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Ziburėlis

tarp reklamų

Dar vieneri metai, ir švęsime Tėviškės žiburių 60 metų
bei informacinės, tautiečius išeivijoje jungusios,
veiklos sukaktį. Šiandien lyg ir per anksti būtų apie tai kalbėti. Bet...
EKMADIENĮ, kovo 30 , kaip įprasta, savaitei nuo
Velykų praėjus, rinksimės ir kviečiami rinktis į
tradicinę Tėviškės žiburių spaudos popietę. Šio renginio ištakų reikėtų ieškoti buvusiuose šauniuose spaudos
pokyliuose, kai dar savaitraščio prenumeratoriai, bendradarbiai, skaitytojai bei rėmėjai, "Žagarams" ar kokiam kitam orkestrui grojant, linksmai sukdavosi spaudos valso
Tris dienas, tris naktis melodijos pagauti, o nakties dvyliktoji būdavo liūdniausia valanda, kai dūsaujant tekdavo atsisveikinėti ir tamsoje ieškoti savo automobilių ... Be jokio
pasigailėjimo laikui bėgant, tie smagūs, didieji sujudimai
dingo. Tačiau žiburiečių metinio suėjimo neatsisakyta - jis
tapo popietėmis vadinamas ir atliekamas dienos metu, kas
dabar daugeliui labiau priimtina. Ir jeigu nors kartą per
metus nebesusirinktume pabendrauti, pabandyti laimę loterijose, pasivaišinti - atrodytų, kad kažko trūksta. O kai
jau pradėtume pasigesti tradicinių renginių, atrodytų, kad
ir patį lietuviškąjį gyvenimą skriaudžiame. Taigi, kol galim,
renkamės. Kaip bevertintume laiko tėkmėje vykstančius
pokyčius, kaip besakytume, kada buvo geriau ir smagiau ar
kaip turėtų būti dabar - dėmesys savajai spaudai, kaip savai
sveikatai, turėtų išlikti, jeigu norime patys išlikti, kas esame,
ką gerbiame ir vertiname, jeigu dar kasdienybės standartai,
nauji įpročiai ir įvairiausių reikalų srautai neįstengia užgožti
mūsų lietuviškos kilmės. O ta mūsų lietuviškoji spauda, tarsi koks žiburėlis, blykčioja tarp plačiai šviečiančių didelių ir
rėkiančių reklamų, tarp gausybės kita kalba spausdintų
puslapių. Gal kam atrodo, kad pastarųjų užtektų visiems. O
yra kitaip. Mat tas mažytis žiburėlis skleidžia tokią šviesą,
kokios kiti nemato. Tai skirta tik mums, lietuviams.
AS lietuviškasis žiburėlis Toronte, 1949 metais pavadintas Tėviškės žiburiais, savo tautinį bei daugiakultūrinį uždavinį atliko ir dar atlieka su didele kantrybe
ir įsitikinimu, kad tarnauja svarbiam tikslui - periodinės
spaudos žodžiu jungti visus, kurie nori dalyvauti lietuviškame gyvenime ir kuriems nėra vistiek, kaip, kas ir kodėl
vyksta nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Laikraštis
tarsi visų mūsų rūpesčių, vilčių ir pasirinktų krypčių išraiška,
savaitinis veidrodis, tarsi mes patys šešiolikoje puslapių, besidalindami geromis ar nelabai geromis naujienomis, visomis aktualijomis šiapus ir anapus Atlanto. Todėl nenuostabu, kad ilgelesnį laiką bendradarbiavę ar savąjį laikraštį
skaitę, su juo kažkaip suauga; periodinis žodis tampa būti
nu daiktu namuose, be kurio atsivertų nejauki tuštuma.
Jos, tikriausiai, neužpildytų jokia kita spauda, rašanti ne
apie tuos dalykus, kurie mums, lietuviams, labiausiai rūpi.
Ir kai savos spaudos leidyba jau dešimtmečiais skaičiuoja
ma, atrodo, kad taip buvo, taip ir bus. Priprantama žiūrėti
šia diena. Deja, ateities kūrėjams gali būti sunkiau, negu
buvo tiems, kurie pradžią padarė. Užtat ir dėmesys turėtų
būti atitinkamai pritaikytas - žvilgsnis platesnis, aprėpiantis
daugiau sričių, negu tik finansinę, kad ir labai svarbią.
Laikraščiui reikėjo ir reikės bendradarbių, į rašymą žiūrin
čių kaip į visuomeninio darbo dalį, kaip į priklausymą žmonių grupei, įsipareigojusiai savanoriškai specialiai tautinei
misijai. Šitokio įnašo tinkamai ir laiku neįvertinus, dėl ateities gali kilti pagrįstų abejonių. Tikėtina, kad savanoriškumo
idėja dar ilgai laikysis. ČS
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Kovo 11-osios minėjimas Toronte - 3 psl.
Tėvynę mylėjęs labiau nei save - 4 psl.
Gyvenęs su Lietuva, dirbęs Lietuvai - 5, l Opsl.
Veikėjų suvažiavimas Argentinoje - 8 psl.
Kovo 11-osios šventė Venezueloje- 9 psl.
"Bulvę valgom, bulvę giriam..." - 11 psl.
Apie gyvenimą Marijampolės ''Vaiko tėviškės namuose" -13 psl.

Kovo 11-osios minėjimas Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kovo 9 d. Viršuje iš k.: Tėvynės
sąjungos Kanadoje pirm. E. Čuplinskas, programos vadovė V. Bijūnaitė, G. Matukienė, garbės konsulas L. Matokas, Lietuvos ambasadorė G. Damušytė, TS Toronto sk. pirm. K. Manglicas; apačioje - dalis garbės svečių- iš d. R. Žilinskienė, kuo. A. Žilinskas, KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė, dr. A. Pabedinskas, užsienio lietuvių sielovados delegatas prel. E. Putrimas,
ambasadorė G. Damušytė, G. Matukienė, garbės konsulas L. Matokas ir kt.
N trs. R. Jonaitienės

Pamąstymai apie Kovo 11-ąją
pilietiškumą
GINTĖ DAMUŠYTĖ

ropos valstybėse yra sąmo
ningai diskredituojamos, piKovo 11-oji turi ypatingą
lietinių visuomenių užuomazreikšmę gimusiems ir užaugugos slopinamos, o demokratinė Europa ir jos struktūros
siems sovietinėje Lietuvoje,
"neturi priemonių" priešintis
galbūt daugiau nei Vasario
16-oji, apie kurią dauguma tik
tokioms tendencijoms. Negagirdėjo iš tėvų ir senelių, arba
na to, kaip pabrėžė ne vienas
forumo dalyvis, Europos są
žinojo iš senų knygų ir vadovėlių. Vasario 16-oji 1918 mejungos institucijose neretai
pritrūksta politinės valios tintais įtvirtino ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet
kamai reaguoti tiek į žmogaus
1990 metų Kovo 11-oji atkūrė
teisių varžymą, tiek į konkreLietuvos nepriklausomybę ir
čius antidemokratinius tų valsatvėrė Lietuvos žmonėm ketybių, visų pirma Baltarusijos
lius į pasaulį, suteikė pilietiir Rusijos, veiksmus.
Viena iš forumo išvadų
nę, dvasinę ir kūrybinę laisvę.
Tada ir prasidėjo nelengvas
buvo, kad "jokios politinės reNepriklausomybės akte išformos ar politinio elito pastangos negali būti apvainireikšto valstybingumo įtvirti
nimo metas. 1990 m. "žinojo- šūkis.
kuotos sėkme, jei jų neįpras
Prieš pora metų Vilniuje mins, ir savo kasdienio gyvenime, kur einame", o šiandien
sunkiau nusakyti ateinančius buvo surengtas Baltijos ir Juo- mo praktika nepavers aktyvi,
18 metų.
dosios jūrų intelektualų foru- solidari ir respubliką pajė
Gal toji nežinia iš dalies mas, kuriame daugelis dalyvių gianti ginti pilietinė visuopaaiškina kontrastą nuotaikų, tvirtino, jog demokratinės menė".
kurios pasitinka valstybės at- vertybės kai kuriose Rytų EuNukeltai 2-tą psl.
statymo

šventę

ir

po 18 nepriPriekaištų, nusivylimo, apatijos ir abejonių netrūksta - spaudoje,
visuomenėje, pačiame seime.
Tačiau kritikuodami negeroves Lietuvos gyvenime, privalome tai daryti atsakingai, išsakant mintis, kurios rodytų
kelią, į Lietuvos ateitį.
Sio pranešimo pagrindinę
mintį susumuosiu dviem sakiniais: laisvė neduodama,
laisvė pasiekiama kasdieninėmis pastangomis. Ta siekiamybė - įtvirtinti laisvę kasdieniame gyvenime - nuo 1990
m. kovo 11 d. buvo ir tebėra
didžiausias Lietuvos valstybės
ir pilietinės visuomenės išklausomybės metų.
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Siluvos istorija

(111)

Čia saugomas ir paaukojimo
aktas.
1993 m. rugsėjo 7 d. Šičią vietoje Marijos statulos
buvo pastatytas paminklas luvą aplankė popiežius Jonas
"Už Tarybų valdžią žuvu- Paulius 11. Šventasis Tėvas
siems šiluviškiams". Nors so- meldėsi Šiluvos Švč. M. Mavietų valdžia maldininkams rijos Apsireiškimo koplyčio
visaip trukdydavo dalyvauti je, dalyvavo Dievo žodžio liatlaiduose - uždarydavo ke- turgijoje Švč. M. Marijos Gilius, 1979 m. net paskelbė mimo bazilikoje. Popiežius,
kiaulių marą - maldininkai, tarsi atkartodamas Mergelės
ypač Eucharistijos bičiuliai, Marijos per apsireiškimą pierengdavo procesijas į Šiluvą. menėliams perduotą žinią,
Ne vienas maldingų kelionių sakė, kad Marija visą savo
į Šiluvą organizatorius nu- gyvenimą kreipė į Kristų. Tai
kentėjo nuo sovietų valdžios daryti ji kviečia ir mus: "Da- buvo tardomas, teisiamas rykite, ką tik jis jums lieps"
ar net nubaudžiamas įkalini (Jn 2, 5). "Kanoje išprašei,
mu ar tremtimi. Nepaisant kad Tuvo Sūnus vandenį papersekiojimų, Šiluva išliko verstų vynu. Padėk lietuvių
Bažnyčios dvasinės stiprybės tautai skausmingą praeities
centras.
patirtį paversti džiugia ateitiŠiluvos atlaidų tradicija mi", - meldė Šventasis Tėvas
toliau tęsiama Lietuvai atkū Šiluvoje. 2003 m., per Šilinių
rus Nepriklausomybę. 1991 atlaidus, Šventojo Tėvo apsim. rugsėjo 8 d. Šiluvoje kar- lankymo dešimtmečio proga
dinolas Vincentas Sladkevi- arkivyskupas Sigitas Tamkečius ir Lietuvos respublikos vičius, SJ, pašventino Jono
seimo pirmininkas Vytautas Pauliaus 11 namus.
Landsbergis paaukojo LieParengė N. Šmerauskas
tuvą Švč. Mergelei Marijai.
Šiluvos žinia
Sovietų

valdymo metais

aikštėje prieš Šiluvos bažny-

***

Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. Jubiliejaus šventimo Šiluvoje programa prasidės sekmadienį, rugpjūčio 31, 9
v.r. maldininkų eisena į Šiluvą iš Tytuvėnų ir Dubysos. Ten

12 v.d. bus aukojamos Mišios už Lietuvos laisvę ir nepriklauEucharistinio kongreso pradžia - rugsėjo 6, šeštadienį. Jaunimo šventė vyks rugsėjo 7 d., Švč. M. Marijos gimimo iškilmė - rugsėjo 8 d., Lietuvos kariuomenės šventė
bus rugsėjo 9. Po to iš eilės vyks Kunigų ir vienuolių šventė
(rugsėjo 10), Katalikiškų bendruomenių šventė (rugsėįo 11),
Ligonių ir medicinos darbuotojų šventė (rugsėjo 12), Seimų
šventė (rugsėjo 13), o sekmadienį, rugsėjo 14 - Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmė - Kryžiaus išaukštinimo šventė. Paskutinę jubiliejaus dieną, rugsėjo 15,
pirmadienį, bus Švč. M. Marija sopulingoji - padėkos šventė,
į kurią ypač kviečiami dalyvauti už Lietuvos ribų ir jos etninėse žemėse gyvenantys lietuviai.
somybę.

Kelionę (rugsėjo 4-18) iš Kanados į Lietuvą ir Šiluvos
jubiliejaus iškilmes ruošia Toronto agentūra "Best Way to
Travel". Dėl registracijos ir smulkesnės informacijos galima kreiptis į Astrą Skupaitę-Tatarski adresu 1500 Royal
York Rd., Toronto, ON, M9P 3B6 Canada, tel. 416-249-7710,
el.paštu: astra.bestway@on.aibn.com

Kovo 11-osios minėjimo rengėjos Toronte. Iš k. - dr. J. Čuplinskienė, B. Kazlauskaitė,
B. Biretienė, M. Povilaitienė, V. Stanevičienė
Ntr. R. Jonaitienės

Pamąstymai
Atkelta iš 1-mo psl.

Trumpai susumuojant,
vargiai ar valstybė gali būti
stipri, jei joje nėra stiprios
pilietinės visuomenės.

.„

Vertybių sistema išreiškia
tam tikrą pasaulio sampratą,
kuri nukreipia ir įprasmina
žmogaus elgesį. Pavyzdžiui,
tokia vertybė kaip sąžiningu
mas tiesiogiai negali būti pamatuojama. Tačiau paklausę
apie daugelį konkrečių dalykų, galime įvertinti, ar šiuo elgesio principu daugmaž remiamasi visuomenės gyvenime?
Daug ką apie valstybės ir
pilietinės visuomenės gyvenimą nusako koks šiandienio
žmogaus požiūris į save bei
kitą, kokia jo laikysena visuomenės gyvenimo atžvilgiu, koks
yra jo religiškumas, ar jo moralinės atsakomybės laipsnis,
ar jis laikosi kažkurių etikos
taisyklių, nes religijos, moralės ir etikos išpažinimas grindžia vertybinę orientaciją.
Svarstant tai svarbu įžvelgti
pagrindinius iššūkius, sąlygo
j ančius mūsuose asmeninio ir
socialinio gyvenimo deformacijas, ir galimus sprendimus,
kurie stiprintų asmeninę bei
pilietinę atsakomybę. Pradžioje vertėtų pažvelgti, kaip
mes save suvokiame, t.y. kokie
yra bendresni mūsų tapatybės

sakymuose. Kita vertus, išryškad pasitenkinimas savo
gyvenimu priklauso nuo žmogaus pasitenkinimo savo darbu. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Rytų Europos šalių, pagrindinis darbo vertingumo kriterijus yra darbo užmokestis.
Tuo tarpu Vidurio Europoje
šalia gero atlygio svarbi yra ir
galimybė iškilti darbe, visuomenės pripažinimas, nauda
visuomenei. O Vakarų Europoje geru darbu žmonės dažniau laiko tokį, kuris yra ir
įdomus, kur galima pasireikšti, parodyti iniciatyvą.
Tai reiškia, kad šiandien
lietuviai save ir savo gyvenimą labiausiai vertina pagal
materialinius rodiklius. Materialistinės orientacijos dominantė Lietuvoj e pasireiškia
ne vien darbo vertinimo atžvilgiu, bet ir sėkmingo gyvenimo sąlygų vertinime. Viena
analizė parodė, kad pakomunistinių šalių žmonėms labiau
rūpi materialinės šeimyninio
gyvenimo aplinkybės (pakankamos pajamos, būsto sąly
gos) ir vaikai, o Vakarų europiečiams- supratimas bei bendravimas.
Lietuva pasižymi ir savo
dideliu nepasitikėjimu valstybinėmis institucijomis, ypač
parlamentu, teisėsaugos sistema ir policija, t.y. struktūro
mis, užtikrinančiomis juridinį
ir faktinį socialinį saugumą.
kėjo,

Niekas nepaneigs, kad
šiandien Lietuva tikrai laisva,
ir kad viskas Lietuvoje daugmaž kaip kitose demokratinėse valstybėse. Yra ir Konstitucija, ir įstatymai, yra kas
prižiūri jų vykdymą, yra europietiška kultūra ir krikščioniš
koji moralė. Bet tėra ir atsiranda skirtumų, kurių visada
bus. Net dvyniai turi skirtumų,
o ką kalbėti apie skirtingus
žmones ar valstybes. Klausimas yra ne apie tai, kas Lietuvoje kitaip nei kitose Europos
sąjungos (ES) ar šiaip demokratinėse valstybėse, bet kas
Lietuvoje atvirkščiai nei ten.
Lietuvos televizijoje yra
rodoma įdomi laida "Emigrantai" apie laimės ieškančių
lietuvaičių gyvenimo realybę
užsienyje. Laida parodo, kaip
iš tikrųjų gyvena trečiosios
bangos emigrantai. Įdomiau
sia yra išgirsti priežastis, dėl
kurių jauni ir aktyvūs žmonės
masiškai emigruoja iš Lietu- rėmai.
Viena iš bendriausių chavos ir kodėl jie į Lietuvą nenori grįžti. Būtų netiesa teigti, rakteristikų, nusakančių kaip
kad juos motyvuoja vien fi- žmogus save priima, yra subnansinės priežastys. Jie patys jektyvus savo gyvenimo vertiaiškina, kad juos džiugina ne nimas, kuris dažnai priklauso
Nepasitikėjimas valstybinė
vien geri atlyginimai ir geres- nuo asmeniškos atsakomybės
mis struktūromis netgi personės gyvenimo sąlygos užsieny- už savo gyvenimą. Gyvenimu
nalizuojamas: itin išaugo nepaje, bet savirealizacijos galimy- mažiau patenkinti tie, kurie
sitikėjimas valstybės tarnautobė, jų gebėjimų pripažinimas, mano, kad jame mažai kas prijais, seimu. Latvijoje ir Estijoklauso nuo žmogaus ir, kad
orumas, pagarba žmogui.
je pasitikėjimas visomis valsTodėl šiuo pranešimu no- gerove pirmiausia turi rūpin
tybinėmis institucijomis, išrėčiau išskirti tai, kas mano tis ne tiek patys žmonės, kiek
nuomone, yra viena is di- valstybė. Taigi, neprisiimantys skyrus kariuomenę, yra gerokai didesnis nei Lietuvoje.
džiausių kliūčių į pilnavertį atsakomybės už savo gyveniMaža to, vertindami galimus
valstybės ir pilietinės visuo- mą mažiau yra juo patenkinti,
pokyčius ateityje, lietuviai net
menės gyvenimą. Nors daug nei tie kurie ją prisiima. Drįs
kalbama apie demokratines tu teigti, kad ligšiol Lietuvoje nemano, kad būtų gerai, jog
vertybes Lietuvoje, jos, kaip ir tebevyrauja nuostata, kad vals- valdžia būtų labiau gerbiama.
kitose Rytų Europos valstybė tybė nešanti pagrindinę atsa- Reiškia, visuomenės ir valstyse, yra gana trapios. Taip, Lie- komybę už žmogaus gyvenimą. bės santykiai nėra paremti paSubjektyvus gyvenimo ver- sitikėjimu. Šis nepasitenkinituvoje neabejotinai egzistuoja
demokratinis valdymas. Val- tinimas priklauso ir nuo eko- mas pačių lietuvių išrinktais
džios perdavimo mechaniz- nominės situacijos vertinimo: atstovais, jų sukurtomis valsmas veikia gerai. Vakarietiško blogai vertinantys savo finan- tybinėmis institucijomis, reišgyvenimo formų ir demokrati- sinę padėtį gerokai mažiau kia stoką pilietinės atsakomyjos Lietuvoje tikrai daugiau patenkinti savo gyvenimu nei bės pozityviai dalyvauti visuonei Rusijoje ar Baltarusijoje. tie, kurie ją vertina gerai. Vie- menės gyvenime ir dalykiškai
Bet akis vis dar bado faktas, noje ES apklausoje tokia pri- įsipareigoti. Valstybės ir visuokad vis dėl to demokratinių klausomybė nuo savo ekono- menės susvetimėjimas viena
vertybių sistema Lietuvoje dar minės situacijos vertinimo kitos atžvilgiu Lietuvoje jau
nėra visiškai įsitvirtinusi kas- stipriausiai pasireiškė Lietu- pasiekė nesveiką ribą.
dieniame gyvenime.
vos bei Rusijos gyventojų at(Bus daugiau)
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Kovo 11-osios

minėjimas

Toronte llal SAVAITE

liktomis lietuviškomis daino- pasirodė su žaismingomis
mis užbūrė publiką: P. Tamo- dainomis - Šaltinis (Noviko ),
šaičio Kai uždainuoju, V. Ja- Šarkela varne/a (Tamulionio)
kubėno harm. Aš jaunas eisiu, ir Lelijos (Noviko ). Pabaigai
B. Dvariono Žvaigždutė, S. visi kartu dainavo Sąjūdžio
Šimkaus Kur bakūžė samano- laikais pamėgtą dainą Žemė
ta. Akompanavo Danguolė Lietuvos.
Radtke.
Taręs padėkos žodį prisiPuikiai susidainavęs Ana- dėjusiems prie minėjimo ruopilio sodybos vaikų ir jaunimo šos bei visiems atvykusiems
kvietė į sceną tenorą Arūną choras "Gintarėliai", vado- nepaisant savaitgalio sniego
Radtke, kuris sugiedojo Lie- vaujamas Deimantės Grigu- pūgų, K. Manglicas pakvietė
tuvos himną, akompanuojant
Danguolei Radtke. Tolesnei
programos eigai vadovavo Vilija Bijūnaitė.
Kun. Algimantui Žilinskui sukalbėjus invokaciją, buvo pristatyti garbės svečiai.
Sveikinimo žodį tarė garbės
konsulas Liudas Matukas ir
KLB valdybos pirmininkė
Joana Kuraitė-Lasienė. Perskaitytas Lietuvos seimo narės
Irenos Degutienės sveikinimas. Tėvynės sąjungos Kanadoje pirmininkas Eugenijus
Čuplinskas supažindino klausytojus su minėjimo kalbėtoja,
ambasadore Ginte Damušyte,
su jos veikla ir paskyrimais
prieš atvykstant į Kanadą naujos Lietuvos ambasadorės pareigoms.
Sol. Arūnas Radtke (dešinėje) su akompaniatore muz.
Ambasadorė savo paskaitoj e aptarė pilietinės visuo- Danguole Radtke, meninės programos atlikėjai Kovo 11-osios
minėjime Toronte
menės ugdymą Lietuvoje, išryškindama iššūkius tokios visuomenės vystymuisi. Ji pa- tienės, sužavėjo visus liaudies visus pasivaišinti ir pabendteikė ir išvadas apie morali- daina Už žalių miškelių, Nau- rauti parapijos kavinėje. Minės atsakomybės, rimtos ži- jalio Lietuva brangi, Gaučio nėjimo mecenatai buvo Prisiniasklaidos vaidmenis ir pilie- Barė Jonas, Noviko Gaideliu kėlimo kredito kooperatyvas,
tinės iniciatyvos būtinybę. Jos bei Gorbulskio daina Visiems Lietuvių kredito kooperatymintys - ir aktualios, ir logiš- mažiems ir dideliems, kurioje vas "Parama", Tautos fondas
kai pagrįstos - buvo labai tei- solo partijas pasigėrėtinai at- Kanadoje ir Prisikėlimo paragiamai klausytojų įvertintos. liko Jonas Juodis ir Aida Vil- pija. Atspausdintoje progra(Žr. straipsnį šiame TŽ nume- kelytė. Beveik visos dainos mėlėje taip pat įrašytas Kanaryje). Padėką G. Damušytei buvo dainuojamos a cappella. dos lietuvių fondo sveikinivisų vardu išreiškė Vytautas
Dar kartą A. Radtke atėjo mas "Nuoširdžiai sveikiname
Bireta, įteikdamas jai dovanė į sceną padainuoti keletą gra- visus lietuvius, ypatingai šio
lę - Kanados čiabuvių kūry žių ne lietuvių kompozitorių minėjimo prelegentę, dalyvius
bos skulptūrėlę.
kūrinių - Tosti L 'ultima can- ir rengėjus, šia garbinga LieMeninei programai grįžo zone, Mahler Ich hab'ein glue- tuvos nepriklausomybės atį sceną tenoras Arūnas Radt- hend Messer, Puccini E luce- statymo sukakties proga". Dlv.
(Ntrs. R. Jonaitienės)
ke, kuris savo meistriškai at- van le stelle. O jaunimo choras
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė - Kovo
11-osios minėjimas įvyko Toronto Prisikėlimo par. salėje
sekmadienį, kovo 9, 4 v.p.p.
Susirinkusius kelis šimtus lietuvių iš Toronto ir Hamiltono
pasveikino Tėvynės sąjungos
Toronto skyriaus pirmininkas
Kazimieras Manglicas. Jis pa-
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Muz. Deimantė Grigutienė (kairėje) su Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choru "Gintarėliai"
- meninės programos atlikėjai Kovo 11-osios šventėje Toronte š.m. kovo 9 d.

Ateityje - beviziai ryšiai
Kovo 17 d. Lietuvos ambasadorius JAV Audrius
Brūzga ir JAV Krašto saugumo departamento sekretorius Michael Chertoff Vašingtone pasirašė Lietuvos ir
JAV tarpusavio supratimo
memorandumą dėl JAV vizų
atsisakymo programos reikalavimų ir papildomų saugumo kriterijų įgyvendini
mo. Memorandumas nėra
sutartis, skelbianti bevizio
režimo pradžią.
Memorandumo pasirašymas patvirtina šalių pasirengimą sustiprinti teisėsau
gos įstaigų bendradarbiavimą, siekiant padidinti readmisijos priemonių efektyvumą, pagerinti oro uostų saugumo kontrolę, užtikrinti keitimąsi informacija apie pamestus asmens dokumentus
ir grėsmę visuomenės saugumui galinčius kelti asmenis.
Bus siekiama sudaryti vienodas įvažiavimo sąlygas abiejų
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LIETUVOJE
kertasi su reikalavimu uždaryti antrąjį jėgainės bloką ir
neoficialiais pasiūlymais
kaip alternatyvą Lietuvai
skirti didesnę kvotą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijai. Jo teigimu, šiandien padėtis yra iš esmės pasikeitusi nuo tų metų, kai vyko derybos dėl Ignalinos anksčiau apie energetinį solidarumą ir saugumą buvo
tik kalbama, o dabar šie
klausimai yra įtvirtinti dokumente. Prezidentas V. Adamkus, anksčiau primygtinai
tvirtinęs, kad Lietuvos delegacija į Briuselį nevyko derėtis dėl Ignalinos, vis tik sakė, kad kalbos apie elektrinės darbo pratęsimą dar yra
aktualios. Prezidento teigimu, laimėjimu reikėtų laikyti tai, kad šis klausimas nebėra ignoruojamas. Numatoma naują energetikos strategiją parengti dar šiais metais.

algos
Pastaruoju metu mokyšalių piliečiams.
tojų darbo užmokesčio dyKartu su Lietuva memorandumus pasirašė Slovakija džio klausimas tapo vienu
ir Vengrija. Memorandumą aštriausių klausimų. Nuosaijau yra pasirašiusios Čekija, kioji Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos
Estija ir Latvija.
(LŠDPS) dalis, vadovaujaInterpeliacija premjerui
ma R. Osipavičiūtės, su vyKovo 18 d. seimo frakci- riausybe pasirašė susitarimą,
jos Tvarka ir teisingumas se- kuris numato, jog nuo 2011
niūnas Valentinas Mazuro- m. pradžios vidutinė mokynis užregistruotą ir seimo tojo alga neatskaičius monarių pasirašytą interpeliaci- kesčių viršys 4,000 litų. Nuo
jos vyriausybės vadovui Ge- 2009 m. pradžios atlyginimų
diminui Kirkilui tekstą įteikė kilimas numatomas vidutiseimo pirmininkui Viktorui niškai 10%, o nuo rugsėjo
Muntianui. Partijos Tvarka ir ld. - dar 10%. Taip pat moteisingumas siūlytą interpelia- kytojams būtų pridedamos
ciją savo parašais parėmė 58 netiesioginiam darbui su
seimo nariai, atstovaujantys mokiniais skirtos papildoTėvynės sąjungos, Liberalų mos valandos. 2010-2011 m.
sąjūdžio, Darbo bei Tvarkos atlyginimų augimas planuojamas kasmet po 10%.
ir teisingumo partijoms.
Daugelis opozicinių parInterpeliacijoje surašytos beveik dvi dešimtys klau- tijų ilgalaikės atlyginimų kė
simų, kurių dauguma susiję limo strategijos 2009-2011
su Lietuvos energetika: Ato- m. pasirašymą įvertino kaip
minės elektrinės įstatymo išsisukinėjimą ir naštos užrengimas, derybos su "NDX krovimą ateinančioms vyenergija", LEO LT steigi- riausybėms. Ir A. Bružo nuomas, būsimos Atominės elekt- mone, po rinkimų vyriausybė
rinės statybos bei elektros jau nebebus įpareigota laikytis
kainos, infliacija, mokytojų dokumente užfiksuotų nuoatlyginimų didinimas. Atsa- statų. Tam pritaria ir profsą
kymus į šiuos klausimus G. jungos dalis, vedama A. BruKirkilas seimo nariams turės žo, kuris nuo kovo 3 d. paskelbė neterminuotus streipateikti per dvi savaites.
kus. Streikuojantys reikalauja,
ES vadovų susitikimas
jog atlyginimai dar šiais meEuropos sąjungos (ES) tais vidutiniškai didėtų ne
viršūnių susitikime Briusely- 35% (15% nuo š.m. sausio ir
je kovo 14 d. buvo priimti 20% nuo rugsėjo), kaip žada
sprendimai, kurie sudaro pa- vyriausybė, o 50%.
lankias sąlygas konsultuotis
Konservatoriai siūlo vysu Europos komisija dėl Ig- riausybei perskirstyti 2008
nalinos atominės elektrinės m. valstybės biudžetą, skidarbo pratęsimo. Išvadose riant papildomai 190 mln.
buvo įtrauktos nuostatos dėl Lt švietimo darbuotojų atlypagalbos izoliuotos energe- ginimams pakelti ne mažiau
tikos rinkoms, taip pat su- kaip 25% nuo 2008 m. batarta, kad integruota klimato landžio l d. Kovo 19 d. seikaitos energetinio saugumo mas nutarė sudaryti darbo
politika bus vykdoma išsau- grupę projektams dėl šviegant tvarų šalių vystymąsi. timo darbuotojų atlyginimų
Premjero Gedimino Kir- svarstyti ir parengti vieną
kilo teigimu, šios išvados projektą. RSJ
Mokytojų
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ANTANINA
URMANAVIČIENt:
Amžinybėn iškeliavo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio
(LLKS) Dainavos apygardos
partizanų vadas, dimisijos kapitonas, partizanų šlovės metraštininkas Kazimieras Savičius. 2008 m. sausio 15 d. netekome aktyvaus Tėvynės są
jungos Alytaus miesto skyriaus
steigėjo, pasižymėjusio rinkimų referendumų organizatoriaus, politinių kalinių spaudos platintojo, straipsnių patriotine tematika autoriaus, piliečio, labai besirūpinusio atsikuriančios kariuomenės ir
jaunųjų karių auklėjimo reikalais.
1925 metais ankstyvas pavasaris gražiai Savičių porai, gyvenusiai Marijampolėje, padovanojo pirmagimį sūnų, kuris kovo 4-ąją atsinešė ir gražų
Lietuvos karalaičio šv. Kazimiero vardą. Šeima sulaukė
dar trijų vaikų - sūnų Jono ir
Antano, jauniausios dukrelės
Teresės. Vaikai augo darnioj,
mūsų laisvės šauklio ir žadintojo Vinco Kudirkos idealus
suprantančioj šeimoj. Tėvas

Tėvynę 01ylėjęs

labiau nei save

Su partizanų vadu atsisveikinant
mėginimą su bendraminčiais
pabėgti buvo pasodintas į griež-

tojo režimo lagerį "Gorkij'',
kuriame buvo įkalinti žmogžudžiai. Tuko Kazimierui "paviešėti" ir Vorkutos lagery,
susidurti su 1953 m. rugpjūčio
l d. politinių kalinių streiku ir
kruvinu streikavusių susidorojimu.
1955 m. baigėsi kalinimo
laikas, ir Kazimieras ištremiamas į Šiaurės Uralą, kur buvo
ištremti 1946 m. motina, brolis ir sesuo. Motina buvo mirusi badu, brolis Antanas nužudytas lagery, likusi tik se- LLKS Dainavos apygardos
suo. Brolis Jonas, Tuuro apy- partizanų vadas dimisijos
gardos partizanas, žuvo 1947 kapitonas a.a. Kazimieras
m. 'Il'emty susipažino su Julija Savičius

gyveno iki 1967 m. Grįžęs Lletuvon, įsikūrė Alytuje. 1972
m. neakivaizdiniu būdu baigė
Vilniaus pramonės ir statybos
technikumą.
Sulaukęs

Atgimimo, noriai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą.
Pradėjo rinkti laisvės kovotojų nuotraukas. Per tūkstantį
jų surinko. Dauguma jų sudėtos "Laisvės kovų archyvuose". Laisvės kovų istorijai atminti -Alytaus kariniame dalinyje įkūrė Laisvės kovų muziejų. 2004 m. lapkričio 23 d.
muziejuje lankėsi Amerikos
ambasadorius Lietuvai. Jis rašė: " ...šių dienų vaikai turi žinoti ir suprasti savo šalies istoriją, kad brangintų dabartį

priklausė Šaulių sąjungai.

Kazimieras mokėsi Marigimnazijoje. 1943
m. vokiečiai suėmė ir su kitais
Lietuvos jaunuoliais vežė į
Vokietiją. Drąsiam, vikriam
vaikinui pavyko iššokti iš važiuojančio traukinio ir pabėg
ti. Saugodamas tėvus nuo didelių bėdų, Kazimieras apsigyveno pas ūkininką Antaną
Vaičiuij Turiškių kaime, netoli
Krosnos. Prasidėjus antrai bolševikų okupacijai, grįžo gimtinėn ir 1944 metais įstojo i Marijampolės ekonomijos mokyklą. Joje įsikūrė pagrindinė
organizacija, kurios nariu buvo ir Kazimieras. Moksleivių
veikla susidomėjo saugumas.
Prasidėjus tardymams, besimokančiųjų gretos retėjo. Pajutęs, kad yra sekamas, K. Savičius su draugu 1945 m. balandį pasitraukė pas partizanus i Varnabūdės mišką, turė
jo slapyvardį Sakalas.

jampolės

Partizano K. Savičiaus lydėjimas i amžinojo poilsio vietą

vičiaus įsteigtas Laisvės kovų

1945-ųjų vasarą partizanų

patyrus išdavystę, Kazimieras įsitraukė į "Geležinio vilko" Stirnos rinktinę
Kazlų Rūdos miškuose. Buvo
paskirtas rinktinės vado Sakalo adjutantu, slapyvardžiu
Uranas. Dalyvavo susišaudymuose su enkavėdistais. Kovojančią Lietuvą skandino išdavystės. 1946-ųjų sausį Kazimieras ryšininkų Vogonių sodyboj e buvo išduotas Vyto
Masiukonio-Plutono. Nukentėjo ir Vogonių šeima.
Marijampolės saugume
reikėjo iškentėti žiauriausius
tardymus, patirti nežmoniškus kankinimus. Už meilę Tė
vynei, gimtų namų gynimą,
okupacinis teismas nuteisė 10
metų kalėti ir 5 metus likti be
teisių, 1946 m. vasaros pabaigoje belangiais buvo nuvežtas
į Komiją, Uchtos lagerį. Už

laiko ir mielai bendravo su rajono ir miesto moksleivija.
Jauniesiems Kazimieras sakė,
kad mirtis kaip šešėlis partizanus sekė visur. Ištverti tą įtam
pą padėjo Tėvynės meilė ir tikėjimas. Nepriklausomoje Lietuvoje aukštai įvertinti partizano Kazimiero Savičiaus nuope1nai Lietuvai Tėvynei. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, N laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.
Nustojo plakti kilni, poilsio nežinojusi širdis. Labai
daug susirinko žmonių su juo
atsisveikinti. Alytiškių gausioje minioje buvo atvykusių
iš Varėnos, Druskininkų, Lazdijų. Prie karsto Garbės sargyboje - jauni kariai, savanoriai, šauliai partizanai. Partizanas mirė tikėdamas, kad
laisvės medis, krauju aplaistytas, bus saugomas ateity, nenustos žaliavęs.
Su Kazimieru atsisveikinti atvyko Jonas Čeponis, LLKS prezidiumo pirmininkas,
dimisijos pulkininkas, Karo
prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos
ministerijos viršininko pavaduotojas Arūnas Dudavičius,
Dainavos, Didžiosios kovos,
Vyčio, Tuuro, Vytauto partizanų apygardų atstovai, Alytaus
A. Ramanausko-Vanago vid.
m-klos mokiniai, Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų
Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės kariai, Alytaus, Lazdijų rinktinių šauliai, politkaliniai, tremtiniai, Didžiosios
kunigaikštienės Birutės MPB
kariai, Tėvynės sąjungos Alytaus m. skyriaus nariai, pirmininkė ir Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Rima Rakauskienė. Grojo kariškių orkestras. Nuvilnijo salvės, sudrebinusios žmonių širdis, o
ir dangų remiančias, kapų
šventą tylą saugančias pušis.
Atsisveikinimo žodį tarė
J. Čeponis. Apgailestavo, kad
laisvės kovotojų, jų šeimų narių sveikata mūsų valdžiai nerūpi. A Dudavičius sakė, kad
pokario atmintį saugos K. Sa-

būriui

Kalba Jonas eponis, LLKS prezidiumo pirmininkas, dimisijos pulkininkas, Lietuvos partizanų vadas. Jo dešinėj Arūnas Dudavičius, kairėje Vytautas Nenartonis
Popieraite, penkių Tuuro apygardos žuvusių brolių partizanų seserimi, norėjusia būti
mokytoja, besimokiusia Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1963 m. parvažiavusiai
šeimai į Lietuvą nebuvo leista
apsigyventi joje.
Matyt dar galiojo 1956.11.5
LKP CK biuro nutarimas; kad
teistų asmenų grįžimas Lietuvon - žalingas, ir buvo kreiptasi į SSSR Aukščiausiosios
tarybos prezidiumą su prašymu, kad būtų uždrausta Tėvy-

nėn gtjžti politkaliniams, tremtiniams. Nesulaukus iš Maskvos atsakymo, Lietuvoj kolaborantų valdžia išleido įsaką,
draudžiantį grįžti laisvės kovotojams. (N. Chruščiovui atėjus valdžion, politinis klimatas šiek tiek atšilo; nuteistųjų
bylos buvo peržiūrėtos. Vieniems sumažintas bausmės
laikas, kiti iš konclagerių išle isti. Viso šito ir išsigando
LKP sekretoriai). Tėvynėj ko-

ir vertintų bei saugotų laisvę
ateityje. Mes mielai bendradarbiaujame ir dirbame kartu,
saugodami Lietuvos laisvę.
Lietuvos patirtis tai puikus
pavyzdys, skleidžiant laisvės
idėjas per pasaulį".
Kazimieras - partizanų
palaikų paieškų ir perlaidojimo organizatorius, paminklų
žūčių vietoje statymo, šventinimo iniciatorius. 1991-ųjų
sausį su savanoriais iš Alytaus
munistų atstumtą Kazimierą buvo parlamento gynėjų, Liepriglaudė Latvija. Liepojoje tuvos savanorių gretose. Rado

muziejus. R Rakauskienė padėkojo Kazimierui, ištvėru
siam išdavystes, kančias, nepalūžusiam, ateities kartoms
rašiusį partizanų šlovės metraštį. Dainavos partizanų apygardos vado pavaduotojas Vytautas Nenartonis papasakojo
apie padarytus darbus kovoj ančiai ir atsikuriančiai Tė
vynei.
Tebūna ramu jam ilsėtis
dzūkiškoj žemelėj. Kazimieras labiau už viską, labiau už
save mylėjo savo Tėvynę. Nesunku jam buvo peržengti materialumo slenkstį ir dirbti jai,
Lietuvai.
Pasigesime jo dvasinės
šilumos, drąsinančio žodžio,
patarimo. Gero, rūpestingo
tėvo ir senelio ilgėsis sūnūs ir
vaikaičiai, o žmona Julija - ištikimo gyvenimo draugo.

Sužeistos, suaižytos, sušaudytos l PrisikėU vėliavos gyventi. l Viršum bokštų, virš pilių, l Virš vėjų keturių l Dega amžina l
Prisikėlimo šventė„./ (Z. Stunžėnienė)
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Pripažinta nepriklausomybė

Ko~o.11-osios iškilmių kariuomenės paradą

2008 m. kovo 11 d. stebi Lietuvos vyriausybės

Ntr. iš seimo archyvo

nanm

Gyvenęs

su Lietuva, dirbęs Lietuvai

Ambasadorius Algirdas Žemaitis 2008 m. kovo 9 d. šventė 75-metį
BERNARDAS ŠAKNYS

Uetuva didžiausia vertybė
Ambasadorių Algirdą Žemaitį sutikau Vilniuje, grįžusį
tik ką iš Romos. Jis vasarą gyvena Italijoje, o žiemą ir pavasarį grįžta į Vilnių, kur su
žmona žemaite Jadvyga- pagimdžiusia ir išauginusia penkis vaikus - yra įsikūręs sostinės senamiestyje savame jaukiame bute.
.., Ar ne svetima Algirdui
Zemaičiui Lietuva? Jaunatviškai nusiteikęs, žvalus amAmbasadorius Algirdas
basadorius į šį klausimą atsaŽemaitis
ko trumpai: - Lietuva man,
kaip ir žemaitei žmonai Jad- jančias vietas. Nuo 1966 m.
vygai bei penkiems mūsų vai- dirbo JAV Valstybės departakams - brangi Tėvynė, kurios mente, o nuo 1968 metų Paniekada neišsižadėjome, sau- saulinėje maisto ir žemės ūkio
gojome kaip didžiausią ver- organizacijoje (FAO) Romoje. Jis vadovavo šios organitybę.
zacijos projektams daugelyje
Žvilgsnis i praeitį
arabų kraštų. Nuo 1983 iki
Gimė Algirdas Žemaitis 1986 metų buvo šios organiza1933 m. Šalniškiuose, kur tuo cijos ambasadorius - atstovas
metu veikė Kazlų Rūdos urė Pietų Sudane.
1991 m. Algirdas Žemaidija, MarijampoJės apskrityje.
tis
buvo
paskirtas Lietuvos atKaro verpetai Zemaičių šeimą nubloškė į Vakarus. Al- stovu prie Maltos ordino Digirdas vidurinę mokyklą baigė džiojo magistro ir šias pareiVokietijoje, studijavo tarptau- gas ėjo iki 1994 metų.
1992 m. Lietuvos vyriautinę teisę Bonos universitete,
sybės
prašomas, A žemaitis,
vėliau - Oxfordo universitete
dar
nesulaukęs
pensijos, iš
gavo bakalauro ir magistro
laipsnius ekonomikos, politi- FAQ atsistatydino ir sutiko
kos ir filosofijos srityse. Jis dirbti Lietuvai už ketvirtį iki
buvo pirmas lietuvis pilnatei- tol gaunamo atlyginimo. Jam
sis šio pasaulinio garso univer- vienam iš pirmųjų buvo suteiktas LR Nepaprastojo ir
siteto studentas.
Gabus ekonomistas -JAV įgaliotojo ambasadoriaus ranpramonėje užėmė vadavau- gas, ir jis buvo paskirtas Lie-
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tuvos respublikos pastoviu atstovu prie FAQ Romoje.
Išeivijoje A. Žemaitis užėmė vadovaujamas pareigas
daugelyje už Lietuvos nepriklausomybę kovojančių organizacijų ir ypač aktyviai pasireiškė ateitininkų veikloje,
kur buvo Sendraugių sąjun
gos centro valdyboje. Pasižymėjo Vidurio Europos krikščionių demokratų bei Pasaulinėje unijoje ir daugelį kitų
krikščioniškų organizacijų.
Jis, kaip ir tėvas Vincas, mokytoja motina Bronė, brolis
Kęstutis visur ir visada pasisakė už laisvą Lietuvą, rėmė
kovą dėl nepriklausomybės.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Algirdas žemaitis ištiesė savo kaip politiko, diplomato ekonomisto ranką.
1992-1999 metais A žemaitis
iš FAO Lietuvos ekonominėms galioms stiprinti parengė bei talkino parengiant daugybę vertingų projektų, susijusių su žemės ūkiu bei mityba. Jų vertė apie 14 milijonų
litų. Tuo tarpu per minėtą laikotarpį kukliai išlaikoma ambasada, įskaitant A. žemaičio
atlyginimą, kainavo 3.5 min.
litų. Buvęs užsienio ministeris
Al~rdas Saudargas paskyrė
A. Zemaitį neetatiniu be atlyginimo konsultantu prie Lietuvos ambasados Italijoje neribotam laikui, norėdamas
nors iš dalies atsidėkoti Lietuvos sūnui.
Nukeltai
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Taip pat bi lietai kitomis oro
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Kanados vyriausybė pripažino Kosovo nepriklausomybę, sukeldama Serbijos
protestą. Serbija atšaukė savo ambasadorių Kanadai,
ketindama jį sugrąžinti tada,
kai Kanada pakeis savo nutarimą. Prieš mėnesį Kosovo
vyriausybė paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos.
Kosovo teisę būti savarankiškais jau pripažino daugiau kaip 30 valstybių. Krašte, kuris nuo seno buvo Serbijos teritorija, daugiau kaip
90% gyveno albanų tautybės
žmonės. Tik NATO kariai
1999 m. sustabdė serbų žiaurų susidorojimą su albanais.
Nuo to laiko kraštą saugo
Jungtinių Tuutų organizacijos taik:dariai. Thčiau serbų
išpuoliai, paskelbus Kosovo
nepriklausomybę, palietė ir
juos. Serbai padegė JAV ambasados pastatą, kilus riaušėms, sužeisti NATO ir Jungtinių Tautų organizacijos
taikdariai, padegti ir susprogdinti jų automobiliai.
Liberalų partijos kandidatai laimėjo trijose apylinkėse iš keturių, dalyvavusių
federaciniuose rinkimuose.
Didelę daugumą balsų rinkėjai atidavė Bob Rae ir
Marta Hall Findley (Toronto). Kiek labiau įtempta rinkiminė kova vyko Vankuveryje tarp konservatorių ir liberalų kandidatų. Rinkiminė pergalė atiteko liberalų
partijos kandidatui. Vienintelėje Saskatchewan provincijoje laimėjo konservatorių
kandidatas. Liberalai tikisi,
kad naujieji parlamento nariai padidins partijos įtaką,
nuramins S. Dion kritikus ir
padės, pasinaudojant konservatorių skandalais, surengti rinkimus.
Nuo 1990 m. dabar pats
nepalankiausias laikas norintiems įsigyti gyvenamąjį
būstą. Palyginus namų kainas ir gaunamus atlyginimus,
šį norą įgyvendinti nelengva.
Norintiems įsigyti šiuolaikinį butą (condo) teks išleisti
30%visų pajamų prieš atskaitant mokesčius. Perkantiems sujungtą namą (townhouse or semi-attached) pareikalaus 42%, o dviaukštis
atskiras namas - 48% visų
gaunamų pajamų. Bankai tikisi, kad palyginti nedidelės
paskolų palūkanos, mažė
jančios namų

kainos ir didinami atlyginimai bus palankūs pirkėjams.

Ministeris pirmininkas
S. Harper pateikė 2.5 mln.
dol. teismo ieškinį liberalų
partijai už melagingų žinių
skleidimą. Liberalų partijos
atstovai apkaltino ministerį
pirmininką bandymu papirkti buvusį nepriklausomą parlamento narį, už balsavimą
konservatorių naudai žadė
dami l mln. gyvybės draudimą. Šie teiginiai, patvirtinus

žmonai ir dukrai, buvo išspausdinti knygoje apie Ch.
Cadman. S. Harper neigia
bet kokius bandymus papirkti ir kaltina liberalų vadovą S. Dion melagingų žinių skleidimu.
Peanono oro uostas brangiausias ne tik Kanadoje, bet
ir visame pasaulyje. Mokesčių už įvairias paslaugos dydžiu jau lenkia buvusį brangiausią Tokio Narita tarptautinį oro uostą. Thi nustatė komisija, išnagrinėjusi ir
palyginusi 21 Kanadoje
esančių oro uostų finansinę
ūkinę veiklą. Pagrindinis rodiklis - keleivių aptarnavimo skaičius, tenkantis vienam oro uosto tarnautojui.
Modemus Turonto oro uostas aptarnauja tik 79, Kalgario -173, Vankuverio -131.
Turonte beveik dvigubai didesni nei kitur automobilių
saugojimo, lėktuvų nusileidimo, kiti mokesčiai. Oro
uosto administracija tvirtina,
kad tenka mokėti atnaujinimui paimtas paskolas, dalies
pelno reikalauja ir Kanados
transporto ministerija. Kritikai išsako abejones dėl neapgalvotų išlaidų, kai neaptarus būsimo keleivių srauto
ir Toronto ateities galimybių, atnaujinimui ir išplė
timui buvo išleistos didelės
sumos pinigų.
Vmipege surengtas socialinės rūpybos medicininio aptarnavimo organizatorių pasitarimas. Artimiausiu dešimtmečiu laukiama "sidabrinės bangos". Pensininkais
taps 3,6 mln. kanadiečių,
žmonių su fizine negalia
skaičius padidės irgi tiek pat.
Susitikime aptarta įvairių
provincijų patirtis, kaip geriau pasiruošti kanadiečių
senatvės priežiūrai. Kaip parodė paskutinės apklausos,
valstybė turi susirūpinti ne
tik pagalbos reikalingais
žmonėmis, bet ir jų globė
jais. Įvairūs tyrimai atskleidė, kad nemažai rūpybos
darbuotojų patiria smurtą
nuo savo globotinių. Ilgalaikė priežiūra didina įtampą ir
neretai tampa širdies ligų
prie~astimi globėjams.

Salta ne tik žemės gyventojams. Po šiluminiu apklotu dvi dienas teko saugoti
kanadiečių gamybos pirmąjį
kosminį robotą Dextre. Iškėlus jį į erdvių stoties išorę,
dėl inžinerinių klaidų nebuvo įmanoma prijungti elektros srovės bei šildymo. Kadangi išorės temperatūra 128.C, teko po anklode saugoti brangųjį gaminį, kainavusį 200 mln. dol. Endeavour
astronautai pamažu ruošia jį
tarnybai erdvėje: pritvirtino
trimetrines rankas, įstatė
"akis" (foto kameras). 'Irijų
su puse metrų aukščio robotas gali pakelti iki 600 kg.
svorio. SK
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totojų išrinkti geriausiai
KENKS ŪKIUI
Po įsijungimo į Europos Lietuvą užsienyje pernai
sąjungą (ES) prasidėjusi pristatę žmonės, įmonės,
emigracijos banga Lietuvos miestai - "LT tapatybės"
ūkio raidai buvo naudinga, laureatai, kovo 14 d. buvo
tačiau ateityje gali atsirasti apdovanoti seime. Antrą
rimtų problemų. Vyriausy- kartą pagrindinės nominacibės užsakymu bendrovės jos laureatu tapo disko me"Ekonominės konsultacijos tikas Virgilijus Alekna, 2007
ir tyrimai" atlikto tyrimo m. gavęs UNESCO Sporto
išvados rodo, kad nors Lie- čempiono titulą. Specialus
tuva prarado apie penkta- prizas "Už veržlumą" skirdalį darbo jėgos, ekonomi- tas Londone gyvenančiai ir
niu požiūriu iki šiol šio reiš- konsultacijų bendrovei vakinio poveikis buvo labiau dovaujančiai 25 m. versliteigiamas nei neigiamas - ninkei Laurai Dzelzytei už
kelis kartus sumažėjo ne- pasiekimus verslo srityje ir
darbo lygis, darbo pajamos aktyvią kovą prieš klimato
ėmė sparčiai kilti ne tik did- kaitą. Daugiausia visuomemiesčiuose, bet ir kitur, su- nės balsų kultūros nominamažėjo socialinė įtampa. Be cijoje atiteko saksofonininto, nustatyta, kad ūkio augi- kui Petrui Vyšniauskui. Spormą skatino ir gyvenimo lygį to nominacijos laureate taLietuvoje kėlė užsienyje už- po dviratininkė Edita Pudirbtų pinigų srautai. Kita činskaitė. Druskininkų miesvertus, žinovai pažymėjo, tas pripažintas nominacijos
kad neigiama emigracijos "LT tapatybė. Turizmas" laiįtaka kasmet stiprėja, ir šis mėtoju. Verslo nominacijos
reiškinys ima kelti rimtą laureate tapo daugiausia
grėsmę . Nors išvykstančiųjų visuomenės balsų surinkusi
kiekį jau beveik kompen- lazerinių technologijų įmo
suoja grįžtantys, tačiau pas- nė "Ekspla", šiandien užitaruoju metu emigruoja manti daugiau kaip 70%
daugiausia jaunimas - pro- mokslinių pikosekundinių
duktyviausia darbo jėgos lazerių rinkos. Tradiciniu
dalis, be to, intensyvėja pro- tapusį "LT tapatybės" protų nutekėjimas - vis dau- jektą penktus metus iš eilės
giau lietuvių išvyksta studi- remia ir palaiko Kultūros
juoti į užsienį ir baigę moks- ministerija.
lus ten pasilieka.
VENGIA TARNYBOS
Seimo sprendimu šių
BRANGS KNYGOS?
metų norma šaukimui į priKnygų leidybos ir prekybos įmonių grupė "Alma valomąją karinę tarnybą littera" nepastebi anksčiau 1600 šauktinių. Tačiau maišleistų knygų kainų didė noma, kad surinkti tokį būrį
jimo tendencijos. Verslo bus sunku, nes jaunuoliai
vengia tarnybos. Populiagrupės nuomone, šių knygų
kainos ir toliau liks pana- riausi du būdai išsisukti šios. Dėl infliacijos, kylančių sveikatos problemos ir darbas užsienyje. Pagal įstaty
atlyginimų, brangstančio
mą yra numatyta 14 atvejų,
popieriaus ir kai kurių padėl kurių tarnyba gali būti
slaugų 2007 m. Lietuvoje išatidėta - mokslai, liga, artileistų knygų kainos didėjo
mųjų išlaikymas, stichinės
iki 10%. Numatoma, kad
panašios tendencijos išliks nelaimės, šeimos problemos
ir šiais metais. Populiariau- ir t.t. Daug kas labiau renkasi darbą užsienyje. Tučiau
sių knygų dešimtukuose yra
pramoginio, lengvesnio turi- be karinių dokumentų daunio grožiniai kūriniai, popu- gelyje Europos šalių legaliai
liariosios psichologijos lei- neįsidarbinama. Bene viediniai. Pastaraisiais metais nintelė galimybė išsisukti
vis daugiau dėmesio sulaukė nuo atsakomybės už vengiir lietuvių autorių knygos. mą atlikti karinę prievolę Konkurencija rinkoje dide- visiškas ryšių nutraukimas
su Lietuva. Karo prievolės
lė, todėl natūralu, kad knyadministravimo tarnybos
gų sutiktuvėms leidėjai skiViešųjų ryšių skyriaus vedė
ria vis daugiau dėmesio.
UAB "Leidykla Vaga" ma- jas L. Bratikas tvirtina, kad
no, jog knygų savikaina tarnyba palaiko glaudžius
ryšius su visomis valstybipraėjusiais metais smarkiai
nėmis institucijomis, turi
padidėjo dėl pakilusių spaudos kainų ir brangusio po- duomenų bazes, kuriomis
pieriaus. "Vaga" kol kas išaiškinami išsisukinėj antys.
stengiasi knygų kainų nedi- Jaunuoliai, kurie gavę šaudinti, supranta, kaip jautriai kimus nepasirodo ir nepraskaitytojai į tai reaguoja. Tu- neša kodėl, numatytos
griežtos baudos, o už pakarčiau ir toliau brangstant
energijai, žaliavoms, didė totinį neatvykimą gresia net
jant darbo užmokesčiui Lie- baudžiamoji byla. Tokių bytuvoje, leidėjai bus priversti lų teismui kasmet pateikiama apie dešimt. Plk. Arūno
tai daryti, rašo DELFI.
Dudavičiaus nuomone, šian"ITTAPA'IYBĖS"'IAURFATAI dien jaunimui trūksta atsaLGTIC žiniomis, 49 ša- komybės ir pareigos Tė
lių interneto tinklalapių var- vynei jausmų. RSJ
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Mieli Hamiltono lietuviai, jūsų Ekscelencija ambasadore Damušyte, svečiai, tautiečiai!
Šio minėjimo organizatorių vardu sveikinu visus susirinkusius Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo proga. Kiekvienais metais, Hamiltono lietuviai susirenka šioje salėje paminėti tą
itin drąsų žingsnį, kai 1990-aisiais metais Lietuva raudonajam okupantui ir visam pasauliui
nedviprasmiškai paskelbė Tautos valią: Lietuva ~a nepriklausoma!
Šiemet šis minėjimas mums turi ypatingą
reikšmę, kad mes turime mūsų tarpe naujai
paskirtą laisvos Lietuvos atstovę Kanadoje,
jos Ekscelenciją ambasadorę Gintę Damušytę.
Ambasadore Damušyte, džiaugiamės jūsų paskyrimu Kanadoje, nuoširdžiai sveikiname jus
ir kviečiame žvelgti į mus kaip į jūsų ir laisvos
Lietuvos atramą šioje šalyje.
Kovo 11-ta. Ta nuostabi diena... Tas nuostabus įvykis. Kai mes švenčiame Kovo 11-t9,
mes švenčiame Tautos valios išreiškimą. Si
diena yra kupina prasmės todėl, kad jos šaknys
yra gilios. Mes dabar suprantame, kad Kovo
11-oji yra ne tiek įvykis kiek procesas. Procesas, kuris prasidėjo prieš šešiasdešimt aštuonerius metus, ir dar toli gražu nepabaigtas.
Lietuvių tautos valia per amžius - turėti
savo savarankišką, nepriklausomą valstybę.
Kai ši sunkiai atkovota bei naujai atstatyta
valstybė buvo žiauriai Stalino ir Hitlerio pasmaugta, ir mūsų Tauta buvo šių megakraugerių pavergta, prasidėjo tas procesas, kuris privedė prie Kovo 11-osios. Naikinti, tai naikino,
bet lietuvių tautos nesunaikino. Ir kartu su ja
išliko jos valia būti nepriklausoma, savarankiška, laisva!
Kai galvojame apie Kovo 11-tą, prisimename lietuvių ištikimybę laisvos Lietuvos idealui. Tui mūsų kovų ir kančių istorija. Kovo 11tos metu pagerbiame visus nukentėjusius laisvės vardu: į Sibiro pragarą ištremtus tautiečius, partizanus-didvyrius kaip Juozą Lukšą
Daumantą, Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ramanauską-Vanagą ir tūkstančius kitų, kurie
viską atidavė vardan Lietuvos, ir visus, kurie
patyrė komunistinės sistemos represijas, bet
neišdavė Tėvynės pataikaudami okupantui ir
jo parsidavėliams.
Kovo 11-ta yra jų testamentas mums. Ir
mes, išeivijos lietuviai, turėjom indėlį šitame
procese. Mūsų pastangos išlaikyti lietuvybę už
Lietuvos ribų tarnavo kaip gyvas ženklas pasauliui, kad lietuvių tauta tebegyvuoja ir trokšta užimti savo teisėtą vietą tarptautinėje plot-

Calgary, AB
LITUANISTINĖS MOKYKLOS vaikai vasario 23ąją susirinko į vieną klasę Užgavėnių švęsti. Pradžioje mokytojos pasakojo apie Užgavėnių valgius, žaidimus, pagrindinius veikėjus, kaukes,
apie daugelį svarbių dalykų.
Vaikai pakartojo, kad blynai
yra Užgavėnių valgis. Po pertraukėlės mokytojos atsinešė
priemonių, kad vaikai galėtų
pasigaminti kaukes. Kaukės
buvo įvairiausios: velniai, či
gonės, daktarai, raganos, giltinė ir net gandras. Kadangi
lauke buvo labai šalta, Užgavėnės vyko klasėje. Kai tėve
liai susirinko su gardumynais
ir blynais, buvo paskelbtos
gaidžių muštynės . Mokytoja
Aida buvo teisėja, ji pasirinko
du berniukus, o vėliau savanores mergaites. Energingai
vaikai kovėsi tarpusavyje. Kai
tėveliai pamatė, kad vaikai
per žiemą tokie stiprūs, tai ir

sveikinimas

mėje. Mūsų veikla

tiesiogiai ir netiesiogiai liudijo Lietuvos laisvės bylai. Nedavėm pasauliui
pamiršti Lietuvos, tad užtikrinom dirvą greitam Lietuvos nepriklausomybės "de facto"
pripažinimui. Kovo 11-tos procesas nepasibaigė 1990 metų kovo 11-ta diena su Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimu.
Visi prisimename, kiek dar Lietuvai reikėjo pergyventi, kol šis faktas buvo pripažintas: blokada, provokacijos, žiaurūs Sausio 13tos įvykiai, Medininkų žudynės, ir taip toliau.
Ir mes nelikom pasyvūs. Kiek mums teko važiuoti į Otavą demonstruoti už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, laiškus rašyti, parašus peticijoms rinkti. Per visus išbandymus
likom tvirti ir vieningi.
Lietuva laimėjo! Jos nepriklausomybė buvo pasaulio pripažinta. Tačiau Kovo 11-tos
procesas tuom nepasibaigė. Mūsų naujai atkurtai valstybei grėsė pavojus iš vidaus ir iš išorės. Reikėjo valstybę tvirtinti. Ir nemažai buvo pasiekta per trumpą laikotarpį. Atkurtos
moderniškos, demokratinės valstybės institucijos. Išvesta rusų kariuomenė. Prasimušta
tarptautinėje plotmėje: Vilniaus procesas,
NATO narystė, narystė Europos sąjungoje,
reikšmingas prisidėjimas prie pasaulio saugumo ir taikos buvusioje Jugoslavijoje, Irake,
Afganistane ir kitur. Ir kiek pasiekta kultūros
ir sporto srityse!
Ir mes, išeivijos lietuviai, nestovėjome
nuošalyje. Sekėme žinias iš Lietuvos. Rėmėme
kiek tik galėjome demokratines jėgas. Agitavom už Lietuvos priėmimą į NATO. Džiaugė
mės kiekvienu laimėjimu, kurį atvėrė Kovo
11-ta. Kovo 11-ta yra procesas - procesas kuris dar tebesitęsia.
Mes tikimės tolimesnių permainų laisvoj
Lietuvoj. Tikimės, kad Lietuva liks atspari bet
kokiam iššūkiui iš rytų, kad jos pamatai liks
tvirti. Tikimės, kad buvusių komunistų įtaka
valstybės gyvenime pagaliau išnyks ir, kad
nauja generacija laisvės dvasioje užaugintų
patriotų vis labiau pradės reikštis valstybės
gyvenime. Tikimės, kad tolimesnis Kovo 11tos procesas atneš dar daug laimėjimų.
Tad nepraraskime tos vizijos, vieningumo
ir patriotiškumo, kurių reikalavo Kovo 11ta.Visa tai dar labai reikalinga. Nenuleiskime
rankų! Būkime kartu su Lietuva!
(Kalba netaisyta. Sveikinimas buvo skirtas
ambasadorei G. Damušytei Kovo 11-osios
minėjime, kuris dėl labai blogų oro sąlygų
buvo atšauktas. Red. ).

jiems noras atėjo kautis. Po
kovų vaikai ir tėveliai dainavo
dainas. Kai visi užsinorėjo
valgyti, pasiėmė blynų ir gardumynų. Kol visi valgė, pagrindiniai veikėjai - Kanapinis
ir Lašininis (mokytojos Aida
ir Ramutė D.) atbėgo ir pradėjo muštis su maišais. Vieni
sakė, kad Kanapinis laimės, o
kiti, kad Lašininis. Kova tarp
Kanapinio ir Lašininio buvo
įtempta. Bet galiausiai Kanapinis laimėjo. Džiaugėsi visi,
kalbėjosi, visiems Užgavėnės
patiko.
Sivija Labanauskaitė (11 m.),
Kalgario Vytauto Didžiojo
lietuvių mokykla

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.

nrhl..ta..v FOUR SEASONS

IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED
Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar lik dėl informacijos
apie namus, vm,arnami us, ū k ius, žemes
Wasago , Staynerio ir
Coll i ngwoodo apylin kėse kreipk itės Į

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

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

Savininkas J u rgis Kuliešius

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

2008.111.26 Nr. 12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

lietuvių
bendruomenės vadovybė

Išrinkta Vokietijos
HŪTTENFELDAS, VOKIETUA. Šeštadienį, kovo 8,
Romuvos pilies konferencijų
salėse susirinko praeitą rudenį naujai išrinktoji 21-oji Vokietijos lietuvių bendruomenės taryba savo pirmam posėdžiui. Vokietijos lietuvių
bendruomenę sudaro 17 apylinkių. Didžiausia apylinkė VLB Romuvos apylinkė yra
Lampertheimo miesto dalyje,
Hiittenfelde, kur veikia Vasario 16 gimnazija ir Europos
lietuvių kultūros centras, kur
yra Vokietijos lietuvių bendruomenės ir Lietuvių kultūros
instituto būstinės, veikia Meilės lietuviškoji meno galerija.
Naujai sudarytos Tarybos
pirmas uždavinys buvo išsirinkti prezidiumą. Prezidiumo
pirmininku išrinktas Tomas
Bartusevičius (iš Dreis netoli
Wittlich), pavaduotoju dr. Vilius Lėnertas (iš Stegen prie
Freiburgo ), o sekretoriumi
Aidas Šiugždinis (iš Hiittenfeldo ). Po to Taryba pradėjo
dirbti savo įprastą darbą, iš-

Hamilton, ON
HAMILTONO AUŠROS
VARTŲ PARAPUOS 60 metų
jubiliejus įvyks gegužės 31,
šeštadienį. Padėkos šv. Mišios
vyks 3 v.p.p. Iškilminga vakarienė bus 4.30 v.p.p. Iš anksto
kviečiame kuo gausiau visus
šioje šventėje dalyvauti.
KVIEČIAME VISUS į Šiluvos Švč. M. Marijos jubiliejaus atidarymą, kuris įvyks balandžio 5, šeštadienį, Anapilio
Lietuvos kankinių šventovėje.
Pašventintas Šiluvos Mergelės
Marijos paveikslas mūsų parapijoje bus sutiktas balandžio
27, sekmadienį. 10 v.r. Paveikslo išlydėjimas iš mūsų parapijos vyks gegužės 4, sekmadienį, po antrų šv. Mišių. Paveikslas bus perduotas Anapilio
Lietuvos kankinių šventovei.
Švč. M. Marijos paveikslas St.
Catharines lankysis gegužės
3, šeštadienį, 4 v.p.p. Kviečia
me visas organizacijas šiose
iškilmėse dalyvauti. Inf.

klausyti eilę pranešimų (VLB
valdybos, Vasario 16 gimnazijos, kontrolės komisijos, garbės teismo ir t.t.) ir diskutuoti
aktualius Vokietijos lietuvių
veiklos klausimus. Tarp kitko
buvo įsteigta Vasario 16 gimnazijos naujo mokyklos pastato Statybos komisija, kurią sudarys trys Vasario 16 gimnazijos kuratorijos, trys Vasario
16 gimnazijos mokytojų ir trys
VLB valdybos atstovai bei dvi
architektės (Anke Liepaitė ir
Marina Auderytė ). Po valdybos atpalaidavimo nuo atsakomybės buvo renkama nauja
VLB valdyba. Dalia Henke
(iš Hamburgo) ir Martynas
Gaurilčikas (iš Mannheimo)
gavo po 12 balsų, Antanas
Siugždinis (iš Hiittenfeldo) 10 balsų, dr. Vincas Bartusevičius (iš Wittlich) - 9 balsus
ir Gintaras Ručys (iš Hiittenfeldo) gavo 8 balsus. Kontrolės komisijon buvo išrinkti Vasario 16 gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, Edmundas J ankūnas ir Laima Lipšy-

tė. Garbės teismo pirmininku
tapo Europos lietuvių kultū
ros centro direktorius Rimas
Čuplinskas (iš Heidelbergo ),
nariais - Marija Dambriūnai
tė-Šmitienė (iš Hiittenfeldo)
ir dr. Vilius Lėnertas.
Nors Taryboje buvo iškeltas pasiūlymas, kad VLB pirmininku būtų vienas iš tų, kurie gavo daugiausia balsų, valdyba pagal Bendruomenės
statutą to siūlymo nepaisydama, pati pasiskirstė pareigomis ir VLB valdybos pirmininku vėl paskyrė Antaną
Šiugždinį, gavusį 10 balsų, o
vicepirmininku dr. Vincą Bartusevičių, gavusį 9 balsus.
Iždininku tapo Martynas
Gaurilčikas, sekretoriumi
Gintaras Ručys, o Dalia Henke, per rinkimus į Tarybą surinkusi 12 balsų, liko tik nare.
Dėl šitokio pareigų pasiskirstymo kai kurie VLB Tarybos
nariai buvo nepatenkinti, tačiau formaliai negalima VLB
valdybai daryti jokio priekaišto. pv

Kanados Li tuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resum:ction Rd. oronto ON !f9A GI

Tel. : 4 16- 89-553 1

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Per 46 metus Jū ų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo
pagrindinis kapitalas davė 3.15 m ln . doL peln o lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, h umanitarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipen dįioms li etuvių studentam s.

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

lietuvių bankelis Kanadoje.
įsikūręs nuosavuose namuose -

Pirmasis

TALKA

LIETUVIŲ

KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
Fax. 905 544-7126
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

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

11

Dievas teikia mums mei l ę ,
kad mylėtume tą , kuri
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

7

E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
Jaunimo centro Čikago
je metinis susirinkimas įvyko
vasario 24 d. Čiurlionio galerijoje, sukviestas JC tarybos pirmininko Vaclovo Momkaus. Mišias atnašavo kun.
Antanas Gražulis, SJ. Popamaldų susirinkimą sveikinimu pradėjo V. Momkus, pakviesdamas susirinkimui pirmininkauti Antaną Valavičių. Invokaciją sukalbėjo

kun. A. Gražulis, SJ. Atsistojimu ir tylos minute pagerbti mirę JC nariai. Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė padarė
pranešimą - padėkojo kunigams jėzuitams, tarybai už
glaudų bendradarbiavimą išlaikant šį centrą, taipgi nurodydama, kokie buvo atlikti
darbai. Didžiausią rūpestį
kelia pastatų būklė. Jie seni
ir nuolat reikalingi pataisymų, kuriuos galima atlikti
dėka aukotojų ir Amerikos
lietuvių fondo. Daug padeda
centrą išlaikyti pagalbinis
moterų vienetas, kuriam vadovauja Anelė Pocienė. Mirus ilgamečiam iždininkui
Liudui Ramanauskui, iždo
apyskaitą pateikė valdybos
vicepirm. Viktoras J autokas
ir Jonas Tamulaitis. Pasak
pranešėjų, dėka narių įnašų,
gausių rėmėjų ir aukotojų
Jaunimo centro finansinė
būklė nekelia rūpesčių. Jaunimo centrą įsteigę jėzuitai,
prieš keletą metų jo administravimą perdavė pasauliečiams patys pasilaikydami
nuosavybės teises. Taryboje
~ra vienas atstovas jėzuitas.
Siuo metu juo yra kun. A.
Gražulis, SJ, einąs jėzuitų vyresniojo pareigas. Jis savo
žodelyje dėkojo tarybai ir
valdybai bei visiems susirinkimo dalyviams už parodytą
nuoširdų rūpestį šiais namais. Jis taipgi priminė, kad
šiais metais sueina 400 metų,
kai buvo įsteigta J ėzuitų provincija Lietuvoje. Esanti gera proga šią sukaktį paminėti
per JC metinę vakarienę metų
pabaigoje. Pasibaigus kadencijai, perrinkti 4 nariai į tarybą
ir 3 nariai į revizijos komisiją.

Australija
Vasario 16-osios 90-ąsias
metines iškilmingai paminėjo Sidney miesto lietuviai.
Šventė pradėta lietuviškomis
pamaldomis šventovėje. Minėjimas vyko Lietuvių klubo
patalpose. Jį pradėjo ALB
Sidney apylinkės pirm. Greta Savickaitė-Fletcher- Bernardo Brazdžionio eilėraš
čiu sveikino minėjimo dalyvius. Taipgi sveikinimo žodį
tarė Lietuvos garbės generalinis konsulas Sidney mieste
Viktoras Šliteris, linkėdamas
tautiečiams išlikti lietuvybės
saugotojais. Kalbą pasakė
dr. Vytautas Doniela apie
ilgą ir sudėtingą Lietuvos kelią į Nepriklausomybę. Ne-

įprastas

buvo

Nijolės

Jansveikinimas "Tris kartus laisva". Atlikdami meninę programą,
pirmieji scenoje pasirodė
uniformuoti jaunesnieji ir
vyresnieji skautai, parengti
Kristinos Rupšienės. Jie padainavo keletą dainų. Tautinių šokių pašoko "Sūkurio"
grupės šokėjai, taipgi parengti Kristinos Rupšienės.
Gražiai poetų eiles skaitė
studentai Aistė Zenkevičiū
tė ir Regimantas Kičas, neseniai atvykę iš Lietuvos.
Meninės programos viršūnė
- choro "Daina" pasirodymas. Choristai padainavo
gražių lietuviškų dainų, vadovaujant chorvedei Birutei
Aleknaitei, akompanuojant
muz. W. Wisnewski. Pabaigai
choras padainavo Lietuva kutės literatūrinis

dainų

šalis.

Sužavėti šventės

dalyviai išsiprašė
pakartoti.

šią dainą

Japonija
Vasario 16-oji paminėta
Tokio mieste. Lietuvos ambasada surengė šventinį priėmimą. Jame rečitalį atliko
žymi Japonijos pianistė Tomona Migazaki, pamėgusi
lietuvių kompozitorių M.K.
Čiurlionį, garsinanti Lietuvą
ir kituose kraštuose. Ji koncertavo ir Lietuvoje. Tada ji
buvo apdovanota tarptautinio konkurso "Muzika be
sienų" pagrindine premija.

Kinija
Lietuvos ambasada šio
krašto sostinėje Beijing Lietuvos nepriklausomybės šventės proga surengė diplomatinį priėmimą, kurio metu grojo akordeonistas Kazys Stonkus. Šventės proga Lietuvos
ambasada išleido kinų kalba
specialų leidinį

Kelias į Lie-

tuvą.

Buvo apdovanotas krepšinio treneris Jonas Kazlauskas už Lietuvos vardo garsinimą. Jis šiuo metu treniruoja
Kinijos krepšinio komandą.
Prancūzija
Kas mėnesį Paryžiuje
įvyksta Lietuvių bendruomenės susitikimai. Tada paprastai vyksta ir lietuvių mokyklos "Genys" užsiėmimai,
į kuriuos kviečiami visi vaikai. Į metinę Lietuvos nepriklausomybės šventę susirenka ir Paryžiaus apylinkių tautiečiai. Leidžiamas LB informacinis biuletenis Prancūzi
jos lietuvių žinios. Sausio 26
d. jau trečią kartą iš eilės Paryžiaus lietuviai rašė "Nacionalinį diktantą" Lietuvos
ambasadoje. Netrukus turė
tų pasirodyti Birutės Liuokytės Gambas vadovaujamo
"Nimfeliu" trio kompaktinė
plokštelė "Baltik", ypatinga
forma perteikianti baltų
folklorą. Šiais metais taipgi
turėtų pasirodyti knyga
Prancūzijos lietuviai, finansiškai remiama Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos vyriausybės. JA
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2008 m.vasario 29-kovo 2
d.d. Buenos Aires mieste, Argentinoje vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių
pirmininkų ir draugijų vadovų
suvažiavimas. Pirmąją suvažiavimo dieną renginys vyko
LR ambasados Argentinoje
patalpose. Thrp daugelio atstovų suvažiavime dalyvavo ir
sveikinimo bei įžangines kalbas pasakė Laura Tupe, Lietuvos respublikos laikinoji
įgaliotinė Argentinoje, Brazilijoje, Kolumbijoje, Urugvajuje, Venezueloje, Čilėje ir
Ekvadore.
Pirmąją suvažiavimo dieną vyko emigracijos ir reemigracijos padėties aptarimas,
diskusijos dėl kylančių problemų, galimybių, aktualijų. Pristatytas Migracijos informacijos centras ir jo veikla Lietuvoje. Diskutuota apie grįžtan
čius į Lietuvą su šeimos nariais
ne Lietuvos respublikos piliečiais. Šiuos klausimus pateikė
ir pranešimus skaitė Audra
Sipavičienė, Turptautinės migracijos organizacijos Vilniaus
biuro atstovė bei Antanas
Turčinas, Migracijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos Uhieniečių skyriaus
vedėjas. Baigiantis pirmajai
suvažiavimo dienai visiems
dalyviams buvo parodytas
Turptautinės migracijos organizacijos dokumentinis filmas

Namuose vieni.
Antrąją suvažiavimo dieną dalyviai rinkosi San Martin
miesto savivaldybės patalpo-

se. Susirinkimas prasidėjo
įžanginėmis kalbomis ir sveikinimais. Susirinkusius pa-

Nr.12

Veikėjų

suvažiavilllas Argentinoje

tų

Amerikos

Lietuvių

ruomenių pirmininkų

bendir drau-

gijų vadovų suvažiavimą.

Suvažiavimo metu buvo
išreikštas pageidavimas glaudžiau ir paveikiau bendradarbiauti Bendruomenėms pasinaudoj ant interneto teikiamomis galimybėmis. Labai
svarbus dėmesys tenka lietuvių kalbai, žinių gilinimui, mokymuisi lietuvių kalbos, rengimui internetinio tinklo, kurio
dėka būtų apsikeičiama įvai

Pietą Amerikos lietuvių bendruomenių pirmininką bei draugijų vadovą-vią suvažiavimo
dalyriai Argentinos Buenos Aires š.m. vasario 29-kovo 2 d.d.

sveikino prel. Edmundas Putrimas, PLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, dr. Ričardas
lvoškus, San Martin miesto
meras, PLB pirmininkė Regina Narušienė, ALOST pirmininkas Fernando Daratėnas,
PUS pirmininko Stasio Kuliavo sveikinimą perskaitė
PUS valdybos narys Juan Ignacio Kalvelis, sveikino AUS
pirmininkas Danielius Deveikis.
Šią dieną visas dėmesys
buvo skiriamas Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių
būklei aptarti. Pranešimuose

nagrinėjamos temos
lietuviškąjį tapatumą
(identitetą) Pietų Amerikoje.

buvo
apie

Aptartas ypatingai svarbus
lietuvių katalikiškų parapijų
Pietų Amerikoje praeities ir

dabarties vaidmuo. Suvažiavime buvo pateikti "Nemuno"
lietuvių kultūros draugijos
100 m. sukakties šventinio paminėjimo planai. Kalbėta apie
kuo platesnį bendravimą ir
bendradarbiavimą tarp veikiančių įvairių lietuviškų organizacijų, pasitelkiant interneto galimybes, dalintasi komunikacijos ir vadovavimo
įgūdžiais. Aptarti ir pateikti

rengiamo PU Kongreso rengimo planai. Baigiantis šiai
dienai Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų
skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaitė aptarė užsienyje gyvenančių lietuvių pilietybės ir
dvigubos pilietybės klausimus.
Ilečiąją dieną Buenos Aires Aušros Vartų parapijos salėje vyko rengiamo projekto
"Turpkultūrinio dialogo stiprinimas, skatinant Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes
skaityti lietuviškas knygas ispanų - lietuvių kalbomis" aptarimas. Projektą pateik.ė viešnia iš Lietuvos, Viešosios įstai
gos "Dikės Labirintas" rengiamo projekto vadovė Rimantė
Sakalauskienė. Vyko diskusijos, pasisakymai. Aptarta suvažiavimo rezoliucija ir pateikti
ateities veiklos planai. Suvažiavimo pabaigoje Aušros Vartų
parapijos šventovėje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo prel. Edmundas Putrimas ir kun. Augustinas Steigvilas, MIC Vyko Kovo 11-osios
minėjimas.

Suvažiavimo organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos respublikos ambasadai
Argentinoje, San Martin
miesto merui dr. lvoškui, A.
Dulkei, ALOST. Argentinos
jaunimo sąjungai, Amerikos
Pietų Amerikos lietuvią jaunimas Argentinos Buenos Aires mieste prie paminklo Bendruo- lietuvių fondui ir PLB valdybai, padėjusiems surengti PiemenilĮ bei draugij11 vadovą suvažiavimo metu š.m. vasario 29-kovo 2 d.d.

Lietuvoje pasirodė ''Muzikos kalendorius"
EDVARDAS ŠULAITIS

tautas Strolia ir Algirdas Brazis išėjo pavasarį. Tuip

Vilnietis muzikologas Vaclovas Juodpusis
paruošė ir išleisdino jau 18-ąjį Muzikos kalendorių.
Jame pateikiamos Lietuvoje bei užsienyje gyvenančių lietuvių ir kitų muzikos darbuotojų - kompozitorių, atlikėjų, pedagogų gyvenimo, o taip pat muzikos kūrinių atlikimo sukaktys 2008-ųjų laikotarpiu. Kai kurie iš jų palydimi trumpų komentarų.
Kalendorius šiemet yra dar praplėstas - spausdinami straipsniai apie 2007 metais amžinybėn iškeliavusius muzikus. Tokių čia nemažai: lietuvių
liaudies dainų harmonizuotojas Pranas Tumošaitis
(1931-2007), Vytautas Strolia (1928-2007), Algirdas
Brazis (1915-2007). Pastariesiems dviem, JAV gyvenusiems, skirtas bendras straipsnis, pavadintas l')i-

pat čia kiek ilgesniais straipsniais pažymimi Pranas
Stepulis, Aldona Pakalnytė-Zujeva, Ona Narbutienė ir Leonas Povilaitis.
Kalendoriaus pirmame puslapyje rašoma apie
Lietuvos himno autorių dr. Vincą Kudirką, kurio
150 m. gimimo sukaktis bus minima 2008 m. gruodžio 31 d. (mirė 1899. XII.16). Sužinome, kad š.m.
sausio 1 d. suėjo 115 metų, kai gimė (Paaudruvėje,
Šiaulių apskr.) chorvedys, vargonininkas ir kompozitorius Juozas Bertulis (mirė Cikagoje 1969.IX.13).
Sausio 2 d. suėjo 85 m., kai Kaune gimė sml!ikioinkas ir kompozitorius Vytautas Jančys (mirė Cikagoje 1990.XIl.1). Sausio 3 d. buvo dešimtmetis nuo
JAV lietuvaitės Josephina Mileriūtės-Miller mirties
(gimusi Čikagoje 1915.11.12). Sausio 6 d. suėjo 25

ria informacija ir mokomasi
lietuvių kalbos, įsijungiant į
rengiamus kalbos tobulinimosi projektus; siekti, kad bū
tų įsteigtos kilnojamosios bibliotekėlės lietuvių bendruomenėse. Pareikštas priminimas ir paraginimas kuo aktyviau dalyvauti visuose jubiliejiniuose renginiuose, kurie
vyksta ir vyks Lietuvoje, minint Šiluvos 400 m. apsireiškimo sukaktį bei Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Suvažiavimo dalyviai kreipiasi į PLB, Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus valdybas
toliau remti Pietų Amerikos
lietuvių suvažiavimus. Visos
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos kviečiamos bendradarbiauti ir prisidėti rengiant PLJ Kongresą, kuris
vyks 2009 m. gruodžio-2010
m. sausio mėn. Kolumbijos,
Venezuelos lietuvių bendruomenės, ypač ten gyvenantis
lietuvių jaunimas, yra kviečia
mi kuo aktyviau įsijungti į Pietų Amerikos lietuvių veiklą.
Suprasdami dvigubos pilietybės svarbą, kaip būtinybę lietuviškam tapatumui išeivijoje
išsaugoti, kviečiama puoselėti
aktyvią veiklą ir suvažiavimo
dalyviai nutarė tuo reikalu
kreiptis į atitinkamas Lietuvos įstaigas.
Suvažiavimo priimtoje rezoliucij oje apgailestaujama
dėl Lietuvos respublikos
Konstitucinio teismo priimto
sprendimo dėl Pilietybės įsta
tymo išaiškinimo. Primenama, kad užsienio lietuviai visuomet išsaugojo pilietybę
kaip savo prigimtinę teisę.
Dar kartą kreipiamasi į Lietuvos seimą raginant priimti
aiškų, suprantamą ir visame
pasaulyje gyvenančių lietuvių,
jų vaikų ir vaikaičių tautiškumą saugojantį pilietybės
įstatymą.

prel. Edmundas Putrimas,
PLB Sielovados ir Pietų
Amerikos reikal~

m. nuo žinomo kompozitoriaus ir dirigento Juliaus
Gaidelio mirties (gimęs Daugėliškio valsčiuje
1909.IY.5).
Šiame leidinyje skirta vietos ir JAV dirbusiems
muzikams bei su jais susijusiems asmenims. Leidinio puslapiuose randame jų daugiau negu šimtinę.
Čia minimas ir šių eilučių autorius po spalio 15 d.
data. Rašoma, kad tada sueis 80 m., kai Kybartuose
gimė žurnalistas, daug dėmesio skiriantis muzikos
reikalų nušvietimui JAV spaudoje, kompozitoriaus
Vlado Jakubėno draugijos pirmininkas Edvardas
Šulaitis. V. Juodpusis taip pat teigia, kad jau dabar
muzikiniai faktai pradėti kaupti 2009 metų kalendoriui, kuris turėtų pasirodyti apie šių metų Kalėdas.
Leidinys turi 160 puslapių, išleistas su gražiu,
spalvotu viršeliu, kurį sukūrė dailininkai Dalia ir
Romas Duboniai. Šiemet yra sudaryta pavardžių
rodyklė, kas palengvina rasti norimų asmenų aprašymus.
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Kovo 11-osios šventė Venezueloje
Valgydamas skanius koldūnus, balandėlius ir kugelį, beklausydamas
lietuviškos muzikos tarp apie 80 lietuvių ir jų draugų pamačiau,
kad stipri meilė Lietuvai tegyvuoja Venezueloje
SAULIUS SIMONAVIČIUS

Apie 80 Venezuelos lietuir jų draugų susirinko Maracay mieste atšvęsti svarbią
Lietuvos šventę, Kovo 11-ąją.
Šitas buvo pirmas kartas per
trejus metus, kai Venezuelos
lietuviai susirinko šiame mieste. Ir gerai pavyko! Šventė
prasidėjo rytą su venezueliečio kunigo aukotomis šv.
Mišiomis. Mišios buvo ispanų
kalba, bet vietinis kunigas labai įdomiai per pamokslą įro
dė, kiek pats buvo skaitęs apie
Lietuvą ir jos istoriją, kai susirinkusiems pradėjo aiškinti
apie šios nepriklausomybės
prasmę mūsų tautai. Pasirodė
man, kad kunigas turbūt praeityje baigė kokius nors lituanistinius kursus, nes pradėjo Nuodugniai susipažinęs su Lietuvos istorija venezuelietis
minėti svarbias Lietuvos isto- kunigas aukoja šv. Mišias Kovo 11-osios proga Maracay
rijos datas, kurias yats, rodos mieste, Venezueloje
buvau pamiršęs. Sventė šiuo
ganizavimą įvairių renginių
būdu labai gerai prasidėjo,
per jos ilgą laiką šiose pareines teikė susirinkusiems progose ir apskritai už jos neišsegą patobulinti savo supratimą
miamą energijos kiekį lietuvyapie šią šventę, nes jau daubės išlaikymui. Jai įteikė iš
gelį metų nebeveikia lituametalo suvirintą, ant medžio
nistinės mokyklos Venezuemontuotą lietuvišką Vytį.
loje.
Maisto buvo prikrauta ant
Maracay miestas yra apvaišių stalo ir tiek buvo pasuptas kalnų. Šventė buvo puiruošta ir sunešta, kad net ir
kiai suorganizuota pasidžiaugvisiems dalyviams pakartojant
ti šio miesto gamta. Po Mišių
dar daug liko. Buvau labai padalyviai persikėlė į išnuomotą
siilgęs lietuviško maisto, jau
hacienda (poilsio vietą), pasijo neragavęs daug mėnesių,
keldami pusiaukely į vieno
tad pasinaudojau šia proga
Maracay miesto kalno viršūnę.
pasigardžiuoti! Prisikroviau į
Atvykus į įspūdingą geltonai,
savo lėkštę visokiausių lietužaliai ir raudonai išpuoštą Venezuelos Lietuvių bendruo- viškų mišrainių, šilto maisto pastogę, tuoj pat suskambėjo menės pirmininkė Marija buvo koldūnų, kugelio, balanlietuviška muzika. Buvome Elena Baronas Šukas ruošia dėlių, o pabaigai - saldžių liepastogės apsaugoti nuo saulės savo gamintą saldų lietuvišką tuviškų patiekalų prisikimšau.
karščio ir galėjome gražiu patiekalą
Po valgio elektroninis
vaizdu pasidžiaugti, nes nesipianinas pro garsiakalbius
matė nė vieno debesies.
bendravimą, nes visi vienas skleidė lietuvišką muziką. ViKiekvienam renginio da- kitą smalsiai klausinėjo apie sų ūpas tik kilo ir kilo, ir tuoj
lyviui buvo prisegta rengėjų asmeninių pavardžių kilmes. daugelis pradėjo šokti. Buvo
padaryta, gražiai su trispalvės
Garbės konsulas Vene- labai įdomi šokių mišrainė.
kaspinukais papuošta, saga su zueloj e Boris Petrasevičius Pagyvenusieji - dauguma
asmens lietuviška pavarde - panaudojo šią progą daugelio emigravę iš Lietuvos po Antar tai būtų jų dabartinė šeimos lietuvių akivaizdoje apdova- rojo pasaulinio karo - suko
pavardė, liekana iš tolimų lie- noti Venezuelos Lietuvių bend- įvairius ratelius, šoko jau iš
tuviškų šaknų, ar kokių susi- ruomenės pirmininkę Mariją prigimties žinomu polkos
tuokusių giminių. Ši kūrybin Eleną Baronas Šulcas už jos žingsniu. O jaunesnių kartų
ga idėja skatino susirinkusių nuopelnus bendruomenei- or- lietuviai - vyrai, žmonos, vaikai, jau gimę Venezueloje ir
dauguma, kurie niekada nebuvo išmokę polkos, prisiderino prie gyvo muzikos takto
su Venezueloje populiariais,
jų žinomais merengue ir salsa
šokių žingsniais. Net graudu
pasidarė stebint, kai ne vienam dalyviui - ir pagyvenusiems ir jaunesniems - ašaros
riedėjo nuo veido iš džiaugsmo, kaip visi taip nuoširdžiai
linksminasi lietuviškoje drauvių

gystėje.

Atsisveikindami visi renginio dalyviai minėjo, kad jau
nekantrauja norėdami dalyvauti ateinančiame lietuviškame renginyje, ir kad tik nereiGarbės konsulas Boris Petrasevičius, Venezuelos petuvių kėtų per ilgai laukti. O mano
bendruomenės pirmininkė Marija Elena Baronas Sukas ir atsisveikinimas su visais, kurie
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narys Saulius turėjo grįžti į savo miestus,
buvo lygiai toks pat...
Simonavičius
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
Režisieriaus Artūro Areimos debiutas įvyko Vilniaus
"Menų spaustuvės" Kitoje
salėje sausio 30-31 d.d. su
spektakliu Kelionė į kambario vidų pagal lenkų dramaturgo Michal Walczak pjesę.
Ši pjesė jaunąjį režisierių patraukė ne tik savitu magiškuoju realizmu, bet ir aktualia tematika. M. Walczak šią
pjesę parašė būdamas vos
23 metų, kai dar studijavo
režisūrą Varšuvos teatro
akademijoje. Jos herojus jaunas žmogus, žengęs pirmą žingsnį į suaugusiųjų pasaulį ir tada supratęs, kad
teks išlįsti iš savo saugaus
mikropasaulio.
Pagrindinis pjesės veikė
jas Ježis Skura priverstas suvokti visą begalinį žmogiškosios esybės trapumą - per išduotą meilę, sumindytą draugystę, prarastą darbą ir kankinančias vizijas. Jo jausmai
prieštaringi: laisvės svaigulys
ir baimė, netektis ir atradimas. Spektaklio metu scenoje buvo tik šešios kėdės,
trys peleninės ir šeši aktoriai: Tomas Rinkūnas, Daumantas Ciunis, Renius Juodzevičius, Olga Generalova,
Tadas Gryn ir Agnė Kiškytė.
Visi jie, įskaitant ir scenografę Simoną Biekšaitę, dar
studijuojantys būsimi scenos
profesionalai.
Aktorė Rūta Staliliūnai

tė atšventė

savo 70 metų jusausio 22 d. Kauno
menininkų namuose - kamerinėje aplinkoje ji įkūnijo
Motiną vokiečių dramaturgo
Harald Mueller pjesėje zyli
naktis. Tris kūrybingiausius
savo gyvenimo dešimtmečius aktorė vaidino Kauno
dramos teatro scenoje - sukūrė Barborą Radvilaitę pagal Juozo Grušo to paties
vardo pjesę, Noros vaidmenį
Henriko lbseno Noroje.
Prieš 15 metų palikusi didžiąją sceną, savo talento
gerbėjams pasirodydavo poezijos ir prozos skaitymų vakaruose, dalyvaudavo literatūros ir muzikos projektuose, Pažaislio muzikos festivalyje, o 2006 m. Kauno menininkų namų spektaklyje Paskutinis kavalierius sukūrė sebiliejų

nutės Adelaidės vaidmenį.

vanota Valstybine premija,
teatro "Kristoforo" prizu
(1998), Vyriausybės meno
premija, DLK Gedimino ordinu, Kauno "Metų menininkės" titulu (2001 ), o 2004
m. tapo Kauno miesto garbės piliete.
Viktoras Alekna, lietuvių literatūros tyrinėtojas,

rašytojas, publicistas, mirė
sausio 31 d. eidamas 93 gyvenimo metus. Gimė Pašlynyje (Raseinių r. ). 1933-1937
m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lotynų kalbą,
lietuvių literatūrą ir pedagogiką. Dirbo Naujosios Romuvos žurnalo redakcijoje,
mokytojavo Raseinių žydų,
Alytaus, Kauno, Laukuvos
gimnazijose. 1945 m. buvo
suimtas, kalėjo Vorkutoje.
Grįžęs 1957 m. dirbo melioracijoį e, mokytojavo Jonavos, Sirvintų mokyklose,
dėstė Vilniaus technikos institute. Nuo 1998 m. gyveno
Vilniuje. Žinomas kaip poetės Salomėjos Nėries kūry

bos

tyrinėtojas. Parašė

biogNepriklausomybės akto signataras kun.
Alfonsas Petrulis, savo išgyvenimų tremtyje knygą Oi,
ta Vorkuta, pasaką Ąžuolas,
knygą apie laisvės kovas Ūžė
žalia girelė, du eilėraščių rinkinius. Rašytojų sąjungos
narys nuo 1999 m. Apdovanotas LDK Gedimino ordinu (2006), Stasio Lozoraičio
premija (2003).
Operos dainininkė Violeta Urmana (Urmanavičiū
tė) vasario 16 d. dainavo pagrindinį vaidmenį Amilcare
Ponchieli La Gioconda operos premjeroje M~drido karališkame teatre. Sis yra vienas iš didžiųjų operos primadonų soprano vaidmenų, kurį, kaip ir Normos vaidmenį
Vincenzo Bellini operoje
Norma, labiausiai mėgsta
dainuoti V. Urmana. 2002 m.
ji dainavo La Gioconda su
ispanu tenoru Placido Domingo Berlyno "Deutsche
Oper", 2004 m. šį vaidmenį
atliko koncertine forma Londono "Covent Garden", o
2006 m. - Niujorko "Metropolitan" operos teatre. Šių metų
rugsėjį V. Urmana sugrįš į
Madridą dainuoti Ameliją
Giuseppe Verdi operoje Kaukių balius.
Japonijos vyriausybė jau
antrą kartą per penkeris metus skiria lėšų Lietuvos valstybiniam muziejui, tęsdama
rafinę apybraižą

R. Staliliūnaitė gimė Šiauliuose, mokėsi Kėdainių rajono Krakių vidurinėje mokykloje, Kauno J. Gruodžio
muzikos mokykloje. 19591963 m. studijavo aktorinį
meistriškumą Lietuvos vals- paramą muziejinių vertybių
tybinėj e konservatorijoje; restauratoriams. 2008 m.
1963-1993 m. buvo Kauno šiam muziejui skirta daugiau
valstybinio dramos teatro kaip 20,000 eurų (apie 70,000
aktorė. Jos kūrybinėje biog- litų) parama įsigyti reikiamą
rafijoje apie pusšimtis vaid- aparatūrą molbertinei tapymenų, daugelis jų tapusių bai restauruoti. 2003 m. muryškiais Lietuvos teatro isto- ziejui pagal šią programą burijoj e. Yra vaidinusi kino fil- vo nupirkta moderni rodinių
muose Mažoji išpažintis, Ne- atnaujinimo ir tyrimų įranga
sėtų rugių žydėjimas, Ameri- už 1,115,000 litų. Muziejaus
koniškoj i tragedija bei TV atnaujinimo centras 2007 meserialuose Turtuolis vargšas, tais atnaujino 103 ir konserČia mūsų namai ir kt. Apdo- vavo 4,257 rodinius. GK
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TAUTINJŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS

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

DEPARTAMENTAS PRIE
LIETUVOS RESPUaUK06 VYRr AUSYBFs

Vžsienio Getuviam.s
šv. 'Ve6't\.ų pro9a

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. tenn. lnd••••••••• .2..DD%
180-364 d. tenn. lncl. ••••... .2.00%
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.50%
2 metų term. lnd611ua ••••... .2.80%
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.00%
5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.10%
1 metų "'c:uhllble" GIC ••••••2.75%
1 metų GIC-mat. palūk.••...•3.25%
2 metų GIC-met. palūk•••••••3.50%
3 metų GIC-met palūk.••...•3.75%
4 metų GIC-meL palūk•••••• A.D5%
5 metų GIC-met palūk.••... A.15%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••2..DD%
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.00%
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd•• A.10%
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • AAO%
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.50%
Taupo!Nllų sąskaitų ..•••...•0.25%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.25%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮ8k. ••••••••0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų
tenn. lnd•••••••••••••1.75%

.Asmenines paskolas

nuo ..•••.•.••6.25%

SlllUllea peakola
nuo ••••••••••8.25%
Naklln. b.lrla pakalu:
SUnekel61amu
nuol1me1u
1
2

metų

3

metų

4
5

metų

metų

metų

•••.•.• ..5.75%
••••••••6.00%
•••...••6.25%
••••••••8.40%
••• „ . . .6.50%

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

.Duodul1 kometcln„

neldlno/ffmo bufo pas1<o1u

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKJTėS •1NTERA.C-PWS" KORTELE
Mūsų

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

PRIBldUMO KRliDITO
KOOPBRATYVAS

ieško tarnautojo-jos
dirbti nepilnu laiku.
Prašymai priimami tik iš

tų kandidatų,

kurie kalba

anglų

ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose 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

COfP. BROKERAGE'

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

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

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.

žinomo miškininkystės specialisto, garsaus etnologo, publicisto Vmco žemaičio vardas.
"Į šventę buvo pakvietusi
Žaliosios Vmco Žemaičio pagrindinės mokyklos direktorė
Grita Launikonienė. Mat neeilinė proga: Vasario 15-ąją
sukak.o 25-eri metai nuo tėve
lio mirties. Be to, šioje mokykloje jaučiuosi savas - ne kartą
lankiausL Čia viešėjo ir mano
brolis kunigas Kęstutis iš
K.lyvlando. Mudviem labai
brangi ši mokykla, nes joje
mokėsi tėvelis", - sakė A žemaitis. Mokyklos direktorė
G. Launilronienė ambasadorių A žemaitį į mokyklą pakvietė ne tik Vasario 16-osios

Atkelta iš 5-to psl.
Th.čiau Užsienio reikalų
ministerijai pradėjęs vadovauti Antanas Valionis A. Saudargo paskyrimą be jokios
priežasties ir paaiškinimo pripažino "nete.kusiu galios".

Draugauja su mokykla
Algirdas žemaitis su žmona Jadvyga buvo išvykę i Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnijos žaliąją. Čia neprivažiavus miestelio, jo širdžiai
ypač brangus Andriškių kaimas - jo tėvo gimtinė. O ir
Žaliosios pagrindinė mokykla
pavadinta Vinco Žemaičio
vardu. 'Tuip įamžintas Lietuvai

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)
FAX: 4 16-227-2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca

Advokatas

•JndependenUy Owned and Operated, REALTO~

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,

@RTODONTĖ
Dr.

Skaistė Našlėnaitė

0.0.S., M.Sc., O rtho . Dip., FRCD (C)

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

Toronto O N, M8W lCS
Tel. (416) 207-0885
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žalos, a tsiradusios ryšiwn su kūno
sužalojimu, išieškojimas
im igracija į Kanadą
testamentų sudarymas
palikirmų tvarkymas
nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais
295 The West Mali, 6th Floor, Toronlo, ON M9C 424

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

Fax 416 236-1809
El. paštas: lawycrs@pacelawfirm.com

minėjimo proga, bet ir mokyklos muziejaus, skirto
mokslininko V. žemaičio atminimui, atidengimo iškilmėms. Anksčiau mokykla turėjo tik kuklų kabine~ kuriame atsispindėjo V. Žemaičio
plati ir prasminga veikla, o
dabar įrengė atskirą kambarį
su daug turtingesniais rodiniais apie V. Žemaičio veiklą,

kūrybą.

Per susitikimą su A Žemokiniai išgirdo daug
įdomių liudijimų apie žmogų,
kurio vardu pavadinta mokykla. Kalbėdamas svečias ne
kartą pabrėžė, jog jo tėvas visą
gyvenimą skyrė Lietuvos valstybės įtvirtinimui, išlikimui.
O po sovietų okupacijos pasinėrė į etnologijos mokslo pasaulį, paskelbdamas daug ver·
tingų Lietuvos istorijos tyrinėjimų. A. Žemaitis, švenčiantis 75-metį tikisi ateityje
maičiu

įsijungti į šviečiamąją veiklą.

Kodėl nepadėjus skautams,
jauniesiems šauliams, kitoms
patriotinėms organizacijoms,
kurių dar mažoka. A žemaičio autoritetas ir sukaupta pasaulinė patirtis praturtins mokyklas. O tai ir bus reali pagalba Lietuvai.
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"Bulvę

valgom,

bulvę

LIETUVIŲ

Jungtinių Tautų

organizacijos žemės ūkio skyrius 2008 metus
tarptautiniais bulvės metais. Kodėl šiam kukliam, neromantiškam augalui skiriamas toks dėmesys?
Pasaulinėje mityboje vietą pagal auginimo ir sunaudojimo
kiekį bulvės po ryžių, javų, kukurūzų užima ketvirtąją vietą. Sveikas ir maistingas gumbašaknis, nereiklus klimatui ir dirvai, greitai
užaugantis ir gerai išsilaikantis saugyklose iki kito derliaus, gali
tapti ateityje išsigelbėjimu nuo maisto trūkumo.
Per artimiausius du dešimtmečius pasaulio gyventojų skaičius
kasmet padidės 100 min., daugiausia besivystančiose valstybėse,
kur dirbama žemė ir vanduo jau dabar aukso vertės. Tad Jungtinių
Tautų žemės ūkio skyrius stengiasi atkreipti pasaulio žemdirbių,
Nedidelis daigelis išaugina agronomų ir žemdirbystės plėtra besirūpinančių organizacijų
dėmesį šiam maistingam augalui.
gausų derlių

meilė bulvėms nesumažėjo.

Šiuo metu iš Europos sąjun
gos valstybių airiai augina didžiausius bulvių plotus.
Iš karto susidomėjo bulvėmis tuometinis Prūsijos kunigaikštis Fridrichas Didysis.
Jis įsakė sodinti ir valgyti bulves, kitaip visiems neklausantiems bus „ .nukapotos nosys.
Žinoma, niekas nenorėjo tapti benosiais ir pradėjo sodinti
bulves. Septynerių metų karui
kilus, bulvės jau buvo tapusios kasdieniniu maistu. Siame kare į nelaisvę pakliuvęs
Prancūzijos ūkininkas buvo
maitinamas jam nežinoma
daržove. Bulvės jam patiko,
tad išleistas namo su savimi iš
nelaisvės į Prancūziją atvežė

Bet prancū tinių pasakojimus. Jei pavyktik pajuokė bul- davo išsimainyti už savo asvių platintoją. Tad jis griebėsi meninius daiktus nors keletą
gudrybės. Lauką prie Pary- bulvių, jie išgelbėdavo nuo
žiaus užsodino bulvėmis ir pa- bado savo šeimą.
statė sargybą, kad saugotų,
Vidutinio dydžio bulvė bet tik. .. dienomis. Naktį sar- nepakeičiamas angliavandegybinių nebūdavo, ir ūkinin nių (carbohydrate) arba enerkai iš smalsumo pasivogdavo gijos šaltinis. Joje esantis prosaugojamo augalo. Tai padėjo teinas savo kokybe ir kiekiu
išplisti šiam augalui Prancūzi erilygsta esančiam kiaušinyje.
jos laukuose. Bulvė tapo netgi Si daržovė neturi cholesteromadinga - karalienė Marie lio, nei riebalų. Nelupta bulvė
Antuanetė savo korsažą puo- turi tiek pat skaidulų (fibre)
šė ne kamelijomis, o bulvių kiek ir rupių grūdų juoda duožiedais. Šie savotiški tuometi- na ar javainiai. Bulvę galime
nės reklamos būdai pasiteisi- vadinti tikra vitaminų ir mineralų saugykla: gausu vitamino
e, riboflavino, thiamino, niacino, mineralų - kalio (potassium ), geležies, cinko, kalcio,
fosforo, magnio, folinės rūgš
ties ir kt. Tik nereikia nuskustų bulvių ilgai laikyti vandenyje, nes taip prarandama dalis vertingų medžiagų. Taip
pat negalima valgyti pažaliavusių bulvių, nes ten dėl aplinkos poveikio susikaupia organizmui nuodingų medžiagų.
Nuo seno bulvė ir iš jos
Bulvių žiedai buvo mėgstama
gaunami
produktai naudojaPrancūzijos aristokračių puošmi pramonei. Iš bulvių gaunamena
mas krakmolas naudojamas
no, netrukus visa Europa au- buityje, kosmetikoje, liaudies
gino ir valgė bulves. Į Lietuvą medicinai. Bulvių sultimis gybulvės pakliuvo irgi 18 šimt- domi kai kurie skrandžio sumetyje, LDK kunigaikščio trikimai, tarkuota bulvė nauAugusto III laikais, greičiau dojama nudegimų ar egzemos
siai iš Prūsijos.
gydymui, karšti bulvių garai
Dabar pasaulyje 100 vals- švelnina viršutinių kvėpavimo
tybių užaugina 300,000 mln.
takų uždegimą. Kiekviena šeitonų bulvių per metus, jų lau- mininkė galėtų išvardinti dekai užima 195,000 kv. km. An- šimtis bulvių valgių receptų.
duose žinoma 3,000, o visame Dėl krakmolo, kuris paverčia
pasaulyje - bent 5,000 bulvių mas cukrumi, įvairių dietų
rūšių. Daugiausia bulvių supropaguotojai siūlo išbraukti
valgo baltarusiai - 338 kg. per bulves iš valgiaraščių. Sveikos
metus. Statistika lietuvių ne- mitybos šalininkai prieštaraumini, bet, reikia manyti, mes ja. Jie tvirtina, kad ne pati bulnedaug atsiliekame nuo arti- vė, bet jos priedai ir apdorojimiausių kaimynų.
mo būdai prideda nepageiBulvė - maistas, vaistas ir
daujamus svarus. Bet, prisipanauda
žinkim, sunku įsivaizduoti
Kur slypi šio žemėje užau- sekmadieninius cepelinus be
gančio gumbo populiarumo spirgučių ar grietinės. Galime
priežastis? Pirmiausia, ji labai save nuraminti, kad maistas,
veisli: iš vieno daigo po žeme valgomas su malonumu, duoužauga keletas gumbų. Prisi- da didesnę naudą nei pernetaiko prie klimato - gali išgy- lyg dideli varžymai ir išsaugoti
venti netgi 14,000 pėdų aukš- bulvei deramą vietą ant mūsų
takalni uose, bet labiausiai pietų stalo.
Pagal Jungtinių Tautų ormėgsta žemą ir drėgną dirvą,
gerai dera ir atšiauriame kraš- ganizacijos tinklalapį parengė
S. Katkauskaitė
te. Prisiminkime Sibiro tremkeliolika

gumbų.

zų ūkininkai

Gydytojas pacientui : -

Jūsų

dienos

suskaičiuotos.
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giriam..."
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paskelbė

Mažo gumbelio didelė
istorija
Tikroji bulvių gimtinė
Pietų Amerikos Andų kalnyno valstybės Peru, Čilė, Bolivija ir kitos, auginančios šią
daržovę jau 8,000 metų. Tik
16 šimtmetyje ispanai parvežė
bulves į Europą. Dabar šis augalas paplitęs po visą pasaulį.
Tačiau bulvės kelias į laukus
ir ant pietų stalo nebuvo lengvas. Šiaurės Amerikoje ji atsirado tik 18-ojo šimtmečio pradžioje ir buvo naudojama gyvulių pašarui. Kanados rytinėse provincijose, tik pareikalavus tuometinei anglų vyriausybei, jos buvo pradėtos auginti ir naudoti maistui. Dabar
Kanadoje valgome šių provincijų užaugintas bulves.
Anglijos 18 šimtmečio
ūkininkai gana abejingai pasižiūrėjo į mažai žinomą augalą.
Tik Airijoje, kur gausu drėg
mės, bulvė prigijo, tapo tautine daržove ir tautos tragedijos priežastimi. Beveik visi
dirbamos žemės plotai buvo
užsodinti bulvėmis, jos buvo
naudojamos maistui ir gyvulių
šėrimui. Bet 1840 metais neregėtai greitai išplitęs bulvių
maras ir nesibaigiančios liūtys
sunaikino pasėlius. Valstybėje
kilo badas. Anglų vyriausybė
atsisakė padėti tvirtindama,
kad laisva rinka turi pati save
tvarkyti. Bet daugiau kaip l
min. airių mirė badu, kiti 2
mln. išvyko į Šiaurės Ameriką.
Airija niekad neatgavo turėto
gyventojų skaičiaus. Bet airių
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į darbą.

AKTYVAI per 165 milijonus dolerių
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%

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 416-231-4937
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9-0 SPORTAS
LIETUVA - ESTIJA
J\foro~;~ž;;B~šituli~
penktadienį,

š.m. balandžio 4,

7.15 v.v.

lceland Arena Rink #2,
705 Matheson Blvd. E., Mississauga
Ateikite paremti mūsų komandą!
Po

rungtynių renkamės

Įėj i mas nemokamas

lceland bare

"TORONTO KLEVO LAPAI"

torontoklevolapai1.blogspot. com

Kad Kaunas
•

turėtų

nauJą areną
Kviečiame

visus, siekiančius, kad Kaunas turėtų naują
areną, prisidėti prie Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje statybos. Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje statybos rėmimo fondas skirtas tikriems Kauno
patriotams. Kaunas turi išlikti sporto sostine! Teikti paramą
gali tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Norintieji finansiškai prisidėti paramos lėšas gali pervesti į specialiai šiam
tikslui atidarytą sąskaitą: LT524010042501428850. Bankas:
AB DnB NORD bankas, kodas 40100.
Andrius Kupčinskas, Kauno miesto meras

~W<.-a\I~

DENTAL CARE

Dr. J. Hirgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

(4 6)

763-5677

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

~."':·fc-':::-=~-...i}}-~o;:- i-1?1,.,"'!'· -

~·

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.

v

Zinios iš Lietuvos
• Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšininkai paskutinėse
Eurolygos TOP-16 rato rungtynėse išvykoje rezultatu 74:
83 pralaimėjo Salonik "Aris"
(Graikija) komandai ir nepateko į ketvirtbai$mę.
• Kauno "Zalgiriui" nepavyko baigti Eurolygos 20072008 metų sezono. Kauniečiai
paskutinėse TOP-16 tarpsnio
rungtynėse Tel Avive (Izraelis) rezultatu 66:80 pralaimė
jo vietos "Maccabi", ir F grupėje liko ketvirti.
• Baltijos krepšinio lygos
Elito poskyrio reguliariojo
sezono nugalėtoja tapo Vilniaus "Lietuvos ryto" komanda. Lietuvos krepšinio "galiū
nų" dvikovoje vilniečiai namuose rezultatu 91:79 nugalėjo Kauno "Žalgirio" krepšininkus ir iškovojo 16-ą pergalę per 17 rungtynių.
• V. Alekna antrą kartą
apdovanotas už Lietuvos vardo garsinimą. V. Alekna: kol
kas Lietuva graži - tik iš toli.
Lietuvą pasaulyje labiausiai
garsina sportininkai. Tai įrodė
"LT tapatybės" konkursas pagrindiniu laureatu antrą
kartą tapo disko metikas Virgilijus Alekna. Tarp pagrindinei "LT tapatybės" nominacijai teiktų kandidatūrų buvo ir
daugiau sportininkų, tarp jų Europos čempionato bronzą
pernai iškovojusi šalies krepšinio rinktinė. Po iškilmingo
laureatų pagerbimo seime 36
metų V. Alekna kalbėjo, kad
toks sporto įvertinimas natū
ralus ir pagrįstas, nes juo domisi šimtai milijonų žmonių
visame pasaulyje. Todėl ir pergalės šioje srityje labiausiai
prisideda prie šalies teigiamo
įvaizdžio kūrimo.

• V. J anušaitis Eindhoven
mieste (Olandijoje) vykusiame Europos vandens sporto
šakų čempionate vyrų 200
metrų plaukimo kompleksiniu būdu rungties pusiaubaigmėje nuotolį įveikė per 2 min.
0,77 sek. ir tarp 16 sportininkų
užėmė antrą vietą.

• Panevėžyje baigėsi 20072008 m. Lietuvos šachmatų
lygos (LŠL) varžybos. Kaip

133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont.
M6R 2l2
Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LIN IJOMIS
Į Lietuvą, j šiltus kraštus pramoginės,
maldininktĮ ir t.t.

nių dvikovų.

• Klaipėdoje vykusiame
teigiama pranešime žiniaLietuvos sunkiosios atletikos
sklaidai, varžybose dalyvavo atskirų pratimų čempionate
22 komandos, suskirstytos į Ramūnas Vyšniauskas gavo
aukščiausiąją ir pirmąją lygas.
abu aukso medalius, neišnauAukščiausioje lygoje (10 kodojęs visų bandymų.
mandų) nugalėtojais tapo Vil• St. Paul (JAV) 36-ą karniaus šachmatų ir bridžo klu- tą surengtame Švento Patriko
bas (VŠBK), surinkęs 15 ko- dienai skirtame bėgime 8000
mandinių taškų per sužaistas
m nuotolyje pirmąją vietą mo9 rungtynes. Nugalėtojai lai- terų grupėje užėmė Lietuvos
mėjo 7 kartus, 1 sužaidė lygioatstovė Rasa Troup.
siomis ir 1 pralaimėjo. Antro• Panevėžyje vyko Lietuj e vietoje - Panevėžio šach- vos jaunučių ir jaunių (14-18
matų klubo komanda "Babi- metų amžiaus vaikinų ir merlonas" su 14 taškų. Visą sezo- ginų) šachmatų čempionatai,
ną su nugalėtojais varžėsi kuriuose dėl šešių kelialapių į
Kauno komanda "Margiris l" Pasaulio ir Europos pirmenyir netikėtai pralaimėjo pasku- bes kovojo daugiau kaip šimtiniame rate, tapusi trečiosios tas jaunųjų šachmatininkų.
vietos prizininke. Kauniečių Lietuvos jaunių (merginų iki
sąskaitoje - 13 taškų. Pirmas 18 metų amžiaus) čempione
dvi vietas laimėję klubai įgijo tapo Kauno JSO mokyklos
teisę dalyvauti Europos klubi- auklėtinė Brigita Laurušaitė.
nių komandų čempionate. Pir- Ji surinko 6 taškus iš 7 galimoje lygoje žaidė 12 komandų. mų. Šiaulių sporto mokyklos
• Lietuvos salės futbolo "Dubysa" atstovė Gintarė
čempionato rungtynėse KauPaulauskaitė liko antra, o treno "Nautara" laimėjo lemia- čiąją vietą užėmė Panevėžio
mą dvikovą prieš Mažeikių KKSC auklėtinė Agnė Balčaitė. Jaunių (vaikinų iki 18
"Naftą" ir antrą kartą klubo
istorijoje iškovojo aukso me- m.) čempionate nugalėjo
dalius. "Nautara" buvo pri- Šiaulių sporto mokyklos "Duversta vytis savo priešininkus bysa" auklėtinis Matas N ar5:6, tačiau sugebėjo išplėšti montas (6,5 tšk. iš 7 galimų).
Antrąją ir trečiąją vietas užpergalę 7:6.
• lbiza saloje (Ispanija) ėmė Kauno JSO atstovai Dovykusiose penktosiose tarp- mantas Klimčiauskas ir Povitautinėse sportinio ėjimo var- las Tvarijonas. VP
žybose "Trofeu de Marxa
Santa Eularia des Riu" 10 km
nuotolyje Lietuvos atstovė Sonata Milušauskaitė užėmė
trečią vietą. Nugalėjo ispanė

B. Pascual. Ji nuotolį įveikė
per 43 min. 25 sek. ir 51 sek.
pagerino nuo 2006 metų S.
Milušauskaitei priklausiusį
varžybų rekordą.

• Stipruolis iš Kretingos
Petras Savickis 16 kilogramų
svarmenį iškėlė 5766 kartus ir
pasiekė pasaulio rekordą. Vyras rekordo siekė beveik septynias valandas. Ligšiolinis
svarmens kėlimo neribotą laiką pasaulio rekordas buvo
5520 kartų.
• Vilniuje, "Siemens arenoje" vykusiose tarptautinėse
bušido varžybose "The Battle
Field" įtikinamą pergalę iškovojo Lietuvos kovotojų rinkti-
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Toronto į taigoje e u antradienįai tarp 11 ir17 val. A važiuoti Jums
nėra būtina , skambinkite ALGIUI MEDELIUI a meni"kai.

ANTANAS GENYS

Jei norite pirkti ar parduoti

el.paštas: travelwithal@rogers.com

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

LEDAS

šalies bušido meistseptynias iš devy-

laimėjo

OUEEN SYRENA TRAVEL

Algis MEDELIS

MEDELIS CONSULTING

nė. Mūsų

rai

namą,

Tel. 905-306-9563

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

REFRIGEAATION

patarnauti.

AIA CONDITIONING & HEATING

Lina Kuliavienė

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS

* IŠVALYMAS * PAKEITIMAS

2320 Bloor Street West

Skambinti

Toronto, Ontario M6S 1 P2

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

' Jūsų nekilnojam turt
aptarnavimas nuo 1981 '
PIRKI MA ir P RDAVIMA
PATIKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel.

(416) 762-8255

Fax. ( 416)

762-8853

skambinkite

(416) 236-6000
utton Group-A urance Realty lnc.
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Lietuvių

jaunimo
suvažiavimas Argentinoje
Tęsinys

iš 11 nr.

Vėliau vėl vyko mokymai
su Ilona ir Inga ir pasiruošimas talentų vakarui. Kiekviena lietuvių jaunimo sąjunga
(Argentinos LJS, Urugvajaus
LJS, Brazilijos LS ir Kanados
LJS), turėjo galimybę pranešti
apie savo veiklą, darbą, kiek
narių yra ir kokia valdyba ir,
aišku, apie savo planus ateičiai. Prel. Edmundas Putrimas kalbėjo apie Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos
praeitį, veiklą, uždavinius ir
darbus, perdavė linkėjimus visiems suvažiavimo dalyviams
nuo PLB pirmininkės Reginos
N arušienės ir visos valdybos
(daugiau informacijos apie
PLB galima rasti interneto
puslapyje: www.plbe.org).
Prel. Putrimas pažymėjo nuolatinę ir dosnią Amerikos lietuvių fondo Čikagoje (JAV)
paramą Pietų Amerikos lietuvių veiklai (www.lithuanian
foundation. org) bei Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento (TMID) prie Lietuvos
respublikos
vyriausybės
(www.tmid.lt). Vėliau Juan
Ignacio Fourment Kalvelis
skaitė TMIDo sveikinimą generalinio direktoriaus Antano
Petrausko vardu. Sveikino visą P. Amerikos lietuvių jaunimą, susirinkusį į suvažiavimą.

Vakare prel. E. Putrimas vedė
susikaupimą. Buvo puiki proga apmąstyti, kokią įtaką mū
sų sprendimams turi mūsų
vertybės ir tikėjimas Dievu.
Antrą stovyklos dieną buvo žaidimų vakaras. Žaidėme
"Knygnešius". Trečiadienį buvo Lietuvos diena. Dalyviai
šoko tautinius šokius, dainavo
lietuviškas dainas, žaidė krepšinį ir kalbėjo apie Sausio 13osios įvykius. Ilona ir Inga toliau mokė pratimų ir teorijos,
kaip vadai turi jungti narius,
pamatyti, kokie jie yra ir pan.
Vyko diskusijos apie ateinantį
Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą. Vakare kiekvienas
kraštas ruošėsi "talentų vakarui". Labai smagus buvo vakaras - visi dainavome ir šokome.
Ketvirtadienį visi važiavo
į Berisso miestą, Alfredo Dul-
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kes vasarnamį. Prasidėjo lietuviškos radijo valandėlės
"Ecos de Lituania" programa,
kurioje kalbėjo visi atvykę.
Radijo valandėlės galima
klausytis internete (www.ecos
lituania.com.ar) arba FM DIFUSION bangomis. Ketvirtadienį dalyviai apsilankė Lietuvos respublikos ambasadoj e, kur juos mielai priėmė visas ambasados kolektyvas, o
kalbą sakė Laura Tupe, LR
ambasados pirmoji sekretorė.
Visi kartu pietavome, o po
pietų ambasada organizavo
konkursą, kuriame dalyviai
turėjo atsakyti į klausimus,
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liečiančius istoriją, geografiją,
politiką, papročius,

dabartinius įvykius ir t. t. Pirmąsias
vietas užėmė Julia Ukai (Brazilija), Leandro Luque (Argentina) ir Ricardo Taschetto
(Brazilija). Prieš išvykdami visi kartu nusifotografavome.
Vakare dalyviai nuvyko į Lietuvių Susivienijimą Argentinoje, kur ilsėjosi ir bendravo.
Paskui Ilona ir Inga vedė paskutinius užsiėmimus. Vakarienė vyko Susivienijimo patalpose.
Paskutinė diena prasidėjo
Argentinos lietuvių centre
Sausio 13-osios dienos minė
jimu, kurį suvažiavimo metu
parengė jaunimas. 14 jaunimo
suvažiavimo dalyvių su žvakutėmis paminėjo kiekvieną žuvusį tą naktį už Lietuvos laisvę. Po minėjimo prasidėjo
sporto žaidynės. Jaunuoliai
žaidė futbolą ir krepšinį. Apdovanoti nugalėtojų atvyko
Justas Vaišnoras su žmona,
LR ambasados trečiasis sekretorius, atstovas politikos
reikalams. J. Vaišnoras įteikė
taurę laimėtojams. Po to prel.
Edmundas Putrimas sveikino
visus dalyvius ir rengimo k-to
narius. Juan Ignacio Fourment Kalvelis sveikino susirinkusius. Aivaro Lenkas neoficiliai visus pakvietė dalyvauti kitais metais XII Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavime Urugvajuje.
Juan lgnacio Fourment
Kalvelis, PLJS valdybos
Pietų Amerikos atstovas ir
suvažiavimo k-to pirmininkas

Į Kiaušinis raudonas, kiaušinis geltonas. l Štai žalias ir rudas jau guli krepšy. l Velykos atėjo, saulutė
nušvito. Į Vaikučiai ridena margučius slėny. l Eil. ir piešinys Gabrielės Taminskaitės, Vilnius

Apie gyvenimą Marijampolės
''Vaiko tėviškės namuose''
Esu Monika Rutkauskaiman 16 metų. Mokausi 9
klasėje, gyvenu VšĮ Marijampolės Vaiko tėviškės namuose, čia
gyvenu jau vienuolika metų.
Kiekvienais metais, kaip
ir dauguma žmonių, laikomės
tam tikrų tradicijų, tam tikrais
metų laikotarpiais. Vykstame
į ekskursijas, seminarus, stovyklas, organizuojame įvai
rius renginius mūsų kaimelyje. Mums juos suorganizuoti
padeda socialinė pedagogė,
direktorius, globėjos. Kaimelyje veikia įvairūs būreliai, kuriuos mes lankome. Keramikos būrelyje mes mokomės
lipdyti įvairius suvenyrus iš
molio. Dar veikia anglų kalbos, informatikos būreliai.
Nameliuose yra įrengta sportė,

čiomis. Prieš Naujuosius metus vykome į adventinius seminarus, į teatrą, globos namams organizuojamus labdaros renginius. Kiekvienais metais vykstame į "Išsipildymo
akciją", kurią rengia TV3 televizija. Kalėdinį laikotarpį
užbaigėme TI"ijų karalių švente mūsų kaimelyje. Vyko šv.
Mišios mūsų koplytėlėje, po
to visi ėjom į naujai įrengtą
salę, kuri buvo pašventinta
Monika Rutkauskaitė
kunigo Mariaus. Tada mūsų
to salė su įvairiais treniruok- namelius lankė Trys karaliai,
liais, stalo teniso salė, ten pra- kurie pasakojo istoriją, kaip
leidžiame daug laisvalaikio. lankė gimusį Jėzų. Vakare saVasaras dažniausiai leidžiame lėje vyko šventinis renginys.
stovyklose, išvykose prie jūros. Jo metu kiekvienas namelis
Paskutiniu metu vyko pristatė savo sukurtus vaidinidaug kalėdinio laikotarpio mus pagal pasirinktas temas.
renginių, kurie prasidėjo KūMonika Rutkauskaitė

(Straipsnis sutrumpintas. Red.)

MARGUTIS Parcels
4 134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 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 mū ų pagr. ra v tin ę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
s300*
off

for l parcel

* coupon is vali d only at " Marguti

$300*
off

-Py anka head o 1ce.

Vaiko tėviškės namai švenčia Kalėdas su savo kapelionu kun. Marium Rudzinsku
rl:l
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Būsena

Jis tyli. Pažeistos balso stygos. Kartais
virpa iš džiaugsmo stygos, bet taip nesinori
dainuoti...

Kur esmė?
Pliką šaltalankio šakelę papuošiau
angelėliais ... Ar nuo to mano gyvenimas
saugesnis?
Reda Kiselytė, Rokiškis

~ L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___J
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SILUVOS MERGELES MARIJOS

EI,ENA WAGNER-BERNECKIENĖ
mirė 2008

400 METŲ JUBILIEJAUS

m. sausio 29 d. Vankuveryje

ATIDARYMAS

Vakaras
SauleM piliakalnin gula,
Dega pasakų krašto langai.
Miegoki, žeme motule, Perdien pavargai
Jau sotūs lizdeliai tankynėj,
Jau pilna medaus aviliuos.
Keleiviai suradę ~nę,
Jau dulkės nugu~ keliuos.
Apylinkėn sutemos plūsta,
Q mums nei klaiku, nei ba-ugu
Zemelė tik sapnui prisnūsta
Laimingos motulės miegu.
(K. Bradūnas)
Liūdi

•

KANADOJE

Kanadoje įvyks balandžio 5, šeštadienį, Anapilyje

2 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖS SALĖJE
* Vysk. Jono Ivanausko paskaita apie Šiluvos įvykius

2.45 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE * Švč. Mergelės Marijos giesmių koncertas - ATLIEKA CHORAI
3 v.p.p. LIETUVOS KANKINIŲ SVENTOVEJE * Šv. Mišios, kurias aukos vysk. J. Ivanauskas su visais suvažiavusiais
v

•

kunigais; VISI JUNGIASI Į BENDRAS GIESMES MIŠIŲ METU

dukra Andrea, žentas Mark ir
vaikaitės Olivia ir Maya

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

PO IŠKILMIŲ ŠVENTOVĖJE -

AtA

*Kavutė parapijos salėje

JERONIMUI PLEINIUI
•
mirus,

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

Šiluvos Švč. M. Marijos 400 metų jubiliejaus Kanadoje komitetas

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ROMAI

PLEINIENEI, dukrelėms AUŠRAI ir RAMUNEI
su šeima, ir drauge liūdime E. Bubnienė

A.l. Norkai

A.l Gedriai

J.Z. Rickai

Rasa Fronczak

J.

l.

Gimienė

Seniūnienė

l.L.

Stungevičiai

Mallietuviui, vienam iš Mdoslos Lietuvos fondo
steigėj11, Mažosios Lietuvos enciklopedijos iniciatoriui
ir nuolatiniam enciklopedijos vyriausiam tvarkytojui
•

v

a.a. prof. dr. VILIUI PETERAICIUI

mirus,
gilią užuojautą

sūnui

reiškiame jo dukrai INAI,

GEORGE bei jų šeimoms, broliui ANSUI Lie-

Kaip aš įtikėjau į Dievą
Tui atsitiko seniai seniai,
dar nepriklausomos Lletuvos
laikais, tačiau tą dieną, ir praslinkus krūvai metų. prisimenu aiškiai ir su visomis smulkmenomis. O buvo taip. Mes su
šeima gyvenome Raudonės
bažnytkaimyje, nepertoliausia
nuo Raudonės pilies. Pilį supo
nepaprastai gražus parkas su
įvairiaspalviais gėlynais, klombomis, dekoratyviniais krū
mais ir medžiais. Tulėliau parkas susijungė su miškeliu, o jame - vaikų džiaugsmui, buvo
ištisas žemuogynas.
Tuigi vieną giedrią, vaiskią
birželio dieną aš, 14 metų
mergaičiukė, išbėgau pažemuogauti. Švietė saulutė, pulkai drugelių nardė puošniuose

gėlynuose, dūzgė bitutės,

o aš
raškiau prisirpusias raudonas
uogeles ir niūniavau linksmą
dainelę. Netikėtai išgirdau
volungėlės čiulbėjimą. AI tik
ne prieš lietų? Bet negali būti
- juk dangus toks žydras, vos
keli debesėliai plaukioja. Bet
paukštis nemelavo. Viskas
įvyk.o akimirksniu. Dangus užtemo, pradėjo griausti, žaibuoti, pasipylė sunkūs lietaus
lašai. Aš - už uogų pintinėlės
ir pasileidau bėgti namo. Prabėgau parką, vešlią medžių
alėją. Bet toliau bėgti buvo
beprasmiška. Lietus pylė kaip

iš kibiro.
Tuigi uždususi ir sušlapusi
atsistojau po paskutiniu alėjos
medžiu -vis mažiau užlis. Per

tuvoje, seseriai A GRAUDUŠIENEI Kalifornijoje ir svainiui K. ANDRUŠKEVIČIUI -

PADĖKA

Mažosios Lietuvos fondas

MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI, SENELilJI

AtA

AtA

LEONUI ADOMAVIČIUI

JERONIMUI PLEINIUI

mirus, nuoširdžią padėką reiškiame liuteronų Išganytojo parapijos klebonui Algimantui Žilinskui už nuostabiai raminantį laidojimo apeigų atlikimą - išvakarėse atsisveikinimo pamaldas, maldas koplyčioje ir
prie jo kapo, taip pat vargonininkui Petrui Sturmui už
muzikinę palydą, Irenai Meildejohn, Povilui Adomaičiui, Vandai Norvaišienei už tartus atsisveikinimo žodžius. Ačiū organizacijoms ir pavieniams asmenims
už gėles. Ačiū visiems, dalyvavusiems palydint mūsų
mielą Leoną į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame karsto nešėjams Thdui ir Simui Vainiams, Pauliui ir Mindaugui Adomaičiams, Raimundui Statulevičiui ir Jonui Novog.
Dėkojame visiems už paguodą ir meilę, palengvinančią susitaikyti su Aukščiausiojo nuosprendžiu.
Ypač dėkojame Adomaičių ir Vainių šeimoms, kurių
ištiestą artimo pagalbai ranką jaučiame jau daugeij
metų, skausmo valandą ir dabartyje.
Žmona Ieva ir sūnus Jurgis su šeima

mirus,
nuoširdžiai

užjaučiame

jo

žmoną ROMĄ,

dukras

RAMUNĘ bei žentą - ilgametį trenerį ARŪNĄ

ČYGĄ klubo veikėją AUŠRĄPrisikėlimo parapijos sporto klubas

"Aušra"

AtA
ADOLFUI GODELIUI
mirus,
nuoširdžią užuojautą

reiškiam jo žmonai ONUTEI, dukrai IEVUTEI, sūnui ADOMUI bei
artimiesiems Bronė ir Vula Stanius

audros ūžesį išgirdau moteriš"Mergaite, eik šen,
greičiau!" Pasirodo, mane

ką šūksnį:

šaukė krautuvės savininkė,

jauna moteris. (Krautuvė buvo nepertoliausia nuo medžių
alėjos). Ji mane šaukė dar kelis kartus, bet aš kažkodėl nė
jau. Staiga pajutau nežemišką
jėgą, kuri mane nustūmė nuo
medžio, ir aš nudūmiau pas
ponią krautuvininkę. Mane
sušlapusią priglaudė ta geroji
ponia. Vos tik įbėgau į krautuvę, pasigirdo baisus trenksmas.
Šiek tiek aprimus audrai,
nutariau keliauti namo. Atidariau duris - o Dieve! Medžio, po kuriuo aš stovėjau,
jau nebuvo. Jis, perskilęs, apdegęs voliojosi ant žemės. Štai
ką padarė žaibas. Mane apėmė siaubas. O juk tai galėjau
būti aš. Padėkojau Dievui,
kad mane išgelbėjo nuo perkūno rūstybės. 'Ibkia Aukščiausiojo valia. Taigi Dievas
tikrai yra, aš jam nuolat už vis.ką dėkoju ir uoliai meldžiuosi.
Vincenta Dimskienė
(Pasakojimą užrašė Z .B.)
CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir automobilių vidų nauju būdu sausomis putomis. Kilimas išdliūna per 1·2 valandas. Labai
gera kokybė. 416 503-1687.
BESTWAYTO
TRAVEL Inc.
Royal York Plaza,
1500 Royal York Rd.,
Totonto, ON M9P 366

KELIONIŲ AGENTĖ

ASTRA SKUPArn-TATARSKY
BILIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems

pradedant

Į Lietuvą,

$600 + mok.,

kelionių draudimai,
kelionės Karibų salas.

i

Dėl

informacijos ir
registracijos skambinti
Ccll (4 16) 473-9020
Fax: 416 249·7749
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com

2008.111.26
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mylimą tėvelį

savo

LEONĄ RUTKAUSKĄ,

2008 m. kovo 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio

kovo 27 d. švenčiantį 89 metų
amžiaus sukaktį.
Dievui už mums šioje žemėje
suteiktą jo ilgo amž iaus dovaną.
Linkime jam džiaugsmo, s veikatos,
Visagalio palaimos ir niekada
nepasenstančios širdies!

salėje

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį/
MENINĖ PROGRAMA:

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

Dėkojame

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

POPIETĖS PRADŽIA-4 v.p.p. Programos pradžia-4.30 v.p.p.

VAIKAI:
Valė, Jonas, Janė ir Irena su šeimomis

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais " TŽ" admi·
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40asmeniul (koncertas irva kari enėsu vynu) .

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian
l Re urrection Rd. Toron to O

Fondas
Foundation
~

M9A SG l

Lietuvių

L: 4 16-889-5531

kredito kooperatyvo

praneša, kad
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO
METU BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA,

ivyks balandžio 27, sekmadieni, 12.30 v.p.p.
HAMILTONE, Jaunimo centro
Narių

registracija

salėje,

prasidės

48 Dundurn St.N.

Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p., susirinkimas
prasidės po pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių
narių skaičiaus. Susirinkimo darbotvarkėj įtraukta
valdomųjų organų pranešimai, finansinė apyskaita,
rinkimai bei einamieji reikalai.
VISI FONDO NARIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
Kanados
Jūsų

lietuvių

paslaugoms atidaryta antra - nauja

PARAMA

nuo 12 v.p.

fondo Taryba

stomatologinė

56-asis
METINIS SUSIRINKIMAS
2008 m. balandžio 6, sekmadieni, 3 v.p.p.
Toronto

klinika

Lietuvių

Namuose,

1573 Bloor St.W.

* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų
* Prašome narius atsinešti banko knygutes

Dr.

VYKS LOTERIJA!
LAIMIKIAI - viena premija už $500; dvi premijos už $250

Gintarė Sungailienė
(905) 785-3900

(905) 271-717

115 ake bore Road .
104-3945 D ug Leaven Blvd.
L5 1E5 Mi i auga O LSN O
www.9t hl in d ntaJ .ca

~<ES 1'1\ l ~l

ART s·runto

Ja\ S

PAMINKLAI
• granitas, bronza, medis
• nemokami paminklų projektai,
konsultacijos
•skulptūros (paminkli nės ir dekoratyvinės)

Telefonas

(905) 51 0-4707

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos

iki kovo 31 d.

LITHUANIAN TRANSLATIONS
VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

DALIA M l LMANTAS - 416.237 .0568
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių
tarybos (lmmigration and Refugee Board)

2261 Bloor Str. w.
Toronto, Ont. M6S 1 N8

NIJOLĖ B. BATES
141. (416) 763-51 & 1
Fax; 416 763· 5097
Prašau kreiptis visais n am ų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

"Labdaros" lietuvių slaugos namams
(nuo 1919

metų)

A Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atmi nimo lenteles.
.._Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klie ntų pageidavimus.
A Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
.._Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel. ( 416)

769-067 4

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

Toronto Ontario M6N 3P7

REIKALINGA PROGRAMlJ <!YVENTOJAMS RENGIMO PADEJEJA/AS
nepilnai darbo dienai (part-time ), turinti/is
diplomą iš kolegijos Programų rengimo arba
·
lygiavertišką universiteto diplomą, kuris ati1::!.~1,L~ tinka visus Sveikatos ir Ilgalaikės priežiūros
ministerijos reikalavimus.
Pretendentas/ė į šias pareigas privalo laisvai kalbėti ir
rašyti angliškai; pirmenybė bus teikiama mokančiam lie-

Į

Rimanta's

Mini Spa
Veido valymas
Depiliacija
Manikiūras (& Bio Gel)
Pedikiūras

Antakių/Blakstienų

dažymas
Masažas
Mak.ijažas

tuvių kalbą.

Prašome savo darbo aprašymą (CV) atsiųsti paštu:
5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5Gl
ar siųsti faksu 416-232-0511, ar elektroniniu paštu:_
lifeenrichment@labdara.ca.
Tik rinktiniai kandidatai/ės bus kviečiami pokalbiui.

2128 Bloor St. W.,
Toronto

Tel.

416-763-3436

Antrad. - penktad. 9.30 v.r.-7 v.v.
Šeštad. 9.30 v.r.-5 v.p.p.

16

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.111.26

Nr. 12

'~ TORONT@ruii
Prisikėlimo

Anapilio žinios
• Sveikiname visus

Velykų

švenčių proga šiais Šiluvos
Mergelės Marijos sukaktuviniais metais, o mūsų parapijoms sveikinimus siunčia: vysk.
Juozas Matulaitis, vysk. Jonas
Ivanauskas, vysk. RJmantas
Norvila, vysk. Juozas Zemaitis,
MIC, vysk. Paulius Baltakis,
OFM, ir vysk. Juozas Preikšas.
• Mississauga mieste mirė
a.a. Julius Sinkevičius, 85 m.
amžiaus. Palaidotas kovo 24,
Velykų pirmadienį, iš Lietuvos
kankinių šventovės.
• Velykų šventėms Lietuvos kankinių šventovės altorius
gėlėmis papuošė mūsų parapi-

jos KLKM dr-jos skyrius, kuris
po Velykų pamaldų visus vaišino ir kavute su pyragaičiais.
• Balandžio 5, šeštadienio
rytą, vyks Kanados katalikų centro trimetinis suvažiavimas Anapilio parodų (muziejaus) salė
je. Visų parapijų tarybų bei valdybų nariai turėtų jausti pareigą dalyvauti.
• 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 I~anauskas
skaitys paskaitą apie Siluvą, o 3
v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje jis aukos Mišias su visais
suvažiavusiais kuų_igais. Po Mišių jis pašventins Siluvos Marijos paveikslą, kuris keliaus per
lietuviškas parapijas, misijas
bei įvairias lietuviškas bendruomenes. Visi kviečiami šioje
šventėje dalyvautj.
• Ryšium su Siluvos M. Marijos jubiliejaus $anadoje atidarymu, Delhi Sv. Kazimiero
šventovėje tą savaitgalį Mišios
bus ne balandžio 5, šeštadienį, bet
balandžio 6, sekmadienį, 10 v.r.
• Per šiuos Šiluvos Mergelės
Marijos jubiliejaus metus Kanadoje bus renkamos aukos jubiliejaus išlaidoms padengti. Iš viso
jubiliejaus išlaidos sieks apie
$14,000 ir, nors tikimasi, kad dalį
lėšų padengs lietuviškieji kredito
kooperatyvai bei organizacijos,
bet reikės paramos ir iš aukų per
parapijas ir bendruomenes. Tam
reikalui ateinantį sekmadienį bus
išdalinami vokeliai. Prašome visus
parapijiečius būti dosniais šiai visos Kanados mastu rengiamai
Kristaus Motinos Marijos garbinimo šventei. Aukos bus renkamos
šiam tikslui ne tik per jubiliejaus
atidarymą, bet ir !ais sekmadieniais, per kuriuos Siluvos Marijos
paveikslas lankys paskiras parapijas ir bendruomenes. Visi galės
šiam reikalui aukoti iki šių metų
pabaigos.
•Mišios kovo 30, sekmad.:
9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje kovo
30, sekmad., 2 v.p.p. ~ž a.a.
Aleksą Kusinskį; Delhi Sv. Kazimiero šventovėje kovo 29,
šeštad., 3 v. p.p. už a.a. Petrą
Dirsę.

kų

Kauno arkivyskupijos Vaidienos centrams $100 aukojo

V. Poškaitis.
Vaikučių

Kregždutė

savaitraščiui

$100 aukojo V.

parapijos žinios

• Lietuvos pranciškonų Šv.
Kazimiero provincijos provincijolas kun. Astijus Kungys,
OFM, Velykas praleido Toronto vienuolyne. Velykų rytą koncelebravo Prisikėlimo Mišiose,
o 10.45 v.r. atnašavo Mišias ir
pasakėvpamokslą.
• Sį sekmadienį

per 10.45
v.r. Mišias giedos parapijos vaikų choras. Parapijos kanklių
ąnsamblis, kuriam vadovauja
Zibutė J aneliūnienė su talkininke Aleksandra Valaityte,
balandžio 6 d. giedos ir skambins Hamiltono lietuvių Aušros
Vartų parapijos šventovėje.
• Didžiosios savaitės ir Velykų liturgijoj dalyvavo: Didįjį
penktadienį "Volungės" choras, solo giedojo Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė; prie Velykų vigilijos pamaldų organizavimo daug prisidėjo R. Radžiū
naitė. Velykų dieną Prisikėlimo

Mišiose giedojo mišrus choras,
o 10.45 v.r. giedojo parapijos
jaunimo choras. Per Prisikėli
mo Mišias trimitu grojo Robert
DeVito. Visus muzikinius veikalus parinko ir dirigavo D.
Viskontienė, o vargonais akompanavo D. Radtke. Sekmadieniais, o ypač per šventes, šventovę skoningai gėlėmis išpuošia
V. Siminkevičienė.
• Kanados lietuvių katalikų centro suvažiavimas vyks
Anapilyje balandžio 5 d. Narių
registracija prasidės 9.30 v.r., o
suvažiavimo pradžia 10 v.r. Parapijų tarybų ar komitetų rinkti
nariai šiame suvažiavime atstovaus parapijoms. Visi parapijos
tarybos nariai yra prašomi suvažiavime dalyvauti. Suvažiavime dalyvaus ir vysk. Jonas Ivanauskas.
• Pirmai Komunijai pasiruošimo pamokos po Velykų
pertraukos prasidės šį sekmadienį įprasta tvarka. Pirmos Komunijos reikalus tvarko ses.
Paulė (416 533-8006), o Sutvirtinimo sakramento - Aldona
Bubulienė (416 236-1236).
• Elena Bersėnienė tarp
savo gausios šeimos, giminių ir
draugų parapijos patalpose atšventė 85 metų amžiaus sukaktį.
• Koyo 24 d. palaidotas a.a.
Juozas Zabas, 83 m. Paliko
žmoną Kazimierą ir sūnus Algį
ir Romą su šeimomis. Lietuvoje mirė a.a. Juozas Ūsas, Onos
Girdauskienės brolis.
• Mišios sekmadienį, kovo
30: 8 v.r. už a.a. Zenoną Kučinską; 9 v.r. už Vingelių šeimos
mirusius; 10.45 v.r. už a.a. Marytę (6 met.) ir a.a.Vladą (13
met.) Miceikas, už a.a. Mariją
Leikūnienę, už a.a. Juozą Siminkevičių; 12.15 v.d. už a.a.
Vladą Simonaitį - 5 met.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ

PRENUMERATORIAMS:
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4
dienas, pateikite savo adresą
KANADOS PAŠTO
BENDROVEI
telefonu 1-800-267-1177
arba el. paštu, tinklalapyje
www.canadapost.ca (pasirinkite Resources skyriuje
"Contact us", tada "General
Customer Service")

Atitaisymas. TŽ velykiniaPoškaitis.
Šiluvos M. Marijos jubilie- me numeryje, 2 psl. pateko prajaus komitetui $2,000 aukojo eitų metų metrika su 2007 m.
Prisikėlimo kredito koopera- prenumeratų kainomis. Už
klaidą atsiprašome.
tyvas.

Išganytojo parapijos žinios
• Ateinantį sekmadienį pamaldos įprastu laiku, 11.15 v.r.,
po kurių vyks konfirmantų pamoka.
• Sekmadienį, balandžio 6
- pamaldos 11.15 v.r. su Šv.
Komunija, pamokslas bus anglų
kalba. Pamaldų metu vyks Sekmadienio tikybos pamokos vaikučiams. Po pamaldų - konfirmantų pamoka.
Lietuvių Namą

žinios

• Atvelykio sekmadienį,
kovo 30, l v.p.p. Lietuvių Namų
svetainėje pietaujančius Moterų
būrelis nemokamai pavaišins velykiniais pyragais ir margučiais,
o Velykų bobutė apdovanos vaikučius. GB
• Lietuvių Namų svetainė
Velykų dieną buvo uždaryta.
Tradiciniai Atvelykio pietūs
įvyks kovo 30 dieną. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.
• Lietuvių Namų valdybos
posėdis - balandžio 3 d., 7 v.v.;

"Labdaros" - kovo 26 d., 7 v.v.
Lietuvių Namų seklyčioje.

• Bare "Lokys" galima stetiesiogines sporto, pramogines bei informacines Lietuvos televizijos transliacijas. Dėl
platesnės informacijos, programų tvarkaraščio ir laiko prašome skambinti į LN raštinę,
tel. 416 532-3311 arba į barą,
tel. 416 534-8214.
• Barą "Lokys" galima išsinuomoti privatiems suėjimams.
Teirautis LN raštinėje.
bėti

Slaugos

namą

~

MONTREAisms
Aušros Vartą parapija

Prisikėlimo

Mišias Aušros Vartų šventovėje atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis, asistavo klierikas S. Roy. Mišių skaitinius skaitė D. Gedrikas. Skambiai giedojo parapijos choras,
Mišias užbaigęs Prisikėlimo himnu iš kantatos Kryžių ir Rūpin
tojėlių Lietuva (žodžiai H. Nagio, muzika A. Stankevičiaus). Po
Mišių dalyviai rinkosi salėje susitikti su rečiau matomais pažįs
tamais, pasisveikinti ir pasivaišinti komiteto paruoštu maistu,
kava ir vynu.
Artėjant Pasauliniam eucharistiniam kongresui, kovo 28,
penktadienį, Montrealio kunigų seminarijoje rengiamas adoracijos vakaras - 7 v.v. garbinimas, 7.30 v.v. T.R. Gendreau ves
mokymą, 8 v.v. adoracija su galimybe priimti Susitaikymo sakramentą, 9 v.v. - laisvas susitikimas. Informacijai skambinti S.
Roy tel. 514 935-1169, adresas 2065 Sherbrooke St.W.
"Nidos" žvejų-medžiotojų klubo metinis susirinkimas su
vaišėmis - balandžio 6 d. parapijos salėje. DS

Šv. Kazimiero parapija
Didžiosios savaitės apeigas Didįjį ketvirtadienį, Didįjį
penktadienį ir Didįjį šeštadienį atliko klebonas kun. Aloyzas
Volskis ir kun. Joseph Powers sykiu Šv. Kazimiero ir Šv. Domenic parapijų tikintiesiems. Kristaus Prisikėlimo ayeigos ir Mišios 8 v.r. prasidėjo su palaiminimu ir procesija. Sv. Mišias aukojo klebonas kun. Aloyzas Volskis. Choras, vad. Aleksandro
Stankevičiaus, giedojo daug giesmių. Po šv. Mišių visi nuėjo į
salę, kur parapijos komitetas buvo paruošęs skanius velykinius
pusryčius. Dalyvavo ir buvę yarapijiečiai, kurie dabar gyvena
Sudbury, Otavoj, Guelph ir Cikagoje.
Šv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas sekmadienį,
balandžio 6, po šv. Mišių. Narės prašomos užsimokėti šių metų
mokestį. MZ, VL

žinios

• Slaugos namams a.a. J.
Pleinio atminimui $100 aukojo
G. Vyšniauskienė. Nuoširdžiai
dėkojame už aukas. Jos priimamos Toronto Lietuvių Namų raštinėje, Toronto ir Hamiltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti tiesiog adresu:
Labdara, 1573 Bloor St.W.,
Toronto, ON.

Mus sveikina
MIELIEJI BIČIULIAI IR
BENDRADARBIAI,
Sveikiname Velykų šventės
- Kristaus Prisikėlimo šventės
- proga ir linkime Jums pavasario džiaugsmo, artimo meilės,
gražių velykinių margučių ir
dvasinio pakilimo!
Vytautas ir Gražina Kamantai,
Grand Rapids, Michigan

*
GERBIAMIEJI,
Priimkite mano pasveikinimą ir palinkėjimus artėjant šv.
Velykoms.Pagarbiai ir sveikinančiai Andrius Kupčinskas,
Kauno miesto meras

*

MIELI ŽIBURIEČIAI,
Sveikinu su Kristaus Prisikėlimu ir gamtos atbudimu!
Linkiu geros nuotaikos ir naujų
jėgų Jūsų kilniame darbe.
St. Sajauskas, Lietuva

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos komiteto moterys, paruošusios Velykų pusryčius su gražiais margučiais. Stovi (iš k.)
Antoinette Brilvičienė, klebonas kun. Aloyzas Volskis, Alice
Skrupskaitė, Nijolė Šukienė
Ntr. G. Zenaičio
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRE CQU E, BROUILLETTE, CASTEL LI INC .
1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2 1L3

: 5 1 4-286- 1985
Joana Adamonis A.l.B.

LITAS

PV<: 5 14-286-1981
Petras Adam onis C.1.B.

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

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

Maironio mokyklos žinios
• Grįžtame prie knygų kovo 29 d. Tą dieną, 9.15 v.r. įvyks
abiturientų tėvų susirinkimas.
Laukiame ir Velykų bobutės.
Živilė
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821arba416 882-8531.
KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir
atvykstantiems į Kanadą. Skam-

binti Mariui Rusinui tel. 416
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

Trimetis Kanados lietucentro suvažiavimas įvyks balandžio 5, šeštadienį, Anapilio parodų salėje.
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.
KLKcentras
vių katalikų

CONSTRUCTIO

LTD.

REMONTAI
vidaus ir išorės ; 15-os metų
patyrimas; profesionalus,
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

ALVYDUI GRIGUČIUI
cell : (416)
namų:

560-0122
(905) 848-9628

