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Aštuonioliktoji šventė
Nepriklausomybės džiaugsmą kasmet išreiškiame įvai
riais būdais, ryškiais išoriniais ženklais - kariuomenės paradais, vėliavomis, orkestrų maršais, koncertais, minėjimais,
pokyliais„. Kiek daug visko gali įvykti per vieną ar dvi
dienas.
v IANDIEN džiaugsmingai švenčiame Kovo 11-ąją ir
vėl matyte matome, kaip Nepriklausomybės atstatymo
aktas ir jo paskelbimas prieš 18 metų daugeliui išeivių
spaudė džiaugsmo ašaras, ne vienam palietė pačius giliausius širdies kampelius, kas gyvenime ne taip dažnai pasitaiko. Kaip dovana, kaip koks ypatingas laimikis tas palietimas pasidarė nepaprastai brangus ir nepakartojamas.
Įstrigo kažkas, ko anksčiau nebuvo. Ir laikosi, ir stiprina,
metai po metų naujų vilčių teikia. Tapome laisvi, kaip ir
daugelis kitų tautų, pripažinti, įvertinti, lygiateisiai Europos
sąjungoje, reikalingi NATO tarnybose, stiprėjantys ekonomiškai, kaskart net reikšmingesni geopolitiniu atžvilgiu. Išsiveržusiems iš ilgametės priespaudos, kuri nurodinėdavo,
ką turime daryti, kaip gyventi, ką garbinti ir ką smerkti - savarankiškumas švystelėjo kaip naują kelią rodanti žvaigždė.
O tada ir kilo klausimas, kaip mes patys vieni tvarkysimės,
ko sieksime pirmiausia, kaip tą brangią nepriklausomybę
įtvirtinsime? Rodos, sutartinai atsakėme - kursime demokratiją. Jau vien toks ryžtas susilaukė laisvųjų vakariečių pritarimo, padrąsinimų, pagalbos ir paramos. Tačiau greitai
pamatėme, kad kurti demokratinį gyvenimą nėra taip lengva, nes ir kūrėjai, ir demokratijos belaukiantys tą naują santvarką vaizdavosi kaip kam patinka. Ne vieną apėmė ir pagundos tempti į save ką tik galima, nes ateitis dar neaiški.
Susidarė maišatis, kokioje dažniausiai laimi apsukresni
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landūnai.

ĖRA abejonės, kad senajai sovietinei nomenklatū
rai pirmiausia rūpėjo išsilaikyti valdžioje. Ir tai
jiems pavyko, iš dalies, kaip atrodo, už labai žemą
kainą - tautiečiai, giedokit ką norit, kelkit vėliavas ir emblemas kokias tik norit, tik palikit mus ramybėje. O netrukus
iškeltas desovietizacijos reikalas atrodė kaip koks nelemtas
nesusipratimas -juk visi stovėjome Baltijos kelyje! Kas ir iš
ko gavo įgaliojimus atrinkti, kas toks, o kas anoks. Tarytum
dėl vaizdo ir nusiraminimo keletas užsispyrusių komunistų
atsisėdo už grotų, ir viskas, o pasilikę laisvėje būkime geruoju. Šitaip ir užsisuko valdžioje išsilaikymo ratas, kuris
vienodai sukdamasis, pasiekė ir šias dienas, kai jau minime
atgautos nepriklausomybės 18-tąją šventę. Per tą laisvojo
gyvenimo laikotarpį nemažai prikalbėta, prirašyta apie pilietinę savimonę, pilietinę visuomenę ir kitus siektinus
idealus, tvirtinančius nepriklausomybės pagrindus. Kalbame ir toliau. Filosofas Arvydas Šliogeris pastebi, kad "valdžia turėtų turėti pilietinę sąmonę, ne visuomenė, bet pilietinė valdžia - pirmiausia ( .„) reikėtų šviežesnės politinės jė
gos" (Įv.sp.psl.). Daugelis ne sykį matė, kartojo, skelbė, kad
atgavus nepriklausomybę sekretoriai kopė į viršų, o jų tarnautojai apšaukti nusikaltėliais ... Gal dėl to ir reikėjo dokumentų įslaptinimo įstatymo? Turbūt. O Nepriklausomybės
atgavimo pirmūnas prof. Vytautas Landsbergis, tartum visa
apibendrindamas, taria: "Reikia išdrįsti būti valstybe („.)
Lietuvos politikai lyg Rusijos neetatiniai ambasadoriai" ...
Gal kai kam atrodytų, kad džiaugsmo dieną švenčiant nevertėtų kelti viešumon negeroves? O vis dėlto tyla, kai reikia kalbėti, kaip šešėlis driektųsi per iškilmių aikštes ir sales. Joks džiaugsmas neturėtų užmerkti akių, išbraukti žodžius, kuriuos reikia tarti. Tėvynę mylint nebūtina glostyti
valdžią. Todėl tegyvuoja nepriklausoma Lietuva! Išrinktieji
ir prisiekę vadai tegu jai pirmiausia tarnauja. ČS
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akimirka 1990 m. kovo 11 d. - Aukščiausiosios tarybos
atstovai pasirašo Aktą "Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo"
Ntr. iš leidinio Kovo 11

Tėvynės sąjungos ir Krikščionių
demokratų sąjunga - paskutinis

šansas Kovo 11-osios Lietuvai
Iš tų, kurie pasisako prieš Tėvynės sąjun draugiškos Rusijos, esame maža saujelė. Kad
gos ir Krikščionių demokratų jungimąsi, vieni atsilaikytume labai sparčiai ekonomiškai ir
gailisi krikščionių demokratų, nes juos su visa kultūriškai besiniveliuojančiame pasaulyje,
krikščioniškąja demokratija esą prarys konser- turime būti stiprūs ir vieningi.
vatoriai; kiti pyksta ant krikščionių demokraKodėl iš Lietuvos politikos dingo
tų, kad jie esantys egoistai ir ieškantys vietos
krikščionys demokratai?
prie lovio - prašantys vietų rinkimų į Seimą
Kas ką bekalbėtų, svarbiausias rodiklis
sąraše. Gali būti, kad pasisakantys prieš jungivalstybės interesas. Ką iš to, kad
yra
Lietuvos
mąsi pirmiausia nemėgsta vienos iš šių partijų
iš
Sąjūdžio
gimusi Tėvynės sąjunga
susijungs
arba bent jau jų vadų - vieni konservatorių,
ir
krikščionys
demokratai,
laimės Lietuva?
kiti - krikščionių demokratų. Bet paprastam
Sustiprėjusią
dešinę
ir
krikščioniškosios
dežmogui ir eiliniam balsuotojui kiekvienas teimokratijos
grįžimą į nacionalinį lygmenį. O
giamas žingsnis, taip pat ir jungimasis, kuris
reiškia taikymąsi, širdį tepa, o skaldymasis, tai reiškia Kovo 11-osios Lietuvos sustiprėji
kuris reiškia pykimąsi, širdį drasko. Metų me- mą. Tiems, kas apgaili krikščioniškosios detais, matydama nuolatinę konfrontaciją, kas mokratijos žlugimą po to, kai ji įsilies į Tėvynės
demokratijoje lyg ir būtų normalu, pagyvenu- sąjungą, turiu pasakyti, kad jie turėjo šios
sioji Lietuva, tas didysis Lietuvos ramstis ir iš- ideologijos pasigesti jau pastaruosius septynerius metus, kai krikščionys demokratai valstytikimasis dešinysis balsuotojas, kenčia prie tebės lygmenyje mažai ką reiškė, nes jų nebuvo
levizoriaus. Netgi Tėvynės sąjungos bendraLietuvos parlamente: jie nedalyvavo nei kudarbiavimas su socialdemokratais didelei dariant įstatymus, nei remiant Bažnyčią ir pačią
liai Lietuvos buvo priimtinas - viltį teikiantis
krikščioniškąją demokratiją valstybiniame lygįvykis. Ir tame yra tiesos - mes užmiršome,
menyje.
kad dideliame pasaulyje, šalia didelės ir neNukeltai 4-tą psl.
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Siluvos istorija

(11)

Kalvinų įsigalėlimui ban- likų šventovė - dabartinė
pasipriešinti Zemaičių Švč. Mergelės Marijos Gimivyskupas Merkelis Giedrai- mo bazilika. Ją konsekravo
tis, pradėjęs bylas prarastoms Žemaičių sufraganu tapęs
bažnyčioms atgauti, mat Lie- Tudas Juozapas Bukota. Matuvos III Statutas 1588 m. rijos Gimimo dieną aikštėje
pripažino katalikų teisę at- priešais bažnyčią vainikuotas
gauti nusavintus turtus. Vys- nuo seno malonėmis garsėjęs
kupas savo pradėtąjį darbą Marijos su Kūdikiu paveiksapie 1606 m. pavedė uoliam las. Vysk. Steponas Giedraikun. Jonui Smolkai-Kazake- tis ta proga rašytame laiške
~čiui. Tučiau laimėti bylą dėl džiugiai ragino: Salutate MaSiluvos bažnyčios atgavimo riam, quae multum laboravit
buvo labai sunku, nes netu- in vobis (Sveikinkite Mariją,
rėta nuosavybės dokumentų. kuri tiek daug yra jums paČia į sunkią ir painią istoriją dariusi). Tikintieji, rodos,
įsiterpė pati Švč. M. Marija. noriai atsiliepė į šį vyskupo
Po jos apsireiškimo 1608 m. paraginimą. Maldininkų,
atradus bažnyčios fundaciįos plūstančių į atlaidus, nesudokumentus, paskirtasis Si- stabdydavo jokios okupantų
luvos klebonas kun. Jonas valdžios.
Kazakevičius 1622 m. laimė
Carinės Rusijos valdžia
jo bylą dėl nuosavybės grąži draugė maldininkų procesinimo katalikams. Tupęs Šilu- jas į Siluvą, kunigams neleisvos klebonu senosios bažny- davo ten keliauti be speciačios vietoje pastatė nedidelę laus leidimo. Tačiau nepaimedinę bažnytėlę, atgaivino sant to, dalyvaujant keliasdešimt tūkstančių maldininkų
Šilinių atlaidus.
Į atgaivintus atlaidus su- 1886 m. iškilmingai atšvęstas
plaukdavo gausybė žmonių. Marijos paveikslo vainikavi1629-aisiais atlaidų dienomis mo šimtmetis. Caro valdžia
išdalyta 11 tūkst. komuni- buvo sumaniusi Šiluvos mieskantų. Todėl apie 1641-uo- telio aikštėje priešais bažnysius pastatyta gerokai dides- čią pastatyti cerkvę, bet klenė kryžiaus formos medinė bonas suskubo nupirkti aikšbažnyčia. Po šimtmečio vysk. tę. Joje pastatė Švč. M. MaAntanas Tiškevičius ėmėsi rijos statulą. Spaudos draurūpinti pastatydinti naują dimo metais Šiluva buvo tarsi
mūrinę bažnyčią Šiluvoje, lietuviškų knygų platinimo
nes sena darėsi per menka, centras, iš kurio įvairiausi
mat per Marijos Apsilanky- leidiniai patekdavo į tolimo ir Gimimo šventes čionai miausius Lietuvos užkamsusirinkdavo minios žmonių, pius. Caro valdininkai per
atvykdavo net iš Vilniaus vys- atlaidus gaudydavo ir knygkupijos. 1760 m. pradėta sta- nešius, ir net maldininkus,
tyti mūrinė Šiluvos bažnyčia. kurie naudodavosi uždraus1775 m. rugsėjo 15 d. bule tomis maldaknygėmis.
popiežius Pijus VI Šiluvos
Ypač Šiluvos atlaidai bubažnyčiai suteikė infulatinės vo populiarinami Nepriklaupreeozitūros titulą. Taigi nuo somoje Lietuvoje. Kaune
tol Siluvos klebonai infulatai netgi įsikūrė komitetas malper pamaldas galėdavo dė dininkų kelionėms organivėti mitrą, mūvėti žiedą, nau- zuoti. Buvo leidžiamos knydoti pastoralą ir kitas vysku- gelės, lankstinukai apie Šilupo insignijas.
vą. (Bus daugiau)
1786 m. rugsėjo 10 d. paParengė N. Smerauskas
šventinta nauja mūrinė kataŠiluvos žinia
dė

kun. dr. Antaną

Paškų

1922-2008

jo aktualias psichologines temas ir jų įtaką
krikščioniškai mąstysenai. Išeivijos lietuviškoje spaudoje bendradarbiavo nuo 1968 m., per
40 metų parašydamas 50 straipsnių. Aidams
rašė apie Dewey, Sigmund Freud ir Teilhard
de Chardin bei aktualiomis psichologinėmis
temomis. Kun. A. Paškus stojo šalia A. Maceinos ginti kontraversinį jėzuitą mokslininką dr.
Chardin argumentuodamas, jog evoliucija nebūtinai priešiška krikščionių tikėjimui Kūrėju
Dievu. Vėliau išleido knygą tuo
klausimu. Rašė ir Ateičiai,
Laiškai lietuviams ir Tėviškės
žiburiams.
1984 m. kun. A. Paškus išleido
pirmą knygą Asmuo ir laisvė
Ateitininkų federacijos serijoje
Mūsų idėjos dabarties šviesoje.
1987 m. šiai serijai dovanojo antrą tomą Krikščionis šiandien. Dirbęs su studentais at-kais ir buvęs
ateitininkų dvasios vadas, kun.
A. Paškus dalyvavo su paskaitomis įvairiuose at-kų renginiuose,
ypač akademiniuose. Mėgo jaunimui kelti provokuojančias temas ir drauge jas nagrinėti. Neva
Paškus
būdamas pensininkas, kun. A.
Paškus per 24 metus parašė 14 knygų_- 6 išleido JAV, o kitas Lietuvoje. Dr. Rožė Somkaitė
buvo žymi kun. A. Paškaus geradarė, finansiškai rėmusi jo knygų leidimą, o jis iš savo pusės
nuoširdžiai jai padėkodavo knygų įžangose.
Giliai susirūpinęs tikinčių krikščionių padėtimi nūdienos pasaulyje, kupiname tiek tikėjimui priešiškų srovių bei idėjų, savo knygose analizavo ir kritiškai vertino "New Age",
Rytų religijų sąvokas kaip reinkarnaciją, psichologinę bei erotinę kultūrą, darančią neigiamą įtaką krikščioniškos moralės pagrindams. Demaskuodamas šių dienų pseudomokslinius mitus, jis kėlė klausimą: "Vadinamosios moksliškos psichologijos, sociologijos
ir istorijos ar tik neminta jų pačių sukurtais
mitais?"
Nuo 1993 m. kun. A. Paškus vykdavo į atsikuriančią Lietuvą dėstyti universitetuose ir
seminarijose. Daugelį savo veikalų taikė Lietuvos gyventojams, ypač studentams ir jauniems akademikams, trokštantiems pasisemti
Vakarų kultūros bei mokslo ir nevisai įžvel
giantiems jų pavojus. Jo knyga Sąžinė buvo
grobstoma Lietuvoje (Chicago, 1991), ir recenzentė R. Asimanavičiūtė Naujajame Židinyje pripažino: "Jau baigiame priprasti prie
to, kad išeivijos lietuvių balsai įsijungia į svarbių ir mus visus dominančių problemų svarstymą bei sprendimą". Ji pastebėjo, jog autorius
išvengia kraštutinumų: paviršutiniško didaktiškumo ir visa suprantančio psichologo perspektyvos.
Didelius proto sugebėjimus ir krikščioniš
kai šiltos širdies dovanas dosniai išliejęs Lietuvai ir lietuviams, kun. Antanas Paškus ir
dvasinį kunigystės darbą ištikimai vykdė 60
metų, nors šio jubiliejaus nebesulaukė. Buvo
nurodęs, kad žemiški jo palaikai būtų pervežti
į Lietuvą. Paskutines savo santaupas per Lietuvių kat. religinę šalpą, kurią ilgus metus buvo rėmęs, dar prieš mirtį skyrė Panevėžio katedros senelių globos namams įrengti. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jautriai atsiliepė apie kun. dr. Antano Paškaus mirtį, sakydamas: "Užgeso didelis Lietuvos šviesulys,
švietęs mums savo išmintimi. Savo giliomis
įžvalgomis jis padėjo mums šio gyvenimo painiavose rasti tikrąją tiesą. Jo moksliniai darbai nepaprastai vertingi. Jie visada turtins lietuvių mokslą bei dvasią ... Todėl mes neliūdi
me, netekę profesoriaus ir kunigo A. Paškaus,
nes jo darbai pasilieka su mumis. Savo kilniais
darbais ir savo geradarybėmis jis nusipelnė
Stebuklingajame Lazdininkų Erškėtyne (Kre- dangaus Tėvo malonių. Ir iš ten jis dar dautingos rajonas) Švč. Mergelės Marijos garbei giau gali mums padėti ir mus remti".
Ses. Ona Mikailaitė, Putnam
kaimo žmonių lėšomis pastatyta koplyčia

Ir išeivijai, ir Lietuvai kun. dr. Antanas
Paškus buvo ir bus krikščioniškos pasaulėžiū
ros ir tikrųjų dvasinių vertybių švyturys, savo
moksliniu darbu ir giliomis įžvalgomis padėjęs
kelti mūsų dvasią šiuolaikinio pasaulio sūku
riuose. Ilgai ir sunkiai kovojęs su vėžio liga,
mirė sulaukęs 85 metų amžiaus š.m. vasario
12 d. South Orange, New Jersey, kur gyveno
pastaruosius 24-erius metus. Laidojimo Mišios buvo aukojamos Šv. Petro ir Povilo lietuvių šventovėje, Elizabeth,
NJ, vasario 16 d. Šiose apylinkėse talkino lietuvių sielovadoje Kearney, Paterson
ir Elizabeth lietuviškose parapijose per 20 metų.
Kilme aukštaitis - jo tė
viškė Bratislaviškio vienkiemis, Kurklių vals., Ukmergės apskr. Baigęs Ukmergės
gimnaziją 1942 m., įstojo į
Kauno kunigų seminariją.
Gresiant sovietų okupacijai,
su kitais klierikais pasitraukė į Vokietiją, toliau studijavo Eichstete, vėliau Romoje, kur 1948 m. priėmė kuniKun. prof. A.
go šventimus. 1949-52 m.
Miuncheno universitete studijavo filosofiją ir
psichologiją įsigydamas daktaro laipsnį. Vasario 16 lietuvių gimnazijoje kapelionavo, kol
1957 m. išvyko į JAV.
Pradžioje Nmwich, CT, vyskupijoje dirbo
vikaru ir psichologiniu konsultantu, dažnai
apsilankydamas Putnamo seserų vienuolyne ir
artimai bendraudamas su kun. Stasiu Yla.
Nuo 1961 m. NewYork universitetuose Fordham, Columbia ir St. John gilino psichodiagnostikos studijas ir gavo klinikinės psichologijos magistro laipsnį. Dėstė psichologiją Gannon kolegijoje, Erie, PA, dirbo prof. asistentu
St. John univ. ir klinikiniu psichologu Hammot
ligoninėje. 1978-80 m. buvo assos. profesorius
Otavos univ., Kanadoje. Įvairiose ligoninėse
Pennsylvania ir Louisiana dirbo psichologiniu
konsultantu bei psichologijos skyriaus vedėju.
1981-84 grįžo į Connecticut valstiją, kur Norwich vysk. vienuolių ir kunigų psichoterapijos
centre dirbo iki pensijos amžiaus.
Kun. A. Paškus aktyviai dalyvavo išeivijos
lietuvių visuomeniniame gyvenime. Būdamas
Lietuvių kat. mokslo akademijos narys, mokslininkas skaitė paskaitas LKMA suvažiavimuose. 1973 m. pirmą sykį į programą įtraukta
psicholoĘ_ijos sekcija su dviem paskaitininkais
- dr. A. Sidlauskaite ir dr. A. Paškum. Ir kituose suvažiavimuose kun. A. Paškus nagrinė-
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Į Kanadą

be

vizų

Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė (kairėje) ir kitų valstybių ambasadoriai su Kanados
imigracijos ir pilietybės ministere Diane Finley (viduryje), jai pranešus apie bevizio režimo
įvedimą nuo š.m. kovo l d. Antras iš k. Lenkijos amb. P. Ogrodzinski, ketvirtas - V~ngrijos
amb. P. Vastagh, toliau - Slovakijos amb. S. Opiela, ES amb. D. Prince Ntr. A. Zilinsko
Lietuvos piliečiai nuo š.m. kovo l d. į
gali vykti be vizų - tokį sprendimą
Toronto priemiestyje, Mississaugoje kovo l
d. paskelbė Kanados Imigracijos ir pilietybės
ministerė Diane Finley. Lietuvos užsienio
reikalų ministerio Petro Vaitiekūno teigimu,
šis Kanados vyriausybės sprendimas reiškia,
kad Lietuva atitinka bevizio režimo reikalavimus asmenų migracijos, dokumentų saugumo ir pasienio kontrolės srityse. "Šis sprendimas yra sklandaus Lietuvos ir Kanados institucijų bendradarbiavimo rezultatas", pažymėjo P .Vaitiekūnas. Siekiant bevizio režimo
su Kanada, vyko nuolatinis Užsienio reikalų
ministerijų, vidaus reikalų, pasienio tarnybų
dialogas, buvo rengiamos reguliarios politinės žinovų konsultacijos, sakė jis.
Kanados imigracijos ir pilietybės departamento pranešime paskelbta, kad nuo kovo
l d. Lenkijos, Slovakijos, Lietuvos ir Vengrijos piliečiams nebereikės vadinamo laikino
Kanadą

v

Zmonės

gyventojo vizos (temporary resident visa)
keliaujant į Kanadą.
Departamentas atliko peržiūrą naujų
Europos sąjungos narių-valstybių, tikisi dar
ir Bulgarijai bei Rumunijai suteikti bevizio
režimo statusą. Jos bus paskutinės, kurioms
jis bus suteiktas. 2006 metais Lenkijos piliečiams buvo išduotos 33,363 vizos, Slovakijos
- 3,780, Lietuvos - 989 ir Vengrijos - 6,385
vizos.
Stengiantis išvengti piktnaudžiavimo,
Lenkijos ir Lietuvos piliečiai gali senais pasais naudotis tik iki 2009 m. sausio mėnesio,
po to visiems reikės rodyti dabartinius, naujai leidžiamus pasus.
Po pranešimo Imigracijos ir pilietybės
departamento patalpose, kuriame dalyvavo
Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė bei
KLB valdybos atstovė Rūta Žilinskienė, lenkų bendruomenė kvietė į priėmimą Pope
Jean Paul 11 centre, Mississaugoje. Inf.

nepatenkinti laisvės kokybe

Dr. Vytauto A. Dambravos kalba, pasakyta Vasario 16-osios
šventėje 2008 m. vasario 17 d. Mississaugoje, ON
Ką atneš ateinantieji rinkimai? Tai vėl rizikingas klausimas. Be abejo, bus išrinkta
ir geros valios žmonių. Bet
kaip reaguoti, Vilniaus spaudos žodžiais, į aukštas vietas
šaunančių ir rinkimus laimė
jusių pareiškimus, jog visi
kandidatai yra su "šleifais",
taigi nešvarūs ir kaip kandidatai, ir kaip piliečiai? Arba
koks kvalifikacijų apibūdini
mas, jei vienas kitą tarnybon
kvietė dėl to, kad kadaise abu
dirbo Komunistų partijos
centro komitete? Ir kaip vertinti aukšto ir atsakingo buvusio vyriausybės labai aukšto
pareigūno įsitikinimą, jog ir
tarp naujai išrinktųjų per didelis skaičius jau iš pirmų dienų "kombinuoja". Ne tautai,
o sau. Ką reiškia Vilniaus apžvalgininko Rimvydo Valatkos skundas: "Tik du mėne
siai valdžioj e, o ką turime?
Vienas ministeris nevengė
aferų su žemės sklypais, kitas
pamynė įstatymus, trečias me-

Kur išsiskiria lietuviai?
luoja, ketvirtajam ministeriui
ir jo žmonai raminti kaimynė Mažne pusė jų pareiškia, jog
nuolat kviečia policiją?" Ir tai kilus karui, jie eitų ginti savo
krašto. Iš apklausos aiškėja,
dar ne galas.
Dar neseniai Europos są jog Lietuvai patiktų stiprus
jungai paskelbus naujausius vadas, kurio nevaržytų nei
25 Europos valstybių vertybių parlamentas, nei rinkimai, kutyrimo duomenis, paaiškėjo, ris būtų griežtas ir teisingas
kad kas septintas Lietuvos gy- visiems. Ar ir šį kartą visuoventojas mano, kad nieko menė balsuodama suklys?
Būdamas Lietuvoje, girsavo gyvenime pakeisti negali,
ir nelaukia iš ateities nieko dėjau kalbas apie pensijų sugera. Du trečdaliai lietuvių mažinimą skurdžiams, jei jie
sakosi pakantūs kyšių ėmimui. iš šalies gauna kokį papildomą
Nė ketvirtadalis žmonių ne- darbą. Visi visur supranta reimano, kad Lietuvoje gerbia- kalą diferencijuoti mokesčius,
mos žmogaus teisės. Lietuviai o to nėra daroma. Trečdalis
Europoje mažiausiai pasitiki algos milijonieriui ar mafiozui
valstybės tarnautojais.Vos 26 reiškia vieną dalyką, o eiliniam darbininkui trečdalis alnuošimčiai žmonių pasitiki
mokesčiams - dažnai vargos
Lietuvos policija. Net geros
gą ir skurdą. Niekam, atrodo,
manieros Lietuvoje vertinamos mažiausiai iš visų Euro- nerūpi, kaip tie milijonieriai
pos tautų. Savižudybėse lietu- turtą įsigijo. Apie Sibire kenviai penkis kartus lenkia kitų tėjusius vargšus, politinius kaEuropos sąjungos valstybių linius ar partizanų vaikus arba
vaikaičius aš nė nekalbu. Jie
vidurkį. Katalikiškoji Lietuva,
Marijos vaikų žemė - tik pa- buvo ir tebėra likimo aukos.
galvokime.
Nukelta į 10-ą psl.
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llal SAVAITE
Populiari - "Tvarka"
"Vilmorus" apklausos
rezultatai rodo, jei rinkimai
į seimą vyktų dabar, už liberaldemokratų partiją "Tvarka ir teisingumas" balsuotų
16.6% apklaustųjų. Sausį
tokių buvo 15.4%. Už pozicijas išlaikiusius konservatorius balsuotų 13% atsiliepusių (sausį buvo 13.5% ),
už socialdemokratus - 11 %.
(sausį - 11.5% ). Darbo partija išlaikė ketvirtąją poziciją. Dabar ją remtų 8.2% apklaustųjų. Sausį tokių buvo
9.9%. 5-toje vietoje liko
"Naujoji sąjunga" (socialliberalai), už kuriuos balsuotų 7.7% apklaustųjų. Sausį
ją rėmė 9% apklaustųjų.
Valstiečių liaudininkų populiarumas vasarį išaugo 1.4%
punkto ir siekė 6.8%
Eiliniai seimo rinkimai
vyks šių metų rudenį. Pagal

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

3

LIETUVOJE
Išėjo iš partijos
Europos parlamento narė O. Juknevičienė pasitraukė iš Darbo partijos, protestuodama prieš "darbiečių"

paramą Atominės elektrinės
įstatymo

pataisoms, kurios
valstybinio investuotoj o LEO LT įsteigimą. Jos
teigimu, įstatymu tenkinami
tik stambaus kapitalo interesai. Jis buvo kuriamas
neskaidriai ir ignoruoja Lietuvos žmonių interesus bei
prieštarauja Europos sąjun
gos bendrai energetikos saugumo strategijai.
O. Juknevičienė prašė
prezidentą Y.Adamkų vetuoti įstatymą ir pati pažadėjo kreiptis į Europos komisiją ir Teisingumo teismą,
kad šis įstatymas būtų pripažintas neteisėtas ir prieštaraujantis Europos teisės
aktams.
proporcinę rinkimų sistemą
Naują Atominės elektvienoje visą Lietuvos terito- rinės įstatymą griežtai kririją apimančioje daugiaman- tikavo opozicijos atstovai.
datėje rinkimų apygardoje į Jame numatyta, kad valstyseimą išrenkama 70 parla- binis investuotojas bus kumentarų, likę renkami 71- riamas kaip patronuojanti
oje daugiamandatėje apy- bendrovė. AB "Rytų skirsgardoje - jose balsuojama tomieji tinklai", VST ir "Liene už partijų pateiktą sąra tuvos energija" taptų antšą, bet už konkrečius asme- rinėmis LEO LT (Lietuvos
nis. Iš viso seime yra 141 elektros organizacija) įmo
nėmis, o privačiai bendrovei
vieta.
"NDX energija" turėtų tekti
Diskriminacijos ženklai
38.3% LEO LT bendrovės
Europos komisija (EK) akcijų. Valdantieji ir juos pasausio pabaigoje vienuolikai laikę "darbiečiai" teigė, kad
valstybių narių išsiuntinėjo
įstatymo pataisos būtinos,
pagrįstas nuomones dėl dissiekiant nesužlugdyti atomikriminacijos darbo rinkoje. nės elektrinės statybų.
Lietuvai ir Latvijai Komisija
Priekaištai komisijai
išsiuntė papildomus oficiaBNS žiniomis, l metus
lius pranešimus dėl Lygių
užimtumo galimybių nuro- veikianti vyriausybinė Saulė
dymų perkėlimo į valstybinę lydžio komisija, turinti koteisę. Pranešimuose kriti- voti su biurokratizmu, vasakuojama per siaura diskri- rio 14 d. sulaukė nevyriausyminacijos sąvoka Latvijoje ir binio Naujosios viešosios vaper didelės diskriminacijos dybos fondo priekaištų dėl
dėl amžiaus išimtys Latvijoje esą pasisavintų svetimų darir Lietuvoje, rašo DELFI.
bų ir iniciatyvos trūkumo.
Valstybei gavus oficialų Vilniaus savivaldybės tarypranešimą, ji turi per du mė bos nario K. Masiulio teiginesius pateikti atsakymą. mu, per vienerius veiklos
Jeigu teisės aktai turi būti metus Saulėlydžio komisija
dar labiau suderinti su ES nepateikė jokių esminių pateisės aktais, Komisija siun- siūlymų, kaip tobulinti valsčia pagrįstą nuomonę. Vals- tybės valdymą, o tik prisiėmė
tybės narės vėl gali atsakyti kitų institucijų darbo rezulper du mėnesius. Nesulau- tatus. Tarp Saulėlydžio kokusi tinkamo atsako, Komi- misijai skirtų priekaištų sija gali bylą perduoti Eu- įtarimai neskaidrumu įve
ropos Teisingumo teismui dant Valstybinės tabako ir
Liuksemburge. Komisija alkoholio komisijos prijuntaip pat gali paprašyti Teis- gimą prie Narkotikų kontromą skirti teismo sprendimų lės departamento.
nepaisančiai šaliai baudą.
Premjero G. Kirkilo
Valstybės narės jau daug sudaryta Valstybės valdymo
nuveikė siekdamos užtik- sistemos tobulinimo komisirinti, kad visų žmonių gali- ja, paprastai vadinama Saumybės užimtumo srityje būtų lėlydžio vardu, kuriai vadolygios. Tačiau, kad tai būtų vauja vyriausybės kancleris
įgyvendinta, dar reikėtų pa- V. Sarapinas, darbą pradėjo
tobulinti kai kuriuos teisės 2007 m. Jos veikla kritikuota
aktus, sakė Europos sąjun ir anksčiau - Lietuvos laisvogos (ES) užimtumo, socia- sios rinkos instituto (LLRI)
linių reikalų ir ly~ių galimy- prezidentas R. Šimašius yra
bių komisaras V. Spidla. Dėl sakęs, kad komisijai trūksta
Užimtumo nurodymų buvo sistemingumo ir politinės
susitarta 2000 m.
valios. RSJ
įteisino

4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.111.11 Nr.10

Tėvynės

sl!iungos ir Krikščionių demokratų sl!iunga paskutinis šansas Kovo 11-osios Lietuvai

Atkelta iš 1-mo psl.

minti iškelti, bet šiandien du

O kodėl žlugo Lietuvos
krikščionių demokratų partija? Krikščionius demokratus
iš aukštosios politikos pašalino LKDP skilimas. Tuomet,
kai partija skilo, daugeliui atrodė, kad kaltas buvo karštas
partijos jaunimas, kuris nemokėjo pralaimėti ir pasirinko lengviausią kelią - pasitraukti. Bet iš laiko atstumo
atrodo, kad reikalai sudėtin
gesni.
Metų metais bandau dė
lioti tas šukes, kurios sudarė
gyvybingą Krikščionių demokra~ partiją. Negaliu pamiršti Švedijoje, Gotlando saloje, gyvenusio krikščionio demokrato Jono Pajaujo, buvusio Laikinosios vyriausybės
statybos ministro, interviu Tė
-rynės sargo žurnalui. Jis sakė
matęs paskutini Lietuvos
KGB vado Eduardo Eismunto pranešimą Maskvai, kuriame buvo džiaugiamasi, kad i
besikuriančią Krikščionių demokratų partiją buvo infiltruoti "savi" žmonės. Niekas
niekada to nebandė tyrinėti.
Daug dar ko mes nežinome ir
tikriausiai ne viską sužinosime. O reiktų. Praeitis mus tebežudo. Ir tai parodė vadinamųjų rezervistų byla Seime.
Nežinau, kokius žmones
konkrečiai galėjo turėti galvoje Eduardas Eismuntas, bet
kad to galėjo norėti KGB, tai
neginčijama. Svarstyčiau, kad
netgi sumanymas kurti krikščionių demokratų partiją galėj o būti gimęs ne Katalikų
Bažnyčios žmonių galvose.
Katalikų Bažnyčia okupacijos
metais buvo vienintelė organizuota jėga, kuri visus 50 metų
priešinosi okupacinei sistemai. Kad tikintieji yra didelė
jėga, KGB buvo patyrusi, turėjo jos bijoti ir tam ruoštis.
KGB taip pat galėjo projektuoti, kad ta jėga atkurs ir
prieškario Lietuvoje egzista-

pirmieji LKDP organizatoriai
tebėra vieši asmenys, sėdi Seime ir, sekant jų balsavimo rezultatus, susidaro įspūdis, kad
jie kažkam yra skolingi, kažkam atidirbinėja, nes keistu
būdu awtinka taip, kad jų balsas ypatinguose balsavimuose
krinta Rusijos naudai ir Lietuvos nenaudai. Nuo šių veikėjų, buvusių disidentų, jau
atsiribojo ir buvę bendražygiai. Beje, vienas iš jų kažkada
savo verslą pradėjo nuo prekybos Rusijos žaliavomis ir
šiandien yra toks turtingas,
kad daug ką gali nupirkti už
pinigus.
Labai keistas pasirinkimas
buvo ir pirmasis LKDP pirmininkas, kuris labai greitai
buvo išmestas iš partijos. Turint galvoje, kad 1990 m. demokratija Lietuvoje dar buvo
labai silpna, galima įtarti, kad
pirmininkas buvo, švelniai tariant, kažkieno "pasiūlytas".
Įdomus sutapimas - bū
tent minimieji du Krikščionių
demokratų partijos kūrėjai
dalyvavo partiją skaldant vienas surengė perversmą
partijoje, kitas atskėlė perspektyviausią jos dalį ir sukū
rė naują partiją, kuri, trumpai
egzistavusi, išsisklaidė po kitas partijas. Tu.ip nustojo gyvuoti nacionalinė Lietuvos
krikščionių demokratų partija.

Kas atsitiko per tuos metus,
kai nebuvo krikUionių
demokratų?

Ekonomika, sakykime, vystėsi bemaž

kaip visoje paso-

vietinėje erdvėje. Įstojome

bet tai buvo suprojektuota dar
dalyvaujant krikščionims demokratams. Į užsienį išvyko
dar daugiau lietuvių, bet ir tai
buvo geležinės uždangos griuvimo pradėtų procesų tęsinys.
Padaugėjo laisvės ir sumažėjo
atsakomybės, ir tai įvyko todėl, kad susilpnėjo tradicines
vertybes ginančios politinės
jėgos. Vienintelė moralliŲ autoritetą ginanti politinė partija beliko Tėvynės sąjunga. kuri tuos metus sėdėjo ant atsarginių suolelio.
Na, bet didžiausia bėda,
kuri įvyko per ši laikotarpį susilpnėjęs valstybės saugumas iš vidaus. Nusiritome iki
to, kad atidavėme žudymui
saugumo karininką ir ieškome
būdų, kaip įkišti i kalėjimą
kovotoją už Lietuvos laisvę.
Algirdo Pociūno mirtis ir kurpiama byla Algirdui Petrusevičiui - tai akivaizdūs Kovo
11-osios valstybės degradavimo rodikliai. Susilpnėjusios
patriotinės jėgos, kurios iki
2000-ųjų budėjo prie Lietuvos
saugumo, leido pakelti galvą ir
pradėti veikti KGB rezervui.
Štai kaip šio laikotarpio
procesus apibūdina Seimo na-

išsiųstas į Baltarusiją todėl,

kad buvo valdybos, tiriančios
procesus, susijusius su energetika, su Rusijos įtaka Lietuvoje, vadovas ir visai netiko bū
tent tiems žmonėms, kurie,
kaip paaiškėjo iš kontržvalgybininkų liudijimų, buvo suformavę nomenklatūrinį branduolį, tenkinantį toli gražu ne
vien Lietuvos interesus. Manau,
kad valstybinės Pociūno nuostatos netiko R. Stoniui, netiko A Januškai, D. Jurgelevičiui, VSD vadovybei. Nežinau, ar savo valia, ar palaužtas po KGB rezervo skandalo
A. Pocius priėmė sprendimą
atsikratyti Pociūno ir su juo

dirbusių žmonių

- kaip tik tų
projekto 2K žalingumą Lietuvos
nacionaliniams interesams.
Pociūno išsiuntimo i Baltarusiją istorija atsiskleidžia daugelį dalykų. Paaiškėjo, kad Pocius - tik matoma ledkalnio
viršūnė, gal net ir ne pati svarbiausia sistemos struktūros
dalis, o galbūt tik vienas apžmonių,

kurie

nustatė

gailėtinas įrankis.
Valdžių -

patriotams
Per tuos metus Tėvynės
sąjungai labai trūko tų kelių
procentų, kuriuos galėjo duoti
krikščionys demokratai, kad
galima būtų buvę turėti daugiau įtakos valstybėje. Galima
pritarti nuomonei, kad niekas
negali garantuoti, jog susijungusios partijos pelnys daugiau
pasitikėjimo visuomenėje, bet
tai vienintelis šansas ir vienai,
ir kitai politinei jėgai ir labai
svarbus momentas Kovo 11osios Lietuvai. Patriotinėms
jėgoms reikia paimti valdžią
nors porai Seimo kadencijų,
kad galima būtų atstatyti valstybės saugumo reikalus į tas
vėžes, kurios buvo nustatytos
Nepriklausomybės aktu. Darbų laukia daug ir sunkių. Reikia išsivaduoti iš rezervistinių
pinklių, Lietuvai reikia valdžios, kuriai nediktuotų klanai, pinigų maišai ir Lietuvai
svetimos jėgos.
Visiškai pritariu Mantui
Adomėnui,kurispraėjusiame
"Atodangų„

numeryje sakė, kad

krikščionys demokratai papildys
Tėvynės sąjungoje besidarbuo-

jančius politikus, kad LKD yra
kompetentingų žmonių, tik jie
neteko galimybių darbuotis
nacionaliniame lygmenyje dėl
to, kad iš nacionalinio lygmens
iškrito jų partija.
Yra manančių, kad reikia
dėti pastangas atgauti krikščionis demokratus kaip savarankišką partiją, bet vargu ar
tokios viltys pagrįstos. Krikščioniškoji demokratija, kaip
bebūtų gaila, jau tampa istorinė sąvoka. Tui jau senokai suprato Europos krikščionys demokratai, kurie Europos Parlamente persivadino Europos
liaudies partija. Išplėsdami
krikščioniškosios demokratijos ribas jie prisijungė keletą

vusią Krikščionių demokratų
partiją, nes tuo metu, 1989
m., kada vyko pirmieji steigiamieji iniciatorių susirinkimai,

jau buvo atkurta Socialdemokratų partija. Kaip tą mintį
KGB galėjo bandyti realizuoti. sunku pasakyti specialiai to
netyrinėjus. Ar buvo kažkaip
panaudoti LKDP kūrimo pradininkai? Baisu net ir tokią

i

NATO bei Europos Sąjungą,

cionalinio saugumo komiteto
narė Rasa Juknevičienė (iš interviu "Lietuvos žinioms"
2007-04-03): "Iš tiesų pastaruoju metu atsiskleidė daug
nežinotų dalykų. Daugeliui
žmonių atsivėrė akys, kai buvo
prisiliesta prie problemų, susijusių su Lietuvos valstybės saugumo departamentu (VSD).
Tus problemos pasirodė daug
didesnės negu paties VSD vadovybės problemos. Dabar,
žvelgiant atgal ir vertinant įvy
kius naujame kontekste, matai, kaip atsiskleidė neformali
struktūra, kuri susiformavusi
per pastaruosius gal 7-8 metus
Lietuvoje. Tui leidžia visiškai
kitaip suvokti anksčiau vykusius procesus.
Vytautas Pociūnas buvo

kitų konservatyviųjų jėgų.

Audronė V. Škiudaitė,
Lietuvos respublikos Aukščiausiosios tarybos nariai balsuoja už Lietuvos nepriklausomybės 4'XX amžiaus" priedas "Atoatstatymą 1990 m. kovo 11 d. Niekas nebalsavo priel
Ntr. il leidinio Kl1flo 11 dangos" (Kalba netaisyta. Red.)

/Ų TEVISKES ZIB1IBIAI
Kviečiame

bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

• tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
• išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius,
pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas,
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...
Medž iagą siųsti

• apsakymus, knygt/, filmą recenzijas, koncerttĮ,
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...
• naujienas iš L ietuvos, Kanados ir
kiti/ kraštų...

-
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Liberalai nesutaria
mažu· kiekviena valstybės šeima išrin- leidžia pragyvenimui 48,770
kimų . Senatas patvirtino dol. per metus. Albertos
konservatorių pasiūlytą įsta provincijoje ši suma siekia
tymą dėl griežtesnių baus- 59,740 dol. Antroje vietoje mių nusikaltėliams, panau- PEI gyventojai, mažiausiai
dojusiems ginklą ar pakarto- North West teritorijų ir Labtinai padariusiems nusikalti- radoro gyventojai - 39,520
mą bei eismo nelaimę sukė dol. Didžiausia atlyginimo
lusiems neblaiviems vairuo- dalis skirta mokesčiams,
tojams. Thip iš opozicijos bu- būstui ir transporto priemovo atimta dar viena galimybė nėms.
Naujo Įstatymo projekpareikšti nepasitikėjimo vyriausybe balsavimą. Kiek tas siūlo asmeninių mokesanksčiau konservatoriams čių nuolaidas savanoriams
pavyko susitarti su hberalais gaisrininkams, gelbėjimo ir
dėl Afganistano misijos atei- paieškq komandų nariams
ties. Liberalai neprieštaravo bei greitosios pagalbos mebiudžeto įstatymui, nedaly- dikams. Numatoma už kiekvaudami balsavime. Dalis li- vieną 100 savanoriško darbo
beralų nepatenkinti tokia valandų nuo mokesčių nurapadėtimi ir S. Dion sprendi- šyti 1,000 dol. už 200 val. mais. Partijos viduje kaupia- dvigubai didesnę sumą. Tosi nesutarimai dėl strategijos kios lengvatos padėtų skairvadoYybės krypčių, didėja ne- tinti s avanorystę, ypač mapasitenkinimas vadovo veiks- žuose valstybės miestuose ir
retai apgyvendintose vietomais.
Ministeris pirmininkas vėse, kur nėra profesionalių
S. Barper ketina kreiptis į šios srities paslaugų.
Dar ši ruden( turėtų būti
teismą, norėdamas atsiginti
nuo liberalų partijos ir jos paskelbta galimybė Kanados
vadovo S. Dion nepagrįsto gyventojams įsirašyti i spekaltinimo kyšininkavimu. cialų sąrašą "Prašome neOpozicija, ypač liberalai, skambinti" (Do not call list).
remdamiesi neseniai išleista Kanados vyriausybė dar
knyga ir buvusio parlamen- 2005 m. priėmė nutarimą apt aro C. Cadman žmonos ginti gyventojus nuo nepatvirtinimais, kaltina konser- geidauj amq teleprekybininvatorius bandymu papirkti kų skambučių. CRTC ( Canepriklausomą parlamenta- nadian Radio-'Iėkvision and
rą. Pasak knygos autoriaus Communications Commisir žmonos D . Cadman, kon- sion) suteikė teisę 5 metams
servatorių partijos pasiunti- Bell Canada sudaryti tokį są
niai pasiūlė l mln. dol. drau- rašą . Jame t elefonu arba
dimą mainais už konse rva- tinklalapyje galės užsiregisttorius palaikantį pritarimą. ruoti visi, nepageidaujantys
C. Cadman atmetė pasiūly teleprekybinių skambučių.
mą, savo balsavimu padė  Registracija galios trejus
damas tuometinei P. Martin metus. Dabar kuriama kontvyriausybei išsilaikyti dar rolės įstaiga, kuri nagrinėtų
keletą mėn. Konservatoriai skundus dėl pažeidimų. Są
tvirtina, kad tai netiesa ir rašo nariai apie pažeidimus
norėtų savo partijos vardą turės pranešti per 14 dienų.
Paf.eidėjams numatomos bauapginti teisme.
Ed Stelmacb, Albertos dos - iki 15,000 dol už vieną
konservatorių partijos va- pažeidimą. Draudimai nedovas, ir toliau vadovaus skambinti netaikomi šalpos
provincijos vyriausybei. Pra- organizacijoms, politinėms
ėjusiais metais pakeitęs atsi- partijoms, politikams, apstatydinusį ilgametį provin- klausų vykdytojams, spaucijos konservatorių vadovą dos organizacijoms. Bus riR. Klein, Ed Stelm.ach suge- bojamas galimų skambučių
bėjo įtikinti rinkėjus, kad laikas. Lapus "Prašome nekonservatorių partija turi skambinti" už metinį mokesaiškią programą, kaip spręsti tį galės įsigyti kiekviena teteprovincijos socialines prob- prekybinė bendrovė. Kanalemas, veiksmingai panau- doje šio verslo apimtis su.dadoti gaunamą didžiulį pelną ro 4.1 bln. dol., yra sukurta
iš naftos ir dujų gavybos. 155,000 darbo vietų.
Kanadietis verslininkas
Konservatorių rinkiminėje
programoje buvo daug dė J im Pattison įsigijo Guinnas
mesio socialinėms reik- Pasaulio pasiekim9 knygos
mėms: sveikatos, klimato autorines teises. Sis leidiapsaugai, švietimui. Jie pa- nys apie didžiausius pasiežadėjo pastatyti 18 naujų kimus pasaulyje bet kurioje
mokyklų, daugiau rūpintis srityje spausdinamas 100
susisiekimo tinklais. Konser- valstybių, 23 kalbomis. J .
vatorių partija 11 kartą iš eilės Pattison jau turi įsigijęs 6
laimi provincijos rinkimus. Guinness pasiekimų muzieHlaidiiausiai gyvena jus, tarp jų ir esantį Niagam
tartingiauaios Kanados pro- Fall& miestelyje. Milijonievincijos Albertos gyventojai. riaus valdomos bendrovės
Statistikos tarnyba neseniai turi ir 30 muziej ų Ripleys,
paskelbė , kad vidutiniškai Bel'ieve or not. SK
Konservatorių

mos

IJetuvos respublikos atkūrimo istorijos momentai. Lietuvol respublikos ir Vatikano santykių
atkūrimo deklaracijų pasiralo šventojo sosto specialus atstovas arldl')'llmpas Audrys Juozas
Bačkis ir tuometinis Lietuvos respublikos uisienio reikalų mini1teri1 Algis Saudargas.
N~ R. Urbakavl&us (11 valsgbtnlo muziejaus archyvų)
VIinias, 1991.IX.30

Pakliuvo
Įdomus sutapimas, kad vasario 16 d. į Thronto di enraštį The Toronto Star pateko
straipsnis Europos korespondento Mitch
Potter apie Lietuvą. Kaip būdinga didžiųjų
laikraščių žumalistiniam stiliui, straipsnis provokuojančiai pavadintas The man wlw's trying
to change Lithuania su antrine antrašte Consultant's proposal to Tename country ignites
storm of controversy, soul-searching and ridicule. (Patarėjo siūlymas pakeisti krašto pavadinimą sukelia kontroversijos, sąžinės perkratymo ir pašaipos audrą). Paskaičius straipsnį
paaiškėja, kad patarėjas, apie kurį kalbama,
Paulius Senūta, nesistengia keisti Lletuvos, o
tik norėtų patarti, kaip Lietuva gali labiau pasižymėti pasaulio akyse, kaip ji gali tapti labiau
žinoma. Jo siūlymas buvo keisti Lietuvos vardą
ne lietuvių kalboje, bet anglų. Potter rašo, kad
užsienyje p asiūlymas susilaukė tik prabė
gančio dėmesio , o Lietuvos spaudoje buvo
plačiai pajuoktas. Nenuostabu, kad ir užsienio
lietuviai taipgi šiuo klausimu tik patraukė
pečiais.
Siūlymas

buvo vienas iš 28 tuo tikslu su("brainstormed") sąvokų, kurias bendrovė "Not Perfect" pateikė ministerio pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujamai komisijai, kurios paskirtis - apspręsti Lietuvos jvaizcij. Įvaizdžio formavimas yra specialybė, kuri
daugeliui mažai paž{stama. Tui yra sritis, išsirituliojusi iš visuomeninių ryšių ir "marketingo",
gimusi JAV-se didžiosioms bendrovėms konkuruojant ir stengiantis laimėti daugiau pirkė
jų. Tui yra reklamos menas, iš kurio išsivystė
daugybė lietuvių ir kitomis kalbomis svetimi
žodžiai: "brainstorming" - kūrybos forma,
minčių pabėrimas, stengiantis atrasti ką nors
naujo, naujoviško, nepaprasto, nesilaikant
įprastų taisyklių. Galvoti kūrybiškai, plėsti arba pralaužti nustatyto galvojimo ar tvarkos ribas yra "thinking outside the box'' - toks galvojimo procesas yra natūralus, pvz., menininkams, naujovių išradėjams.
kurtų

į spaudą
M. Potter straipsnyje r ašo, kad Senūtos
nuomone, "Lithuania" yra sunkiai ištariamas
žodis lietuviams, ir kitiems angliškai gerai nemokantiems. Gal ir tiesa, ir nors tai yra lotynų
kilmės žodis (prancūzų klb. Lituanie arba Lithuanie, isp. Lltuania), visada sunku neanglams-kitataučiams ištarti "th". Thi nebūtų pirmas tautos vardo pakeitimo atvejis - nors tai
dažnai yra susiję su valdžios perversmais pvz. Burma-Myamnar, Indijos miesto Bombay-Mombai. Bet gali būti ir kitų, dar rimtesnių priežasčių, kurios kelia nerimą.
Tunka pastebėti, kad Šiaurės Amerikoje
po 1991 m. Lietuvos vardas kelis kartus buvo
pasirenkamas kaip retenybė, kaip kažkokio
nepažįstamo, keisto, egmtiškumo-svetimybės
pavyzdys. Seniau, norint išreikšti tolimos, nežinomos vietos sąvoką, būdavo minimos vietovės kaip 'Ihmsilvanija, Tusmanija, Tim.buktu.
Deja, pastaruoju laiku spaudoje ir filmuose
buvo net keli atvejai, kada anglų kalbos būd
vardis "Lithuanian" buvo vartojamas neigiamam kontekste, grynai norint sudaryti keistumo vaizdą, pvz. filmų žvaigždės Mel Gibson
nevykusi replika apie " Lithuanian lesbians",
arba filme Michael Oayton, kuriame veikėjas
kalba apie pasibuvimą su lietuvėm prostitutėm. O romane The Corrections Lietuva buvo
aprašyta kaip pavyzdys posovietiniam skurde
vargstančios šalies, kurioje vyrauja mafija ir
yra valgoma arkliena. Nereiškia, kad tokių dalyką nėra Lietuvoje ar kituose kraštuose. Bet
ar nereiktų kovoti prieš tokį "ivaizdi"?
Kažin ar pnanoma komisijai "formuoti"
jvaizdį. Ji gali ivaizcij apspręsti, siūlyti kaip jį
keisti ar gerinti. Įvaizdžio turinys yra tauta,
kuri su laiku, savo teigiamais veiksmais gali
patvirtinti arba atmesti kurią nors jai primetamą charakteristiką. Valdomosioms institucijoms, užuot dūmojus apie pavadinimų keitimą,
svarbiau rūpintis ne tiek pilietiškumo, kiek
pilnavertiškumo įtvirtinimu savo krašto žmonėse. Tui būtų naudinga ir įvaiz.džiui. RSJ

Bilietai Į Lietuvą 2008

DOSNI ŠIRDIS ...
GYVENA AMŽINAI
LABDAROS liet uvių slaugos nam ų gyventojai
visuomet šiltai priims j ūsų norą pagerinti j ų buitj
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.

SKAMBINTI:

41 6-232-2112/402

Norintys paaukoti savo l ai k ą savanoriaujant
s uteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI:

416-232-2112/403

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

iki balandžio 30, 2008

$675
gegužės

1 - birželio 26, 2008

$800

oro uosto mokesčiai papildomai $245
Flnnalr avialinijos, Toronto - Vilnius
per Helslnki

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

O.b Orav Travel Inc.
5650 Yonge Street ai Finch

Toronto. Ontario M2M 4G3

647-998-6405
Toli free 1·800 361-9487
Fax 416·221-4885
gabriele@bdt c~NT REG. ro22s2n
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VERBAVIMO CENTRAS
Vasario 22 d. įsteigtas
pirmasis Lietuvoje profesionaliosios kariuomenės karių
verbavimo ir atrankos biuras. Marijampolės valdžia
kariuomenei perdavė patalpas kultūros rūmuose miesto centre. Numatoma įsteig
ti dar 10 profesionaliosios
kariuomenės karių verbavimo ir atrankos biurų. Kaip
skelbia BNS, pernai į profesionalią tarnybą užverbuota
19 jaunuolių iš Marijampolės, šiemet-jau 9. Anksčiau kariai profesionalai turėjo būti baigę 12 klasių.
Dabar jais galės tapti ir 10
klasių baigusieji nuo 18 iki
36 metų. Visi kariai profesionalai turi neturėti jokių
sveikatos sutrikimų. Tarnybą pradėjusiam eiliniui pirmaisiais metais bus mokamas 1890 litų atlyginimas
(atskaičius mokesčius). Jis
didės atsižvelgiant į ištarnautus metus ir kvalifikaciją. Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja daugiau kaip 2,000 šauktinių.

ras". Organizatorių teigimu, jaunoji karta aktyviai
naudojasi kompiuteriais ir
kitomis naujausiomis technologijomis, tačiau dažnai
lietuviškas raides bei žodžius keičia įvairiais trumpiniais ir dariniais. Šis reiškinys sparčiai plinta ir kelia
pavojų lietuvių kalbai.
KIEK GYVENTOJŲ?
Statistikos departamento duomenimis, 2008 m.
pradžioje Lietuvoje gyveno
3,366,200 gyventojų, t. y.
18,700 (0.6%) mažiau negu
pernai. Per pastaruosius 8
metus šalies gyventojų skaičius sumažėjo 4%. Lietuva
- 21-oji Europos sąjungos
valstybė narė pagal gyventojų skaičių (0.7% ES gyventojų). Europos bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2007 m.
gyventojų skaičius sumažėjo

tik aštuoniose ES valstybėse
narėse, iš jų ir Lietuvoje.
2008 m. pradžioje mieste
gyveno 2,250,700, kaime 1,115,500 gyventojų. Per
pastaruosius 8 metus jų suMONEfA ŠV. KAZIMIERUI mažėjo atitinkamai 4.5 ir
ELTA skelbia, kad Lie- 3.4%. 2007 m. gimė 32,200
tuvos karalaičio Šv. Kazi- kūdikių, 889 daugiau negu
miero 550-osioms gimimo 2006 m. Nors nuo 2003 m.
metinėms į apyvartą išleista gimusiųjų skaičius didėja,
sidabrinė proginė 50 litų gimstamumo lygis išlieka
moneta. Tai pirmoji šiemet žemas. Š.m. pradžioje viduišleista proginė moneta, o iš tinis moterų amžius - 41,
viso jau 53-ioji, išleista Lie- vyrų - 36 metai. Lietuvoje
tuvos banko. Jos grafinio kas ketvirta moteris ir kas
projekto ir gipsinio modelio šeštas vyras yra 60 m. ir vyautorius - dailininkas Gied- resnis. 2007 m. vidutinis pirrius Paulauskas, monetai mą kartą besituokiančių ir
skirto lankstinuko autorius gimdančių moterų amžius
- Mintautas Čiurinskas. buvo 25 metai. Moterų viMonetas nukaldino UAB dutinė tikėtina gyvenimo
"Lietuvos monetų kalykla" trukmė - 77, vyrų - 65
5000 vienetų tiražu. Jos par- metai.
duodamos Lietuvos banko
ŽEMIAUSIOS ALGOS
kasose Vilniuje, Kaune ir
Pernai Lietuvoje atlygiKlaipėdoje. Monetos kaina nimai augo lėčiausiai iš Balreprezentacinėje dėžutėje tijos šalių. Skaičiuojant eu150 litų, o be dėžutės - 130 rais, vidutinis atlyginimas
litų. Moneta bus ir mokėji 2007 m. paskutinį ketvirtį
mo bei atsiskaitymo prie- buvo 6.5% mažesnis negu
monė, tačiau kolekcininkų Latvijoje ir 24% mažesnis
ji vertinama kaip vertybė. negu Estijoje. Darbo pajaKONKURSAS INTERNEfE mos sudaro apie 40% bendVasario 27-28 d.d. vyko rojo vidaus produkto, kai
7-8 klasių moksleivių kon- Latvijoje ir Estijoje visą laikursas "Švari kalba - švari ką daugiau. Estijoje per pasgalva". Konkurso metu lie- kutinius aštuonerius metus
tuvių kalbos užduotis atliko gydytojai ir mokytojai gauapie 2,500 moksleivių iš vi- davo didesnius atlyginimus
sos Lietuvos. Jie turėjo at- nei Lietuvoje. Ir privačiose
sakyti į 25 praktinius ir te- įmonėse tiek eiliniai darorinius klausimus. Konkur- buotoj ai, tiek vidurinės
se aktyviausiai dalyvavo grandies vadovai gauna dimoksleiviai iš Kauno miesto desnius atlyginimus negu
mokyklų. Konkurso nuga- Lietuvoje, nors privačių
lėtojai apdovanoti kovo 11 įmonių vadovų atlyginimai
d., Lietuvos nepriklauso- yra žymiai didesni negu Latmybės atkūrimo dienos pro- vijoj e ir Estijoje. Pernai
ga seime surengtos šventės sparčiausiai atlyginimai aumetu. Pirmą kartą kalbai go Latvijoje, o geriausiai apskirtą konkursą internete mokamas darbas išliko Esrengė Valstybinė lietuvių tijoje. 2007 m. paskutinį ketkalbos komisija, Švietimo ir virtį Lietuvoje, atskaičius
mokslo ministerija, bendro- mokesčius, vidutinis darbo
vė "Tilde IT" ir ryšių su vi- užmokestis šalies ūkyje siesuomene agentūra "Strate- kė daugiau kaip 1,500 Lt.
ginių komunikacijų centRSJ

Dr. A. Damušis (antras iš deš.)
jorke, NY

Lietuvių

fronto

Dr. Adolfo Damušio
Š.m. birželio 16 d. sueis
100 metų nuo plačiai Lietuvaje ir išeivijoje žinomo veikėjo
- dr. Adolfo Damušio gimimo. Dr. A. Damušis reiškėsi
mokslinėje veikloje, buvo inžinierius-chemikas, atlikęs nemažai mokslinių tyrimų ir užpatentavęs per 20 išradimų
JAV, Kanadoje, Anglijoje ir
Prancūzijoje. Labai žymus ir
lietuvių politinėje bei visuomeninėje veikloje. Jis vienas
iš 1941 m. sukilimo planuotojų, laikinojoje vyriausybėje
ėjęs Pramonės ministerio pareigas, dirbęs antinacinėje
veikloje, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK)
organizatorius, kalintas nacių
koncentracijos stovykloje.
Išėjęs į laisvę, dr. A. Damušis kartu su savo šeima gyveno Kempteno (Vokietija)
pabėgėlių stovykloje, kur buvo vietinės lietuvių gimnazijos

bičiulių

tarybos

posėdyje

1954 m. NiuNtr. iš leidinio Į laisvę

šimtametė

direktorius. Buvo išrinktas išeivijoje atkurtos Ateitininkų
federacijos vadu. 1947 m. persikėlęs gyventi į JAV, dr. A.
Damušis, šalia savo profesinio
darbo, rado laiko ir visuomeninei lietuviškai veiklai. Jo
pareigų sąrašas ilgas: Ateitininkų federacijos vadas ir tarybos pirmininkas, Lietuvių
fronto bičiulių sąjūdžio tarybos pirmininkas, Lietuvių enciklopedijos cheminės technologijos sk. redaktorius, Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijoje centro valdybos
pirmininkas, Lietuvių katalikų mokslo akademijoje - narys mokslininkas, 1955 m.
įsteigtos jaunimo stovyklos
Dainava vadovas bei tvarkytojas ir kt. Dainavos stovyklavietės pagrindinis pastatas pavadintas dr. A. Damušio vardu.
Jis - prof. Stasio Šalkauskio
premijos laureatas, Vyčio Kry-

sukaktis

žiaus 111 laipsnio kavalierius.
1997 m. birželio 12 d. dr.
A. Damušis kartu su savo
žmona, visuomenės veikėja
Jadvyga Damušiene sugrįžo
gyventi Lietuvon. Paklaustas,
kas jį parvedė atgal į Lietuvą,
dr. A. Damušis atsakė: "Meilė
Lietuvai. Aš tikiu Lietuva, tikiu tauta. Esame perėję ugnį
ir vandenį. Išlikom. Ir tie, kurie išlikom, galim susiburti ir
statyti savo kraštą. O tauta
gali keistis. Ir keisis į gerąją
pusę ..." Gaila, kad dr. A. Damušis neilgai teturėjo progos
gyventi savo gimtinėje, nors ir
sulaukė garbingo amžiaus. Jo
dukra Gintė Damušytė, neseniai pradėjusi eiti Lietuvos
ambasadorės Kanadoje pareigas, prieš tai darbavosi įvairio
je lietuviškoje ir tarptautinėje
veikloje JAV, Lietuvoje beikitose valstybėse.
Edvardas Šulaitis

London, ON
Š.m. BALANDŽIO 13,

SEKMADIENĮ, 4 v.p.p. Šilu-

vos M. Marijos parapijos salėje, 1414 Dundas St., šaukiamas visuotinis Londono parapijiečių susirinkimas. Bus
sprendžiamas galutinis mūsų
šventovės likimas. Visi kviečiami gausiai dalyvauti. AV

iATSIŲSTA PAMINĖTll
po PLB valdybos posėdžio Toronte 1990 m. kovo 10
d., Lietuvos nepriklausomybės yaskelbimo išvakarėse. Iš k.:
Vytautas Kamantas, Horstas Zibas, Algimantas Gureckas,
Vytautas Dambrava, Raimundas Kudukis, Prima Saplienė,
Vytautas Bieliauskas, Milda Lenkauskienė, Eugenijus
Čuplinskas, Mirga Šaltmiraitė
Ntr. B. Saplio
Vakarienė

Hamilton, ON
A.a. PRANĖS DALIE-

NĖS dvyliktųjų mirties meti-

nių prisiminimui sūnus Leonas ir Sue Klimaičiai Pagalbai
Lietuvos vaikams paaukojo
$5,000 (penkis tūkstančius).
J.S. Sinkevičiai paaukojo
$200 Velykų proga Lietuvos
vaikams.
A.a. MARGARITOS FOLEY-REPČYTĖS atminimui,
užjausdami jos vyrą ir gimines, aukojo: $100 - A.R. Thmulioniai; $20 - E.K. Gudinskai, G. Kažemėkienė, G.K. Žukauskai; $5 - RM. Gudinskai.

A.a. VANDOS STANKIENĖS atminimui, užjausdami
dukrą

ir vaikaičius aukojo:
$175 - D.H. Svažai; $80- H.
R. Kanteniai; $75 - J.Z. Drabrowski, J.H. Otto; $50 - J.
Dunn, O. Kaminskienė, Z.
Klement, A. Stanaitienė ir
šeima, V.V. Verbickai; $25 A. Dronsatavičius; $20 - E.K.
Gudinskai, L. Gudinskas, D.
Gutauskienė, M. Kurzyna, A.
F. Pietrantonio, S.S. Zubrickai; $10 - M.R. Paškai; $5 - R
M. Gudinskai. Nuoširdus ačiū
visiems aukotojams Pagalba Lietuvos vaikams
komitetas

Izidorius Ignatavičius
Patriotai, romanas, 288 psl. ir
viršeliai, Vilnius-2008. Vyr.
red. Jeronimas Laucius; išleido "Tiys žvaigždutės", Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius.
Tiražas 600 egz. Kaina nepažymėta. Anotacijoje nurodoma: "Knygoje susipina istorinės dokumentikos bruožai,
svarstymai filosofijos, istorijos, tiesos, laisvės, teisingumo
temomis".
"Dainava 50" - sukaktuvinis leidinys (1956-2006),
stovyklinių įspūdžių ir fotografijų rinkinys, 76 psl. ir kieti
viršeliai; redagavo Paulius
Jurgis Jankus, jubiliejinio
ženklo dailininkė Taura Zarankaitė- U nderienė. Tiražas
1000 egz. Išleista 2007 m.
Wniaus radijo laidos užsie·
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.
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ULKS ŽINIOS
Balandžio 26,

šeštadienį,

seserų kazimieriečių

Motiniškuose namuose Čikagoje vyks
konferencija "Lietuvių katalikų sielovada JAV", kurią
rengia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių
katalikų sielovados delegatū
ra ir Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacija. Tai antroji
išeivijos lietuvių sielovados
konferencija. Pirmoji įvyko
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos atlaidų pietus kovo 2, sek2007 m. Filadelfijoje, Pensil- madienį, paruošė (iš k.) Julie Bernotienė, Nijolė Šukienė,
vanijoje. Kviečiami dalyvauti Antoinette Brilvičienė, Jonas Zienka ir Alice Skrupskaitė
lietuvių sielovadoje dirbantys
Ntr. G. Zenaičio
kunigai, parapijų tarybų/ko
ĮVAIRIOS ŽINIOS - - - - mitetų nariai, parapijos veikloje dalyvaujančios ir ją rePo devynerių metų, pra- nantis darbas. Pirmiausia bū
miančios organizacijos, vie- leistų JAV, tėvynės ilgesio par- tina išanalizuoti savo galimynuolijos, parapijiečiai ir sielo- viliota ir Palangoje apsigyve- bes ir save įvertinti, įsigilinti į
vados bendradarbiai. Adre- nusi Jūratė naiviai tikėjo, kad darbdavių kriterijus. Geras išsas: 2601 W. Marquette Road, jos žinios ir patirtis Lietuvoje silavinimas pats savaime nieChicago IL 60629, USA.
bus įvertintos. Turinti du ba- ko nereiškia, o ypač verslo vakalauro laipsnius verslo vady- dybos ir administravimo sritybos specialistė, mokanti tris je, kur Lietuvoje šių specialisužsienio kalbas, darbo patir- tų pasiūla net 3 kartus viršija
Š.M. VASARIO 29-KOVO ties įgijusi ne vienoje garsioje paklausą", - dėstė A. Mileška.
2 D.D. įvyko Pietų Amerikos bendrovėje, Jūratė Lietuvoje Jis darbo ieškantiems emiglietuvių bendruomenių pirmidarbo nesurado. Pagal skelbi- rantams pirmiausia pataria
ninkų ir draugijų vadovų sumus spaudoje ir internete ji kreiptis į vadinamuosius karvažiavimas Argentinos sosti- išsiuntinėjo apie 50 savo gy- jeros konsultantus, nes pagal
nėje, Buenos Aires. Suvažiavenimo aprašų, tačiau iš bend- užsienietišką pavyzdį parašyvime dalyvavo Lietuvos am- rovių nesulaukė nė vienos žinios. tas CV dažnai yra visiškai netinbasados Pirmoji sekretorė Perniek nuėjo ir jos pastangos kamas Lietuvos darbdaviams
(Laikinoji reikalų patikėtinė) pačiai ieškoti administratorės ir jį būtina perrašyti. Derėtų
Laura Tupe; Pasaulio lietuvių darbo kurorto viešbučiuose - žinoti, kad per didelis savo
bendruomenės valdybos pir- darbdaviai atsisakė priimti du nuopelnų išvardijimas net nemininkė Regina N arušienė, aukštuosius išsilavinimus tu- minint pageidaujamo darbo
San Martin miesto savivaldy- rinčią Jūratę, nes -ji per pro- užmokesčio, gali atbaidyti
bės meras dr. R. Ivoškus, tinga„. Supratusi, kad vado- darbdavius. Personalo atranTarptautinės migracijos orga- vaujančio darbo negaus, ji kos specialistai emigrantams
nizacijos atstovai ir visi Pietų pradėjo ieškoti bet kokio.
siūlo "pamiršti" užsienio šalyAmerikos lietuvių bendruoJi tokia - ne vienintelė, se įgytą darbo paieškos patirtį
menių, organizacijų ir jauni- tvirtino bendrovės, teikian- ir Lietuvoje to mokytis iš naumo sąjungų pirmininkai ir at- čios personalo atrankos spe- jo. Karjeros konsultantai pastovai. Suvažiavimą rengė cialistų paslaugas vadovas A. taria ieškoti pažinčių ir jokiu
Lietuvos ambasada Argenti- Mileška. Jo teigimu, į šalį grį būdu neapsiriboti vien tik CV
noje, San Martin miesto savi- žę emigrantai nesuvokia, kad siuntinėjimu.
valdybės meras dr. R. Ivoškus, darbo paieškos specifika čia
(Pasinaudota Vaidos JutBerisso savivaldybės sindikato ir ten gerokai skiriasi. "Gero konės straipsniu "Lietuva grįž
generalinis dir. A. Dulke, Ar- darbo paieška - didelis ir ali- tančių emigrantų nelaukia".)
gentinos lietuvių organizacijų
sąjungos taryba (ALOST),
Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
Argentinos lietuvių jaunimo
įsikūręs nuosavuose namuose sąjunga (ALJS), prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos
LIETUVIŲ KREDITO
vyskupų konferencijos deleKOOPERATYVAS
gatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdy830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
bos narys - Pietų Amerikos
Tel. 905 544-7125
reikalų komisijų pirmininkas,
Darbo
valandos:
pirmadieniais,
antradieniais ir ketvirtadieniais Pasaulio lietuvių jaunimo są
nuo
9
v.
ryto
iki
5
v.p.p.,
trečiadieniais
- nuo 9 v. ryto iki l v.p.p.,
junga (PLJS). Inf.
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

Argentina

TALKA

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS

DOLERIŲ

PASKOLAS
iki ..0.75% Asmenines nuo .........8.50%
santaupas .............1.00% nekiln. turto 1 m.........6.80%
kasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
MOKAME UŽ:

kasd.pal.čekių sąsk.

INDĖLIAI:

"Dievas teikia mums meilę ,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda
11

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

90 dienų indėlius .......2.35%
180 dienų indėlius ......2.50%
1 m. term. indėlius ......3.60%
2 m. term. indėlius ......3.70%
3 m. term. indėlius ......3.80%
4 m. term. indėlius ......3.90%
5 m. term. indėlius ......4.10%
RRSP ir RRIF
(Variable} ..............1.00%
1 m. ind. . .............3.60%
2 m. ind ...............3.70%
3 m. ind. . .............3.80%
4 m. ind. . .............3.90%
5 m. ind. . .............4.10%

•Nemokami čekių

sąskaitų

apmokėjimai
•Narių

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ • INTERAC KORTELĖ
TINKLAPIS: www.talka.ca
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, lietelkinys vasario mėnesį
susilaukė nemažai svečių iš
šiaurinės Amerikos, Kanados, net ir iš Lietuvos. Vasario pirmąjį sekmadienį šiame telkiny lankėsi Lietuvos
ambasadorius Vašingtone
Audrius Brūzga. Jis ir žmona
dalyvavo lietuvių pamaldose
Šv. Jėzaus Vardo šventovėje,
laikytose kan. Bernardino
Talaišio. Po Mišių ambasadorius, lydimas Lietuvos garbės konsulo Algimanto Karnavičiaus, atvyko į Lietuvių
klubo sekmadieninę popietę. Svečias džiaugėsi matydamas tiek daug susirinkusių
tautiečių. Savo žodyje jis priminė, kad dabar Lietuvoje
jaučiamas pagerėjimas ir politinėje, ir ekonominėje srityje. Taipgi paminėjo, kad
ateity Miami mieste dalyvaus ir Lietuvos gausi delegacija turizmo konferencijoje. Bus pristatytos Klaipėdos
miesto specialiai parengtos
programos, kaip sutikti užsieniečius turistus. Amb. A.
Brūzga, pastebėjęs, kad popietėje dalyvauja ambasadorius Vytautas Dambrava,
priminė, jog pastarojo pastangomis, kai jis Lietuvai
atstovavo Venezueloje, buvo
gauta Lietuvai naftos iš šio
krašto. Svečias aplankė ir
klubo biblioteką, palikdamas keletą leidinių iš Lietuvos ambasados Vašingtone.
A.a. Uršulė Astrienė,
pasižymėjusi tautodailininkė, 95 m. amžiaus, mirė sausio 29 d. Grand Rapids, MI,
mieste. Velionė gimė 1912
m. spalio 16 d. Sausininkuose, Bartininkų valsč., Vilkaviškio apskr. Ji savo tautodailės darbais buvo plačiai
žinoma. Jos marginti margučiai, originalūs dirbiniai iš
šiaudų-kalėdiniai papuošalai, snaigės, paveikslai, prakartėlės - buvo rodomi daugely lietuvių ir amerikiečių
parodų, įjungiant ir "Library
of Congress" Vašingtone,
Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Čikagoje ir kitur.
Ji mokė tautodailės meno
jaunimo stovyklose, Balzeko
muziejuje, lituanistinėse mokyklose. Paskutinį kartą jos
gražūs paveikslai iš šiaudų
buvo rodomi "Grand Rapids
Public Museum" patalpose
prieš pat mirtį. U. Astrienė
reiškėsi ir visuomeninėje
veikloje. Giedojo parapijos
chore, dalyvavo LB apylinkės darbuose, Amerikos lietuvių katalikių moterų skyriuje ėjo pirmininkės pareigas.
Buvo Amerikos lietuvių fondo narė, Vasario 16-osios
gimnazijos rėmėjų būrelio
narė, labdaros rėmėja. Laidotuvėse dalyvavo duktė,
trys sūnūs su šeimomis, iš jų
15 vaikaičių ir 17 provaikaičių, iš įvairių vietovių, net ir
iš Kazachstano. Gedulines
tuvių

Mišias aukojo kun. Dennis
Morrow ir pasakė prasmingą
pamokslą, giedojo parapijos
choras. Palaidota Sv. Petro
ir Povilo lietuvių kapinėse
šalia savo vyro Stasio, mirusio prieš devynerius metus.

Gudija
Šiame krašte veikia dvi
Pelesos ir
Rimdžiūnų mokyklos, kuriose dėstomoji kalba yra lietuvių kalba, išskyrus gudų, rusų kalbas ir literatūrą, Gudijos istoriją, geografiją ir karinį parengimą. Siose mokyklose vyksta gyva popamokinė veikla: būreliai, lietuvių
liaudies dainos, tautiniai šokiai. Lietuvių kalbą moko lituanistai mokytojai iš Lietuvos, pasirašę sutartį su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos
vyriausybės dirbti Gudijoje.
Abiejose mokyklose darbuojasi po dvi lituanistes. Be šių
mokyklų, kaip rašoma Lietuvių godose, dar veikia 10 lituanistinių mokyklų: Astrave,
Gardine, Lydoje, Minske
(dvi mokyklos), Pelekuose,
Rodūnoje, Ūsioniuose, Zarečėje, Vainiūnuose. Bartiškių pagrindinėje mokykloje
ir Gervėčių vidurinėje mokykloje vyksta lietuvių kalbos pamokos. Pelesos pagrindinėje mokykloje ir Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje,
kur mokomoji kalba yra gudų
kalba, veikia lietuvių kalbos fakultatyvai.
lietuvių vidurinės

Danija
Danijos

lietuvių

bend-

ruomenė Vasario 16-ąją šventė per du savaitgalius. Vasario 10 d. vienoje Kopenhagos sporto salėje vyko vietinių lietuvių šešių krepšinio
komandų rungtynės (komandoje po 4 žaidėjus). Zaidynėms teisėjavo Lietuvos
pasižymėjusios sportininkės

Loreta ir Vilija

Merkevičiū

tės. Laimėjo "Riterių"

komanda ir buvo apdovanota
nugalėtojų taure. Rungtynes
surengė lietuvių krepšinio
sambūris, vadovaujamas Jono Dimavičiaus, bendradarbiaujant Danijos lietuvių
bendruomenės vadovybei ir
Kopenhagos savivaldybei.
Vasario 16-osios minėji
mas įvyko vasario 16 d. Kopenhagos Lyngby priemiestyje, kultūros rūmuose. Kalbėjo Lietuvos ambasadorė
Danijoje ir Islandijoje Rasa
Kairienė. Meninę programą

atliko Giedrius Kuprevičius,
fortepijonu paskambinęs
muzikos kūrinių. Kauno dramos aktorė Vilija Grigaitytė
skaitė lietuvių literatūros autorių kūrinių ištraukas.
Šventę surengė Danijos lietuvių bendruomenė, padedant Lietuvos ambasadai Kopenhagoje, Lietuvos kultū
ros ministerijai bei Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos vyriausybės. JA
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Praeitų metų rudenį pasirodė

nauja, dailiai išleista ir įdomi atsiminimų knygaApie įvykius, žmones ir save.
Knygos autorius -dr. Bronius Povilaitis, Lietuvoje baigęs agronomijos
mokslus, tapęs docentu Zemės ūkio
akademijoje Dotnuvoje, profesoriavęs Pabaltijo universitete (HamburgePinneberge), daktaro laipsniu genetikos studijas baigęs Montrealio McGill
universiteto Macdonald kolegijoje,
dirbęs mokslinį darbą tabako tyrimo
stotyje Delbi, ON, visuomenės veikė
jas, knygų autorius.
Ryšium su autoriaus 100 metų gimimo sukaktimi knygą išleido autoriaus našlė Monika Povilaitienė su jos
įsteigta Broniaus Povilaičio knygos
leidimo fondo parama. Medžiagą
spausdinimui parengė Monikos sesers
Karolinos duktė Ramunė Kubiliūtė,
pasižymėjusi lietuvių spaudos bendradarbė. Knygos redaktorė- dr. Dalia
Kuizinienė, Lietuvių išeivijos instituto
vyresnioji mokslo darbuotoja. Spausdinta Kaune.
B. Povilaitis gimė 1907 m. rugsėjo
5 d. Diržių kaime, Žeimelio valsč.
(Lauksodžio parapijoje), Šiaulių
apskr. penkų vaikų (trijų brolių ir
dviejų seserų) ūkininko šeimoje. Autorius gražiai aprašo savo gimtinės
apylinkes, jos žmones ir savo artimuosius, pateikdamas ir istorinių duomenų. B. Povilaitis 1925 m. baigė Linkuvos gimnaziją. (Tlri buvo pirmoji šios
gimnazijos abiturientų laida).
Rašo apie gimnazijos įsteigimą,
jos mokytojus, ypač gyvai prisimena
gimnazijos steigėją ir ilgametį jos direktorių Igną Brazdžiūną. Prisimena
ir buvusius mokinius, tapusiais žymiais žmonėmis (Stasys Bačkis - Lietuvos atstovas Vašingtone, Ignas
Skrupskelis - dienraščio XX amžius
redaktorius).
Gimnazijoje įsijungė į moksleivių
ateitininkų organizaciją, kurioje išliko
iki gyvenimo pabaigos. Per autoriaus
knygos Žemės iikio akademija sutiktuves 1979 m. rudenį Čikagoje šios akademijos buvęs rektorius Balys Vitkus,
kalbėdamas apie B. Povilai.čio mokslinę veiklą, pajuokavo: "Kai Povilaitis
atėjo studijuoti i akademiją, jis turėjo
dvi silpnybes - nešiojo abstinento
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Dr. Bronius Povilaitis
Jo atsiminimą knygos išleidimo proga
ženkliuką

ir buvo ateitininkas. Viena ir buvo šio fakulteto dekanas. Jis taipgi buvo lietuvių atstow Baltiečių centrinėj e tarnyboje prie zoninės britų
Velionies paminklas šv. Jono lietuvių valdžios. Savo atsiminimuose rašo
kapinėse Anapilio sodyboje puikuo- apie gyvenimo sąlygas akademinėje
jasi gražiu ateitininkų ženklu ir šūkiu stovykloje, mokomąjį personalą, pami"Visa atnaujinti Kristuje".
nėta lietuvių studentų skautų ir ateitiB. Povilaitis Žemės ūkio akade- ninkų veikla.
miją baigė 1930 m., jsigydamas agroB. Povilaitis 1949 m. gavo "Lady
nomo diplomą, pasiliko dirbti akade- Davis Foundation" stipendiją ir išvyko
mijoje. Pradžioje laborantu, vėliau i Kanadą Montrealio universiteto McGill Macdonald kolegijoje studijuoti
augalininkystės, selekcijos ir genetikos
mokslų. Ten įsigijo gamtos mokslų
magistro ir filosofijos daktaro laipsnius. 1951 m. rugpjūčio 11 d., vedė
Moniką Lukoševičiūtę. Kun. Jonas
Kubilius, SJ, Aušros Vartų parapijos
klebonas bei p. Monikos giminaitis,
jaunuosius sujungė laimingam šeimos
gyvenimui.
Studijas baigus ir gavus daktaro
laipsnį, Povilaičiai persikėlė gyventi į
Tillsonburgą, ON, kur vėliau gražiai
įsikūrė savo statytuose patogiuose namuose. Darbovietė - federacijos valdžios tarnybos tabako bandymo stotis
Delbi, ON, 11 km nuo Tillsonburgo.
B. Povilaitis tabako bandymų stoty
dirbo tabako genetikos tyrinėjimo
mokslinį darbą. Jis rašo, kad darbas
jam patikęs, ir savo mokslo srityje pasiekęs našių rezultatų. Be tiesioginio
vyr. asistentu, o 1941-1944 buvo do- darbo, parašė daug mokslinių straipscentas, specialinės žemdirbystės ka- nių Kanados ir Amerikos mokslo žurtedros vedėjas. Kartu nuo 1939 buvo nalistams, bei mažesnių populiarių
ir žemės ūkio ministerijos sėklų kont- straipsnių. Septynis straipsnius išrolės stoties direktorius Kaune. Jam spausdino ir Aidų žurnale. Rašė ir Tė
teko dalyvauti tarptautinėse sėklų viškės žiburiams. Nemažai straipsnių
kontrolės konferencijose kituose kraš- jau buvo paskelbęs ir Neprffe;lausomoje
Lietuvoje, kai darbavosi Žemės ūkio
tuose.
1944 m. rudenį B. Povilaitis pasi- akademijoje Dotnuvoje. Tlripgi dalytraukė į Vokietiją ir gavo darbą Halle vavo daugelyje mokslinių konferencimiesto vienos bendrovės javų selekci- jų bei kongresų, skaitydamas savo pajos skyriuje. Po karo augalininkystės rengtus pranešimus. Dalyvavo ir Liemokslo žinias gilino Goettingeno uni- tuvos katalikų mokslo akademijos
versitete. Nuo 1946-1949 m. Pabaltijo (buvo jos narys) suvažiavimuose ir
universitete (Hamburge-Pinneberge) skaitė paskaitas, buvo ir Lietuvių enkaip AJSO profesorius dėstė speciali- ciklopedijos Bostone žemės ūkio skynę žemdirbystę žemės ūkio fakultete riaus redaktorius, subūręs grupę pajėsilpnybė draugams padedant buvo nugalėta, o kita taip ir liko iki šių dienų".

Vilnietiški angelai - Europos
miestams
V1Sai neseniai baltas angeliukas nusileido Dubtino miesto mero lordo Paddy Brook oficialaus
parke. Thi Lietuvos skulptoriaus Vaido Ramoškos kūrinys - vilniečių dovana dubliniečiams.
Baltųjų angeliukų skulptūras galime matyti įvairiose Vilniaus vietose. Jų atsiradimo istorija - simbolinė miestą mylinčių žmonių kova už gražesnius jo visuomenės santykius. Prieš ketvertą metų skulptorius, sumanęs vajų prieš neapykantą ir betikslę naikinimo dvasią, sukūrė ir pastatė mieste "Žydrojo ožio" skulptūrą - kaip agresyvaus nepakantumo ženklą. Skulptūra neilgai stovėjo, ji buvo nuniokota. Thda tuometinis Vilniaus meras skulptoriui pasiūlė kurti tokias formas, kurių naikinti nekiltų
ranka. Iš tiesų, baltųjų angelų skulptūros jau tampa Vilniaus miesto simboliu, tokiu kaip Kopenhagai "Undinėlės" ar Briuselio "Berniuko"
būsto

skulptūros.

Ba/tmi& angel.a& (skulptorius V. Ramolka)

Kaip rašoma tinklalapyje "Balsas", baltieji V. Ramoškos kūriniai
puošia Varšuvos, Stokholmo, Sankt
Peterburgo, Kaliningrado (Karaliaučiaus ) miestus, kaip kvietimas
aplankyti Vilnių - Europos kultūros
sostinę - 2009 m. Iki šios datos dailininkas ir jo rėmėjai žada papuošti
lietuviškais angeliukais dar 15 Europos miestų pastatus ir viešąsias
vietas. Kiekviena skulptūra nepakartojama, kiekvienai vietai - vis
kitoks vilnietiškas angelas. SK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gių agronomų, rašiusių

enciklopedijai.
Išėjęs j pensiją parašė, ir Šaulių
sąjunga Cikagoje išleido stambų
veikalą Žemės ūkio akademija 19241944 metais. Rūpinosi ją išleisti, bet
užmojj sutrukdė 1985 m. liepos 17 d.
staigi mirtis. Velionies pasiryžimą
įvykdė jo žmona Monika. Jos įsteigto
knygos leidimo fondo dėka knyga buvo išleista Turonte 1988 m. Leidimas
pakartotas 1997 m. Vilniuje. B. Povilaičio atsiminimuose yra nemažas skyrius Mano sutikti imonės. Jis rašo apie
savo ir Monikos artimuosius Lietuvoje, draugus bendradarbius, besidarbuojančius plačioje kultūrinėje lietuviškoje veikloje. Knygoje pateikiami
laiškai, atspindintys asmeninius bei
visuomeninius įvykius. Jis rašo taipgi
apie žmonos ir savo tėvus bei kitus artimuosius. Jų laiškuose atskleidžiama
tuometinė Lietuvos būklė. Povilaičiai
savo artimuosius rėmė ir finansiškai,
sulaukdami iš jų gražiausių padėkos
laiškų.

B. Povilaitis buvo aktyvus ir Lienarys. Dalyvavo
Montrealio LB steigime, vėliau ir jos
veikloje. Darbavosi Delbi, ON, apylinkės LB valdyboje, būdavo ir jos pirmininku. Abu Povilaičiai buvo uolūs
Šv. Kazimiero Delbi, ON, parapijos
nariai. B. Povilaitis buvo išrinktas parapijos komiteto pirmininku, paruošė
parapijos veiklos įstatų veikimo planą. Sv. Kazimiero parapijos katalikams atstovavo dviejuose Londono,
ON, vyskupijos sinoduose, skaitė
paskaitas, artimai bendradarbiavo su
dvasiškiais. 1969 m. lapkričio l d. įvy
kusiame Kanados lietuvių katalikų
centro steyµamąjame suvažiavime jis
atstovavo Sv. Kazimiero parapijos nariams. Buvo išrinktas Centro nariu ir
perrenkamas keturias kadencijas. Jis
rašo ir apie Kanados lietuvių .katalikų
centro veiklą.
Knygos autorius prisipažįsta: "Seniau vis galvodavau, kad būtų pravartu
palikti atsiminimus apie nueitą gyvenimo kelią, save patį, artimuosius, gimines, taip pat svarbu nepamiršti pažįstamų, draugų, bendradarbių, kurie
turėjo įtakos mano sprendimams ir
mąstymui". J. Andrulis
tuvių bendruomenės

''Aukso paukštė"
pirmą kartą - išeivijos
kolektyvui
i

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį lietuviškos
kultūros mėgėjų meninę kūrybą išeivijoje ir jos reikšmę Lietuvos kultūrai, būtina viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų užsienio lietuvių meno kolekty-

ws, kurių šiuo metu 18-oje pasaulio šalių suskaičiuo
jame per 170. 2007 m. Thutinių mažumų ir išeivijos
departamentas kreipėsi į Lietuvos liaudies kultūros
centrą, siūlydamas įtraukti užsienio lietuvių meno kolektyvus ir jų vadovus į "Aukso paukštės" nominacijos
skyrimą Lietuvoje. 2008 m. sausio 15 d. Išeivijos mė
gėjų meno kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijos
"Aukso paukštė" skyrimo komisija svarstė pretendentus ir atrinko laureatą. Pirmą kartą "Aukso paukštė"
už Lietuvos tautinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą, mėgėjų meno žanrų tarp išeivijos
lietuvių populiarinimą bus teikiama išeivijos kolektyvui ir jo vadovui. Ši nominacija paskelbta kovo 9 d.
ŠV. Kotrynos šventovėje, Chorų ir vokalinių ansamblių laureatų koncerto metu.
2007 m. išeivijos "Aukso paukštė" bus įteikta
Klyvlando (JAV) choro "Exultate" vadovei, 2006 m.
Lietuvių Dainų šventės Čikagoje meno vadovei Ritai
Čyvaitei-K.liorienei. Toks Lietuvos išeivijos indėlio
Lietuvos kultūrai įvertinimas - svarbus garbės ir pripažinimo ženklas visai pasaulio lietuvių bendruomenei.
Bernardinai.It
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Kolekcija "Lietuvių aktorių balsai"
"Nieko nepasakyta", Saulius Mykolaitis, dainuojamoji poezija
Lygiai prieš dvejus metus rudenį pasirodė tai kas svarbiausia ir be jokių pagražinimų.
debiutinis aktoriaus ir režisieriaus Sauliaus
Albumas Nieko nepasakyta šiais triukšmingais
Mykolaičio (1966-2006) autorinių dainų albu- masinio skubėjimo ir visuotinio plepėjimo laikais,
mas Nieko nepasakyta. Leidėjas VAT (viešoji tai reta galimybė prisiverst sustoti, suklusti, įsi
įstaiga "Vieno Aktoriaus Teatras") šiuo albu- klausyti ...
mu pradėjo naują, unikalią kompaktinių
Nieko nepasakyta - tikra tiesa, todėl, kad
plokštelių kolekciją Lietuvių aktorių balsai.
viskas padainuota ir pagrota: gražiai, profesioKolekcijos tikslas - įamžinti dainuojančių Lie- naliai, įtaigiai, atvirai, su skausmu, apie meilę ir...
tuva~ aktorių ir aktorių - skaitovų balsus.
rudenį.
Sviesios atminties Saulius Mykolaitis buvo
Gediminas Kajėnas (www. bernardinai.lt)
Valstybinio dramos teatro aktorius, režisie- tuomet rašė:
"Nuoširdžiai pasakysiu - šis albumas, lyg
rius, kompozitorius. Kažkada svajojęs tapti
operos solistu, Lietuvos muzikos akademijoje gryno, tyro oro gurkšnis įstrigus penktadielankė paruošiamuosius solinio dainavimo kur- niniame šou-popmuzikos kamštyje pamažu besus, vėliau nusprendė tapti dramos aktoriumi. siiriant namo, kai žinai, kad namai dar toli, o
Dirbo su garsiausiais Lietuvos režisieriais Rimu Tuminu, Oskaru Koršunovu, Eimuntu
Nekrošiumi, Gintaru Varnu, išgarsėjo Roberto Zucco vaidmeniu, to paties pavadinimo O.
Koršunovo režisuotame spektaklyje.
" ... S. Mykolaitis turi paslapties - tam tikro
asmenybės ir į vaidmenis pereinančio magnetizmo, kurio spinduliai priverčia tvinkčioti kažką giliai viduje jau gerokai po to, kai baigiasi
spektaklis ir aktorius palieka sceną. Paslaptis,
slypinti kažkur giliai giliai žmogaus ir aktoriaus, ant teatro pakylos persikūnijančio į vieną
ar kitą personažą, viduje" (Laura Blynaitė ).
Televizijos žiūrovams Saulius Mykolaitis
gerai įsiminė kaip populiaraus serialo Gedimino 11 pagrindinio vaidmens atlikėjas. Režisavo
5 sp~ktaklius Stop, mašina pagal D. Charmsą,
A. Cechovo Ivanovą, J. Griškoveco Miestą,
Mikę Pūkuotuką pagal A. Milną, Mažąjį Princą
pagal A. de Sent-Egziuperi. Taip pat sukūrė pasukti atgal, į šoną ar bet kuria kita kryptimi
muziką 6 spektakliams.
- neįmanoma. Ir dar gerai žinai, jog kitaip nė
2002 m. debiutavo Dainuojamosios poezi- nebus, kad muzikinius diskus gausi tik kaip
jos svetainėje, kur vėliau dažnai buvo kviečia priedą prie ledų, muilo ar kitų naudingų-ne
mas į šio žanro koncertus. Jo repertuare buvo naudingų prekių ir nuo to, kad ir kaip gaila, ta
dainų, kurias klausytojai jau buvo spėję pa- muzika tikrai nepasikeis ir būsi priverstas ne
mėgti, išmokti ir kurias koncertuose visada tik penktadieniais, bet ir kiekvieną dieną strigmielai drauge dainuodavo tiek suaugę, tiek ti tame pačiame smarve pritvinkusiame kamšvaikai. Lakoniška ir labai tiksli debiutinio al- tyje mėgindamas nusigauti namo, kur nieko
bumo esmė atsispindi jau pačioje pakuotėje. nesakant pasakoma labai daug( ... )".
Dominuojantis motyvas - veido fragmento ir
Norintieji įsigyti šiuos CD gali užsisakyti
akies fotografija, kaip rentgenas persmelkian- paskambinę į BalticCom tel.: 1 630 626 1262
tis kiekvieną iš mūsų: ieškantį, klystantį, ku- (JAV) arba rašydami mums laišką vienu iš
riantį ... Už nieko nepasislėpsi ir nieko nesuadresų: baltic com@yahoo.com arba 2224
meluosi. Nieko per daug, nieko nereikalingo, tik Country Club Dr., Woodridge, IL 60517. Inf.

Ponas Sausainis ir jo nesėkmės
Šiandien pasivėlavau į darbą, deja, tai nebuvo pirmas kartas. Kai įėjau į raštinę, buvo
beveik 9.15 val. ryto, ir telefonas skambėjo.
Nieko nelaukdamas padėjau savo krepšį ant
rašomojo stalo ir atsakiau telefoną. Tai buvo
mano viršininkas. Jis sakė, laukiąs manęs savo
kambaryje. Pasibeldęs išgirdau pakvietimą
"įeikite".
Įėjęs pastebėjau jį, sėdintį už rašomojo
stalo ir vartantį mano asmeninę bylą. Man darėsi truputį neramu, o jis po ilgesnio tylėjimo
prabilo: - Pone Sausaini, mes šioje raštinėje
pradedame dirbti 8.15 val. ryto, o dabar yra
jau lygiai 9.35 val. ryto.
- Pone vedėjau, šis rytas man buvo pilnas
netikėtumų, todėl leiskite pasiaiškinti - teisinaus jam. - Iš ryto besiskusdamas įsipjoviau
veidą. Bandydamas sustabdyti kraują išverčiau
puoduką kavos ir pataikiau ant savo kelnių.
Keisdamas kelnes jas įplėšiau. Išėjęs iš kambario išgirdau skambant telefoną. Pasirodo,

raktus palikau perplėštose kelnėse. Gerai,
kad čia pat pasimaišė namų prievaizda. Bet
lipdamas laiptais paslydau ir užsigavau kelį.
Kol prievaizda atrakino duris, telefonas nustojo skambėjęs. Nespėjau į 7.30 v.r. autobusą, todėl pasišaukiau taksį. Eismas buvo neapsakomai lėtas. Užmokant taksistui pradėjo lyti. Išskėčiant lietsargį mano krepšys nukrito,
popieriai atsidūrė ant grindinio ir sušlapo.
Uždarant krepšį sulūžo rašyklė ir su rašalu išsitepiau rankas. Atrodo, lyg skundžiuosi, bet
šiandien yra viena iš tokių nelemtų dienų.
Skyriaus vedėjas buvo malonus, mane kantriai išklausė ir neprieštaravo mano pasiaiškinimui.
Aš atsidariau vedėjo kambario duris ir
dar kartą atsiprašiau, bet nepastebėjau, kad ir
vedėjas rengėsi išeiti. Uždarydamas duris privėriau jo ranką.
El senor Lopez y sus problemas
vertė B. Stundžia
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Turinys
savyje jaučiu vienatvę. Tylūs mano namai,
Valgau saldžias vynuoges. Suabejoju bet juose surandu jaukumą ir pilnatvę.
l;::J ar jos iš tikrųjų taip saldžios? Nulupu odą.
Priežastis
Matau peršviečiantį turinį. Nepaprastas
Sergu. Medikai patarė gerti čiobrelių
skonis ir švytėjimas ... Atgaivinu širdį. arbatą. Nepadėjo ... Gydžiausi savarankišDvi būsenos
kai. Kiekvieną rytą išgeriu puodelį šir~
Grįžtu namo, valdo geros emocijos. dažuolių arbatos. Aš sveika. Kokia ligos
'--P_e_r_p_il_d_y_t_i_n_a_m_a_i_z_vm_o_n_i_ų_k_l_e_g_e_s1_·o_,_b_e_t_p_r_i_e_ža_s_11_·s_?_ _ _R_e_d_a_Ki_._se_l.::_yt_ė_,_R_o_ki_·s_vki_._s_J
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
Agnė Marcinkevičiūtė,

dymais: prarado daug technialgų, sumažino planuotų spektaklių skaičių dėl kapitališkai
remontuojamų pastatų. Šiuo
metu teatre dirba 125 žmonės, iš jų tik 32 aktoriai.
partizaną Juozą Armonaitį
Režisierius Gintaras VarTriupą, pokario metais akty- nas su Kauno valstybiniu
viai kovojusį prieš sovietų dramos teatru atsisveikino
okupaciją. Sužeistas ir į ne- sausio 11-12 d.d. vokiečių
laisvę patekęs partizanas iš- dramaturgės Dea Loher pjetvėrė žiaurius kankinimus,
sės Ruzvelto aikštė dviem
bet priesaikos nesulaužė. mėnesiais pavėluota premFilmo autoriai gilinosi ne tik jera. Pjesė parašyta Braziliį to meto įvykius, bet ir į ne- joje, veiksmas vyksta Sao
pala užiamo žmogaus psi- Paulo aikštėje. Pjesę iš vochologiją, bandydami at- kiečių kalbos išvertė Jūratė
skleisti jo stiprybės šaknis. Pieslytė. Scenografija dailiFilme savo prisiminimais da- ninko Gintaro Makarevilijasi buvęs politinis kalinys čiaus, kostiumai Juozo Statmsgr. Alfonsas Svarinskas, kevičiaus. Muzikos autorius
istorinius faktus komentuoja Marius Baranauskas. Vaidiistorikai Dalia Kuodytė, Jo- no aktoriai Sakalas Uždavinas Gustaitis ir žurnalistas nys, Viktorija Kuodytė, DaiRičardas Čekutis. Neseniai nius Svobonas, Liucija Rukrežisierė pristatė savo 2007 m.
šnaitytė, Gytis Ivanauskas,
sukurtą filmą Ilgas kelias na- ~urelija Tamulytė, Sigitas
mo apie Lietuvos tremtinius. Sidlauskas, Daiva Stubraitė,
Ona Banionienė, buvusi Vidas Bareikis, Ainis StorPanevėžio Juozo Miltinio pirštis. Spektaklio stilių pats
dramos teatro aktorė ir ak- režisierius apibūdina kaip
toriaus Donato Banionio "Postmodernistinį baroką".
žmona, mirė š.m. sausio 7
Berlyno filharmonijos
dieną, eidama 84-sius gyveni- kamerinėje salėje sausio 8 d.
mo metus. Vaidino spektak- skambėjo du lietuvių komliuose Lopšinėje dainelėje, pozitorių Anatolijaus ŠenSvetimas šešėlis, Pavogtoji derovo ir Mindaugo Urbailaimė, Amerikos balsas, De- čio kūriniai violončelių seksšimt metų, Ukrainos stepės, tetui. M. Urbaičio kūrinįBach
Paryžius-Kaliningrado gatvė, -i:,ariationen JI (2000) ir A.
Raburdeno paveldėtojai, Pas- Senderovo ConAmore (2002)
kutinieji, Filosofijos daktaras. atliko Vokietijoje gyvenantis
Taip pat lietuvių pjesėse: K. violončelininkas profesorius
Binkio Atžalyne, J. Grušo Davidas Geringas su savo
Demone, A. Vienuolio Prie- vadovaujamu sekstetu "Geblandoje, S. Čiurlionienės ricelli". Koncertą surengė
Pinigėliuose, lietuviškame Berlyno filharmonija su Berfilme Nesėtų rugi,ų žydėjimas. lyno Hanns Eisler aukštąja
Lenkų institutas Vilniu- muzikos mokykla.
je ir Lodzės kino muziejus
Latvių režisieriaus Maš.m. sausį Lietuvos teatro, riaus Martinsono vaidybinis
muzikos ir kino muziejuje filmas Nereikalingi žmonės
atidarė parodą Pola Negri su lietuvių aktoriais sausio
nebylaus kino legenda. Pola 11 d. išleistas į didžiųjų LieNegri (1897-1987, tikra pa- tuvos miestų kino ekranus.
vardė Barbara Apolonija Filmas pasakoja intriguoChalupiec) savo karjerą pra- jančią ir jaudinančią istoriją
dėjo Varšuvoje kaip baleri- apie šešių žmonių likimus
na, 17 metų jau tapo aktore. Lietuvoje ir Airijoje. Skurdo
Bedyne 1919 m. vaidindama iš Lietuvos vejama jauna
filme Madame DuBarry pa- mergina Valda (aktorė Valsiekė pripažinimo Europoje da Bičkutė) emigruoja į Aiir JAV. Ji buvo pirmoji Eu- riją užsidirbti pinigų, kad suropos kino žvaigždė, atkelia- sigrąžintų sūnų Paulių iš vaivusi į Hollywoodą ir pirmoji kų namų. Jai nežinant berlenkė padariusi svaiginančią niuką įsivaikina jaunystėje
karjerą už Atlanto. Turėjo suluošinta automobilio avameilės romanus su Rudolf rijoje ir negalinti turėti vaikų
Valentino ir Charlie Chap- Nora (akt. Dalia Michelevilin. Parodoje jos filmų pla- čiūtė ), pagaliau po ilgų metų
katai, nuotraukos, daugiau- nusikračiusi girtuokliu vyru
Benu (akt. Kostas Smorigisia iš JAV archyvų.
Egidijus Stancikas tapo nas). Intrigantė Laima (akt.
Kauno valstybinio dramos Daiva Tamošiūnaitė-Budrė)
teatro vadovu, laimėjęs Kul- ieško būdų šantažuoti Norą,
tūros ministerijos konkursą kuri kasdien tvirtėdama ir
tai pareigybei. Jis nuo 1990 stiprėdama darosi pavojinga
m. dirbo šiame teatre akto- Laimos karjerai. Airijoje tarriumi, pastaruoju metu laiki- naujančio kunigo Tado (akt.
nai ėjo vadovo pareigas, at- Andrius Mamontovas) rū
sistatydinus teatro direkto- pestis ir dėmesingumas užpilrei Inai Pukelytei ir meno do žmogiškumo, šilumos išsiilvadovui Gintarui Varnui. 88- gusią Valdos širdį ir padeda
jį sezoną gyvuojantis teatras Valdai išsižadėti griaunančių
susidūrė su dideliais išban- iliuzijų. GK
dokumentinių filmų

režisierė, neseniai žiūrovams pristatė savo naują filmą Nesulaužyti priesaikos. Tai pasakojimas aeie eilinį Tauro
apygardos Zalgirio rinktinės

nių darbuotojų dėl mažų

10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.III.11 Nr.10
v

Zmonės

nepatenkinti laisvės kokybe
)[ąsias- tikėjimą, vilti ir meilę.
Šiandien demokratija rankioja žmones be įsitikinimų, be
moralinių skrupulių. Jų nuomonės gali šokinėti iš vienos
prasmių konsteliacijos į kitą.
Vokiečiai tokiam politikui
apibūdinti nukalė ir terminą "Mann ohne Eigenschaften"
(žmogus be savybių.). Kadangi demokratijos širdis yra laisvė, o moralinės vertybės sudaro užtvarą nežaboti laisvei,
tai neretai ir dabar pilietis
tampa tuščios laisvės ir tuščios, bereikšmės demokratijos artistu, statistu ar tik. liudininku.
Argi reikia stebėtis, kai
Lietuvoje, dramatiškų Sausio
13-osios įvykių. minėjimo proga Lietuvos ryto apžvalgininkas Valatka rašė: "Laisvė yra
labai svarbu, bet mes ne tokią
Lietuvą gynėme, ne tokią Lietuvą įsivaizdavome... Praėjus
daugeliui metų po okupantų
surengtų. žudynių., žmonės pripažįsta laisvės svarbą, bet yra
nepatenkinti jos kokybe". Pirmiausia, pilietis neturi siekti
laisvės tiktai sau. Laisvė yra
nedalijama, ji yra susijusi su
tarnyba visai žmonijai. Kaip
gali demokratija, kurios bazė
yra daugumos valia, apsaugoti
laisvės ir teisingumo vertybes,
kuriomis dauguma netiki?
Laisvė tampa tuščia sąvoka,
kai ji mums tik vienu ar kitu
žvilgsniu darosi tiktai įdomi,
patraukli ar mums pataikau·
janti.
Tuigi, tuščia laisvė. Kai
žmonės vien tiktai laukia, ką

Atkelta iš 3-čio psl.

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

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. tenn. lnd••••••••• .2..DD% .Asmenines paskolas
180-364 d. tenn. lncl. ••••... .2.00%
nuo ..•••...••6.25%
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.50%
2 metų term. lnd611ua ••••... .2.80% SlllUllea peakola
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85%
nuo ••••••••••8.25%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.00% Naklln. b.lrla pakalu:

5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.10%
1 metų "'c:uhllble" GIC ••••••2.75%
1 metų GIC-mat. palūk.••...•3.25%
2 metų GIC-met. palūk.••...•3.50%
3

metų GIC-met palūk.••...•3.75%

4 metų GIC-meL palūk.••... A.D5%
5 metų GIC-met palūk.••... A.15%

SUnekel61amu

nuol1me1u
1 metų •••.•.• ..5.75%
2 metų ••••••••6.00%
3 metų •••...••6.25%
4
5

metų
metų

••••••••8.40%
••• „ . . .6.50%

RRSP, RRIF "Varlable" •••••••2..DD%
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.00%
Suka1e1amu
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd•• A.10%
nuollm61u
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.25%
1, 2, 3 metų ..• .5.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • AAO%
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.50%
Taupo!Nllų sąskaitų ..•••...•0.25%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.25%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮ8k. ••••••••0.75%
Amerikos dol. GIC 1 metų
.Duodul1 kometcln„
tenn. lnd. • •••••••••• .2.50% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

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

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

PRIBldUMO KRliDITO

Ne vienas man skundėsi,
kad ir kadrų politika, tebetvarkoma taip, kad buvę komunistai ir net kagėbistai bei
jų vaikai ir net vaikaičiai kažkaip vis užsitikrina aukštas
tarnybas ir riebias algas, o
vargstanti tautos dalis net su
aukštuoju mokslu - ne.
Lietuvi11 išeivija laukia
dienos, kada gi Lietuvos piliečiai pasakys, jog šį kartą rinkimai davė rezultatą: tauta išbrenda iš apatijos liūno, žmonės randa darbus, tauta kuria
ūkinę pažangą, pilietis junta
pagarbą, žino savo vertę ir jau
turi minimalias sąlygas planuoti sau ir savo šeimai ateitį.
Norime išgirsti lietuvius tėvy
nėje sakant, jog socialinis teisingumas Lietuvoje nėra tuščia, bereikšmė frazė. Šiandien
apie tokią Lietuvą pilietis nė
nesapnuoja. Daugeliui Lietuvos piliečių. laisvė ir teisingumas yra tuščios sąvokos. Skaudi tiesa, bet tiesa.
Žvilgsnis į kaimynines
Baltijos valstybes bei Vidurio
ir Rytų Europos tautas optimizmo irgi nežadina. Daugelis sutinka, jog ne viename
krašte demokratija grindžiama nihilizmu, taigi visišku
neigimu vertybių., kurios yra
vadinamos krikščioniškomis.
Panašiai ir Lietuvoje, kur, atrodo, nė antikinės pagoniškos
vertybės - lojalumas, darbštumas, patriotizmas, garbingumas - nėra įsisavintos, o ką
bekalbėti apie krikščioniš·

KOOPBRATYVAS

Advokata s

ieško tarnautojo-jos

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB.

dirbti nepilnu laiku.
Prašymai priimami tik iš

tų kandidatų,

•

kurie kalba

anglų

ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose skyriuose (turi transporto priemonę), gali dirbti savaitės
dienomis ir savaitgaliais.

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

e l~:g

PACE LAW FIRM
•
•
•
•
•

asmeninės

žalos, a tsiradusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškojimas
imigracija į Kanadą
testamentų sudarymas
palikirmų tvarkymas
nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais
295 The West Mall, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Tinklalapis: rony.pacelawfi rm.com

Fax 416 236-1809

El. paštas: lawycr s@ pacc)awfirm.com

pasaulis jiems pasiūlys, ir reikalauja, ką valstybė jiems
duos, tada piliečiai pa~ naikina ir save, ir valstybę. žmogaus troškimas dangaus nesikryžiuoja su jo ištikimybe žemei. Patys žmonės, piliečiai
privalome nešti viltį valstybei
ir pasauliui.
Noriu pabrėžti, jog valstybė nėra nei tiesos, nei moralės šaltinis. Kokį pagrindą
valstybė beturėtų: ideologiją,
tautą, rasę, klasę

dydį

ar kurį kitą

- ji nėra absoliutas. Ly-

giai taip pat valstybės tikslas
nėra užtikrinti laisvę dėl laisvės, taigi, laisvę be turinio.
Visuomenės tarpusavio
sugyvenimui užtikrinti reikia
minim.alaus teisybės supratimo, gėrio nuovokos, ir visa
neturėtų būti kieno nors rankomis manipuliuojama. Kaip,
kartojant šv. Augustino žodžius, valstybė taptų piktadarių gauja, veikianti savavališkai, o ne tarnaujanti teisingumui. Neužmirškim.e, kad laisvė ir teisingumas yra dvyniai,
kurie negali būti skiriami ar
veikti kaip nors atskirai. Mū
sų dienų gyvenime demokratijos charakteristika ir net garantija yra jos lengvasvoriškumas. Thigi, geriau atsisakyti
principų ir i viską reaguoti
"sportiškai'', taipgi paviršutiniškai, nesijaudinant. Svarbu
savanaudiškai būti gudriam,
protingam ir mikliam
Tuščios demokratinės laisvės savybė ir yra sugebėjimas
principinį nusistatymą, aiškų
teigimą ar tvirtinimą pakeisti
siūlymų variantais, diskusiniais
komitetais, išsisukinėjimais.
Reikia visuomet sakyti: "taip,
tai taip, bet nebūtinai taip;
gali būti ir kitaip..." Valdžios
svaigulio paveikti, tampame
mažais dievukais. Kur pinigas, pasisekimas, garbė ir galybė, malonumai - tada neišvengiamai tolstame nuo moralinių principų, sąžinės. Ir
taip prarandame tikėjimą, vilti ir meilę, teisingumą ir dorą,
o savo veiksmus pritaikome
aplinkybėms. (Bus daugiau)

1111111111111111111111111111111111111111111111
COfP. BROKERAGE'

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

RC>'V.aAL LEP.aAGIE
11111111111111111111111111111111111111111111

ANTANAS G ENYS

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo atstovė
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.
TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 4 16-227-2()08 el.pašcas:

laimaslz~ahoo.ca

•JndependenUy Owned and Operated, REALTO~

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

@RTODONTĖ
Dr. Skaistė Našlėnaitė

patarnauti.

Lina Kuliavienė

0.0.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C)

Royal York O rthodontics

"Jūsų nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981"

3 02 9 Bloor Street West

2320 Bloor Street West

(prie naujos 'PARAMOS')

Toronto, Ontario MGS 1 P2

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

Kviečiame mažus ir didelius!

PIRKI MAS ir PARDAVIMAS
PATlKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

Tel. (416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

(416) 236-6000
Sulton Group-Assurance Realty Inc.

2008.III.11

Lietuviško maisto parduotuvė
Toronte
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KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių

Kanados maisto parduotikrai turbūt turtingiausios pasaulyje. Jose rasi beveik
visokių pasaulyje esančių rū
šių maisto, daržovių, vaisių,
prieskonių - kasdieniniam
stalui ir šventinėms vaišėms.
Prisimenu, tik atvažiavusią į
Kanadą mane, kaip ir daugelį
atvykėlių, ypač viliojo ta egzotika - nematyti vaisiai ar
patiekalai, nepatirtas vaisių
ar daržovių skonis. Tik kuriam
laikui praėjus, pajutau - be
galo pasiilgau įprastinių patiekalų: duonos, sūrio, dzūkiš
kų grybų ir kitų lietuviškų skanėstų, taip kaip pasiilgstama
namų ar mamos gaminto valgio. Ilgiau Toronte gyvenantys lietuviai prisiminė anksčiau buvus lietuviškas parduotuves ir kavines, kuriose galima paragauti naminio maisto.
Bet tie 5-6-ojo dešimtmečio
lietuvių telkiniai dėl įvairių
priežasčių pamažu išsiskirstė
po visą daugiamilijoninį miestą, parduotuvės bei kavinės
užsidarė. Buvo dar vienas kitas bandymas steigti lietuviško
maisto parduotuves, kavinę,
bet jos išsilaikė neilgai. Teko
lietuviškų skanėstų vežtis iš
Čikagos, kur prekyba nenutrūko arba ieškoti panašaus
skonio lenkų ar vokiečių partuvės

duotuvėse.

Visus nudžiugino naujiena, kai prieš trejetą metų
Prisikėlimo parapijos salėje
atvykę iš Lietuvos vaikinai pasiūlė lietuviškos duonos, pyrago kepinių, javainių, saldainių ir šokolado, konservuotų
grybų, uogienių, daržovių. Ir
sekmadieniais prie prekybos
stalų rikiuodavosi eilutė„.
O šiemet, vasario mėnesį,
tie patys energingi prekiautoj ai lietuvišku maistu Ina ir
Aleksas Fedorenkos, buvę
druskininkiečiai, pakvietė pirkėjus į savo parduotuvę "Baltic Deli & Cafe". Parduotuvė
atidaryta vakariniame Toronte, Dundas gatvėje tarp Jane
ir Runnymede gatvių, nedidelėje prekybos aikštėje (šiaurinėje Dundas gatvės pusėje
#3466, unit 2). Yra patogi
automobiliams pastatyti aikštelė, šalia populiari vaistinė
"Shoppers Drug Mart" ir kitos parduotuvės. Praveri "Baltic Deli & Cafe" duris, ir tave
pasitinka gerai pažįstami kvapai: lentynose rikiuojasi spalvingos šokolado plytelės, pintinėse - kvapni duona ir geros
kavos aromatas. Čia pat, erdvios prekybinės salės kampe,
pora staliukų, kur galima iš-

Kviečia

naujosios lietuviško maisto parduotuvės reklama;
savininkas A. Fedorenka, pasiruošęs pasiūlyti
bent 100 rūšių lietuviškų maisto gaminių Ntrs. V. Tumosienės

MOKA UŽ:

IMAME:

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

už asmenines paskolas
nuo .........6.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......6.05%
2 metų ......6.25%
3 metų ......6.50%
4 metų ......6.55%
5 metų ......6.60%
- su keičiamu
nuošimčiu ......5.25%

parduotuvės

gerti kavos

puodelį,

lietinių blynelių

suvalgyti na, kvepianti ajerais ar kmysu varške ar nais. Ka.ip pavyksta ją išlaikyti

žemaitiškų blynų, balandėlių,

paskanauti saldumynų ir pasisu šios prekyvietės šeimininkais gražia lietuviška
kalba.
kalbėti

- Ka.ip sekasi prekyba naujoje pardutuvėje?
A. Fedorenka: Pradžia ne-

bloga. Pirmieji mūsų pirkėjai
- lietuviai, jau žinantys, kuo
prekiaujame. Nauja tai, kad
mes čia pat esančioje virtuvė
je gaminame šiltus patiekalus,
juos galima suvalgyti vietoje
ar pasiimti į namus. Neturime
cepelinų ar bulvių plokštainio
- jais, kaip ir seniau prekiauja
Lietuvių namų ir Prisikėlimo
parapijų virtuvės. Užtat galime pasiūlyti įsigyti elektrinę
bulvių tarkavimo mašiną, kuriomis prekiaujame. Tai Mažeikių gamyklos gaminys, pritaikytas Šiaurės Amerikos
elektros srovės standartams,
jis geras pagalbininkas virtuvėje. Parduotuvė atidaryta 7
dienas per savaitę, manau,
kad patogu į ją užsukti ir iš
toliau atvykstantiems į Torontą.

- Lietuviška parduotuvė
miesto gyventojams - savotiškas atradimas.
Jums, ko gero, tenka ne tik priimti užsakymus, bet ir aiškinti
apie Lietuvą?
daugiataučio

A. Fedorenka: Vis dažniau užsuka ir aplinkinių kanadietiškų įstaigų ar įmonių
tarnautojai, studentai, darbininkai. Jie mielai ragauja mū
sų siūlomus karštus patiekalus, domisi saldumynais ir, žinoma, neišvengiami klausimai apie Lietuvą, jos tradicijas ir maistą.
- Kas ragavo, gali patvirtinti, kad ypač skani jūsų duo-

šviežią?

A. Fedorenka: atsivežame
pusgaminius, o duoną kepame vietoje, todėl pirkėjai gauna tikrai šviežią. Dabar turime
"Ajerų", "Bočių", "Palangos",
"Dzūkų", "Sostinės" duonos.
Ateityje pasiūlysime duonos
su saulėgrąžomis. Turime lietuviškų miško gėrybių - konservuotų ir šaldytų grybų, uogų, marinuotų žirnelių ir majonezo. Galime pasiūlyti saldumynų: "Pergalės", "Naujosios Rūtos" saldainių, sveriamų ir dėžėmis, šokolado, sausainių. Turime tradicinių "Šakočių", siūlome paragauti ir
Lietuvoje populiaraus "Tinginio" pyrago, lietuviškų ledų
"Dada", varškės sūrelių su
vaisiais ar šokolado glaistu.
Sveiko maisto lentynoje
- avižų dribsniai ir grikių
kruopos, prekiaujame morkų,
morkų-svarainių,
granato
(parnegranate) sultimis ir jų
mišiniais (be jokių konservantų), parduodame populiarų
pagardą "Vegeta" be sveikatai nepatartino priedo. Atsigaivinti siūlome lietuviška gira ar mineraliniu Druskininkų
vandeniu. Be lietuviškų gaminių, parduodame ir įprasti
nius kanadietiškus - tai įvai
riai pagaminta mėsa, žuvis,
įvairių rūšių šaldyti koldūnai,
pienas, grietinė. Iš viso turime
gal 100 pavadinimo prekių,
daugiausiai lietuviškų. Kartais
nelengva įspėti, kokios prekės
turės paklausą, kurios - ne.
Išklausome pirkėjų siūlymus,
pageidavimus ir - bandome.
Bet kuris verslas turi rizikos.
Tikimės, kad gausės ir prekių,
ir pirkėjų.
Ačiū už pokalbį ir- sėkmės.
Kalbėjosi S. Katkauskaitė

Nuošimčiai

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

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

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

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., OLS , OLLI'

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

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

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

nemokamą Įvertinimą

Jūsų į'sipareigojimų.

SKAMBINKITE TIESIOG

TEODORUI
STANULIUI, a.A.
416-879-49.3 7
RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 415„231„4937
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9-0 SPORTAS

Zinios iš Lietuvos

• Trečiąją nesėkmę 2007/2008 metų sezono Eurolygos varžybų TOP-16 rate patyrė Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšininkai. Vilniečiai
išvykoje po dramatiškos kovos rezultatu 84:87
nusileido Vitorijos "Tau Ceramica" (Ispanija)
krepšininkams ir sumažino savo galimybes patekti į ketvirtbaigmę.
• Šiauliuose baigėsi Lietuvos "kiokušin"
karatė čempionatas, kurio nugalėtojai iškovojo kelialapius į šių metų Europos čempionatą,
vyksiantį gegužės mėnesį Bulgarijoje. Mūsų
šalies čempionai yra vilniečiai Rita Pivoriū
naitė (iki 55 kg), Aleksandra Kostina (iki 65
kg) ir Darius Gudauskas (iki 90 kg); kauniečiai Margarita Čiuplytė (per 65 kg), Vytautas
Viščius (iki 70 kg) ir Orestas Procas (iki 80 kg)
bei klaipėdietis Lukas Kubilius (per 90 kg).
• Dviratininkė Vilija Sereikaitė, iškovojusi pasaulio dviračių tako taurę ir kelialapį į
Peking olimpines žaidynes, žurnalo SPO ir
The Toronto Star nuotraukoje - buvusi "Aušros" žaidėja naujienų portalo DELFI organizuojamuose
Meagan Stončiūtė, dabar U of T Varsity Blues komandoje, rinkimuose tapo geriausia 2008 metų vasario Dviratininkė Vilija Sereikaitė
š.m. vasario 24 d. laimėjusi prieš York un-to komandą ir mėnesio sportininke. VP
Ntr. M. Marcinkevičiūtės, DELFI
patekusi į baigmę
TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA

"Aušros" klubo auklėtiniai Matas Tirilis (kairėje) ir Paulius
Sergantis dabar žaidžia Laurentian ir Toronto universitetų
komandose. Nuotraukoje - rungtynėse "U of T" turėjo žaisti
vienas prieš kitą
Ntr. R. Tirilio
QUEEN SYRENA TRAVEL

Algis MEDELIS
Į Lietuvą , į

šiltus kraštus pramogin ės
maldi ninkų ir t.t.

esu antradieniai tarp 11 ir 17 val. tvažiuoti Jum:
būtina , kambinkite ALGIUI MEDEL l a meni' kai .
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MEDELIS CONSULTING

Atliekame visus paruošimo

ir spausdinimo darbus.

CHlROPODIST

Prieinamos kainos, aukAta kokyb•.

ROBERTAS NEKRAŠAS
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KL jaunimo sąjungos
Ntr. L. Jonaitytės

PEOOS SPECIALISTAS

el.paštas: travelwithal@rogers.com

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

uždažė

•

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
1bronto

Toronto Maironio m-los mokiniai rodo, kaip jiems trispalves
nariai Vasario 16-osios proga
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PL l lUS DRAUDIMUS
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352 WILLSO

LIGONIUS PR/IMAME:
S .E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176
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115 Lakeshore Rd.E.
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www.watersidedental.ca

vakarus nuo Hurontario)
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Tel. 905 271-7171
LAIDOTUVIŲ

LEDAS

NIAMAI

REFRIGEAATION

PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2 3 7 3 Bloor St. We st

AIA CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ

C~~E:

TORONTE
ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

Tel.

(416)

763-5677

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

Pokalbis su KLJS pirmininku
Prieš

Kalėdas

.

kalbinome Tomą Kurą, klausėm, kaip vyksta
naujos valdybos veikla

- Įdomu buvo skaityti TŽ
1 t - - - - - nr. 43 apie Kanados lietuvių

jaunimo sąjungos (KLJS) suvavasario 28 tijos 90 metų įsikūrimo jubi- žiavimą rugsėjo mėnesį ir naud. įvyko Lietuvos skautijos va- liejaus iškilmių pasirengimui. jai išrinktą valdybą. Ką toliau
dovų suvažiavimas, kuriame Ta proga organizuojama Tau- nuveikė naujoji valdyba?
skautų vadovai minėjo skau- tinė stovykla. Buvo pateikta
tybės įkūrėjo gimtadienį, daly- organizacijos 2007 metų veik- Jau daugiau kaip du mė
vavo Panevėžio patyrusių los ir finansų ataskaita, tary- nesiai praėjo po KLJS suvaskautų kultūrinėje programo- bos ir kontrolės komisijos iš- žiavimo Vasagoje, ir nauja valje. Oficialus renginio atidary- vados apie ataskaitą, išrinkti dyba smarkiai dirba planuomas įvyko vasario 29. Daly- nauji Lietuvos skautijos tary- dama šios kadencijos rengivius pasveikino kardinolas bos, komisijų nariai. Suvažia- nius. O kas dar įdomiau, esaAudrys Juozas Bačkis, Pane- vimo dalyviai buvo supažin- me turėję tik vieną posėdį,
vėžio miesto meras Vitas Ma- dinti su numatomais šių metų
kuriame visa valdyba susirintuzas ir kiti garbūs svečiai. renginiais: Pavasario švente, ko. Ši KLJS valdyba labai
Suvažiavimo metu buvo daug naujausia informacija apie veiksmingai naudoja šiuolaidėmesio skirta Lietuvos skau- Tautinę stovyklą. Inf.
kinę technologiją - elektroninius ryšius. Pavyzdžiui, susirašinėjam el.paštu beveik kasdien, kalbamės telefonu kartu
t.t. Bet žinome ir pripažįsta
me, kad negalima šitokiai organizacijai veikti be akivaizdi•

Panevėžyje

nių posėdžių.

Pirmasis KLJS darbas buvo suruošti Kaukių balių, bet
dar ir kito darbo buvo. Peržiūrėjome suvažiavimo nutarimus, pagalvojome, ką dar
norėtume atlikti ir sudarėm
metų planą. Dabar valdyba
atidžiai stengsis šį planą įvyk
dyti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Keli KLJS nariai/atstovai
dalyvavo KLB Tarybos suvažiavime Montrealyje ir Šv. Kazimiero parapijos 100-mečio
šventėje. KLJS ragino lietuvišką jaunimą dalyvauti Toronto "Raptors"-Kauno "Žalgirio" krepšinio rungtynėse
spalio viduryje. O gal dar svarbiau, raginome jaunimą ir patys dalyvavome "Kretingos"
25-50 m. sukaktyje. "Kretingos" stovykla mums visada yra
buvusi gera ir jai linkime dar
daug jaunimui naudingų

KLJS surengto "ieškojimo" dalyviai čiuožykloje prie Toronto
miesto rotušės 2007 m. gruodžio mėn.
Ntr. L. Jonaitytės

- Kokie kiti KLJS planai ateičiai? Kokius renginius
numatote šiais metais?

- Šiais metais KLJS bus
aktyvi lietuviškoje bendruomenėje. Gruodžio mėn. suplanavome "ieškojimą" Toronto mieste. Jaunimas susitiko Lietuvių Namuose, pasidalino grupėmis, gavo po fotoaparatą, TTC požeminio
pasą ir ilgą sąrašą žymiausių
Toronto vietovių. Tada vyko
varžybos. Kelias valandas jaunimas lakstė po Toronto miestą ir vietoves fotografavo. Komanda, kuri pirmoji grįžo su
daugiausia nuotraukų, buvo
laimėtoja. Dalyvavo 25 jaunuoliai - penkios grupės po
penkis. Vasario 16-osios prolinksmų metų.
Iki šiol KLJS valdyba ga surengėm užsiėmimus
Maironio mokyklos mokirengė vieną didelį renginį Kaukių balių. Labai smagiai niams. Velykų dieną bus trapraleidome tą šeštadienį! diciniai jaunimo šokiai ToronHamiltOJ!O skautiškoje Kaziuko mugėje š.m. vasario 24 d. KLJS Kaukių balius labai pa- to Lietuvių Namuose.
sikeitė. Dalyvavo ne tikai KaViršuje "Sirvintos-Nemuno" tunto skautės
- Ar palaikote ryšius su
nados lietuvių jaunimas, bet
PLJS?
Ką gaunate, ką jiems
ir latvių ir estų jaunimas.
KLJS prieš pusę metų už- pateikiate? Arjau galvojate apie
mezgė ryšius su Kanados lat- PLJ kongresą ir dalyvavimą
viais ir estais. Kalbos tęsėsi jame?
per vasarą. Diskutavome, kaip
- Būtinai, palaikom ryšius
būtų galima visas sąjungas sujungti ir ryšius sustiprinti. Kai su PLJS. Mums čia Kanadoje
KLJS nutarė Kaukių balių or- šiuo metu labai lengva tai daganizuoti Toronto Lietuvių ryti, nes praeitame PLJK, kuri;
Namuose, nutarėme visus bal- vyko Kanadoje, išrinkome Šiautiečius pakviesti - taip ir gimė rės Amerikos branduolį PLJS
renginio vardas "Baltoween"! valdyboje. Matomės labai
Daugiau kaip 100 jaunuolių dažnai. Be to, interneto ryšiais
dalyvavo tuose šokiuose. Ge- viskas galima. Reikia šiuos ryriausios kaukės buvo įvertin šius ne tik išlaikyti, bet ir stiptos prizais. Žinome, kad ne rinti. Technologija mums leivisi su visais susipažino, bet džia dabar per internetą kalToronto "Šatrijos" tuntininkė s. Rūta Lemon kairėje ir sesė l. tai pirmas žingsnis mūsų tautų bėtis telefonu, su vaizdo ryšiu
Tarvydienė Kaziuko mugėje š.m. kovo 2 d. Prisikėlimo para- jaunimo sąjungų tolesnės arba raštu - būtinai reikia vipijos salėje
Ntr. D. Steponaitienės jungtinės veiklos link.
saip bandyti laikytis kartu.

Kalbamės ir oficialiai, ir draugiškai. Dabar jau turiu draugų
visame pasaulyje. Aš domiuosi, ką vienas daro Australijoje
ir ką kitas Lenkijoje.
Ateinančio - 13-tojo PLJK ruoša jau prasideda. Daug
reikės dirbti ir planuoti. Pavyzdžiui, PLJS reikalauja, kad
jiems duotume oficialių atstovų skaičių (nes skaičius nė
ra nustatytas) 2008 m. lapkričio mėnesį. Reikės pradėti su
jaunimu pasikalbėti, išnagrinėti, kiek Kanados lietuvių
norėtume ir galėtume siųsti į
Pietų Ameriką. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime, kuriame dalyvavo PLJS
pirmininkas Stasys Kuliavas,
aš ir dar vienas mūsų valdybos narys Petras Vaičiūnas
(kuris jau aprašė savo įspū
džius), pagrindinė tema kaip
tik ir buvo PLJK ruoša.

-

Į

kokius renginius vykti

ateinančią vasarą jaunimas ga-

li pradėti planuoti?
- 2008 m. vasara tikrai bus
ypatinga. Liepos mėnesį vyks
Tautinių šokių šventė Los Angeles, Kalifornijoje. Dalyvaus
šokių grupės iš visur ir priedo
dar kiek žiūrovų!
Šios šventės visada įspū
dingos. Taip pat vyks Pasaulio
jaunimo dienos Australijoje
rugpjūčio mėnesį. Ir kaip jau
yra buvę 50 metų, jaunimas
visada kviečiamas dalyvauti
"Kretingos" stovyklose!
-Ačiū

už pokalbį - linkime
ir lauksime žinių apie
įvairius jaunimo renginius.

sėkmės

Kalbėjosi

-

Ramūnė Jonaitienė
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At A

Tikras draugas,
kai jo taip

ALEKSUI KUSINSKIUI

reikėjo

mirus,

Ne dienai ir ne vieneriems
metams, bet per tris dešimtmečius, nuo 1960 ligi 1990-tų
sovietinio komunizmo subyrėjimo ir nusišlavimo šiukšlynan, mes lietuviai, latviai ir
estai - baltiečiai, ypač Kanados Londone, negalim tikėtis
turėti geresnio bičiulio, užtarėjo, prieškomunistinio sąjun
gininko ir nepailstančio kovotojo mūsų tuolaikinėse pastangose parodant ir irodant
vietiniams ir plačiau Sovietų
Sąjungos atliktus žiaurumus,
kėslus jų okupuotiems mūsų
tėvynainiams. Aišku, visa tai
rišosi lygiagrečiai su jo paties
numylėto gimtojo krašto, Ukrainos likimu. Tučiau jis išskirtinai mėgo, pamilo lietuvius,
lyg kokius pusbrolius, gimines. Gal tai kilo iš kokių
D.LK. Vytauto Didžiojo nuopelnų Ukrainos istorijoje.
Šiuo prisimenamas paveikus, ne baugštus organizatorius, kalbėtojas dr. Eugene
Bohdan Roslycky, darbavęsis
švietimo, tyrinėjimo, literatū
ros ir politikos srityse, atsakingose pareigose mikrobiologijoje, agrikultūros tyrimuose Vakarų Ontario universitete, Kanados Londone. Labiausiai prisimenamas mums
už jo pastangas nešti plačiai į

PADĖKA
O dėkui 'lbu, Mama, už 'R:wo didžią mei~
Ir už skausmus nuvmgintos lirdies;
'IU mums davei gyvenimą ir Ta~
'IU ir dabarprie V'ie.tpaties už mus meldies.

MŪSŲ MYLIMA MAMA IR MOČilJTĖ

At A

jo sūnui ALGilJI, dukroms RITAI ir DANAI bei
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Algis ir Wznda Ulbinai

MARYIĖ PETRAŠKEVIČIŪTĖ
GVERZDIENĖ

At A

1920.XI.21-2007.xI.27
Po trumpos ligos Turonte iškeliavo amžinybėn pas savo
a.a Antaną, mirusį 2003 metais. Gimusi Zalivkų kai-

BENEDIKTUI YOKUBYNUI

vyrą

me, Krokialaukio parapijoje. Baigusi Alytaus valstybinę gimnaziją, dirbo Alytaus miesto savivaldybėje. Artėjant sovietų
frontui, su vyru Antanu pasitraukė i Vakarų Vokietiją, kurioje gimė vyriausias sūnus Algimantas. 1948 metais visa šeima paliko Ottobeuren, persikėlė i Kanadą ir įsikūrė St. Catharines, ON, kur dar užaugino sūnų šarūną ir dukterį Nijolę. Pradėjusi savo skautavimą 1933 metais Alytuje, ji grį
f.o prie to 1959 metais, būdama pirmaja skaučių vadove
Niagaros pusiasalio "žalgirio" vietinink.ijoje. Buvo Kanados rajono vadeivė, pasiekė vyr. skautininkės laipsni ir apdovanota ordinu Už nuopelnus. Veiklą su jaunimu tęsė mokytojaudama daugelį metų šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje. Dirbo Brock universiteto knygyne, katalogo skyriuje, kuriam.e jai buvo įdomu ir miela. Išėjusi į pensiją, užsiimdavo įvairiais rankdarbiais, džiaugėsi savo 11 vaikaičių
ir St Catharines vietovės draugystėmis.
Reiškiame gilią padėką Vtlmai Gaputienei, Elzei Simonavičienei ir diak. dr. Kaziui Ambrozaičiui už jų nepailstamą lankymą mamos per jos paskutiniuosius mėnesius.
Dėkojame klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM,
už maldas prie karsto ir šv. Mišių atnašavimą, diak. K. Ambrozaičiui už maldas kapinėse bei Arūnui ir Danguolei
Radtkėms už muziką šv. Mišių metu. Prisiminsime sesės
Primos Saplienės jautrius atsisveikinimo t.odžius skautų
vardu ir skautininkų sargybą prie karsto. Nuoširdžiai dėko
jame pažįstamiems ir draugams už atsiųstas gėles, užprašytas Mišias, asmeniškai ir spaudoje išreikštas užuojautas, už
aukas "Romuvos" stovyklavietei, Kavai su vėžiu sergantiems
vaikams Lletuvoje ir Hemt and Stroke FoundaJi.on, ir dalyvavimą šermenų bei laidotuvių metu. Dėkojame Monikai
Povilaitienei, Birutei Kazlauskaitei ir Valei Baliūnienei už
aukų rinkimą. Ačiū Birutei Stanulienei už paruoštus skanius pietus ir ponioms už pyragus.
Giliame liūdesy likę Algimąritas ir Marlene GvemJžiai,
Nijolė ir Algis Simonavičiai, Šarūnas ir lngrid Gverzdži.ai
ir jų visų šeimos

mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną STASĘ, dukrą
DAIVĄ, sūnų RIMANTĄ, seserį GENOVAITĘ,
jų

šeimas bei gimines Kanadoje ir Lietuvoje -

Lydija Balsienė

At A
JERONIMUI PLEINIUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ROMĄ, dukras

AUŠRĄ ir "Paramos" revizijos narę RAMUNĘ,
jų šeimas bei gimines Lietuvių kredito

kooperatyvo "Parama" valdyba,
revizijos komitetas ir darbuotojai

~<ES'''\
l i'' Ja\ S
AR.,f S,fUDIO

viešumą tarp kanadiečių žmo-

PAMINKLAI

se, Ukrainoje, Cečėnijoje.
Daugiau kaip dvidešimt metų
Eugene buvo Kanados ulcrainiečių kongreso pirmininku
Londone bei jo sudaryto iš visų sovietų okupuotų rytų Europos tautų atstovų ( dalyvaujant aktyviai lietuviams ir rašančiam priklausant), "Captive N ations Behind the Iron
Curtain" organizacijos komiteto Londone pirmininku. Jis
buvo jvairių susirinkimų, demonstracijų organizatoriumi,
kalbėtoju, peticijų pradininku,
minėjimų (Juodojo kaspino,
Molotov-Ribbentropo akto)
priminimų organizatoriumi.
Vasarų karščiuose, žiemos
speiginiuose šalčiuose (1991
m. žiema) lietuvių vigilijoje
buvo su mumis.
Ukrainiečių kongreso apdovanotas Shevchenko medaliu ir eile kitų už įvairius
nuopelnus. Po Ukrainos išsilaisvinimo iš sovietijos pančių
Kijevo ukrainiečių ortodoksų
patriachatas Roslyck:y apdovanojo savo aukščiausiu ordinu, nors jis buvo katalikas. Dr.
E.B. Roslycky gimė va.karinės
Ukrainos Tuwste trijų vaikų
viduriniuoju 1927 m. gegužės
8 d„ mirė Universiteto ligoninėje, Londone, 2008 m. sausio
4 d. Turėjo aibę nebaigtų planų ir darbų. Thčiau anglišku
posakiu - "Man proposes,
God disposes„." Laikas ilsė
tis, saldžios ramybės, iki kito
susitikimo! EUGENE, VICH-

• granitas, bronza, medis
• nemokami paminkl ų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)
Telefonas (905) 510-4707
El.paštas: kkesminas@hotmail.com

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

~~-t;?-7,..:.~-\ll-~~- „;;„~..,.,,·~

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

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

(nuo 1919 metų)
A. Gaminame paminklus, bronzines

plokštes, atminimo lenteles.
A. Puošiame lietuviškais ornamentais

pagal

klientų

pageidavimus.

A. Patarnauijame lietuviams daugiau

kaip 20 metų.
A. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

(416) 769-0674

Adresas: 349 Weston Road

MARGUTIS Parcels

(tarp Eglinton ir St. Clair)

Toronto, Ontario M6N 3P7

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m. kovo 26 d. ir balandžio 9 d.
***
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

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

Tel: (416)233-4601

s3!!:

1
is '>lid o~~~t "~=;~~~Pysanka" head :a:~·

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resum:ction Rd. Toronto ON M9A 5GI

Tel.: 416-889-5531

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 min. dol. Fondo
pagiindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, humaniJarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipend~įoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!
R:ištlnės d:irbo v:il:indos: plrm:id. Ir trečl:id. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefon:is :its:ikom:is nuo plrm:id. Iki penkt:id. t:irp 9 v.r. Ir 5 v.p.p.
lšr:išome p:ikvlt:ivlmus :itleldlmul nuo p:ij:imų mokesčių.

teisių pažeidimus visoj
tuometinėj Sovietų Sąjungoj,
ir ypatingai, Baltiįos kraštuo-

gaus

NAJA PAMIAT!
Edmundas Petrauskas
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IR IŠEIVIJOS
DEPARTAMENTAS PRIE
LlETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
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S veikinimas
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos proga

l
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apibudinančius

svarbą

Sunku rasti žodžius
išeivijos
Lietuvos laisvės byloje. UV;ienyje gyvenantys tautiečiai
visada palaikė tautos laisvės troškimą, vykdė intensyvią veiklą
siekiant Lietuvos Laisvės ir nepriklausomybės.
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S usitelkimas, solidar11111as, vienas kito supratimas ir
pagarba vienas kitam - šilt vertybių, kuriomis .gyvenome
nepriklausom 0bės atkllrimo aušroj e, taip truksta šiandien.
J

Nuoširdžiai sveikindamas šia iškilminga proga, li11kiu,
kad kovo l 1-osios šviesa rodytų mums kelią
į tvirtos, pilietiškos, drąsios Lietuvos kurimą.

~
A ntanas Petrauskas
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Daly vaukime visi ir paremkime savo laikraštį!
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MENINĖ PROGRAMA:
Jaunimo teatras "Žalios lankos" atliks ištrauką iš veikalo
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Toronto LN moterų
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LITHUANIAN TRANSLATIONS
VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių
tarybos (lmmigration and Refugee Board)

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 2008 m. kovo 26, trečiadienį, 1 v.p.p.,
"VIinins Manor" pensininko nam.uoset m aukšte,

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš ank sto šiokiadieniais "TŽ" administracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų
sekmadi eniais. BILIETO KAINA- $40 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu).

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių " leidėjai
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PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

~
~
-.

būrelis

•

45 metinis
įvyks

narių

2008 m. kovo 16,

P ris ikėl imo

para pijos

sal ėje ,

susirinkimas

sekmadienį,

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai
ir vieno nario į revizijos kom isiją. Norintieji kand idatuoti i valdybą ar revizijos komisiją prašomi apie tai p ranešti kred ito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532-3400 iki kovo 13 d . Kandidatų
sąrašas bus perduotas nomi nacijų komisijai.
Nari ų registracija prasidės 2 v.p.p. Regist racijai p rašome atsinešti savo
sąskaitos knygelę.
VALDYBA
d vi ejų nari ų į va l dybą

l„.___A_ U_K_o_ s___„_l
A.a. Marijos

Gverzdienės

atminimui pagerbti Kovai su
vėžiu sergantiems vaikams Lietuvoje aukojo: $300 - A.
Gverzdys; $250 - š. Gverzdys;
$100 -A.S. Jurcevičiai, A.N.
Simonavičiai, D.J. Valaičiai;
$60- Rygelių šeima; $50-LD.
Cassidy, V.K.P. Gapučiai,
L.J.B. Lukšos, E. Simonavičie
nė, L.Y. Zubrickai; $45 - V.Ž.
Vaičiūnai; $40 - G.L. Matukai,
G. Sakamoto, dr. A ir V. Valiuliai; $25 - B.V. Henderson, V.
Liuima; $20- M.R. Jaglowitz,
M.E. Kazakevičiai, E. Kuraitienė, O.A. Pamataičiai, B.P.
Sapliai, M. Vasiliauskienė; $10
- D.R.Puteriai, M.Povilaitienė,
J.Z. Stravinskai.
Iš viso - $1,500.

A.a. Benediktui Yokubynui
mirus, užjausdami jo žmoną
Stasę, sesetj Genę Ku.zmienc; ir
visą šeimą, Alvina Ramanauskienė Tėviškės žiburiams aukojo
$200.

A.a. Jeronimui Pleiniui
mirus, užjausdami Romutę ir šeimą, TėviJkės žiburiams $20 aukojo A.G. Skaisčiai, Grimsby, ON.

HomeLife Realty
Plus Ltd.
2261 Bloor Str. W.

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763·51 61
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

vaujan~ių narių skaičiaus.

DEMBSIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją
turi būti prutatyti į raštiru; ne vėlwu kaip pirmmlienį. kovo 24,
12 val.
Valdyba

Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ont ario L9Y 1A2
Parduo<lanl, perkant
ar lik dėl informacijos
apie namus.,

V'd~na·

miu>, ū k i u>, lcmcs
Wasagos, Stayncrio ir
'"' Collingwoodo a pylinkėse kn:ipkiiės į

Angelę šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

a) susirinkimo pi.rmininko ir sekretoriaus;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos
3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir

7. 2007 metų apyskaitų tvirtinimas
8. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2008 metams
9. Rinkimai: 3 nariai į valdybą (3 -trims metams),
ir 2 nariai i revizijos komisiją (l - trims metams ir
l - dviems metams)
10. Einamieji reikalai
11. Susirinkim.o uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas
prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly-

A.a. Jeronimui Pleiniui
mirus, užjausdami jo žmoną
Romutę, dukras Aušrą ir Ramunę su šeima, Danutė ir Motiejus Jonikai, Alina ir Kazys
Žilvyčiai TėviJkės žiburiams
aukojo po $20.

Toronto, Ont. M6S 1N8

DARBOTVARKĖ:

5. Pranešim.ai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko,
e) revizijos komisijos, d) revizoriaus (auditor)
6. Diskusijos dėl pranešimų

A.a. Algio Šeškaus atminimui dr. Eimutis ir Rita Birgiolai
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

nr'hl.A~V FOUR S EAS ONS
IV"./'/„'H'Jl\. REA LTY LIMITED

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

priėmimas

3 v.p.p.

1 Res urrection Road, Toronto, Ontario

1700 Bloor St. W, Turonto, Ontario. Registracija nuo 12 val.

4. Įstatų pakeitimas

4.30 v.p.p.

ilf.

~
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1

POPIETĖS PRADŽIA- 4 v.p.p. Programos pradžia -

!2.

i

PIETUMS, kur ta proga 1 v.p.p. Velykų bobutė
a pdova nos vaikučius, o Moterų būrelis svečius
pa va išins velykinia is pyragais ir margučiais.

Botyrienė.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais) .
PASIVAIŠINSITE skania B. Stanu lienės pagaminta vakariene. Veiks baras.

l

) ATVELYKIO SEKMADIENĮ, f
1 KOVO 30, ma loniai kviečiame visus atsila~kyti j
~

- Daiva
Muzika -Valdo Ramanausko.
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"Eglė žalčių karalienė". Režisierė

.
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Ge11eralinis direktorius
Vilnius
2008 m. kovo /l d.

1
·

2008 m. kovo 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje

~&

~&

Prieš aštuoniolika metų, vedina neįtikėtino vienybės jausmo ir
laisvės troškimo mr1sų tauta nusimetė penkis dešimtmečius
trukusį okupacijos jungą ir atkurė valstybingumą.
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TAUTINIŲ MAŽUMŲ

BESTWAYTO
TRAVEL Inc.

ŠILUVOS ~00 ~IETŲ
jubiliejaus

2008 m.

kelionė į Lietuvą

rugsėjo

4-18 d.d.

APLANKANT Vilnių , Trakus, Druskininkus, Kauną,
Kernavę, Šiluvą, Palangą, Neringą, Klaipėdą,
Kretingą, Kryžių kalną, Šiaulius, P unską,

Kaina

Aoyal 'fOfl< Plaza,
1500 Aoyal York Ad„
Toronto, ON M9P 386

$3,879*

asmeniui

(gyvenant kambaryje dviese)

*l kainą įskaičiuotas skrydis, viešbučiai , autobusas,
ekskursijos, maitinimas (2 kartus per dieną) , gidai.„
Dėl informac ijos ir registrac ijos skambinti

ASTRAI tel. 41 6 473-9020

KELIONIŲ AGENTĖ

ASTRA SKUPAIT~-TATARSKY
BILIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems l Lietuvą,

$600 + mok.,

pradedant

kelionių

kelionės

j

draudimai,
salas.

Kari bų

Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

Ccll (416) 473-9020
Fax: 416 249-7749
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com
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' TORONT@ru1"
Anapilio žinios
• Šį savaitgalį Lietuvos
kankinių ir Šv. Kazimiero šventovėse atšvęsta Tikinčiosios

Lietuvos diena.
• Ateinantį savaitgalį bus
renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta antroji rinkliava
SHARELIFE.
• Didžiosios savaitės pamaldų tvarka AnapŲyje: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Svč. Sakramento įsteigimo pamaldos; D.
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus
kančios ir mirties pamaldos; D.
šeštadienį - 7 v.v. Kristaus Prisikėlimo pamaldos; Velykų sekmadienį - 7 v.r. Prisikėlusio
Kristaus pasitikimo pamaldos.
Velykų dieną 11 v.r. Mišių nebus. Paskutinės Mišios tą dieną
bus 9.30 v.r.
• Žodis tarp mūsų knygelių
kovo-balandžio laidą sekmadieniais platina A. Augaitienė .
• Balandžio 5, šeštadienį
po pietų, Anapilyje įvyks iškilmingas Siluvos Mergelės Marijos 400 metų jubiliejaus Kanadoje atidarymas. Ta proga Lietuvos kankinių šventovės salėje
2 v.p.p. vysk. Jonas Ivanauskas
skaitys paskaitą apie Šiluvą, o 3
v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje jis aukos Mišias su visais
suvažiavusiais kunigais. Po Mišių jis pašventins Šiluvos Marijos paveiklsą, kuris keliaus per
lietuviškas parapijas, misijas
bei įvairias lietuviškas bendruomenes. Visi kviečiami šioje
šventėje dalyvauti.
• Praeitą savaitgalį prel.
Jonas Staškevičius buvo išvykęs
vesti Gavėnios susikaupimo Šv.
Antano parapijoje Detroite.
• Mišios kovo 16, sekmad.:
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovė
je kovo 16, sekmad., 2 v.p.p. už
a.a. mons. Pranciškų Ščepavi
čių; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje kovo 15, šeštad., 3 v.p.p.
už a.a. Juozą Giedraitį ir Lukošių šeimą.

Šiluvos M. Marijos jubiliejaus komitetui $150 aukojo J.
Kuliešius.
Trimetis Kanados lietucentro suvažiavimas įvyks balandžio 5, šeštadienį, Anapilio parodų salėj e. Registracija 9.30 v.r.,
suvažiavimo pradžia 10 v.r.
(KLK centro parapijų, katalikiškų organizacijų pranešimai); pietūs 12 val. Suvažiavime dalyvauja parapijų klebonai, kiti kunigai, parapijų
tarybų ar komitetų nariai,
katalikiškų organizacijų atstovai. Jame dalyvaus ir Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.
KLK centras
vių katalikų

Prisikėlimo

parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per
10.45 v.r. Mišias giedojo "Retkartinis" choras. Pamokslus sakė Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas kun. Ričardas Doveika.
• Ryšium su ekumeninėm
pamaldom, kurios kovo 5 d. vyko šioj parapijoj, kun. Julius
Sasnauskas, OFM, kovo 9 d.
pamokslą sakė lietuvių liuteronų Išganytojo parapijos šventovėj.

• Didžiosios savaitės patvarka: ateinantis sekmadienis yra Verbų sekmadienis - prasideda Didžioji savaitė.
Didįjį ketvirtadienį, 7 v.v. Paskutinės vakarienės Mišios
su procesija po Mišių ir Švenčiausiojo garbinimu iki 9 v.v.;
Didįjį penktadienį 2.30 v.p.p.
Gavėnios giesmės, o 3 v.p.p.
apeigos su skaitiniais, maldomis, Kryžiaus pagarbinimu ir
Komunija. Po to garbinimas iki
6 v.v.; Didįjį šeštadienį Velykų
vigilijos apeigos su ugnies ir
vandens šventinimu, skaitiniais
ir krikšto pažadų atnaujinimu.
Po to garbinimas iki 9 v.v. Velykų rytą - procesija nuo kapo iki
altoriaus ir Prisikėlimo Mišios
7.30 v.r. Kitos Mišios įprasta
sekmadienio tvarka 9 v.r. (anglų k.), 10.45 v.r. ir 12.15 v.d. Po
to latvių Mišios jų kalba 1 v.p.p.
• Prisikėlimo Mišių pasiruošimui repeticija vyks Did.
ketvirtadienį po 7 v.v. Mišių.
Norintys prisidėti yra kviečiami.
• Žodis tarp mūsų kovo ir
balandžio mėnesių knygutės
yra padėtos šventovės prieangyje. Kaina $5.
• Kovo 5 d. palaidoti:
a.a.Benediktas Yokubynas, 83
m. Paliko žmoną Stasę, dukrą
Daivą ir sūnų Raymondą su šeimomis bei seserį Genovaitę
Kuzmienę, ir a.a. Adolfas Bajorinas, 85 m., paliko sūnus Aleksą ir Eugenijų su šeimomis. Kovo 6 d. palaidotas a.a. Jeronimas Pleinys, 84 m. Paliko žmoną Ramutę, dukras Aušrą ir Ramunę Čygienę su šeima ir seserį
Zuzaną Lietuvoje. Montrealyje
mirė a.a. Genutė Niaurienė,
Mariaus Rusino teta.
• Petras J urėnas savo šeimos ir artimų draugų bei giminių tarpe atšventė savo 90-tąjį
maldų

gimtadienį.

• Pakrikštyti: Lilija Adelė,
Erikos (Catford) ir Lino Balaišių dukrelė, ir Adomas, Valerijos (Čeponytės) ir John Brooking sūnus.
• Mišios sekmadienį, kovo
16: 8 v.r. už gyvus ir mirusius
parapijiečius; 9 v.r už a.a. Bronių Kišoną; 10.45 v.r. už a.a.
Bronę ir Joną Stankaičius, už
a.a. Vacį Karauską, už a.a. Kazimierą, Ireną ir Bronių Ardavičius; 12.15 v.d. už a.a. Riman-

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį Verbų pamaldos įvyks l v. p.p., kurias
ves mūsų parapijos moterys;
apmąstymo žodį tars seselė Paulė. Po pamaldų vyks vaišės.
• Antradieni.z kovo 18, 11
v.r. pamaldos su Sv. Komunija
"Labdaros" slaugos namuose.
• Didžiojo penktadienio
pamaldos su Šv. Komunija,
įvyks 11.15 v. ryto.
• Velykų ryto pamaldos,
taip pat su Šv. Komunija, įvyks
11.15 Y.ryto.
• Praeitą sekmadienį pamaldose buvo prisiminta Kovo
11-toji.
Lietuvių Namų

žinios
• Kovo 9 d. LN svetainėje
pietavo 120 svečių. Su svečiais
supažindino LN Moterų būrelio
narė L. Mačionienė. Svečių knygoj e pasirašė J. Kuzmaitė, kuri
su draugais šventė gimtadienį.
• LN valdybos posėdis kovo 12 d., 7 v.v., "Labdaros" kovo 26 d., 7 v.v. LN seklyčioje.
Slaugos Namų žinios
• Slaugos namams a.a. L.
Adomavičienės atminimui $100
aukojo L.J. Yčai; a.a. J. Pleinio
atminimui aukojo: $50 - V. Kulnys; $30 - P.A. Skilandžiūnai;
a.a. R. Rimo atminimui $100
aukojo L.J. Yčai, po $50 aukojo
P. Kazilis ir L. Kybartas.
Aukotojai reiškia gilią užuojautą mirusiųjų šeimoms. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
Slaugos namams aukos priimamos Toronto Lietuvių Namų raštinėje, Toronto ir Hamiltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti tiesiog adresu:
Labdara, 1573 Bloor St.W, Toronto, ON.
Kovo 11-osios

minėjimas

įvyko Toronto Prisikėlimo parapijos salėje sekmadienį, kovo 9,

4 v.p.p. Programai vadovavo
Vilija Bijūnaitė, sveikinimo žodį tarė konsulas L. Matukas ir
KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė.
Paskaitą apie pilietinės visuomenės ugdymo Lietuvoje būti
nybę skaitė Lietuvos ambasadorė G. Damušytė. Meninę
programą atliko tenoras Arū
nas Radtke (akomp. D. Radtke) ir Anapilio sodybos jaunimo choras "Gintarėliai" (vad.
D. Grigutienė ). Po minėjimo pabendravimas ir vaišės. Minė
jimo rengėjai - Tėvynės sąjunga.
(Aprašymas kitame TZ nr).
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sieną
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plumbing" darbus. Skambinti Algiui
tel. 905 824-9821 arba 416 8828531.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
416 588-2808 (ext. 26) šiokiadieniais, darbo valandomis.

Q MONTREAismE

Sv. Elzbietos dr-jos narės buvo susirinkusios sekmadienį, vasario 3. Skanumynų atnešė A. Zienkienė, M. Tautkus, J. Bernotienė, A. Brilvičienė, M. Zenaitienė, N. Šukienė, D. Mozuraitienė, J. Žitkienė. Narės atšventė ir Antoinette Brilvičienės
gimtadienį. Narės prašomos užsimokėti narės mokestį. Nuotr.
iš k.: M. Tautkus, J. Bernotienė, pirm. A. Brilvičienė ir N. Šukienė
Ntr. V. Lietuvninkaitės
Aušros Vartų parapija
Marijos Pasaulio Karalienės (Mary Queen of the World)
katedroje Montrealyje Didžiojo trečiadienio, kovo 19, 19.30
val. Mišiose Bendruomeninę maldą tarp kitų lietuviškai skaitys
Juozas Domarkas. Vilma ir Juozas Domarkai prieš 6 metus iš
Lietuvos atvyko į Montrealį. Juozas dirbo vėžio vaistų tyrimo
srityje. Vilma, kol šeimos sąlygos leido, dėstė šeštadieninėje
mokykloje. Kovo 25 d. ši šeima, auginanti tris ma~amečius sū
nus Juozą, Liną ir Matą, išsikelia gyventi ir dirbti į Skotiją. Gaila, kad Montrealis praranda šią gražią lietuvišką šeimą.
Mažosios Lietuvos veikėjas, rašytojas, žodynų sudarytojas
Vilius Pėteraitis, 94 m. amžiaus, mirė kovo 5 d. Laidotuvių pamaldos - Mount Royal laidotuvių koplyčioje kovo 12 d. Liūdi
duktė Ina ir sūnus George su šeimomis, trys vaikaičiai, dvi
provaikaitės, svainis K. Andruškevičius su dukra Jolanta ir jos
šeima bei brolis Ansas. Velionies žmona Ariadna ir sesuo Ieva
mirė seniau. V. Pėteraitis buvo apdovanotas Gedimino ordinu.
KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. Velykų stalo programą atliks solistai Anyta Puodžiūnienė su dukra Skaidra ir sū
num Aru. Jaunieji Puodžiūnai studijuoja muziką ir dainavimą
muzikos mokykloje. Anyta montrealiečiams pažįstama, kai, dar
būdama Pakalniškyte, dainavo viename iš "Rūtos" klubo sukaktuvinių renginių.

Albina Rašytinienė Vaiko tėviškės namams aukojo $20.
A.a. Jean Denisevičiūtė-Niaurienė, 74 m. amžiaus, mirė
kovo 2 d. Laidotuvių pamaldos buvo kovo 8 d. Collins Clarke
laidotuvių namų koplyčioje. Liūdi vyras Albinas, sūnūs Raymond ir Tim su šeimomis ir penki vaikaičiai.
A.a. Jonas Ivanauskas, 77 m. amžiaus, mirė vasario 20 d.
Laidotuvių Mišios buvo atnašaujamos Aušros Vartų šventovėje
vasario 25 d. DS
Šv. Kazimiero parapija
Didžiosios savaitės tvarka: kovo 20 - Did. ketvirtadienis,
pamaldos 6 v.v.; kovo 21 d. Did. penktadienis, Kryžiaus kelias
ir kryžiaus pagarbinimas 3 v.p.p.; Did. šeštadienis, pamaldos 6
v.v.; Velykų rytas, Prisikėlimas 7 v.r. VL

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis

V ELYKŲ
2008 m. kovo 30,
Aušros

STALAS
sekmadienĮ,

Vartų

parapijos

12 val.

salėje

Programoje - trys solistai: Anyta Puodžiūnienė,
Skaidra Puodžiūnaitė, Aras Puodžiūnas;
akompanuoja muz. A. Stankevičius

P 9 „:i

VAIŠĖS • LOTERIJA • VYNAS •

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

tą Anskį.

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
LIETUVIŲ

KREDITO IOOPERATHUI

••PARAMA''
už $1000

auką

Anapilio sodybai.
Anapilio valdyba

REMONITAI
vidaus ir išores; 15-os metų
patyrimas; profesionalus,
kokybiškas darbo atll ikimas.

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

ALVYDUI 1GRIGUČIUI
cel l: (41 ,6)
namų:

560-0122
(905) 848-9628

ADAMC>NIS CASTELLI INISURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.
1001 SH ERBROOK

ST.E. , SU ITE 555, MONTR EA . QU E. H2l 1 L3

: 514-286- 1985
Joana Adamonis A.l. B.

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.

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

SERGU 11 grupės "cukrinės"
liga. Prašau gerą žmonių aukos
pinigais mano žmonos sunkiai
operacijai. Kazimieras Staskevičius, Olszanka 13, 16-411
Szypliszki, Poland.

