuvių 
autorių knygų. Jų dalis su
darytų maždaug 30% visų 
išleistų knygų. Anksčiau to
kių buvo išleidžiama tik apie 
10%. Labiausiai perkamos 
knygos, neskaičiuojant va
dovėlių, - vaikų literatūra ir 
romanai. Kai kurių knygų 
kainos praėjusiais metais di
dėj o dėl brangstančio po
pieriaus, kylančių darbuoto
jų atlyginimų, padidėjusio 

antkainio. Prieš 7-8 metus 
knygų tiražas vidutiniškai 
siekdavo 5,000 egzempliorių, 
dabar - 2,200, skelbia DELFI. 

DAUGIAU DARBŲ 
Statistikos departamen

to duomenimis, 2007 m. ket
virtojo ketvirčio pabaigoje 
buvo 28,500 laisvų darbo 
vietų samdomiesiems dar
buotojams. Per ketvirtį lais
vų darbo vietų skaičius su
mažėjo 2.5%, o palyginti su 
atitinkamu 2006 m. laikotar
piu, - padidėjo 31.6%. "Eu
rostat" tyrimo duomenimis, 
ketvirtojo ketvirčio pabai
goje daugiausia laisvų darbo 
vietų buvo pramonėje, staty
boje, viešajame valdyme ir 
gynyboje; privalomajame 
socialiniame draudime, pre
kyboje, transporto, sandė
liavimo ir ryšių įmonėse. 
Mažiausia laisvų darbo vie
tų - viešbučiuose ir resto
ranuose, žemės ūkyje, me
džioklėje, miškininkystėje ir 
žuvininkystėje. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE i-----

San Diego lietuvių bendruomenė, kuriai pirmininkauja Regina Lisauskienė, surengė Nepri
klausomybės šventės minėjimą š.m. kovo 2 d. Nuotraukoje - dalis vaikučių iš Bernardo Braz
džionio lietuviškos mokyklėlės deklamuoja eilėraščius šventės proga. Minėjime dalyvavo apie 
100 žmonių. Antanas Mažeika parodė filmą Red Te"or on the Amber Coast 

Hamilton, ON 
A.a. JERONIMUI PLEI

NIUI mirus, hamiltoniečiai 
prisimindami didelį jo įnašą 
apylinkės žydėjimo laikotar
piu, jo šviesiam atminimui, 
užjausdami jo žmoną Ramu
tę, dukreles Aušrelę ir Ramu
nę su šeima bei visus giminai
čius, Kanados lietuvių fondui 
po $20 aukojo: D. Vaitiekū
nienė, H. Kairienė, J. Gim
žauskas, P.V. Šidlauskai, P. 
Pranckevičius, J. Krištolai tis, 
l.P. Zubai, V. Šniudienė, E. 
Bajoraitienė, J. Stankus. JK 

St.Catharines,ON 
VASARIO 9 D., 4 v.p.p. 

Angelų Karalienės šventovėje 
Mišiose buvo prisiminti kovo
įę už laisvę ir žuvę tautiečiai. 
Sv. ~išias aukojo kun. Aud
rius Sarka, OFM, asistuojant 
diakonui Bernardui Belickui, 
OFM, kuris pasakė ir įspūdin
gą patriotinį pamokslą. Šv. 
Mišias užprašė KLB St. Ca
tharines apylinkė. 

VASARIO 16 D., 4 v.p.p. 
visi susirinkome Angelų Kara
lienės šventovėje išklausyti šv. 
Mišių, minint 90-ąją Vasario 
16-osios šventę. Mišių pra
džioje, Sigitui Zubrickui var
gonais palydint dainos melo
dija Oi neverk, motinėle, įnešė 
Lietuvos ir Kanados vėliavas 
Jonas Karaliūnas ir Vincas 
Satkus. Šv. Mišias aukojo Ha
miltono AV kleb. kun. Aud
rius Šarka, OFM, pasakyda
mas ir jautrų pamokslą iš jau
nystės išgyvenimų pavergtos 
tėvynės laikotarpiu ir linkėda-

v 

mas tarpusavio vienybės išei
vijoje ir Tėvynėje, kad lietuvy
bė klestėtų ne tik žila_galvių, 
bet ir jaunimo tarpe. Sv. Mi
šios baigtos Tautos himnu. 

Po pamaldų šventovės sa
liukėje vyko antroji minėjimo 
dalis. Visus pasveikino Stasė 
Pabricienė, šios dalies rengėja 
ir meninės programos atlikė
ja, iš dalies talkinant ir jos vy
rui Justinui. Jie gražiai pa
skaitė eilėraščių iš Laisvės ko
vų rinkinio, tyliai S. Zubrickui 
akordeonu palydint melodija 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus. 
Perskaitytas jos paruoštas 
straipsnis, skirtas Vasario 16-
osios šventei. Padainavo ir 
gražią, dar mums negirdėtą 
dainelę. Meninė programa 
užbaigta visiems sudainavus 
Lietuva brangi, palydint ją 
akordeonu Sigitui Zubrickui. 

Visus pradžiugino savo 
apsilankymu KLB krašto val
dybos pirmininkė adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė. Ji, pasveiki
nusi visus Vasario 16-osios 90-
mečio proga, pastebėjo, kad į 
šią šventę buvo pakviesta pir
mininko Algimanto Zubricko. 
Tai jos pirmas atsilankymas 
pas St. Catharines lietuvius. 
Užtai jai šiltai paplota. 

Kiek papasakojusi apie 
save, atkreipė dėmesį į gautus 
sveikinimus visiems lietu
viams. Paskaitė ištrauką iš 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimo. Išvardinusi dau
gybę valstybių, kuriose jau 
esama lietuvių, teigė, kad 
šiandien Lietuva jau žinoma 
visame pasaulyje, ir ši Vasario 
16-osios šventė jungia mus vi
sus į vieną šeimą su tais pa-

Zmonės nepatenkinti ... 
Atkelta iš 5-to psl. 

Toks mano antrasis tri
kampis - improvizavau bro
liams. Į dabartinį keturkampį 
įsimetęs tautinis ir moralinis 
šlamštas turės būti atkariau
tas - turės eventualiai įsijungti 
į pastovųjį trikampį ar bus 
pats, savo rankomis sunaikin
tas. Tai dabartinė visų mūsų 
misija. 

Čia brolis Kęstutis vėl 
samprotavo: - Taip, Vytautai, 
tu gali du trikampius suvesti į 
keturkampį, bet jo pastovu
mui užtikrinti yra viena būtina 
sąlyga: keturkampis bus tik 
tada pastovus, jei jame abu 
trikampius jungs bendra įstri
žainė. Kokia bus toji įstrižai
nė? Lyg dvasios pagautas, aš 
jam iškilmingai su giliu įsitiki
nimu pasakiau: Toji įstrižainė, 

čiais siekiais - išlaikyti tautiš
kumą, savo kalbą, papročius 
ir perduoti visa tai augančiai 
kartai. 

Dėkojame viešniai už at
silankymą ir Linui Zubrickui, 
įą atvežusiam. Kun. Audriui 
Sarkai, OFM, sukalbėjus mal
dą, vaišinomės suneštinėmis 
gėrybėmis, dalinomės įspū
džiais ir velandiškio Jeronimo 
Bieliūno išvirta skania kavute. 
Vaišių stalą suorganizavo Sta
sė Pabricienė. SZ 

Argentina 
Avellaneda mieste Lietu

vos Nepriklausomybės šventę 
surengė Argentinos lietuvių 
taryba (ALOS) š.m. vasario 
15 d. Aušros Vartų parapijoje 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 90 metų 
sukaktis. Padėkos Mišias at
našavo lietuvių kapelionas 
kun. A. Steigvilas. Giedojo iš 
Vilniaus atvykęs choras "Bre
vis". Po Mišių prie kryžiaus 
sodelyje buvo padėtas vaini
kas. Parapijos salėje įvyko mi
nėjimo programa, giedant Ar
gentinos ir Lietuvos himnus. 
Kalbą apie Lietuvos garbingą 
praeitį ir Nepriklausomybės 
atgavimą pasakė Katalikų 
universiteto vicerektorius E. 
Paršelis. Choras "Brevis" da
vė gražų ir įspūdingą koncer
tą. Šis choras yra laimėjęs 
tarptautiniuose festivaliuose 
9-ias pirmas premijas. Prog
rama baigėsi bendrais užkan
džiais, kaip Lietuvos ambasa
dos iš Buenos Aires dovana. 
ALOS taryba užbaigė minėji
mą su padėka. Aug.S. 

jungianti abu trikampius, bus 
teisingumas. Teisingumas yra 
kardinali mūsų tautos prob
lema, ir į ją turi būti atkreip
tas visų dėmesys. Jos nespren
džiant ar neišsprendžiant, visų 
mūsų idealistiniai planai virs 
utopija laisvoje Lietuvoje. Tui
singumo pergalė yra vienin
telė taika. 

Didysis visų mūsų užda
vinys yra siekimas tautos san
tarvės. Lietuva turi atsiverti 
teisingumui. (Kalba sutrum
pinta. Red.) 



Wasaga Beach, ON 
KLB VASAGOS apylinkės 

valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkė Rūta Poškie
nė, vicepirmininkė - Lina Ver
bickaitė-Sawitz, iždininkas -
Kastytis Batūra, sekretorė -
Joana Dūdienė. 

VASARIO 16-0SIOS PRO
GA ~B Vasagos apylinkėje 
auko10: $100 - Gedas Sakus· 
$75 - Adolfas Kanapka, Kęs~ 
tutis ir Rūta Poškus; $50 - Eu
genija Ginčauskienė, Magda
lena Juozaitienė, Jonas Vaš
kevičius; $40 - Kastytis Batū
ra, Romas Dūda, Aldona Vit
kienė, Bronius Zabulionis· 
$30 - Jonas ir Genė Petkevi~ 
čius, Stasys Valickis; $25 -Au
gusta Masionienė; $20 - Vac
lovas Abramavičius, Angelė 
Abromaitis, Marta Bemotas 
Birutė Ignatavičius, Česiu~ 
Javas, Birutė Kasperavičius 
Viktoras Kryžanauskas, Ceci~ 
lija Pakštienė, Lina Verbic
kaitė-Sawitz, Bonifacas Sriu
biškis, Violeta Svirplys, Emi
lija Tribinevičienė. Iš viso -
$885. Inf. 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. Iš anksto <Įėkingi -

TZ leidėjai 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evarns] 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 

RFAM~ FOUR SEASONS 
REALTY LI MITED 

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

Pa rt!uodan l, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, Vllsarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, taynerio ir 
o llingwoodo apy

l '---..1.......:-----' !inkėse kreipkiLė.5 i 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorg ianbay.com 

11Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kuri 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

v 

Sv. Velykoms atėjus 
Vėlei skamba Velykų varpai -
Įsižiebia džiaugsmas širdy. 
Dievybę alsuojant girdi 
Kristaus kapo tuščioj Nebūty ... 

Kristus kėlės ir laimina mus ' 
Mūsų žemės takus ir laukus -
Žiebia viltį būty varganoj, 
Toj pilkoj ir beprasmėj dienoj„. 

Džiaukis varpo giesme, žmogau! 
Su malda bus gyventi ramiau. 
Nesakyk - jau gyvent pavargau ... 

Lai Palaima lydi tave 
Po Velykų varpo giesmei 

Z. STUNŽĖNIENĖ 
Piešinys Adelės 
Abromaitienės 

Vancouver, BC 
VASARIO 16-0SIOS MI

NĖJIMAS įvyko vasario 16 
A.B.C. restorane. Po Kanados 
ir Lietuvos himnų tylos minu
te buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Dr. Violeta 
Paige perskaitė Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą (ji vienintelė iš 
Bendruomenės valdybos buvo 
atvykusi į minėjimą). Toliau 
kalbėjo Balys Vileita: "Vasa
rio 16 šventė yra džiaugsmo 
šventė, bet man asmeniškai 
k~.tu ir skausmo, nes prieš ly
giai 60 metų vasario 3 d. žuvo 
mano brolis partizanas Kazi
mieras Vileita-Naujalis, o va
s~rio 16 žuvo mano tėvas par
tizanas Jurgis Vileita-Uralas 
nelygioj kovoj su okupantu". 
Toliau buvo rodomas filmas ' gautas iš Lietuvos Lietuva 
anapus ir šiapus laiko. Rodo
ma - Vilnius, Kaunas, Šiau
liai, Kernavė, Trakai, Marcin
konys, Rokiškis, Raudonė, 
Druskininkai, Rusnė, Ventės 

ragas, Klaipėda ir Nida. Filmo 
trukmė - 54 min. Filmą -
DVD išleido Kultūros pavel
do departamentas. Jau kelinti 
metai, kai lietuvių pensininkų 
klubas suruošia Vasario 16-
osios minėjimus. Dalyvis 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

65,000 tiražu leidžiamo 
Prancūzijoje žurnalo Le Mon
de du Camping-Cars žurnalis
tai praeitą vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Jie devynias dienas ke
liavo ir nakvojo stovyklavietė
se. Informacija apie Lietuvą 
skleidžiama ir per Prancūzi
jos internetinę televiziją 
"Tour Globe TV", kur rodo
ma Lietuvos reklama. Šios 
programos žiūri žmonės iš 80 
kraštų, o žiūrovų du milijonai 
per mėnesį. BNS pranešimu, 
praėjusiais metais Lietuvoje 
buvo apsistoję 19,000 turistų 
iš Prancūzijos daugiau nei 
2006 metais. JA 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikuręs nuosavuose namuose - ' 

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v .. ryt? ~ 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadiemrus - 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 59 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.60% 
2 m. term. indėlius ...... 3.70% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 3.90% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.60% 
2 m. ind ............... 3.70% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 3.90% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburg, FL, ir 
apylinkių lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės 90 metų 
sukaktį minėjo vasario 17, 
sekmadienį. Rytą Šv. Vardo 
~ventovėje Mišias atnašavo 
Sv. Kazimiero misijos vado
vas kan. Bernardas Talaišis 
kun. dr. Matas Čyvas ir sve~ 
čias iš Kanados (Toronto) 
kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Šventei pritaiky
tą gražų pamokslą pasakė 
kan. B. Talaišis. Giedojo 
choras, vadovaujamas Aldo
nos Varkalienės. Minėjimo 
programa vyko Lietuvių klu
bo patalpose. Jį pradėjo klu
bo pirm. Loreta Kynienė, 
pasveikinusi gausiai susirin
kusius, paminėdama ir šven
tėje dalyvaujančius svečius, 
organizacijų vadovus. Prog
ramai vadovavo Angelė Kar
nienė. Klubo choras ir "Sau
lutės" mokyklos mokiniai 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją sukalbė
jo kan. B. Talaišis. Vasario 
l6-osios aktą skaitė Aldona 
Cesnaitė. Mokinė Monika 
Ambrukaitytė padeklamavo 
Justino Marcinkevičiaus ei
lėraštį, skirtą laisvės kovoto
jams. Jų atminimui buvo už
degta žvakė ir atsistojimu 
šventės dalyviai pagerbė ko
vojusius už Lietuvos laisvę. 
Mokinys Teodoras Kursevi
čius padeklamavo poeto An
tano Zabotkos eilėraštį, skir
tą atgimstančiai Lietuvai. 
"Saulutės" mokyklos vedėja 
Edita N avickienė perskaitė 
Kovo 11-osios aktą, o Lietu
vos garbės konsulas Algi
mantas Karnavičius - Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimus lietuviams 
ir A. Karnienė - estų sveiki
nimą. Šventės dalyvius svei
kino plk. ltn. Virginijus Kir
vaitis. Kalbą pasakė Laury
nas Misevičius, JAV LB tary
bos ir valdybos narys, Ame
rikos lietuvių fondo tarybos 
narys, Lietuvos vyčių veikė
jas, prieš 13 metų atvykęs iš 
Lietuvos. Po paskaitos cho
ras vadovaujamas Aldonos 
Varkalienės, akompanuo
jant Arūnui Ambrukaičiui 

' sudainavo tris dainas: Lopši-
nė gimtinei ir motinai, Tėvynė 
Lietuva ir Trys spalvos. Pabai
goj e programos vedėja pa
dėkojo visiems, paprašyda
ma sugiedoti Lietuva brangi. 

Vasario 20 d. Lietuvių 
klubo mažojoje salėje choras 
surengė išleistuves savo va
dovei Aldonai Varkalienei 
išvykstančiai gyventi į Lietu~ 
vą. Pastaroji grojo sekmadie
niais šventovėje ir vadovavo 
klubo chorui. Pirmoji atsi
sveikinimno žodį tarė choro 
vadovė Aurelija Robertson, 
išreikšdama padėką ir ap
gailestaudama, kad sunku 
bus gauti kitą choro vadovą. 
Dar kalbėjo klubo pirm. Lo
reta Kynienė ir vicepirm. Vi
lius Juška, dėkodami choro 

vadovei už pasišventimą, lin
kėdami laimingos kelionės 
ir gražaus įsikūrimo Lietu
voje. Visi dalyviai pakėlė tos
tą, palinkint jai laimingo 
skrydžio ir sėkmės tėvynėje. 
A. Varkalienė papasakojo, 
kaip jai būdavo malonu dirb
ti su choristais Lietuvoje ir 
kitur. Atsisėdusi prie pianino 
palydėjo choristų pasiūlytas 
dainas. Ji taipgi kiekvienam 
choristui padovanojo po gra
žią savo kūrybos sveikinimo 
kortelę. 

Karaliaučiaus kraštas 
Vasario 16-osios 90-ji 

sukaktis Tilžėje paminėta 
vasario 19 d. šio miesto dra
mos teatro salėje. Į šventę 
buvo pakviesti Karaliau
čiaus, Tilžės, Ragainės, Gas
tų ir kitų rajonų valdžios at
s~ovai. Gausius šventės daly
VIus vos sutalpino salė. Teat
ro scenoje buvo matyti Lie
tuvos ir Rusijos vėliavos, di
delis rožių krepšys. Minėji
mas pradėtas Lietuvos him
nu. Susirinkusiuosius pasvei
kino Lietuvos generalinis 
konsulas Tilžėje Artūras Ka
minskas, pasislžiaugęs, kad 
Lietuva tapo Sengeno nare. 
Taipgi sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos kultūros ministerio 
eavaduotojas Mindaugas 
Cilinskas, primindamas, kad 
prieš tris mėnesius lankęsis 
Lietuvos kultūros ministeris 
Tilžės tautiečiams pažadėjo 
koncertą iš Lietuvos, kai bus 
švenčiama Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis. Žodis 
buvo išlaikytas - iš Vilniaus į 
šventę atvyko Deivio ir Ra
žauskienės duetas. Skambėjo 
lietu~~ų lic~.udies dainos, ope
rų an1os. Ziūrovai programa 
buvo sužavėti, negailėdami 
ir karštų plojimų. Dar šven
tės dalyvius pasveikino ir 
Karaliaučiaus Lietuvos gene
ralinis konsulas Viktoras 
B~ublys. Minėjimą surengė 
Lietuvos konsulatas Tilžėje. 

Argentina 
Sio krašto Lietuvos am

basadoje vasario 28 d. buvo 
pradėtas trijų dienų Pietų 
Amerikos lietuvių bendruo
menių ir draugijų pirminin
kų suvažiavimas. Svarstyti 
dvigubos pilietybės, lietu
viško tapatumo išsaugojimo, 
tarpbendruomeninių ryšių 

stiprinimo ir kiti klausimai. 
Ambasadoje Lietuvos įstaigų 
atstovai patarė tautiečiams 
kaip galima susitvarkyti do~ 
kumentus ir kt. panorėjus 
grįžti gyventi į Lietuvą. 

Taipgi nagrinėta lietuvių pilie
tybės klausimai. Kovo 1 d. po
sėdžiai vyko San Martine vie
tovėje, kur buvo sprendžiami 
bendradarbiavimo klausimai 
tarp įvairių lietuvių orga
nizacijų. Daug dėmesio buvo 
skirta po dvejų metų įvyk
~ian~iam Pasaulio lietuvių 
1aummo kongresui Argen
tinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje. Paskutinę dieną buvo 
švenčiama ir Kovo 11-oji. JA 
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ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

"Laikas patikrinti mūsų 
patriotinę sąžinę", - tokiais 
žodžiais adv. Povilas Žumba
kis, kalbėjęs Nepriklausomy
bės minėjime š.m. vasario 16-
osios popietėje, Jaunimo cent
re, Čikagoje, užbaigė savo iš
mąstytą, aktualią ir įdomią 
kalbą. Yra sena tradicija, kad 
Vasario 16-oji švenčiama Jau
nimo centre tą pačią dieną -
ar tai būtų darbo diena, ar sa
vaitgalis, ir ją švęsti kasmet 
susirenka nemažai žmonių. 
Minėjimą pradėjo Milda Ša
tienė, J.C. valdybos pirminin
kė, sveikindama su Vasario 
16-osios 90-jų jubiliejumi ir 
kviesdama sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnus. Tylos minu
te buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. 

Milda Šatienė, Čikagos Jau
nimo centro valdybos pirmi
ninkė, sveikina susirinkusius 
i Vasario 16-osios minėjimą 

Sveikino Pat Michalski, 
C.OOk C.Ounty atstovė etniniams 
reikalams. M. Šatienė, trum
pai apibūdinusi paskaitininką 
P. Žumbakį, kvietė jį tarti žo
dį. P. Žumbakis savo kalbą 
pradėjo klausimais. AI Lietu
va laisva? AI nepriklausoma? 
Ir kokia jos padėtis? AI ji tik
rai laisva? Tikrai nepriklauso
ma? Ar mes, užsienio lietu
viai, esame reikalingi šiandie
ną Lietuvai? Ar mes esame 
pajėgūs-pasiruošę, kad, reika
lui esant, galėtume padėti 
Lietuvai? 

Čia suglaustai - jo paaiš
kinimai, liečiantys tuos klau
simus. Lietuvos padėtis šian-

v v 

Sventė Cikagos Jaunimo centre 
dieną, 2008 m. - Lietuva yra 
nepriklausoma "de jure". Ji 
priklauso ES ir NATO. Thi jos 
laisvės garantas. Gal geriau
sias garantas, kurį gali turėti 
ateičiai. Lietuva nepriklauso
ma, bet savo suverenitetą yra 
daugiau atidavusi ES. ES kons
titucija nebuvo visų narių pri
imta, dabar sudaryta nauja 
konstitucija, nauja sutartis, 
kuri tikriausiai bus patvirtin
ta. Pagal ją, bus paskirtas ES 
prezidentas, ES užsienio rei
kalų ministeris ir tvarkys visus 
Europos užsienio reikalus. ES 
karo jėgos, finansų, prekybos, 
ūkio skyriai bus paremti Eu
ropos komiteto, pagal naują 
sistemą. Gal dar svarbiau -
ES pirš socialinę, kultūrinę 
vienybę, kuri svetima krikš
čioniškai Europos istorijai. 
Svetimi standartai ir elgesio 
normos yra svetimos. Sveti
mos vertybės bus taikomos 
įstatymų keliu, be Lietuvos 
žmonių pasirinkimo, be jų 
balsavimo. 

Rūpestį kelia ir globali
zacija. Užsienio interesai šiuo 
metu tvarko labai svarbią dalį 
Lietuvos krašto. Lietuvos tau
tos nuostoliai - ekonominės 
veiklos kontrolės praradimas, 
sunaikinimas Lietuvos ūkio, 
ypač žemės ūkio. Rezultate -
masinė emigracija iš Lietuvos. 
O kas dar pavojingiau, kad į 
lietuvių vietas imigruoja žmo
nės iš Rytų, iš Azijos, iš Afri
kos ir kt. kraštų. Ir tų imig
rantų ateityje bus dar dau
giau. Pavojai iš Vakarų, ypač 
iš Rytų, didės kasmet. Kitas 
pavojus - pliuralizmas. Diskri
minacija prieš mažesniuosius. 
Nutautinimas Lietuvos. Skati
nimas emigruoti. Tiems, kurie 
tiki pliuralizmu iš Vakarų, 
svarbu pilietinė, ne tautinė 
Lietuva. Politikams nesvarbu 
- mažiau tautinių balsų, ma
žiau kapryzų. Lengviau valdy
ti naujus piliečius, negu tuos, 
kurie gimė Lietuvoje ir iško
vojo Lietuvos laisvę. 

Verta pagalvoti kaip 1918-
1944 metais senoji lietuvių 
emigrantų karta, vadinamieji 
"grinoriai", kovojo ir ką atliko 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir jos išlaikymo. Buvo tie
siog masinė veikla, masinis 
pasiaukojimas. O 1944-1990 
m. laikotarpiu naujai atvyku
sieji, "dipukai", teigė, kad jie 
inteligentai, daugiau išma
nantys ir žiūrėjo iš aukšto į 
"grinorius". Nekreipė dėme
sio į juos. Tie 46 metai Lietu
vai buvo nuostolingi, nes 
praktiškai abi grupės dirbo 
atskirai. Bet nors ir atskirai 
dirbdamos, padarė daug. At
vykę trečiabangiai žiūri į "di
pukus'', kaip "dipukai" žiūrėjo 
į "grinorius". 

Lietuva mūsų darb<?, ypač 
politinio, nevertina. Zinia
sklaida Lietuvoje nors laisva, 
bet yra tendencinga ir pagal 
užsakymą. Ir lietuviai Lietu
voj e išeivių nepažįsta. Nors 
išeivių buvo gal ir 5 k. mažiau, 
negu dabar trečiabangių, bet 
jie mokėjo demonstruoti, mo
kėjo rašyti laiškus ir siųsti te
legramas. Ar esame pasiruo
šę, jei ir vėl Lietuvai būtų pa
vojus, kaip buvo Antrojo pa
saulinio karo metu, jai padėti? 
Kalbėtojas jaučia, kad nesame 
pasiruošę - senoji karta ir jų 

Vasario 16-osios šventėje Či
kagoje Jaunimo centre kalba 
adv. Povilas Žumbakis 

vaikaičiai myli Lietuvą iš tolo, 
be kalbos mokėjimo, kartais 
nesuprasdami ir istorijos. 
Grynai iš meilės Lietuvai jie 
atleido mums, kad juos igno
ravome. Mūsų karta praktiš
kai išmiršta, vaikai išiskirstę, 
o trečiabangiai nėra organi
zuoti, nes turi atsistoti ekono
miškai. Thrp mūsų ir tre
čiabangių praktiškai nėra ry
šių, kaip nebuvo jų tarp mūsų 
ir "grinorių". Ir tie, kurie nori 

mus skaldyti, gali džiaugtis, 
nes esame silpnesni, nesame 
vieningi. 

Kalbėtojas norėtų iš trečia
bangių, jų intelektualų, jauni
mo, verslininkų, darbininkų 
pasiaukojimo (Lietuvos rei
kalams). Svarbiausia - reikia 
kartoms būtinai sueiti ir susi
jungti. "Manau, kad mums 
būtina tas kartas sujungti iš 
meilės ir pareigos Lietuvai. 
Siūlau, kad išeitume iš čia su 
ryžtu, jog Vasario 16-oji yra 
ne tik paminėjimas mūsų gar
bingos istorijos, bet kad ir 
laikas patikrinti mūsų patrioti
nę sąžinę". Kalba buvo paly
dėta gausiais plojimais. 

Meninę programą puikiai 
atliko muz. Jolantos Banienės 
fortepijono klasės mokinės -
Berta Brazdeikytė, Indrė Ge
nevičiūtė ir muz. Loretos Kar
sokienės estradinio dainavi
mo studijos "Tu ir aš" daini
ninkės: Silvija Kulbokaitė, 
Viktorija Kulbokaitė, Indrė 
Vtlčinskaitė ir Jorūnė Gurevi
čiūtė. 

O pabaigai ir pačios mo
kytojos muzikės J. Banienė ir 
L. Karsokienė atliko keletą 
dainų. Baigiant minėjimą visų 
buvo sugiedota Lietuva brangi.. 
JC Moterų klubo narės svečius 
vaišino skaniais užkandžiais. 
Minėjimas buvo neilgas, turi
ningas su gražia jaunų lietu
vaičių atlikta menine prog
rama. (Ntrs. Z. Degučio) 

Ar mes reikalingi Lietu
vai? Aišku, kad mes Lietuvos 
politikams nereikalingi ir tai 
kartai, kuri ekonomiškai per- Nepriklausomybės šventės minėjime š.m. vasario 16 d. Čikagos Jaunimo centre meninės 
ima Lietuvą. Esam reikalingi programos atlikėjos su savo mokytojomis, muz. Loreta Karsokiene (kairėje) ir muz. Jolanta 
savo tautai, Lietuvai, istorijai. Baniene (deš.) 

Fortepijono muzikos vakaras Toronte 
Europos klasikų Mocar

to, Šuberto ir Dvoržako mu
zika skambėjo koncertų stu
dijos "Village Rhapsody" 
paskutiniajame šio sezono 
koncerte. Jis įvyko š.m. kovo 
1 d. Turonto Runnymede Uni
ted Church. Pirmoji koncerto 
dalis buvo skirta fortepijono 
duetams. Nedažnai turime 
progų klausytis fortepijono 
kūrinių, atliekamų keturio
mis rankomis. Šiame koncer
te pianistės Leokadija Pau
lauskaitė-Kanovich ir Ilona 
Damašiūtė-Beresnevičienė 

atliko du fortepijoninius due-

tus Mocarto Sonatą D Major 
K. V. 381 ir Šuberto Fantasie 
in F Minor op. l 03. Pirmasis 
kūrinys Mocarto trijų dalių 
Sonata patraukė klausytojus 
savo aiškia, skaidria melodi
ja, kurią išraiškingai perdavė 
keturiomis rankomis išgau
nami fortepijono garsai. 

Šuberto Fantasie in f mi
nor buvo sukurta ir pirmą 
kartą atlikta prieš 180 metų 
- 1828-aisiais. Thi pats popu
liariausias fortepijoninis due
tas. Jame vyrauja žemų garsų 
sąskambiai, būdingi to meto 
ir Šuberto muzikai, keliantys 

liūdesio, susimąstymo nuo
taikas. Melodija, pasikarto
janti ir stiprėjanti sulig kiek
viena dalimi, sonatos pabai
goje Tempo primo nuskamba 
su dideliu dramatišku jausmu 
ir įtampa. Nuskambėjus pas
kutiniam akordui, nuščiuvu
sioje salėje kelias sekundes 
buvo tylu - muzika tarsi dar 
skambėjo ore„. 

Tik paskui plojimais nuo
širdžiai buvo padėkota abiems 
atlikėjoms Leokadijai Pau
lauskaitei-Kanovich ir Ilonai 
Damašiūtei-Beresnevičienei. 
Klausytojų dar kartą pakvies-

tos į sceną abi pianistės 
paskambino Brahmso kūrinį 
fortepijonui - aranžuotę rusų 
liaudies dainos Solovji (Lakš
tingalos) tema, pritaikytą 
skambinti keturiomis ran
komis. Ji buvo atlikta taip pat 
įspūdingai kaip ir pirmieji 
kūriniai. 

Antroji programos dalis 
buvo skirta čekų kompozito
riaus Dvoržako muzikai. Šio 
kompozitoriaus kūrinys 

Dumki (ukrainietiškai - ele
giška daina) - 6 dalių kūrinys 
fortepijonui, smuikui ir vio
lončelei. 

'llio pasižymi permainin
ga muzikine melodija - nuo 
lėto susimąstymo iki sma
gaus, energingo tempo, joje 
atpažįstame Dvoržako pa
mėgtus slavų liaudies muzi
kos motyvus. Fortepijono 
(Ilona Beresnevičienė ), smui
ko (Terry Holovach) ir vio
lončelės (Peter C.Osbey) mu
zika išraiškingai perdavė tur
tingą atspalviais melodijų 
kait~ ir nuotaiką. 

Siuo koncertu "Village 
Rhapsody" studija atsisveiki
no su klausytojais iki kitose
zono. SK 



Paveikslai kaip buvimo ženklai 
Vtlniuje, Kongresų rūmuo

se atidaryta V. Pakalnio tapy
bos paroda Pasaka be galo. Ją 
parengė ArtBaltic, Baltijos 
valstybių menų vadybos vers
lovė, ir S. Juškaus galerija, pa
gerbdama dailininką Vytautą 
Pakalnį, mirusį prieš 4 metus 
(1972-2004) ir palikusį pa
veikslų. 

Trisdešimt jų, tapytų alie
jumi, atskleidžia menininko 
gebėjimą kasdienybėje įžvelg

ti juokingas ir romantiškas, 
žaismingas ir tragiškas gyveni
mo akimirkas, įamžinti jas 
alegoriniu piešiniu, sodriomis 
spalvomis, dažnai savo turiniu 
ir stiliumi artimus liaudies 
menui. 

V. Pakalnis, Krentantis ange
las, aliejus, drobė 

jo gyvenimo pažinimo ir kūry
bos esmę. Jis baigė A. Vieno
žinskio dailės mokyklą, vėliau 
Vilniaus dailės akademiją. 
Paskutiniaisiais gyvenimo me
tais dirbo G. Fledžinskienės 
aukštesniojoje dailės mokyk
loje. V. Pakalnis buvo Lietu
vos dailininkų sąjungos narys, 
surengęs arti dešimties asme
ninių parodų, dalyvavęs dau
gelyje bendrų parodų įvairio
se meno galerijose. Jaunas, 
talentingas menininkas savo 
jėgas bandė teatre ir kitose 
meno srityse, tačiau paveiks
lai - aliejumi tapytos drobės 
geriausiai atspindi jo požiūrį į 
gyvenimą, žmones, meną. 

V. Pakalnis nuo pat vai
kystės jautė potraukį dailei, 
turbūt geriausiai išreiškusiai Inf. (www.bernardinai.lt) 

Gandrai neša laimę 
RASA NORKUTĖ 

Baltieji gandrai yra Lietuvos paukščiai, 
kasmet sugrįžtantys į žemdirbių sodybas. Že
maitij oje juos vadina gužučiais, Suvalkijoje -
garniais. Vaikai vadina raudonkojais, raudon
snapiais. Sugrįžę į gimtinę jie jaučiasi laimingi. 
Sakoma, kad senovėje jie saugodavo žmones 
nuo nelaimių, jų sodybas nuo perkūnijos ir 

Aukštaitiški gandrai Ntr. G. Kurpio 

gaisrų. Gandrai - taikūs paukščiai. Jei sodybo
j e yra du gandralizdžiai - sugyvena taikiai. 

Kartais namus pasirenka ant kaminų, 
elektros stulpų, vandentiekio bokštų. Jie labai 
myli savo vaikus. Daug rūpesčių pridaro pir
mieji gandriukų skrydžiai - ne visiems pasise
ka krintant žemyn vėl suplakti sparnais ir pa-

kilti. Tada vėl lizdan patupdo. Kai gandriukai, 
įveikę baimę, lygiai sparnais mosuodami kyla 
aukštyn ir suka pirmąjį ratą apie gimtąjį lizdą, 
prie jų prisijungia ir tėvai. Jei lizde lieka neiš
skridusių vaikų, juos ragina bandyti, nebijoti. 
Kai visi vaikai pakyla, o su jais ir tėvai, širdį 
užlieja gerumas - visi užaugo ir visi sveiki. 

Gandrai minta varlėmis, žiogais, gyvatė
mis, žiurkėmis, žuvimis, net kurmiais. Seni 
žmonės pasakoja: sodybose, kur perisi gand
rai, vanagai nedrįsta gaudyti vištų. Parskrisda
mi į gimtinę iš tolimų kraštų parsineša kielę -
tą nedideliz pilką, pavasario ledus sutirpdantį 
paukštelį. Sienapjūtės darbų įkarštyje padeda 
šienpjoviui sužinoti orą: lis ar bus giedra. Jei į 
lizdą neša šiaudus ir šapus - ilgai lis. Jei šva
riai išsiprausia - laukite giedros. 

Atskridę į sodybą poroj e, praneša šeimi
ninkams - bus vestuvės. Jei ūkininkas padeda 
jiems lizdą sukti-įkelia ratlankį ar kokį pana
šų ratą - jo ūkis tvirtės, nesudegs pastatai, vie
sulai jų nesugriaus. Jei merginos pavasarį pir
mą kartą pamato gandrus skrendančius - bus 
vestuvės, jei tupinčius -jaunikio teks palaukti. 

Rugsėjį gandrai ruošiasi tolimon kelionėn 
į Afriką. Ta kelionė užtrunka du mėnesius. 
Reikia nuskristi apie dešimt tūkstančių kilo
metrų. Skrenda jie per Gudiją, Vengriją, Bul
gariją, Rumuniją, Siriją, Egiptą. 

Rugpjūčio pavakare prieš palikdami na
mus, jie išsirikiuoja ant savo šeimininkų tvarto 
stogo atsisveikinti. 

Europos kultūrų dialogo metai 
2008-ieji - Europos kultūrų dialogo metai. 

Sausio pradžioje Liublianos mieste buvo 
paskelbtas dar vienas Europos sąjungos parla
mento vajus, skatinantis kultūrų atvirumą ir 
kultūros paveldo apsaugą. Pasak Europos są
jungos parlamento pirmininko H. Gert Potter
ing, dirbant ir gyvenant daugiatautėje aplin
koje svarbu pažinti kultūrų įvairovę ir suprasti 
kiekvienos iš jų nepakartojamą vertę, suartinti 
toje skirtingoje kultūrinėje erdvėje dirbančius 
ir gyvenančius žmones. 

Europos komisijoje yra numatyti ir jau 
pradėta įgyvendinti 7 kertiniai projektai, skirti 
menui, miestų kultūrai, jaunimui, migracijai, 
žiniasklaidai ir kt. Visos 27 Europos sąjungos 
valstybės pasirinks ir įgyvendins po vieną šio 
vajaus programą. Paskirti Europos sąjungos 
kultūros ambasadoriai - pasaulyje žinomi me
no ir kultūros veikėjai rašytojas Paui Coelho, 
dainininkas Charles Aznavour ir kt. Valstybės 
taip pat išsirinko savus atstovus, kurie vado
vautų programoms. 

Lietuvos valstybė kultūros ambasadoriais 

paskyrė žinomą kino kūrėją Arūną Matelį ir 
Lolitą J ablonskienę, šiuolaikinio meno kritikę 
ir muziejų bei parodų kuratorę, UNESCO 
Lietuvos komisijos narę. 

Kultūrų dialogo metai pasibaigs Briuselyje 
atvirais pokalbiais apie meną, paveldo ap
saugą, skirtingų tikėjimų sąveiką, gyventojų 

judėjimą ir įsiliejimą į skirtingos kultūros 
visuomenę. Inf. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vytauto Didžiojo univer

siteto biblioteka Kaune š.m. 
sausį paminėjo savo 85-jį 
gimtadienį specializuotomis 
parodomis ir virtualiomis 
ekskursijomis. Lygiai tą pa
čią sukaktį paminėjo ir Kau
no technologijos universi
tetas (buvęs Kauno politech
nikos institutas), nes jų 
abiejų pradžia buvo ta pati: 
jų istorija prasidėjo 1923 me
tais Lietuvos universitete. 
Steigiant Lietuvos univer
siteto biblioteką, jos fondų 
branduolį sudarė buvusių 

Aukštųjų kursų ir Kara
liaučiaus universiteto profe
soriaus Adalbert Bezzenber
ger bibliotekos. Iki 1944 m. 
universiteto bibliotekai va
dovavo prof. Vaclovas Bir
žiška. 

Prie bibliotekos dirbo 
Bibliografijos institutas, ku
ris leido Bibliografijos žinias 
ir įvairių autorių kūrinius. 
Biblioteka turėjo ir Juozo 
Tumo-Vaižganto memoriali
nį muziejų, o 1937 m. buvo 
prisijungusi prie Tarptauti
nės abonemento sistemos. 
1989 m. atsteigus Vytauto 
Didžiojo universitetą, jo bib
lioteką teko kaupti iš naujo. 
Į talką atėjo Atviros Lietu
vos fondas, Lietuvių fondas, 
išeivija ir paskiri mecenatai. 
Abi universitetų bibliotekos 
savo gimtadienį pasitinka 
praturtėjusios modernia 
įranga bei technologijomis, 
turėdamos specializuotas 
skaityklas ir naujausios moks
lui bei studijoms naudingos 
literatūros. 

Tarptautiniai vargonų 
metai - 2008/2009 - Lietu
voje prasidėjo sausio 26 d. 
didžiausių Lietuvoje Vil
niaus Šv. Jonų šventovės var
gonų ir fleitos muzikos kon
certu. Nors vargonų metus 
paskelbė JAV vargonininkų 
gildija, bet 2008 metais taip 
pat sukanka 600 metų, kai 
Lietuvos metraščiuose pir
mą kartą buvo paminėti var
gonai: 1408 m. Kryžiuočių 
ordino didysis magistras pa
dovanojo nedidelius vargo
nėlius LDK Vytauto žmonai 
Onai. 

Žymiausių vargonų meist
rų A. G. Casparini ir T. Tie
deman pastatyti Šv. Jonų 
šventovės vargonai daugiau 
nei du šimtmečius stebino 
amžininkus. Vilnietis kuni
gas Galickas 1861 m. juos 
taip apibūdino: "Didesnio 
nei šis instrumentas Lietuva 
neturėjo ir neturi. Vargonų 
didumas ir struktūra stebina 
net tuos, kurie jau matė ir 
girdėjo vargonus dideliuose 
miestuose". Po daugelį metų 
trukusios restauracijos šie 3 
manualų ir 64 registrų var
gonai vis dar yra didžiausi 
Lietuvoje. 

Pirmojo vargonų ir fleitos 
koncerto programoje J.S. 
Bacho ir T. Vitali čakonos -
kompozicijos, skirtos smui-

kui ir vargonams, bet fleiti
ninko G. Gelgoto pritaiky
tos fleitai. Programą atliko 
vargonininkas Balys Vaitkus, 
vienas aktyviausių muzikų, 
žinomas Lietuvoje ir užsie
nyje, daugelio tarptautinių 
festivalių dalyvis ir konkursų 
laureatas, M.K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų 
konkurso prizininkas. Fleita 
grojo Giedrius Gelgotas, 
Lietuvos fleitų kvarteto ir 
Kristupo medinių pučiamų
jų instrumentų kvinteto stei
gėjas. Mokėsi Vienos (Aust
rija) muzikos ir vaizduoja
mojo meno universitete ir 
Londono (D. Britanija) ka
rališkoje muzikos akademi
joje, žymaus fleitininko W. 
Bennett klasėje. 

Vilniaus kamerinis cho
ras "Brevis", vadovaujamas 
kompozitoriaus ir chorve
džio Gintauto Venislovo, va
sario pabaigoje sugrįžo iš 
koncertinės kelionės po Pie
tų Ameriką, kur dalyvavo 
Mendozos regione (Argen
tina) kasmet rengiamame ir 
kelis mėnesius trunkančia
me muzikos festivalyje. Taip 
pat koncertavo trims lietu
vių bendruomenėms - Sao 
Paulo (Brazilija), Buenos 
Aires (Argentina) ir Monte
video (Uragvajus) - minint 
90-sias Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo dienos 
metines. Festivalyje choras 
susilaukė tokio pasisekimo, 
kad jo organizatoriai nu
sprendė ateityje kviesti mu
zikos atlikėjų iš Lietuvos. 

Aštuoniolika metų gyvuo
jantis choras "Brevis" kas
met paruošia įdomių ir įvai
rių programų, nuo Renesan
so muzikos vakarų iki džia
zo festivalių. Konkursuose ir 
festivaliuose Lietuvoje ir 
Europoje choras laimėjo ke
lias dešimtis apdovanojimų, 
o 2003 metais buvo tituluo
tas geriausiu Europos choru. 
Choro kelionę į Pietų Ame
riką parėmė Lietuvos kultū
ros ministerija, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mentas ir Lietuvos ambasa
da Argentinoje. 

Eimunto Nekrošiaus 
teatro studija "Meno for
tas", veikusi jau dešimtį me
tų, po rekonstrukcijos tapo 
kameriniu teatru. Sių metų 
pradžioje teatras pastatė du 
spektaklius. Sausio 19-20 
d.d. vyko režisieriaus Sau
liaus Varno spektaklis Šešėlis 
pagal Jevgenij Švarco 1940 
metais parašytą pjesę. Vasa
rio 2 d. buvo pristatytas ak
toriaus Vaido Viliaus režisū
rinis debiutas - spektaklis 
pagal Romualdo Granausko 
Rožės pražydėjimą tamsoje. 
Šiais dviem spektakliais 
"Meno fortas" pradeda ko
kybiškai naują veiklą- rodyti 
visuomenei orig_inalius sce
ninius darbus. Si galimybė 
atsirado po buvusios spaus
tuvės teritorijoje salės ir jos 
prieigų rekonstrukcijos. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
Hllmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antracl. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki 
7 Y.Y. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 Y.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. tenn. lnd ••••••••• .2..DD% .Asmenines paskolas 
180-364 d. tenn. lncl. ••••... .2.00% nuo ..•••...•• 6.25% 
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.50% 
2 metų term. lnd611ua ••••... .2.80% 
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85% 
4 metų tarm. lnd611u• .•••...• 3.00% 
5 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.10% 
1 metų "'c:uhllble" GIC •••••• 2.75% 
1 metų GIC-mat. palūk .••...• 3.25% 
2 metų GIC-met. palūk .••...• 3.50% 
3 metų GIC-met palūk .••...• 3.75% 
4 metų GIC-meL palūk .••... A.D5% 
5 metų GIC-met palūk .••... A.15% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 2..DD% 
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.00% 
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd •• A.10% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • AAO% 
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.50% 
Taupo!Nllų sąskaitų ..•••...• 0.25% 
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki •••• 0.25% 
Amerikos dol. kald. pal. 

taupymo 8IĮ8k. •••••••• 0.75% 

SlllUllea peakola 
nuo •••••••••• 8.25% 

Naklln. b.lrla pakalu: 
SUnekel61amu 
nuol1me1u 
1 metų •••.•.• ..5. 75% 
2 metų •••••••• 6.00% 
3 metų •••...•• 6.25% 
4 metų •••••••• 8.40% 
5 metų ••• „ ... 6.50% 

Suka1e1amu 
nuollm61u 
1, 2, 3 metų ..• .5.25% 

Amerikos dol. GIC 1 metų .Duodul1 kometcln„ 
tenn. lnd. • •••••••••• .2.50% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE 

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

PRIBldUMO KRliDITO 
KOOPBRATYVAS 

ieško tarnautojo-jos 
dirbti nepilnu laiku. 

Prašymai priimami tik iš tų kandidatų, kurie kalba 
anglų ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose skyriuo
se (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 l~:g COfP. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suite 1508 
Tororuo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca 

·1ndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0.0 .S., M.Sc., Ortho . Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Prof. A. Paškaus kūrybos apžvalga 
Atkelta iš 3-čio psl. 

"Omega yra aukščiausia 
sąmonė, aukščiausias asmuo, 
centrų Centras, pirmasis ju
dintojas. Visa evoliucija ver
žiasi į Kristaus pilnybę". 
Evoliucija privalo turėti savo 
pagrindą, kurį mes vadinam.e 
Dievu, o jis vadina Omega. 
Tuilhard de Chardin evoliu
cionizmas, kartais besiribo
jantis su panteizmu ir panpsi
chizmu, turi tą privalumą, kad 
sugriauna prieštarą tarp gam
tos mokslų ir teologijos. 

Šiandien taip madinga ir 
taip būdinga daugeliui tikėti 
reinkarnacija ir visokiais bur
tais, atėjusiais iš Rytų pasau
lio. Tikras mąstytojas, žmo
gaus dvasios ir psichologijos 
žinovas A. Paškus negalėjo 
pro šias problemas praeiti 
abejingai. Visa tai ir ypač 
''New Age" ("Naujojo amžiaus'1 
idėjų paplitimą žmonijoje jis 
nagrinėja specialiai tam skir
toje knygoje Dievai, dvasios ir 
bnonės, Naujajame amžiuje. 
Kaip taikliai jis cituoja Mir
cea Eliadą: "pagrindinis dvi
dešimtojo amžiaus reiškinys 
nebuvo proletariato dikta
tūra, bet ne europiečio žmo
gaus ir jo pasaulio atradimas". 
Norint nenorint reikia su tuo 
nekviestu svečiu susipažinti. 
Tu.d tenka autoriui peržvelgti 
didžiąsias ne europines Rytų 
religijas: ir Satja Sai Baba fe
nomeno paplitimą pasaulyje, 
ir psichoterapinius kultus, ir 
naujosios pagonybės kultus, ir 
Krišnos sąmonės draugiją, ir 
spiritizmą, ir ufonautų kultą, 
ir žmogų griaunančius dest
ruktyvius kultus (jų tarpežy
miausią šėtono kultą). Nepa
miršta A Paškus išnagrinėti ir 
taip daugelio žmonių keisto 
tikėjimo piramidėmis bei kris
talais. Kokių tik tamsybių ne
rasime šiame tokiame moder
niame mokslo amžiuje! Ro
dos, visiškai nesuprantama, 
kaip išsilavinę žmonės gali ti
kėti tokiais absurdais. O pro
fesorius, tiesiog kaip tikras 
žmogaus dvasios gydytojas, 
nustato XX-XXI š. žmogaus 
dvasios ligas. Jas pagimdė po
litika, rinka, apgaulės, tikėji
mo praradimas ("Nustojęs ti
kėti Dievą, žmogus ima tikėti 
viską" ir ieško alternatyvios 
religijos, nes be religijos gy
venti negali). Tus naujas k.lai-

das taip pat gimdo vertybių 
krizė, nes "gyvename tokiame 
pasaulyje,kuriamenėrajokių 
vertybių, išskyrus rinkos verty
bes (Christopher Lasch). La
bai dažnai nukrypimą i įvai
rius kultus, kaip i išgelbėjimą, 
skatina išnaudojimas, skriau
da, menkavertiškumo komp
leksas, psichologinės ir kitos 
problemos. 

Na, ir plačiausiai A. Paš
kus nagrinėja žmogaus asme
nybės, meilės, seksualumo, 
instinktų ir net homoseksua
lumo problemas. Tukias kny
gas, kaip Žmogaus meilės, 
Meilė - imogaus pašaukimas 
ir Kunigo meilė būtina per
skaityti kiekvienam. ypač jau
niems, nes šių dienų taip bai
siai erotizuotame pasaulyje 
tikram meilės ir draugystės 
supratimui tiesiog nebeliko 
vietos, nors kiekvienas žmo
gus taip labai trokšta meilės. 
Kai žmogaus gyvenime nebe
lieka meilės, atsitinka baisiau
sias dalykas - tai taip dažnai 
visiškai sugriauna žmogaus 
asmenybę. Dar tiksliau, kaip 
sako pats autorius, tai taip su
žlugdo žmogų, kad meilė lieka 
be meilės. Ir dar baisiau: vyrus 
šių dienų pasaulis taip dažnai 
verčia moterimis, o moteris -
vyrais. Thm užmojui pavykus, 
pradingtų pusė žmonijos, -
teigia A. Paškus. Kokia baisi 
išvada, skatinanti visus susi
mąstyti ir kovoti už tikrą 
meilę ... 

Paškaus mintys daugeliui 
padės nepaklysti vadinamuo
se "meilės" labirintuose. Jis 
taikliai išryškina, kaip dažnai 
šių dienų pasaulis meile vadi
na paprasčiausią seksą. O kai 
meilės troškimas suvedamas 
vien i sekso troškimą, meilės 
net nebegali būti. Tuks žmo
gus niekada nepatirs meilės. 
Tukiems net kalbėti apie mei
lę būtų tuščias dalykas . .Aukš
tesnės meilės sferos jiems yra 
nepasiekiamos, nes jie gyvena 
tik seksualine patirtimi 

O su kokiu skausmu Pro
fesorius pastebi, kad meilė šių 
dienų pasaul}'.ie jau atimama 
net iš vaikų! Sių dienų lytinis 
"švietimas" tiesiog veda vai
kus į seksualinę patirtį. Pa
saulyje platinamas seksualinis 
"švietimas" mažai kuo skiriasi 
nuo treniruotės "saugiam" 
seksui. Buvo viltasi, kad sek
sualinis švietimas sumažins 

PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

11> KULNO SKAUSMAI 

11> PtDOS SKAUSMAJ 

11> PIRŠTŲ DEFORMACUOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI 

11> VIETINIO NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

11> SENJORŲ PtDŲ PRIEŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS IRANKIAI 

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

bent nusikaltimus. Įvyko prie
šingai. JAV vaikų lytinis pikt· 
naudžiavimas nuo 1960 m. pa
kilo daugiau negu 5000%. 
Penkis tūkstančius nuošimčių! 

Tokių ir panašių, nepa
prastai taiklių, pasaulyje vyks
tančių procesų nagrinėjimo 
bei įvertinimo pilna A. Paš
kaus kūryba. Jo įžvalgos, pa
grįstos konkrečiais faktais bei 
moksliniais įrodymais, pade
da mums susidaryti tikrą 
problemų vaizdą ir nepaklysti 
tose pasaulio problemose. Ko 
gero, net neįmanoma, kad kas 
nors sugebėtų giliau minėtas 
problemas išnagrinėti. A Paš
kus tai pasiekė nepaprastu, 
tiesiog didvyrišku darbštumu. 
Tuo didvyrišku darbštumu 
siekdamas surasti ir visiems 
parodyti tikrąją tiesą, jis nusi
pelnė visuotinės pagarbos. 
Viešpats Jėzus tokius tiesos 
ieškotojus vadina palaimintais. 

Duok, Dieve, kad šiandie
nė Lietuva sugebėtų pasinau
doti Profesoriaus įžvalgomis 
ir nepražudytų savo vaikų bei 
jaunimo Amerikoje seniai 
praėjusios seksualinės revo
liucijos bangose! 

A. Paškaus išleistų knygų 
sąrašas: 1. Asmuo ir laisvė. 
1984 (JAV); 2. Krikščionis psi
chologinėje kultūroje. 1987 
(JAV); 3. Krikščionis ir šian
diena. 1987 (JAV); 4. Evoliu
cija ir krikščionybė Teilhard 
de Chardin'o perspektyvoje. 
1988 (JAV); 5. Psichoterapijos 
vaidmuo religiniame asmens 
brendime. Roma, 1990; 6. As
menybė ir religija psichologi
nio vystymosi perspektyvoje. 
1990 (JAV); 7. Sąžinė psicho
loginiu požiūriu. 1991 (JAV); 
8. Idėjų sankryžoje. Kritinis 
skerspjūvis. Kaunas, 1992; 9. 
Dievai, dvasios ir žmonės 
"Naujajame amžiuje". Kau
nas, 1993; 10. žmogaus meilė. 
Vilnius, 1995; 11. Kunigo mei
lė. Vilniu~1996;12. Tikėjimo 
ir netikėjimo sąlytis šiandien. 
Kaunas, 1998; 13. Žvilgsnis į 
pasaulėžiūrinę aplinką, šven
tovę, save. Kaunas, 2002; 14. 
Meilė - žmogaus pašaukimas. 
2003, Vilnius. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



• 
Ejimas Namo 

Tėvynės meile grįstas tremtinio kelias 

RIČARDAS KALYTIS 

Nors mūsų namų židiniai 
jau buvo atšalę, ir vėjas pele
nus senai jau buvo išnešiojęs 
po visas pasvietes, tie, kurie 
dar turėjo Viltį, ilgus nelaisvės 
metus ėjo Namo. Iš miškų, iš 
kalėjimų, iš taigų, iš šachtų, iš 
užjūrių - visi ėjo Namo. Ar 
jūs matėte Kašubos bareljefe 
išvargusias, gyslotas vis dar 
judančias kojas? Tai - mūsų 

vargo motulių kojos. Kur jos 
begali eiti? Tiktai Namo, kur 
paliktas nelaistytas darželis, 
nešluotas kiemelis, neužka
bintas tvartelis, nelakintas šu
nelis„. Mačiau jos sūnų, pa
mestą viduržiemį miestelio 
aikštėje. Basos suveltos artojo 
kojos - kruvinos ir sustingu
sios. Jis ėjo N amo.„ 

Mačiau suskeldėjusias 
Amilios kojas, pilnus tarpu
pirščius svetimos žemės. Na
mo ji ėjo kliedesy: "Visi De
beikių bažnyčios žirandeliai 
dega.„ aš tokia mažutė su tri
spalve perjuosta" - merdėda

ma šviesėjo. Ir išsipildė jos 

sapnas: žirandeliai švietė, var
gonai grojo, visos Debeikių 
šventovės žvakės degė, žmo
nių minios ją sutiko. Ji parėjo 
tokia mažutė mažutė, savo 
austame "abrūse" suvyniota, 
trispalve perjuosta. 

Mačiau nuo ilgesio pablū
dusio Bružo pamėlusias kojas. 
Jis batus ant pečių per taigos 
gruodą nešėsi - į Lietuvą sku
bėjo. Neparėjo. Komendantas 
raitas basą varyte parvarė. Už
geso su viltinga ašara: "Jau vi
sai nebetoli Lietuvėlės buvau, 
jau Užpalių bažnyčios mūrus 
mačiau". Negera čia Bružui. 
Vieni išvažiavo, kitus dėželėse 
išsivežė, o jį paliko. Taiga pri
tilo, perverti jo kauleliai sveti
mų medžių šaknų amžinai čia pa
siliko. O taip norėjosi Namo.„ 

Ir kai išsipildė ta goda, 
kai atsivėrė nuo kalnelio tavo 
sodybos praretėję klevai, kai 
persižegnojęs tu bučiavai gim
tųjų namų staktą, išėjo apše
pęs žmogus ir piktai prabilo. 
O kai nuėjai į sodą ir apkabi
nai stebuklu išlikusią vaikys
tės obelį, tave šunimis užsiun-

Advokatas 
AL,GIS S. PACEVIČ.IUS PACE, B.Sc.1 LLB. 

PACE LAW FIRM 
+ asmeninės ža:to atsiTadu ios ryšium su kūno 

užaiojim u i ie. k jima 
• imigracija į anadą 
• te tamentų udaryma 
+palikimų tvarkyma 
• n kilnojamo turt pirk.ima /pardavima 
• kon ultacijo Li tuvo r publiko t i · klau imai 

295 The We t Mall 6fh Floor. Turnnlo, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa. 416 236-1809 

dė ir akmenimis apmėtė. Tuvo 
namai buvo nebe tavo. 

Aš mačiau motiną, rau
dančią ne žuvusio, o palūžu
sio. "Vaike, niekada negalima 
išsižadėti savos Tėvynės, savos 
kalbos ir savojo Dievo". Prie
šo ginklas - sėti neviltį. Nevil
tis gimdo keliaklupsčiautoją, 
kolaborantą, išdaviką, Nevil
tis mus slėgė ilgus metus; ne 
visi tesėjo. Bet kai įsižiebė 
Viltis, kodėl mes ne visi bu
vom suja? Kodėl dar buvo at
kalbinėjančių ir mulkinančių? 
Vieni ieškojo "politinių spren
dimų", kiti pilstė spaudoje tul
žingas žineles, spjaudė mūsų 
idealus? 

Ir tu, malonus vaikine, 
skambiu lietuvišku vardu, ap
siėmęs būti aklo pavargėlio 
vedliu, jau pirmą jomarko die
ną, palikęs akląjį, nubėgai prie 
balagano ir pritapai prie šarla
tanų apkabinęs savo laikrašt
palaikį. Ar paimsi dar pames
tojo šaltą ranką? Ne, per toli 
su savo balaganu nukeliavai, 
nors pamestasis ne kartą giliai 
į dygius buvo įbridęs .. 

Silpna ir tuščia mūsų ran
ka, tačiau mes būsime su tavi
mi, su tavo nusiminimais ir 
vargais. Mes visada kalbėsi
me, kaip kam Lietuvą sopa. 
Tikėk, mes išeisime į platų 

vieškelį, mes pareisime į Na
mus ir pridengę sužvarbusiais 
delnais, įkursime savo židinio 
ugnelę. 

Mes sušildysime Tave, 
Lietuva. Ateik ir tu, kuris tą
syk mane šunimis užsiundei ir 
akmenimis apmėtei. Ateik su
šilti. Jau praėjo aštuoniolika 
metų nuo tų įvykių, jau dauge
lis Parėjusiųjų atgulė aukštuo
siuose kalneliuose. Laimingi 
išsaugoję Viltį, laimingi parėję 
Namo. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose pata1pose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilto.n 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.90% už 30-89 d. term. indėlius 
2.00% už 90-179 d. term. indėlius 
2.05% už 180-269 d. term. ind. 
2.10% už 270-364 d. term. ind. 
2.40% už 1 m. term. indėlius 
2.80% už 2 m. term. indėlius 
2.90% už 3 m. term. indėlius 
3.00% už 4 m. term. indėlius 
3.10% už 5 m. term. indėlius 
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.75% už 4 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.65% RRSP & RRIF (variable) 
4.00% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.10% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.75% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.25% 
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 ...... 5.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų tsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231„4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• ULEB Eurolygos vyrų 

krepšinio žaidynių Top-16 F 
grupės varžybose trečiąjį _era
laimėjimą patyrė Kauno "Zal
girio" komanda. Žalgiriečiai 
savo aikštėje 69:83 nusileido 
trečiąją pergalę šventusiai 
Madrido "Real" komandai. 
Kitas Kauno "Žalgirio" žygis 
TOP-16 penktojo rato rung
tynėse taip pat buvo nesėk
mingas, kauniečiai namuose 
po atkaklios kovos rezultatu 
52:61 nusileido Pirėjo "Olym
piacos" (Graikija) ir palaidojo 
bet kokias viltis patekti į ket
virtbaigmę. Vilniaus "Lietu
vos rytas" išsaugojo viltis 
kautis Eurolygos ketvirtbaig
mėj e. Vilniečiai namuose 
sunkiai, bet 87:84 nugalėjo 
Stambui "Fenerbahce" klubą. 
Lietuvos klubui būtina per
galė kitą savaitę Salonikuose. 
Tačiau net ir jos nepakaks, jei
gu Stambulo komanda įveiks 
F grupėje pirmaujantį Vitori
jos "Tau Ceramica" klubą. 

• Lietuvos tenisininkas 

Ričardas Berankis su baltaru
siu Sergejumi Betovu laimėjo 
JAV, Texas valstijoje, pasibai
gusių tarptautinių vyrų teniso 
varžybas, kurių prizų fondą 
sudaro 15,000 JAV dol., dve
jetų rungtynes. 17-mečio lie
tuvio ir 20-mečio baltarusio 
duetas baigmėje 6:3, 6:3 nu
galėjo JAV atstovą A. El Mih
dawy ir baltarusį V. Ignatik. 

• Izraelyje vykusio pasau
lio jaunimo (iki 20 metų) fech
tavimo taurės špagininkių 
varžybose Lietuvos atstovė 
Agnė Ažukaitė užėmė trečiąją 

vietą. 
• Hongkong surengtose 

Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos pasaulio įvertini
mo klasikinių šokių varžybose 
Lietuvos atstovai - Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė 
iš Kauno "Sūkurio" klubo už
ėmė antrąją vietą. Nugalėjo 
S. Segatori ir A. Sudol iš Vo
kietijos. Treti buvo Bulgarijos 
atstovai - S. Todaro ir V. Ja
neva. VP 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į Lietuvą, į šiltus kraštus pramoginės 

maldininkų ir t.t. 
Toronto įstaigoje esu antradieniai tarp 11 ir 17 va l. tvažiuoti Jum: 

nėra būtina , kambinkite ALGIUI MEDEL l a meni ' kai. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakesbore Road ::: . 104- 945 D ug L aven. Blvd. 

-- Mi i auga O L5 lES Mi is auga O L5N OA5 
~--~www.water.id d ntal.ca www.9thlinedental.ca 

LEDAS REFRIGEAATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Lietuvių jaunimo 
suvažiavimas Argentinoje 

Svarbiausias Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo sąjun
gos renginys įvyko š.m. sausio 
5-12 d.d. Buenos Aires, Lanus 
Oeste, General San Martin ir 
Berisso miestuose. Dalyvavo 
apie 60 atstovų iš Urugvajaus, 
Brazilijos, Kanados, Lietuvos 
ir Argentinos. Suvažiavimas 
prasidėjo sausio 5 d. Argenti
nos lietuvių centro palaipose. 
Po dalyvių registracijos vyko 
tradicinis susipažinimo vaka
ras. Po vakarienės Argentinos 
lietuvių centro valdybos pir
mininkas A. Mičiudas sveiki
no visus susirinkusius. Po to 
kalbėjo F. Daratėnas -Argen
tinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos atstovas 
(ALOST). Kartu su visais da
lyviais pasimeldė prelatas Ed
mundas Putrimas. 

Sausio 6, šeštadienį, prel. 
E. Putrimas kartu su kunigu 
Augustinu Steigvilu, MIC, au
kojo šv. Mišias Aušros Vartų 
šventovėje Avellanedoje, ku
riose meldėsi visi Pietų Ame
rikos jaunimo suvažiavimo 
dalyviai. Po Mišių Lietuvių 
Susivienijime Argentinoje 
(SLA), Lanus Oeste mieste, 
papietavome. Draugijos at
stovai sveikino susirinkusius. 
XI Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimo organi
zatorių vardu kalbėjo Juan Ig
nacio Fourment Kalvelis, pa
sveikinęs svečius, dalyvius ir 
draugijos narius. Suvažiavimo 
dalyviai pakvietė ant pakylos 
Laurą Tupe - Lietuvos res
publikos ambasados pirmąją 
sekretorę. Ji palinkėjo visiems 
sėkmės ir darbingo suvažiavi
mo. Perskaitėme oficialius 
sveikinimus suvažiavimo daly
viams ir organizatoriams nuo 
PLB valdybos pirmininkės 
Reginos N arušienės bei TM
ID prie LR vyriausybės ir jo 
generalinio direktoriaus An
tano Petrausko. 

Per Trijų Karalių pietus 
kalbėjo Stasys Kuliavas - Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės Sporto reikalų ir 
Jaunimo reikalų komisijų pir-

mininkas. S. Kuliavas pir
miausia visus pasveikino lietu
viškai, o po to pranešimą skai
tė ispaniškai. Pasisakė Marisa 
Leonavičienė, XIII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 
pirmininkė, Brazilijos jauni
mo sąjungos atstovė Julia 
Ukai, Nicolas Velo iš Urugva
jaus, Tomas Kuras iš Kanados 
bei Argentinos jaunimo orga
nizacijos atstovas Juan Pablo 
Luna Pupelis. Po pietų jauni
mas susipažino su įvairia susi
vienijimo veikla, žaidė futbo
lą, maudėsi. Vėliau vyko va
dovų ugdymo, vadovavimo ir 
organizavimo patirties moky
mai, kuriuos vedė Ilona Jonu
tytė ir Inga Daugvilaitė. Jos 
atvyko padirbėti su P. Ameri
kos jaunimu, o vadovauja 
Dvasinės pagalbos jaunimo 
centrui Klaipėdoje. 

Po to buvo klausomas Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pranešimas. Stasys Kulia
vas, PLJS pirmininkas, papa
sakojo apie Jaunimo sąjungos 
istoriją ir dabartinę veiklą vi
same pasaulyje. Šiuo metu 22 
pasaulio šalyse veikia susibū
ręs lietuviškas jaunimas. Jis 
apžvelgė jaunimo veiklą per 
paskutinius metus, pranešė, 
kad PLJS prižiūri ir siekia, 
kad kuo daugiau žmonių kal
bėtų lietuviškai. PLJS kartu 
su lietuvių bendruomenėmis 
suteikė galimybę šiais metais 
4 mokiniams iš Argentinos, 3 
iš Brazilijos ir 1 iš Urugvajaus 
mokytis Vasario 16-osios gim
nazijoje Vokietijoje. Taip pat 
kartu su Pietų Amerikos lietu
vių draugijomis ir institucijo
mis organizuoja Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios minėji
mus, Jonines, Mindaugo ka
rūnavimo dieną, palaiko ry
šius su vyriausybinėmis ir ne
vyriausybinėmis organizacijo
mis iš Lietuvos ir kitų šalių, 
kuriose yra PLJS atstovai. 
Daugiau informacijos apie tai 
galima rasti www.PLJS.org, 
pranešė apie planuojamą pa
grindinį PLJS renginį - Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resą, kuris įvyks Pietų Ameri-

„„„„„„1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

koje 2009 m. gruodžio 22 d.-
2010 m. sausio 7 d. 

Šio XIII PLJK Rengimo 
k-to pirm. yra Marisa Leona
vičienė; vicepirmininkas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, 
sekretorius Fernando J orge 
Ivanauskas ir iždininkė Vero
nica Kavaliauskas. Visi buvo 
kviečiami dalyvauti ir prisi
jungti prie rengimo darbų, 
dirbti kartu ir skelbti apie la
bai svarbų renginį. Vakare pa
keliauta po Buenos Aires. 
Jaunimas aplankė Ia Boca, 
San Telmo, Puerto Madero ir 
Plaza de Mayo rajonus. 

Sausio 7, pirmadienį, su
važiavimo dalyviai vyko į Villa 
Ballester miestą, į Vokiečių 
gimnastikos draugiją (Gene
ral San Martin mieste), kur 
prasidėjo tradicinė stovykla. 
Dalyviai galėjo ten pailsėti, 
maudytis baseine, žaisti futbo
lą, krepšinį ar tinklinį. Vėliau 
Ilona ir Inga dirbo su dalyviais, 
pateikė įvairias užduotis, vyks
tančius vadovavimo įgūdžius. 
Po užsiėmimų su Stasiu Ku
liavu, Tomu Kuru ir Petru Vai
čiūnu dainavome lietuviškas 
dainas, o kartu su prelatu Put
rimu mokėmės Lietuvos him
ną. Vakare delegacija žaidė 
lietuvišką žaidimą "batai", ku
ris moko dirbti kartu, bendrauti, 
strategiškai mąstyti ir pan. 

Sausio 8, antradienį, buvo 
dirbama su General San Mar
tin miesto savivaldybės atsto
vais. General San Martin 
miesto meras yra dr. Rikardas 
Ivoškus. Jis labai prisidėjo ir 
rėmė XIII Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimą. 
Tačiau į stovyklą jis negalėjo 
atvykti, nes kaip tik tuo metu 
atostogavo. Vietoj jo mus ap
lankė dr. Alberto Pontomi, 
sekretorius tarptautiniams 
reikalams ir atnešė pasirašytą 
mero dr. Rikardo Ivoškos 
dekretą, kuriame jis įsakymu 
patvirtina, kad "Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo suvažia
vimas yra kultūrinės ir munici
palinės reikšmės renginys". 

Juan lgnacio Fourment 
Kalvelis (Bus daugiau) 

ANTANAS GENYS 

' Jū 'Ų nekilnojam turt 
aptarna imas nuo 1981 

PIRKI M S ir PARD VTMA 
PATlKlMOSE RA KOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
utton Group-A urance Realty Inc. 
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' ~ VEbYl<l:Į SOl<ll:JS ~ 
~ š.m. kovo 23, sekmadienį, 9 v.v. 4 
' Toronto Lietuvių Namuose l l !ėji mas - $ 1 0 (gausite ir n a ršk inėl ius) Į 

, ATEIKITE "margintis"! ~ 
• • 

Kas laimės, tas turės, namo mamytei parneš ... Tradicinis 
velykinis užsiėmimas - margučių ridenimas Lietuvoje 

Ntr. iš leidinio Lithuanian Heritage 

Gera būti Lietuvoje 
G era būti Lietuvoje - Myliu kalbą, gimtą žodį 
A ugti ir mylėti. l š tėvų brangiausių. 
B et kalbėti ir Negaliu aš nemylėti 
R ašyti turim sugebėti. S avo gimto žodžio, 
l eškau žodžio, ieškau raidės, K aip ir medis be šaknų, 
E ch, kaip tai nelengva. A ugti aš nustočiau. 
L eiskit kartą pabandyti, l r nei saulė nei lietus, 
E is žodžiai palengva. T uomet neprikeltų, 
T ėviškėle mano graži, jei lietuviškai kalbėt -
A plinka mieliausia. E ch - nebegalėčiau ... 

GABRIELĖ TAMINSKAITE, Vilnius 

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 

Š LUVOS 400 METŲ 
jubi liejaus kelionė į Lietuvą 

2008 m. rugsėjo 4-18 d.d. 
APLANKANT Vilnių , Trakus, Druskininkus, Kauną, 

Kernavę , Šiluvą, Palangą, Neringą, Klaipėdą, 
Kretingą, Kryžių kalną, Šiaulius, Punską, 

Kaina $3,879* asmeniui 
(gyvenant kambaryje dviese) 

*! kainą įskaičiuotas skrydis, viešbučiai , autobusas, 
ekskursijos, maitinimas (2 kartus per dieną) , gidai ... 

Dėl informacijos ir registracijos skambinti 

ASTRAI tel. 416 473-9020 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Skautiška Kaziuko mugė Toronto Prisikėlimo parapijos salėje š.m. kovo 2 d. 

Kaziuko mugė Toronte 
Tradicinė Kaziuko mugė gražiai praėjo kovo 2 d. Prisikėlimo parapijos salėje. Mugės tema 

šiemet buvo - Lietuvos grybai. "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntininkai v.s. M. Rusinas ir s. R. Bal
taduonytė-Lemon platino loterijos bilietus, šalia jų "Romuvos" k-to pirm. s. R. Sriubiškis pri
ėmė aukas, o A. Kaminskas "Romuvos" šeimininkas, atsakinėjo į klausimus apie stovyklavietės 
būklę. Visų skautų-čių uniformas, ženkliukus, Skautų aidą ir skaut. knygas buvo išsidėstęs ps. 
D. Sonda, s. Edvardas irs. Mėta Kazakevičiai platino loteri- ~... l l 
jos bilietus, o laimikius laimingiesiems įteikdavo skauti- •· 
ninkės P. Saplienė, J. Batūrienė ir kitos. Paukštyčių dr-vė su 
dr-ke K. Yčaite buvo įsiruošusios turtingą skanėstų stalą, dvi 
paukštytės platino loterijos bilietus. Skautų "Mindaugo" dr
vė su dr-ku ps. M. Sungaila visus vaišino kava, kitais gėri
mais ir pyragais. Buvo rodomi mazgai, vyko loterija, o v.s. 
dr. A. Dailydė atliko gerą darbelį tiems, kurie atnešė atšipu
sius peilius ir kirvius - jis juos išaštrino. 

Jūrų skautai, švęsdami savo 45 metų veiklą Toronte, su 
dr-ku ps. P. Bekeriu ir R. Punkriu visus viliojo prie skanių 
"napoleonų" ir kitų skanėstų. 
"Dainos" dr-vė su dr-ke ps. V. 
Skilandžiūniene nepaprastai 
gražiai buvo įsirengę. Vyr. sk-čių 
dr-vės vad. s. D. Steponaitienės 
paviljonas buvo turtingas su gė
lėmis, gintariniais karoliais, aus
karais ir įvairiais skanumynais. 
Baigiantis mugei tunt. v.s. M. 
Rusinas laimėtojams įteikė lai
mikius. 

Mugę aplankė Kanados ra
jono vadas v.s. R. Otto ir daug 
tėvelių. Mugė užbaigta su Ateina 
naktis ir viltimi pasimatyti kitais 
metais. FM 

Kaziuko mugėje Toronte š.m. kovo 2 d. l - sesė Danela puošia Danielės veiduką; 2 - Toronto 
jūrų skautės ruošiasi pardavinėti saldainius; 3 - Toronto "Mindaugo" dr-vės skautai prie 
savo paviljono su savo vadovu ps. M. Sungaila (kairėje) Ntrs. l. Meiklejohn 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 501 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 2.17 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 60 min. dol. bei studentų stipendijom 
Kanadoje ir Lietuvoje O. min. d l. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: p irmad . ir trečlad . nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Bilietai i Lietuvą 2008 
iki balandžio 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$800 
oro uosto mokestiai papildomai $245 
Finnair avialinijos , Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 

Pabrežaitei-Flores 

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

647-998-6405 
Toll free 1-800 361-9487 

Fax 416-221 -4885 
gabriele@bdt.cii..oNT REG. 03228277 

BDTn 01·111Trt1 ire1 
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l\11RTIES PRANESIMAS 

AtA 
VIKTORAS PETRAITIS 

mirė 2008 m. vasario 17 d., 

po ilgos ir skausmingos ligos. 

Paliko žmoną Birutę su šeima. 

AtA 
ALEKSUI KUSINSKIUI 

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui ALGruI, 
dukrom DANAI ir RITAI bei artimiesiems -

Bronė ir Vula Stanius 

MIELAM KRIKŠTO TĖVUI 

AtA 
JERONIMUI PLEINIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną ROMUTĘ, 
dukras AUŠRĄ ir RAMUNĘ su šeima -

krikšto duktė Roma Thorlakson 

~<ES 1'1\ l~' Ja\ S 
Artr s·ruoto 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~.:'."\~~~"'"\lJ.-~c „:;._~..,,.,·~ 

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

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

MARGUTIS Parcels 
41 3 4 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. kovo 26 d. ir balandžio 9 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. kovo 26 d. ir balandžio 9 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

s3!!: is '>lid o~~~t1"~=;~~~Pysanka" head :a:~· 

Torontas - geradarių miestas 
Atgarsiai po auto avarijos 

Š.m. sausio 4 d. seselė 
Paulė Savickaitė, vienintelė 
šiuo metu Turonte gyvenanti 
ir parapijoms talkinanti Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo vargdienių vienuolijos se
selė, važiavo i kas vakarą 7 val. 
Prisikėlimo šventovėje auko
jamas vakarines Mišias, kartu 
veždama kaimynystėje gyve
nančią paxapijietę, pensinin
kę. Pusiaukelyje, važiuojant 
pagrindine Bloor gatve, stai
giai iš šoninės gatvės įvažiuo
jantis, matyt neapdairus vaiki
nas, su savo mašina smaxkokai 
trenkė į seselės vairuojamą 
automobilį. Nors laimei seselė 
liko nesužeista, jos bendrake
leivė buvo sukrėsta ir jos kak
ta pramušta. Bematant prisi
statė ir policija, ir net dvi grei
tosios ( ambulansai), ir du 
sunkvežimiai traukikai. Paxa
medikai ir policija nustatė, 
kad bendrakeleivė pensininkė 
turi būti nuvežta į ligoninę 
patikrinimui ir kaktos apgydi
mui. Šiame sumišime ji pabi
jojo važiuoti be seselės. Sese
lei turint dax likti prie auto
mobilio, ji užtikrino jau i grei
tąją įkeltą parapijietę, kad su
tvarkius reikalus nuvyks i ligo
ninę ir suras būdą ją parvežti 
namo. 

Policininkas, paėmęs pro
tokolo reikalams reikalingus 

seselės dokumentus, draudos 
įrodymą ir šoferio leidimą, jai 
patarė važiuoti drauge su 
traukiku į garažą, kuriame au
tomobilis bus paliekamas re
montams. Jis pažadėjo, kad 
baigęs tvarkyti reikalus, taip 
pat nuvažiuos į ŠV. Juozapo li
goninę ir jai grąžins doku
mentus. Tuip pat jai pažadėjo, 
kad bus parūpintas transpor
tas grįžimui namo. Pasirodo ir 
traukiko vairuotojas prie to 
prisidėjo susisiekdamas su au
to nuomojimo firma. Seselei 
tik nuvykus i garažą, jau laukė 
jos reikalams išnuomotas au
tomobilis, pristatytas nuomo
jimo firmos tarnautojos, kuri 
ją ir nuvežė i ŠV. Juozapo ligo
ninę, nes seselė be dokumen
tų neturėjo teisės pati vairuo
ti. Ten nuvykus susirado su
žeistą parapijietę ir netrukus 
po to prisistatė ir policininkas 
su jos dokumentais. Be to, pa
dėjo jai gauti teisę pastatyti 
automobili greitųjų ambulan
sų aikštėje, kad joms baigus 
reikalus ligoninėje nereikėtų 
toli žingsniuoti iki mašinos. 
Atsisveikindamas su sesele, 
jai davė savo tarnybinį telefo
no numerį, kad reikalui esant 
galėtų su juo susisiekti. Kitą 
dieną pasinaudodama tuo te
lefono numeriu, seselė paliko 
jam žinutę, kad ji norinti pa-

~W<-a\I~ 

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnauijame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

"Labdaros" lietuvių slaugos namams 
REIKALINGA PROGRAMŲ qyvENTO-

A JAMS RENGIMO PADĖ.IEWAS 
: nepilnai darbo dienai (part-time ), turinti/is 
· diplomą iš kolegijos Programų rengimo axba 

lygiavertišką universiteto diplomą, kuris ati-
1cJ.fJJJ);},.~ tinka visus Sveikatos ir Ilgalaikės priežiūros 

ministerijos reikalavimus. 
Pretendentas/ė i šias pareigas privalo laisvai kalbėti ir 

rašyti angliškai; pirmenybė bus teikiama mokančiam lie
tuvių kalbą. 

Prašome savo darbo aprašymą (CV) atsiųsti paštu: 
5 Resurredion Rd., Turonto, ON M9A SGl 

ar siqsti faksu 416-232-GSll, ar elektroniniu paštu:_ 
lifęrprjęhment@labdara.ca. 

Tik rinktiniai kandidatai/ės bus kvieliami. pokalbiui. 

dėkoti tam angelui su mėlyna 
uniforma, kuris jai taip at
jaučiančiai ir profesionaliai 
padėjo. 

Po dviejų savaičių, seselė 
atvyko i garažą atsiimti savo 
automobilio. Dėl atsiskaitymo 
detalių su drauda seselė turė
jo jau su sava mašina sugrįžti į 
garažą dar kartą kitą dieną. 
Sutvarkius sąskaitą. savininkų 
paklausta ar ji turi šiek tiek 
laiko, seselė atsakė teigiamai. 
Tudėl jie be jokio užmokesčio 
pagrindinai išvalė jos automo
bilio vidų ir išblizgino visą išo
rę. Seselė juokėsi, kad jaučiasi 
lyg vairuotų naują mašiną. Ji 
tiems geradariams ir traukiko 
vairuotojui parašė po padėkos 
laiškutį. Thigi Toronte, mili
joniniame mieste, pasireiškė 
keletas tikrai nuoširdžių gera
darių, kurių seselė nepamiršo ir 
savo maldose. IR 

AUKOS 
Tautos fondas Kanadoje 

2007 metais parėmė šias orga
nizacijas pagal jų prašymuose 
nurodytus tikslus: $1,500 - Ma
žosios Lietuvos enciklopedijos 
leidimui, Vilniaus krašto mo
kykloms; $500 - Gudijos lietu
vių laikraščiui Lietuvių godos, 
Jaunimo stovyklai "Vanagai"; 
$300 - 1Ž prenumeratas į Lie
tuvą, Lietuvos politinių-tremti
nių sąjungai, Petro Averkos at
siminimų knygos leid.; $200 -
Turonto Vl. Pūtvio šaulių kuo
pai, Vietinės rinktinės spausdi
nių leidimui, 'lbronto Maironio 
mokyklai, 'Itemtinių laikraščiui 
'ITemtinys; $150 - "Tėvynės są
jungai" (Kovo 11). Tautos 

l'onclo Kanadoje valdyba 
Tautos fondui Kanadoje 

Vasario 16-osios proga aukojo: 
$500 - J.M. Astrauskai; $200 -
V. Birštonas; $100- L. Balsie
nė, L Baumgardas, E. Delkus, 
S. Kliorikaitis (Samia, ON), J. 
Rimšaitė, V. Palilionis, F. Moc
kus, J. Šimkus, J.S. Sinkevičiai, 
l:S. Urbantas (Samia, ON), A 
Vaidila; $50 - E. Abromaitis, J • 
Krasauskas, J. Linkūnaitis (Ca
ledon East, ON), V. NOtVaišie
oė, B. Saplys; $30- M. Jasiooy
tė; $25 - V. Butkys, T. Kobels
kis; $20 - V. Pečiulis, D. Vaidi
lienė; $10 - l Meiklejohn. 

"Romuvos" sto'fJ'klavietės 
valdyba dėkoja aukotojams a.a. 
Vandos Vaitkienės atminimui 
pagerbti. Aukojo: $200 -L.J. 
Yčai; $100 - V. Yčas-Abell; $60 
- J. Yčas-Webster; $50 - dr. J. 
Rimšaitė, G.D. Rocca, O.l. 
Turczyn, R.M. Yčai; $40- K. 
Batūra, R. Downey; $35 - T. B. 
Stanuliai; $30 - R. Masionis, V. 
Prasaukas, P. Harley, V. Pu
zeris; $25 - R. Simonaitienė, V. 
Liuima; $20 - I. Paškauskas, D. 
Puzeris, V. Birštonas, Y.P. 
Melnykai, D. Zalagėnas, B.G. 
Čižikai, V. Skukauskas, A. Bal
sas, V. Dimskienė, A Viskan
tas, A Lemežys; $10-E. Beke
ris, A Benetis, B. Gataveckas, 
R. Bekeris, G. Morkūnas. 

Nuoširdžiai dėkojame au
kų rinkėjams. 

A.a. Benediktui Yokubynui 
mirus, užjausdama jo šeimą ir 
jo artimuosius Emilija čepienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 



Mielieji, 
Vos prieš keletą savaičių šventėme savo valstybės gimta

dienį. Šiandien vėl renkamės švęsti dar vienos, nemažiau 
reikJmingos kiekvienam iš mūsų, dienos. Priel aštuoniolika 
metų atkūrėme savo valstybę ir priminėme pasauliui, jog Ue
tuvių tauta tebėra gyva, tebėra stipri ir visomis savo jėgomis ne 
tik trokšta turėti savo valstybę. bet ir yra pajėgi šią valstybę 
kurti, stiprinti ir auginti. 

Kovo vienuoliktoji yra atgimusios Lietuvos lventė, jos 
garbės ir orumo atkūrimo diena. Todėl nėra abejonių, kad ši 
diena Lietuvos i!Jtorijoje il1iks tarp i.fkili.ausių mūsų valstybės 
datų. Tokia ji turi i.flikti ir mūsų viaų Jirdyse. 

Sveikinu mus Jus šios nuostabios šventės proga ir linJdu, 
kad nepamiritume didžiuotis tuo, kad esame nepriklausomos 
Lietuvos valstybės dalimi! 

Jūsų - IRENA. DEGUTIENĖ 

AUKOJO T~Vl§KĖS ŽIBURIANIS 
$240 - A Pace; $120 - A 

Budrys; $100 - V. Liuima, l. Jo
kubynas, dr. A Dickson; $90 -
E. Spudas, L. Lukša; $70 - A 
Streimikis, J. Jaseliūnas; $60-
J. Kairiūnas; $50 - s. Mickevi
čius, dr. E. Malkus, A Margis, 
P. Ročys, S. Gotceitas, dr. E. 
Birgiolas, J. Margis, E. čepas, 
R. Dem.entavičius, R Dovydai
tis, J. Lukšys, A Gcybas, S. Va
Jickis; $40 - V. Radžius, J. 
Paunksnis, M. Kazlauskas, N. 
Llačas, A. Monstvilas, D. Ch.or
nomaz, K. Ališauskas, O. Dra
mantas; $30 - J. Palukaitis, A. 
Veselka, J. Mališka, J. Otto, J. 
Stravinskas, D. Žukauskas; $25 
- J.K. Norkus, V. Jasinevičius, 
K. Zabas; $20 - O. Adomaitis, 
J. Valaitis, D.A. Urbutis, E. Sa
kas-Sluder, A. Stanaitis, J. Ba
ronaitis, R. Stabačinskas, P. 
Laukys, M. Janeliūnas, J. Šlei
nius, B. Sriubiškis, V. Krikščiū
nas, J. Kairys, B. Pivoriūnas, A 
Rašytinis. L Gedvila, L Pevce
vičius, B. Thmulionis, R. Žiū
raitis, A. Balčiūnas, l. Kava
nagh, J. Statkevičius, J. Bušaus
kas, D. Peddle; $15 -A. Zala
gėnas, R. Pleinyll; $10-J. Grei
čiūnas, K. Bruožis, dr. A. V. Va
liulis, B. K.arašk:a, M. Saka1inis, 
S.Mackevi.čius,J.Gaižutis,R. 

Lapinas, J. Valiulis, A Bačkai
tis, L. Paškus; $5 - M. Jocius, 
B. Barisas. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $140- P. Ročys, Y. Ki
zis, dr. R. Stas, dr. A. Josiu.kas, 

AUKOS 
A.a. Benediktui Yokobynui 

iškeliavus amžinybėn, užjaus
dami jo žmoną Stasę, dukrą 
Daiwty, sūnų Raimondą, sese
rį Genę Kazmienę su šeima, 
A.B. Matulaičiai Tėviškis žibu
riams aukojo $50. 

KLB Kraito valdybai Va
sario 16-sios proga aukojo: 
$200 - Z. Vaireliūnas; $50 - M. 
Petryla, T.E. Šiurna, V. Jasine
vičienė; $30 - P.A. Barbatavi
čius; $25 - M. Pranevičius; $20 
- G. Jocas, L Hirsh, l. Adoma
vičienė; $10 -A. Sukauskas, 
M. Jasionytė. 

Rodney apylinkėje: $70 -
J. Narbutienė; $50- J. Statke
vičius; $20 - L. Mock:ienė, M. 
Jocienė, S. Gaidausk:ienė, K.G. 
Gaputis, T. Rastapkevičienė; 
$10- P. Jocius. 

Vasagos apylinkėje: $100-
E. Ginčauskienė, G.D. Salrus; 
$75 - K.R. Poškai; $50 -E. Pet
rus; $40 - E. Krikščiūnas; $30 -
E. lhbinevičienė; $25 -A. Ma
sionienė; $20 - V. Abromavi
čius, K. Batūra, B. Jacka, Č. Ja
vas, B. Jonaitis, B. Kasperavi
čius, A Svirplys; $10- V. Kry
žanauskas. 

J. Grabys; $120 -A Vindašius; 
$110 - A. Regis, J. Ardys, R. 
Žukauskas K. Stankus. 

$100 - S. Žukas, G. Gali
nauskas, V. Nakrošius, A. Lau
galys, G. Levickas, V. Radėnas, 
N. Zeliznak, Z. Petryla; $90-
E. Jasevičius, E. Barisas, A.N. 
Gutauskas, A. Veselka, K. 
čerškus, A. Šileika, E. T. Gry
bas, R. Dubiel, V. Prasaustas, 
S. Gaidauskas, L. Underys, J. 
Dabk.us, E. Jasin, l. Jurcevičius, 
W. WISDiewski, V. Balsys, L Bi
gauskas, l. Jokubynas, A. Va
laškevičienė, A. Kiaupa, V. 
Hanson, dr. E.R. Birgiolas, R. 
Downey, dr. A. Dicbon, A.R. 
Kalendra, M. Kušlikis, P. Ku
čiIJBkaitė, I. :r<Ymantas, S. Bar
šauskas, V. Štuikys, M. 'frečio
kas, D. Vasiliauskas, Z. Žilins
kas, A. Zarembaitė, V. Žalnie
riūnas, M. Chrolavičius, P. Ga
putis, V. Paulionis, B. Niedva
ras, B. Vyniautas, V. Jankevi
čius, K. Astravas, A. Dasys, A 
Grobis, V. Juška, R. R. Kakne
vičius, B. Brakas, V. Palilionis, 
A Simanavičius, J. Valiulis, L. 
Zubrickas, J. Petronis, V. Gri
gelytė, G. Senkus, A Povilaitis, 
A. Mickus, Z. Burkšaitis, A. 
Vitkus, L Stosiūnas, R. Tumpa, 
V. Verbickas. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą prideda ir 
auką. 

HomeLife· Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Slr. W. 
Toronio. oni. M6S 1 Na 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. {4 16) 763·5161 

Fax: 416 763·5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas ~foje srityje nuo 1987 m. 

Rimanta's 

Mini Spa 
Veido valymas 

Depiliacija 
Manikiūras ( & Bio Gel) 

Pedikiūras 

Antakių/Blakstienų 
dažymas 
Masa žas 

M a kijažas 

2128 Bloor St.W., 
Toronto 

Tel. 4 '16-763-3436 
Antrad. - penktad. 9 .30 v.r.-7 v.v. 

Šeštad. 9 .30 v.r.-5 v.p.p. 
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2008 m. kovo 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį l 
MENINĖ PROGRAMA: 

Jaunimo teatras "Žalios lankos" atliks ištrauką iš veikalo 
"Eglė žalčių karalienė". Režisierė - Daiva Botyrienė. 

Muzika - Valdo Ramanausko. 
DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 

PASIVAIŠINSITE skania B. Stanulienės pagaminta vakariene. Veiks baras. 
• v 

POPIETES PRADZIA - 4 v.p.p. Programos pradžia - 4.30 v.p.p. 
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu). 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

v • 

SILUVOS MERGELES MARIJOS 

400 METŲ JUBILIEJAUS 

ATIDARYMAS 
KANADOJE Kanadoje ivyks balandžio 5, šeštadienL Anapilyje 

v • • 

2 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ SVENTOVES SALEJE -
* Vysk. Jono Ivanausko paskaita apie Šiluvos įvykius 

2.45 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE-
* Švč. Mergelės Marijos giesmių koncertas - ATLIEKA CHORAI 

3 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE -
* Šv. Mišios, kurias aukos vysk. J. Ivanauskas su visais suvažiavusiais 

kunigais; VISI JUNGIASI Į BENDRAS GIESMES MIŠIŲ METU 

*Pašventinimas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo, kuris 
keliaus per visas parapijas bei visus telkinius Kanadoje 

PO IŠKILMIŲ ŠVENTOVĖJE-
* Kavutė parapijos salėje 

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI VIENINGAI JUNGTIS Į ŠIĄ 
KRISTAUS MOTINOS MARIJOS GARBĖS ŠVENTĘ! 

Šiluvos Švč. M. Marijos 400 metų jubiliejaus Kanadoje komitetas 

~~4-~'4-~4-~4-~-4-~4-~4-~4-~ i MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į ~ 
~ Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos : 
~ 1 00 metų Įkūrimo sukakties 'Jt 

i NllNĖJINlĄ ~ 
i š.m. balandžio 13, sekmadieni, 4 v.p.p. ! 
~ Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Rd. .,., 

i PROGRAMOIE: 1 - Akademinė dalis; 2 - Sol. A. Radtke ir ~ 1 pianistė D. Radtke; 3 - Vakarienė. Bilieto kaina $20. t 
• DĖL BILIETŲ SKAMBINTI: • 
~ TORONTE - l. Vibrienei (416) 762-8414, V. Baliūnienei (416) 766-2872; , 

~ HAMILTONE- R. Choromanskytei (905) 527-6400. ~ 

~ KLKM dr-jos Centro valdyba 'Jt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų naltju būdu -
sausomis putomis. Kilimas il
dliua per 1·2 valandas. Labai 
gera koąbį, 416 503-1687. 

JOTVA CONSTR.UCT10N. At
lieka staliaus, "Vidau sienų (dry· 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbiDg" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į ulsieiŲ 
ir atvykstantiems Į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rnslnoi tel. 
416 588-2808 (est. 26) šiokia
dieniais, darbo valandomis. 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Didžiojo penktadienio 
pamaldos su Šv. Komunija 
įvyks 11.15 v. ryto. 

Anapilio žinios 
• Didžiosios savaitės pa

maldų tvarka Anapįlyje: D. 
ketvirtadienį - 7 v.v. Svč. Sak
ramento įsteigimo pamaldos; 
D. penktadienį - 3 v.p.p. Kris
taus kančios ir mirties pamal
dos; D. šeštadienį - 7 v.v. Kris
taus prisikėlimo pamaldos; V. 
sekmadienį- 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitikimo pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9.30 v.r. 

• Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" D. ketvirtadienį- 6.30 v.v.; 
D. penktadienį - 2.30 v.p.p.; D. 
šeštadienį - 6.30 v.v.; Velykų 
dieną - 9 v.r. Atgal į "Vilniaus 
rūmus" maldininkus autobusėlis 
parveš po tos dienos pamaldų. 

• Balandžio 5, šeštadienį 
po pietų, Anapilyje įvyks iškil
mingas Siluvos Mergelės Mari
jos 400 metų jubiliejaus Kana
doje atidarymas. Ta proga Lie
tuvos kankinių šventovės salėje 
2 v.p.p. vysk. Jonas I~anauskas 
skaitys paskaitą apie Siluvą, o 3 
v.p.p. Lietuvos kankinių šven
tovėje jis aukos Mišias su visais 
suvažiavusiais kunigais. Po Mi
šių jis pašventins Šiluvos Mari
jos paveikslą, kuris keliaus per 
lietuviškas parapijas, misijas 
bei lietuviškas bendruomenes. 
Visi kviečiami šioje šventėje 
dalyvauti. 

• KLKM dr-ja minės Lie
tuvių katalikių moterų draugi
jos 100 metų sukaktį balandžio 
13, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Prog
ramoje: akademinė dalis, me
ninė dalis su sol. A. Radtke bei 
pianiste D. Radtke ir vakarie
nė. Bilieto kaina - $20. Bilietus 
platina Toronte l. Vibrienė tel. 
416 762-8414 ir V. Baliūnienė 
tel. 416 766-2872, o Hamiltone 
- R. Choromanskytė tel.905 
527-6400. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo 
sausio-vasario laida. 

•Mišios kovo 23, sekmad.: 
7 v.r. Prisikėlusio Kristaus pasi
tikimo pamaldos; 9.30 v.r. už 
a.a. Praną Ališauską (X meti
nės); Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje kovo 23, sekmad';.I 2 
v.p.p. už visus palaidotus Sv. 
J ano lietuvių kapinėse; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje kovo 
22, šeštad., 3 v.p.p. Kristaus pri
sikėlimo pamaldos (už Afga
nistane sovietų armijoje žuvu
sius lietuvius kareivius). 

Dėl Velykų šventės TŽ bus 
išleidžiami kovo 26, trečiadie
nį, ne antradienį, kaip įprasta. 
Administracija ir redakcija 
nedirbs Didįjį penktadienį, 
kovo 21. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 

LTD. 

vidaus ir išorės ; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijoj dirbantys kuni

gai ir diakonas sveikina parapi
jiečius ir visus lietuvius šv. Ve
lykų proga ir linki visiems prisi
kėlusio Kristaus palaimos. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: Didtiį ketvirta
dienį Paskutinės vakarienės Mi
šios 7 v.v.; Didžiojo pen~tac!,ie
nio apeigos su rinkliava Sv. Ze
mės parapijų ir šventų vietų iš
laikymui - 3 v.p.p.; šeštadienį 
Velykų vigilijos apeigos be Mi
šių 7 v.v. Velykų dieną prisikė
limo Mišios 7.30 v.r. Kitos Mi
šios sekmadienio tvarka- 9 v.r. 
anglų kalba, 10.45 v.r. ir 12.15 
v.d. Latvių katalikų misijos Mi
šios jų kalba l v.p.p. 

• Repeticija visiems, no
rintiems giedoti per Prisikėlimo 
Mišias, vyks muzikos kambary 
po Didžiojo ketvirtadienio 7 v. 
v. Mišių. 

• Pakrikštytas Colon Ja
mes, Stephanie (Lacktin) ir Ke
vin J. Morris sūnus. 

• Žodis tarp mūsų kovo ir 
balandžio mėnesių knygutes 
galima rasti parapijos šventovės 
prieangyje. Kaina $5. 

• Pirmos Komunijos pa
mokos po Velykų pertraukos 
vėl prasidės kovo 30 d. įprasta 
tvarka. 

• 2007 metų parapijiečių 
aukų nepasiimti pakvitavimai 
buvo išsiųsti paštu. Jei kas jų 
negavo, prašom kreiptis į para
pijos raštinę. 

• Vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimas vyks balandžio 
25-26 d.d. Iš anksto visi kviečia
mi prisidėti prie šio didelio ar
timo meilės darbo, nes gautas 
pelnas eina vargšų šalpai čia ir 
Lietuvoje. 

• Mišios Velykų dieną, ko

• Velykų ryto pamaldos 
11.15 v.r., kuriose taip pat bus 
dalinama Šv. Komunija. 

•Tarybos posėdis vyks ant
radienį, kovo 25, 7.30 v.v. Astos 
Šimkienės namuose. 

• Konfirmantų pamokos 
tęsiamos sekmadienį, kovo 30, 
po 11.15 v.r. pamaldų. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 16 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 143 sve
čiai. Pietų metu budėjo ir su 
svečiais supažindino Moterų 
būrelio narė L. Mačionienė. 
Svečių knygoje pasirašė V.J. 
Grušiai iš Wawa, ON. 

• Lietuvių Namų svetainė 
Velykų dieną bus uždaryta ir 
pietų nebus. Tradiciniai Atvely
kio pietūs įvyks kovo 30 d. Kvie
čiame dalyvauti. 

• Didtiį penktadienį, kovo 
21, ir Velykų dieną, kovo 23 ba
ras "Lokys" ir LN raštinė ne
dirbs. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - balandžio 3 d., 7 v.v., 
"Labdaros" kovo 26 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę, tel. 416 
532-3311 arba į barą, tel. 416 
534-8214. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. J. 

Pleinio atminimui $20 aukojo 
Y.G. Butkiai. 

"Labdaros" slaugos namų 
"Family Council" narių susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 
26, 7 v.v. "Labdaros" Commu
nity salėje. Svarbūs pranešimai 

vo 23: 7.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius, pranciškonų l AUKOS l geradarius ir parapijoj dirbu- ._ _________ ..... 

ir nutarimai. VS 

sius ir jau mirusius kunigus; 9 A.a. Jeronimo Pleinio pri
v.r. už a.a.Vytą Vingelį (25 siminimui, užjausdami jo žmo-

) 10 45 v Bal' R ną Ramutę, dukras Aušrą ir met. ; . v.r. uz a.a. Į a- r 
dzevičių, už a.a. Tomą Prakapą Ramunę, netekus my 1mo ryro 
(25 met. ), už a.a. Povilą ir Ve- ir brangaus tėvelio, Marytė Siū
roniką Dunderus; 12.15 v.d. už lienė, Rimas Šiūlys ir Rūta Kli-

1 čienė Tėviškės žiburiams aukojo a.a. Vincą Normantą, v.p.p. 
latvių katalikų misijos intencija. $100. 

A.a. Juozo Sendžiko atmini-
Prisikėlimo kredito koope

ratyvas nedirbs Didtiį penkta
dienį, kovo 21, ir Velykų dieną. 
Kitomis dienomis dirbs įpras
tomis valandomis. 

Kredito kooperatyvas "Pa
rama" nedirbs Didįjį penkta
dienį, kovo 21. Kitomis dieno
mis dirbs įprasta tvarka. Inf. 

Patikslinimas 
TŽ nr. 10, 8 psl., ketvirta 

skiltis viršuj - turi būti: "Išėjęs į 
pensiją parašė, ir Agronomų 
smunga išleido stambų veikalą 
Žemės ūkio akademija 1924-
1944 m. Jam taipgi rūpėjo pa
rašyti ir apie Lietuvos ūkio 
raidą nepriklausomoje Lietu
voje. Tuo tikslu ir parašė knygą 
Lietuvos žemės ūkis. " Už netiks
lumus atsiprašome. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ me
tinė spaudos popietė įvyks 
š.m. kovo 30 d., 4 v.p.p. Ana
pilio salėje. Jau pradėti ruošos 
darbai, telkiami meniški, tau
todailės ar šiaip vertingi lai
mikiai loterijai. Galinvtys pra
šomi jų paaukoti TZ admi
nistracijoje. 

mui, užjausdama jo žmoną So
fiją, Kristina Žutautienė ir sū
nus Dainius Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

A.a. Jeronimui Pleiniui mi
rus, užjausdami jo žmoną Ra
mutę bei dukteris Aušrą ir Ra
munę, Aldona ir Romas Zub
rickai Tėviškės žiburiams aukojo 
$25. 

Anapilio sodybos vaikų 
choras "Gintarėliai" dėkoja 
Birutei ir Antanui Matulai
čiams už $50 auką. 

Lietuvos Vaikų dienos cent
rams aukojo: $500 - G. Le
mieux (tėvelių Mortos ir Bro
niaus Norkų atminimui); $200 
- M. Venckus; $100 -A. Jagė
lienė, l. J akimavičiūtė, B. Vy
cintas. Lietuvos Caritas federa
cijai remti komitetas Toronte 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotoįams. BB 

Siluvos M. Marijos jubilie
jaus komitetui $50 aukojo V. 
Kazlauskas. 

Kun. H. Šulco sodybai $50 
aukojo V. Kazlauskas. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$300 aukojo F. Mackus. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Kovo 11-oji Montrealyje buvo paminėta kovo 16 d. Ren
gėjai-L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa-Mišiose Aušros 
Vartų šventovėje 11 val. dalyvavo organizuotai, su vėliavomis. 
Mišias atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis. Jam asistavo ir 
Mišių skaitinius skaitė klierikas S. Roy ir D. Giedrikas. Parapi
jos salėje susirinkusius pasveikino kuopos vadė D. Urbonavi
čienė ir vedė metinį susirinkimą. Ji padėkojo buvusiam kuopos 
vadui A. Žiūkui už visokeriopą pagalbą, o kuopos nariams už 
metinių tradicinių renginių išlaikymą ir sprendimą rengti Kovo 
11-osios minėjimą. Invokacinę maldą sukalbėjo kuopos kapelio
nas kun. G. Mieldažis. Tylos minute buvo prisiminti visi žuvusieji 
Lietuvoje. Pik. Anatolijus Malyškinas pasidalino prisiminimais 
apie to laikotarpio įvykius Lietuvoje. Visi buvo pavaišinti skaniais, 
šiltais patiekalais, kava ir pyragais. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus valdyba tikisi, kad 
jų tradicinis Velykų stalas, kaip ir kasmet, sutrauks daug svečių 
į šią pavasario šventę pasidžiaugti Anitos, Skaidros ir Aro Puo
džiūnų gražiomis dainomis, praleisti jaukią popietę tarp bičiu
lių ir pažįstamų. 

Balt-Ex XVII filatelijos paroda vyks Aušros Vartų parapi
jos salėje balandžio 12-13 dienomis - šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 10 val. ryto iki 6 vak. vakaro. 

Žvejų-medžiotojų klubas rengia metinį susirinkimą su vai
šėmis balandžio 6 d. Aušros Vartų parapijos salėje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Didžiosios savaitės tvarka: Didįjį ketvirtadienį Mišios 6 

v.v.; Didįjį penktadienį 3 v.p.p. Kristaus kančios pamaldo~; _D!
dįjį šeštadienį 6 v.v. Velykų vigilijos apeigos. Kristaus pns1ke
limo apeigos ir Mišios - 8 v.r. Parapijiečiai ir svečiai kviečiami į 
salę kavutei po šv. Mišių. 

Šv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas sekmadienį, 
balandžio 6, po šv. Mišių. Narės prašomos užsimokėti šių metų 
mokestį. 

A.a. Carroll Scallon-Vapšvienė, 62 metų, mirė kovo 5 d. 
Liūdi vyras Vidas, vaikai Adele, Marty (Aimee), Jon (Nadia), 
vaikaičiai Emily ir Jacob, seserys Heather (Peter), Joan (Mike) 
ir Terri (Duane ). Montrealiečiai Carroll ir Vidas išsikėlė į To
rontą darbo reikalais prieš kelerius metus. Ji buvo marti mūsų 
parapijiečių a.a. Mamerto ir a.a. Adelės Vapšvų. Vietoj gėlių 
šeima prašė aukoti Carroll prisiminimui www.scleroderma 
ontario.ca arba www.dyingwithdignity.ca. VL 

SekmadienĮ, kovo 2, per Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 
atlaidų pietus koncertavo Montrealio vaikų choras ir mamytės. 
Vaikučiai (iš k.) - Darius Jaugelis-Zatkovic, Lina Jaugelytė
Zatkovic, Ariana Čičinskaitė-Castanheiro, Dainava Jurkutė
Blayney; 2-oj eilėj - Aleksan~ras Stankevičius, vadovas, Daiva 
Jaugelytė-Zatkovic, Loreta Cičinskaitė-Castanheiro, Andrėja 
Celtoriūtė, Živilė Jurkutė-Blayney Ntr. G. Zenaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 P\X.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

Trimetis Kanados lietuvių katalikų centro suvažiavimas 
įvyks balandžio 5, šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Registraci
ja 9.30 v.r., suvažiavimo pradžia 10 v.r. (KLK centro parapijų, 
katalikiškų organizacijų pranešimai); pietūs 12 val. Suvažiavime 
dalyvauja parapijų klebonai, kiti kunigai, parapijų tarybų ar ko
mitetų nariai, katalikiškų organizacijų atstovai. Jame dalyvaus ir 
Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. KLK centras 


