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Vainikai visiems
Per nepriklausomybės kovas, per 22 metų laisvo gyvenipatirtį, per okupacijas, atgimimą ir vėl atgautą nepriklausomybę atėjome iki 90-osios Vasario 16-osios.
IEK visko būta per tuos devynis dešimtmečius! Kai
kas surašyta knygose, mokyklų vadovėliuose, pasenusiuose laikraščiuose, kai kas išliko žmonių atmintyse. Tautos istorijos žvilgsniu - laikotarpis buvo trumpas.
Bet turiningas, viskuo perpildytas, sujauktas ir šviečiantis,
ir žiaurumų aptemdintas, švarus ir kruvinas. Kas per tą 90
metų vyko Lietuvoje, kur nors kitur driekėsi per šimtmečius. Kodėl viskas čia susigrūdo - toje brangioje mūsų gimtinių žemėje? Ant tako gyvenome, ne vienas vis sako, primena, kartoja. Ten mums buvo skirta kurtis - labai labai seniai, kai Mindaugą karaliumi vainikavo ir dar seniau, kai
baltų gentys žavėjosi šventais miškais ir gėrė lietaus vandenį kaip šventą. Neapkaltinsi senolių, kad jie tą vietą pasirinko, tą taką, kuris kunigaikščių laikais nebuvo takas - tada
Lietuvą kaip didelę valstybę Europa matė ir vertino kaimynai, rėmė ir pavydėjo, puldinėjo ir taikos sutartis rašė, nešė
kryžiuose paslėptus kalavijus ir klastą. Tarsi tos ilgos istorijos atšvaitai susiliejo į pastarąjį 90-metį, kaip akivaizdi pamoka, rodanti, ką toliau daryti, kaip veikti, kokiais būti,
kad niekada nebepasikartotų siaubingos, niekingos, apgaulėmis apipintos, be galo rūsčios dienos. Daug kraujo pralieta, daug žmonių gyvybių ir turto paaukota, kad išliktume
ten, kur pradėjome gyventi, kad Baltijos jūra, Nemunas,
ežerai, upės ir miškai neliktų tik geografijos dalimis, bet
mūsų pačių. Kur beatitoltume, kartu turėtume nešti gimtosios žemės regėjimą kaip būtinus vaistus, apsaugančius nuo
mo
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viliojančių miražų.
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ASARIO 16-oji kaip vainikas ant kiekvieno savo tė
galvos. Kiekvienas - karalius, ir tai
valdantis ne akmenines tvirtoves, ne beribių žemių
plotus, bet šviesiausias savosios tautos ateities vizijas, kurių
nei Europa, nei kitos jėgos negali atimti, mažinti, niekinti,
išmainyti į netikras vertybes. Jokios sutartys ar sąjungos negali jų paliesti, jeigu tautai tai nenaudinga. Šiandien tokie
įsitvirtinimai labai reikalingi, nepaisant įvairiausių siūlymų,
gundymų, neaiškių pažiūrų globalizmo vardais prisidengus.
Mat kai įsisiūbuoja naujovės, ir vis garsiau nuskamba įdo
mūs šūkiai, rodos, taip ir reikia. Kyla baimė, kad neatsiliktum, kad kažkur nepavėluotum. Ima noras laiku prisišlieti
ir eiti su tais, kurie gal žino, kur eina ir veda. O tada tauta,
tarsi kokia pavargusi senutė, turi trauktis iš kelio naujiems
žygeiviams praleisti, nes šie veržiasi pasauliui vadovauti lyg
tikro Vadovo-Kūrėjo jau nebebūtų. Ne - tauta niekur neturėtų nusišalinti. Ji privalo likti savose pozicijose ir prisiimti
visišką atsakomybę už nepriklausomos valstybės ateitį. Lietuvos konstitucija, priimta ir referendumo nubalsuota, skelbia: "Lietuvos valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso
Tautai. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto,
savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus" (Pirmas skirsnis, 1,2,3,4
straipsniai). Tui būtina prisiminti švenčiant Vasario 16-ąją ir
kone kasdien iš šalies girdint tautos reikšmę mažinančių,
keistų, abejingų balsų. Tautų suartėjimas bei jų glaudesnis
bendravimas sumažėjusiame pasaulyje neturėtų griauti tautos pamatų. Belieka tarti: tegyvuoja lietuvių tauta! Ir ne tik
tarti, bet ir dirbti, veikti taip, kad ji gyvuotų, augtų, tobulėtų
atstatytoje savoje valstybėje, kuri tik ji viena tegali sudaryti
tinkamas sąlygas tautai klestėti. ČS
vynę mylinčio
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Paminklas okupantų nužudytiems 1918 metų Vasario 16 nepriklausomybės akto signatarams
atminti Vilniaus Rasų kapinėse

Kenotafas Vilniaus
GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Praeitų metų nepaprastai gražaus rudens
pabaigoje, prieš pat Vėlines, Rasų kapinėse
buvo atidengtas įspūdingas skulptoriaus V.
Urbanavičiaus paminklas - pilko akmens kryžius (kenotafas - tuščias kapas) okupantų nužudytiems trims Vasario 16-osios signatarams:
Kazimierui Bizauskui (1893-1941), Pranui
Dovydaičiui (1886-1942), Vladui Mironui
(1880-1953) atminti. Kur jie palaidoti (užkasti) nežinoma. Tiek težinoma, kad jauniausias
signataras (K. Bizauskas) sušaudytas netoli
Bigosovo geležinkelio stoties (Polocko kryptim) 1941 m. birželio 26 d. (karui prasidėjus,
"neturint galimybių toliau vežti"), P. Dovydaitis taip pat sušaudytas po metų (1942) Sverdlovsko lageryje, o vyriausias iš trijų - V. Mironas - nukankintas Vladimiro kalėjime (1953).
Žuvusiųjų atminimo įamžinimo, sumanymo
įgyvendinimo siela - Lietuvos nacionalinio
muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Jos dėka
paminklo statyba buvo įtraukta į Lietuvos tūks

tantmečio minėjimo programą; lėšų vyriausybė

skyrė

iš rezervo.
Nuoširdžiai apgalvotą, jautrų renginį pradėjo keli "Ūlos" ansamblio vyrai, padainavę
Graži tu mano brangi, Tėvyne. Po dainos kalbėjo seimo pirmininko pavaduotojas Č. Juršė
nas. (Jis priminė signatarų reikšmę- "Prieš 90
metų jie paskelbė Lietuvos nepriklausomybę
( „. ). Mūsų pareiga pagerbti visus tuos vyrus,

Rasų kapinėse

mokytis iš jų". Antrasis kalbėtojas - istorikas
prof. A. Tyla. (Į nemažą susirinkusių būrį jis
kreipėsi žodžiais: "Kilnaus susirinkimo dalyviai". Toliau pabrėžė: "Užtektų to, kad jie
pasirašė aktą. Bet ne, dirbo toliau - aktyviai
dalyvavo valstybės kūrime". Iš 20-ies signatarų-kūrėjų sugrįžo į Lietuvą tik Aleksandras
Stulginskis, kiti - sušaudyti, nukankinti. "Štai,
ką reiškia sovietizacija - okupantui nereikėjo
valstybinės savimonės". Baigė raginimu "Būkime budrūs"). Ir trečiasis kalbėtojas 1990-ųjų metų signatarų klubo pirm. S. Kašauskas. ("Mes dėkingi šitiems žmonėms. Jų
dvasia, jų siekimai, kaip ir mūsų. Ateis jaunimas, padės gėlių". Įvertino ir patį paminklą "Jis puikus, pastatytas didžiavyriams").
Signatarų atminimą pagerbęs kardinolas
A. J. Bačkis pašventino paminklą. "Ūlos" vyrai giedojo Viešpaties angelą, Amžinąjį atilsį,
mažai tegirdėtą liaudies dainą apie sakalėlį:
Tu aukštai lakiojai (... ), nulėk, nulėk sakalėli,
visus pasveikinti ir pabaigoje o~ neverk motušėle.
Plokštę, tokios pat pilkos spalvos kaip ir
paminklas, nuklojo gėlės, vainikai (prezidento, dalyvavusio renginyje, Kovo 11-osios
signatarų klubo, giminių, bičiulių), degančios
žvakelės.

Visa supa rudens popietės vėsa, kapinių
rimtis. Neverk, motušėle, Jų - sušaudytų, nukankintų, nežinia kur užkastų, numestų - dvasia dar gyva„.
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Kurlink žengs
žmonija 2008-aisiais?
Tęsinys

iš 5 nr.

Lietuvos

nepriklausomybės

siekio ginti 1991 metais sausio 13

dieną į

Vilniaus gatves

išėjo

tūkstančiai Lietuvos žmonių. Be ginklo, su daina ir pasiryžimu jie užtvėrė kelią sovietiniams
tankams, gyvąja grandine dieną naktį apjuosę saugojo Parlamento rūmus. Trylika laisvės
gynėjų tapo šios sovietinės agresijos aukomis. Lietuva juos su dideliu liūdesiu ir pagarba palydėjo į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapinėse. Bet jie nebuvo paskutinės griūvančio ir itin

pikto režimo aukos. Vėliau įvyko Medininkų žudynės, kur pasienio poste iš pasalų užpuolę
ypatingai žiauraus OMON smogikai nužudė Lietuvos pasienio sargybinius. Tokia nepriklausomybės kaina prisimenama kasmet, minint jų žūties datą ar švenčiant Nepriklausomybės
dieną. Minėjimas Antakalnio kapinėse prie paminklo žuvusiems 2008 sausio 13 d. Vainikus ir
gėles prie paminklo padeda Lietuvos respublikos prezidentas V. Adamkus ir kiti vyriausybės
atstovai.
Ntr. O. Posačkovos (iš tinklalapio "Lietuvos respublikos seimas" archyvo)

Tarptautiniai planetos Žemės ir Higieninių paslaugų metai
Kitas JTO sumanymas yra "Tarptautiniai planetos Žemetai", kuris siejasi su pastaraisiais keliais metais ne tik
žinovų rateliuose, bet ypač žiniasklaidoje bei visuomenėje
aptariamais klausimais: natūralių išteklių naudojimu, gamtos apsauga, atsinaujinančių energijos šaltinių ieškojimu,
švaraus ir geriamo vandens prieinamumu.
Su ankstesne tema susijęs dar vienas JTO sumanymas "Sanitarinių-higieninių paslaugų metai". Sanitarinės-higie
ninės sistemos egzistavimas bei praktinis veiksmingumas yra
vienas iš valstybės išsivystymo ženklų. Ir priešingai, jos nebuvimas tuo pat metu reiškia prastą visuomenės sveikatą, didelį vaikų mirtingumą, mažą suaugusiųjų gyvenimo trukmę, didelę riziką užsikrėsti perduodamomis ligomis, galinčiomis
pasiekti epideminę grėsmę.

Už

mės

Visuotinės

žmogaus teisių deklaracijos atminimo metai
Kai kurie 2008 metams skirti sumanymai prasidėjo jau
praėjusių metų pabaigoje. Iš svarbesnių reikia paminėti
2007-ųjų gruodžio 10 prasidėjusius ir iki 2008-ųjų gruodžio
10 truksiančius "Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos atminimo metus'', kuriais JTO generalinė asamblėja panoro
pažymėti šio pamatinio dokumento pasirašymo šešiasdešimtąsias metines. Visuotinė žmogaus teisių sutartis yra pačių
Jungtinių Tautų moralinis įstatymas, tarptautinės teisės
nuostatų gairė ir matas. Turbūt nereikia abejoti, kad istorikų
darbuose ši Deklaracija bus įvardinta kaip vienas iš reikšmingiausių XX š. dokumentų.
dialogo metai Europoje
Taip pat praėjusį gruodžio mėnesį Europos Bendrijos
Komisijos siūlymu prasidėjo "Tarpkultūrinio dialogo metai
Europoje". Išnykus šimtmečių sienoms tarp Europos valstybių, išgyvename iki šiol neregėtą keliavimo reiškinį, daugybė žmonių trumpam ar ilgam laikui persikelia gyventi į
kitą šalį, kurioje sutinka skirtingos kultūros žmones. Kaip
priimti šį skirtingumą, kaip vertinti savąją kultūrą ir kitą kultūrą? Kaip kultūriniu vientisumu anksčiau pasižymėjusių
visuomenių gyvenime prijaukinti naujas dideles grupes,
kurios susikūrė atvykus tūkstančiams žmonių iš kitų kraštų?
Tai tik keli labai konkretūs ir svarbūs klausimai iš "tarpkultūrinio dialogo" temos.
Pagal "Vatikano radiją" parengė N. Šmerauskas
Tarpkultūrinio
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Sventoji kelionė
Atsisėdu Šiluvos pakelėje
Į dulkėtą, sausą žolę.
Kyla juodas debesėlis...

Ir laimingas klausaus
Dievo balso šituos,
Ir sausoji žolė
Klausydamos drėksta.

Saulėlė

raudona,
Vakaras netoli...
Tada atsikeliu
Ir einu į miestelį.
Galvoju tik apie duoną
Ir šaltą šulinio vandenį.

KAZYS BRADŪNAS, 1964

laisvę

ir

Nepriklausomybę

Vasa- Tai rimčiausias ir lemtingas neteisėtai okupuota. Tada
ir visos tautos susidūrimas su mes pareiškėme tvirtą tikėji
valstybinės nepriklausomy- sovietinės imperijos jėgomis. mą, kad Lietuva bus laisva.
bės šventę. Šiemet tai bus 90- Tai kartu ir aukščiausio tau- Tikėjimas ir buvo jėga, kuri
osios Vasario 16 akto metinės. Ši šventė simbolizuoja
vykusį tautos Laisvės siekį
t
'.;.._;,/
tėvų ir protėvių žemėse. Visais
amžiais lietuvių tauta budriai
saugojo krašto laisvę, o kai
laisvei grėsdavo pasikėsini
mai, visada buvo priešinamasi, siekiama laisvę išsaugoti.
Mindaugo, Gedimino,
Vytauto laikais, 1661 m. vaduojant Vilnių, 1794 m. Kosčiuškos kovų metu, 1831,
1863 m. kovose, 1905 m. revoliucijos metu, 1919-1920
m. nepriklausomybės kovose, Partizanų kovų metu po
11 Pasaulinio karo buvo kovojama už šalies ir tautos
laisvę ir Nepriklausomybę.
Sausio 13-oji yra kovos už
Netrukus

rio

švęsime

16-ąją, mūsų laisvės

' ' L1etuvo .n

laisv~ tęsinys.
Sį kartą mes vadavomės
iš slėgusio Sovietų Sąjungos

imperializmo. Tauta išsiveržė
į laisvę ir paskelbė pasauliui
savo valią 1990 m. kovo 11
aktu. Lietuva atstatė nepriklausomybę, remdamasi visos tautos apsisprendimu ir
valia. Tačiau griūvančios sovietinės imperijos jėgos dar
bandė užkirsti mums kelią į
laisvę - atriedėjo ginkluotos
Pskovo divizijos.
Pasukę laisvės ir nepriklausomybės keliu, sulaukė
me daug išbandymų, gąsdini
mų, šantažo, klastų, ekonominės blokados ir galiausiai
rimčiausio išbandymo - Sausio 13 agresijos. Ačiū Dievui,
visa tai įveikėme, ir Lietuva
pasuko Laisvės keliu.
Sausio 13-oji ir dienos
prieš ir po buvo ypatingos.

Nepriklau omyb · s
01 na
Plakatas iš Lietuvos respublikos seimo archyvo
tos dvasios pakilimo dienos, nugalėjo blogį, prievartą, agkai visa tauta kaip viena šir- resiją. Pasitvirtino Šv.Rašto
dis plakė, skanduodama: teiginys, kad tikėjimas yra jė
"Lietuva - bus laisva". Visi ga, kuri nugali pasaulį, baimę.
gręžėmės į Dievą, meldėme
Šventasis Raštas sako,
laisvės Lietuvai, tautai, ir bu- kad tikinčiuosius lydės Dievo
vome išklausyti.
ženklai ir stebuklai. StebukTai kovų už Tiesą dienos, lai tikrai vyksta. Vieną iš jų
išsilaisvinimas iš primetamo tada ir patyrėme.
melo. Tiesa buvo tai, kad
Dėkokime Dievui už doLietuva nėra Sovietų Sąjun vanotą laisvę ir šiandien. Bū
gos dalis. Nėra jai priklau- kime jos verti. Laisvė vertinsanti "penkiolikta respubli- ga dovana. Ji turi eiti kartu
ka", nė "šiaurės vakarų kraš- su atsakomybe, dora, meile.
tas" ar "pribaltika". Tai neJ. Jakimavičius,
priklausoma šalis, kuri buvo Vasario 16 klubo pirmininkas
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GERBIAMI IR BRANGŪS PASAULIO LIETUVIAI,
TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI,

Lietuva švenčia savo Valstybes atkūrimo 90-qjį Jubiliejų.
Ta proga siunčiu šilčiausius sveikinimus ir nuoširdžius linkijimus
visiems pasaulyjegyvenantiems lietuvių bendruomenes nariams,
visiems lietuvybes idijų telkiamiems tautiečiams.
Vasario 16-oji visada -ir tragiškiausių netekčių metais, ir buriantis
po tautinio atgimimo vilia va, ir švenčiant atgautą. laisvę - buvo ir lieka
įpareigojanti istorijos data, telkianti ir dvasiškai stiprinanti visus lietuvius.
Kad ir koksgeografinis atstumas mus skirtų, kad ir kaip toli vieni nuo kitų būtume,
kad ir kaip skirtingai klostytųsi mūsų patirtys bei likimai, visų mūsų dvasinis šaknys
yra Lietuvoje, jos šiandienoje ir istorijoje, taigi - ir Vasario 16-ojoje.
Todil apie lietuvių bendruomenęgalvoju tikidamas, kad tradicinis tautos vertybes
yra ir ateityje bus saugomos bei perduodamos mūsų ;aunuomenei, visoms
gimtajame krašte ir išeivijojegyvenančioms lietuvių kartoms.
Tikiu, kad skirtingų kartų ir skirtingos patirties žmones visada jaus ir brangins
bendrumo jausmą., kurįgeriausiai išreiškiagiesmes žodžiai ))Lietuviais esame mesgimę... <~

'

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios Jubiliejaus proga!
Linkiu kuo geriausios kloties visiems, kam brangiausia
žemi buvo, yra ir visada bus Lietuva.
Sugeriausiais linkijimais -

2008 mettĮ vasario 16 diena

Taryba parel~kl'a. kad hiatUVOS Valstybės ?a·
santyklus su kitomis valstybėmis p.rivato
galutinai nustatyti krek gaHma greičia u sušauktas Steigia·
masis Seimas, bokr~~arr.i bildu ~irlt ~· !IJllt!JlJ),11 Wln s..
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Jonas Basanavičius Lietuvos Tarybos pirmininku tapo, kai iš šių pareigų atsistatydino
A. Smetona. J. Basanavičiaus vadovaujama Lietuvos Taryba 1918.11.16 priėmė Lietuvos
Nepriklausomybės aktą. Šalia - Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktas
N tr. iš Gimtoji istorija
• Esame didinga tauta savąja laisvės meile ir idealistiniu tiesumu - šviesiu žmogiškumu. (J. Girnius)
• Keičiasi žmonės, bet nesikeičia nemari lietuvio dvasia, trokštanti gyventi laisvai ir nepriklausomai.
Toji dvasia neša tėviškės žiburį iš kartos į kartą su atnaujintu ryžtu. (Antanas Rinkūnas)
• Tragiška mūsų istorija, kaip tragiškas teisybės susidūrimas su neteisybe, kuriame neteisybė laimi
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fiziškai galingesnė. (J. Girnius)
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NATO susitikimas
Vilniuje vasario 7 ir 8
d.d. daugiau kaip 50 delegacijų dalyvavo NATO (ŠAS)
šalių gynybos ministerių susitikime. Jame taip pat dalyvavo ŠAS bendrininkės, dalyvaujančios tarptautinių pajėgų užduotyse Kosove ir
Afganistane, ir Ukrainos,
Rusijos bei Afganistano atstovai, aukšti Jungtinių Tautų, Europos komisijos, Pasaulio banko, kitų įtakingų
tarptautinių institucijų ir

bus statoma, ir savo ruožtu
bus galima atsakyti projekto
partnerėms, kokie elektros
kiekiai joms bus tiekiami.
Lankėsi Lenkijos vadovas
Vasario l d. Lenkijos vadovas Lechas Kačynskis lankėsi darbo vizito, kurio metu
su prezidentu Valdu Adamkumi kalbėjo apie dvišalį ir

nerėmis.

Valdovų rūmus, trečdaliu

regioninį bendradarbiavimą,

bendrus veiksmus Europos
sąjungos ir NATO forumuose 2008 m. Šalių vadovai derino veiksmus, kurie padiorganizacijų pareigūnai.
dintų ES Rytų politikos
Neformaliam NATO ša- veiksmingumą, paremtų delių gynybos ministerių svusi- mokratijos plėtrą Europos
tikimui pirmininkavo SAS rytuose.
generalinis sekretorius J aap
Didelis dėmesys skirtas
de Hoop Scheffer. Renginio energetinio saugumo klausišeimininkas buvo Lietuvos mams. Šalių vadovai aptarė
krašto apsaugos ministeris bendrus Lietuvos ir Lenkijos
Juozas Olekas. Buvo disku- energetikos projektus, galituojama pasaulinio saugumo mybę nutiesti naujas dujoklausimais, aptarta beveik tiekio linijas, tarp jų - "Amvisa NATO darbotvarkė, ber" projektą, kuris eitų iš
nuo strateginių iki praktinių Rusijos per Baltijos valstyklausimų. Buvo sprendžia- bes ir Lenkiją į Vakarų Eumos Sąjungai aktualios prob- ropą. Lietuvos ir Lenkijos
lemos - NATO transforma- prezidentai pabrėžė dvišalės
cija, plėtra, pajėgumų kūri partnerystės svarbą kaimymas ir tartasi visai tarptau- niniams ir regioniniams santinei bendruomenei svar- tykiams, ES forumuose.
biais klausimais - taikos įve
Lėšos Valdovų rūmams
dimo ir ekonominės raidos
Vyriausybė, tvirtindama
užtikrinimo Afganistane ir
šių
metų
valstybės investiciKosove, NATO bendrajas,
net
45
min. Lt žada remti
darbiavimo su kitomis part-

iš NATO gy- mažiau - teritorinių darbo
I].ybos ministerių sudaryta biržų plėtrai, 15 min. Lt Siaurės Atlanto taryba; NA- Žemės ūkio ministerijai, o
TO ir Ukrainos komisija bei 1.5 min. Lt - premjero reziNATO ir Rusijos taryba; dencijos remontui. Iš viso
NATO vadovaujamose tai- paskyrimų valdytojams ir
kos užduotyse Kosove ir Af- atskiroms programoms tuganistane dalyvaujančios ša- rėtų būti išdalinta maždaug
lys. Vyko svarbios diskusi- 4.8 bln. Lt vadinamųjų kajos, kurių rezultatus š.m. ba- pitalo investicijų, skelbia
landžio mėn. vyksiančiame DELFI.
Užsienio reikalų minisBukarešto viršūnių susitikime patvirtins NATO vals- terija iš viso turėtų gauti 48
tybių ir vyriausybių vadovai. min. Lt. Už šiuos pinigus
žadama atnaujinti ministeriBaigėsi derybos
jos ir Lietuvos diplomatinių
ELTA žiniomis, ministe- atstovybių turtą, išplėsti ir
ris pirmininkas Gediminas modernizuoti informacinę
Kirkilas, vasario 4 d. susiti- sistemą, užtikrinti saugią
kęs su Lenkijos vicepremjediplomatinės tarnybos veiklą.
ru, ūkio ministeriu WaldeTeritorinių darbo biržų
mar Pawlak, pranešė, kad infrastruktūros plėtrai noriderybos dėl valstybinio in- ma atseikėti 31 min. Lt, nors
vestuotojo baigėsi, seimas valdininkai tvirtina, esą nepraėjusią savaitę pritarė
darbas Lietuvoje yra itin
Atominės elektrinės įstaty
menkas. Valstybinei narkomo pataisoms, kurios leis tikų kontrolės ir narkomaniįsteigti valstybinio investuojos apsisaugojimo progratoj o bendrovę LEO LT. mai įgyvendinti bus skirta
Premjeras pabrėžė, kad tai 250, 000 Lt. Mokytojų darbo
pirmas žingsnis kuriant ke- vietoms ir bibliotekoms komturių valstybių bendrovę, kupiuterizuoti numatyta atitinri statys naują atominę elekt- kamai 14.8 min. Lt ir 3 min.
rinę Lietuvoje.
Lt, aukštųjų mokyklų stuPasak V. Pavlako, Lie- dentų bendrabučiams atnautuvos apsisprendimas yra la- jinti - 11 min. Lt.
bai geras ženklas kitoms šaPalieka partiją
lims, atominės elektrinės
Europarlamentarė Ona
statybos partnerėms. Lenkijos pareigūnas taip pat pa- Juknevičienė vasario 4 d.
brėžė, jog yra galimybės pasitraukė iš Darbo partijos,
abiem šalims kalbėtis apie protestuodama prieš kolegų
paramą siekiant Ignalinos paramą Atominės elektrinės
atominės elektrinės 11 bloko įstatymo pataisoms, kurios
įteisino LEO LT įsteigimą,
darbo pratęsimo.
G. Kirkilas taip pat pa- nes tuo tenkinami tik stamtikino, kad tik aplinkos verti- baus kapitalo interesai, ir
nimo studija leis apsispręsti, įstatymas buvo kuriamas
kokio galingumo elektrinė neskaidriai. RSJ
Posėdžiavo

Valdas Adamkus
Lietuvos R espublikos Prezidentas
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Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro, Pasaulio lietuvių bendruomenės Europos kraštų komisijos bei Lietuvos ambasados Vokietijoje iniciatyva,
sausio 25-27 dienomis Hiutenfeldo Rennhofo pilyje įvy
ko Europos kraštų lietuvių
bendruomenių pirmininkų bei
Lietuvos ambasadorių susitikimas. Lietuvos atstovybių
Europoje ir čia esančių lietuvių bendruomenių bendradarbiavimui, Lietuvos įvaizdžio
plėtrai bei bendrų projektų
koordinavimo galimybėms
aptarti į renginį atvyko 70 dalyvių iš 20 Europos šalių, tuo
paversdami šį renginį pirmuoju tokio pobūdžio bei masto
renginiu europietiškoje lietuvybės tvirtovėje - Hiutenfelde. Greta ypač gausiai susirinkusių Lietuvos ambasadorių Europoje bei jų atstovų,
renginyje viešėjo Užsienio reikalų ministeris Petras Vaitiekūnas, Kultūros ministerijos
sekretorius Juozas Širvinskas,
seimo narys prof. Justinas Karosas bei kiti valdžios atstovai.
"Padėkite Lietuvai ir Lietuva padės jums", skatino ministeris pabrėždamas, jog Lietuva ir jos išeivija yra "neatsiejamas vienis", kuriame abipusė parama neturėtų būti
klausimą keliantis reiškinys.
Keturių bendrų sesijų metu,
šalia Europos lietuvių ir Lietuvos atstovybių bendradarbiavimo puoselėjant lietuvybę
ir bendruomenines tradicijas
bei pristatant Lietuvą užsienyje 2009-ųjų metų renginiuose, buvo aptarti pilietiškumo
stiprinimo, pasirengimo 20082009 m. rinkimams ir kiti
praktiški lietuvių bendruomenių ir atstovybių sąveikos
klausimai.
Sesijose buvo pabrėžtas
aktyvėjantis lietuvių bendruomenių užsienyje ir Lietuvos atstovybių bendradarbiavimas ir kartu ieškoma naujų
būdų lietuvybei Europoje
stiprinti ir Lietuvai pristatyti.
Buvo pabrėžta, kad išeivija
yra neįkainojamas Lietuvos
turtas, kurio negalime švaistyti, o turime pasitelkti jos patirtį ir gebėjimus Lietuvos ryšiams su kitomis Europos
valstybėmis stiprinti. Vienas
svarbesnių aptartų uždavinių

Vokietijoje, Viernheim'o
miesto galerijoje Kunstraum
Gerdi Gutperle, sausio 26osios dienos vakarą įvyko
bendros Lietuvos-Vokietijos
dailės ir fotografijų parodos
"Žmones beskaitant" atidarymas, praturtinęs savaitgalį vykusio Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimo Vokietijoje kultūrinę
dalį, bet ir oficialiai atidaręs
lietuviškąją Baltijos šalių ir
Vokietijos kultūros metų 2008
programą.

Parodos branduolį sudaro
menininkės Juditos Vaitkūnaitės
tapyba. Savo pirmuosius
žingsnius tarptautiniame meaštuoniolikmetės lietuvių
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gairės

Aptartos veiklos
- kurti ir remti savaitgalio lituanistines mokyklas, parengti kvalifikuotas mokymo programas, pritaikytas įvairiems
mokyklų tipams. Tuutinių mažumų ir išeivijos departamentui buvo siūloma peržiūrėti lituanistinių mokyklų finansavimo programą ir numatyti
būdus esamoms problemoms
spręsti. Bendruomenės ir atstovybės taip pat nusprendė
glaudžiau bendradarbiauti
skleidžiant informaciją apie
grįžimo į Lietuvą, mokymosi,

Suvažiavimo dalyviai posėdžiauja

Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių
dalyviai 2008 m. sausio 25-27 d.d. Vokietijos Hiutenfelde

atstovybių vadovų

įsidarbinimo Lietuvoje galimybes bei užmezgant ryšius
su atsakingomis Lietuvos institucijomis supaprastinti teisinius formalumus ir biurokratines procedūras, su kuriomis
susiduria užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.
Pripažindamos, kad užsienyje gyvenančių Lietuvos
piliečių poveikis šalies politinės sistemos ir politinės kultūros raidai yra pernelyg mažas, bendruomenės ir atstovybės nutarė bendradarbiauti
sudarant palankias sąlygas visiems norintiems išreikšti savo politinę valią 2008-2009 m.
rinkimuose. Siekiant tiesioginio ir proporcingo užsienyje
gyvenančių lietuvių atstovavimo Lietuvos respublikos seime, buvo siūloma apsvarstyti
atskirų rinkimų apygardų užsienyje gyvenantiems lietuviams
įsteigimo galimybę. Suvažiavimo dalyvių dėmesys taip pat
buvo atkreiptas į Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo užsienyje tapatybės ir išsaugojimo svarbą.
Šeštadienio priešpietinių
sesijų pertraukos metu visi suvažiavimo dalyviai buvo pakviesti rašyti tiesiogiai iš Lietuvos transliuojamą "Nacionalinį diktantą". Šalia gausiai
susirinkusių vietinių gyventojų, lietuvių kalbos žinias patikrinti už mokyklos suolo sė
do ir užsienio reikalų ministeris Petras Vaitiekūnas.
Diskusijomis pagrįstą tolesnę suvažiavimo programą
lydėjo kultūrinė renginio dalis
- šeštadienio vakarą svečiai
buvo pakviesti į Vierheim'o
mieste vykusį dailės ir fotografijų parodos Žmones beskaitant atidarymą, kuriuo tuo
pačiu buvo atidaryta lietuviškoji Baltijos šalių ir Vokietijos
kultūros metų 2008 programa.
Parodoje, vyksiančioje iki vasario 23-os dienos, savo darbus rodo jau pripažinti bei dar
tik pradedantys menininkai iš
Lietuvos bei Vokietijos. RČ
Europos lietuvių kultūros
centras Lorscher Str. 1, D68623 Lampertheim-Hūt
tenfeld, Vokietija. Direktorius: Rimas Cuplinskas.
Tel.: +49 6256 858675.
Faks.: +49 6256 858679.
El.paštas:
suvažiavimo
cuplinskas@elkc.or&

v

''Zmones beskaitant''
Dailės
no parodų pasaulyje bežengianti dailininkė šiuo metu
mokosi Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje, kuri jau
kelerius metus bendradarbiauja su Viernheim'o miesto
Friedrich-Frobel mokykla Vokietijoje. Per pastaruosius metus Judita tapo daugelio tapybos konkursų laureate bei suren&_,ė dvi amenines parodas.
Salia J. Vaitkūnaitės tapybos, kuri rodoma pagrindinėje
galerijos salėje, puikavosi ir
parodos mecenatės ir galeri-

ir fotografijos paroda

jos savininkės Gerdi Gutperle
darbai. "Būtent toks meninis
bendravimas ir yra viena gražiausių meno istorijos tradicijų - kada vyresnysis, besiremdamas savo kūrybine branda,
pasirodo greta jaunesniojo,
dar tik beugdančio savo vaizduotę bei saviraišką", bendradarbiavimu su Lietuvos
menininke džiaugėsi G. Gutperle.
Parodoje taip pat rodomi
dviejų Vokietijos fotomenininkų, Giselher Buhl ir Tanja

Eickmeier iš Vierheim'o ir
dviejų lietuvaičių - Frankfurte
gyvenančios Ramunės Pigagaitės ir Bonoje gyvenančios Jūratės Jablonskytės

- autoriniai darbai. Pasak parodos organizatoriaus, Europos lietuvių kultūros centro
direktoriaus Rimo ČUplinsko,
ši ypatinga parodos sudėtis
puikiai atspindi centro puoselėjamą idėją - ne tik skatinti
kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių,
bet ir bandyti jauniems bei ta-

lentingiems Lietuvos menininkams atverti Europoje
plintančias saviraiškos erdves.
Finansinę paramą iki vasario 23-os dienos vyksiančiai
parodai suteikė dailininkė
Gerdi Gutperle ir jos vyras
verslininkas Wemer Gutperle.
Parodos atidaryme lankė
si per du šimtus svečių iš Vokietijos ir Lietuvos, sveikinimo žodžius tarė ELKC direktorius Rimas ČUplinskas, Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministeris Petras Vaitiekūnas, kultūros ministerijos
sekretorius Juozas Širvinskas,
Viernheim'o miesto meras
Matthias Baas bei kiti garbūs
svečiai.

Nukelta į

5-tą

psl.
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Kokie misijos tikslai?

Atkelta iš 4-to psl.
"Iššūkis

skaityti vienas
kito meną ir parodos lankytojams daiJininkių bei fotografų
išvystytą paveikslų 'kalbą' pateikti tarsi supažindinimą su
jų vidiniais pasauliais pabrė
žia - o tai šiems mainams
svarbiausia - galiausiai vėl suvienytos Europos bendrą kultūrinį paveldą," Lietuvos ir
Vokietijos bendradarbiavimu
kultūrinėje plotmėje džiaugė

si galerijos meno vadovas dr.
ElmarZorn.
Vokietijos ir Baltijos šalių
Kultūros metus 2008 globoja
Vokietijos bei Baltijos šalių
prezidentai. Plačiau apie Kultūros metus skaitykite: www.
essentia-baltica.de.
Informacija apie galeriją
"Kunstraum Gerdi Gutperle": www.kunstraum-gerdigut
perle.de. Juditos Vaitkūnaitės
tapyba: http://profile.imageshack.us/userljuditosv/ RČ

Dailininkė Judita Vaitkūnaitė

- Iniese

Kaip kurtiniai per vestuves
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Lietuvos seimas, vyriauir verslininkai taip įsi
siautėjo dėl naujos atominės
elektrinės (AB) statybos bei
tokios statybos partnerystės,
kad pamiršo atsakyti į klausimą, ar tikrai tokia AE Lietuvai reikalinga. Pamiršo ir anuomet, kai buvo sprendžiamas
senosios AB uždarymo reikalas, buvusio premjero Algirdo
Mykolo Brazausko užtikrinimą, kad Lietuva gali apseiti ir
be AB. Nekreipiamas dėmesybė

LEDAS

sys nė į iškilių mokslininkų
patarimus, juolab neatsižvelgiama į visuomenės nuomonę.
O reikalas vertas tautos referendumo. Pamiršo alternatyvas - atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą, biokurą,
geoterminę energiją ir energijos taupymą (dabar energija
nedovanotinai švaistoma).
Nei valstybė, nei privatus
verslas Lietuvoje nepajėgūs
sukurti ir valdyti stambių pramonės objektų (bankrotuoja
arba nuostolingai parduodami). Kai mūsų valstybė įsive-

AEFRIGERATION

AIR CONDITIONINO & HEATINO

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

lia i partnerystę, dėl patirties
stokos ir aukšto korupcijos lygio lieka partnerių apmulkinta.
Lietuvos valstybė neturi
patirties ir nemoka prekiauti,
todėl pelnas atitenka kitiems. Išmintingiau būtų pirkti el. energiją. Kam pirkti ir
išlaikyti, neturint tinkamų ganyklų (savo urano, atominio
kuro atliekų saugyklų), karvių
bandą, jei pieno kelių litrų tereikia?
AB Lietuvoje - keliais atžvilgiais pavojingas monstras
(kupra tautai).
Pavasariop stambiausi vištinių šeimos miškų paukščiai
kurtiniai kelia vestuves, kurie
per savo ritualinį šnypštimą
nieko nebegirdi.
Medžiotoj ai tuo metu
juos vieną po kito sėkmingai
šaudo. Panašus ritualas vyksta
Lietuvoje, kurio naudą, neabejotinai, kiti gaudys; koks
prancūzas ar rusas iš jo jau
laukia gardaus atominės kurtinienos kąsnio.
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ANTANAS G ENYS

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti

informacijų,

konservatorių vyriausybės

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

Ministeris pirmininkas
S. Harper ir opozicijos vadovas S. Dion susitikime aptarė Afganistano misijos
ateitį, bet susitarti nepavyko.
S. Harper nori, kad liberalų
partija pritartų J. Manley
komisijos pasiūlymams. Komisija teigia, kad Kanados
karių misija gali būti pratęsta ir po 2009 m. vasario
mėn, jei NATO atsiųstų daugiau karių ir sraigtasparnių į
Kandaharą. Ministeris pirmininkas siekia, kad balsuojant parlamente būtų priimtinas visiems kanadiečiams sprendimas. Liberalų
nuomone, Kanados kariai
turi pasilikti, tik pakeitus misijos tikslus. Atsisakę tiesioginių kovinių veiksmų, jie
turėtų apmokyti Afganistano armiją, dalyvauti atstatymo darbuose ir kitose socialinės pagalbos srityse. Misijos pratęsimui prieštarauja
ir kitos dvi - NDP ir Kvebeko Bloko (Bloc Quebecois)
partijos. Jei balsuojant parlamente nebus vieningos
nuomonės, gali būti pareikštas nepasitikėjimas vyriausybe - netolimoje ateityje
galimi federaciniai rinkimai.
Kanados gynybos minis·
teris Peter MacKay, dalyvaudamas NATO valstybių
atstovų susitikime Vilniuje,
tikisi gauti paramos Afganistano misijai-karių ir ginkluotės. Tačiau kol kas tik
Lenkija atsiliepė į prašymą,
pasiūliusi du sraigtasparnius. Kitos Europos valstybės neparodė noro atsiliepti
į Kanados ir JAV kreipimąsi.
NATO parama Afganistano
misijai aptariama NATO
valstybių gynybos ministerių
susitikime Vilniuje.
Kanados armijos atstovas mjr-gen. Mare Lessard
perima vadovavimą NATO
pajėgoms pietiniame Afganistane. Jis pakeičia dabartinį vadą-D. Britanijos kariuomenės pasiuntinį. Mare Lessard, didelį patyrimą turintis
Kanados armijos pareigū
nas, bus atsakingas už 12,000
karių iš 12 NATO valstybių.
Po devynerių mėnesių vadovo pareigas perims kitos
NATO valstybės karininkas.
Albertos provincijoje kovo 3 d. numatyti rinkimai.
Rinkėjai nuspręs, ar pasiliks
konservatorių vyriausybė 37iesiems metams. Dabartinis

"Jūsų nekilnojamo turto
apta rnavimas nuo 1981"

PIRKIMAS ir PA RDAV IM AS
PATIKJMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Su lton Group-A ssurancc Realty Inc.

vadovas Ed Stelmach iš savo
pirmtako Ralph Klein paveldėjo turtingą iždą ir visuotinį nepasitenkinimą vyriausybės socialine pertvarka.
Skelbdamas rinkimus, laikinam darbui išrinktas provincijos vadovas tikina rinkėjus,
kad dabartinė vyriausybė turi parengusi sveikatos, aplinkos gerinimo, kitų socialinių poreikių plėtros programas. Jis pažada rūpintis,

kad naftos ir dujų pramonės
pelnas atneštų gerovę kiekvienam provincijos gyventojui.
Pagal Albertos provinci·
jos ir federacinės vyriausybės bendrą pasiūlymą reikė
tų pastatyti dar 5 naujas požemines oro teršalų saugyklas iki 2015 m. Jų statybai
vyriausybė turėtų skirti 2 bln.
dol. Oro teršalų surinkimo

ir saugojimo po žeme technologija padėtų veiksmingai
švarinti orą ir vykdyti priimtus įsipareigojimus. Sios programos kritikai tvirtina, kad
ne mokesčių mokėtojai, bet
dujų ir naftos gavybos pramonė - pagrindinė teršėj a,
turi skirti dalį milžiniško
pelno atliekų saugykloms.
Kvebeko liberalai, ruošdami metinę veiklos programą, susirūpino prancūzų

kalbos apsauga. Jie siūlo
griežčiau tikrinti viešąją reklamą, mokyklose ir naujųjų
atvykėlių kursuose daugiau
laiko skirti prancūzų kalbai.
Liberalai įsitikinę, kad dėl
nevykdomų kalbos įstatymų
jie prarado nemažai rinkėjų
balsų paskutiniuose rinkimuose. Rengiamoje programoje pabrėžiama, kad bū
tina rūpintis provincijos vandenų apsauga ir naudojimu,
Montrealio miesto plėtra bei
Kvebeko gyventojų savivokos ugdymu.
Kanada tarptautinio ty·
rimo duomenimis, iš 55 valstybių - 4 vietoje pagal visuotinį sąžiningumą (global integrity). Pirmoje vietoje Bulgarija, JAV. Gerų įverti
nimų šios valstybės sulaukė
už antikorupcinius įstatymus
ir jų taikymą. Latvija - trečia. Kanada, Ispanija, Japonija, Italija ir Rumunija gerai vertinamos už rinkimų
organizavimą, spaudos laisvę, atviros visuomenės ugdymą. Kanada turėtų gerinti
valdžios darbuotojų etiką,
įstatymų leidybą ir jų vykdymo priežiūrą, viešą atsiskaitomybę. Kiekvienoje valstybėj e tyrėjų grupės turėjo
gauti atsakymus į 15,000
klausimų. Kanadoje kritikos
sulaukė išeikvojimo byla, užkrėsto kraujo skandalas, policijos krata žurnalistės namuose, AM. Arar byla.
D. Britanijos pensinin·
kai, norėdami ramiai ir saugiai praleisti savo senatvę,
dažniausiai pasirenka Kanadą. Dar gana populiari N.
Zelandija ir Portugalija. Jų
tvirtinimu, šiose valstybėse
jie gali pasirinkti saugius,
gerai įrengtus ir palyginti
nebrangius būstus, švarią
aplinką ir reikiamą paslaugų
įvairovę už mažesnę nei
Anglijoje kainą. Jie įsitikinę,
kad gyvenimas naujoje vietoje įdomesnis. Manoma,
kad 2025 metais beveik 2
min. britų gyvens užsienyje,
daugiausia Kanadoje. SK
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<® MllSU TEVYl\lfJE
pavadinimo keisti. O galbūt
STEIGIA BENDROVES
Lietuvai tapus Europos anglui visai lengva ištarti
sąjungos (ES) nare, ėmė "Lithuania" ir tik lietuviams
sparčiai daugėti ne ES vals- atrodo, kad sunku, sakė ji.
tybių piliečių steigiamų
VARTOJA ''VISA"
bendrovių. Dalis tokių įmo
BNS skelbia, kad Lienių iš tikrųjų dirba, bet dalis
tuvos gyventojai, atsiskaityįsteigtos, kad užsieniečiai
dami ir išgrynindami pinilengvai gautų leidimus
gus
šalyje išduotomis "Visa"
gyventi Lietuvoje. Lietuvoje
kortelėmis, nuo 2006 m.
registruotos bendrovės steirugsėjo mėnesio pabaigos
gėjui ar nuosavybės bendriiki
praėjusių metų rugsėjo
ninkui, kuriam priklauso
pabaigos
išleido beveik 6.3
bent 10% įmonės akcijų, nebln.
eurų (21.8 bln. litų) reikia leidimo dirbti Lietuvoje. Migracijos departa- 41.3% daugiau negu prieš
mentas išduoda kasmet pra- metus. Beveik 22% visų išlaidų sudarė atsiskaitymai
tęsiamą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, o 5 metus prekybos vietose, kuriose
Lietuvos gyventojų "Visa"
išgyvenę vadinamieji verslininkai įgyja teisę prašyti kortelėmis išleistų pinigų
leidimo nuolat gyventi Lie- suma per metus išaugo
tuvoje. Pagal įstatymus stei- 54.7% iki 1.16 bln. eurų (4
giantiems bendroves užsie- bln. litų), rodo Europos
niečiams nekeliama jokių bankų sąjungos "Visa Eupapildomų reikalavimų. rope" 2007 m. rugsėjo pa2004 m . tokių užsieniečių baigos duomenys. Europoje
buvo 148. Pernai įmonių atsiskaitymams "Visa" korsteigėjais ir bendro turto sa- telėmis tenkanti asmens išvininkais tapo jau 465 užsie- laidų dalis sudaro 11.4%,
niečiai (119 rusų, 84 kinai, tuo tarpu Lietuvoje šis ro73 Gudijos piliečiai). Lietu- diklis per metus padidėjo
voje įmones registruoja dar nuo 16% iki 21.8%. Tai reišir Pakistano, Irano, Irako, kia, kad Lietuvoje kortelės
Libano, Armėnijos, Azer- dažnai pakeičia grynuosius
baidžano, Indijos ir kitų ša- pinigus. Lietuvoje viena
lių piliečiai. Šiemet Lietu- "Visa" mokėjimo kortele
voje taip gali legalizuotis prekybos vietose per metus
vidutiniškai buvo išleisti 488
apie 1000 atvykėlių.
eurai (1685 litai), ir šis
VARDO PAKEITIMAS
rodiklis per metus išaugo
Sausio pabaigoje plačiu 41.4%, o vidutinė vieno atsiatgarsiu spaudoje nuskam- skaitymo vertė prekybos
bėjo premjero Gedimino vietose padidėjo 21.3%.
Kirkilo vadovaujamos ko- "Visa" kortelių Lietuvoje
misijos siūlymas geriau pri- nuo 2006 m. rugsėjo mėne
statyti Lietuvą užsienie- sio pabaigos iki praėjusių
čiams keičiant Lietuvos var- metų rugsėjo pabaigos padą. Komisijos teigimu, da- daugėjo 6.9% iki 2.4 min.
bartinis - "Lithuania" - yra
per ilgas ir daugeliui už- LĖŠOS REABILITACIJAI
Narkotikų kontrolės
sieniečių sunkiai ištariamas.
Lietuvos įvaizdžio kūrėjai departamento (NKD) duomano, kad "Lithuania" ang- menimis, dešimčiai 2008 m.
liškai skamba per daug pa- valstybės finansavimą lainašiai į "Latvia"', dėl to esą mėjusių projektų, kuriuos
užsieniečiams taip sunku ne įgyvendinant teikiamos psitik ištarti, bet ir įsidėmėti, chologinės ir socialinės rekur ši sunkiai ištariama vals- abilitacijos paslaugos sertybė yra. Nė vienas komisi- gantiems priklausomybe
jos narys nepateikė pasiū nuo narkotikų , skiriamas
lymų, kaip galėtų angliškai milijonas litų. Pernai tokiam
skambėti naujasis Lietuvos pačiam projektų skaičiui
vardas. Strategiją kūrę žino- buvo išdalinta 762,000 litų
vai kaip pavyzdį pasitelkė parama. Finansavimas šiais
Bombėjų, paprašiusį save metais skirtas ilgalaikei
vadinti "Mumbai", ir Kroa- socialinei ir psichologinei
tiją, kurią dar prieš 15 metų reabilitacijai. Plečiamas illietuviai vadino "Chorva- galaikės reabilitacijos patija". Be to, pavarčius įvairių slaugų ratas nuo psichiką
laikotarpių žemėlapius esą veikiančių medžiagų primatyti, kad tos pačios vals- klausomiems vaikams. Nuo
tybės vadinamos kitais var- kovo mėnesio jie galės gydais. Strategijos kūrėjai sakė dytis ir Kauno priklausomynetyrę, ar iš tiesų vardas bės ligų centre, įsteigtame
"Lithuania" labai prastas, ilgalaikės reabilitacijos vaitačiau jiems pavadinimas kų skyriuje. Ligšiol tokias
netinkamas pasirodė iš šių paslaugas teikė vienintelė šadalykų: žodį sudaro 5 skie- lyje vaikų reabilitacijos bendmenys, viduryje yra garsas ruomenė, veikianti Ukmer"th", kuris neanglakalbiui gės rajone. Nuo šių metų resunkiai ištariamas. Valsty- abilitacijos bendruomenės
binės lietuvių kalbos komi- dirbs, pritaikius naują inforsijos pirmininkė Irena Sme- macinę sistemą, sukurtą patonienė teigė, jog nemato naudojant Europos sąjun
reikalo nei pritarti, nei šio gos struktūrinių fondų lėšas.

= = = = = : LIETUVIĮĮ
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Montrealio ilgametė Aušros Vartų parapijos veikėja ir TŽ bendradarbė Danutė Staškevičienė,
2007 m. gruodžio mėn. atšventusi savo 80-aijį gimtadienį su savo vaikais ir jų šeimomis
Ntr. L. Staškevičiaus

Cicero lietuvių
padangėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero (IL) lietuviai 2007 m. gruodžio 23
d. buvo susirinkę į vieną iš paskutinių tų metų
sekmadieninių pabendravimų. Likus tik vienai
dienai iki Kūčių, susirinkimų patalpoje, vadinamoje kavinėje, buvo kalbama apie Kūčių
tradicijas, skambėjo kalėdinės giesmės. Programą atliko keturių moterų grupė : Audronė
Bernatavičienė, Laima Motušytė, Virginija
Mauručienė ir Rasa Čepokėnaitė. Pastaroji
kalbėjo apie Kūčių tradicijas, kitos taip pat
pateikė su šventėmis susijusios informacijos.
Vadovaujant muzikei Vilmai Meilutytei, sugiedojo dvi kalėdines giesmes Piemenėliams vargdienėliams ir Ateikite, žmonės.
Dalyviai išklausė buvusios panašių renginių vyriausios organizatorės Liubos Šniurevičienės, neseniai sugrįžusios gyventi į Lietuvą,
sveikinimo laišką ciceriečiams. Susirinkusieji
vaišinosi Cicero lietuvių moterų (daugiausia pačių programos rengėjų) iškeptais skanės
tais, užsigerdami kava ar arbata. Tos pačios
tautietės pagamino ir popierinių angelų, kurie
buvo prikabinti prie sienos ir vėliau išdalinti
parapijos klebonui bei mūsų tautiečiams. Šie
darbeliai, pareikalavę nemažai laiko ir kantrybės, susirinkusiųjų buvo labai teigiamai įvertinti.
Pabendravime apsilankė ir Sv. Antano parapijos naujasis klebonas kun. Sergio Solis.
Kavinės vadovė Mėta Gabalienė jam įteikė
500 dol. čekį parapijos reikalams. ( 400 dol.
šiam reikalui davė kavinės vadovybė, o šimtinę pridėjo pavardės nenorėjęs skelbti tautietis). Už pinigus klebonas padėkojo, o žodžius
į lietuvių kalbą vertė Aldona Zailskaitė. JAV
Lietuvių bendruomenės Cicero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus klebonui perdavė Aušros Vartų Marijos paveikslą. Kalbėjo ir
viena iš kavinės vadovų - Jonė Bobinienė.
Klebonas kun. S. Sotis žadėjo Kalėdų šventes
praleisti Meksikoje, nes neseniai ten mirė jo
motina.
Buvo svečių iš toliau
Gruodžio 30 d. į paskutinį 2007-jų metų

Otavietis Ladas Giriūnas su žmona Janina
apsuptyje š.m. sausio mėn. atšventė
savo 60-~jį gimtadienį
Ntr. R. Kličienės

draugų

Cicero lietuvių pabendravimą buvo susirinkę
daug tautiečių. Sį kartą matėsi retai sutinkami
asmenys.
Čia buvo pristatyta iš Floridos atvykusi
buvusi cicerietė, lituanistinės mokyklos mokytoja Aldona Baukienė. Viešnia pasveikino
susirinkusius ir prisiminė laikus, kai jai teko
gyventi ir darbuotis tarp Cicero lietuvių. Buvo
ir ciceriečio Albino Mickaus sūnus Vytas Mickus, čia atvykęs praleisti šventes iš Pittsburgo
kartu su savo dukrele. Šis svečias eina atsakingas pareigas Westinghouse bendrovėje ir
tarnybos reikalais daug keliauja po pasaulį.
Jis yra baigęs Cicero pradžios ir lituanistinę
mokyklą.
Sį kartą vėl atsilankė

parapijos klebonas
kun. S. Solis, Kalėdų šventes praleidęs savo
gimtoje Meksikoje. Tu proga jam buvo įteikta
800 dol., pagal Marijos Remienės pasiūlytą
"šimtininkų" planą. Laukiama ir daugiau,
kurie parapijos reikalams paskirtų po šimtinę.
Lietuvių atstovas prie Cicero miesto valdybos
Mindaugas Baukus papasakojo apie vykdomas miesto administracijos rūmų bei kitų planuotų statinių statybas, kurios turėtų būti
užbaigtos iki ateinančių metų pabaigos.
Buvo pasveikintas gimtadienį sausio l-ją
švenčiantis Stasys Bernatavičius. Labai pasigesta ilgamečio Cicero lietuvių veikėjo dr.
Petro Kisieliaus, kuris dėl ligos jau kuris laikas
negali lietuvių susibūrimuose dalyvauti. Palinkėta jam kuo greičiau pasveikti.
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Angelę Šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis pašias: salvai1is@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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Hamilton, ON
AUŠROS VARTŲ PARAPUOS ŽINIOS. Šiokiadieniais
Mišios 9 v.r. Sekmadieniais 9
v.r. (Votyva) ir 10.30 v.r. (suma). St.Catharines Mišios 4
v.p.p. Dėl išsamesnės informacijos skambinti į kleboniją tel.
905 522-5272.
ŠV. RAŠTO GRUPELĖS
renkasi AV šventovėje vasario
22, penktadienį, po šv. Mišių
Vakarinė grupė - 7 v.v. klebonijo)je.
VASARIO
16-0SIOS
MINĖJIMAS įvyks vasario 16,
šeštadienbį, 4 v.p.p. Jaunimo
centre. Organizacijos kvieči
ame dalyvauti su vėliavomis.
Kalbės
buvęs
Lietuvos
ambasadorius
dr.
V.A.
Dambrava, bus trumpa vietinių
talentų meninė programa ir
"Gyvataro" pasirodymas.
GAVĖNIOS REKOLEKCUAS mūsųū parapijoje šiais
metais ves Kauno Šv. Dvasios
(Šilainių) klebonas kun. Emilis
Jotkus. Rekokekcijos prasidės
vasario 29, penktadienį, vakare:
5 v.p.p. klausomos išpažintys, 6
v.v. šv. Mišios; kovo 1, šeštadienį: 8 v.r.ir 5 v.p.p. išpažinčių
klausymas, 9 v.r. ir 6 v.v. Šv.
Mišios; kovo 2, sekmadienį: šv.
Mišios įprasta tvaarka, išpažintys 15 min. prieš Mišias; 1 v.p.p.
- rekolekcijos Sš. Catharines,
ON.
SKAITYTOJAI PASISAKO

BALSAS TYRUOSE
J3e abejonės, balsas tyruose, Saukiu aš perskaitęs vedamąjį - extra, extra, extra! skaitykite ir sakykite kitiems "Vietoj e pagrindinių prelegentų
kalbų 90-je Lietuvos atgimimo
šventėje, atkartokime 'šviesinimą patamsių' - pažodžiui!" bet kur, kur lietuviška dūšia alsuoja, o ypač protėvių žemėje,
Lietuvoje, kur praeitis apgailė
tina, o dabartis patamsiuose,
ypač iš Rytų maskolių tamsiems
debesims vėl slenkant.
Edmundas Petrauskas

lietuvių bankelis Kanadoje.
įsikūręs nuosavuose namuose -

Pirmasis

TALKA

LIETUVIŲ

KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

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

INDĖLIAI:

90 dienų indėlius .......2.50%
180 dienų indėlius ......2.50%
1 m. term. indėlius ......4.00%
2 m. term. indėlius ......4.00%
3 m. term. indėlius ......4.10%
4 m. term. indėlius ......4.20%
5 m. term. indėlius ......4.35%
RRSP ir RRIF
(Variable) ..............1.00%
1 m. ind. . .............4.00%
2 m. ind. . .............4.00%
3 m. ind. . .............4.10%
4 m. ind. . .............4.20%
5 m. ind. . .............4.35%

•Nemokami čekių

sąskaitų

apmokėjimai
•Narių

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLAPIS: www.talka.ca

DĖMESIO INVESTUOTOJAMS!
PASKUTINI!: DIENA ĮDl!:TI RRSP
ir sumažinti mokesčius
UŽ 2007 METUS - VASARIO 29 D.

Už naujus RRSP indėlius TALKA papildomai pridės
PUSĘ NUOŠIMČIO!

TIEMS, KURIE NORĖS PAS/SKOLINTI SPECIALUS NUOŠIMTIS RRSP PASKOLOMS
Dėl papildomos informacijos kreiptis į TALKOS raštinę

TALKOS valdyba

"'
PRANESIMAS
TALKOS NARIAMS

LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVO

TI" TKA
~

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2007 METUS UŽBAIGĖ SĖKMINGAI
IR DALĮ PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS:

+ TAUPYTOJAMS išmokėjo 25% papildomų palūkanų už visas santaupų
palūkanas, įskaitant RRSP ir RRIF sąskaitose, prirašytas iki 2007 metų
pabaigos

+ SKOLININKAMS sugrąžino 13% palūkanų už visas palūkanas,
sumokėtas

kooperatyvui iki 2007 metų pabaigos

+ TAIP PAT PR/DĖTA 2 "patronage shares" kiekvienam nariui - iš viso
šėrų pridėta $80~450

IŠ VISO GRĄŽINTA m PRIMOKĖTA NARIAMS 2007 m.

$736,285
SUGRĄŽINTOS PALŪKANOS IR ĮMOKĖTI ŠĖRAI
YRA ĮRAŠYTI NARIŲ SĄSKAITOSE

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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dų eglutės. Tokio užmojo imtis paskatino ir buvusi moSt. Peterburgo, FL, Liekyklos vedėja J. Dambraustuvių klubo susirinkimas
kienė. Pastaroji tuo reikalu
įvyko sausio 9 d. klubo patalkalbėjosi su LB apylinkės
pose. Jį pradėjo klubo pirm. valdybos pirm. Greta SavicLoreta Kynienė, pasveikin- kaite-Fletcher ir kai kuriais
dama susirinkusius su N au- tėvais. Lietuvių klube yra tėvų,
j aisiais metais. Buvo per- gimusių Australijoje ir neskaitytas praėjusiais metais mažai naujai atvykusių iš Lietuvos.
mirusių klubo narių sąrašas
ir mirusieji pagerbti tylos mi- Naujoji Zelandija
nute. Praėjusio susirinkimo
Šio krašto didžiausiame
protokolą skaitė sekr. R. KilAuckland mieste 2007 m.
bauskienė. Klubo pirm. L.
gruodžio 9 d. 17 lietuvių su-

JA Valstybės

Kynienė apžvelgė praėjusiais

metais

įvykusius

renginius,
padėkodama visiems pareigūnams už atliktus darbus,
taipgi nariams, remiantiems
klubą. Apie iždo būklę pranešė ižd. Aldona Čėsnaitė ir
sąskaitybos vedėjas Eugenijus Čelkus. Revizijos komisijos pranešimą padarė pirm.
Aldona J asinskienė. Klubo
baro pareigūnė Elena Radvilienė kalbėjo apie barą,
duodantį klubui nemažai
pelno. Klubo vicepirm. Vilius Juška pažymėjo, kad klubo patalpų nuomojimas svetimtaučiams stipriai prisideda prie klubo išlaikymo. Dar
pranešimus padarė klubo
biuletenio Lietuvių žinios redaktorius Albinas Kamius ir
administratorius dr. Pranas
Budininkas, klubo bibliotekos vedėja Monika Kripkauskienė, kultūros būrelio

pirm.

Angelė Kamienė

bei
moEdita Navic-

"Saulutės" lituanistinės

kyklos

vedėja

kienė.
Sekmadienį,

sausio 13,

paminėta Laisvės gynėjų

sirinko pasivaišinti didžkukuliais. Jie ne tik gardžiavosi
šiuo lietuvišku patiekalu, bet
nusprendė steigti Lietuvių
bendruomenę - "New Zealand Lithuanian Society".
Galvojama ir apie savaitgalinę lietuvišką mokyklą. Šio
užmojo svarbiausias pradininkas - Vitalis Skiauteris.
Pastarojo teigimu, oficialus
lietuvių bendruomenės įstei

gimas teikia šios bendruomenės nariams teisinių ir finansinių lengvatų. Būtų nuolaidų patalpų nuomai, taipgi
būtų galima gauti paramos
iš krašto valdžios. Susirinkime buvo parengti bendruomenės įstatai. Po susirinkimo buvo pasiųsti reikalingi
dokumentai valdžios įstai
goms, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybai. Pasak V.
Skiauterio, ir anksčiau buvo
stengiamasi išlaikyti lietuvybę. Daugelį metų ant didžiausio Auckland miesto
tilto Vasario 16-osios proga
plevėsuodavo Lietuvos vė
liava.

diena. Klubo pirm. L. Ky- Britanija
nienės pakviesta, kalbėjo
Sausio 12, šeštadienį,
kultūros būrelio pirm. A. Churchill viešbutyje, LonKarnienė. Ji savo kalboje pa- done, įvyko tautiniai maldos
vartojo Mindaugo Jackevi- pusryčiai. Tai galimybė poličiaus pasikalbėjimą su Vil- tikams, verslininkams, visuoniaus universiteto Tarptauti- menės veikėjams pasidalinti
nių santykių ir politikos moks- mintimis, įžvalgomis. Lietulo instituto docentu Dainiu- vos ambasados ir Lietuvių
mi Pūku, kuris sakė, kad dar bendruomenės vadovybės
nesame tapę laisvi ir nepri- pastangomis, tokie pusryčiai
klausomi - kova turėtų būti Londone įvyko pirmą kartą.
užbaigta. Po paskaitos kal- Pusryčių tema - "Laisvės
bėtoja tylos minute pakvietė kaina", ir jie skirti Sauso 13popietės dalyvius prisiminti osios aukoms prisiminti. Per
ir pagerbti Sausio 13-osios šiuos pusryčius kalbėjo Europos parlamentaras Vytaužuvusius kovotojus.
tas Landsbergis, Britanijos
Australija
parlamento narys Desmond
Sidney mieste daugelį Swayne ir apie religijos
metų veikė savaitinė lietuvių laisvę - kanauninkas Mimokykla, pasižymėjusi ir mo- chael Bourdeaux.
kinių gausumu. Be bendrų
lituanistinių dalykų, buvo Rusija
Murmanske pašventinta
mokoma dainuoti ir šokti
tautinius šokius. Ilgainiui naujai pastatyta katalikų
mokinių skaičius ėmė mažėti šventovė. Katalikų parapija,
ir pagaliau tapo tik mokyklė kuriai priklauso ir lietuviai,
le, o po kurio laiko dėl mo- nuo 2000 metų turi nuolatinį
kunigą. Dabar šiauriausiame
kinių trūkumo užsidarė.
Paskutinė šios mokyklos ve- Rusijos mieste katalikai tudėja buvo Jadvyga Damb- rės savo šventovę. Joje galės
rauskienė. Pastaruoju metu melstis lietuviai, lenkai, suoį Sidney miestą yra atvykusių miai ir kt. šventinimo apeigojaunų šeimų, turinčių mo- se dalyvavo Vatikano nuncijus
kyklinio amžiaus vaikų. Kilo arkiv. Antonnio Meccinė, dvamintis atgaivinti lietuvių mo- sininkai, miesto administrakyklą "Dainavos" patalpose, cijos ir Rusijos užsienio reikapo gerai pasisekusios Kalė- lų ministerijos atstovai. JA
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Muzika,
Antrasis koncertų studijos "'Village Rhapsody"(vad.
l. Beres) koncertas, įvykęs
sausio 20 d, buvo skirtas slavų
kompozitorių kūrybai. Programoje "Slavų melodijos"

Nr. 6

nepaklūstanti

laikui ir madai

Jauno atlikėjo buvo baigta P. Čaikovskio
Medit.ation &: Scho7.o melodie
op.42 smuikui ir fortepijonui
.kamerinius kūrinius ir grojant Grojo Atis Bankal!I (smuiku)
su orkestru, dalyvaujant Įvai ir Ilona Beres (fortepijonas).
riuose festivaliuose. Tikėki
mės, kad turėsime progų klausytis šio violon~lininto muzikos ir kituose studijos koncermą ir lyrizmą.

koncertinė biografija atspindi
gana turtingą patirtį, atliekant

tuose.

PiaDdtė L Damaiiūtė-Berea
1kambėjo

A. Dvoržako, P.
čaik:ovskio, S. Racbmaninovo, N. Rimskio-Korsakovo
kameriniai kūriniai. Pirmoje
programos dalyje buvo atlitta
ADvožako.Rondo, op.94violončelei ir pianinui bei S.
Rachmaninovo Sonata in G
minor op.10 violončelei ir fortepijonui. Šiuo• melodingus
kūrinius atliko P. C.OSbey (violončelė) ir I.Beres (fortepijonas). Pirmą kartą dalyvaujantis šios studijos koncertuose svečias ir jo muzika patraukė .klausytojui. Jo violončelės

Jauna ukrainiečių kilmės
dainininkė Olenka Slywynska
labai išraiikingai originalo
kalba (rusų) padainavo N.
Rimskio-Korsakovo, P.Čai
kovskio ir S. Racbmaninovo
dainas. S. Rachmaninnvas yra
sukūręs daugiau kajp 70 kūri
nių balsui Viena iš geriausių
- Naktia tyloj iš 6 dainų ciklo,
parašyto 1890-1893m. Ją šiam
koncertui ir pasirinko Olenka
Slywynska. Įsimenantis, turtingas atspalviais balsas puikiai perdavė vilŲ 1lavų kompozitorių vokaliniams kūri
niams būdingą stilių - nuo
ivelnios lyrikos iki gilaus dramatizmo.
Pirmoji programos dalis

ganu, švelnus ir stiprus, ypatingai subtiliai atskleidė A.
Dvožako ir S.Rachmaninovo
muzikai būdingą jausmingu-

RASA NORKllTt

įsijungti i kolektyvą.

Valentina gimė 1938 metais. 1939 metais nuo plaučiq
uždegimo mirė motina. 1955
metais baigė Vilniaus Medicinos seserų mokyklą. Paskyrė į
Joniškio vaikų lop§eŲ-dart.elį.
'Ibn 1esele dirbo vienuolika
metų. Gal būtų visam laikui
pasilikusi, bet ji buvo•.. karo
vaikas. Pačioje karo pradlioje
žuvo Valentinos tėvas. Motinos motina Praskmja Sirokova, turėdama savo dešimt vaikų, į !iį būrį priėmė našlaitę
vaikaitę. Karo

nešamos nelai-

mės viena po kitos šliaužė į
šią, didelę šeimą. Vokiečiai suiaudė vyriausiąjį l!lū.ną. Vyresnysis išėjo frontą ir žuvo

i

1943-aisiais.

i

Artėdamas pabaigą,

ka-

ras skynė vis naujas gyvybes,

apsunkindamas likusių motinų ir vaikų gyvenimą. 'llm, kur
ėjo frontas, žmonės slėpėsi
apkasuose nuo oro mūšių. Di-

jų sukūrė muziką. Septynios
čigolllf dilino$ - klajoklių sakmės

apie meilę,

asmenybės

laisve;, meilę gyvenimui. 'llup
jų

itin populiari Mano moti-

nos dainos.
Kc Mao, jauna ir f.a.danti
Gould mosavo skaidriu balsu, žaismingomis intonacijomis įtaigiai perdavė
daininintė, Glen
kyklos auklėtinė,

šią dainų nuotaiką.
Daugiausia plojimų

dainų ciklu~ SOTl&f op.55.

19 šimtmetyje stiprėjančios
buduazijos ir riboto miesčio
niškumo aplinkoje klajoklių
ir gyvenimo būdo nevadomumas, mokėjimai paklusti ir gyventi akimirkos
nuotaika ypač domino menininkus. Daugelis kompozitorių savo tūryboje panaudojo
temperamentingos čigonq
muzikos motyvui. Augdamas
Bohemijos f.emėje (dabartinė
ČC.kija), kompozitorius nuo
pat vaikystės SUBidūrė su i6ais
nesuvaržytos laisvės ir gyvenimo būdo žmonėmis. Jį visada
.žavėjo ir 1avotiška mįsle buvo
čigonų meilė muzikai, mokėji
mas paklusti jos ritmui.

jausmą

džiulė Sirokovų leima karo ta mažyte mergaite? - klausė
pabaigos taip pat laukė apka- MOTINA, lyg paukštė sparsuose. Pagaliau oro mūšiai nu- nais rankomis apglėbusi naš-

tilo.

laičių pulką.

Buvo vaiski, saulėta di~
na. žmonės ropštėsi iš apka-

- Auginsim, - atsakė šie.
Ir augino MOTINA. Sukosi, kaip beišmanė. Būdama
be galo darb!iti, išmoko siūti.
Iš žmoniq padovanotų senq
drabužių ji siuvo naujus, madingus... Jos vaikai neturėjo
rengtis prasčiau u! kaimynų.
O pokario metai buvo labai
sunkūs. Patyrė MOTINOS
juodo ir šalto, trūko duonos.
'Ibko dirbti visus darbus: arti,
sėti, pjauti.
MOTINAP.raskovja buvo
gero būdo, teisinga, reikli. 'lbdėl nelengvos vaikystės ir jaunystės prisiminimai darosi vis
brangesni širdžiai. Kai šiandien pamąstau apie ją. vis ryškiau prieš atia iškyla jos šviesus, nepavarptantis darbuose
darbeliuose paskendęs paveikslas, - kalbėjo Valentina.
- O kiek naktq naktelių nę
miegojo mūsų MOTINELE,
kai mes sirgdavom, kai mums
nesisekdavo mokykloje ar
darbe. Stengėmės nepadaryti
jai sielvarto. MOTINA mus
mokė būti gerais ir protingais
ne žodžiais - darbais. Sunkus

sų, žiūrėjo į švarų,

nUl!ligiedri-

jusj dangų. Aplink liūliavo rugių laukas, .kvepėjo baltaisiais
dobiliukais, žemuogėmis•..
Tėvas Sirokovas pirmasis
išėjo .iš apkaso. Jį nusekė penkiolikmetis sūnus. Bet oro
mūšiai dar nebuvo pasibaigę.
Netikėtai mūšis atsinaujino.
Ne visi žmonės spėjo vėl pasislėpti žeminėse. Skeveldra sužeistas i pilvą, mirė tėvas Sirokovas, kuri kitą rytą, pakinkę jo numylėtą kumelaitę, nuvežė i kaimo kapines. Sūnui
nutraukė abi kojas. Netekęs
sąmonės, buvo paguldytas į
sanitarinę lauko ligoninės mašiną ir karo sumaištyje dingo.
Liko Praskovja Sirokova su
septynetu jaunesnių vaitų ir
pačia jauniausia ir mažiausia
alkana burna Valentina. Kaimynai patarė atiduoti i Vaikų
namus - juk ir saws kaži ar
i!imaitins. Pagaliau kuo aprengs, apaus. Mok:yl:lon reikės leisti.
- Ką darysim, vaikai, su

jant klasildnės sonatos formą.
Ji sudaryta ne iš dalių, bet
tarsi iš atskirų 12 momentų,
kuriais pamažu kuriama nuotaika. Prasidėjusi melancholiika fortepijono muzika, taip
būdinga visai S. Rachmaninovo kūrybai, elegija mus nuteikia l!IUSimąstymui, ramybei
ir vos nujaučiamam liūdesiui
Smuiko ir violončelės partijos
l!IUteikia ypatingo melodingumo. Įspūdingas trijų instrumentų derinys veda iki dramatiškos pabaigos, kur tramdomas liūdesys prasiveržia
tragiška gaida. 'Dio elegiaque
atliko A Bankas (smuikas), P.
Cosbey (violončelė) ir I. Beres
(fortepijonas). Jausmo ir itampo1 kupinas kūrinys nepaliko

suprogramos pabaigai
atlikta S.Racbmaninovo 'Dio
elegiaque in G minor. Tui ankstyvojo (1892) laikotarpio me•
tais parašy:Įas kūrinys. Vėliau,
jau po P. Čaikovskio mirties,
Antrąją programos dalį kompozjtorius sukūrė antrają abejįngų salėje.
dainininkė({cMao (memisop- elegiją. Ši, pirmoji, buvo viešai
Šio koncerto programa
rana1) pradėjo A. Dvožako
buvo tikrai patraukli ir atlikOsilaukė

jų,

ir atliktųjų kūrinių įvairo

ve. Dvi solistės, trys instrumentinės muzikos atlikėjai
keitė vienas kitą ar grojo kartu, !IUpažindindami ar primindami, koki turtingas kiekvieno laikmečio ir .kiek.vienos
tautos talentų pasaulis.
Gaila, kad 'lbronto United
Humberr:rut šventovėje, kur
dažniausiai vyksta šios studijos koncertai, buvo dar nemažai tuščių vietų. 'lbkie koncertai - gera proga susipažinti
ViolonteHnmka1 P. Cosbey
1u talentingais atlikėjais, paatlikta labai greitai, praėjus bendrauti su jais. Jie jau pravos savaitei po sukūrimo, ta- deda repeticijas pavasariniam
čiau jo1 partitūra pllmą kartą koncertui. kuris turėtq ivykti
buvo išspausdinta tik 1947 m. kovo mėn.
s. Katkan1kal1'
jau po kompozitoriaus mir-

Sulos šunelis prie vartų...

Į Klaipėdos Kūdikių

namus Valentina Makasiejeva
atėjo prieš trisdešimt metq ir
tapo reiklia. savo darbą išmanančia šeimininke -vyriausia
medicinos seserimi. Kasdien
ji apeidavo savo mažuosius
žmones -vaikus. D darbuotojų reiblavo sąžiningo datbo.
Naujai atvykusiems padėjo

A Dvožaku, 1859 metais ties. Elegija sukurta panaudoperskaitęs četq poeto A Heyduk eilėraščius, kai kuriems iš

šaukia: "Mama!". Nusišypso
Valentina jiems, kalbina, kyloja, rūpestingą motinišką
!vilg.mį dovanoja, kaip ir jos
gyvenimas buvo geriausia mo- MOTINA tolimoje vaikyskykla ateičiai. Nežinau, kaip tėje.•.
užteko jai !valumo, jėgą pa- Įpusėjusi devintąją debūti su mumis, šypsotis, širdy- šimti, žila, balta, kaip obelis,
je užgniaužus deginantį lauki- vis darjaunaMškai žvali, tiesi,
mo skausmą - juk ji neturėjo liekna, paprašė mane dar tarlaiko išsimiegoti, pavalgyti. tą nuvažiuoti, aplankyti vyro,
Šiandien Valentina Ma- sūnaus ir dukters kapq, - vėl
kasiejeva gyvena ramų gyveni- prisimena Valentina. - Pabū
mą. Turi gerą, protingą vyrą. kim, sakė, valandėlę su jais.
Sūnus jau baigė mokslus, dir- Jeigu sugrįžtų tavo tėvas, jei
ba. Tik negali Valentina nė pareitų - vyresnysis, jei atsidienai užmiršti savo MOTI- rastų jaunėlis - juk būna taip,
NOS, išmokslinusios, iivedu- kad ant paminklą iškaltus žusios i gyvenimo kelią visus vai- wsiajq vardus perskaito pafyl
kus, mokėjusios džiaugtis vai- žuvusieji••. Atvažiuokim čia
kų pasiekimais, patarusios, su jais, pasakyk, kad aš jų
kaip išbristi iš negandų. Ne- lauksiu net ir tada, kai mane
gali užmiršti jos giliai slepia- paguldys šiame kalnelyje.
mo liūdesio dėl nelaiku miruMirė MOTINA Proskovsios savo dukters, pagimdžiu- ja 1984 metais, sulaukusi desios Valentiną, kare žuvusio vyniasdešimt metq tokia pat
žento, trijų sūnų ir vyro. Kiek tiesi, žvali, kaip jaunystėje.
daug turėjo pakelti MOTI- Bet laikas iš jos širdies neišNA
dildė negtjžusiųjų laukimo. Ji
Kai vaikai užaugo ir i!isi- vis laukė: sulos šunelis prie
vaikščiojo, Proskovja Siroko- vartų, pasibels svečias nebuva atvyko gyventi i Klaipėdą vėlis, pravers du.ris ir pasakys:
pas Valentinos, jau daug metq "Mama, mes parėjome", dirbančios K.laipė4os Kiidikiq Motinos atmintis iki paskutinamuose šeimą. Čia ji nugy- nės minutės išsaugojo ano,
veno visą likusį gyvenimą. my- saulėto, bet tokio lemtingo
lima ir gerbiama.
ryto rugiq lauką ir tą baisq
Tiesiasi i Valentiną Makasiejevą vaikučių rankutės ir
Nukelta i 9-tą psl.

2008.11.12 Nr. 6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kolekcija "Lietuvių aktorių balsai"
"Maironis. 1862-1932." Lyrika. Skaito Laimonas Noreika
Maironio poeziją skaito
aktorius Laimonas Noreika vienas ryškiausių skaitovų, atvėrusių plačiai auditorijai
daugelį svarbių lietuvių literatūros vertybių. Jis atsisako tradicinio Maironio kūrybos interpretavimo, vengdamas monotoniško dainingumo ir teatrališkos patetikos. L. Noreika
Maironio poezijoje ieško jausminio turtingumo, drauge pabrėždamas minties, refleksijos ir vidinio dramatizmo akimirkas. Jo interpretuojamas
Maironis skambėjo itin gyvai
ir aktualiai okupacinės priespaudos metais, o vėliau - Atgimimo ir Sąjūdžio laikais, žadino viltį, tikėjimą, drąsą.
Plokštelė pasklido milžiniškais tiražais, beveik 100,000
egzempliorių. Bet ir šiemet,
minint Maironio gimimo 145ąsias ir Jaunosios Lietuvos parašymo 100-ąsias sukaktis,
mūsų didžiojo klasiko poezija
į klausytoją prabyla nesenstančia savo kūrybos prasme.
Maironis - tėvynės dainius. Apie ją šiandieną mąsto
me didžia dalimi Maironio eilėraščių vaizdais, kuriuose
glūdi pati žmogaus santykio
su tėvyne esmė: pagarba tautos istorijai, meilė gimtajai
žemei ir joje dirbančiam, kovojančiam ir kenčiančiam
žmogui.
Maironis pirmasis mūsų
literatūroje atvėrė šakotas, gilias ir prasmingas jungtis, siejančias žmogų su tauta. Jis
pirmasis atskleidė ir žmogaus
širdies gyvenimo gelmes meilę ir kančią, abejonę ir viltį, džiaugsmą ir nusiminimą,

ryžtą

ir švelnumą. Jo eilėse
prabyla žmogus, tikintis aukštais tautos laisvės ir pažangos
idealais, mokantis jiems pasišvęsti ir juos ginti. Idėjos, jei
didžios, nemiršta kaip žmonės,
Gražu už tėvynę pavargti, ken-

teti - šitokiais

įsitikinimais

remiasi Maironio dorovinė
programa.
Maironis atnešė mūsų
kultūrai ne tik gausų dvasinės
patirties lobį - jis ištobulino
poetinio žodžio skambesį,
praplėtė jo galimybių ribas,
sukūrė šviesų, gryną ir harmoningą grožio pasaulį, kuriame formos tobulas skaidrumas jungiasi su aukštais žmogaus dvasios polėkiais.
Šioje plokštelėje įrašyti
būdingiausi Maironio (18621932) kūrybos pavyzdžiai. Visų pirma - eilėraščių pluoštas, parinktas iš įvairių laiko-

Sulos šunelis ...
Atkelta iš 8-to psl.

staiga prasidėjusį paskutinį
oro mūšį, nusinešusi jos brangiausio žmogaus - vyro gyvybę, visam gyvenimui pasmerkusį laukti skeveldrų nukirstam kojom sūnaus.
Jeigu kareiviai išgirstų jų
motinų ir žmonų raudą, laukimo kančią, jei sužinotų, kad
jų laiškai iš fronto - jų paguoda ir viltis, net trumpi pranešimai: "Žuvo Didvyrio mirtimi"
ar "dingo be žinios", joms dar
teiktų viltį, jie suprastų, jog
eiti puoliman ir žūti lengviau,
nei visą gyvenimą jų motinoms
ir žmonoms likti našlėms ir
laukti. Taip kalbėjo MOTINA Proskovja Sirokova paskutiniąją savo gyvenimo dieną.
Laikas nešasi užmarštin
MOTINOS paveikslą, bet Valentinos šeima, ypač jos sūnus,
vis prisimena senelę, kurią visi vadino MOTINA- jų šeimoje jos atminimas šventas.
- Vaikas iš mažų dienų turi mokytis mylėti savo tėvus,
tėvų tėvus, visiems negalintiems padėti. Ir šiandien sū
nus dažnai žvelgia į MOTI-

NOS portretą. Matyt, su metais, kaip ir man, reikia vyresnio žmogaus patarimų, reikia
jo įdomaus ir didelio gyvenimo
išminties, reikia jų pasaulio.
Valentina į darbą ateidavo pirmoji. Išeidavo paskutinioji. Kai sūnus buvo moksleivis, dažnai jį atsivesdavo į
Kūdikių namus. Tegu draugauja, tegu nuo mažų dienų
žino, kad vaikams reikia tėvų
ir namų, žmogiškosios meilės
šilumos. Valentina visus vaikus šiuose namuose laikė savo
vaikais. Per trisdešimt metų ji
turėjo daug vaikų, kurie buvo
ją įsimylėję. Vesdavosi juos į
savo namus.
Neturėdamas vaikų arba
iš vis su jais nebendraudamas,
žmogus įpranta prie kito gyvenimo būdo. Jam atrodo,
kad pabūti su vaiku tik laiko
gaišinimas. Ką nors jam padovanoti - bereikalingos išlaidos.
Todėl nuo pirmų klasių
iki studijų diplomo įteikimo,
moksleiviai ir studentai turėtų
ne kartą apsilankyti Kūdikių
namuose, internatuose.
(Bus daugiau)

tarpių poeto kūrybos, pradedant pirmuoju Pavasario balsų leidimu (1895) ir baigiant
paskutiniaisiais poeto gyvenimo metais. Toliau eina baladės (1909-1929), tobula poetine forma įprasminusios folk-

loro ir istorinių pasakojimų
motyvus, ir pagaliau - fragmentai iš Jaunosios Lietuvos
(1907), išreiškiantieji XIX š.
pabaigos tautinio judėjimo
ideologiją bei nuotaikas. Pažymėtina, kad pernai sukanka
100 metų, kai parašytas šis
programinis Maironio kūri
nys.
Vanda Zaborskaitė
Norintieji įsigyti šią CD
gali užsisakyti paskambinę į
BalticCom tel.: 1 630 626 1262
(JAV) arba rašydami mums
laišką vienu iš adresų: balticcom@yahoo.com arba 2224
Country Club Dr., Woodridge, IL 60517. Inf.

v

•

Simtmet1s
ne riba
Praėjusių metų pabaigoje vienas iš žymiausių pasaulio architektų, brazilas Oscar
Niemeyer
atšventė ne- _ _, . ._
eilinį - šimtąjį gimtadienį. Tačiau

moderniosios architektūros kr)yties atstovas nežada ilsėtis. Siuo metu kūrybingas šimtametis architektas planuoja naują
miestą Alžyre, braižo kultūros centro Aviloje (Ispanija) projektą, žada įdomių
statinių ir gimtajai Brazilijai
Be daugelio išskirtinių
pastatų, jis yra sukūręs šios
valstybės sostinės Brazilijos
projektą. Pagal jį per trejus
metus plyname lauke 1960
metais buvo pastatytas itin
modernios architektūros
Brazilijos miestas.
Dabar O. Niemeyer kū
rinys - miestas yra pasaulinės UNESCO saugojamų
kultūros paveldo objektų są
raše. Inf.
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lU KULTORINEJE VEIKLOJE
Radzevi- (Die Kluge). Maestro re2007 m. gruodžio 13 pertuare buvo per 30 operų
d., kartu su penkiais kitais ir 15 baleto spektaklių, patalentingais Europos jaunai- ruoštų Vilniaus, Leningrasiais atlikėjais, koncertavo do, Erfurto, Bratislavos teatParyžiaus "Champs Elisees" ruose. 1975-2003 m. su perviešbutyje. Iškilmingas vaka- traukomis J. Aleksa buvo
ro koncertas buvo tiesiogiai Lietuvos operos ir baleto
transliuojamas "Mezzo" kla- teatro vyriausias dirigentas,
sikinės muzikos TV kanalu 1995-1998 m. jo vadovas.
žiūrovams 37 valstybėse.
1990-1994 m. dirbo Slovakų
Penkiolikametė pianistė Pa- valstybinės operos Bratislaryžiuj e koncertavo jau ne voje vyriausiu dirigentu. Appirmą kartą. Ji atvyko kartu dovanotas Latvijos respublisu prancūzų profesoriaus kos Didžiuoju muzikos priMichel Sogny tvarkomo fon- zu, DLK Gedimino ordinu,
do talentingiems jauniems 2003 m. tapo Lietuvos valsatlikėjams remti ir ugdyti tybinės kultūros ir meno
"SOS Talents" globojamais premijos laureatu.
11-21 metų amžiaus jaunaiGudijos valstybinis akasiais muzikantais iš Rusijos, deminis J ankos Kupalos
Gruzijos, Vengrijos ir Švei- teatras 2007 m. gruodžio 20
carijos.
ir 21 dienomis gastroliavo
Jaunoji pianistė savo mu- Vilniuje. Lietuvos valstybizikinę karjerą pradėjo būda nio dramos teatro Didžiojoma penkerių metų Balio je salėje svečiai parodė du
Dvariono dešimtmetėje mu- spektaklius: Aleksejaus Duzikos mokykloje. Šiuo metu darevo Juodąją Nesvyžiaus
ji mokosi M.K.Čiurlionio mergelę ir "S. V." pagal Anton
menų mokyklos devintoje Čechovo pjesę Vyšnių sodas.
klasėje pas fortepijono pe- Jankos Kupalos teatras yra
dagogę profesorę Veroniką seniausias Gudijos teatras,
Vitaitę. Mergaitės spartus įsteigtas 1920 metais. Gudų
tobulėjimas susilaukė dide- poeto ir dramaturgo Jankos
lio mokyklos pedagogų dė Kupalos vardas jam suteikmesio. "Agnė, ko gero, yra tas 1944 m., o 1993 m. už
viena talentingiausių Lietu- aukštus teatro pasiekimus
vos jaunųjų pianisčių,- tei- kultūros srityje teatrui sugia jos dėstytoja, - ir, nepai- teiktas valstybinis statusas.
sant jos jauno amžiaus, ji deĮ Vilnių atvežtasis spekmonstruoja labai brandų taklis Juodoji Nesvyžiaus
muzikos atlikimą, požiūrį į mergaitė nagrinėja istorinę
savo pasirinktą gyvenimo ke- temą ir XVI š. įvykių fone
lią bei stebina jautriu artis- sukuria mistinę legendą apie
tiškumu". Jaunoji Agnė yra Barboros Radvilaitės meilę
daugelio valstybinių ir tarp- Lenkijos karaliui Žygimantautinių konkursų laureatė, tui Augustui. Viena romanpirmųjų vietų laimėtoja, dip- tiškiausių Lietuvos didžiojolomantė, Vyriausybės premi- je kunigaikštystės istorijoje
jų ir Karalienės Mortos pre- sakmių yra šio vaizdingo ir
mijos laureatė.
jausmingo spektaklio paVilniaus leidykla "Tyto grindas, kuriame karališkojo
alba" išleido muzikologo dvaro veikėjų, dvaro politiEdmundo Gedgaudo suda- kų intrigos, didieji valstybių
rytą knygą Muzikos magas interesai tampa bejėgiais laiJonas Aleksa. Joje į 400 pus- ko ir mirties, dangaus atsiųs
lapių sudėti laiškai, prisi- tos meilės akivaizdoje. Režiminimai, straipsniai apie sierius Valerijus Rejevskis
vieną iškiliausių lietuvių diri- bando įteigti šiuolaikiniam
gentų profesorių Joną Alek- žiūrovui, jog pagrindinis visų
są (1939-2005). Jo veiklą ste- laikų tikslas yra išsaugoti
bėjęs 40 metų nuo pirmųjų žmogaus sugebėjimą patirti
koncertų ir operos spektak- didžius jausmus ir imtis dilių, muzikologas E. Gedgau- džių darbų. Šis spektaklis
das savo knygai medžiagą Gudijos valstybiniame teatre
rinko ir iš artimai profesorių vaidinamas pilnoms žiūrovų
pažinojusių žmonių, artimų salėms jau septintus metus.
jų, bičiulių, Lietuvos ir užMuzikinės plastikos speksienio muzikų. Iš surinktų taklis "S. V.", režisuotas Pafaktų ryškėja įvairialypis velo Adamčikovo, yra fantaspalvingos asmenybės ir mu- zija A Čechovo Vyšnių sodo
ziko - pedagogo, aktoriaus, tema. Spektaklis pasakoj a
apie žmonių likimus, jų vierežisieriaus - portretas.
Jonas Aleksa dirigavimą natvę, vienas kito nesupratistudijavo Lietuvos konserva- mą, apie sudėtingus įvykius
torijoje, Sankt Peterburgo ir apie tai, jog jie nieko neN. Rimskij-Korsakovo kon- sugeba pakeisti herojų likiservatorijos aspirantūroje muose. Pjesės herojai nekalpas Jevgenijų Mravinskį, sta- ba monologų, kiekvienas jų
žavosi Vienos muzikos aka- gyvena savame pasaulyje ir
demijoje. Lietuvos operos ir negirdi kitų, išskyrus senąjį
baleto teatro dirigentu tapo tarną Firsą, kuris liko ištiki1965 metais, kada parengė mas senojo gyvenimo tradisavo pirmąją premjerą - cijoms ir jo simboliui - vyšCarl Orff operą Gudruolė nių sodui. GK
Pianistė Agnė

čiūtė,

10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.II.12 Nr. 6

Sunny Hills, FL, lietuviai ir jų veikla
senesniems tautiečiams padė- ruošė LB v-ba, lenkams mielai
davęs kirsti krūmus, kuo. I. prisidėjus tik pasninkiniu
Per porą dešimtmečių Tė
Gedvila jau paliego, apsigy- maistu..
viJkės liburiams nemažai rašiveno lenkų vienuolyne, ir i
Penktą val. vakaro Šv. Tunėjau iš Sunny Hills, bet ne
šventovę bei svarbesnius po- resės par. salėn susirinko apie
apie Sunny Hills; t.y. ne apie
būvius atvežamas kėdėje.
70 žmonių, kurių du trečdalius
šios vietovės lietuvius pensiMūsų tautiečių prieš 20 sudarė lietuviai. Sveikinimo
ninkus, prieš daugiau nei ketmetų čia buvus gerokai per žodį (angliškai) tarė LB apyl.
virtį šimtmečio, Vytauto Bešimtą, irgi bent dvigubai su- vicepirm. Algirdas Nakas. Proglecko pastangomis, iš Detroimažėjo; jų dalis, susenę, pasi- ramos vadovė E. Žebertavito, Niujorko bei kitų vietovių
ligoję, sugrižo i didmiesčius, čienė pakvietė Valę Zubavi·
persikėlusius. Prieš 21-erius
arčiau vaikų, kiti atsidūrė vie- čienę papasakoti apie Kūčių
prasmę, ką ji raiškiai (lietuviškai) atliko. Po jos Elena
perskaitė JAV LB krašto vbos sveikinimą. Dvi žvakes
uždegė per paskutiniuosius
metus mirusių S. Hills žmonių
atminimui lenkų vienuolė seselė Anna ir mūsų Albertas
Kvečas, visiems kitiems minutei susikaupus. Elena jautriai perskaitė velionies rašyt.
Broniaus Žalio mintis Pirmosios Kalėdos ir solo atliko
giesmę Marija, Marija. Akt.
Vincas Žebertavičius padeklamavo nežinomo autoriaus
Amerikos lieturiq bendruom~ Sunny Hills, FL, apylinkės eilėraštį.Kilčių vakarui. Kai nuvaldyba, suruoiusi .2007 metą Kūčias. 11. k. Albinas Grigai.tis, skambėjo viena Elenos solo
Elena Žebertavičienė (pino.), Algirdas Nakas ir Judita giesmė lenkiškai, prapliupo
gausūs, karšti lenkų plojimai.
Mamaitytė
Vakarienėje dalyvavo .klebometus, kai čia gyventi su žmonas
Msgr. Francis Szczykutotinėse Kalvarijos kapinėse,
na iš Detroito atvykome, tarp
wicz
ir kėdėje atvežtas kun.
dar kitų pelenai gtjž.o į Lietudaugiau nei tūkstančio gyvenIzidorius
Gedvila. Kai Msgr.
vą. Kelios dešimtys gyvų.jų vis
tojų buvo ir gera šimtinė lietuFrancis
palaimino
Kūčių stadar stengiamės gyventi. Tubevių. Čia radome katalikų ŠV.
lą,
prasidėjo
plotkelių
(kalė
veikia visus jungianti LB apyTuresės parapiją, kurioje vyksdaičių)
laužymas
ir
vienų
kilinkės valdyba, šventovėje ir
ta lietuviškos pamaldos. Ratiems
linkėjimai.
renginiuose tebegieda "Antdome gyvą LB Sunny Hills
Po vakarienės buvo išd.aros jaunystės" choras. Pora
apylinkę, kurios valdyba rengkalėdinių giesmių tekstai
linti
pasišventusių asmenų kasmet
davo ir teberengia tautinių
ir
prasidėjo
~valandą trukęs
teberenka aukas BALFui, dvi
švenčių minėjimus. Radome
giedojimas.
Cia labai energintrečiabangės moterys leidžia
"Antros jaunystės" chorą, kugai
įsijungė Msgr. Francis, raperiodinį ( dvimėnesini) leidiriam vadovavo muz. Vincas
gindamas giedoti savo giesnį, paskutiniais trejais metais
Mamaitis, o jam mirus - muz.
labai sėkmingai veikia labda- mes abiejų tautybių žmones
Genė Beleckienė; šis choras
ros organizacijos "Vaiko var- skyrium, o kitas, angliškai, vituri du repertuarus: giesmių,
siems kartu. Prieš išsiskirstant
tai į mokslą" skyrius.
atliekamų šv. Mišių metu, ir
Msgr. Francis entuziastiškai
Bendros Kūčios
patriotinių dainų - tautos
dėkojo bendrų Kūčių rengė
šventėms, salėje. Prieš kelioliTurp daugiau nei tūkstan jams ir linkėjo tokias suruošti
ka metų Mišias aukodavo kar- ties Sunny Hills gyventojų di- prieš 2008 m. Kalėdas!
tu pustuzinis kunigų: klebo- džiąją dalį katalikų sudaro lie- Paminėtas Iam. Stasio Ylos
nas lenkas Francis Szczyku.to- tuviai ir lenkai. Abiejų tautyšimtmetis
wicz, Pranas J araška, Antanas bių kalėdinės tradicijos labai
Kadangi rašydamas šią žiKardas, Antanas Račkauskas, panašios, abiejų panašiai nutę, dar niekur spaudoje užLeonardas Musteikis ir Izido- švenčiamas ir Kūčių vakaras. uominų apie kun. Stasio Ylos
rius Gedvila. Iš jų keturi jau Anksčiau švęsdavom skyrium. šimtąjį gimtadienį nemačiau,
amžinybėje. Klebonas Francis Bet abiejų tautybių žmonių
tai spėju, kad gal Sunny Hills
Szczykutowicz, senokai pa- skaičiui sumažėjus, o patalpų lietuviai ar tik nebus pirmieji?
keltas į monsinjorus, čia tebe- klausimui pablogėjus, buvo pa- O kad čia buvo pačiu laiku suklebonauja. Thi nuostabus siūlyta 2007 m. Kūčias rengti spėta, tai reikia dėkoti dviem
žmogus, mylimas parapijiečių, kartu. Deja, tarp lenkų neat- trečiabangėm moterim-Aneypač lietuvių; jau pora metų sirado tokių energingų orga- lei Pečkaitienei bei jos duktešv. Mišias jis mums aukoja lie- nizatorių, kaip mūsų LB apyl. riai Ritai Šlaitaitei, velionies
tuviškai, ir taip aiškiai, kad į valdybos nariai, ypač pirm. kun. S. Ylos pirmos eilės gimimaldaknyges nereikia žvalgy- Elena žebertavičienė. Tud iš- naitėms. - - - - .- - Nukelta 1 11-tą psl.
tis. O anksčiau labai gyvas, ėjo taip, kad Kūčių vakarienę

ALFONSAS NAKAS

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

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

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

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

1
2

1 metų GIC-mat. palūk.••...•3.75%
2 metų GIC-met. palūk.••... A.DO%
3 metų GIC-met palūk.••... A.25%
4 metų GIC-meL palūk.••... A.30%
5 metų GIC-met palūk.••... A.40%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••2.50%
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.40%
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd. • A..li0%
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.60%
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.70%
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.75%
Taupo!Nllų sųkallų .........0.75%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.75%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮsk. .•••••.•0.75"'
Amerikos dol. GIC 1

metų

su1te1e1amu
nuollm61u

1, 2, 3

metų

..• .5.75%

.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

(nuo 1919

metų)

.A Gaminame paminklus, bronzines

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

Skambinti tel.

(416) 769-0674

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

Toronto, Ontario M6N 3P7

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resurrection R d. Toronto ON M9A 501

Tel.: 4 16-889-553 1

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo
pagiindinis kapitalas davė 3.15 mln. dol. pelno lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, humanilarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!
R<ištlnės d<irbo valandos: pirmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

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

$675
gegužės

1 - birželio 26, 2008

$900
oro uosto mokesčiai papildomai $245
Finnair avialinijos. Toronto - Vilnius
per Helsinki

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

Pabrežaitei·Flores
O.b Orav Trave l Inc.
5650 Yonge Street ai Finch
Toronto, Ontario M2M 4G3

647-998-6405
Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221-4885
gabriele@bdt.ca ONT REG 032282n
~

.
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Paveiksliukas ant $20 banknoto
Vienoj e Kanados 20 dolebanknoto pusėje yra karalienės portretas, kitoje - laivas
su daugeliu irkluotojų ir vidury sėdinčia būtybe su skrybėle ant galvos. Sis laivas visame savo grožyje stovi Vankuverio oro uoste pakeliui iš
rių

niais Lokiukais. Valties gale - gina laikyti valtį ant nustatyto
Bebras, kurį galima atpažinti kelio.
iš jo žvynuotos uodegos ir aštVilkas, kaip ir Bebras, ne
rių dantų. Šalia jo "Ryklio vietiniai Haida salose, bet mimoteris", keistas gilių vande- tolo$inio vėjo atpūsti iš žemynų medžiotojos ir moters jun- no. Sioje valtyje Vilkas įsikan-

1

nojų).
Skulptūros

pavadinimas
"Haida Gwaii" arba "Haida
genties salos". Pasakojama,
kad daugelį šimtmečių Haida
indėnai jose laimingai gyveno,
naudojosi gausiais gamtos
turtais ir saugojo savo dievus
ir pusdievius, kurie tvarkė jų
pasaulį. Bet vienu metu, nelabai seniai, Haida salas užgulė
nelaimės, kurių metu tik keletas žmonių išsigelbėjo, ir net
viršgamtinės būtybės buvo išvarytos iš jų būstinių salų uolynuose į aplinkines girias ar
jūrą, kurios bangomis keliauja ir ši valtis.
Valties priešakyje randame Lokį su jo šeima - Žmona
(žmogiška būtybė) ir jos dvy-

"Haida Gwaii"

Ntr. G. Kurpio

ginys. Tada seka mažiausia dęs į sparnus Erelio, išdidaus
mitologinio pasaulio būtybė ir pasipūtusio paukščio, kuris
"Pelė - moteris", Kranklio
atsikeršydamas kandžioja Bebmočiutė, organizatorė dauge- ro letenas.
Pagaliau, žemai valtyje
lio išdaigų, už kurias gudrusis
Kranklys būna kaltinamas. sėdi Varlė, jungianti du Haida
Šioje kelionėje Kranklys yra pasaulius - Žemę ir Jūrą. Bevairininkas, kuris močiutės ir liko nepaminėta tik didžiulė
savo iškrypusios fantazijos būtybė valties viduryje (ta su
skatinamas naviguoja valtį keista skrybėle ant galvos),
klaidingais keliais. Bet "Sena- kuri - gal yra, o gal ir ne sis prieštaraujantis kovotojas" Haida Salų Dvasia.
G. Kurpis
savo energingu irklavimu mėtė

arba kalbėjo Onė Adomaitienė, Rita Šlaitienė, kun. Izidorius Gedvila. Pagaliau Msgr.
Francis, atidžiai kalbėtojus
sekęs bei literatūrą sklaidęs,
nusistebėjo kunigo, rašytojo,
poeto, filosofo, jaunimo draugo nepaprasta asmenybe, už

Sunny Hills, FL, lietuviai...
Atkelta iš 1O-to psl.
Anelė yra kun. S. Ylos
sesers Uršulės duktė. Tai jos
abi 100-mečio minėjimą ir surengė.

Kun. Stasio Ylos biografineskelbsiu, išskyrus tai, kad jis gimė 1908 m.
sausio 5 d. Lietuvoje, o mirė
1983 m. kovo 24 d. Čikagoje.
Jo biografija nusidriekusi per
tris bostoniškės LE tomus (reguliarų Y raidės, ir abiejuose papildymų), bei Lietuvoje išleistame žinyne JAV lietuviai. Neabejoju, kad šimtmečio proga
apie jį bus rašoma daug plačiau. Abi minėtos giminaitės
minėjimą Sunny Hills surengė
š.m. sausio 8 dienos vakare.
Maždaug du tuzinai tautiečių
tą šeštadienio vakarą buvo ~a
kviesti dalyvauti Mišiose Sv.
Teresės šventovėje, kurias už
sukaktuvininko sielą aukojo
Msgr. Francis Szczykutowicz.
Po to buvo persikelta į parapijos salę. Ten radome vieną ilgą
stalą minėtų giminaičių nuklotą velionies parašytomis
knygomis, enciklopedijomis
su jo biografija bei kitokia su
velioniu susijusia literatūra.
nių žinių čia

Pirmoji apie Stasį Ylą kalbėjo
jo dukterėčia Anelė. Pati savo
prisiminimų sujaudina, iškėlė
daug gerų velionies savybių.
Po jos ilgoką ištrauką iš St.
Ylos parašytos knygos Žmosurengtą minėjimą dėkojo
nės ir žvėrys (jo išgyvenimus
abiem jo giminaitėm.
Stutthofo kone. stovykloje)
Vaišinantis kava ir gauraiškiai skaitė Julija Nakienė. siais kepiniais sužinojau, kad
Iš kitų šaltinių apie kacetų Sunny Hills gyvena dar tolibaisybes trumpesnį rašinį per- mesnių kun. S. Ylos giminaiskaitė Algirdas Nakas. Labai čių, jų tarpe J gnas Vyšniausįdomiai, be rašto, apie susiti- kas bei Julija Cepukienė, kukimus su velioniu Putname, rie irgi šiame minėjime dalykalbėjo Viktorija Dėdinienė. vavo, bet savo pareiškimų
Dar apie velionį šį bei tą skai- nedarė.
~w~v~~~
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Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
Dr„ N. Mikelėnaitė-Archer

Tel.

(416)

763-5677

AtGIS S. PACEVIČIUS PACE,

B.Sc.1 LLB.

PACE LAW FIRM

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

Nuošimčiai

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

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

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

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., OLS , OLLI'

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

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

•

palikimų

tvarkyma

295 The West Mali 6th Fl"oor Thronto, O M9 4Z4

Tel. 416 236-3060

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERT Ė?

Jūsų į'sipareigojimų.

SKAMBINKITE TIESIOG
kūno

TEl. (416) 252·,6741
(prie Evans}
Savininkas Jurgis Kuliešius

MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk.
2.30% už 30-89 d. term. indėlius
2.50% už 90-179 d. term. indėlius
2.50% už 180-269 d. term. ind.
2.50% už 270-364 d. term. ind.
2.90% už 1 m. term. indėlius
3.30% už 2 m. term. indėlius
3.40% už 3 m. term. indėlius
3.50% už 4 m. term. indėlius
3.60% už 5 m. term. indėlius
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000)
3.75% už 1 m. GIC invest. pažym.
3.90% už 2 m. GIC invest. pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest. pažym.
4.30% už 4 m. GIC invest. pažym.
4.40% už 5 m. GIC invest. pažym.
3.75% RRSP & RRIF (variable)
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind.
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.
4.70% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
4.80% RRSP & RRIF 4 m.term.ind.
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind.
2.75% už JAV dolerių 1 metų GIC
1.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

nemokamą Įvertinimą

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
413 R.OYAL YORK RD., TORONTO ON

PARAMA

Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

Advokatas

• nekilnojam turto pirk.ima /pardavima
• k n ultacijo Li tuv r pu lik tei · klau imai

ir spausdinimo darbus.

KREDITO KOOPERATYVAS

2373 Bloor St. West

+ a meninės žalo , atsiradu i s ryšium su
sužaiojirn u iši k jima
• imigracija į Kanadą
• te tam n tų udaryma
Atliekame visus paruošimo
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AKTYVAI per 150 milijonų dolerių

bilietų kasininkų į restoranų

ir krautuvėlių rajoną. Tai gana
įdomi skulptūra, vaizduojanti
Haida indėnų genties skaptuotą valtį su trylika mitologinių būtybių. Šalia skulptūros
yra paties dailininko Bill Reid
parašytas paaiškinimas, kas
tos būtybės ir kodėl jos visos
sutalpintos į Haida valtį (ka-

LIETUVIŲ
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9-0 SPORTAS

Eurolygos B grupės nugalėtoju tapo Vilniaus "Lietuvos rytas". Vilniečiai išvykoje 86:79 palaužė Zagrebo "Cibona"
krepšininkus ir su 11 pergalių užtikrintai žengė į "Top 16"
varžybas. "Lietuvos rytas" pakliuvo į vieną grupę su Maskvos
CSKA, Atėnų "Panathinaikos" ir Madrido "Real" klubais.

Slidinėjimo

iškyla

Tradicinė, metinė Montrealio lietuvių slidinėjimo stovykla-iškyla įvyks 2008 m. kovo 6-9 d.d. Mont La Reserve Skiing
Resort, Saint Donat, QC, apie 150 km į šiaurę nuo Montrealio.
Iškyla prasidės kovo 6, ketvirtadienį, individualiu slidinėjimu
Mont La Reserve. Kovo 7, penktadienį - slidinėjimo išvyka į
Mont Tremblant. Kovo 8, šeštadienį - slidinėjimas, didžiojo
slalomo varžybos ir žaidimai Mont La Reserve, o vakare -vakarienė-linksmavakaris. Kovo 9, sekmadienį, slidinėjimas
Mont La Reserve.
Oficialus viešbutis ir iškylautojų "rendes-vous" centras:
CHotel Montcalm, 251, chemin Fussey (off Route 125), Saint
Donat, QC. Tel. (toll free): 1866 424-1334; tiklalapis: www.skila-reserve. com. Slidinėtajai ir svečiai yra raginami kuo greičiau skambinti į viešbutį ir rezervuoti kambarius. Paminėkit
"Lithuanian Ski Group".
Informuoja ir organizuoja: Rytis ir Vilija Bulotos, 4550
Miller Ave., Montreal, QC, H3W 2E3, Canada. Tel. 514 3448256; el.paštas: viliabulota@hotmail.com. Papildomas ryšys:
Sofija Bulotaitė, el-paštas: Sofia-blueeyes@ hotmail.com. Tel.
819 345-3969. Visi žiemos sporto mėgėjai kviečiami dalyvauti.
Platesnė informacija yra pranešta visiems ŠALFASS sporto
klubams ir daugeliui pavienių slidinėtojų. Visais varžybų reikalais kreiptis į organizatorius.
ŠALFASS centro valdyba

e ~~g

Zinios iš Lietuvos
• Kauno "Žalgirio" (8 perg. - 6 pral.)
krepšinio komandai nepavyko palypėti laipteliu aukštyn. Paskutinėse Eurolygos reguliariojo sezono rungtynėse išvykoje kauniečiai rezultatu 66:84 pralaimėjo Vitorijos
"Tau Ceramica" (9-5, Ispanija) klubui, tačiau išsaugojo ketvirtąją vietą A grupėje.
• Vilniuje, "Karolinos" viešbučio konferencijų salėje, įvykusioje Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) Generalinės
asamblėjos eilinėje sesijoje šios organizacijos vadovas Artūras Poviliūnas pasidžiaugė,
kad jau 55 Lietuvos sportininkai iškovojo
teisę dalyvauti Peking olimpinėse žaidynėse.
• JAV, Floridos valstijoje, vykstančių
tarptautinių vyrų teniso varžybų, kurių prizų
fondą sudaro 10,000 JAV dol., trečiajame
rate - ketvirtbaigmėje - lietuvis Ričardas
Berankis po atkaklios kovos 7:6 (7-5), 2:6
nusileido 326-ajai pasaulio raketei 25 metų
amerikiečiui A. Francisui. Ričardui kitose
varžybose taip pat nepavyko laimėti. Lietuvos tenisininkas Ričardas Dalias (JAV) vykstančiose Teniso profesionalų dr-jos (ATP)
"AT&T Challenger of Dallas" varžybose,
kurių prizų fondą sudaro 50,000 JAV dol.,
pirmajame rate 4:6, 4:6 pralaimėjo 163-iąjai
pasaulio raketei - 24 metų šveicarui S. Bohli ir pasitraukė iš dalyvavimo.
• Lietuvos imtynininkas Albertas Techovas pasaulio džiudo taurės varžybose
Gruzijos sostinėje Tbilisi, svorio grupėje iki
60 kg užėmė trečiąją vietą.

Na uit1 ų

metų

Corp, B•OKERAGE'

5650 Yonge rreet uice i -os
Toronco,
M2M
3

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo

atstovė

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.

Turite sunkumų gauti paskolą( Kreipkl1ės, padėsime.
TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.)
AX: 416-227-2008 el.paštas: laimaslz@.vahoo.ca
'lndependeoUy Owned and Operated, REALTORll

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

Sekantis siuntimas LAIVU į

Vilnių

2008 m. vasario 27 d. ir kovo 12 d.
***
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių
2008 m. vasario 27 d. ir kovo 12 d.
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Naujųjų metų sutikimui
Kalgario lietuvių bendruomenės moterys ir merginos
subūrė kolektyvą ir paruošė
septintojo dešimtmečio lietuviškos estrados dainų programą. Kolektyvas buvo pakrikštytas žaismingu "Bigudukų aidų" vardu.
Viršuje iš k.: Gita Grahame, vadovė Rasa Rimavičie
nė, Ramunė Dainorienė, Aida
Labanauskienė, Lina Tijū
nėlienė, Evelina Tijūnėlytė,
Jūratė Liaukonienė.

Dešinėje "Bigudukų

aiprogramos dalis. Atliekama daina Krantų gėlė. Ansamblio muzikantas ir konsultantas Arūnas Gaulia ir
programos vedėjas Žilvinas
Liaukonis
Ntrs. M. Krivelio
dų"

s300*
off

or

parce

s300*
off

* coupon i valid only at 'Marguti -Py anka head off1ce.

•Savaitgalį Europos atvirajame braziliško džiudžitsu kovos meno čempionate Lisabonoje (Portugalija) Lietuvos kovotojas,
klubo "Titanas" atstovas Marius Gudas baltų diržų 94 kg svorio grupėje iškovojo aukso
medalį, o "MMA Team Smauglys" atstovas
Sergejus Greičicho violetinių diržų 70 kg
svorio grupėje pasi]?uošė sidabru.
• Nymburke (Cekija) vykusio Europos
moterų uždarų patalpų B poskyrio riedulio
čempionato paskutinėse e grupės, kurioje
kovojama dėl dviejų kelialapių į A poskyrį,
rungtynėse Lietuvos rinktinė 8:0 ( 4:0) sutriuškino Čekiją, užėmė antrąją vietą ir įgijo
teisę dalyvauti A poskyrio pirmenybėse.
• Pasaulio vicečempionas Mindaugas
Ežerskis tapo tarptautinio
graikų-romėnų

imtynių

varžybų nugalėtoju.

Paryžiaus priemiestyje Creteil
~-------' vykusiose "Cristo lutte"
Ntr. DELFI varžybose lietuvis nesutiko
lygių varžovų ir iškovojo aukso medalį.
• Tarptautinės dviračių sporto sąjungos
(UCI) paskelbtame pasaulio tako moterų 3
km asmeninių persekiojimo lenktynių
įvertinime lietuvė Vilija Sereikaitė užima
pirmąją vietą. Ji turi 754 taškus.
• Pirmą kartą U gandoje surengtose
tarptautinėse badmintono varžybose (Roofings U ganda Badminton Championship)
nugalėtoju tapo 24 metų Kęstutis N avickas. VP

sutikimas KalgarvJ·
e
.... .J •

2008.11.12.
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ZODIS

Patriotiški lietuviai
Mano

įspūdžiai

PETRAS VAIČIŪNAS

Aš niekada nesu buvęs
Amerikoje. Todėl, kai
sužinojau, kad galėsiu būti
Kanados atstovu šiame suvažiavime, apsidžiaugiau. Esu
girdėjęs pasakojimų iš dalyvavusių praeituose suvažiavimuose, kad Pietų Amerikoje
gyvena labai patriotiški lietuviai. Buvau susitikęs su pora
iš jų Pasaulio jaunimo kongresuose, bet man buvo įdomu
pamatyti jų veiklą ir elgseną
bendruomenėje ir jų pačių aplinkoje.
Suvažiavimas normaliai
tęsiasi pusantros savaitės.
Šiais metais viskas įvyko Buenos Aires, Argentinoje. Kanados atstovus Tomą Kurą,
Stasį Kuliavą ir mane priėmė
į savo namus argentiniečiai
Danielius ir Aida Deveikiai.
Mes, penktadienį atvykę į
Buenos Aires, Deveikių dėka
iki savaitgalio, jau buvome susipažinę su argentinietišku
maistu, gėrimais ir jų gyvenimu. Nors galėjau suprasti tik
kelis ispaniškus žodžius, bet
save laikiau tikru argentiPietų

niečiu.

Paprastai stovykla yra pasuvažiavimo dalis.
Laikas buvo ribotas. Pietų
Amerikos Jaunimo sąjungos
nariai turėjo susipažinti, dalyvauti vadovavimo pratimuose,
diskutuoti sąjungos įvykius,
planus, problemas ir kitus reikalus. Stasio, Tomo ir mano
pagrindinis darbas šiame suvažiavime buvo vesti diskusijas ruošiantis ateinančiam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui (PLJK). Pietų Amerika
grindinė

lietuvių jaunimo
Pietų Amerikoje

iš

(specialiai Urugvajus, Brazilija ir Argentina), vadovavo
šiam kongresui po dvejų metų. Mūsų jaunimas Kanadoje
vedė praeitą suvažiavimą 2006
metais, todėl mums buvo įma
noma pasidalinti naudinga informacija ir, naudojantis šia
patirtimi, padėti spręsti galimas ateities problemas.
Jau pačioje pradžioje matėsi, kad ateinantis kongresas
bus sudėtingesnis. Kanadoje
kongresas vyko trijuose miestuose: Toronte, Hamiltone ir
Montrealyje, su stovykla Vasagoje ir iškyla į Dainų šventę
Čikagoje, JAV. Pietų Amerikos kongresas vyks trijose šalyse. Kiekviena kongreso dalis
vyks vis kitoje valstybėje. Turistinė programa numatyta
Argentinoj, stovykla Brazilijoje, o svarbiausia dalis - Studijų dienos- Urugvajuje. Jaunimui bus labai daug darbo
suorganizuoti transportą tarp
visų šalių, kad nepasimetant
būtų įmanoma palaikyti visą
suvažiavusį jaunimą. Visos
trys šalys daug laiko praleido
diskusijose ir sukūrė konkrečius planus ateinančio kongreso struktūrai. Tai yra ir bus
didelis žingsnis į priekį Pietų
Amerikos jaunimui. Pietų
Amerika vedė Pasaulio jaunimo kongresą prieš 16-ka metų. Aš visai neabejoju, kad po
dvejų metų Pietų Amerika
taps neužmirštamu Pasaulio
lietuvių jaunimo susivienijimu.
Jaunimas Pietų Amerikoj
nori būti lietuviais. Jie negalvoja, kad kalba yra vienintelis
būdas parodyti savo patriotiškumą. Vienas pavyzdys tai Argentinos jaunimo sąjun-

Pietų

Amerikos

Lietuvių

suvažiavimo
gos pirmininkas Juan Pablo.
Niekas jo nemokė nė vieno
lietuviško žodžio, bet jo meilė
lietuvybei, jo malonus elgesys
ir šiltas žvilgsnis teikia daug
daugiau svorio lietuviškam
jaunimui, negu jo kalbos mokėjimas. Jis, kaip ir kiti jaunimo atstovai Argentinoje, aukoja daug laiko lietuviškai parapijai. Gal todėl, kad parapija turi baseiną, bet tai nėra
vienintelė priežastis.
Tautinių šokių grupės yra
aktyvios Pietų Amerikoje, ir
daugelis joms priklauso. Grupės keliauja per daugelį miestų ir ten koncertuoja. Dauguma šių šokėjų nemoka lietuvių kalbos, bet jiems tai nėra
būtina norint šokti arba bendrauti su lietuvių kilmės jaunimu.
Taigi nors ir nedaug jaunimo moka kalbėti lietuviškai,
bet buvo malonu matyti, kaip
jie stengėsi atnaujinti kalbos
žinias. Aš kalbėjausi su viena
mergina iš Brazilijos, kuri papasakojo, kadji su drauge planuoja įsteigti lietuvišką mokyklą prie San Paulo. Ji sakė,
kad jiems yra labai sunku, nes
trūksta knygų, o jaunimo noras išmokti lietuvių kalbos vė
liau ima dingti. Daugelis jaunimo tėvų visai nemoka lietuvių kalbos, taigi darosi sunku
išmokti lietuviškai kalbėti, jei
neįmanoma namuose ja naudotis. Tie, kurie yra pasiryžę
išmokti kalbą, turi keliauti į
Vasario 16-os gimnaziją Vokietijoje. Šiais metais keturi
jaunuoliai iš Argentinos praleis gimnazijoj metus mokydamiesi lietuvių kalbos. Įdomu

jaunimo

sąjungos
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

UNIVERSITETŲ MUGĖ
š.m. Vasario 24, sekmadieni, 11.30v.r.
PR! I K Ė JMO PARAPIJOS KAVI .J
KLJS kviečia visus gimnazistus bei jų tėvelius
pasikalbėti su dabartiniais studentais
apie įvairius kursus ir gyvenimą universitete.

LAUKIAME JUSŲ DALYVAVIMO!
KLJS valdyba

Kanados atstovai Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo sąjungos
suvažiavime. Iš k.: KLJS pirm. Tomas Kuras, PLJS pirm.
Stasys Kuliavas, prel. E. Putrimas, KLJS v-bos narys Petras
Vaičiūnas; viduryje konsulė Laura Tupe
palyginti šią padėtį su Kanadoje gyvenančiu jaunimu. Tė
vai mus tempia į lietuviškas
mokyklas, o mes su jais pešamės kiek galim, o Pietų Amerikos jaunimas keliauja per
pusę pasaulio, kad išmoktų
grynos lietuvių kalbos.
Mano įspūdžiai iš Pietų
Amerikos buvo nuostabūs.
Jaunimas ten yra energingas,
patriotiškas ir simpatiškas.
Oras yra šiltas, šviežias ir egzotiškas. Maistas - mėsa, mė
sa ir dar mėsa.
Visi yra gerai nusiteikę,
kas ir kitus užkrečia gera nuotaika ir noru tapti jų draugais
be išorinių pastangų. Mes,
kanadiečiai, matėme vienas
kitą besijuokiant iš ispaniškų
ir portugališkų juokų, nors jų
ir nesupratome. Buvo malonu
stebėti, kiek mažai svarbos šių
juokų žodžiai tikrai turi. Pasa-

dalyviai Buenos Aires, Argentinoje š.m. sausio

mėn.

kotojų

žvilgsniai ir veiksmai
Lengvai
galima pamatyti, kodėl žmonės įsimyli Buenos Aires ir visą Pietų Amerikos kultūrą.
Būtinai turiu pabrėžti ir esu
įsitikinęs, kad Pietų Amerika
surengs įspūdingą Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą, ir
aš nekantriai laukiu, kol man
bus vėl proga sugrįžti ir susitikti su visais mano naujais
draugais.
Aš šį straipsnį baigsiu su
labai praktišku Pietų amerikiečių patarimu, kad ilgo gyvenimo paslaptis yra linksma
galvosena. Taip pat kitas jų
patarimas nurodo kaip elgtis
su įtampa: jeigu darbas yra
sunkus arba sukelia galvos
skausmus, giliai atsikvėpk ir
nustok rūpintis, nes darbas visada gali palaukti "a mafiana"
- iki rytojaus.
rodė tikrą jų reikšmę.
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AtA

AtA
KATIE KULBABA,

v

LEONUI ADOMAVICIUI,
vienam iš PARAMOS kredito kooperatyvo pra-

motinai

dininkų

mirus, reiškiame jam ir šeimai gilią užuojautą -

ir

steigėjų,

mirus, nuoširdi užuojauta

visai šeimai ir artimiesiems -

mūsų

choristo TADO CHORNOMAZ,

Lietuvos kankinių parapijos choras

kredito kooperatyvas PARAMA,
valdyba, revizijos komitetas ir darlmotojai
Lietuvių

LAIDOTUVIŲ

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

Algis MEDELIS

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS

AtA

Į Lietuvą, į

šiltus kraštus, pramoginės,
maldininkų ir t.t.

v

LEONUI ADOMAVICIUI
•
m.1rus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną IEVĄ, sūnų
JURGĮ, visus gimines bei artimuosius ir kartu
liūdime, netekę Lietuvių tautodailės

1bronto Įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDEUUI asmeniškai .

MEDELIS CONSULTING

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

WATERSIDE DENTAL

Lietuvių tautodailės institutas

Dr.

ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

[!Btjūna6-

<ff,;an:;,~at"io-n
<J?e1f-v,;oe1-

Gintarė Sungailienė

VERTIMAI

ŽODŽIU ir
RAŠTU

~

AtA

lietuvių, rusų,
prancū.zų ir
anglų kalbomis.

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

LEONUI ADOMAVIČIUI

(Į

www.watersidedental.ca

mirus,

vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Y.B. Palilioniai
L. Balsienė

Ph.D.

Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479

LITHUANIAN TRANSLATIONS

ADOMAVIČIENĘ ir jos šeimą-

Esu Ontario provincijos akredituota vertėja prie Teisėsau
gos ministerijos (Ministry of
the Attorney General)
Genovaitė Bijūnas,

liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame IEVĄ

B.M. Stundžios

TORONTE

[1lJ

instituto

steigiamojo susirinkimo dalyvio -

NAMAI

Adresas: 106 Meadowbank Road,
Toronto, Ontario M9B 5C9

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

DALIA MILMANTAS- 416.237.0568
• Pamin klai (granitas, bronza, medis)
•Nemokami

paminklų

Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių
tarybos (lmmigration and Refugee Board)

projektai,

@RTODONTĖ

konsultacijos
• Skulptūros (paminklinės ir

Dr.

dekoratyvinės)

Skaistė Našlėnaitė

D.D.S„ M.Sc., Ortbo. Dip„ FRCD (C)

~~~~ •Telefonas (905) 510-4707

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

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

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

Lougheed Funeral
Home

Kviečiame mažus ir didelius!

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

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

BESTWAYTO
TRAVEL Inc.

(905) 333-5553

Royal Vorl< Plaza.
1500 Royal Vorl< Rd.,
Toronto, ON M9P 366

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

KELIONIŲ AGENTĖ

ASTRA SKUPAIT~-TATARSKY

EUROPEAN MONUMENT INC.
.&. Trečios kartos paminklų statytojai.
.&. Specializuojamės europietiškų
pam i nklų stiliuje.
.&. Didelis pasirinkimas vazonų ir
žvakidžių.

.&. Padarome įrašus jau pastatytuose
paminkluose.
.&. Perkate fabriko kaina.
Skambinti tel.

(905) 339-0409
1-800-539-8224
Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1

Oakville, ON L6L 2X4

jubiliejaus 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)

*l kainą įskaič iuotas skrydis, viešbučiai, autobusas,
ekskursijos, maitinimas (2 kartus per diena), gidai„.
Dėl informacijos ir registracijos skambinti

ASTRAI tel. 416 473-9020

BILIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems i Lietuvą,

pradedant

$600 + mok.,

kelionių draudimai,
kelionės Karibų salas.

i

Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

Ccll (416) 473-9020
Fax: 416 249-7749
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com

VilDiaus radijo laidos ulsieniui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

2008.11.12
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Sveikinimas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga
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Per

J1l.

l,

šį laikotarpį lietuvių tautai teko iškęsti daug išbandymų ir sunkumų.
Tačiau sovietų okupacija, tremtis, priverstinė emigracija ir kitos
negandos nepalaužė mūsų tautos dvasios.

~

~
~
~-J
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Sudėtingu istoriniu laikotarpiu užsienyje gyvenantys lietuviai

r,~

puoselėjo protėvių kalbą, papročius, kultūrą,

gynė Lietuvos interesus tarptautinėje bendruomenėje,

i~
~

~

prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

~

~

Jšeivijol· parama ir patirtis išlieka svarbios
ir šiandienos globaliame pasaulyje, mūsų valstybei
pasitinkant naujus iššūkius, kuriant pilietinę visuomenę,
. .
tvlrtmant
val s(Vb"mgumq,

~

j

N
.?j
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11
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Nuoširdžiai s veikindami šia iškilminga proga,
linkime,1·00 užsienyje gyvenančių lietuvių ryšiai su Tėvyne
" amžiams liktų tvirti ir gyvybingi.
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PARAMA

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSUAI

)t~tE*'~~tE*'~~tE*'~~(E*'~~'CEi*E~~i*~i

3 metams 5 metams -

v

"LABDAROS" PRANESIMAS
Lietuvių

slaugos namų "Labdara" gyventojai, jų šeimos bei
ruošiasi pareikšti stiprią nuomonę vietinei parlamento
narei Laurel Broten (MPP Etobiook.e Soutb) apie provincinę
paramą ilgalaikės priežiūros institucijoms artėjant sprendimams
apie provincini biudžetą.
"Labdaros" administratorius Eric Harela ragina visus prisidėti prie šio vajaus, stengiantis įtikinti parlamentarę, kad provincinė vyriausybė turėtų paskirti $513 milijonų dolerių personalui ir kitoms reikmėms, kurie yra būtini mūsų įnamiams. Nuo
2004 m. vyriausybė skiria sumas, kurios yra nepakankamos jų
gyvenimo sąlygų pagerinimui, ir tik iš dalies patenkina pagrindinius reikalavimus, pvz., maisto. E. Harelos teigimu, nors kiekvienas centas yra svarbus, tokia finansinė parwna yra paviršutiniška ir nepadeda padengti kitų svarbių paslaugų.
"Labdarai" reikia papildomo personalo padėti gyventojus
nuvesti valgyti, sudaryti- pateikti daugiau uhiėmimų ir programų vakarais bei savaitgaliais ir paruošti specialų maistą tiems,
kuriems tai yra reikalinga. Beveik 80% gyventojų yra reikalingos sauskelnės, tačiau jau penkerius metus nebuvo padidintos
lėšos joms įsigyti. Valymo, pastato priežiūros ir kitų paslaugų
kainos taip pat yra pakilusios per pastaruosius 4 metus, bet parama nėra padidėjus.
Per ateinančias 3-4 savaites "Labdara" ir kiti slaugos namai,
Ontario Long Turm Care organizacijos (OLTCA) nariai šiuo
klausimu kreipsis į vietinius parlamentarus. Gyventojai, jų šeimos, tarnautojai ir kiti gali pasirašyti pareiškimo korteles, kurias slaugos namų administracija pateiks vietiniam parlamentarui/ei. Pareiškimus taip pat galima siųsti elektroniniu paštu per
OLTCA tinklalapį.
Gyventojų aplinkos pagerinimas ne tik pagerins jų gyvenimą, bet ir sumažins lankytojų skaičių ligoninių "Emergency"
skyriuje. "Labdara", kurioje prižiūrimi 90 lietuvių per pastaruosius 5 metus, yra narė OLTCA, kuriai priklauso 430 slaugos namų, iš viso globojančių 50,000 gyventojų.
''Labdarolt" administratorius Eric Harela, tll. 416-232-2112 x 401
OLTCA ryšių W!d4jas Gilbm Hejfem, tll. 905-470-8995
rėmėjai

Į

Lietuvių

slaugos namai

"Labdara"

IĄODI\~~

maloniai praneša, kad turi naują

........_....

administratorių

ERIC HARELA,
kuris

ambasadorė Kanadoje GINTĖ DAMUŠYTĖ

lif.

5.~~~

Generalinis direktorius

4 v.p.p.

Programos atlikėjai : HIMNAI - Daiva Paškauskaitė , pianistė Ilona Damašiūtė-Beres ,
smuikininkas Atis Bankas; KLASIKINIS ŠOKIS - Sima Jonušaitė ir lchtiandras
Urniežius; Toronto lietuvių tautinių šokių grupė "Atžalynas"
Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba

Į

-;:;;::-;,e:::;as

ii

sekmadienį,

Dalyvaus ir kalbės ambasadorius dr. VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

~~

~,

visus dalyvauti

ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE (2185 Stavebank Rd ., Mississauga, O N)

~

~'.$.\

kviečiame

\ ~ASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIME

~

~

90-ąsias valstybės atkūrimo metines.

p,11
k .s.\

~
~

~

P:J

Brangūs tautiečiai, vasario 16-ąją minime

~

i

lif.

15

~~ Švęsdami 90-ają Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį,

~
~J
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pradėjo

eiti šias pareigas
nuo š.m. sausio 2 d.

Jis dirbo pensininkų namų administratoriumi nuo 1978 m.
ir slaugos namų srityje nuo 1993 m.
Buvęs Toronto suomių pensininkų centro vykdomasis
direktorius; jis supranta ir remia lietuviškos ku ltūros ir aplinkos
išlaikymo "Labdaroje" svarbą.
Eric kviečia lietuvius ateiti i talką savanoriškai veiklai padėti
sukurti malonią lietuvišką aplinką "Labdaros" gyventojams.

4. 70o/o
5.00°/o

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą
labai palankiomis sąlygomis!
SKYRIAI:

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

www.parama.ca

v

"PARAMA" MALONIAI PRANESA,
kad užbaigus 2007 metus su geru pelnu,
valdyba išmokėjo savo nariams

$1,324,000
KAIP PAPILDOMŲ PALŪKANŲ TAUPYTOJAMS AR
SUGRĄŽINTŲ PALŪKANŲ SKOLININKAMS

PARAMA savo nariams

išmokėjo

Už 2006 metus:

$1 , 178,91 o

Už 2005 metus:

$1, 126,436

Sparčiai augančių aktyvų dėka,

PARAMA galėjo vėl padidinti
kuris užtikrins tolesnę pafangą ir kooperatyvo finansinį pajėgumą.
Pinigai tiesiog pervesti i einamas narių sąskaitas 2008 m. sausio 29 d.

kapitalą,

"PARAMA" RŪPINASI SAVO NARIAIS

t:f:M1

VALDYBA

PARAMAI
PRENUMERATORIŲ DĖMESIUL Sekite savo prenumeratos baigimosi datą, kuri yra palym.ėta
ant laikraša.o lipdės su jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku. ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite
administracijos laiką ir pašto išlaidas.
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' TORONT@ru1"
Prisikėlimo

Anapilio žinios
• Toronto "Šatrijos" ir
"Rambyno" tuntų skautai sekmadienį iškilminga sueiga, šventė Vasario 16-tąją. Prieš tai su
vėliavomis dalyvavo Lietuvos
kankinių šventovėje 9.30 v.r. Mišiose.
• Mūsų šventovėse Gavė
nios susikaupimus ves Kauno
Šv. Dvasios (Silainių) parapijos
klebonas kun. Emilis J otkus.
Gavėnios susikaupimas Delhi
Šv. Kazimiero šventovėje bus
vasario 16, šeštad., 3 v.p.p. Gavėnios susikaupimas Wasaga
Beach miesto Gerojo Ganytojo
šventovėje - vasario 21, ketvirtad., 2 v.p.p. Gavėnios susikaupimas Lietuvos kankinių šventovėje vyks nuo vasario 22,
penktad., iki vasario 24, sekmad. Susikaupimo dienų tvarka: vasario 22, penktad. - Mišios su pamokslu 11 v.r.; vasario
23, šeštad. - Mišios su pamokslu 11 v.r. ir 6 v.v.; vasario 24,
sekmad. - pamokslai ir Mišios
bus įprasta sekmadienio tvarka.
Išpažinčių susikaupimo vedėjas
klausys kasdien prieš ir po Mišių.
• Anapilio autobusėlis Gavėnios susikaupimo Anapilyje
metu veš maldininkus nuo "Vilniaus rūmų" Anapilin penktadienį ir šeštadienį 10.30 v.r.,
atgal parveš po susikaupimo
pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta
sekmadienio tvarka.
• Vasario 24, sekmad.,
12.30 val. po Gavėnios susikaupimo Anapilyje, mūsų parapijos KLKM dr-jos skyrius rengia
Pabendravimo vaišes su mūsų
susikaupimo vedėju kun. Emiliu Jotkum parapijos salėje.
Vaišėms bilietai jau platinami
parapijos salėje ir juos galima
įsigyti iki vasario 17 d. Kainos: suaugusiems - $15, o vaikams- $10.
•Praeitų metų aukų pakvitavimus atleidimui nuo valstybinių mokesčių (Income Tax) galima atsiimti ateinantį sekmadienį parapijos salėje. Juos prižiū
ri Juozas Karasiejus. Neatsiė
musiems pakvitavimai bus vė
liau išsiuntinėti paštu.
• Mišios vasario 17, sekmad.: 9.30 v.r. už a.a. Eugeniją
Sagevičienę (X metinės); 11 v.r.
už parapiją; Vasagos Gerojo
Ganytojo šventovėje vasario
17, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Joną Gelažių; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje vasario 16,
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Modestą
ir Antaniną Pušinskus.
• Šv. Jono lietuvių kapinėms $300 aukojo R. Celejewski, $100 - K. Dervaitienė.

parapijos žinios
• Sekmadienį, vasario 17,
per 10.45 v.r. Mišias giedos
"Retkartinis" choras; dar kitą parapijos vaikų chorai.
• Gavėnios metines rekolekcij as vasario 29-kovo 2 d.d.
ves kun. Julius Sasnauskas,
OFM. Iš anksto kviečiame šias
dienas skirti susikaupimui ir atsinaujinimui.
• Gavėnios metu šventovė
je kiekvieną penktadienį, 6.30
v.v. einamas Kryžiaus kelias
(stacijos).
• Pasiruošimo Pirmos Komunijos sakramentui pamokų
vasario l 7 d. nebus. Svarbu,
kad visi vaikai susirinktų vasario 24 d., nes per mokyklų pavasario atostogas ir Velykas pamokų nebus. Jei kas negalėtų atvykti, tepraneša ses. Paulei (416
533-8006).
• "Vilniaus rūmų" patalpose, kaip yra įprasta, kiekvieną penktadienį, 9 v.r., pirmą
mėnesio šeštadienį, 5.30 v.p.p.
ir antrą mėnesio ketvirtadienį Trečiojo pranciškonų ordino
nariams - 10 v.r. yra aukojamos
šv. Mišios.
• KLKM dr-jos parapijos
skyriaus narių susirinkimas
vyko vasario 10 d., po 12.15 v.d.
šv. Mišių parapijos salėje.
Kalbėjo advokatė Joana Kuraitė-Lasienė testamentų sudarymo ir įgaliotinių (Power of Attorney) paskyrimo klausimais.
• Vartotų drabužių ir daiktų išpardavimas vyks parapijos
salėse balandžio 25-26 d.d.
• Žodis tarp mūsų sausio ir
vasario mėnesių knygutės yra
padėtos šventovės prieangyje.
Kaina $5.
• Lietuvių ekumeninės pamaldos vyks kovo 5 d., 7 v.v.
mūsų parapijos šventovėje. Pamokslą sakys lietuvių liuteronų
Išganytojo parapijgs klebonas
kun. Algimantas Zilinskas, o
kovo 9, sekmadienį, vienas iš
katalikų kunigų sakys pamoksIą Išganytojo parapijoje per
1115
. v.r. parnaldas.
• Vasaros stovyklos "Kretingos" stovyklavietėje: angliškai kalbantiems lietuvių kilmės
vaikams - liepos 6-19 d.d., lietuviškai kalbantiems - nuo liepos
20 d. iki rugpjūčio 2 d.; šeimų
stovykla _rugpjūčio 24-30 d.d.
• Mišios sekmadienį, vasaR
rio l 7: 8 v.r. už a.a. Zuzaną ajeckienę; 9 v.r. už a.a. Veroniką
Mikelėnienę _ 8 met.; 10.45 v.r.

BALTIC DELI AND CAFE naujai atidaryta lietuviškų prekių parduotuvė. Adresas: 3466
Dundas St.W., Toronto, ON.
Tel. 647 435-3253. Prašom atsilankyti.

PRISIKĖUMO KREDITO KO-

2261 Bloor St r. W.
Toront o, Ont. M6S 1 NB

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763•5161
Fax: 4 16 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patyrimas šioje sriryje nuo 1987 m.

už a.a. Bronę Stankaitienę, už
a.a. Kazimierą Janeliūną, už
a.a. Jurgį Ciparį; 12.15 v.d. už
a.a. Juozą Urkį.
OPERATYVAS ieško tamautojojos dirbti nepilnu laiku. Prašymai priimami tik iš tų kandidatų, kurie kalba anglų ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose skyriuose (turi transporto priemonę), gali dirbti savaitės dienomis ir savaitgaliais.
Prašymus pateikti iki vasario
25 d. kooperatyvo vedėjai adresu: 3 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5Gl.
CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir automobilių vidų nauju būdu sausomis putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 val. Labai gera
kokybė. 416 503-1687.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį, vasario 17,
pamaldos įvyks 11.15 v.r.
• Nauji Giesmynai jau atkeliavo iš Lietuvos ir bus oficialiai pristatyti parapijai pamaldų metu sekmadienį, vasario 24. Po pamaldų įvyks visuotinis metinis parapijos susirinkimas Lietuvių Namų patalpose.
Lietuvių Namų žinios
• Vasario 3 d. LN svetainėje
pietavo 170 svečių.
• "Labdaros" valdybos posėdis - vasario 13 d., 7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

• Dėl neįvykusių "Valentino
dienos" šokių Toronto lietuvių
klubas "Santaka" nuoširdžiai atsiprašo visų mūsų gerbėjų, ketinusių dalyvauti šiame renginyje.
• Bare "Lokys" galima stebėti tiesiogines sporto, pramogines bei informacines Lietuvos
televizijos transliacijas. Dėl platesnės informacijos, programų
tvarkaraščio ir laiko skambinti į
LN raštinę tel. 416 532-3311 arba
į barą tel. 416 534-8214.
Maironio mokyklos žinios
• Vasario 9 d. KLJS-gos
nariai paruošė mokiniams tautinių užsiėmimų minint Vasario
16-tąją. Linksmai užsiėmimus
vedė: Tomas Kuras, Livija Jonaitytė (fotografavo mo~inius),
Rūta Samonytė, Gintas Sileika,
Danielius Puzeris, Daiva Tirilytė ir Petras Vaičiūnas. Buvo
įvairių "stočių" - Lietuvos geografijos ir istorijos, lietuviškų
kryžiažodžių, "jeopardy", mokinių nugrimavimo tautinėm
spalvom bei įvairių žaidimų ir kt.
Dėkojame šiems jaunuoliams,
kurie paaukojo savo šeštadienio
rytą lietuvybei.
• Dėmesio! Pagal TCDSB
tvarkaraštį, vasario 16 d. bus
"Šeimos diena", todėl pamokų
nebus. Grįžtame į mokyklą vasario 23 d. Pavasarinė pertrauka - kovo 8, 15 ir 22 d.d. Sugrįšime kovo 29 d. Živilė

l

Kęstas Poškus Tėviškės žibu-

riams aukojo $150.
A.a. Vincenzo Saccoccia
mirus, nuoširdžiai užjausdami
.
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Valiukienė su šeimomis Tėviš
kės žiburiams aukojo $300.
A. a. Petrui Gurkliui mirus,
užjausdami jo šeimą, Lapavičių
šeima Rokiškio Vaikų namams
aukojo $50.
v

Aušros Vartų šventovėje vasario 10 d., 11 val. Mišias atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis. Jam vėl asistavo klierikas Simon Roy. Rekolekcijų vedėjas kun. Emilis Jotkus pasakė pamokslą ir klausė išpažinčių.
AV parapijos susirinkimas šaukiamas vasario 24 d., po 11
val. Mišių parapijos salėje.
"Rūtos" klubo susirinkimas įvyks vasario 27 d., 12 val. Tą
dien9: nebus "bingo". Nariai prašomi susimokėti nario mokestį.
Siuo metu kariuomenės bazėje St. Jean sur Richelieu, QC,
prancūzų kalbos žinias gilina Lietuvos kariuomenės majoras
Anatolijus Malyškinas. DS

Šv. Kazimiero parapija
Šeštadienį, vasario 9, kun. E. Jotkus iš Kauno aukojo
Mišias 5 v.p.p. ir vedė Gavėnios rekolekcijas. Jo pamokslas
buvo visiems labai įspūdingas. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo
pakviesti į salę susitikti su kun. E. J atkurni, kuris visus
pasveikino. Parapijos komitetas paruošė skanią vakarienę.
Parapijietės atnešė daug įvairių pyragų ir saldumynų.
Sv. Kazimiero atlaidai ir pietūs įvyks sekmadienį, kovo 2,
po šv. Mišių. Pietūs - $25 suaugusiems. Bus loterija.
Parapijiečiai prašomi padovanoti laimikių ir pyragų~ Galima
užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Nijolei Sukienei
(514 593-6859) ar Alice Skrupskaitei (514 257-6761). Kviečia
me visus atsilankyti. Bus galima matyti ir nusipirkti DVD
giesmių ir dain!Į, įrašytų per iškilmingas šv. Mišias ir šimtmečio koncertą. Simtmečio komitetas parodys nuotraukas iš
šimtmečio šventės įvykių. VL

Trys lietuvių kilmės Kanados kariuomenės veteranai-karininkai dalyvavo škotų "Robbie Dums" minėjime Black Watch ramovėje, Montrealyje - (iš k.) mjr. S. Matulis (11 Pasaulinio
karo), kpt. J. Kisielius (Korėjos karo) ir kpt. R. Navikėnas
(Vietnamo karo)
Ntr. R. Navikėno

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349
ADAMONIS CASTELLll INSURANCES
LABRE CQU E, BROUILLE T TE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555, MO NTR EA . QUE. H2l 1 L3

: 51 4-286- 198 5

FAX: 51 4-286-1 9 81

Joana Adamonis A.l. B.

Petras Adamonis C.l.B.

•

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plumbing" darbus. Skambinti Algiui
tel. 905 824-9821 arba 416 8828531.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ

pakeliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
416 588-2808 (ext. 26) šiokiadieniais, darbo valandomis.
rūpinu

Aušros Vartų parapija

l

AUKOS

•------------A.a. Vincenzo Saccoccia
mirus, užjausdami žmoną
Virginiją (Zenkevičiūtę), jos
šeimą ir visus artimuosius,
Stefa ir Algis Medeliai Tėviškės
žiburiams aukojo $50.
Mylimai mamai iškeliavus
amžinybėn, nuoširdžiai užjausdama jos sūnų Ted Chornomaz
ir šeimą, Sigita Aušrotienė Tė
viškės žiburiams aukojo $25.
A.a. Antano Poškaus XX
metų mirties prisiminimui duktė Birutė Valančienė ir sūnus

v

Q MONTREAismE

UNIVERSITETO STUDENTŲ DĖMESIUI!
Montrealio

lietuvių

SKELBIA

kredito unija "LITAS"

KONKURSĄ

vienkartinei $2000 stipendijai gauti
Paskutinė š i ų metų

***

stipendijos prašymo diena
yra š .m. KOVO 31 D.

***

Stipendijos įtei k imas Įvyks 2008 m. pavasarį
kredito unijos "LITAS" metiniame susiri nkime.

***

Del išsamesnės informacijos teiraukitės
''LITAS", 1475 rue de Seve,
Montreal, QC H4E 2A8
Tel.: 514-766-5827

