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Brangūs tautiečiai,
Džiaugiuosi man tenkančia garbe pasveikinti
Jus su ypatingu Lietuvos
valstybės atkūrimo jubiliejumi! Šimtąją Vasario
16-ąją Lietuva pasitinka
būdama garbinga tarptautinės bendruomenės narė,
pilietiška, kūrybinga ir inovatyvi.
Darius Pranckevičius,
1918 m. vasario 16-ąją
Lietuvos ambasadorius 20 signatarų savo parašais
Kanadoje
patvirtino ir pasauliui pranešė apie atkuriamą nepriklausomą, demokratiniais pagrindais grindžiamą valstybę. Šį ryžtingą ir nepaprastai drąsų
žingsnį Lietuva žengė po ilgametės okupacijos. Tuo metu
pasaulyje mažai kas tikėjo, kad bus įmanoma pakilti ir
įsitvirtinti Lietuvai.
Padėjo tautos tikėjimas ir palaikymas. Laisvės siekį tauta
puoselėjo ir ugdė perduodama iš kartos į kartą papročius,
kalbą ir mūsų valstybės didingą istoriją. Lenkiame galvas
prieš Valstybės kūrėjus, padėjusius tvirtus valstybingumo
pamatus. Kelias į laisvę ir pripažinimą buvo nelengvas.
Pusę amžiaus trukusi sovietinė okupacija, partizanų kovos,
trėmimai ir emigracija, rezistencinis judėjimas sovietmečiu
nepalaužė tikėjimo ir išsaugojo viltį būti laisviems. Šį
laikotarpį išgyvenome tik būdami dvasiškai stiprūs ir orūs,
vieningi bei susitelkę.
Su pasididžiavimu galime teigti, kad Vasario 16-osios
Aktas įkvėpė ir subrandino 1990 m. Kovo 11-osios Lietuvą
– šiuolaikišką ir modernią Europos Sąjungos ir NATO narę.
Pabrėžtinas ypatingas Kanados lietuvių vaidmuo ir
parama Lietuvai kovojant dėl nepriklausomybės, siekiant NATO narystės. Nuoširdžiai vertiname Jūsų indėlį ir
veiklas puoselėjant lietuvybę, pristatant ir garsinant Lietuvą
Kanadoje ir pasaulyje, kuriant ir stiprinant Globaliąją
Lietuvą. Kanados lietuvių dienų šventė – puikus to pavyzdys. Su dėkingumu prisimename už Jūsų surinktas lėšas
nupirktą ir įrengtą pirmąjį Lietuvos ambasados Briuselyje pastatą. Ir toliau linkiu, kad nuo Toronto, Montrealio, Otavos iki Kalgario, Edmontono ir Vankuverio būtų
puoselėjamas mūsų tėvų ir protėvių lietuviškumo palikimas.
Nepripažinusi Baltijos valstybių sovietinės okupacijos,
Kanada ir toliau yra ištikima Lietuvos ir regiono valstybių
partnerė. 2017 m. pavasarį Kanada dislokavo karines
pajėgas Latvijoje taip išreikšdama solidaruma ir demonstruodama patikimos NATO partnerės statusą.
Matydami įvykius Ukrainoje – Donbase, Krymo aneksiją
– puikiai suvokiame, kad taiki ir nepriklausoma Lietuva nėra
duotybė, o nuolatinės pastangos. Kartu ir įsipareigojimas
perduoti patirtį bei užtikrinti palaikymą Rytų partneriams –
Gruzijai, Moldovai, Ukrainai ir jų vykdomoms reformoms.
Simboliška, kad Kanados lietuvių dienos prasmingai
jungia mūsų šalis. Praėjusiais metais Kanadai minint
150-ąjį jubiliejų, sveikinome lietuvišku šokiu ir daina,
kartu suvokėm šios šalies, savo laiku suteikusios galimybę
mūsų tautiečiams Kanadoje įsikurti, dirbti, kurti šeimas bei
gyvenimą, artumą ir stiprybę.
Švęskime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį!
Praneškime pasauliui, kokį sėkmingą kelią nuėjo Lietuva.
Pristatykime Lietuvos pasiekimus mokslo ir technologijų
srityse, kvieskime plėtoti verslo ryšius ir investuoti Lietuvoje, vykdykime bendrus projektus. Didžiuokimės Lietuvos
kultūra ir parodykime, ką turime geriausio. Kalbėkime
apie iššūkius, su kuriais susiduriame. Atskleiskime mūsų
kalbos ir kultūros grožį jaunimui, puoselėkime lietuvybę
kiekvienas savo širdyje bei susitelkime garsindami Lietuvos vardą. Minėdami šį gražų jubiliejų, pasodinkime po
ąžuolą ir klevą, Lietuvos ir Kanados simbolius, savo namų
kiemuose, parapijose ar miesto parkuose.
Naudodamasis proga, dėkoju visiems, kurių pastangomis
mūsų visų gyvenime daugiau prasmės ir išminties, grožio
ir gerovės. Tepadeda mums Dievas. Sveikinu visus su šia
didžia valstybės švente – Vasario 16-ąja, kuri primena ir
vainikuoja Lietuvos valstybingumą bei laisvės troškimą.
Žinodami, kad dideli tikslai pavirsta dideliais darbais,
kurkime klestinčios Lietuvos ateitį kartu!

J.Zikaro skulptūra „Laisvė“ Kaune, Istorijos muziejaus sodelyje

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Vilniuje, T.Kosciuškos gatvės skvere, atidengtas paminklas
broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams (skulptorius

Kartu su Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiu minime ir kitą sukaktį: Lietuvos
himnui (“Tautiškai giesmei”)
– 120 metų
Eilių ir muzikos autorius –
Vincas Kudirka, 1898 m.

R.Midvikis, arch. L.Krūgelis
ir R.Krištapavičius). Paminklas pastatytas pasiūlius ir
padedant Vileišių giminei. Nepriklausomybės akto signataras, advokatas Jonas Vileišis,
gydytojas humanistas Antanas
Vileišis, žymus geležinkelių ir
tiltų inžinierius Petras Vileišis
buvo aktyvūs lietuvių tautinio
judėjimo dalyviai XIX š. pabaigoje – XX š. pradžioje, nepriklausomos Lietuvos valstybės
stiprintojai
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Prasmingi dešimtmečiai ir sukaktys
Šiemet sukanka 100 metų nuo kun. P.Ažubalio gimimo (1918-1980),
90 metų, kai įsteigta pirmoji lietuvių parapija Toronte, ir 40 metų nuo
Lietuvos Kankinių šventovės atidarymo. Vasario 18 d. Lietuvos kankinių
šventovėje bus aukojamos iškilmingos Padėkos Mišios, skirtos vienam iš
pirmųjų parapijos klebonų, kun. P. Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms
ir kitoms sukaktims paminėti
Ta proga verta nors trumpai prisiminti
lietuvių katalikų bendruomenių pradžią
Toronte. Seniausios Toronto lietuvių
katalikų parapijos ištakos siekia pirmuosius XX šimtmečio dešimtmečius,
kai Toronte tebuvo apie pusę tūkstančio
lietuvių, įvairiais keliais atkeliavusių
čia ieškoti geresnio gyvenimo sau ir
vaikams. Jie būrėsi Dundas, Ossington,
Bathurst gatvių rajonuose, steigė mažas
verslo prekybos įstaigėles, rūpinosi
būsto įsigijimu ir remontais. Išgyventi
pavieniams tuo metu buvo nelengva, tad
kitų tautinių bendruomenių pavyzdžiu
lietuviai 1907 m. susibūrė į Šv. Juozapo šalpos draugiją, galinčią padėti
bedarbiams, ligoniams ar ištikus kitoms
nelaimėms. Daugelis iš šios draugijos
narių buvo katalikiškų pažiūrų lietuviai, griežtai reikalavę laikytis visų
katalikiškų tradicijų. Ne visiems draugijos nariams tai patiko, ir ji suskilo į dvi
grupes. Viena iš jų – katalikiškų pažiūrų
grupė subūrė Šv.Jono Krikštytojo savišalpos draugiją, kurios nariai ir tapo
pirmosios lietuvių katalikų parapijos Toronte pirmtakais. Tuo metu jie
neturėjo savo šventovės, kartą per mėnesį rinkosi pamaldoms į kitakalbių Šv.
Agnietės, Šv. Pranciškaus šventoves.
Velykų pamaldoms išprašydavo vyskupo leidimą išsikviesti lietuvį kunigą.
Gausėjant tautiečių skaičiui, kilo minčių
apie savą lietuvišką parapiją. Teko gana
atkakliai įtikinėti tuometinį arkivysk.
Neil MCNeill, kad duotų leidimą ją
steigti. 1928 metais buvo nupirkta ir
Šv.Jono Krikštytojo vardu pašventinta
šventovė, pirmuoju naujosios parapijos klebonu tapo kun. J.Gerveckas.
Parapijos atsiradimas pagyvino ir visą
lietuvių bendruomenės gyvenimą. Savoje salėje buvo įsteigta šeštadieninė
lietuviška mokykla, kuri čia veikė iki
1944, vyko vaidinimai, rinkosi vaikų

ir suaugusiųjų chorai, veikė lietuviškų
knygų biblioteka, pradėta kaupti dar
1920 m. Pirmaisiais dešimtmečiais parapijoje klebonavo lietuviai kunigai J.
Gerveckas, K. Baronas, P. Garmus.
Turiningas ir pilnas gerų permainų
parapijos religinis, tautinis gyvenimas prasidėjo, kai iš Liuksemburgo į
Torontą atvyko kunigas Petras Ažubalis.
Pora metų padirbėjęs angliškoje parapijoje, 1948 metais jis perėmė Šv.
Jono Krikštytojo parapiją. Pirmiausia
veiklus kunigas, pajutęs katalikiškos
spaudos stygių, suskato steigti lietuvišką
katalikų leidinį. Buvo įsteigta lietuvių
katalikų kultūros draugija „Žiburiai“,
įrengtos patalpos spaustuvei bei redakcijai. 1949 m. gruodžio mėn. išleistas pirmasis Tėviškės žiburių numeris, vienintelis Kanadoje lietuviškas laikraštis
spausdinamas lig šiol. Tuo tarpu parapijos taryba pokario dešimtmečiais itin
gausėjančiai parapijai pradėjo ieškoti
naujos, didesnės šventovės. Suradus
tinkamą vietą, buvo nutarta ją statyti.
Bet kai į Torontą atvyko pranciškonai
su leidimu steigti naują parapiją ir
vienuolyną, jiems buvo perduota įsigyta
statybvietė ir būsimosios šventovės
Prisikėlimo vardas. Nuspręsta pasilikti
senojoje vietoje, maldos namus padidinus ir atnaujinus. Įspūdingai atnaujinta šventovė 1954 metų vasarą buvo
pašventinta, ir parapija tęsė savo veiklą
toliau. Įžvalgus ir veikus klebonas 1959
m. nupirko žemės sklypą Oueen Elizabeth ir X kelio sankryžoje, tapusį Šv.
Jono lietuvių kapinėmis, amžinojo
poilsio vieta daugeliui tautiečių. 1971
metais kun. P.Ažubalis papildomai nupirko šalia kapinių 7 akrų sklypą ir gavo
iš Toronto arkivyskupijos leidimą parapijai persikelti į Mississaugą. Buvo
nutarta statyti šventovę bei kleboniją,
priklausysiančią arkivyskupijai, ir
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Senoji Šv. Jono Krikštytojo šventovė, įsigyta 1928 m.
šalia didelę salę, kitas bendruomenei savo paties įsteigtose Šv.Jono lietuvių
reikalingas patalpas ir aikštę – tai, ką kapinėse.
šiandien vadiname Anapilio sodyba,
Parapija, kuriai po kun. P.Ažubalio
parapijiečių įsteigtos korporacijos nu- netekties keletą dešimtmečių vadovavo
osavybe. Po ilgų lėšų rinkliavų ir kitų prel. Jonas Staškevičius ir kun. Vytautas
statybos rūpesčių 1974 m. Šv. Jono Staškevičius, dabar klebonas Nerijus
Krikštytojo šventovėje įvyko atsisvei- Šmerauskas, ir šiandien sėkmingai tęsia
kinimo pamaldos. Jau 1978 m. vasario pačius prasmingiausius kun. P.Ažubalio
19 d. atnašautos pirmosios pamaldos darbus ir tradicijas. Lietuvos kankinių
naujoje šventovėje, pavadintoje Lietu- parapijos ir lietuvių bendruomenės isvos kankinių vardu, nors jos oficialus torijoje visiems laikams įrašytas kun.
šventinimas vyko vėliau, gegužės mėn. P.Ažubalio vardas ir nuopelnai, jo veikli
Lietuvos kankinių parapija tais metais ir pamokanti tarnystė parapijos tikinpradėjo naujus turiningos savo veiklos tiesiems ir Bažnyčiai, visai lietuvių
dešimtmečius. Deja, netrukus parapijos bendruomenei.
gyvenimą sudrumstė skaudi netektis:
Parengta pagal Lietuvos kankinių
1980 metų liepos 12 d. staiga mirė P.
parapijos 70-mečiui skirtą leidinį
Ažubalis, suradęs amžinąjį prieglobstį
Ntrs. iš leidinio

Lietuvos kankinių šventovės statyba. Stovi (iš kairės) architektas dr.
A.Kulpavičius, kun. P.Ažubalis ir statybos rangovas A.Kazilis

Šv. Jono lietuvių kapinių vaizdas 1960 m.
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Kun. P. Ažubalis su parapijiečiais naujų statybų vietoje
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Tebūnie Lietuva!
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio išvakarėse ir prasidėjus jubiliejiniams metams,
įvairiomis progomis savo linkėjimus Lietuvai išsakė Lietuvos visuomenės veikėjai, politikai
Lietuvos 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras, AT – Atkuriamojo
seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis,
didžiojo lietuvių kalbos puoselėtojo vaikaitis,
Kaune, 2017 m. gruodžio 20 d., atidengiant paminklą lietuvos kalbininkui Jonui Jablonskiui,
pabrėžė, kad ypatinga dovana mūsų tautai – jos
graži sena kalba. Ir iškilmių dalyviams, ir visai
Lietuvai V.Landsbergis priminė, „...Iš praamžių
gelmės, iš mūsų nežinomų protėvių gyvenimo
ištvermės ir kūrybos turim nepaprastą dovaną,
stebuklingą tautos kūrinį – mūsų kalbą. Kalbų
daug. Jos gyvena ir stiprėja arba serga ir miršta.
Tai priklauso ir nuo žmonių, kurie jomis
rūpinasi, puoselėja, gydo – arba apleidžia,
pamiršta, palaidoja ir kalbas, ir save, tautas.
Jonas Jablonskis, kuriam dabar Kaune pastatytas gražus paminklas, buvo ne tik uolus gimtosios kalbos tyrinėtojas, bet ir jos
gydytojas, sodininkas – ugdytojas, taisyklių
atskleidėjas ir daugelio reikalingų naujų
žodžių taisyklingas kūrėjas. Jis norėjo, kad
ši kalba būtų ne tik senovės retenybė, bet ir
naujųjų laikų Lietuvos gyvybė. Ji turėjo tikti
naujiesiems laikams – visokeriopoms žmonių,
lietuvių, reikmėms. Pasirinko šią tarnystę.
Kalbame kaip kvėpuojame, tartum savaime,
ir mažai kas pamąsto, kad šiandien kalbame ir
rašome, ir svajojame, ir baramės, ir politikuojame, ir dainuojame Jono Jablonskio lietuvių
kalba.
Kažkuria proga Mykolas Krupavičius yra
pasakęs, kad atgimusi naujųjų laikų Lietuva pastatyta ant keturių kertinių akmenų.
Tai J.Basanavičius, V.Kudirka, Maironis ir

Žaliakalnyje, greta Prisikėlimo bazilikos ir
J.Jablonskio vardo gimnazijos, paminklo
J.Jablonskiui atidengimo iškilmėse dalyvavo J.Jablonskio vaikaitis prof. Vytautas
Landsbergis ir kiti dalyviai. Paminklo autoriai – skulptorius Mindaugas Šnipas ir
architektas Tauras Budzys
J.Jablonskis. O paminklo akmeny įrašyti ir žodžiai iš J. Jablonskio laiško jaunystės draugui
Vincui Kudirkai. Maskvos studentas – Varšuvos studentui. Tas buvo dar beklaidžiojantis,
žavėjosi lenkybe, ir tiesus bičiulio Jono žodis
pataisė Vinco protą. Dividendai lietuvybei
ir Lietuvai buvo milžiniški. Tai 1883 metai,
kuomet netrukus pasirodė ir draudžiamoji
J.Basanavičiaus Aušra. Tie vyrai turėjo idėją
– Lietuvą – ir skyrė jai savo gyvenimus. Todėl
tebėra Lietuva. Tebūnie”.

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus kalba, pasakyta Lietuvos seimo iškilmingame
posėdyje 2018 m. sausio 13 d.

Ruošiantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimui buvo sukurta
programa „Idėja Lietuvai“
ir pasiūlyta žmonėms siųsti
savo pasiūlymus, idėjas,
kurios galėtų pasitarnauti į
antrąjį Nepriklausomybės
šimtmetį žengiančiai Lietuvai. Buvo gauta labai daug
siūlymų nuo aukšto kalno
supylimo Baltarusijos pasienyje iki vienalyčių santuokų
įteisinimo.
Sausio 13-oji – tai diena, kai
tūkstančius lietuvių suvienijo
laisvės idėja, ir ji buvo tokia
stipri, kad beginkliai žmonės
galėjo stovėti prieš mirtį nešančius tankus.
Perskaičiau pasiūlytas idėjas, bet neradau nė vienos,
už kurią jos autorius būtų
pasiryžęs sumokėti nors nebūtinai gyvybės kainą. Dauguma idėjų – tai siūlymai,
kaip sočiau gyventi ir naudotis
neribojama laisve.
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Žinios iš Lietuvos
Išrinktas LURK prezidentas
Lietuvos universitetų
rektorių konferencijos (LURK)
posėdyje naujuoju jos prezidentu vienerių metų terminui
išrinktas Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras
Žukauskas. A. Žukauskas
šiose pareigose pakeis Vytauto Didžiojo universiteto

rektorių prof. Juozą Augutį.
LURK tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir
ūkio raidą, aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimą, aukštųjų
mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti
su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

Paskirta Nepriklausomybės
stipendija

Kas svarbiausia Lietuvai

Arkivysk. S.Tamkevičius
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Sausio 13-ąją taip pat noriu pasidalinti idėja Lietuvai. Turėjome partizanų vadus: Joną Žemaitį, Adolfą
Ramanauską. Savo laiku jie
nesuabejojo ginti Lietuvą ir
už ją mirti. Turėjome Lietuvos ministrus, nesutikusius kolaboruoti su okupacine valdžia ir atsidūrusius
Vladimiro kalėjime. Turėjome vyskupus: Vincentą
Borisevičių, Mečislovą Reinį,
palaimintąjį Teofilių Matulionį, išstovėjusius labai
didelių išbandymų akivaizdoje. Turėjome Petrą Plumpą,
Vladą Lapienį, sesę Nijolę Sadūnaitę ir daugelį kitų, kurie
už tiesos žodį, ginantį pavergto žmogaus teises, nesuabejojo
prisiimti nelaisvės kryžiaus.
Lietuva bus gyva, jei turėsime žmonių, mąstančių ne tik
apie sotų gyvenimą ir ne tik
apie save. Iš kur ir kaip tokie
žmonės atsiranda?
Yra keturios kolonos, į kurias saugiai gali remtis bet
kuri laisva ir net nelaisva
visuomenė. Tos kolonos –
tai Dievas, Lietuva, šeima ir
moralė. Visi aukščiau paminėti
asmenys ir daugelis kitų, tame
tarpe ir Sausio 13-ąją gynusieji Lietuvos laisvę, rėmėsi į
šias keturias kolonas.
Šiandien man neramu,
kad šias kolonas bandoma
išjudinti, o kartais net griauti. Griauti vardan savaip
suprastos laisvės. Kai kam

atrodo, kad žmogus nebus
visiškai laisvas, jei pripažins
prigimtinę moralę, prigimtinę
šeimą, jei jausis ne Europos,
bet Lietuvos pilietis ir jei laikysis moralinių Dekalogo
normų. Tokios rūšies liberalizmas bet kuriai tautai, tame tarpe ir Lietuvai, yra ne mažiau
pavojingas už priešo tankus,
nes jis numarina žmogaus
dvasią. O kai miršta žmogaus
dvasia, tuomet miršta ir meilė
Tėvynei; lieka tik meilė pinigui ir meilė sau pačiam.
Kviečiu visus Lietuvos žmones, kuriems ne vis tiek, išsivaikščioja ar klesti Lietuva,
budėti ir saugoti šias keturias kolonas: Dievą, Lietuvą,
šeimą ir moralę. Jei šios kolonos bus tvirtos, tuomet būsime
pajėgūs atsiliepti į visus dabarties iššūkius, tame tarpe
ir į emigracijos iššūkį. Jei šių
kolonų nepaisysime, tuomet
visos gražios idėjos ir liks
idėjomis be laukiamų vaisių.
Bažnyčia, giriama ar ujama,
šias kolonas visuomet gynė ir
gins, nes ji negali atsisakyti
savo misijos atstovauti Tą,
kuris save pavadino pasaulio
Šviesa ir žemės Druska.
Sveikinu visus tautiečius su
Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečio jubiliejumi. Visiems linkiu tarpusavio pagarbos ir meilės, kuri yra sveikos
visuomenės cementas, ir tepadeda mums visiems Dievas
nepavargti darant gera.

Valstybės Nepriklausomybės
stipendijos skyrimo komisija
nusprendė valstybės Nepriklausomybės stipendiją skirti
dr. Norbertui Černiauskui.
Jis yra Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto Naujosios
istorijos katedros paskaitininkas, buvo pripažintas geriausiu dėstytoju. N. Černiauskas
valstybinės Nepriklausomybės

stipendijos skyrimo komisijai pateikė projektą Gerovės
valstybės vizija ir jos kūrėjai
Lietuvos Respublikoje 1918–
1940 metais. Projekto tikslas
– ištirti Lietuvos (1918–1940)
socialinės politikos teoretikų ir
praktikų įnašą, kuriant gerovės
valstybės užuomazgas bei sudaryti kolektyvinę socialinės
politikos kūrėjų biografiją.

Knyga apie Lietuvos ir
Vokietijos ryšius
Vasario 1 dieną Berlyne
Konrado Adenauerio fonde
surengtas pokalbis, ir knygos
Vokietijos-Lietuvos santykiai
šimtmečio šviesoje (vok. Hundert Jahre deutsch-litauische
Beziehungen) pristatymu
prasidėjo 100-osioms Lietuvos
valstybės atkūrimo metinėms
skirti renginiai.
Leidinio aptarime dalyvavo Lietuvos ir Vokietijos
diplomatai, istorikai, Lietuvos garbės konsulas BadenoViurtembergo federalinėje
žemėje Volfgang von Šteten

ir Vokietijos-Lietuvos forumo
pirmininkas Joachim Tauber,
knygos autoriai Enrico Seewald ir Matthias Dornfeldt.
Didžiąja dalimi iki šiol
neskelbtais Vokietijos archyviniais dokumentais paremta knyga gvildena LietuvosVokietijos santykius nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo Kvedlinburgo analuose 1009 m. iki tarpvalstybinių
ryšių aptarimo atkūrus Lietuvos ir Vokietijos diplomatinius
santykius prieš 26 metus.

Naujas vadovas
Kultūros ministerijoje
įvyko konkursas Lietuvos
valstybinio operos ir baleto
teatro vadovo pareigoms
užimti. Iš trylikos kandidatų
daugiausiai balų surinko Jonas
Sakalauskas, operos solistas,
kompozitorius, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas. J. Sakalauskas yra įgijęs
choro dirigavimo aukštesnįjį
ir operinio dainavimo aukštąjį
išsilavinimą, 2010 metais baigė
operinio dainavimo magistro
studijas Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje (prof. V.
Noreikos dainavimo klasė).
2012 metais įsteigė viešąją
įstaigą „Baltijos kamerinis

operos teatras“, rengė jos spektaklius ir koncertus, sumanė
ir rengė ilgalaikę mokymo
programą jauniesiems operos
solistams „Vilniaus operos
studija“, organizavo Baroko
operos kursus Kražiuose.
Ankstesniame konkurse paraiškas buvo pateikę aštuoni
asmenys, tačiau 2017 m. spalio
pabaigoje jis neįvyko, nes nė
vienas iš kandidatų neatitiko
reikalavimų. J.Sakalauskas
pakeis už pažeidimus atleistą
15 metų teatrui vadovavusį
Gintautą Kėvišą, kuris šiuo
metu dirba Serbijoje. Teatro vadovas yra skiriamas
penkerių metų terminui.

Kviečia Marijampolė
Marijampolė, turtinga savo asmenybes, kultūros, poliistorinėmis asmenybėmis, 2018 tikos ir visuomenės veikėjus
m. paskelbta Lietuvos kultūros – Žemaitę, J.Basanavičių,
sostine, pristatė savo programą V.Kudirką, J.Jablonskį, pre„Laikas keičiasi ir keičia“. Nu- zidentą K. Grinių ir kt. Renmatyta, kad šventinius rengin- giniuose taip pat dalyvaus
ius sudarys keturios muziką, ir užsienyje gyvenantys maliteratūrą, medijų meną ir
rijampoliečiai. Istoriniame
kultūrinį turizmą jungiančios
programos. Vasario 16 d. Marijampolės cukraus fabriko
Marijampolėje bus įžiebta pastate vyks Violetos Urmanos
didelė šviesos instaliacija ir dirigento Modesto Pitrėno
„Šviesos bokštai“, skirta Lie- vadovaujamo Lietuvos valstuvos 100-mečiui. Savo tybinio simfoninio orkestro
kultūros programoje mies- koncertas, ten pat vyks menitas 2018-iais pristatys jame ninko Ray Bartkaus naujausių
gyvenusias iškilias istorines kūrinių paroda.
Pagal Lietuvos spaudą parengė Sigina Katkauskaitė
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“Laisvės” ir jos kūrėjo istorija

Skulptorius Juozas Zikaras (18811944)
Skulptūrą 1921 metais krašto apsaugos ministerio užsakymu Panevėžyje
sukūrė skulptorius Juozas Zikaras.
Tuomet garsus skulptorius dar neturėjo
savo dirbtuvės, tad Panevėžio gimnazijos direktorius J. Yčas leido naudotis sporto sale. Visi smalsuoliai laisvai galėjo stebėti skulptūros gimimą,
reikšti siūlymus ir pastabas. Amžininkai žavėjosi lengva, grakščia, tiesiog
skriete skriejančia „Laisve“, kurią J.
Zikaras, didelis O. Rodeno gerbėjas
ir šiaip moderniškas tų laikų menininkas, iš pradžių sukūrė vilkinčią
trumpa suknele. Miesčioniškai tų laikų
Panevėžio publikai neįtiko skulptūra
atidengtomis kojomis, tad skulptoriui
teko, kaip jis pats sakė, „prisitaikyti
prie puritoniškų varžtų“ ir sukurti dar
vieną „Laisvės“ modelį . Dar ir dabar J. Balčikonio gimnazijos istorijos
muziejuje saugomi Stasio Variakojo
fotonegatyvai, kuriuose matyti du
„Laisvės“ variantai. Žalvarinė statula
kelerius metus stovėjo Kauno Karo
muziejuje, vėliau Vokietijoje ji buvo
nulieta iš bronzos ir 1928 m. gegužės
15 d. iškilmingai pastatyta Karo muziejaus sodelyje. Skulptorius norėjo,
kad „Laisvė“ stovėtų ant didelio pjedestalo su bareljefais, vaizduojančiais baltų

tautų istoriją. Šiam norui dėl ribotų lėšų
nebuvo lemta išsipildyti, nors skulptorius labai šito troško: „...koks gi ribojimas? Laisvė neribojama!” Svajonę
mena skulptūros ir pjedestalo maketas,
stovintis J. Zikaro muziejuje.
„Laisvė“ buvo labai brangi skulptoriui, ja norėta įamžinti pirmąjį Lietuvos
nepriklausomybės dešimtmetį. Kai karo
metais vokiečiai, reikalaudami bronzos savo patrankų sviediniams, liepė
išlydyti skulptūrą, artimiausias bičiulis
skulptorius P. Rimša vietoje jos paaukojo savo dar nebaigtą kūrinį „Lietuvos
mokykla”, teigdamas, jog „čia bronzos daugiau“. Laimė, buvo išsaugota
gipsinė skulptūros atlieja. Stebuklingu
būdu ji išliko ir per sovietmetį. Paslėpta
tarp kitų meno kūrinių ji kukliai tūnojo
už Kauno Soboro altoriaus. Kiekvienais
metais vasario 16-ąją Kauno jaunimas
eidavo į Soborą pastovėti šalia altoriaus,
atiduodamas pagarbą „Laisvei“. Įdomu,
kad gal dėl tam tikros Kauno specifikos nei saugumas, nei kariuomenė,
nei milicija nevykdė savo pareigų iki
galo. Sunku būtų patikėti, kad jie nieko
nežinojo ir nematė...
1989 m. vasario 16-ąją, atstačius
„Laisvę“, Kauno Karo muziejaus sodelyje kilo daug kalbų apie tai, kas pozavo
statulai. Tikroji „Laisvės“ pozuotojų
autorystė paaiškėjo iššifravus 1944 m.
J. Zikaro į plokštelę įrašytus atsiminimus apie skulptūros kūrimą. Skulptorius aiškiai nurodo, kad pozavo jo
žmona ir „dar viena mokytoja, kurios
pavardės neprisimenu“. O ta pamirštoji
– mergaičių rankų darbų mokytoja,
Zikarų sūnaus Teisučio krikšto mama
Elena Jasinskaitė.
Laisvė“ buvo iškilmingai atidengta
Kaune 1928 m. gegužės 15-ąją, pažymint Steigiamojo Seimo susirinkimo
dieną. Statula stovėjo priešais senąjį
Karo muziejaus pastatą. Jai pjedestalą
sukūrė žinomas architektas Vladas
Dubeneckis (pjedestalo pakeitimą
su J.Zikaru suderino V.Nagevičius).
Anot istorikės dr. Aušros Jurevičiūtės,
paminklo statybos darbus atliko inžinierius Feliksas Vizbaras. Berlyne
nulietą trijų metrų aukščio skulptūrą
(nuliedinti kainavo 5,360 litų) muziejui padovanojo Vyriausiasis Lietuvos
gynimo komitetas, nupirkęs kūrinį iš

J.Zikaro. Susumavus visus paminklo
darbus, susidarė gan įspūdinga tiems
laikams suma – daugiau kaip 30 tūkst.
litų. Vien statulą užkelti ant postamento
kainavo 1,608 litus, granito akmenys
pjedestalui – 7197 litus, o betonas –
5,095 litust ir t.t. Simboliška, kad tai, jog
septyni didžiuliai akmenys postamentui buvo atvežti iš Rusijos ir Vokietijos
pasienio – tai simbolizavo Mažosios ir
Didžiosios Lietuvos sujungimą.
Lietuva skulptoriui Juozui Zikarui
dėkinga už daugybę jo kūrinių: už tarpukariu sukurtus visų nominalų litų
ir centų monetų gipsinius modelius.
J.Zikaras yra sukūręs Karo muziejaus
sodeliui Kaune bareljefą ant Nežinomo
kareivio kapo (1921 m.), Lietuvos atgimimo šauklių Jono Basanavičiaus
(1923 m.), Vinco Kudirkos (1924 m.),
Simono Daukanto (1924 m.) biustus.
Ten pat stovi jo garsioji skulptūra
„Knygnešys“. Panevėžio bažnyčias
puošia menininko sukurtos Kristaus
Karaliaus bei šv. Aloyzo skulptūros.
Juozas Zikaras – pirmasis lietuvis
skulptorius, baigęs aukštuosius mokslus. J.Zikaras gimė 1881 m. lapkričio
18 d. Panevėžio rajone, labai vargingų
valstiečių šeimoje. Būsimasis skulptorius pradinę mokyklą baigė būdamas
aštuoniolikos, tačiau jokios kliūtys
nesutrukdė jam įgyvendinti svajonių
svajonę – baigti Sankt Peterburgo Dailės
akademiją. Garsus rusų menininkas Ilja
Repinas, pamatęs diplominį J. Zikaro
darbą “Motina”, kuriam pozavo skulptoriaus žmona Anelė Tūbelytė su jųdviejų
pirmagimiu, pasakė, kad “jame slypi
dieviška kibirkštis”. Menininko talentas
buvo įvertintas ir Paryžiaus parodoje
1937 metais: jo lietuviškos sodybos maketas laimėjo Didįjį prizą. Juozą Zikarą
amžininkai atsimena kaip be galo kuklų
ir paprastą žmogų, besisielojantį dėl kitų
vargo ir nepriteklių.
1944 m. sovietų valdžiai grįžus į
Lietuvą, skulptorių persekiojo saugumas, kaltinęs slepiant informaciją
apie tris sūnus, vokiečių paimtus kasti
apkasų ir vėliau dingusius, nors skulptorius ir jo žmona buvo įsitikinę, kad visi
trys sūnūs žuvo. Tik vėliau paaiškėjo,
jog jie pasitraukė į Vakarus. Menininkas, neištvėręs saugumo tardymų ir
grasinimų išvežti jį su šeima į Sibirą,

Skulptūra „Laisvė“

J. Zikaro skulptūra „Liūdesys“
nusižudė... Jo svarbiausias kūrinys
„Laisvė“ stovėjo Karo muziejaus sodelyje tik iki 1950 m. vidurvasario – prieš
pat Dainų šventę ji buvo aptverta lentine
tvora ir naktį nugriauta.
1966 m. skulptorius Bronius Petrauskas restauravo „Laisvę“, ir statula buvo
perduota M.K.Čiurlionio dailės muziejaus žinion. Iš čia ji pateko į Vitražo ir
skulptūros galeriją, kuri veikė Įgulos
bažnyčioje. Antrą kartą nepriklausomybės link pasukusioje Lietuvoje J.Zikaro
„Laisvė“ vėl buvo iškilmingai atidengta
1989 m. Vasario 16-ąją.
Pagal Lietuvos spaudą parengė SK

Iš nepriklausomybės istorijos

“Amerikos balso“ archyvai: kaip spausdinta Vasario 16-osios deklaracija
Kviečiame paskaityti ištraukas iš istoriko, žurnalisto ir leidėjo Juozo
Pajaujo kalbos, pasakytos Vašingtone minint Lietuvos nepriklausomybės
50-ąsias metines. J. Pajaujis, 1918 m. buvęs jaunas „Lietuvos aido“
darbuotojas, pasakojo, kaip jis ir laikraščio redaktorius Petras Klimas
slapta spausdino Vasario 16-osios deklaracijos tekstą „Lietuvos aide“ ir
kaip tekstas buvo nugabentas į Berlyną ir paskelbtas pasauliui.
Man teko kaip tik tuo metu gyventi
Vilniuje ir aktyviai dalyvauti tame istoriniame procese. Tiesa, buvau tada dar
gana jaunas, vos tik išlaikęs eksternu
brandos atestato egzaminus. Tad ir
mano vaidmuo tegalėjo būti antraeilis.
Dirbau tada Lietuvos Tarybos leidžiamo
laikraščio Lietuvos aido redakcijoje. Buvau redakcijos sekretorius, vedąs reikalus su vokiečių cenzūra, kuriai tad
turėjau patiekti ir Vasario 16 dienos akto
tekstą. Faktinasis to laikraščio redaktorius buvo tarybos narys Petras Klimas.
Gražu ir didinga buvo susirinkus visiems
20 tarybos narių kukliose Lietuvių
komiteto nukentėjusiems nuo karo
šelpti patalpose Vilniuje, Didžiojoje g.

nr. 2, daktarui Basanavičiui perskaičius
tekstą, vienu balsu priimti Lietuvos
Nepriklausomybės Deklaraciją.
Tačiau vienas dalykas buvo priimti
tą aktą savo tarpe, bet visai kitas reikalas paskelbti jį urbi et orbi, padaryti jį
žinomą Lietuvoje ir pasaulyje. Buvo savaime aišku, kad tas dokumentas turi būti
paskelbtas artimiausiame Lietuvos aido
numeryje. Juk tai tarybos leidžiamas
laikraštis. Bet taip pat buvo aišku, kad
esamomis okupacinėmis sąlygomis
tai buvo revoliucinis aktas, padarytas
prieš karinės valdžios valią, ir todėl
karo cenzūra jo jokiu būdu laikraštyje
nepraleis. Mes, redakcijos žmonės, su
Petru Klimu priešaky šitai labai gerai

J.Pajaujis
žinojome. Jau turėjome patyrimo, kad
cenzorius, radęs anksčiau kuriame nors
straipsnyje posakį „nepriklausoma Lietuva“ (vertime, o viskas reikėjo versti į
vokiečių kalbą) – „unabhängige Litauen“, braukdavo žodį „unabhängige“ ir
viršuj įrašydavo raudonu „selbständige“
(„savarankiška“).
Mums redakcijoje kilo dar ir kita

problema. Leidimas leisti Lietuvos aidą
vokiečių buvo duotas su sąlyga, kad
jame nebus ne tik palikta baltų vietų,
bet kad numeris privalo reguliariai išeiti,
jei cenzūros jame išbraukta ne daugiau
kaip trečdalis teksto. Todėl mes vis
laikydavome nemažą atsargą cenzūros
leisto rinkinio, kad galėtume užkišti
spragas, kur į vakarą cenzorius paišeliu
padarydavo. Dabar betgi reikėjo daryti
kaip tik priešingai. Reikėjo paruošti
juo labiau necenzūringą numerį, kad
būtų išbraukta daugiau kaip trečdalis
teksto ir numeris galėtų nebaudžiamai
neišeiti. Negalėdami išspausdinti Nepriklausomybės Deklaracijos, mes nenorėjome išleisti laikraščio normaliai,
lyg nieko nebūtų atsitikę.
Vasario 16 d. tais metais buvo šeštadienis, tad laiko turėjome pakankamai.
Tarėmės surinkti deklaracijos tekstą
stambiomis raidėmis per visą pirmąjį
puslapį.
Nukelta į 5-ą psl.
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“Amerikos balso“
archyvai: kaip spausdinta
Vasario 16-osios
deklaracija
Atkelta iš 4-o psl.
Į kitus puslapius sudėjome ištraukę iš redakcijos krepšio aiškiai necenzūringus straipsnius. Šitaip sustatytą numerį nunešiau pirmadienio vakare, apie 10 valandą, į Deutsche
Pressestelle cenzūrą. Paprastai man tekdavo
palaukti apie pusvalandį ar valandą. Bet šį
kartą aš ten išsėdėjau apie tris valandas. Jau
įduodamas mačiau, kad cenzoriui tai buvo lyg
karšta bulvė, su kuria jis nežinojo, kas daryti.
Per ploną sieną girdėjau skambinant telefonu
į Obostą, o iš ten tikriausiai ir į Berlyną. Ir
kartkartėmis šūktelėjimus „donnerwetter“.
Pagaliau atnešė man išcenzūruotą numerį.
Ponas Klimas man buvo sakęs, kad jis lauks
redakcijoje, kol sugrįšiu iš cenzūros. Grįžtu,
o jo jau anksčiau susižinota su spaustuvės
savininku, geru patriotu, lietuviu Martynu
Kukta. Tik pamatęs išcenzūruotą numerį,
Klimas tuojau paskambino Kuktai sutartą
žodį, o man pasakė „eiva į spaustuvę“. Pakeliui paaiškėjo – išspausdinsime kelis šimtus
egzempliorių sumažintos apimties numerio
su Nepriklausomybės Deklaracija ir tuojau
slapta išparceliuosime. Spaustuvėje radome tik
savininką Kuktą ir jo padėjėją Antaną Dirsę.
Visi darbininkai buvo paleisti namo pasakius,
kad numeris neišeis. Keturiese aptvarkėme
rinkinį ir mašinos pradėjo kepti. Išspausdinome,
kiek pamenu, apie 500 egzempliorių. Tą pačią
naktį jie buvo visi iš spaustuvės išvežioti po
privačius Vilniaus lietuvių butus ir iš ten kiek
paplito po kraštą.
Dar paslaptingesnis, tiesiog skamba kaip
„mystery story“, buvo Nepriklausomybės
Deklaracijos išsiuntimas į užsienį. Prisiminiau tiek, kad čia buvo kažkaip įpinta panelė
Jadvyga Chodakauskaitė, vėliau – Tūbelienė,
todėl dabar parašiau jai laišką prašydamas painformuoti mane, ką apie tai prisimena.
Ji buvo maloni atsakyti ir savo laiške taip
rašo: „Gerbiamasis, skubu pranešti, ką atsimenu tamstą interesuojančiu klausimu. Nors,
deja, neturiu jokių užrašų, bet kaip tik apie
persiuntimą Nepriklausomybės Deklaracijos į
Vokietiją, turiu labai ryškų atsiminimą, kadangi
ir man teko jame dalyvauti. Vokiečiai tada leido
Vilniuje laikraštį Zeitung der Zehnten Armee,
kurio vienas redaktorių buvo didelis Lietuvos
ir lietuvių prietelius, elzasietis rašytojas Woehrle. Atėjęs į Vilnių su vokiečių kariuomene,
jis nepaprastai susižavėjo Lietuvos istorija
ir lietuvių pasiryžimu atstatyti savo krašto
nepriklausomybę ir buvo pasiryžęs mums
padėti, kiek tik įmanoma. Savaime aišku, kad
tarybos žmonės tuojau apie jį pagalvojo, kada
reikėjo deklaraciją persiųsti į Vokietiją. Buvo
sutarta, kad deklaracijos tekstas bus jam slapta
pristatytas ir jis jį persiųs kuriuo nors būdu į
Vokietiją. Kadangi tarybos žmonės vokiečiams
buvo gerai žinomi ir galėjo būti sekami, tai
buvo pasiūlyta man vieną vakarą susitikti su
Woehrle Lietuvių mokslo draugijos patalpose
ir įteikti jam kalbamą dokumentą. Vieną raktą į
Mokslo draugijos patalpas gavo ponas Woehrle,
kitą – aš. Jis turėjo nueiti į draugijos buveinę

anksčiau ir laukti manęs neužžiebdamas šviesos
ir užsirakinęs. Man įėjus su savo raktu, aš jam
tamsoje įteikiau voką su deklaracijos tekstu ir
pirmoji išėjau. O jis turėjo išeiti kiek vėliau.
Už kelių dienų jis mums pranešė savo uždavinį
įvykdęs.“
Daktaro Šaulio liudijimu, deklaracijos tekstas buvo rytojaus vakarą persiųstas Berlynan
Reichstago atstovui Ercbergeriui. Faktas, kad
jau vasario 18 dieną Vossische Zeitung, Taegliche Rundschau ir Kreuz-zeitung paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraciją, o Katalikų
centro pirmininkas Gröber perskaitė tą aktą
pačiame Reichstago plenume. Bet Vokietijos
vyriausybė pažiūrėjo į tai labai nepalankiai
ir kitiems vokiečių laikraščiams tuojau buvo
uždrausta tą aktą persispausdinti ar dėti dėl jo
komentarus.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5

Nr. 4

Kanados įvykių apžvalga
Pakeistas Kanados himnas
Vasario pradžioje Kanados
vyriausybė patvirtino himno
O Canada pakeitimą. Vietoje
„in all thy sons command”
siūloma giedoti “in all of us
command“, siekiant lyčių lygybės. Pakeitimą, pasiūlė Liberalų partijos parlamento narys
Mauril Bélanger (miręs 2016

m.). Nuo pat himno sukūrimo
prancūzų kalba 1880 m. dėl tos
pačios priežasties buvo bandyta 10 kartų jį pakeisti. Robert
Stanley Weir, kuris 1913 m.
parašė anglišką tekstą, "thou
dost in us command" pakeitė
į "in all thy sons command".

Aplinkos apsaugai
J.Trudeau vyriausybė pasirengusi priimti teisės aktus,
kad būtų išnagrinėta, kaip
federacinė vyriausybė įvertina
aplinkosaugos sunkumus
svarbiausiuose energetikos
projektuose, pavyzdžiui, tiesiant vamzdynus. Tikimasi,
kad vyriausybė sukurs vieną
įstaigą, kuri įvertins projekto
poveikį aplinkai ir ekonomi-

kai, taip pat socialinį poveikį
ir įtaką sveikatai. Ši įstaiga
taip pat planuos pasitarimus
su čiabuviais. Šiuo metu yra
trys įstaigos, atsakingos už
aplinkosaugos vertinimus:
Valstybinė enegetikos valdyba
(NEB), Kanados branduolinės
saugos komisija (CNSC) ir
Kanados aplinkos vertinimo
įstaiga (CEAA).

Stebėti Šiaurės Korėjos

Nepriklausomybės Aktas „Lietuvos
aido“ puslapyje
Gana įdomus dar klausimas, kaip greitai ir
kiek plačiai Vasario 16-osios Aktas pasidarė
žinomas Vakaruose, o ypač Amerikoje ir Amerikos lietuvių tarpe. Norėdamas šį klausimą
išsiaiškinti, aš kreipiausi į kai kuriuos senosios kartos Amerikos lietuvių veikėjus. Pirmoje eilėje – Lietuvos konsulą Los Andžele
poną Julių Bielskį, kuris 1917 ir 1918 m. buvo
Amerikos lietuvių tautinės tarybos pirmininkas ir Lietuvių informacijos biuro Vašingtone
vedėjas. Iš gautųjų atsakymų man paaiškėjo,
kad tikrąją datą nustatyti sunku. Aišku tik
tiek, kad karo metu informacija iš vokiečių
okupuotos Lietuvos pasiekdavo Amerikos lietuvius labai lėtai ir buvo jų čia priimama su
dideliais rezervais. Tai štai Amerikos lietuvių
visuotinis seimas Niujorke 1918 m. kovo 1314 d., kur svarbiausias klausimas buvo kaip
tik Lietuvos laisvė, apie Vasario 16-osios Aktą
nė neužsiminta ten. Matyt, jo nė nežinota. Ir
net tų pat metų gegužės 3 d., kai prezidentas
Vilsonas priėmė didelę 16 ar 20 žmonių lietuvių
delegaciją, tos delegacijos įteiktame memorandume Vasario 16-osios Deklaracija neminima.
Tai buvo po pusantro beveik mėnesio po jos
priėmimo Vilniuje. Amerikos lietuviai operavo
daugiausia Vilniaus lietuvių konferencijos priimtais nutarimais.
LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt
2017.12.07

Lietuvos sportininkai žiemos olimpiadoje
XXIII žiemos olimpinėse žaidynėse Pietų Korėjoje, Pyeong
Chang, kurios prasidėjo vasario 9-ąją, dalyvauja 9 Lietuvos sportininkai. Pyeong Chang žiemos olimpinėse žaidynėse Lietuvai
šiemet atstovauja keturi biatlonininkai, trys slidininkai ir du kalnų
slidinėjimo atstovai. Pirmąją pergalę pasiekė T.Kaukėnas.Tryliktoji
vieta, kurią vasario 12 d., olimpinių žaidynių 12,5 km persekiojimo
lenktynėse užėmė Lietuvos sportininkas, yra geriausias olimpinis
rezultatas nepriklausomos Lietuvos biatlono istorijoje. Istorinis
buvo ir 10 km sprinte T. Kaukėno pasiektas rezultatas – 17-oji vieta. Sėkmingas pasirodymas pirmose dvejose rungtyse jau beveik T.Kaukėnas pagerino
užtikrino lietuviui galimybę startuoti 15 km bendro starto lenktynėse, Lietuvos biatlono olimkuriose dalyvaus 30 stipriausių planetos biatlonininkų.
Inf. pinius pasiekimus

Nepaisant prekybos draudimų, pastaraisiais mėnesiais
Šiaurės Korėjos branduolinių
ginklų ir raketų plėtros veikla
išaugo. Stiprėja tarptautinė
įtampa, svarstoma, kaip ją sumažinti, o Kanados povandeninis laivas HMCS Chicoutimi
jau išplaukė link Šiaurės Korėjos krantų, kad galėtų kontroliuoti, kas šiai valstybei teikia
naftą ir jos produktus, kurių jai

labiausiai reikia ginkluojantis.
Žinoma, kad naftą teikia Rusija, Kinija, sausio pabaigoje
pastebėtas tanklaivis su Dominikos vėliava. Palydovu, kuris
praskrenda kartą per parą, labai sunku pastebėti, kas vyksta
vandenyne, o kanadiečių laivas
tai gali padaryti po vandeniu
ir likti nepastebėtas, net kai
yra nutolęs nuo kito laivo per
kilometrą.

Daugiau muitinių
Vasario 5 d. Kanados viešojo saugumo ministeris Ralph
Goodale susitiko su JAV valstybės saugumo sekretoriumi
Kirstjen Nielsen ir tarėsi dėl
muitinių įsteigimo ne tik ties
abiejų valstybių sienomis, bet
abiejų šalių viduje, pvz., Kanados muitinės gali būti Floridoje, Arizonoje ar Čikagoje, o
JAV – greta mašinų gamyklos
Ontario provincijoje. Tai pa-

greitintų prekių pervežimą iš
vienos valstybės į kitą. Prieš
dešimtmečius JAV pasienio
tarnybos leido keleiviams
pereiti muitinės patikrinimus
pagrindiniuose Kanados oro
uostuose, kad išvengtų spūsčių JAV oro uostuose. Kaip
teigia R.Goodale, pirmiausia
bus įsteigtos Kanados muitinės
JAV šalies viduje.

Ginčai dėl čiabuvių žemių
Vasario 2 d. Kanados Aukščiausiojo teismo sprendimas
valstybės ir Britų Kolumbijos
čiabuvių ginče dėl jų protėvių
žemių buvo čiabuvių pusėje:
buvo atnaujintas tribunolo
sprendimas, kuriame teigiama,
kad Williams Lake čiabuviai
dar iki Britų Kolumbijos prisijungimo prie Kanados negalėjo
apsaugoti savo teritorijos nuo
įsibrovėlių. Užuot grąžinusi
šios čiabuvių grupės protėvių
žemes, anksčiau Kanada

atidavė jiems kitas, netoliese
esančias. 2014 m. Federacinis
ypatingųjų ieškinių teismas
patenkino čiabuvių teiginius
dėl žemių, nustatydamas, kad
Kanados vyriausybė neatliko
savo pareigų. Prieš dvejus
metus federacinis apeliacinis
teismas panaikino tribunolo
sprendimą, padaręs išvadą, kad
Kanados vyriausybės veiksmai po konfederacijos buvo
teisingi.

Sraigtasparniai Filipinams
Vasario 6 d. Filipinų vyriausybė pasirašė susitarimą
su Kanada dėl 16 kovinių
sraigtasparnių įsigijimo, kurių
vertė $233,36 mln. Filipinų
kariuomenė pasirengusi šaly-

je sustiprinti veiksmus prieš
islamistų ir komunistų maištininkus. Bell 412EPI sraigtasparniai jiems bus pristatyti kitų
metų pradžioje

Svarbiausia – gera žmona
Sausio 26 d. 108 metų sulaukęs vienas iš seniausių
Kanados gyventojų Esmond
Allcock, gyvenantis Kerrobert,
Sask., sako, kad ilgo gyvenimo
paslaptis yra tinkama žmona,

su kuria jis pragyveno 72 metus. Jubiliatas turi 67 artimus
giminaičius, iš kurių 38 – provaikaičiai ir 11 proprovaikaičių.

Parengė Rima Žemaitytė-De Iuliis
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PIRMOJI LIETUVOS RESPUBLIKA (1918-1940)

1918 m.vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto signatarai

Datos ir įvykiai

Pirmieji Lietuvos lakūnai

Lakūnai Darius ir Girėnas savo skrydžiu išgarsino
Lietuvą

Pirmieji žuvę Lietuvos savanoriai 1919 m. – eilinis
Pirmasis Lietuvos karo laivas “Prezidentas Smetona”
J.Lukšys ir karinininkas A.Juozapavičius

• 1920.10.07
Tarp Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis.

2017 metais nariams

IŠMOKĖJOME
K R EDITO KOOPERATYVAS LTD

www.talka.ca

830 Main St. E, Hamilton, ON L8M 1L6
Tel. 905 544-7125 Fax 905 544-7126

SĄSKAITOS

PASKOLOS

Taupomoji sąskaita 0.25%
Čekių sąskaita iki
0.25%

Asmeninės nuo
3.35%
Nekiln. turto 1 metų 3.15%

INDĖLIAI

TFSA, RRSP ir RRIF

90 dienų indėliai
180 dienų indėliai
1 m. term. indėliai
2 m. term. indėliai
3 m. term. indėliai
4 m. term. indėliai
5 m. term. indėliai

%

0.50%
0.50%
2.10%
2.25%
2.55%
2.70%
2.80%

Kintančios
1 metams

0.75%
2.10%

2 metams

2.25%

3 metams

2.55%

4 metams

2.70%

5 metams

2.80%

Sekite kasdieninę informaciją apie nuošimčius TALKOJE

AKTYVAI VIRŠ 140 MILIJONŲ DOLERIŲ

Papildomų
palūkanų
santaupoms
Įskaitant

12

%

TFSA, RRSP ir RRIF
Nuolaidų
skolininkams

6

%

• Nemokami čekių sąskaitų

apmokėjimai
• Narių santaupos apdraustos
6 mil. dol. kapitalu ir Kanados
valdžios iki $250,000.0 sumos
draudimu

DARBO VALANDOS
Pirmadieniais, antradieniais,
ketvirtadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Trečiadieniais - 9 v.r. - 1 v.p.p.,
Penktadieniais - 9 v.r. - 7 v.v.
Šeštadieniais - 9 v.r. - 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

• 1918.02.16
Paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas.
• 1918.03.23
Vokietija pripažino Lietuvos valstybę
(1917.12.11. akto pagrindu).
• 1918.12.01
Jurgis Matulevičius – Matulaitis įšventintas
vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją.
• 1918.12.27
Išleistas šaukimas stoti savanoriais į Lietuvos
kariuomenę.
• 1919.01.01
Lietuviška vėliava iškelta Vilniuje, Gedimino
pilies bokšte.
• 1919 m. sausio – vasario mėn. Pirmosios
Lietuvos kariuomenės aukos nepriklausomybės
kovose J.Lukšys ir A.Juozapavičius.
• 1919.04.04
Įsteigta valstybės Prezidento institucija.
• 1920.05.15
Darbą pradėjo Lietuvos valstybės parlamentas
– Steigiamasis Seimas.

• 1920.12.31
Atidarytas pirmasis profesionalus operos teatras Lietuvoje –
operos vaidykla. Pirmoji opera G.Verdi “Traviata”.
• 1921.01.27
Surengta pirmoji liaudies meno paroda.
• 1921.02.12-09
Dauguma Europos valstybių pripažino Lietuvą de jure.
• 1921.03.30
Lietuva atgavo priėjimą prie Baltijos jūros.
• 1921.05.31
JAV prezidentui įteiktas 1 milijonas Amerikos piliečių parašų
prašant pripažinti Lietuvą de jure.
• 1921.09.22
Lietuva tapo visateise Tautų Sąjungos nare.
• 1921.11.11
Priimtas nutarimas Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos.
• 1922.04.03
Paskelbtas Žemės reformos įstatymas.
• 1922.04.23
Sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės Lietuvoje.
• 1922.07.28
JAV pripažino Lietuvą de jure.
• 1922.08.01
Priimta Lietuvos Valstybės
Konstitucija. 				

Ntrs. iš archyvų
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nekilnojamojo turto
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• CMHC APDRAUSTAS
SUTEIKIAME

ANTROJI LIETUVOS RESPUBLIKA
(1990-2018)
Mūsų tikslas ne pelnas,
bet sąžiningas patarnavimas
Tel. 416-532-3400
www.rpcul.com
GIC INDĖLIAI

(Pelno padalinimas netaikomas)

1 metų “cashable”
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

1.60%
1.85%
2.00%
2.15%
2.25%
2.55%

RRSP, RRIF pensijų fondai
TFSA neapmokestinama
taupomoji sąskaita

TFSA atviras, kintantis
RRSP ir RRIF atviras, kintantis
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

1
1 ntr. Neužmirštama 1990 metų kovo
11-oji – Lietuvos nepriklausomybės
atgimimo diena. AT- Atkuriamojo seimo nariai beveik vieningai pasisako
už laisvą ir nepriklausomą Lietuvos
valstybę
2-3-4-8 ntrs. Daugelio Lietuvos žmonių
viltys išsipildė – Lietuva vėl grįžta į
laisvų Europos tautų gretas
5-6 ntrs. Sugrąžinamas Lietuvos vardas ir valstybės simboliai
7 ntr. 1991 sausis. Giname savo
valstybę 		
Ntrs. iš archyvų

SUTEIKIAME
• CMHC APDRAUSTAS
nekilnojamojo turto
paskolas

• KOMERCINES

nekilnojamojo turto
paskolas

MŪSŲ ADRESAS

2

2185 Stavebank Rd.
Mississauga, ON L5C 1T3
Tel. 905-566-0006

3
4

5

6

8

2.30%
2.20%
1.95%
1.85%
1.70%
0.85%
0.85%

SĄSKAITOS

taupomoji sąskaita

Taupomoji TFSA
sąskaita neapmokestinama
0.35%
RRSP,
pensijų fondai
Čekių sąskaita
iki RRIF
0.25%
Amerikos dol. sąsk.
metų
Amerikos5dol.
GIC
1 metų term.
ind.
4 metų

0.25%
0.60%

3 metų
2 metų
Studentų1paskolas
metų nuo 4.60%
Asmenines paskolas nuo 6.10%
metų “cashable”
Sutarties1paskolas
nuo
7.60%

SUTEIKIAME

2.30%
2.20%
1.95%
1.85%
1.70%
1.50%

(PelnoTURTO
padalinimas netaikomas)
NEKILNOJAMO
GIC INDĖLIAI
PASKOLAS

Su nekintančiu nuošimčiu
1 metų www.rpcul.com
3.10%
2 metų Tel.
3.20%
3 metų
3.30%
4 metų
3.50%
5 metų
3.65%patarnavima
bet sąžiningas

416-532-3400

Uždaras
su kintančiu
Mūsų
tikslas ne pelnas,
nuošimčiu
3.50%
Atviras su kintančiu nuošimčiu
1, 2, 3 metų
4.25%
Ribotą kreditą su nekilnojamo
turto užstatu
4.10%

Darbo laikas: Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

9:30 - 4:00
9:30 - 8:00
9:30 - 7:00
9:00 - 1:00
8:30 - 12:30

Darbo laikas: Ketvirtadieniais
Sekmadieniais

12:00 - 7:00
9:30 - 12:30

3 Resurrection Road
Toronto, ON M9A 5G1
Nemok. tel. 1-877-525-RCUL (7285)
Tel. 416-532-3400, fax 416-532-4816

ANAPILYJE

7

1.00%
1.00%
1.85%
2.00%
2.15%
2.25%
2.55%

5 metų
4 metų
3 metų
2 metų
1 metų
RRSP ir RRIF atviras, kintantis
TFSA atviras, kintantis
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Kūrybos puslapis

Gyvenimo istorija, rašyta eilėraščiais
Sigina Katkauskaitė
Kazys Bradūnas. Archyvai. Kaunas, 1916. Maironio lietuvių literatūros muziejus. 279 psl.
Vasario kalendoriuje įrašytos ir istorijai, ir lietuvių literatūrai svarbios datos. Šis mėnuo pažymėtas
dviejų valstybės ir kultūros veikėjų netektimi: vasario 16-oji – kalbininko J.Basanavičiaus ir 1990 m.
kovo 11 Nepriklausomybės akto signataro, poeto J. Marcinkevičiaus netekčių diena. Vasaris įrėmina
ir kito poeto, Lietuvos valstybinės premijos laureato Kazio Bradūno gyvenimą: jis gimė 1917 vasario
11-ąją, atsisveikino su Lietuva 2009-ųjų vasario 9 d. Lietuvoje 2017-ieji buvo paskelbti Kazio Bradūno
metais, surengta nemažai poetui skirtų renginių, paskelbta straipsnių, dar labiau priartinusių mus
prie K.Bradūno kūrybos ir jo asmenybės.
K.Bradūno gimimo šimtmečio išvakarėse Lietuvoje
Maironio literatūros muziejus išleido įspūdingą leidinį,
skirtą poeto gyvenimui ir kūrybai. Jo sudarytoja ir
tekstų autorė dr.Virginija Babonaitė-Paplauskienė,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių
literatūros skyriaus vedėja. Ji žinoma ir kaip išeivijos
literatūros tyrinėtoja, apgynusi daktaro disertaciją
tema „Liūnė Sutema: gyvenimo ir kūrybos keliais“, populiari paskaitininkė. Už išeivijos literatūros
tyrinėjimą ir sklaidą 1999 m. dienraštis Draugas jai
skyrė prelato Juozo Prunskio premiją, 2006 m. suteiktas geriausio Lietuvos muziejininko vardas. Knygai
panaudota pati naujausia medžiaga iš poeto archyvų,
kuriuos perdavė Bradūno dukros Elena ir Lionė, jos
finansiškai parėmė ir knygos leidybą.
Leidinio Kazys Bradūnas Archyvai puslapiuose
išryškėja daugiašakė poeto veikla, telkiant išeivijos
literatus ir skatinant jų leidybinę veiklą, asmeniniai
santykiai su savo kraštiečiais ir plunksnos draugais,
praėjusiais tuos pačius išvietintųjų kelius ar likusiais
Tėvynėje už geležinės uždangos. Aiškus ir tikslingas
leidinio dalių išdėstymas ir temų eiliškumas padeda
labai nuosekliai susipažinti su poeto gyvenimu ir
kūryba. Pratarmėje išsamiai aprašytas gyvenimas
ir literatūrinis palikimas, pabaigoje pateikiama visos kūrybos apžvalga, svarbiausios poeto gyvenimo datos, kūrinių bibliografija, kitos nuorodos (tai
naudinga literatūros tyrėjams). Leidinyje pateikiama
dokumentinė ir foto medžiaga suskirstyta pagal poeto gyvenimo tarpsnius: Lietuva – Vokietija – JAV
(Baltimorė, Čikaga) – ir vėl Lietuva. Nemažai vietos
skirta ir poeto šeimai, ypač jo artimiausiai padėjėjai
ir gyvenimo draugei, jo vaikų motinai Kazimierai,
jų pažinties ir viso gyvenimo istorijai. Tai graži
kūrybinga dviejų žmonių meilės istorija, verta savo
vietos mūsų atmintyje.
Archyvinius dokumentus papildo K. Bradūno eilėrasčių rankraščių atspaudai, dalykiškų ir asmeninių
laiškų istraukos, gausios fotografijos, patrauklus jų
išdėstymo stilius (maketuotoja Laura Inytė), todėl
knyga ne nuobodžiai informatyvi – greičiau lyriška,
poetiška. Atsiverti ją – ir jauti, kad rankose nekasdieninis leidinys, pasakojantis apie patrauklią šiltą
asmenybę ir jo gyvenimą, užrašytą eilėraščiuose.
Nors leidinys skirtas vienam išeivijos poetui –
Kaziui Bradūnui, verta pastebėti, kad knygoje
aprašoma gyvenimo istorija atskleidžia ne tik šio
vieno išeivijos kūrėjo likimą. Per asmeninių laiškų,
spaudos straipsnių ištraukas sudarytoja mums piešia
iš Lietuvos sovietinės okupacijos grėsmių išvarytų
tautiečių dramatiškų gyvenimo permainų paveikslą.
Vakarykščiai Lietuvos inteligentai, savo darbą, kūrybą
ir siekius sieję su nepriklausomos Lietuvos ateitimi,
per keletą mėnesių tampa benamiais, bedarbiais,
beteisiais. Karo sugriautoje Europoje labai mažai
kam rūpėjo poezija ir literatūra, bet jie, užauginti ir
išauklėti lietuviškoje mokykloje, lietuviškame universitete, jautė savo atsakomybę už lietuvių kultūros,
mokslo, literatūros tęstinumą net ir tomis salygomis.
Iš trumpų ar ilgesnių laiškų ištraukų, prisiminimų
nuotrupų šios knygos skaitytojams veriasi su didelėmis
asmeninėmis pastangomis ir abejonėmis ugdytas
lietuvių literatūros ir leidybos atgimimas jau ne Lietuvoje. Poetas rašo viename iš savo laiškų:
„...Pradėjau savo svarstymuos galvoti ir apie naujus mūsų poezijos kelius. Man atrodo, jog tai ir buvo
pirmieji žingsniai ant vėliau būsimo žemininkų kelio. Kur jis būtų nuvingiavęs, jei karai ir okupacijos
nebūtų viską lyg kirviu nukirtusios, sunku pasakyti.
Vieni mano kartos pasiliko tėvynėje ir nutilo, kiti
žuvo pokario partizanų kovose arba buvo ištremti
ir nužmoginti Sibire. Tie, kurie pasiekė laisvuo-

sius Vakarus, išleido“ Žemės“ antologiją, spausdino
„Literatūros lankus“. Bet kiek būtų padaryta visų
mano kartos bendraamžių normaliose literatūros ir
poezijos brendimo sąlygose laisvoje tevynėje per tuos
gerus 50 metų iki šių dienų! Juk tai pirmoji tautos
istorijoje karta, kuri augo nuo pirmojo mokyklos
skyriaus lietuviškos kultūros aplinkoje, kuri iki
kūrybinio subrendimo ir pasiruošimo gyvenimui ėjo
per lietuviškas mokslo institucijas laisvu ir užtikrintu
žingsniu. Ir kai reikėjo pradėti tikrą patį kūrybinį
darbą, viskas buvo ištaškyta brutaliausių okupacijų.
Šitą visos mano bendraamžių kartos likiminį tragizmą
visą gyvenimą nešu kaip sunkiai pakeliamą kalną...“
(201 psl.)
Iš K.Bradūno laiško V. Skrupskelytei,
Čikaga, 1987.07.29.
Ši atsakomybė už savo kartos kūrybinę raišką ir Lietuvos literatūros tęstinumą išeivijoje skatino imtis visų
leidybinių, organizacinių darbų ne tik Vokietijoje, bet
ir persikėlus per Atlantą į JAV. Visų JAV literatūrinių
sambūrių ir sumanymų centre K.Bradūnas. Jis ragina, kviečia, telkia rašančius tautiečius į literatūros
ir poezijos šventes, skaitymus, rūpinasi kūrybos leidyba. Auganti šeima, jos pragyvenimas reikalavo
savo, bet kūrybai po sunkios fizinio darbo dienos
likdavo naktys, jai skirtas kuklus kampelis namuose.
Draugams rašomų laiškų ištraukose atsiskleidžia poeto susirūpinimas ne tik savo kūryba, jos prasme ir
reikalingumu. Lydi ir kitas klausimas – kas skaitys,
kas vertins, kaip išsaugoti gimtąją kalbą svetimosios
apsuptyje. Poetui svarbu, kad būtų tinkamai paminėti
ir pagerbti lietuvių literatūros, poezijos pirmtakai, kad
būtų išsaugotas jaunystės draugo, anksti žuvusio karo
kelyje Vytauto Mačernio kūryba ir atminimas. Negailima savo laiko, lakštas po lakšto ieškant išblaškytų
jo kūrinių, renkant į vieną knygą. Lygiai taip pat su
nemažėjančia energija poetas pasiryžta kitam nelengvam darbui. Kai Lietuvoje išleistas Lietuvių poezijos
dvitomis pašykšti vietos išeivijos kūrybai, jis užsimoja
išleisti išeivijoje papildomą trečiąjį tomą. K. Bradūno
ir jo bendraminčių susirašinėjimas atskleidžia, kiek
darbo laiko teko įdėti, kol pasirode III tomas – antologija IIIt Lietuvių poezija išeivijoje (1971). Su tokia
pat energija kartu su R.Šilbajoriu parengiama ir Egzodo literatūra 1945-1990: literatūros istorija (1992)
Iš susirašinėjimų su H.Nagiu, B.Brazdžioniu,
A.Nyka Nyliūnu, V.Šlaitu, E.Matuzevičiumi, savo
buvusia mokytoja P.Orintaite ir kitais skleidžiasi
atidi, jautri ir atsiliepianti į kito kūrybą K.Bradūno
asmenybė, labai kryptingai ir geranoriškai telkianti
visus rašančiuosius gimtąja kalba, raginanti skelbti
savo kūrybą, auginti skaitytojus ten, kur gyventa,

Leidinio viršelis
siekti ryšių su skaitytojais Lietuvoje. Visiems išeivijos
rašytojams buvo svarbu – ar pasieks jų žodis Lietuvą,
ar bus ten reikalingi. O Bradūnui, kuris savo kūrybos
tema, stiliumi ir pasaulėjauta tarsi visai nenutolo nuo
paliktosios gimtinės, ypatingai norėjosi išsakyti savo
praradimo ir apmąstymų, prisiminimų būsenas. Viena
po kitos buvo leidžiamos poeto knygos, kuriose atsispindi prarastosios Lietuvos įvaizdis. Jo poezija
įvairiais keliais pasiekė ir Lietuvą, darė įtakos ne
vienam poetui.
Paskutiniame leidinio skirsnyje Sugrįžimai aptarta
K. Bradūno kūryba, jos leidyba ir sklaida Lietuvoje.
Bradūnai 1992 m. sugrįžo į išsiilgtą gimtinę, į mylimą
Vilnių. Lietuvoje ir išleistos paskutinės 8 poeto kūrybos
knygos, tarp jų ir dviejų dalių Sutelktinė, užpildydamos
paliktus sovietinių dešimtmečių nuskurdintos poezijos puslapius, praturtindamos juos nauja stilistika,
lietuviško žodžio ir minties, įvaizdžių magija, muzikalia eilute. Poetas sugrįžo į savo apdainuotą gimtinę,
kad pasiliktų joje visam laikui ...

Kazys Bradūnas
Ir gluosnio iškorijęs kelmas,
Ir kryžkelė galulaukių kalnely.
Kelionėje pavargęs atsisėdu.
Padangėm sklando gandras
Ir nuo rudenio saulė vėsta,
byrėdama į šiaurės ežerus.
Nuo paupio bažnytkaimių varpai
Viršūnėm girių plaukia.
Ateina laikas maldai
už duoną, darbą, poilsį ir saulę,
kuri iš lengvo vėsta,
byrėdama į šiaurės ežerus.

K. ir K. Bradūnai jau Lietuvoje 						

Iš rinkinio Devynios baladės
1965, Čikaga

Nuotraukos iš leidinio

In Memoriam

Atsisveikinome su
a.a. Alfonsu Stanevičiumi
Žmogus, jeigu tiki tuo, ką daro, gali padaryti labai daug. Dažniausiai tokie žmonės mažai
kalba ir daug šypsosi: jie laimingi. A.a. Alfonsas Stanevičius mažai kam pasakodavo, kad
gelbėja vienus iš gražiausių pasaulyje paukščius, miškines antis, kurios yra patys spalvingiausi
Šiaurės Amerikos vandens paukščiai, kad jos vėl sugrįžtų į anksčiau gyventas vietas, iš kurių
jas išvarė besiplečiančios gyvenvietės ir vis toliau pasitraukiantys miškai. Jo dėka miškinės
antys, jau beveik dingusios iš Hamiltono ir Halton apylinkių, vėl kasmet parskrenda ir lizdus suka jų gelbėtojo sukaltose dėžėse. Gamtos apsaugos tarnybos daug kartų apdovanojo
a.a. A.Stanevičių įvairiais apdovanojimais, žymenimis, dovanomis, o šį pavasarį jam atminti
pasodins ąžuoliuką; jo bendražygiai gamtos mylėtojai ant savo kepuraičių išsiuvinės ir jo
vardą; jo vardas bus iškaltas Garbės lentoje...
Tačiau gražiausią paminklą sau pasistatė jis pats: kiekviena ryškiaspalvė antelė visada
primins jų gelbėtoją a.a.Alfonsą Stanevičių.

Prisimenant
tėvelį
A.a. Alfonsas Stanevičius
gimė Rykantuose, netoli
Šiaulių. Su tėvais ir seserimi
pasitraukė per karą į Vokietiją.
Atvykusi į Kanadą šeima
atsidūrė Montrealyje, kur jo
tėvas atliko darbą pagal sutartį.
Mamos brolis pasikvietė juos
į Hamiltoną, kur užaugo visi
trys Stanevičių vaikai, iš kurių
vyriausias – Alfonsas. Hamiltono apylinkės tapo namais:
ten baigta Hamiltono Katedros
gimnazija ir universitete –
statybos inžinerija, ten visą
gyvenimą a.a. A.Stanevičius
išdirbo Stelco plieno fabrike.
Jis buvo giliai tikintis žmogus, nuo pat vaikystės patarnavęs per Mišias lietuvių
šventovėje Hamiltone ir anglų
bazilikoje, kur jis pasiekė
aukščiausią poziciją: iš 200tų tarnautojų buvo paskirtas
vyriausiuoju. Porą kartų per
metus vienas ar su anūkėlėmis
aplankydavo vienuolyną Hamiltone, kur seselės mokė jį
pradžios mokykloje.
Mišių nepraleisdavo. Abu
su mūsų mama dalyvaudavo, kur tik bebūtų, maldos būreliuose. Mielai aukojo šalpos organizacijoms.
Mašinoje buvo rožinis – nuo
pat jaunystės. Mėgo vairuoti.
Mašina buvo jo garažas, jo
ramybė, jo vaikaičių žaislų ir
žaidimų kambarys. Leido joms
spaudinėti kiekvieną mygtuką.
Daugelį metų priklausė skautams, šoko lietuvių tautinių
šokių grupėje, žaidė ledo ritulio komandoje, buvo ilgametis „Aukuro“ dramos teatro
aktorius. Persikėlęs į Torontą,
prieš ketverius metus surado
pensininkų klubą, kur pradėjo
žaisti kortomis. Bet tėvelio
aistra buvo gamta. Jis buvo
medžiotojų ir žūklautojų klubų
narys Hamiltone ir Ročesteryje.
Pastarajame tėtis buvo vienintelis kanadietis. Du kartus per
metus po savaitę džiaugėsi
Tūkstantyje salų. Ten užmezgė
nenutraukiamus draugystės
ryšius, lankydami su draugais
vienas kitą per šventes, vakarienes, ligas...
Sužinojęs, kad Ontario provincijoje nyksta miškinės antys, tėtis ėmėsi jas gelbėti. Kalė
dėžes, kėlė jas virš vandens, o
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2.50% *

1 metų RRSP GIC
Naujiems
indėliams

* Pasiūlymas galioja
iki Kovo 1, 2018.

T A U P O M OJ I
SĄSKAITA

INVESTICINĖ
SĄSKAITA

GIC
INDĖLIAI

RRSP ir RRIF
PENSIJŲ FONDAI
RESP (Mokslų taupomoji sąskaita)
taupomoji
TFSA (Neapmokestinama
sąskaita)
Kasdieninių kintamųjų palūkanų
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
Kasdieninių
palūkanų
5 metų
taupomoji

1.5%
sąskaita

(Pelno padalinimas netaikomas)

1.50%
1.80%
2.00%
2.10%
2.25%
2.50%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI
Fifty Point Conservation apylinkėse (Hamiltonas) surengtame
seminare A. Stanevičius pasakoja apie miškines antis ir moko,
kaip pagaminti dėžes, kuriose šios antys norėtų sukti lizdus.
2011 m. lapkričio 26 d.
Ntr. iš hamiltonconservation.ca
jose antys suko lizdus. Kas metai tas dėžes valydavo. Ministry of Natural Resources ir kitų
gamtos organizacijų pakviestas keliaudavo po visą rajoną,
pasakojo, mokė, kaip gelbėti
antikes, kaip padėti joms.
Tvarkė plačią ančių buhalteriją, kurioje – paukščių lizdų
vietovės, kiaušinių, perėjimų
skaičius visame Flamboro
rajone. Kiaušinius skaičiavo
tūkstančiais. Pagaliau įsigijo
GPS, kad galėtų surasti visus
lizdus.
Ontario provincijoje tėtį pavadino „Wood Duck Alfie“. Jo
vardas yra dviejose knygose
apie paukščius. Tėčio darbas
buvo daug kartų pažymėtas,
įvertintas, nors jis pats apie
tai mums ne visada ir pasakydavo... Jį sergantį lankę draugai prisipažino esantys tikrai
laimingi jį pažinę ir su juo
bendravę.
Nors praeity tėtis kelis kartus
pateko į Hamiltono laikraštį,
bet kai visai neseniai apie jį
rašė Hamilton Spectator ir
paskui Tėviškės žiburiuose –
apie „Miškinę antį Alfie“, lietuviai ir iš toliau atsiliepė su
džiaugsmu, sakydami nežinoję,
kokį gerą darbą jis darė.
Rūpinosi antikėmis ir Hamiltono lietuvių medžiotojų klube.
Buvo jau pradėjęs rūpintis ir
Monarch drugeliais, nes ir
jiems gresia išnykimas. Klube
pasodino krūmų, kurie patinka šiems drugeliams. Pradėjo
statyti inkilus mėlyniesiems
paukščiams (Bluebirds), nes
ir jų vis retėja.
Tėtei skambindavo pagalbos
ar patarimo: „Ką daryti – radau zuikelį, radau paukštelį, ką
lesinti, kaip užrišti paukšteliui
raištį?“
Mūsų tėvelis sekė pėdsakais

savo tėvelio, kuris mylėjo ir
gerbė gamtą ugningai, aistringai, buvo rimtas gamtosaugininkas. Gamtoj pajusdavo
ramybę, artumą prie Dievo...
Mes per daug nesidomėjome
tėvelio aistra. Mes, kaip
mama, gelbėjome Lietuvą.
Žinojome, kad tėvelis buvo
žinomas gamtosaugos srityje,
bet neįsivaizdavome, kiek – tik
jo ligos metu išgirdome, kiek
jis buvo gerbiamas, įvertintas
ir mylimas. Atvykę aplankyti
tėvelį jo draugai sakydavo,
kad jis buvo mėgstamiausias
– darydavo įdomiausių dalykų,
net nusiveždavo juokų knygutę
ir draugus juokindavo.
Vaikaičių gimimas suteikė
jam didžiausią džiaugsmą.
Nuo pat pradžių jis buvo
„Alfa“ – ne senelis, – ištartas
„Afa“. Su vyresnėmis lankydavo ir tvarkydavo lizdus,
skaičiuodavo kiaušinius,
žuvavo, varles gaudė kūdroje,
važiuodavo pamatyti pelėdos,
stebėdavo, kaip iš kokonų
išskrenda drugeliai... Vaikaičius
jis pavadino paukštelių vardais:
Audra – Višta (nes vištos kapstydamos žemę sėja sėklas),
Daiva – Varna (gudriausias
paukštis ir, kaip galima rasti
mitologijoje, atnešęs žmogui
ugnį), Lara – Vieversėlis, nes
lengvutės kojytės, o Aras pats
turi paukščio vardą. Paklausti,
kas jiems yra Alfa, išskečia
rankas ir atsako: „Mano pasaulis“.
Sulaukėme šimtų gražiausių
žodžių apie tėvelį, kuriems negalime nepritarti: „Tu esi tikras
draugas, ir mes branginame
kiekvieną minutę, praleistą su
tavimi“.
Dukra Onutė
Stanevičiūtė-Mills
Sūnus Matas Stanevičius

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kintamųjų palūkanų
3.90%
5 metų uždarytas, kintamųjų palūkanų 3.40%
1 metų pastovių palūkanų, atviras 3 . 29%
1 metų
3.09%
2 metų
3.19%
3 metų
3.29%
4 metų
3.49%
5 metų
3.69%
Komercinės kredito paskolos suteikiamos
pagal pareikalavimą

1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų
1 metų iškeičiamas
1 metų JAV dolerių

1.80%
2.00%
2.10%
2.25%
2.50%
1.50%
0.75%

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO
UŽSTATU 4.10% ir aukščiau

www.parama.ca

Visi pateikti nuošimčiai gali būti keičiami be įspėjimo

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas.
2975 Bloor W | 416-207-9239 | Pirm-treč 9-3.30 | Ketv-penk 9-8 | Šešt 9-1
1573 Bloor W | 416-532-1149 | Pirm-treč 9-3.30 | Ketv 9-6 | Penk 9-3.30 | Šešt uždaryta

ADVOKATAS

Algis S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.
• Ieškiniai dėl žalos, atsirandančios
ryšium su kūno sužalojimu
• Imigracija į Kanadą
• Testamentai ir įgaliojimai
NAUJAS
ADRESAS

• Palikimų administravimas
• Nekilnojamo turto sandoriai
• Konsultacijos Lietuvos respublikos įstatymų klausimais

300 The East Mall, 5th Floor, Toronto, ON M9B 6B7
Tel. 416 236-3060 · Fax 416 236-1809

Tinklapis www.pacelawfirm.com

El. paštas alpace@pacelawfirm.com

344 Lakeshore Road E., Suite A, Oakville, ON L6J 1J6
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Parama’s 66th annual meeting

Padėka

A a
ALFONSAS
STANEVIČIUS
1941 m. spalio 30 d. –
2017 m. gruodžio 20 d.
Po labai trumpos ligos inž. Alfonsas Stanevičius, apsuptas
mylimos šeimos, iškeliavo pas Dievą. Lankymas, Mišios ir
pietūs vyko Prisikėlimo parapijoje gruodžio 23 d.
Už ligonio lankymą ir už atnašautas Mišias esame nuoširdžiai
dėkingi Prisikėlimo parapijos kunigams: kleb. J. Šileikai,
OFM, prel. E. Putrimui, kun. A. Simanavičiui, OFM, kun.
A.Kasparavičiui, OFM, ir diakonui K. Ambrozaičiui. Ačiū
kun. Algimantui Žilinskui už pamokslą, atskleidžiant
a.a.Alfonso ryšį su dvasiniu ir bendruomenės gyvenimu.
Nuoširdžiai dėkojame už gausias aukas Mišioms ir dosnias aukas šv. Pranciškaus onkologijos centrui Lietuvoje.
Ačiū aukų rinkėjams, karsto nešėjams ir skaitytojams
Mišiose. Ačiū už skanius pietus, paruoštus šeimininkės p.
J. Gurklienės. Ačiū už atneštus tortus ir kitus skanumynus.
Ačiū visiems, pagerbusiems tėvelio, vyro, senelio atminimą,
pasidalijusiems prisiminimais, nuotraukomis ir pasakojimais apie Jį. Alfonsas buvo gamtos žmogus ir vaikaičių
mylimas tėvukas. Ačiū Jo gamtos klubams, organizacijoms,
kurie palaiko ryšį su mūsų šeima, kad pavasarį pagerbtų
Jį įvairiais paminėjimais. Ačiū už raminančius žodžius
nelaimės ištiktiems. Ypatingai ačiū, kad, nepaisydami
blogo oro nei ruošimosi artėjančioms šventėms, radote
laiko ir atvykote iš toliau ir arčiau būti su mumis ir išlydėti
mūsų mylimą tėvelį, vyrą ir senelį į paskutinę gyvenimo
kelionę. Jautėme jūsų visų palaikymą, jūsų šiltus užuojautos
žvilgsnius.
Liūdintys žmona Vida, duktė Onutė (John), sūnus
Matas (Raminta) ir Jo mylimi vaikaičiai
Audra, Daiva, Lara ir Aras

will be held on

Tuesday, March 6, 2018 at 7 p.m.
Lithuanian Hall, 1573 Bloor St. W., Toronto
Registration will commence at 6.30 p.m.
Parama’s Board of Directors invites members to join us for refreshments
immediately after the meeting.

66th Annual General Meeting Agenda
1. Opening Remarks
2. Reports of:
a) Chair
b) Chief Executive Officer
c) Audit Committee
d) Auditor
3. Discussion of Reports
4. Appointment of Auditors
5. Elections
a) Elections of three directors to fill three vacancies arising from expiring
terms.
6. Scolarships
7. Suggestions
8. Adjournment
Copies of 2017 audited financial statements, reports of the Audit Committee and the
Auditor and minutes from the 2017 AGM will be available for inspection at the meeting
and at the offices of the credit union 10 days prior to the AGM.

RESURRECTION CREDIT UNION LIMITED
NOTICE OF ANNUAL MEETING
OF MEMBERS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an annual meeting (the "Meeting") of the members
of Resurrection Credit Union Limited (the "Credit Union") will be held at Resurrection
Parish Hall at 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario, M9A 5G1 on Tuesday March 20,
2018 at 6:30 p.m. (Toronto time), for the following purposes:
1.

To receive the reports of the Credit Union's Board of Directors, Chief
Financial Officer, Audit Committee, Credit Manager and Auditors, as well
as to receive the Credit Union's audited financial statements for its fiscal
year ended December 31, 2017. Copies of such financial statements and
the reports of the Auditors and the Audit Committee will be available at
either branch of the Credit Union by March 09, 2018 and at the Meeting.

2.

To appoint the auditors for the Credit Union's fiscal year ending December
31, 2018 and to authorize the directors to fix the remuneration of the
auditors. Tinkham LLP (formerly named Tinkham and Associates LLP) are
currently the auditors of the Credit Union and the Board of Directors is
recommending that the members reappoint Tinkham LLP, as the auditors
of the Credit Union for its financial year ending December 31, 2018.

3.

To elect three (3) directors, in each case for three (3) year terms.

4.

To transact such other business as may properly be brought before an
annual meeting of members.

Laidotuvių namai
toronte, etobicoke
ir mississaugoje

Registration for the Meeting shall begin at 6:00 p.m. (Toronto time), please bring your
identification or passbook or account statement to register.
DATED the 1st day of February, 2018.

BY ORDER OF THE BOARD

Arunas Pabedinskas
Secretary

hamilton, on

Margutis Parcels

48 Hamptonbrook Dr., Toronto, ON, M9P 1A1

PARCELS TO LITHUANIA
For FREE pick up in your area call VIKTOR at

Tel. (416) 233-4601

For pick up in Wasaga call PETRAS at

Tel. (905) 383-1650

or email to: pysanka.inc@gmail.com

A.a. Aldonai (Kijauskaitei-Petrauskienei)
Norkienei mirus, užjausdami vyrą Joną, sūnus
Rymantą (Gabija) ir Alvydą, seserį Nijolę
Botyrienę, brolius kun. Gediminą ir Juozą (Regina) Kijauskus, podukras Ireną (Bob), Reginą
(Dell) Gable bei visų jų šeimas, gimines ir
artimuosius, "Pagalbai Lietuvos vaikams" aukojo: $100 (U.S.) S.J.Vyšnioniai, $50 (U.S.) –
V.Lukas, B.V. Biretai, po $40 – E.Gudinskienė,
M-E.J.Norkai, $30 – K.J. Zanon, po $25 –
F.M.Gudinskai, N.A.Simonavičiai, I.Stanaitytė,
D. J.Trumpickai, po $20 – H.Liaukienė,
N.H.Otto, A.Sakalaitė, A. Stanaitienė.

A.a. Birutei Lukošienei mirus, užjausdami
sūnų Edį (Iria), dukterį Angelę (Vic) jų šeimas,
gimines ir artimuosius "Pagalbai Lietuvos
vaikams" aukojo: $50 – D.Rugienis; $35 –
L.D.Davis; po $20 – R.V.Navickai, A.Sakalaitė,
A.K.Žilvyčiai.
A.a. Vidai Staniūtei ir a.a.Bronei Stanienei
mirus, užjausdami pusseseres ir dukterėčias
Ramoną Milerytę, Dale Goodman, Donna
Stuokaitę ir jų šeimas, "Pagalbai Lietuvos vaikams" aukojo: $60 – I.Ross; $50 – A. Rocchi; po $40 – A.Stanaitienė, V.Verbickienė; $30
E.Gudinskienė; po $20 – F.M. Gudinskai, N.H.
Otto.
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Tel: 416-239-9889
klfondas@on.aibn.com

Toronto Kanados lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus kartu švęsti Lietuvos
nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį!

LIETUVOS ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS-KONCERTAS
2018 m. kovo 3, šeštadienį,

2 v.p.p. Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd. Missisauga
(Įėjimas nemokamas)

Koncerto programoje dalyvauja: choras „EXULTATE“, jaunimo šokių grupė „ŠVYTURYS“
(Klyvlandas), lietuvių choras „BALSAS“ (Montrealis), lietuvių choras „VOLUNGĖ“,
lietuvių jaunimo šokių ansamblis „GINTARAS“ (Torontas)
Tą pačią, kovo 3 dieną, 7 v.v. Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W., Toronte)
rengiamas šventinis pokylis-banketas

KLF taryba paskyrė

ite 2018
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Kanadoje (235 dalyviams) virš $35,000
Remkime
lietuvybės
veiklą
ir išlaikymą!
dalyvauti
Kanados
lietuvių
dienose,
Otavoje

Prisiminkime mūsų fondą gyvybės draudimuose,

Tapkime Kanados
lietuvių fondo nariais!
bei savo testamentuose.

Remkime lietuvybės veiklą ir išlaikymą! Prisiminkime mūsų fondą
gyvybės
draudimuose,
bei savo
testamentuose.
KLF pastoviai
remia
Tėviškės
Žiburius

Aukotojams
išrašomepakvitavimus
pakvitavimuspajamų
pajamųmokesčių
mokesčiųsumažinimui
sumažinimui
Įnašams išrašome

Daugiau žinių galite rasti Toronto Kanados lietuvių bendruomenės „Facebook’e
www.facebook.com/groups/TorontoKLB
arba rašydami el. žinutę adresu TorontoKLB@gmail.com

LABDAROS ŽINIOS
• Labdaros Fondo direktorių taryba posėdžiavo
sausio 23 d. slaugos namuose.
• Sveikatos priežiūros direktoriaus Dr. M.
Valadkos pranešimas skatino direktorių tarybą
žvelgti į sveikatos priežiūros ilgalaikius
poreikius. Daugumai daktarų, kurie aptarnauja
“Labdarą”, jau virš 71 m. amžiaus. Buvo siūlyta
pasikliauti Nurse Practitioner paslaugomis, taip
pasidalinant sveikatos priežiūros darbais. Šiuo
klausimu bus tariamasi toliau.
• Administratorius Eric Harela savo pranešime
pabrėžė, kad “Labdaros” lovų užimtumas siekia
99.1%. Mūsų namų slaugės kas ketvirtį lanko
tobulinimosi kursus, mokydamosios odos ir
žaizdų priežiūros, kritimų valdymo, infekcijų
kontrolės ir t.t. Gruodžio 3 d. labai sėkmingai
praėjo gyventojų kalėdinė šventė – koncertas su
vaišėmis, or gruodžio 6 d. – Labdaros savanorių
kalėdinis pobūvis. Lapkričio 28 d. „Labdaroje“ įvyko pratybos, kaip elgtis gaisro atveju –
sėkmingai ir be inspektoriaus, kuris tai stebėjo,
priekaištų. Gyventojų valgyklose jau yra nauji
stalai ir kėdės, tačiau kai kurie gyventojai dar
nori senų kėdžių – jos bus pamažu keičiamos,
atėjus naujiems gyventojams.
• ACC valdytojo Robert Berg pranešime
pastebėta, kad šiuo metu 33,000 žmonių laukia
vietų slaugos namuose Ontario provincijoje ir
kad dauguma laukia bent 3 metus. Slaugos namų
poreikis yra didelis. Ruošiamasi 2017 m. pa-

london, on
• Sausio 27, šeštadienį, mirė
a.a. Regina Miškinytė, 65 m.
amžiaus. Ji palaidota iš Mary
Immaculate šventovės vasario 1, ketvirtadienį, Šv. Petro
kapinėse. Nuoširdi užuojauta
jos sesutėms, giminėms bei artimiesiems.
• Vasario 4, sekmadienį,
po 3 v.p.p. Mišių, parapijos
salėje įvyko Londono lietuvių

baigos auditui.
• Iždininkės Virginijos Pečiulytės pranešime
patvirtinta 2017 m. biudžeto ataskaita ir naujasis 2018 m. biudžetas. Taryba patvirtino pirmenybinius 2018 m. projektus: lauko baldų
įsigijimas, slaugių stočių atnaujinimas visuose
trijuose aukštuose, slaugių pašaukimo sistemos
ir lauko durų užrakinimo mechanizmo dalių
įsigijimas. Iš viso tai gali kainuoti $105,400.
BINGO lėšos naudojamos įsigyti gyventojų
kilnojimo aparatūrai, kėdėms su ratukais bei
terapeutinėmis pagalvėlėmis, specialioms
kėdėms dušui, gyventojų užklotų šildymo
aparatams įsigyti. BINGO lėšos gali būti naudojamos tik pagal Toronto miesto nustatytas
taisykles.
• Metinis fondo narių suvažiavimas įvyks
balandžio 10 d. „Labdaros“ slaugos namuose,
Tado svetainėje. Registracija 6 v.v. Susirinkimo pradžia 7 v.v. Nominacijų komisija – Julija
Šimonėlytė ir Rimantas Petrauskas.
• “Toronto Challenge” miesto organizuojamos eitynės įvyks sekmadienį, birželio 10 d.
„Labdaros“ komandą renka aktyvinimo skyriaus
darbuotojas Nerijus Augutis ir direktorė Julija
Šimonėlytė.
• Šeimų tarybos pirmas šių metų susirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 25 d., 1 v.p.p.,
„Labdaroje“, Tado svetainėje. Koordinatorės:
Laima Underienė, Liucija Kaminskienė ir Rasa
Bukšaitytė-Wilkinson.		
Gabija

bendruomenės valdybos metinis
ataskaitinis susirinkimas. Buvo
aptarta nemažai bendruomenės
reikalų. Vaišinomės kavute bei
pyragėliais ir žiūrėjome ekrane
rodomų įvairių praėjusių metų
savo bendruomenės veiklos
vaizdų.
• Kovo 4, sekmadienį, minėsime Lietuvos valstybės demokratiniais pagrindais atstatymo šimtmetį. Mišių skaitiniai
bus imami iš Tikinčiosios Lietuvos šventei skirtųjų pamaldų.
Melsimės, kad medžiaginiuose
rūpesčiuose paskendusioje Lietuvoje imtų viršų dvasiniai
reikalai, ir kartu su Lietuvos
vyskupais atnaujinsime savo
pasiaukojimą Švč. Marijai, savo
tautos Globėjai. Tuoj po Mišių

KLB Londono apylinkės valdybos kvietimu visi dalyvaukime
minėjime Mary Immaculate parapijos salėje. Minėjimo metu
bus parodytas lietuviškos muzikos koncerto įrašas ir renkamas
bendruomenės nario mokestis.
Taip pat rengiamos vaišės ir
malonus pabendravimas.
• Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais Mišios aukojamos
3 v.p.p. Mary Immaculate
šventovėje, 1980 Trafalgar St.,
London, ON.
• Kovo 4, sekmadienį, Mišios
bus aukojamos už Petrašiūnų
šeimos mirusiuosius; balandžio
1, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už Vaičiulių šeimos
mirusiuosius ir a.a. Oną Naujokaitienę.

delhi, on
• Vasario 11, sekmadienį, jungdamiesi su Lietuvos vyskupais,
susirinkusiais Trakuose prie trimis vainikais vainikuoto prieš
300 metų Dievo Motinos Marijos paveikslo, ir su visomis pasaulio lietuviškomis parapijomis, kartu atnaujinome savo protėvių
puoselėtą atsidavimą Švč. Mergelei Marijai, bendra malda Mišiose
tardami vienu balsu pasiaukojimo žodžius Nekaltajai Marijos,
Lietuvos Globėjos, Širdžiai.
• Vasario 18, ateinantį sekmadienį, 11 v.r., aukojamomis
Mišiomis ir po jų parapijos salėje minėsime Lietuvos valstybės

LEDAS

R E F R I G E R AT I O N

Air Conditioning & Heating
Oro vėsinimo ir šildymo sistemų

PATIKRINIMAS • IŠVALYMAS • PAKEITIMAS
Skambinti R. Jareckui
Tel. 416-825-3328

Lina Kuliavas

Toronto, ON

416-762-8255, 416-616-1600 (cell)
email: lina@kuliavas.com

website: www.LinaKuliavas.com

demokratiniais pagrindais atstatymo šimtmetį. Ta proga esame
pakvietę ir Londono lietuvius mus aplankyti bei kartu iškilmę
atšvęsti.
• Aukų pakvitavimai valstybinių mokesčių (Income Tax)
sumažinimui už praeitus metus jau dalinami parapijos salėje po
Mišių. Neatsiėmusiems jie vėliau bus išsiuntinėjami paštu.
• Mišios mūsų šventovėje dabar aukojamos sekmadieniais 11
valandą ryto.
• Vasario 18, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Alfonsą
Žebertavičių.
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lietuvos
kankinių
parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį parapijoje vyko Šeimų šventė ir linksmos Užgavėnės. 10 v.r. drauge
su šeimomis visi kartu šventėme
Mišias, dėkojome Dievui už
meilės pašaukimo dovaną, sutuoktiniai iškilmingai atnaujino
santuokos sakramento pažadus.
Po Mišių parapijos salėje vaišinomės klebono Nerijaus kartu
su jaunimu ir šeimomis keptais
įvairių rūšių blynais, pyragais
ir kava.
• Vasario 14, trečiadienį, Pelenų diena pradėsime
Gavėnios laiką, kuris trunka
40 dienų iki Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišių. Pelenų
trečiadienį, 8.30 v.r. ir 7 v.v.,
mūsų šventovėje švęsime Mišias, per kurias maldininkų
galvos atgailos ir atsivertimo
ženklan bus barstomos pelenais. Tą dieną pamaldose
nedalyvaujantiems galėsite
parnešti ir galvas pelenais pabarstyti namuose.
• Vasario 18, sekmadienį,
švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir a.a. kun. Petro Ažubalio 100 metų sukaktį.
9.30 v.r. melsimės prie jo kapo
Šv. Jono lietuvių kapinėse, 10
v.r. Mišiose dėkosime Dievui už
laisvą Tėvynę Lietuvą ir už Anapilio sodybos steigėją bei Lietuvos kankinių šventovės statytoją. Po Mišių parapijos salėje
vaišinsimės pyragais su kava,
vyks “Dainos” grupės koncertas.
• Vasario 24, šeštadienį,
Vasagoje švęsime Lietuvos
valstybės atkūrimo ir a.a.
kun. Petro Ažubalio 100-metį.
2 v.p.p. Mišiose dėkosime Dievui už laisvą Tėvynę Lietuvą ir
už Anapilio sodybos bei Gerojo
Ganytojo misijos steigėją. Po
Mišių KLB Vasagos apylinkės
valdyba rengia minėjimą,
kuriame lietuvių muziejaus
-archyvo vedėja Danguolė Juozapavičiūtė pristatys parodą
“Sharing Our Stories”.
• Gerojo Ganytojo misijoje
Vasagoje Mišios bus ne kovo
3, šeštadienį, bet kovo 4, sekmadienį, kad norintieji galėtų
dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio
šventėje kovo 3, šeštadienį, 2
v.p.p., Anapilio salėje.
• Gavėnios susikaupimas
mūsų parapijoje šiais metais
vyks kovo 23-25 dienomis.
• Sausio 26 d. Toronte mirė a.a.
Birutė Pranienė, 91 m. amžiaus.
Ji palaidota iš Lietuvos kankinių
šventovės sausio 31 d. Šv. Jono
lietuvių kapinėse. Drauge su artimaisiais ją lydime malda.
• Lietuvos kankinių šventovėje (Anapilyje) vasario 18,
sekmadienį, Mišios 10 v.r. už a.a.
Birutę Kriaučiūnaitę-McKenny;
vasario 25, sekmadienį, Mišios
10 v.r. už Valadkų ir Stripinių
šeimų mirusius.
• Gerojo Ganytojo šventovėje
(Vasagoje) vasario 17, šeštadienį,
Mišios 2 v.p.p. už a.a. Aleksą (X
metų) ir Sofiją (XXXVII metai)
Kusinskus; vasario 24, šeštadienį,
Mišios 2 v.p.p. už a.a. Batūrų ir
Balsų šeimų mirusius.

Toronto
Prisikėlimo
parapijos žinios
Sveikiname visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
100-mečio diena – VASARIO
16-ĄJA!
Vasario 16-oji – iškili data,
menanti atgautą laisvę, sunkiai nueitą kelią, kurį įveikėme
tik būdami dvasiškai stiprūs,
orūs ir vieningi. Kad ir kokie
visi būtume skirtingi, mus jungia bendra istorija, bendros
tradicinės vertybės. Tegul mūsų
visų prasmingų darbų pamatu
būna meilė ir pagarba savo
Tėvynei Lietuvai.
2018 metų kalendorius – atsiliepk… ateik… esi laukiamas…
• Vasario 14 d. Pelenų diena; kovo 4 d. Kaziuko mugė;
kovo mėn. (data bus žinoma
vėliau) Gavėnios rekolekcijos;
kovo 30 d. Didysis penktadienis; balandžio 1 d. Velykos;
balandžio 15 d. “Volungės”
moterų ansamblio koncertas;
balandžio 20-21 d.d. naudotų
drabužių ir daiktų išpardavimas;
balandžio 29 d. metinis parapijos susirinkimas; gegužės 6
d. Pirmoji komunija; 65-osios
pirmųjų Mišių metinės (data bus
žinoma vėliau); Sutvirtinimo
sakramentas (data bus žinoma
vėliau); birželio 9 d. “Vilties
bėgimas”; “Kretingos” stovykla angliškai kalbantiesiems liepos 1-14 d.d., lietuviškai kalbantiesiems liepos 15-28 d.d.;
spalio 26-27 d.d. naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas;
lapkričio 10 d. parapijos 65mečio iškilmingas pokylis;
gruodžio mėn. (data bus žinoma
vėliau) Advento rekolekcijos;
gruodžio 9 d. kalėdinis koncertas; gruodžio 24 d. Kūčios;
gruodžio 25 d. Kalėdos.
• Mirties pranešimai: a.a. Stasys Vaivada, 100 m. amžiaus.
Palaidotas iš mūsų šventovės
vasario 2 d. Paliko sūnus Tomą
ir Mykolą.
• a.a. dr. Jerry Zownir, 82 m.
amžiaus. Palaidotas iš mūsų
šventovės vasario 12 d. Paliko sūnus Mark (Kristin), Jeff
(Laura) ir vaikaites Sofiją ir
Viktoriją. Amžiną atilsį duok
mirusiems, Viešpatie.
• Vasario 18 Mišios 9 v.r.
už a.a.Stasę ir Vaclovą Bartusevičius; 11 v.r. už gyvus ir
mirusius parapijiečius; už
a.a.Genovaitę Šimkienę (1 m.);
už a.a.Elenutę Barakauskienę
(30 m.); už a.a.Igną (34 m.)
ir Liną (4 m.) Juzukonius; už
a.a.Reginą Antanaitienę (2
m.); už a.a.Aldoną Norkienę;
a.a.Mary Dunn Jaglowitz;
a.a.Antaną Laurinavičių; už

LITAS

a.a.Algį Žemaitį; už a.a.Anicetą
ir Eleną Prialgauskus.
• Vasario 25 Mišios 9 v.r. už
a.a.Viktorą Alksnį; 11 v.r. už
gyvus ir mirusius parapijiečius;
už a.a.Leoną Skukauską; už
a.a.Ipolitą Stanevičių; už
a.a.Kristiną ŠimkutęSukauskienę; už a.a.Petrą Kondrotą; už Prakapų šeimos mirusius; už a.a.Barb Sadowski; už
a.a.Algį Žemaitį; už a.a.Anicetą
ir Eleną Prialgauskus.

Lietuvių Namų žinios
• Vasario 16, penktadienį,
7 v.v. Lietuvių Namuose
lietuviškos muzikos koncertas
„Skriski, skriski Lietuvėlėn“.
Dalyvauja Lietuvos solistės
Asta Krikščiūnaitė, Kristina
Petrauskas ir pianistė Audronė
Kisieliūtė, fortepijoninis duetas Leokadija PaulauskaitėKanovičienė ir Ilona DamašiūtėBeres. Įėjimas – laisva auka.
• Vasario 21,trečiadienį, 7
v.v. LN dainininkės Rūtos
Ščiogolevaitės koncertas. Dėl
bilietų skambinti Mariui 705818-4832.

maironio
mokyklos žinios

• Vasario 17 d. nebus pamokų
- Šeimos savaitgalis.
• Vasario 3 d. KLJS atstovai
mokykloje, kaip ir kasmet,
surengė užsiėmimus mokyklos ir lituanistinių kursų mokiniams Vasario 16-tosios
proga. Nuoširdžiai dėkojame
Dainai Šablinskaitei, Kassandrai Kulnys-Douglas, Sabrinai Kulnys-Douglas, Adomui
Grybui, Elenutei Zubrickaitei,
Taurui Zenkevičiui, Aurai Gabrytei, Medai Krukonytei, Linui
Kairiui ir Lukui Kairiui.
• Šiais metais yra Lietuvos
Nepriklausomybės akto šimtmetinė sukaktis. Ta proga visų
klasių mokiniai piešė piešinius
“Dovana Lietuvai”.
• Kovo 10 d. ir kovo 17 d.
nebus pamokų: pagal TCDSB
kalendorių – pavasario atostogos .			
Živilė
REIKALINGAS naktinis budėtojas mažuose senelių priežiūros namuose. Skambinti Anželai Biondi tel. 416-828- 9519.
Reikalingi turintys darbo
patirtį ir teisę dirbti (turintys
SIN) dažytojai. Dirbama pagal
atskiras užduotis. Būtina turėti
automobilį, darbo įrankius.
Skambinti darbo dienomis
(pirm.-penkt.), telefonu 905814-8629 7 v.r.- 5 v.p.p.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
416-588-2808 x 26 dienos metu.
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montreal
Aušros Vartų parapija

Klebonas pradėjo dalinti mokesčių kvitus (Income Tax
Receipts) šventovėje prieš ir po Mišių. Nepasiėmusiems kvito
iki šio mėnesio pabaigos, jis bus siunčiamas paštu.
Montrealio lietuvių bendruomenė, pirmininkė Daiva Jaugelytė, kviečia visus į Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą (100
metų) vasario 25, sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijos salėje,
12 v.d., po 11 v.r. Mišių, kuriose giedos jungtinis abiejų parapijų
choras. Tą sekmadienį Aušros Vartų parapijoje Mišios bus 9
v.r., po jų 10 v. r. autobusas veš nemokamai žmones iš Aušros
Vartų šventovės į Šv. Kazimiero šventovę; po minėjimo atveš
visus atgal. Kas nori užsisakyti vietą tame autobuse, skambinkite garbės konsului A.Staškevičiui tel. 450-347-0583. Šiame
minėjime dainuos Montrealio lietuvių choras „Balsas“, šoks
Montrealio lietuvių šokių grupė „Gintaras“; kalbės Lietuvos
ambasadorius Kanadai Darius Pranckevičius, bus vaišės. Įėjimas
– laisva auka Montrealio lietuvių bendruomenei. Dalyvaukime
visi. 					
Inf.

Šv. Kazimiero parapija
Sveikiname mūsų parapijietę Matildą Markauskienę,
sulaukusią pirmo provaikaičio. Hugo Barbot gimė š.m. sausio
mėn. San Francisco gyvenantiems tėvams Nadia ir Cory Barbot, Irenos Markauskaitės dukrai ir žentui. Geriausi linkėjimai
jaunai šeimai.
Sausio 21 d., eidama 94-tuosius metus, mirė ilgametė
parapijietė, Šv. Elžbietos ir Šv. Onos draugijų narė Matilta
Tautkuvienė (Tautkus). Velionė gimė Lietuvoje; būdama jauna,
su šeima atvažiavo į Montrealį, kur užaugo, ištekėjo ir užaugino
šeimą. Laidotuvių Mišios buvo mūsų šventovėje vasario 3
d., jas atnašavo velionės sūnėnas monsj. John Pilkauskas iš
Uxbridge, ON. Užuojauta sūnums Robert ir Gary su šeimomis,
vaikaičiams ir giminėms.
Dailininkės Rasos Pavilanienės parodos atidarymas
(vernisažas) vyko sausio 24 d. Victoria Hall galerijoje, Westmount, QC. Parodoje yra 15 naujų įvairiomis temomis paveikslų,
tapytų aliejiniais dažais ant drobės arba ant medžio. Ta proga
dailininkę pasveikino lietuvių meno mėgėjai. Paroda veiks iki
vasario 23 d.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šimtmečio metais
vasario 11 d. Lietuvos vyskupų kvietimu, kartu su visomis
lietuviškomis parapijomis buvo pasimelsta vieninga malda,
Lietuvą paaukojant Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos,
Širdžiai. 					
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Sausio 28, sekmadienį, po Mišių įvyko metinis parapijiečių
susirinkimas. Klebonas Paulius Mališka pradėjo susirinkimą
malda. Susirinkimo sekretorė Linda Visockytė-Poole perskaitė
praeitų metų parapijos susirinkimo protokolą, kuris buvo patvirtintas be svarstymų. J.Adamonytė ir A.Brilvičienė sutiko
dirbti rinkimų komisijoje. A.Skrupskytė ir N.Šukienė baigė
savo pareigas. Aklamacijos būdu jos buvo išrinktos kitam 3
metų terminui. R.Brylewicz sutiko užbaigti J.Zienko terminą.
Parapijos komitete šiemet dirba kleb. P.Mališka, D.MickaitėHéroux, R.Išganaitis, A.Skrupskytė, N.Šukienė, M.Vienožinskis
ir R.Brylewicz. Klebonas ir parapijiečiai nuoširdžiai dėkoja
Montrealio lietuvių kredito unijai „Litas“ už $5,000 auką mūsų
salės atnaujinimui. J.Adamonytė, A.Pališaitis ir A.Skrupskytė
paaiškino kaip norėtų pagerinti salės sceną ir šviesas. Šiais
metais mūsų parapijoje bus 4 ypatingos šventės: vasario 25 d.
Nepriklausomybės šventė; kovo 11 d. – metinė parapijos Šv.
Kazimiero šventė; balandžio 22 d. – metinis “Lito” susirinkimas;
spalio 7 d. – Montrealio lietuvių šventė. Susirinkimo pabaigoje
A.Pališaitis parapijiečių vardu padėkojo parapijos komitetui už
jų darbą, klebonas padėkojo visiems parapijiečiams už pagalbą
parapijai. Po susirinkimo visi vaišinosi parapijos komiteto
paruoštomis ir parapijiečių atneštomis vaišėmis.		
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Montrealio lietuvių kredito unija “Litas”

STUDENTŲ DĖMESIUI!

Konkursas stipendijai gauti:

$2000 universiteto ir
$500 kolegijos (Cegep) studentams.

Paskutinė šių metų stipendijų prašymo diena
yra 2018 m. kovo mėn. 15 d.
Stipendijų įteikimas įvyks 2018 m. pavasarį
kredito unijos "Litas" metiniame susirinkime
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės "Lite"
1475 RUE DE SEVE MONTREAL, QC H4E 2A8
TEL: 514-766-5827

