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Veidrodžiai ir slibinai
Kartą draugų

ratelis diskutavo gana keistą klausimą:
jeigu nebūtų veidrodžių, tai yra, jokių fizinių atspindžių, ir nė vienas nežinotų, kaip jis atrodo.
EKTŲ turbūt patikėti, ką kiti apie tave sako, kaip
tave apibūdina. Ir, tikriausiai, susilauktum nevienodų sakymų, nes tas pats daiktas ne visiems vienodai
atrodo. Užtat veidrodžiai pasako teisybę apie išvaizdą. Kyla
klausimas, o kokie veidrodžiai galėtų pasakyti ne kaip atrodai, bet koks esi: geras, blogas, piktas, šykštus, išdidus„.
Gaila, savybėms atrinkti veidrodžio dar niekas neišrado ir
nepakabino ant sienos. Tad kaip žmogus gali iš tikrųjų žinoti, koks jis esąs? Gal ir vėl tektų pasikliauti kitų nuomonė
mis? Bet ar jie visi teisybę sakytų? Dėl kokių nors priežasčių
gali tave girti, gali peikti, kritikuoti, apkalbėti, kartoti komplimentus, pūsti geriausių savybių balionus, kad tik kiltum
aukštyn, būtum visų matomas ir gerbiamas. Arba gali
susilaukti nemalonių įvertinimų, o per ilgesnį laiką jų vis
daugiau renkantis, pradėtum manyti, kad iš tikrųjų esi niekam tikęs sutvėrimas„. Žinoma, gali išgirsti ir nešališkų pareiškimų, bet vistiek suabejojimo nuoširdumu sunku išvengti, kai apie tokius jautrius dalykus kalbama. Na, opačiam nustatyti, koks esi turbūt sunkiausia. Mat dažnam atrodo, kad esi geresnis už kitus. Juk daug lengviau pamatyti
kito akyje krislą, o savoje rąsto nematyti; paprasčiau negirdėti, ką kiti sako, o norėti, kad kiti girdėtų, ką tu sakai. O
pridėkim dar lankstumą - kiek įvairaus pataikavimo, kad ką
gautum, laimėtum, apie save gerą žodį išgirstum. Kiek
prieštaravimų, užsispyrimų ir melo, kad tik tave kas girtų.
Tad kas belieka? Kas už tave begali kalbėti? Turbūt nedaug
suklystume atsakydami: tiksliausiai žmogų apibūdina jo atliekami darbai. Tai kalba be žodžių, kuri nebegali būti nei
atšaukta, nei lygiai vienodai pakartota. Kas padaryta padaryta. Belieka iš klaidų mokytis, o iš gerų pavyzdžių
kurti šviesesnį rytojų. Geri darbai negali nei pasenti, nei iš
mados išeiti.
v V. Jurgio dieną pasvarstyti apie žmogaus atspindžius,
atrodo, derėtų. Mat šv. Jurgis, kokiomis legendomis
bebūtų apipintas, per šimtmečius išsilaikė kovos su
piktu simboliu, vis paskatinančiu kovoti, nes to pikto pasaulyje kaip buvo taip ir tebėra. Žmogus kurdamas sau patogesnį gyvenimą, pats iš esmės nesikeitė - koks buvo, toks
ir liko su savo suraizgytomis būdo savybėmis, painiomis jų
užuomazgomis ir dar painesniais išsišakojimais. Nei išvaizda, nei vidinis "interjeras" praktiškai nesikeičia, nors bandoma daugelį negatyvių taškų paslėpti, uždažyti arba net
kitais vardais pavadinti. O blogiausia, kad per ilgesnį laiką
tie taškai plėsdamiesi susijungia ir gaunasi atvirkštinis vaizdas - blogis pasivaidena gėriu arba bent priimtina, toleruotina gyvenimo reikme, nes rodosi, kad kitos geresnės išeities
nebėra, o jeigu ir būtų, kelti dėl to triukšmą, kai aplinkui
tyla, neapsimoka. Aiškus ir rėžiantis pavyzdys -papirkinėji
mai, kyšiai, organizuota korupcija. Lietuvoje prieš kiekvienus rinkimus pažadama su ta negerove susidoroti. Deja,
niekas dar neišdrįso šv. Jurgio pavyzdžiu smogti tam "slibinui". Kas išdrįs, jei įsitvirtinęs blogis padeda geriau gyventi?
Jeigu apgaudinėjant lengviau politikuoti, kas belieka. Tikrus veidus rodančius veidrodžius geriau sudaužyti, o jei nori sužinoti, koks esi, pasiklausk savo pavaldinių, kurie
meluodami tave nuramins, kad sąžinė per daug nesišvaistytų. Kai šitaip tvarkomasi, šv. Jurgio kova su slibinais ne
mažiau reikalinga nei senovės riterių laikais. Tik kad tie
riteriai neišsilakstytų manydami padarę viską, ką geriausio
kas
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Švč. Mergelės Marijos Stebuklingojo Šiluvos paveikslo kelionę Kanadoje pradedant š.m.
balandžio 5 d. Viršuj - paveikslą į Lietuvos kankinių šventovę Anapilio parapijoje,
Mississaugoje, įneša Kanados lietuvių katalikių moterų dr-jos pirm. Birutė Biretienė,
Kanados lietuvių katalikų centro valdybos pirm. Jonas Andrulis, Jubiliejaus renginių
komiteto pirm. Antanas Samsonas ir KLB valdybos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė; apačioj paveikslas, atkeliavęs pas Londono, ON, lietuvius su vysk. Jonu Ivanausku
Ntrs. K. Baliūnaitės

Marijos metus pradedant
Stebuklingasis Šiluvos Marijos paveikslas lanko Kanados lietuvius
Gražiai pavasario saulutei
besišypsant balandžio 5 dienos popietę, po rytą įvykusio
trimetinio Kanados lietuvių
katalikų centro suvažiavimo,
žmonės rinkosi į Lietuvos
kankinių šventovės salę Anapilyje, Mississaugoje, Švč.
Mergelės Marijos 400 metų
apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmių Kanadoje atidarymui. Salę puošė Kanados
lietuvių

katalikių

moterų

draugijos skyrių bei kitų lietuviškų organizacijų vėliavos ir
šventės plakatai. Buvo ir Reginos Choromanskytės paruošta Kanados lietuvių šventovėse esančių Marijos paveikslų, vitražų bei statulų
nuotraukų paroda.
Šventės rengiamojo komiteto vardu visus susirinkusius pasveikino komiteto pirmininkas Antanas Samsonas,
paskelbė jubiliejinių metų Kanadoje oficialų atidarymą ir
perskaitė Lietuvos ambasadorės Kanadoje Gintės Damušytės sveikinimą. Komiteto
atstovas spaudai Vytautas Bireta pristatė atidaromosios
šventės paskaitininką, Kauno
arkivyskupijos augziliarą vysk.
dr. Joną Ivanauską.
Vyskupas kalbėįo apie
Marijos apsireiškimo Siluvoje

prasmę

kaip apie Marijos, tarmotinos savo dieviškajam Sūnui, apie viltį Lietuvai, Europai ir visam pasauliui. Pasakojo apie jubiliejaus
iškilmes Šiluvoje, į kurias atvyks Šv. Tėvo paskirtasis atstovas, dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir visų kaimyninių
kraštų vyskupai. Pagrindinės
iškilmės bus rugsėjo 6-15 d.d.
ir viena diena bus skirta lietuvių išeivijai. Vyskupas pranešė, kad baigiama tartis dėl satelitinių televizijos transliacijų, kuriomis bus pasiekiami
visi pasaulio kraštai. Toliau jis
kalbėjo apie Šiluvos šventovės
ir kuriamos šventosios aikštės
tarp bazilikos ir Apsireiškimo
koplyčios tvarkymo bei pasiruošimo iškilmėms darbus.
Išreikšta viltis, kad Šiluva išgarsės ateityje ir į save trauks
tikinčiųjų širdis panašiai kaip
vėlyvesnės Marijos apsireiškimo vietos Lurde ir Fatimoje.
Paskaitai pasibaigus, vyskupui
buvo įteikta dovanėlė prisiminti mūsų švenčiamą jubiliejų Kanadoje.
Varpams skambant, visi
buvo kviečiami į pirmąją pasaulyje Lietuvos kankiniams
dedikuotą šventovę iškilmingoms Mišioms. Prieš Mišias
įvyko trumpas Marijos giesnaujančios

mių koncertas, vadovaujamas
Lilijos Turūtaitės, kurį atliko
sudėtinis choras iš parapijų
choristų, "Dainos" choro ir
jaunimo choro "Angeliukai".
Baigus koncertą, iškilmingoje eisenoje su vėliavų palyda buvo įneštas per Kanadą
keliausiantis Šiluvos Marijos
paveikslas su Romo Dūdos
padarytu altorėliu. Pastarąjį
su paveikslu nešė Kanados
LB krašto valdybos pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė,
Kanados LK moterų draugijos pirmininkė Birutė Biretienė, Kanados LK centro valdybos pirmininkas Jonas Andrulis ir Šiluvos Marijos jubiliejaus Kanadoje komiteto pirmininkas Antanas Samsonas.
Paskui altorėlį ėjo kunigai ir
vyskupas su diakonais.
Mišių pradžioje visus atvykusius pasveikino Kanados
lietuvių kunigų vienybės pirmininkas kun. Vytautas Staškevičius ir, taręs sveikinimo
bei padėkos žodį vyskupui,
pakvietė jį vadovauti šios dienos liturgijai. Vyskupas Ivanauskas pasveikino visus iš
įvairių parapijų bei vietovių
susirinkusius lietuvius, su juo
Mišias koncelebruojančius -
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Kuo. Stasys Yla krikščioniškojo gyvenimo
atnaujintojas
Šiais metais sueina 100metis nuo kun. Stasio Ylos gimimo. Ta proga, Šiaurės
Amerikos Ateitininkų taryba
yra pakvietusi dr. Gediminą
Mikelaitį iš Lietuvos skaityti
eilę paskaitų š. Amerikoje
apie kun. Stasį Ylą. Toronto
sendraugiai ateitininkai rengia vakaronę ir kviečia visuomenę dalyvauti šeštadienį, gegužės 3, 7 v.v. Prisikėlimo parapijos patalpose. Bus reta
proga išgirsti svečią, kuris
daugelį metų yra praleidęs
bestudijuodamas kun. S. Ylos
darbus.
Kun. Stasys Yla
Ntr. V. Maželio
Ne vienas iš mūsų kokiu
nors būdu esame patys paŠiaurės Amerikos Ateitiliesti kun. Stasio Ylos - ar tai ninkų tarybos (ŠAAT) įgalio
asmenine pažintimi, dalyvavi- tas, kun. dr. Kęstutis Trimakas
mu skautų ar ateitininkų jau- Lietuvoje ieškojo žinovo apie
nimo stovyklose, pobūviuose, kunigą S. Ylą ir jį surado dr.
rekolekcijose, studijų dieno- Gedimino Mikelaičio asmen~e. Dr. G. Mikelaitis atvyksta
į Siaurės Ameriką moksliniais
reikalais, kur Putname, CT,
gilinsis į kunigo Ylos darbus,
kurie atsispindi Putnamo seselių globojamuose archyvuose. Ta proga, ŠAAT pakviestas, dr. G. Mikelaitis savaitgaliais keliaus į didesnius lietuvių telkinius su paskaitomis
minint kun. Ylos gimimo 100mečio sukaktį.

Dr. G. Mikelaitis yra baiVilniaus universiteto filologijos fakultetą (lietuvių liteDr. Gediminas Mikelaitis
ratūros ir kalbos dėstytojo
se, žiemos kursuose Daina- specialybę) ir 1988-1990 m.
voje, ar beskaitant visą eilę jo kartu su kolegomis leido Siemokslinių raštų ar knygų apie tyno kultūros mėnraštį - pirjo išgyvenimus koncentracijos mąjį nepriklausomą mėnraštį,
stovyklose, ar giedant jo su- leidžiamą be okupacinės valkurtas giesmes sekmadienio džios leidimo. 1994 m. stažaMišiose. Kunigo Ylos kūry vosi Eichstaetto, Vokietijoje,
bos ir įtakos laukas yra pla- katalikiškame universitete
tus. Todėl dera pažymėti 100- studijuodamas teologiją. 1990mečio sukaktį susiburiant ir 2006 m. redagavo krikščio
prisimenant šio žmogaus kil- niškos pakraipos Naujojo Žinią asmenybę bei atsidavimą vi- dinio-Aidų ir Knygų aidų žursuomeniniam bei krikščioniško nalus.
Nukelta į 3-čią psl.
gyvenimo atnaujinimo darbui.
gęs

Vysk. Jonas Ivanauskas, atvykęs iš Kauno, koncelebruoja Mišias su Toronto, Mississaugos
bei Hamiltono kunigais Lietuvos kankinių šventovėje, Anapilio parapijoje, š.m. balandžio 5
Ntr. K. Baliūnaitės
d., pradedant Stebuklingojo Šiluvos paveikslo kelionę Kanadoje

Marijos metus pradedant
Atkelta iš 1-mo psl.

prel. E.

Putrimą,

prel. J. Staškun. A. Simanavičių,
OFM, kun. A. Šarką, OFM,
kun. K. Kaknevičių, kun. V.
Staškevičių, Mišiose asistuojančius diak. dr. K. Ambrozaitį ir diak. B. Belieką,
OFM, jubiliejaus komitetą ir
Kanados lietuvių katalikų
centro valdybos narius. Jis atkreipė dėmesį, kad jubiliejaus
šventimas pirmiausia prasideda Kanadoje ir todėl šiandieną iš Lietuvos kankinių šventovės jis siunčia šventinį sveikinimą visiems išeiviams lietuviams, gyvenantiems JAV-se,
P. Amerikoje, Airijoje, Anglijoj e, Ispanijoje, tolimoje
Australijoje ir kituose kraštuose, kur yra lietuvių. Jis
taipgi perdavė visiems sveikinimus Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko Kauno
arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus.
Po gailesčio akto, garbinimo giesmės ir maldos, Mišių
skaitinius skaitė Dalia Ažubalienė, o Evangeliją - diak. dr.
K. Ambrozaitis. Pamokslą sakė vyskupas Ivanauskas, nurodydamas nuostabią Dievo dovaną Lietuvai - Kristaus motiną Mariją, kuri Lietuvą lydi
per visą tolesnę jos istoriją, ir
tokiu būdu Lietuva yra tapusi
Marijos žeme. Todėl visai nenuostabu, kad 1991 m. spalio
8 d. Šiluvoje Lietuva buvo paaukota Švč. M. Marijai, o 1993
m. rugsėjo 7 d. poe. Jonas
Paulius 11 aplankė Siluvą ir
vainikavo jos statulą tarsi pakartodamas vainikavimą stebuklingoj o Šiluvos Marijos
paveikslo 1786 metais.
Vyskupas nušvietė Mariją
kaip dėl savo suvargusių vaikų
kenčiančią motiną. Toliau jis
kalbėjo apie pašventinto paveikslo kelionę per parapijas
Lietuvoje, apie parapijų ir dekanatų mastu vykstančias keliones į Šiluvą, apie įvairius
kitus renginius, susietus su Šiluva ir apie tai, kad Lietuvos
parapijas apkeliavęs Marijos
kevičių,

paveikslas rytoj, balandžio 6 sukalbėjo Kanados jubiliejui
d., pasieks Kaune Kristaus paruoštą maldą. Vaikučiai paPrisikėlimo šventovę, o rug- puošė paveikslą Valės Siminpjūčio 31 d. prasidės jo kelio- kevičienės paruoštomis ir panė į Šiluvą ir ten bus pradėtos aukotomis gėlėmis. Tada vysŠiluvos Marijos jubiliejaus iš- kupas perdavė paveikslą atstovams iš įvairių Kanados liekilmės.
Vyskupas pasidžiaugė Ka- tuviškų parapijų, kad jis kenados lietuviais, pastačiusiais liautų per visas Kanados lietulietuviškas šventoves, augi- viškas parapijas, misijas ir kinančiais tikinčias lietuviškas tokius telkinius.
šeimas, kovojusiais dėl LietuPaveikslą iš šventovės eivos laisvės visais išeivijoje senoje išnešė Londono Šiluįmanomais būdais. Jis primi- vos M. Marijos parapijos tarynė, kad rugsėjo 15 dien~ bus bos pirmininkas Atgirdas
Pasaulio lietuvių šventė Silu- Dragunevičius, Delhi Sv. Kavoje ir kvietė į ją atvykti. Kaip zimiero parapijos tarybos pirMarija Šiluvoje dėmesį skyrė mininkas Pranas Pargauskas,
savo dieviškajam Sūnui, taip Toronto Prisikėlimo parapijos
ir vyskupas baigė pamokslą tarybos pirmininkas Morkus
kreipdamas lietuvių dėmesį į Sungaila ir Hamiltono Aušros
jos Sūnų Bernardo Brazdžio- Vartų parapijos tarybos pirnio žodžiais: "Kaip pavasario mininkė Dalia Kesminienė.
žydinčioj šventėj žydi Kristaus Lauke prie šventovės durų
visa eisena su paveikslu buvo
nufotografuota.
Po pamaldų šventės dalyviai buvo pakviesti į parapijos
salę pabendrauti bei pasivaišinti skanėstais, paruoštais artimų parapijų moterų vienetų,

Vytautas Bireta pristato vysk.
Joną Ivanauską, kalbėjusį

Šiluvos Mergelės Marijos 400
jubiliejaus atidaryme
š.m. balandžio 5 d.
Ntr. K. Baliūnaitės

metų

šviesi vėliava, su Tavim eina
tautos gyventi, su Tavim eis
visa Lietuva".
Po pamokslo prie altoriaus Mišioms aukas nešė ses.
Paulė Savickaitė, Vida Valiulienė, dr. Judita ČUplinskienė
ir Dalia Trumpickienė. Mišių
pabaigoje vyskupas Ivanauskas pašventino paveikslą ir

vadovaujant Lietuvos kankinių parapijos moterų draugijos skyriui. Vaišių metu vyskupas įteikė arkiv. Sigito Tamkevičiaus padėkos raštus
tiems, kurie per paskutinį laikotarpį buvo aukoję ar kitaip
nusipelnę Kauno arkivyskupijai.
Visi džiaugėsi šia iškilminga Šiluvos jubiliejaus pradžia Kanadoje. Daugelį jubiliejaus pradžia vertė pagalvoti
apie Marijos apsireiškimą, kuriame Ji kreipėsi ir į katalikus,
ir į protestantus prašydama,
kad Jos Sūnus ir mūsų lšganytojas būtų garbinamas visame,
kas Jam pašvęsta ir kad mes
artume ir sėtume ne savuosius norus, bet Dievo valią nesavanaudiškoj e meilėje ir
tikroje tiesoje.
Pašventintas paveikslas su
altorėliu dabar keliauja per
įvairias vietoves ir sugrįš vėl į
Lietuvos kankinių šventovę
jubiliejaus uždarymui lapkričio 2 d. Inf.
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Sielovadinė

veikla ir problemos

Kovo 25-28 d.d. Lietuvoje sprendžiant šią opią problevyko 11 Europos lietuvių kata- mą. Buvo kalbėtasi ne tik apie
likų dvasininkų suvažiavimas, sielovadines, bet ir apie ekokuriame dalyvavo lietuviai ku- nomines bei socialines problenigai, dirbantys sielovadoje su mas užsienyje, susijusias ir su
emigrantais Vokietijoje, Airi- mūsų tautiečių gyvenimu.
joje, Anglijoje, Punske, KaraSuvažiavimo dalyvius apliaučiuje, Novosibirske bei Šv. lankė kardinolas Audrys JuoPranciškaus Mažesniųjų bro- zas Bačkis, o kiek vėliau ir
lių ordino ir Jėzaus draugijos apaštalinis nuncijus arkivysk.
atstovai. Suvažiavimas pra- Peter Stephan Zurbriggen,
sidėjo kovo 25-osios vakare kurie ne tik pasveikino susiVilniuje Eucharistijos šventi- rinkusiuosius, bet ir tarė pamu Bernardinų šventovėje. drąsinantį, paskatinantį miLiturgijai vadovavo Lietuvos sionieriškai veiklai žodį. SusiVyskupų konferencijos dele- tikimų metu buvo paraginta
gatas užsienio lietuvių sielova- kurti ilgalaikę ir trumpalaikę
dai prel. Edmundas Putrimas. misionieriškos veiklos strateKovo 26 d. suvažiavimo giją ir ieškoti galbūt visiškai
dalyviai meldėsi Vilniaus ar- naujų būdų jai įgyvendinti.
kikatedros bazilikos Šv. KaziPopietinėje dalyje du pamiero koplyčioje, pamokslą sauliečiai paliudijo apie savo
pasakė LVK generalinis sek- misionierišką patirtį Gudijoje
retorius mons. Gintaras Gru- bei Kazachstane, Azerbaidžašas. Posėdžiams vadovavo ne ir Gruzijoje. Vėliau teoi.
prel. E. Putrimas Lietuvos dr. Artūras Lukaševičius paVyskupų konferencijos patal- darė pranešimą "Misiologija
pose. Įvadinės konferencijos šiandien", įvardindamas Liemetu buvo aptarta problema: tuvos parapijose vyraujančias
išvykdami uždarbiauti emig- katalikiško gyvenimo samprarantai palieka Lietuvoje savo tas bei pateikdamas praktinį
vaikus, o tai jau atsiliepia skau- modelį galimam emigravusių
džiomis pasekmėmis. Buvo lietuvių sielovados planavipasidalinta įvairių kraštų pa- mui. Jo mintis lydėjo svarūs
tirtimi šiuo klausimu, ir iškel- atsakymai į suvažiavimo dalytos sielovadinės galimybės vių gausius ir jiems aktualius

Antrojo Europos
Lietuvoje. Pirmoj

galimybės.
Susirinkę

dvasininkai bai-

gė savo susitikimą kovo 28ąją Vilniuje, apibendrindami
girdėtas

mintis bei numatydami sielovadines gaires ateičiai, keleriems metams į priekį. Suvažiavimo darbą vainikavo iškilmingas Eucharistijos
šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovaujant
Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Ričardui Doveikai.
Prel. Edmundas Putrimas,
Lietuvos Vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuvių
sielovadai

lietuvių katalikų dvasininkų
eilėj

suvažiavimo dalyviai (š.m. kovo 25-28 d.d.)
antras iš k. vysk. S. Tamkevičius; antras iš deš. prel. E. Putrimas

Kuo. Stasys Yla ...
Atkelta iš 2-ro psl.

Tarp 1996-2001 m. mokėsi ir baigė Lietuvių
ir tautosakos instituto doktorantūrą
ir nuo 2004 m. dirba Lietuvos dailės muziejaus
mokslinių leidinių ir leidybos centro vedėju.
Jo išleistų darbų apimtis plati: 1997 m.
Tolyn į laiką - gilyn į gelmę; Kun. Yla raštuose ir
atsiminimuose; 2007 m. S. Yla Šiluva Žemaičių
istorijoje; Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai paruošė mokymo knygas, tarp kurių: 1997
m. Etika, 2002 m. Pilietinės visuomenės pagrindai; redagavo per 30 religinių/filosofinių/ istorijos/menotyros knygų, tame tarpe 1990 m. P.
Dundulienės Lietuvių etnologiją; 2000 m. J.
Merino Pranciškonų filosofijos istoriją. Iš vokiečių į lietuvių kalbą yra išvertęs visą eilę teologų/filosofų darbų, įskaitant J. Ratzinger, B.
Welte, W. Kasperio ir kt. darbus. Aktyviai tę
sia tyrinėjimo darbus :XX š. teologijos, literatūros teologijos bei lietuvių krikščioniškos
minties istorijos srityse.
Kun. Yla jį imponavo kaip krikščioniškojo
gyvenimo atnaujintojas. Panorėjo gilintis į
literatūros

klausimus. Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai viešėjo Šiluvoje, kur 12 val. šventė Eucharistiją su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku
arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi, SJ. Po pietų Jono Pauliaus 11 Namuose arkivyskupas su atvykusiais kunigais
kalbėjosi apie jiems svarbius
sielovados reikalus, atsakinė
jo į klausimus, pasidalino savo
patirtimi. Viešnagę Šiluvoje
užbaigė Kauno arkivyskupijos
atstovo spaudai ir žurnalo Artuma redaktoriaus filos. lic.
Dariaus Chmieliausko pranešimas Informacinių technologijų panaudojimo sielovadoje

Ylos pasaulėžiūros klausimu svarstybas, kurios
apima sąžinės, religijos, socialinio ir politinio
gyvenimo laisvę bei svarsto polemiką dėl liberalizmo. Savo paskaitose dr. Mikelaitis kaip
tik ketina aptarti krikščionybę lietuvių tautos
istorinėse prievartose remiantis Ylos istoriniais darbais, kuriuose pabrėžiamas kultūros
kėlimas bei tautos dvasinis ugdymas.
Dr. G. Mikelaitis ketina gilintis į S. Ylos
religinio gyvenimo atnaujinimo programą dvasinę žmogaus krizę, asmens suskilimą,
jausmų chaosą bei atitrūkimą nuo būties pagrindo. Jis ketina paliesti katalikybės siaurumo ir nukrikščionėjimo apraiškas bei kunigo
vaidmenį dvasingumo ugdymui ir apžvelgti
naujas pastoracijos formas, pvz. "apaštalavimą individualiai" ir evangelizacijos bei kasdienio gyvenimo suderinimą. Paskaitininkas ketina pateiktas mintis suvesti į įžvalgas apie kun.
Stasio Ylos darbų reikšmę ateitininkijai ir
Lietuvos krikščioniškai kultūrai. Vakaronę gegužės 3 d. rengia Toronto sendraugiai ateitininkai ir kviečia visuomenę savo dalyvavimu
prisiminti ir pagerbti kunigą Stasį Ylą. Laukiame malonaus ir mintimis našaus vakaro.
Gabija Petrauskienė,
(Toronto sendraugių inf.)
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LIETUVOJE

Metinis pranešimas
bėmis narėmis dėl to, kaip
Lietuvos prezidentas Val- įveikti 2010 m. galimą smardas Adamkus savo metinia- kų elektros energijos branme pranešime balandžio 15 gimą ir naujus tiekimo saud. kreipėsi į seimo, vyriausy- gumo iššūkius.
bės ir kitų valstybinių instituTaisys įstatymą
cijų narius, įvertino padėtį
ELTA/LGTIC skelbia,
šalyje, aptarė vidaus ir už- kad balandžio 15 d. seimas
sienio politikos gaires. Jis svarstė įstatymo pataisas,
konstatavo pasitikėjimo vals- kuriomis norima sutvarkyti
tybe krizę, kurios priežas- daug diskusijų keliantį dvitimi jis išvardino valdžios gubos pilietybės klausimą.
šaltumą, nepagarbą ir ne- Tačiau siūlymas Lietuvos pijautrumą savo piliečiams bei lietybę išsaugoti kitoje Eustrateginio mąstymo stoką, ropos sąjungos (ES) šalyje
siūlė racionaliai siekti su- gyvenantiems emigrantams
tarimo dėl konkrečių pir- vertinamas prieštaringai menybių socialinės, mokslo teisininkai abejoja, ar jis atiir švietimo bei sveikatos ap- tinka konstituciją ir Konssaugos politikos srityse.
titucinio teismo išaiškinimą,
Vertindamas ekonomi- tuo tarpu kai kurie politikai
nę Lietuvos pažangą, valstysiūlo Lietuvos pilietybę pabės vadovas išskyrė suma- likti dar platesniam emigžinto gyventojų pajamų mo- rantų ratui.
kesčio svarbą. Prezidentas
Seimas pritarė Pilietybės
paragino laikytis nuoseklios įstatymo naujos redakcijos
mokestinės politikos ir veng- projektui. Svarstymas turėtų
ti manipuliavimo mokesčiais prasidėti birželio pradžioje.
ar biudžetu rinkiminiais tiks- Teikiamame projekte numalais. Prezidentas pabrėžė ne- toma, kad Lietuvos pilietybė
dovanotinai uždelstą mo- neprarandama, jeigu asmuo
kytojų atlyginimų klausimą, įgijo kitos ES valstybės narės
mokslo ir studijų, sveikatos pilietybę. Projekte, už kurį
sistemos, žemės reformų vil- po pateikimo balsavo 64 seikinimą, būtiną korupcijos ap- mo nariai iš 87 dalyvavusių
sisaugojimo sistemos pertvar- jų, dviguba pilietybė taip pat
ką. Kalbėdamas apie skurdo paliekama užsienyje gimupanaikinimą, V. Adamkus pa- siems Lietuvos piliečių vaibrėžė būtinybę sukurti lanks- kams, sovietmečiu iš Liečią paslaugų šeimai sistemą, tuvos pasitraukusiems asmenes vaiko prigimtinė teisė nims bei jų palikuonims, taip
yra gyventi ir bręsti šeimoje. pat "lietuvių kilmės asmeJis išreiškė viltį, kad naujos nims, tradiciškai gyvenankadencijos seimo politikai tiems valstybėse, su kuriosugebės geriau bendradar- mis Lietuvos respubliką skibiauti, o jo paskirtai vyriau- ria valstybės siena".
Anot projekto teikėjo
sybei užteks ryžto vykdyti
būtinas reformas ir atsa- Armino Lydekos, naujasis
kingai įgyvendinti duotus įstatymas išspręstų problemas, atsiradusias po 2006 m.
pažadus.
Jo teigimu, būtina ge- Konstitucinio teismo nutarinti sąlygas užsienio investi- rimo, nurodančio, jog lig tol
cijoms, nes Lietuva neįgy buvęs teisinis potvarkis vendina svarbiausių prie- labai prieštaringas, painus.
monių, galinčių pritraukti
Teigiamai vertintas
investuotojų. Tai - socialinio
Valdančiųjų frakcijų atdraudimo įmokų apriboji- stovai teigiamai įvertino premas, paprastesnė užsienio zidento V. Adamkaus metinį
investuotojų ir darbuotojų pranešimą. Socialdemokraįsidarbinimo Lietuvoje tvar- tų frakcijos seniūnės l. Šiauka, greitesni ir skaidresni lienės teigimu, jis pabrėžė
sprendimai tvarkant žemės tinkamus klausimus, nors
reikalus.
kritiką žėrė ne socialdeValstybei svarbu ne poli- mokrato Gedimino Kirkilo
tinės kovos - svarbu sukurti vyriausybei, bet visai poliaiškią specialiųjų tarnybų tinei sistemai. Liberalcentkoordinavimo bei kontrolės ristų vertinimu, pranešime
sistemą ir sustiprinti sau- V. Adamkus konstatavo "kargumo tarnybų pajėgumą. čią, bet ne beviltišką LietuPrimindamas energijos tie- vos kasdienybę", valstiečiai
kimo šaltinių įvairovės svar- liaudininkai pasigedo žebą, prezidentas pabrėžė, kad mės ūkio politikos analizės.
nauja atominė jėgainė ir
Liberalų ir centro sąjun
elektros jungtys - sudėtin gos frakcijos seniūno V. Bogas pirmaeilis uždavinys, ku- gušio manymu, pranešime
riam įgyvendinti reikės daug Y.Adamkus buvo kritiškas,
finansinių ir organizacinių bet dalykiškas. Pesimistiškai
išteklių, sutelktų valstybės ir vertindamas šalies vidaus
verslo pastangų. Būtina ieš- padėtį, prezidentas atrado ir
koti sprendimų, kurie su- teigiamų pasiekimų Lietušvelnintų galimus neigiamus vos užsienio politikoje.
padarinius ūkiui ir visuomeDarbo partijos frakcijos
nei. Reikia kartu tartis su nariai pranešimo metu laikė
Europos komisija ir valsty- protesto plakatus. RSJ
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Pirmojo pasaulinio karo
dalyviai ir tie, kurie ji prisiminė, pasakojo, jog baigiantis
karui vokiečių okupantai iš
šventovių atiminėjo vario varpus. Iš jų liedino šaudmenis.
Pasikėsino vokiečiai ir i Šiluvos varpą. Visame Šiluvos
miestelyje ir apylinkėse neatsirado žmogus, kuris imtųsi tokio didelio darbo - iš šventyklos bokšto iškeltų jos varpą.
Okupantai siūlė didelius
pinigus už šį nedorą darbą.
Pinigas sugundė: apylinkėje
atsirado vietinis lietuviškai
kalbantis vokietis Gencas, kuris gavęs krūvą vokiškų markių, pasisamdė parapijos girtuoklius ir pradėjo juodašimtišką darbą: įlipo

v

Siluva ir jos trauka
liūdną istoriją, kuri dvidešimtojo šimtmečio ketvirtojo de-

šimtmečio viduryje. Šiluvos
apylinkėse šilus užpuolė drugys verpikas, dar vadinamas
verpiku vienuoliu. Šie iš tiesų
nešventi "vienuoliai verpikai"

(tada jau

buvę suaugę,

sukad nelaimės aliarmą sukėlęs miško
sargas. Šiluvos girininkas pradžioje jį apšaukė panikieriumi. Anot jo, nedidelė bėda,
jei tie plaukuoti vikšrai pabrendę žmonės),

i šventovės

bokštą, iškėlė varpą ir iš aukšto numetė į šventorių. Varpas

iki pusės įsmigo į žemę. Ilgai
ji traukė iš žemės didelis būrys
girtuoklių. Dar ilgiau kėlė į
ratus. Tuip varpas iškeliavo į
Vokietijos gamyklas. Iš varpo
liedino šovinius. Bet nesisekė
vokiečiams: kulkos iš varpo
vario nešaudė iš vokiškų šautuvų ir patrankų. U~pringo ...
Vokiečiui Gencui gyvenimas
irgi nenusisekė: galutinai nusigėręs, girtas į šulinį įkrito ir
prigėrė.

Po Pirmojo pasaulinio karo buvo naujai nuliedinti du
galingi varpai. Šiluvos šventovės bokštuose jie vėl skamba
gražiai ir jšknmingai, pasitikdami maldininkų ir tikinčiųjų
minias. Šiluva mena ir kitą

Šiaulių vysklleas Eugenijus Bartulis su malda ir giesme veda
maldos žygį į Siluvą
Ntr. Siluvos žinia

pradeda skraidyti liepos mė
nesį. Kiaušinius jie deda ant
spygliuočių kamienų. Čia
kiaušinėliai peržiemoja. Vėly
vą pavasarį iš jų išsirita žalsvi
arba pilkai rudi vikšrai iki 50
mm ilgio. Išsiritę, jie kopia
aukštyn į eglių ir pušų šakas,
viršūnes ir graužia jų spyglius.
Tui baisus spygliuočių priešas.
Jų pažeisti medynai dažnai išdžiūsta. Šį pavojingą šilų eriešą ir kenkėją pastebėjo Siluvos girininkijos miškininkas
Petras Jagminas.
Seni šiluviečiai pasakoja

grauš, paskanaus Šiluvos
spyglių. 1Ų spygliuočių esą užteks ne tik vikšrams, bet ir
žmonėms...
Miško mylėtojas buvo
labai atkaklus. Nenurimo jis
nei dieną, nei naktį. Kreipėsi
į mokslininkus ir labai rūsčiai
išdėstė: "Šiluva garsi savo
šventove ir atlaidais. Bet ji
taip pat garsi ir savo žaliaisiais šilais. Jeigu neįveiksime
baisiojo užpuoliko vabzdžioverpiko, neteksime šilų! Užteks kelerių metų, ir Šiluvos
spygliuočiai sunyksi Tai bus

gyvena Mažeikiuose. Gedulines šv. Mišias atnašavo kun.
Augustinas Simanavičius,
OFM, kun. Jonas Šileika,
OFM, diak. B. Beliekas,
OFM, ir prel. E.J. Putrimas
Prisikėlimo šventovėje; palydėtas artimųjų ir palaidotas
Šv. Jono lietuvių kapinėse,
Mississaugoje, ON.
Neklystu rašydama, kad
retas hamiltonietis nebūtų pažinojęs Jeronimo, išgyvenusio
Hamiltone 54 metus, ir jo šeimos, ir kuris asmeniškai nebū
tų patyręs jo visuomeninių ir
organizavimo talentų. 2001
metais nusprendė apsigyventi
Turonte arčiau dukrų ir jų šeimų. Nuo 2006 m. užpuolus ligai, kuri ribojo jo ėjimą, ir
nebepajėgiantis savarankiškai
gyventi namuose, su žmona
persikėlė į slaugos namus
"Labdara". Romulė ir dukros
ištisai rūpinosi jo gerove ir
sveikata.
Genovaitės Breichmanienės straipsnis plačiai apibū
dino velionies įnašą lietuviškoje veikloje (Nr. 14, 2008.IY.8).
Nenorėdama kartoti, kas rašyta, galiu tik kai ką papildyti.
Atvykęs į Hamiltoną, kaip
ir daugelis naujų ateivių, įsi
jungė i lietuviškos parapijos

giamajame susirinkime išrenkamas pirmininku. Ir taip prasidėjo jo begalinis įnašas lietuviškoje veikloje. Su kantriu ir
diplomatišku charakteriu jungėsi prie įvairių darbų. Aktyviai darbavosi prie šventovės
įsteigtame spaudos kioske
platindamas knygas ir 1954

Tuip įrašyta paminkle. Pagal poetę Linda Ellis ir jos parašytą eileraštį The Dash, tas
paprastas, lyg nereikšmingas
brūkšnelis yra pats svarbiausias antkapio ženklas. Tume
trumpame, nežymiame brūkš
nelyje laikomi visi žmogaus
gyvenimo nuopelnai ir derlius. A.a. Jeronimo Pleinio
brūkšnelis - neeilinis, turtingas šeimyniškos bei artimo
meilės, visuomeniniais ir kultūros darbais lietuviškoje
veikloje. Jo brūkšnelis paliko
nepamainomą įtaką Hamiltono lietuvių gyvenime ir veikloje, palietė šimtus lietuvių, gyvenančių visame pasaulyje.
Velionis, apsuptas savo
mylimos žmonos Ramutės ir
A.a. Jeronimas Pleinys
brangių dukrų Aušros ir Ramunės, iškeliavo į amžinojo
m. prisidėjo prie naujai leipoilsio vietą š.m. kovo 2 d.
džiamos Lietuvių enciklope"St. Joseph's Health Centre".
dijos sėkmingo prenumeratų
Nesulaukęs savo 85 metų
rinkimo. Jis pats buvo spaušventės, atsisveikino su artidos korespondentas, rašė
maisiais ir žemiškuoju gyvenistraipsnius apie lietuvišką
mu. Liūdi žmona, su kuria
veiklą Hamiltone. Buvo iššiais metais būtų atšventęs 48
rinktas į Hamiltono bendruometų vedybinę sukaktį, vyriaumenės apylinkės valdybą,
sia dukra Aušra ir dukra RaKLB Krašto tarybą, dalyvavo
munė su vyru Arūnu ir dukPLB IV, V ir VI seimuose ir
rom Livija ir Adrija.
1981 metais patikėtos jam
Jeronimo šeimoje augo kūrimą, pastatų remontavimą, KLB Krašto valdybos sekretopenki broliai ir sesutė, kuri o 1949 metais ateitininkų stei- riaus pareigos. Jam vadovau-

krūvelėsna, suskaičiuodavo.

ne tik Šiluvos miškų tragedija.
Toji didelė nelaimė gali išsiplėsti toli už Šiluvos ribų, persimesti į kitus Lietuvos miškų
plotus.
Žmonės nelaukė, skubėjo
gelbėti Šiluvos miškus. Cheminių priemonių tais laikais
nebuvo. O verpikas graužėsi
tolyn. Žmonės kovojo primityviai daug darbo rankų pareikalavusiomis priemonėmis.
Kai nutirpo sniegas, apie balandžio vidurį šimtai vyrų susirado drožlius, tada vadintus
"srūgais", išėjo į Šiluvos miškus. Iš eilės reikėjo kiekvieną
eglę ir pušį 50 cm aukštyje nudrožti apie dešimties centimetrų pločio juostą, nepažeidžiant medienos. Įkandin tų
vyrų, iš paskos ėjo kiti, nešdamiesi indus su elastinga derva
ir tepė apie apdrožtą medžio
kamieną 5-8 cm pločio juostą.
Juosta su derva bjauriajam
vikšrui pastojo kelią įsiropšti į
viršų bei šakas, o tų eglių ir
pušų aplink Šiluvą buvo šimtai tūkstančių. Plaukuoti kirminai sustodavo prie dervos
žiedo, kraipydavosi į šalis,
šliauždavo apie kamieną palei
dervos žiedą, ieškodami kelio
į viršų...
Valdžia kvietė vaikus, paauglius ir visus galinčius pasiimti visokiausias skardines ar
panašius indus, kartonines ir
medines dėžutes, ir šaukštukais krapštyti ir mėtyti i atsineštus indelius tuos bjaurius
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vikšrus. Vakarais juos sunešdavo į girininkiją. Sudėjus
Už dešimt vikšrų mokėdavo
po vieną centą. Tui buvo menkas atlyginimas. Vyrams, kurie skuto pušų ir eglių kamienus, tepė derva medžius, mokėjo daugiau. Įsivaizduokime,
kiek žmonių ir kiek triūso
įdėjo anų laikų žmonės, gelbėdami _gražiuosius Šiluvos
miškus. Sių darbščių ir stiprių
žmonių, mylėjusių savo gimtuosius šilus ir suvokusių, kad
gelbėdami Šiluvos miškus,
gelbėjo visos Lietuvos miškus,
dėka šiandien Šiluvą gaubia
puikūs miškai.
Ne vienas šiluvietis yra
easakęs ir atsidusęs: jei būtų
Siluvoj atsiradęs talentingas
poetas, panašus į A. Baranauską, mylintis gamtą ir tė
viškę, būtų apdainavęs Šiluvos šilus. Dar ir šiandien yra
išlikę senų medžių - pušų, eglių, apjuostų juoda, tarsi gedulo juosta. Juos galim.a pamatyti važiuojant per Šiluvos šilus.
Žmonės, nežinantys apie
Šiluvos miškų nelaimes, klausia, kas taip keistai gedulo
ženklais pažymėjo senąsias
Šiluvos pušis ir egles. Tui ne
gedulo žymės. Thi Šiluvos
žmonių kovos už savo mišką,
už savo stebuklingosios Šiluvos gamtos grožį, jo, o gal ir
visos Lietuvos miškų išlikimo
liudininkai. Važiuodami i Šiluvą, išnirę iš miško, ant nedidelės aukštumos, ant pailgos
kalvos, pamatome tarsi dvi
šventoves. Viena pilkai rusva,
kita - balta, aukštai į dangų
šaunanti koplyčia. (Pabaiga)

2008.03.02

jant KLB Šalpos fonde buvo
sutelkta per $50,000 ir išsiųsta
apie 50 siuntinių pagalbos reikalingiems lietuviams. Jis išrinktas į TALKOS lietuvių
kredito kooperatyvo valdybą,
dirbdamas nuo 1974 iki 1981
metų. Buvo Vasario 16-osios
gimnazijos rėmėjų komisijos
narys ir būrelio pirmininkas.
Įvairiai veiklai jisai aukojosi be pertraukos, tai vienoje,
tai kitoje valdyboje bei organizacijoje. žmona ir vėliau dukros suprato ir įvertino Jeronimo lietuviškos, kultūrinės
veiklos reikšmę ir visokeriopa
pagalba ir parama jį palaikė.
Jeronimas mūsų Šiūlių šeimai
buvo artimas pažįstamas. Aš
gimiau name, kuriame gyveno
penki vengungiai, jų tarpe Jeronimas. Jo dalyvavimas organizacijose suteikė mūsų namams lietuvišką ir judrią dvasią. Dažnai teko priimti svečius iš kitų miestų, vaišinti,
kalbėtis ir, vakarui įsismagi
nus, kilimus suraityti, padaryti
vietos šokiams. Mano pirmieji
šešeri metai buvo apsupti ne
tik tėvelių meile, bet ir platesne lietuviška šeima ir veikla.
Pasižiūrėję kiek mergaičių tarp 14-21 metų gyveno
Hamiltone, ateitininkų sendraugių skyriaus narių susirinkime, įgaliojo tuometinį

pirmininką Jeronimą rūpintis

choro organizavimu. 1970 metais sausio mėnesį įvyko pirmoji repeticija, o po dviejų
mėnesių - pirmas choro pasirodymas šv. Kazimiero minė
jime.
Būdama ateitininkė dalyvavau tame pirmame pasirodyme. Pamačiusi tokį būrį dainininkių ir išgirdusi melodingas dainas, norėjau įstoti į
chorisčių eiles. Pagal nuostatą
mergaitės turėjo būti gimnazijoje, nes didelis brendimo
skirtumas tarp 14-kos ir 21nų metų panelės. Būdamas

diplomatas ir nenorėdamas
nė vienos atstumti iš chorisčių
eilių, Jeronimas siūlė truputį
palaukti ir atsiradus galimybei priimti ir jaunesnes dainininkes. Kadangi buvau aukšta, atrodžiau vyresnė negu 13
metų, tai tokiu būdu tapau
choriste. Dainavau pirmame
koncerte 1971 metais, kai
choras buvo pasivadinęs "Aido" vardu. Tui pradžia mano
ilgametės meilės lietuviškai
dainai. Pastoviai dainavo apie
50 mergaičių, nors vienu metu
sąraše buvo per 60 pavardžių.
Per daugiau kaip 10 metų "Aido" choro veiklos šimtai mergaičių perėjo choro gretas.
Nukelta į 1O-tą psl.
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Remiame Ukrainą kelyje
į ES ir NATO
Lietuvos seimo nariams Užsienio reikalų komiteto vicepirmininbd Audroniui Ažubaliui ir Užsienio reikalų komiteto Kaimynystės politikos
""'1,,,. •
v•
•
• • b • Ema
t'.....umitečio pirm1mn~1
nueliui Zingeriui š.m. vasario
1 d. Ukrainos ambasadoje buvo įteikti Ukrainos valstybės
apdovanojimai - 3-iojo laipsnio ordinai "Už nuopelnus".
Aukštas Ukrainos valstybės
apdovanojimas Lietuvos seimo nariams skirtas už asmenines pastangas tarptautiniu
mastu 1932-1933 m. badmetį
Ukrainoje įvertinti kaip ukrainiečių tautos genocidą.
Įteikdamas apdovanojimą Ukrainos ambasadorius Borys
Klimchuk pareiškė, kad jis,
vykdydamas Ukrainos prezidento Viktoro Juščenkos pavedimą, pagerbia ne tik Ukrainos, bet savo bičiulius.
Po apdovanojimo seimo
nariai Audronius Ažubalis ir
Emanuelis Zingeris sutiko atsakyti i keletą klausimų: kodėl
jie tiek daug dėmesio skiria
Ukrainai, kaip jie vertina šiandieninius Lietuvos ir Ukrainos santykius, kaip vertina
šiandieninę Ukrainos politiką? Seimo nariai atsakė:
A. Ažubalis. Domiuosi visomis mūsų regiono valstybė
mis, kurios nenori likti pasovietinėje erdvėje su visomis
blogomis pasovietinės erdvės
tradicijomis ir bando eiti demokratijos keliu. 'lbkios valstybės kaip Ukraina, Gruzija,
kurios bando atsisveikinti su
sovietiniu palikimu ir kurti
demokratinę valstybę, yra reikalingos ir mūsų, ir visos Europos paramos, palaikymo,
solidarumo.
Ukrainos reikšmė Euro-

pos stabilumui ir saugumui
milžiniška, tai puikiai iliustruoja garsaus JAV visuomenės veikėjo Zbignevo Brzezinskio žodžiai: "Su Ukraina
Rusija yra imperija, be jos - ji
tik Rusija".
Manau, kad Lietuvos ir
Ukrainos valstybių santykiai
yra geri, ir tai savo dvišaliais
susitikimais yra ne kartą patvirtinę Ukrainos prezidentas
V. Juščenka bei Lietuvos prezidentas V. Adamkus. Mes remiame Ukrainą kelyje į ES ir
i NATO, remiame idėją pakeisti ES vizų politiką, kad
ukrainiečiams nereikėtų mokėti tokių didelių mokesčių

už vizą. Lietuva remia Ukrainą konsultantais, pvz., europinės integracijos klausimais. Konsultantai Ukrainos
institucijoms perduoda mūsų
patirtį.

Politinė padėtis Ukrainoje trapi, bet jos vektorius labai
aiškus. Pastarasis bendras Ukrainos prezidento V. Juščen
kos ir premjerės J. Tim~enko
pareiškimas dėl Ukrainos noro tapti NATO nare yra labai
drąsus žingsnis, nors žinome,
kad visuomenės Ukrainoje susiskaldymas dar yra didelis.
Artimiausiu laikotarpiu sėk
mė šioje srityje nėra garantuota, bet faktas, kad dabartiniai Ukrainos vadovai supranta, jog Ukraina turi tapti
neatskiriama Europos dalis,
integruota ir ekonomiškai, ir
politiškai ir kartu turi tapti
Siaurės Atlanto, vienintelės
organizacijos, kuri užtikrina
narių saugumą, nare yra džiuginantis.
Eman•elis Zingeris. Ukraina yra apsisprendimo situacijoje, kaip mes buvome

1989 m. Jos nepriklausomybės ir integracijos į ES klausimas iš esmės baigia Belovežo
girioje paskelbtos Sovietų Są
jungos imperijos išformavimo
klausimą ir suteikia ukrainiečių tautai galimybct prisijungti
prie taisyklių sistemos, kuri
padarytų žmones laisvus. Prie
to gyvenimo, kurį iš dalies patyrė Ukrainos vakarai - Lvovas ir kt. vakarinės dalys, kurios formavosi istorinių Magdeburgo teisių sistemoje, t.y.,
Vakarų civilizacijos sistemoje.
Ukraina yra kertinis tiek geopolitinis, tiek Europos sąjun
gos klausimas, kuris, man atrodo, svarbesnis nei dabar
taip forsuojamas Viduržemio
jūros baseino tautų priėmimo
klausimas. Ukraina mums yra
svarbiau nei Serbija. Aš su seimo nariu Kazimieru Starkevičiumi ir kitais kolegomis buvau Ukrainoje jai lemtingais
apsisprendimo laikotarpiais,
buvau lemtingų balsavimų,
oranžinės revoliucijos ir kitų
įvykių liudininkas, Nemanau,
kad ukrainiečiai susikompromitavo. Nepaisant to, kad šalyje yra aukštas korupcijos lygis, Ukrainos siekis integruotis į Vakarus nėra vien tik Vakarų Ukrainos, bet visos Ukrainos siekis ir manau, kad
naujas, sustiprintas, ES pasiū
lytas susitarimas tarp Uluainos ir ES, išvedimas iš gana
seklios ES kaimynystės politikos į rimtesnį bendradarbiavimą tarp ES ir Ukrainos bei
artimiausi žingsniai, pasiūlyti
šiame susitarime, mus įparei
goja ES viduje būti Ukrainos
lobistais ir siekti visiškos Ukrainos integracijos į ES. Int
(Straipmis sutrumpintas.
Red.)
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NUOStO)iŲ šešėlyje
Kanados flnansq ministeris ir vyr. banko pareigū
nai dalyvavo G-7 valstybių
bei pasaulio banko fmansų
ir bankų vadovų pasitarime
Vašingtone. Čia buvo svarstoma, kaip įveikti dabartinės
finansinės krizės padarinius
ne tik JAV, bet ir pasaulinėje
ekonomikoje. Spėjama, kad
per artimiausius dvejus metus pasaulinė ekonomika patirs 1 trilijono dol nuostolių.
Pasitarime pabrėžta, kad bū
tina siekti kreditų teikimo
nuostatų sąžiningumo ir
griežtesnių taisyklių, objektyvesnio bankų rizikos veiksnių vertinimo. Nuspręsta gerinti finansinių įstaigų vadybą, geriau parengti ją netikėtiems atvejams, ugdyti
darbuotojų psichologinj pasirengimą. Pasaulinio bankų
priežiūros komitetas (Bazelyje) įpareigotas pasirūpinti,
kad didieji bankai turėtų pinigų atsargą nuostoliams padengti.

Kanados gynybos \')'r.
štabo virš"' .Afganistano misijos vadas gen. R. Hillier
pareiškė, kad nuo liepos 1 d.
atsistatydina iš savo pareigų.
Nors ir generolas, ir ministeris pirmininkas tvirtina,
kad tokį sprendimą nulėmė
asmeniniai motyvai, tačiau
visi yra pastebėjc; įtampą ir
kartais viešus nesutarimus
tarp gynybos vado ir vyriausybės. Gen R. Hillier, h"bera1ų vadovo P. Martin paskirtas šioms pareigoms, sustiprino Kanados armiją ir jos
galimybes atlikti užduotis,
yra labai mėgstamas eilinių
karių ir pavaldinių. Tu.čiau
generolas drąsiai išsakydavo
savo nuomonę apie Afganistano karių misijos ateitj, sunkumus ir problemas.
Kawada pluuoja javų ir
aliejinių augalų plotus padidinti 11%. Pasaulyje pradeda trūkti maisto, ypač grūdų
produktų. Nemažai pasėlių
žūsta dėl gamtinių nelaimių,

Ukrainos ambasadoriu Lietuvai B. Klimčiuk (dešinėje) i.m. kovo 21 d. po.kalbyje su Lietuvos
seimo nariais aptarė Lietuvos ir Ukrainos bendradarbia~mo galimybes
Ntr. O. Posašlmvos iš Lietuvos seimo tinklalapio

5

kita dalis sunaudojama kuro
gamybai. Maisto produktų
kainoms padidėjus dvigubai,
pasaulyje prasideda masinis
badas ir badaujančiųjų žmonių riaušės. Skurdžiose valstybėse gyventojai maistui
skiria 60-80% visų savo pajamų, pasiturinčiose - 1020%. Jungtinių Tuutų organizacijos maisto bankas skatina pasiturinčias šakas skirti
600 min. dol. (JAV) iki gegužės 1 d., kad pamaitintų
labiausiai bado nuvargintus
Haiti ir kai kurių Afrikos
valstybių gyventojus.
Kanados -.yriausybė atidėjo kosminės įrangos instituto pardavimą JAV verslovei. Sio sandorio priešininkai tvirtina, kad pardavus šią
itin modernių technologijų
įmonę, Kanada praras teisę
gauti ir nemokamai naudotis informacija iš kosminių

erdvių tyrinėjimo. Prarasti
šią kosminės pramonės šaką

yra nuostolis ne tik technologine, bet ir politine prasme. Pačių moderniausių .kosminės erdvės tyrinėjimų technologijos užtikrina jai lygiateisiškumą kosmoso įsisavi
nimo pasaulinėse programose. Pardavus šią įmonę, Kanados vaidmuo ir galimybės
šioje srityje sum.af.ėtų.
Po 'Viešnagės Afganistane ir pareiškimo, kad reikia
pakeisti Kandaharo gubernatorių, federacinės vyriausybės umenio reikalų ministeris M. Bernier susilaukė
priekaištų. Nors tai, ką sakė
Kanados pareigūnas - tiesa,
tačiau jis buvo apkaltintas
nediplomatišku kišimusi i
kitos valstybės vidaus reikalus. M. Bemier lankėsi Afganistane kartu su Prancūzi
jos gynybos ministeriu. Prancūzija pasiruošusi siųsti 700
karių i rytini Afganistaną.
JAV kariai iš ten bus perkelti

i Kandabarą.

Ministeris pirmininkas

S. llarpei; lankydamasis Vinipege, supažindino su nauju įstatymu. Jame tvirtinama, kad bandymas nuslėpti,
nuimti ar kokiu nors kitu bū
du iškraipyti automobilio registracijos numerį laikomas
kriminaliniu nusikaltimu, už
kuri bus baudžiama. Įstaty
me taip pat numatyta daug
didesnės bausmės už prekybą, mainus ar vogtų automobilių bei dalių pardavinė
jimą. Kas penktą pavogtą
automobilį pavagia organizuotų nusikaltėlių gaujos.
Daugiausia tokių nusikaltimų Vinipege. Čia 100,000
gyventojų tenka 1932 pavogti automobiliai; Edmontonas antroje vietoje. Kasmet Kanadoje patiriama 1
bln. dol. nuostolių dėl tokių
vagysčių, įskaičiuojant sužeistųjų gydymą, teismų ir
paieškų išlaidas bei kt.
Gamtosaugininkų laivą

"Farley Mowat", stebinti~
nių medžioklę, sulaikė N.
Scotia vandens apsaugos karinis kateris ir nutempė į
krantą. Sulaikyti jgolos nariai
buvo greitai paleisti. Kiti du
- kapitonas ir jo padėjėjas palikti sulaikymo vietoj, kol
buvo sumokėtas užstatas. Jį
sumokėjo iš Niujorko atskubėjęs jų vadovas labai savotišku būdu. Reikalaujamus
5,000 dol. jis sumokėjo 2 dol.
monetomis, pažėręs skaičiuotojams 2,500 metalinių
pinigų. Sulaikytieji gamtosaugininkai kaltinami jūros
teritorijos ir žvejybos saugumo įstatymų pažeidimu, keliant grėsmę ruonių medžiotojų saugumui. Kaltinamiesiems gresia bauda arba kalėjimas. Jų advokatas tvirtina, kad "Farley Mowat" buvo tarptautiniuose vandenyse ir nepažeidė jokių taisyklių. SK.
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<® MllSU TBVYl\IEJE
NESURINKO PARAŠŲ
BNS žiniomis (2008.IY.15)
Lietuvos profesinių sąjungų,
vartotojų bei kitų organizacijų atstovų sudaryta Pilietinė iniciatyvinė grupė per du
mėnesius surinko vos 19,000
šalies gyventojų parašų, kad
seime būtų pradėtos svarstyti pataisos, numatančios
Ignalinos atominės elektrinės (IAE) antrojo bloko
darbo pratęsimą iki 2015 m.
Norint, kad pataisos būtų
pradėtos svarstyti seime reikėjo surinkti 50,000 projektą remiančių gyventojų parašų. Grupės vadovė Tautinės partijos "Lietuvos kelias" pirmininkė Lilijana
Astra aiškino, kad dalis iniciatyvinės grupės narių iš
jos pasitraukė ir prisidėjo
prie kitos peticijos. Iniciatyva laikoma nutraukta ir neįvykusia. Parašams surinkti
yra skiriami du mėnesiai.
Pagal įsipareigojimus ES
stojimo sutartyje Lietuva
privalo 2009 m. pabaigoje
uždaryti vienintelį šiuo metu veikiantį Ignalinos AE
reaktorių, kuris Vakaruose
laikomas nesaugiu. Pirmasis
reaktorius buvo uždarytas
2004 m. pabaigoje.
NEBUS ATIDARYME
Premjeras Gediminas
Kirkilas neplanavo ir nedalyvaus Pekino olimpiados
atidaryme, kurį boikotuoti
ragina žmogaus teisių gynė
jai dėl smurto Tibete. "Galbūt išreiškiant solidarumą
su Tibetu valstybių vadovai
neturėtų dalyvauti Olimpinių žaidynių atidaryme",
balandžio 10 d. sakė G. Kirkilas, paklaustas, ar neseks
kai kurių Europos šalių vadovų pavyzdžiu. Jis ir anksčiau neketino dalyvauti atidarymo ceremonijoje ir pažymėjo, kad politika neturėtų kliudyti Olimpinėms
žaidynėms, jos turi įvykti, ir
nereikėtų maišyti politikos
su sportu. Lietuva kartu su
kitomis ES narėmis yra pareiškusi susirūpinimą dėl neramumų Tibete bei pasisakiusi už taikų Kinijos valdžios
ir tibetiečių dvasinio vadovo
Dalai Lamos bei jo atstovų

sukurtus vadovėlius, mokymo priemones, metodinę literatūrą, skatinti bendrojo
lavinimo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, profesinio orientavimo centrus
informuoti ir patarinėti mokiniams apie galimybę rinktis kario profesiją, skatinti
bendrojo lavinimo mokyklų
ir kitų mokymo įstaigų mokytojus įsitraukti į Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) veiklą. KAM įsipareigoja prisidėti prie mokinių ugdymo gynybos ir krašto apsaugos
temų tobulinimo, teikti informaciją apie kariuomenę
ir karo tarnybą, kad bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio orientavimo centrai
galėtų tinkamai informuoti
mokinius apie galimybę
rinktis kario profesiją, organizuoti kvalifikacinį mokymą mokytojams, skatinti
švietimo ir krašto apsaugos
sistemos institucijų bendradarbiavimą. LŠS sutartimi
įsipareigoja skatinti ir informuoti mokytojus ir mokinius apie galimybes įsi
traukti į sąjungos veiklą,
rengti šaulius pedagoginei
veiklai, organizuoti bendras
LŠS, mokinių ir studentų
varžybas. Pilietiniam ugdymui stiprinti Švietimo ir
mokslo ministerija yra parengusi Ilgalaikę pilietinio
ir tautinio ugdymo programą, kurią 2006 m. patvirtino seimas. Projekto siekis
- sukurti palankias sąlygas
Lietuvos (taip pat ir užsienio lietuvių) vaikų ir jaunimo pilietiniam ir tautiniam
ugdymuisi, visuomenės pilietiškumo ir tautiškumo
raiškai. Šiam tikslui yra remiamos įvairios tautinio ir
pilietinio ugdymo požiūriu
reikšmingos mokyklų, mokinių, nevyriausybinių organizacijų, muziejų ir kitų
įstaigų, organizacijų tautinio ir pilietinio pobūdžio
iniciatyvos.

~===:::::

LIETUVI

TELKINIUOSE - - - - -

Švč. Mergelės Marijos paveikslas, pasiekęs Delbi, ON, Šv. Kazimiero šventovę š.m. balandžio
12 d. su prel. J. Staškevičiumi (paveikslo dešinėj) ir kun. V. Staškevičiumi, gausių šventės
dalyvių apsuptas

gražiai giedojo vyresniųjų ir jaunesniųjų choras, vedamas vargonininkės Dalios Norkutės.
Prieš palaiminimą prelatas įteikė Kauno arkiŠILUVOS MERGELĖS MARIJOS JUBIvyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ, padėkos
LIEJUS DELHI, ON. Šitoje vietovėje, pačia
raštą Kauno arkivyskupiją remiančiai parapime tabako ūkių vidury, lietuviai įsteigė Šv.
jietei Aldonai Aleliūnienei.
Kazimiero parapiją 1959 metais. Daugelį metų
Baigiantis Mišioms ir lietui apstojus, pačia klestėjo įvairi lietuviška veikla, kai čia
veikslas iškilmingai buvo išlydėtas iš švensparčiai vyko tabako auginimas. Dabar labai
tovės. Lauke buvo padaryta visų dalyvių nuomažai beliko tabako ūkių, ir lietuvių skaičius
trauka su paveikslu. Tuda visi rinkosi į parapismarkiai sumažėjęs. Thčiau likusieji dar bendjos salę puikioms, suneštinėms vaišėms.
rauja, rengia įvairius minėjimus, dalyvauja
Kanados Šiluvos Jubiliejaus spaudos
vietinės daugiakultūrinės organizacijos veiklotarnyba
je ir išlaiko savąją parapiją.
Čia balandžio 12 d., nors ir lietingą pavasario popietę, nemažas būrys parapijiečių susirinko pasitikti eer lietuviškus telkinius Kanadoje keliaujantį Siluvos M. Marijos pašventintą paveikslą. Jis buvo įneštas į šventovę, lydimas vėliavų ir vaikučių su gėlytėmis. Ten paveikslą pasitiko su smilkalais ir malda dabartinis parapijos klebonas prel. Jonas Staškevičius,
kuris Mišias koncelebravo su kun. Vytautu
Staškevičium. Per pamokslą prelatas priminė
reikšmę Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje prieš 400 metų. Ji skatinusi, kad būtų
garbinamas jos Sūnus ir kad Jo klausytume.
Tas jos prašymas vertas visų mūsų dėmesio
švenčiant šį jubiliejų . Per Mišias ir procesijas

Delhi, ON

TILTAS PER NERĮ
Kaune per Neries upę
ketinama nutiesti karinį
pontoninį tiltą pėstiesiems

ir dviratininkams. Tokį tiltą
tiesti nutarta dėl remonto
uždarius Vilijampolės tiltą
santykių sureguliavimą.
per Nerį, kai gyventojai ėmė
skųstis pablogėjusiu susisieUGDYMO SUTARTIS
kimu
tarp centro ir VilijamBalandžio 9 d. švietimo
polės. Laikino tilto įrengi
ir mokslo ministerė Roma
Žakaitienė, krašto apsaugos mui pritarė Krašto apsauministeris Juozas Olekas ir gos ministerija. Tiltas miesLietuvos šaulių sąjungos va- tui nekainuotų, jis būtų tiedas Juozas Širvinskas pasi- siamas iš kariuomenės turirašė trišalę sutartį, kuria įsi mų pontoninių grandžių. Su
pareigojama bendradarbiau- kariškiais jau aptartas tilto
ti ugdant vaikų ir jaunimo saugumas, nuogąstavimų dėl
pilietiškumą bei patriotiš- to nėra. Tačiau miesto valkumą. Švietimo ir mokslo džia turi pasirūpinti pontoministerija įsipareigoja pa- ninio tilto apsauga, apšviepildyti bendrųjų programų timu ir prieigomis. Šiems darturinį gynybos ir krašto ap- bams atlikti reikėtų apie
saugos temomis, kviesti Kraš- 300,000 Lt. Jei pritars miesto
to apsaugos ministeriją kolegija, lėšos galėtų būti skir(KAM) dalyvauti vertinant tos iš rezervinio fondo. RSJ

Po iškilmių - vaišės Šv. Kazimiero šventovės salėje Delbi, ON, š.m. balandžio 12 d.

ALF žinios
Amerikos lietuvių fondo
45-asis metinis narių suvažiavimas įvyks 2008 m. gegužės 3,
šeštadienį. Registracija prasideda nuo 8.30 v.r. iki 10 v.r.
Darbo posėdžio pradžia 9.30
v.r. Kviečiame visus ALF narius
atvykti į Pasaulio lietuvių centro
didžiąją salę. ALF adresas:
14911127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630 257-1616. Inf.

LEDAS

REFRIGERATION

AIA CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

2008.IV.22 Nr. 16

London, ON
Š.M. BALANDŽIO 6 D.
mūsų parapija sulaukė ypatingų iškilmių. Su vyskupu iš

Lietuvos Jonu Ivanausku buvo a_!vežtas pašventintas Šiluvos Svč. Mergelės Marijos paveikslas. Iškilmingos Mišios
vyko Mary Immaculate šventovėje. Prel. J. Staškevičius
šiltai pasveikino atvykusį
svečią. Sv. Mišias koncelebravo vysk. Jonas Ivanauskas,
' prel. Jonas Staškevičius ir
kun. Vytas Staškevičius. Svečias pasakė pamok§lą, apgailestavo, kad mūsų Siluvos M.
KLKM draugijos Montrealio skyriaus valdyba prie Velykų Marijos šventovė uždaryta,
stalo š.m. kovo 30 d.
linkėjo mūsų parapijai tolesnio išlikimo. Mišių metu giedojo "Pašvaistės" choras, akompanavo muz. Rita Vilienė.
~w~v~~r,.e
Mirga Bendoraitienė atliko
solo giesmę. fo šv. Mišių visi
C:::A~E: vykome prie Siluvos M. Marijos šventovės. (Londono parapija yra vienip.telė Kanadoje,
pasivadinusi Siluvos M. Marijos vardu. Todėl Šiluvos Švč.
M. Marijos paveikslas mūsų
2 3 7 3 Bloor St. West
parapiją aplankė pirmiausia).
Iškilmėse dalyvavo nemažas
(416)
būrys parapijiečių bei svečių
iš D~lhi ir Rodney apylinkių.
Sio didingo 400 metų jubiliejaus proga mus lankančio
garbingo paveikslo į šventovės
vidų įnešti negalėjome, nes
vietinio vyskupo nurodymu
šventovė dėl pastato nesaugujau antri metai yra uždamo
LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai
ryta.
Buvo pasitenkinta iškilvisuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį
mėmis lauke prie šventovės
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.
durų. Čia sugiedojome ir Švč.
M. Marijos litaniją. Dėl uždaSKAMBINTI: 416-232-2112/402
rytos mūsų šventovės su
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
skaus~u širdyse prašėme Šisuteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.
luvos Svč. M. Mariją palaimos, globos ir užtarimo. PaSKAMBINTI: 416-232-2112/403
vasariškai šilta ir saulėta iškilADRESAS: 5 Resurrection Rd. , Toronto, ON M9A 5G1
mių diena priminė Šiluvos M.
tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
Marijai skirtus žodžius - ...
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių
Nenuženk nuo akmens, O
Marija, pušynėly žaliam Šiluvos ... ir - ... Nepalik, nepalik
Lietuvos
... Po šių, ilgam įsiPirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
mintinų iškilmių, visi vaišiįsikūręs nuosavuose namuose nomės ir maloniai pabendravome. Išsiskirstėme su viltiLIETUVIŲ KREDITO
mi, kad Dievo Motina Marija
mūsų parapiją globos ir ateiKOOPERATYVAS
tyje. Aldona Valaškevičienė

l:>E:NTAL

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

Tel.

763-5677

DOSNI ŠIRDIS...
GYVEN AMŽINAI

TALKA

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

kasd.pal.čekių sąsk.

INDĖLIAI:

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%

Argentina
LIETUVIŠKA RADIJO
VALANDĖLĖ "Ecos de Lituania" balandžio 13 d. pradėjo
naują sezoną. Transliuos pirmadieniais nuo vidurnakčio
iki 2 v. nakties Lietuvos laiku.
Galima klausyti per mūsų interneto tinklalapį www.ecco
delituania.com.ar I.F. Kalvelis
nrhlALV FOUR SEASONS
Kff/rll'X\, REALTY LIMITED
Assoclate Broker, 67 Flrst Street
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2

•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

Pa ruuouan l, perkant
ar tik
mius ,

dėl

informacijos

ūkiu - ,

žemes
Staynllrio ir
o llingwoo<lo apy·

Wa~gos,

linkė,~e kreipk ilės

i

Angelę šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: salvaitis@bmls.com
Tink lalapis: www.homesgeorglanbay.com
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV
Lietuvos dukterų draugijos metinis pokylis įvyko
kovo 13 d. St. Petersburgo,
FL, Lietuvių klubo salėje. Jį
pradėjo draugijos pirm. Gražina Viktorienė, pasveikindama gausius dalyvius ir pakviesdama programai vadovauti draugijos sekr. Alviną
Kerberienę. Pastaroji visus
supažindino su jauna, talentinga pianiste Rasa Vitkauskaite iš Lietuvos, dabar gyvenančia JAV-se, Bostone, kur
muzikos studijas tęsia Bostono konservatorijoje. Ji puikiai atliko M.K. Čiurlionio,
R. Schumann, B. Dvariono
ir F. Liszt kūrinius, sukeldama ant kojų visus dalyvius.
Aidėjo ilgi plojimai.
Pianistė Rasa Vitkauskaitė gimė Alytuje ir nuo penkerių metų pradėjo mokytis
Alytaus muzikos mokykloje.
Vėliau studijavo Valstybinė
j e M.K. Čiurlionio menų
mokykloje Vilniuje. 2004 m.
gavusi stipendiją studijavo
UWCA kolegijoje Italijoje,
įsigydama pasaulyje pripažįstamą prestižinį muzikos
diplomą. Ji yra laimėjusi 8
tarptautinius ir 6 Lietuvos
pianistų konkursus, atlikusi
20 koncertų įvairiuose kraštuose. Tobulinosi pas garsią
lietuvę prof. Mūzą Rubeckytę. Koncertavo su Karaliaučiaus, Kauno ir Latvijos filharmonijos orkestrais. Ji
2007 m. laimėjo projektą už
taiką konkursą. Už gautą stipendiją su čelistu iš Argentinos Sebastian Plano koncertavo Izraelyje, Italijoje ir
Amerikoje. 2007 m. laimėjo
"Chamber Music Honors"
konkursą Bostone.
Po trumpos pertraukos lituanistinės mokyklos mokinė Gedilė Girgždytė padeklamavo A. Matučio eilėraštį
Apie gimtinę. Vyko LDD valdybos su pagalbininkėmis
paruošta vakarienė. Maldą
prieš valgynią sukalbėjo kun.
dr. Matas Čyvas. Draugijos
narės puošė salę ir išnešiojo
maistą. Alvina Kerberienė su
padėjėjomis vedė laimikiais
turtingą loteriją. Lietuvos dukterų draugija šelpia vargstančius Lietuvoje.

Vokietija
Vasario 16-osios gimnazijoje vasario 9 d. vyko atvirų
durų diena, organizuojama
kiekvienais metais. Gausius
svečius pasveikino gimnazijos direktorius A. Šmitas.
Moksleiviai, parengti mokytojų, atliko programą. Pradžioje koncertavo gimnazijos moksleivių muzikantų
grupė (vadovas G. Ručys).
Anglų kalba dainą padainavo ~-8 klasių mokiniai (vad.
M. Smitienė), o prancūzų kalba - 11 klasės mokiniai (vad.
B. Heidt). Po meninės programos mokytojai svečius supa-

žindino su dėstomais dalykais. Po to visi apžiūrinėjo
gimnazijos patalpas. R. Buchsensteiner rodė filmą iš mokyklos gyvenimo. L. Manz demonstravo cheminius bandymus. Matematinius žaidimus parengė matematikos
mokytojas R. Womberg, o
dailės mokytoja J. Lemkienė
parengė mokinių darbelių
parodą. Vokiečių kalbos mokytojos A. Parsa ir S. Cassel
pristatė kai kurių vokiečių
autorių knygas. Moksleiviai
svečius vaišino kava ir pyragais. Biblioteką aprodė B.
Lipšienė, koplyčią - D. Subačius. Svečiai taipgi įkopė į
pilies bokštą, iš kurio galėjo
pasigrožėti miestelio itin gražiomis apylinkėmis.

Britanija
Šv. Kazimiero parapijoje Londone ilgus metus klebonauja kun. Petras Tverijonas iš Lietuvos, dabar vienintelis lietuvis kunigas Britanijoje. Jis apie savo veiklą pasisako lietuviškoje spaudoje.
Jam vadovaujant šiai parapijai būta dviejų skirtingų
laikotarpių. Iš pradžių jis buvo tarsi socialinis darbuotojas. Tuo metu daug lietuvių
Britanijoje gyveno nelegaliai. Atvažiavę į šį kraštą lietuviai neturėjo nei darbo,
nei pinigų, nei draugų. Vi~aip reikėjo jiems padėti.
Siuo metu tenka rūpintis tik
tautiečių sielovada. Daugiausia darbo yra su sužieduotiniais, kurie rengiasi
tuoktis. Prieš vedybas jiems
organizuojami vedyboms pasiruošimo kursai. Praėjusiais
metais tokių porų būta 118;
šiemet jau sudarytos dvi grupės po 12 asmenų, o dar registruojamos keturios grupės. Nemažai darbo yra su
suaugusiais žmonėmis ir paaugliais - tai Pirmosios Komunijos ir krikšto programos. Taipgi rengiamasi ir Sutvirtinimo sakramentui. Šiais
metais Pirmąją Komuniją
rengiasi priimti 59 vaikai. Parapijoje organizuojami kursai, kuriuose dėstomi krikščionybės pagrindai. Sekmadieniais šventovėje dalyvauja 220-250 žmonių. Pastaruoju metu daugėja tikinčiųjų skaičius. Vis daugiau
tautiečių įsijungia į parapijos gyvenimą. Kunigas džiaugiasi, kad atsiranda savanorių padėti, ypač organizuojant įvairius renginius. Šiaip
jau žmonės keičiasi. Kunigui svarbiausia problema pakankamai turėti laiko atlikti įvairias užduotis. Pvz.
norėtųsi lankyti šeimas, sudaryti asmeninius ryšius. Bet
tokiems dalykams pritrūksta
laiko. Reikia lankyti ligonius, tenka dažnai sielovados reikalais ir keliauti, daug
laiko atima ir administracijos darbai. JA
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Kelionė į kitokį pasaulį
Tun akmenys daug kalbėjo apie senovę, bet ne lietuviškai
GEDIMINAS KURPIS

Atsimenu, kai buvau dar mažas ir pradėjau lankyti mokyklą, labai mėgau per paišybos pamokas
piešti palmes, piramides, plokščiais stogais namukus - tokius dalykus, kurių Lletuvoje nebuvo. Egiptas man tada atrodė taip toli, ir tik Matas Šalčius,
keliaudamas motociklu pas 40 tautų, ten buvo užsukęs. Vėliau gyvenime keliavau, bet mėgau nuvažiuoti i jau pažįstamas vietas, kur žinojau, kad susikalbėsiu, pažinau vietinius papročius, maistą. žodžiu, pasidariau konservatyvus "keliauninkas". Vieną dieną pagalvojau, kodėl nenuvažiuoti i kitokį
pasaulio kraštą, kurį dar mažai pažįstu. Kaip tik tuo
metu užtikau "Cosmos" kelionių agentūros 2007
metų kataloge "naują" pasiūlymą trylikos dienų kelionei į Egiptą. Sudomino, nes apžiūrėjus Kairo
miestą ir apylinkes, dar žadėjo pavežti į vakarus Viduržemio jūros pakrante, kelionę per Sacharos dykumą, apžiūrėti oazę, skristi į Aswan Nilo upės
aukštupį, plaukti laivu Nilo upe aplankant žymesnes vietas. Pasirinkau kelionės pradžiai 2007 m.
lapkričio 30 dieną ir "Alitalia" lėktuvu išskridau į
Kairo, su neilgu sustojimu Milane.

Kairo panorama
Susipažįstu

su Kairo automobilių srautais
Nusileidome Kairo tarptautiniame oro uoste,
rytiniame Heliopolio priemiestyje, kur mane pasitiko egiptietis, iškėlęs lentelę su "Cosmos" užrašu.
Pavedėjo prie poros neaiškių tipų, kurie į mano pasą įklijavo egiptietišką vizą, ir nurodė kur tą vizą
užantspauduoti. Viskas vyko greitai - pasiėmiau
nuo karuselės savo lagaminą, palaukėm dar poros
bendrakeleivių ir - į autobusiuką kelionei į viešbutį,
kuris buvo vakariniame Gizos priemiestyje. Turp
kitko, viza turėjo kainuoti 15 JAV dolerių, bet taip
ir neradau, kam tuos pinigus įduoti.
Keliaujant per Kairo miestą, patyriau pirmą
staigmeną: neįtikėtinai tirštą ir sudėtingą greitai judantį automobilių srautą, kur - atrodo - negaliojo
jokios rašytos taisyklės, kur gatvėje maišėsi automobiliai ir pėstieji, kur nebuvo nei šviesoforų, nei
policininkų (o jei ir buvo, tai jie stovėjo nusigręžę į
kitą pusę), kur trijų baltomis juostomis perskirtų linijų gatve važiavo keturios eilės automobilių, motociklų, sunkvežimių ir asiliukų tempiamų vežimų.
Vėliau, kai paklausiau vairuotoją, kodėl nesilaiko
užžymėtų linijų, man atsakė, kad tai "tik dekoracijos". Tučiau tame chaose nepastebėjau nė vienos
eismo nelaimės, pėstieji kažkaip pereidavo į kitą
gatvės pusę (vėliau mūsų vadovas perspėjo mus,
kad vieni patys neitume per gatvę, nes labai pavojinga -vienas iš palydovų perves, jei reikia).
Atrodo, rytiniame Kaire gyvena turtingesni
egiptiečiai, o vakariniame daugiau ''biedniokų". Tui
matėsi žiūrint per autobusiuko langą - pamažu vilos ir gražūs namai keitėsi į daugiabučius ar sukrypusius namelius. Mūsų viešbutis "Moewenpick Pyramids" buvo visai vakariniame pakraštyje, netoli piramidžių. Neseniai pastatytas, penkių žvaigždučių
vienaaukštis viešbutis. Pagrindiniame pastate registracija, krautuvėlės, restoranas, baras ir bankas.
Viešbučio svečiams pastatyti nedideli namukai, išdėstyti įvairiais kampais tarp palmių, krūmų ir pievelių. Jų buvo apie 25-30, aš buvau apgyvendintas
18-to namuko viename iš 8 kambarių. Kambarys
nemažas, lova patogi, bet„. TV tik vienas kanalas ir
tas blogai rodo, visi čiaupai laša. žodžiu, įrengimai
puikūs, tik techniška priežiūra nekokia. Tą vakarą
prie vakarienės stalo sutikau daugiau bendrakeleivių. Pasirodo, aš vienintelis iš Kanados, kiti iš Australijos, JAV, Malaizijos, Šri Lankos. Kelionės vadovą
sutikau tik kitą rytą.

Daugiau Įdomių staigmenų
Antra staigmena - tai egiptietiški skaičiai. Jau
keliaujant Kairo gatvėmis pastebėjau keistus ženklus ant automobilių registracijos lentelių, bet kai
banke keičiau JAV dolerius i Egipto svarus, bankininkas pradėjo dėti krūvą pinigų, ant kurių buvo
parašyta "O. ". Pasirodo, kad tai egiptietiškas 50.
Egipto svarai turi vienoj pusėj anglišką tekstą ir
"mūsiškus" skaičius, o kitoje pusėje tekstą ir skaičius egiptietiškai. Vėliau paaiškėjo, kad Egipto bazaruose ir Egipto svarai, ir JAV doleriai yra visuotinai priimtina valiuta. Kanadiški doleriai galioja tik
bankuose. Valiutos kursas visur vienodas, nes tik
Egipto bankas turi teisę ją keisti. Man būnant ten,
kursas buvo 5.5 E-svarų už JAV dolerį. Turp kitko,
Egipto svarų Turonte niekur neradau.
Kodėl mane nustebino egiptietiški skaičiai?
"Mūsiškiai" skaičiai (0,1,2,3 ir t.t.) ir dešimtainė
sistema atkeliavo iš Arabijos XIII š. pradžioje ir pakeitė romėniškus numerius (l, V, X ir t t.), kuriuose
nebuvo nulio. Tiksliau, italų matematikas Leonardo
Fibonacci juos pristatė savo knygoje Liber abaci
1202 metais. Bet, pasirodo, Egiptas, Iranas, Pakistanas, Afganistanas pasisavino vadinamąją "Rytų
arabišką" arba "Indo-arabišką" skaičių sistemą ir ją
naudoja iki dabar.
Kitą rytą sutikome savo kelionės vadovą, tikrą
egiptietį, gimusį Luxor mieste, Nilo aukštupyje,
vardu Osman. Jis mums, nedaug išmanantiems
apie Egiptą, tuojau pateikė visą eilę patarimų. Pirmas ir svarbiausias patarimas - negerti vandens iš
čiaupo, net ir dantis plauti vandeniu iš buteliukų
(mūsų vairuotojas jų parūpindavo po du už dolerį);
neiti per gatvę be vietinio palydovo; nieko nepirkti
už prašomą kainą - derėkis arba lauk vadovo žodžio; nešiotis smulkių pinigų (1 ar 5 E-svarų banknotų bei po l JAV dolerį), nes už kiekvieną, kad ir
mažiausią, patarnavimą bus atkišta ranka arbatpinigiams ("bakšiš").

Gizos piramidės ir didysis sfinksas
Pagaliau pajudėjom autobusu iš viešbučio Gizos
piramidžių link. Autobuso pirmose kėdėse liepė
nesėsti, nes jos rezervuotos ginkluotam palydovui
(security agent). Privažiavus arčiau piramidžių, dykumoje stovėjo metalo detektoriaus varteliai, pro kuriuos turėjome išlipę iš autobuso praeiti Sustojimo

nė, nes viršūnė nutrupėjusi. Antroji - faraono
Chephren (arba Khafra), statyta apie 2530 m.pr.
Kr„ 143.5 m aukščio, išsilaikiusi su originalia viršū
ne. li'ečioji faraono Mycerinus, statyta apie 2500
m. pr. Kr., mažiausia iš trijų - 66 m aukščio. Turbūt
iš statybos datų galima pastebėti, kad "faraonui
Cheopsui gimė faraonas Chephren, o jam gimė faraonas Mycerinus". Tik ką pastatytos piramidės turėjo paviršių nušlifuoto balto kalkakmenio, kuris
saulėje blizgėdavo. Kiekvienoje piramidėje buvo
konstruoti tam tikri koridoriai, kurie užsibaigdavo
laidojimo kambariu su faraono mumija keliuose
karstuose, įdėtuose į sarkofagą.
Netoli mažiausios piramidės matosi trys dar
mažesnės "laiptuoto" stiliaus piramidės. Tui faraono
žmonų kapai. Faraonai galėdavo turėti tris žmonas,
taigi dar šešių mažesnių piramidžių jau nėra - manoma, kad žmonės kažkada išnešiojo akmenis savo

Khafra piramidės viršūnės danga

Gizos piramidės
namų statybai. Stovint didžiųjų piramidžių papėdėje
vistik pasijunti labai mažas. Ir kai pagalvoji, kad
anais laikais Egipte nebuvo nei arklių, nei ratų (jie
Egipte atsirado apie 1650 m. pr. Kr.), kupranugariai buvo prijaukinti tik apie 1000 m. pr. Kr„ taigi
piramidės augo tik darbininkų muskulų pastangomis, kurie tempė didžiulius granito ir kalkakmenio
blokus rampomis ant medinių "rogių" (sledge) ir akmenis skaldė primityviais įrankiais. Viso piramidžių
Egipte rasta 109 dvylikoje vietovių, bet Gizos piramidės geriausiai išsilaikiusios ir geriau prižiūrimos.

Napoleono archeologų ir matininkų grupė nustatė, kad
išardiius tas tru piramides, išjų akmenų galima būtų pastatyti maždaug metro storio, trijų metrų aukščio sieną
aplink visą to meto Prancūziją. l Che<Jpso (arba Khufu)
piramUŲ sutilptų Milano ir Fl.orencijos katedros, ~v. Petro
bazilika ir Westminster Abbey vi.sos kartu. Che<Jpso piramidė pastatyta i.f daugiau negu dviejų milijonų akmens
blokų, sveriančių tarp 2 ir 7 tonų. Kalkakmenio blokai
buvo atvežti iš netolimų kasyklų kitoj Nilo upės pusėje,
bet granitas (naudojamas vidinėms struktūroms) buvo
gabenamas laivais net iš Aswan kasyklų. Piramides statė
ne veigai (kaip kad graikų istorikas Herodotas ralė), bet
samdomi egiptidiai !emdirbiai Nilo potvynių metu, kada
negalėdavo ūkininkauti.

aikštelėje buvo būrelis kareivių su raiščiais ant rankovės "Tourist Police'~ visa eilė palapinių su suvenyrais ir kitomis smulkmenomis; toliau stovėjo pabalnotas kupranugaris, ant kurio už tam tikrą kainą
galėjai pasėdėti, kol kas nors nufotografuodavo. Po
pusvalandžio, pasigrožėję trimis piramidėmis iš tolo, privažiavome arčiau - jų papėdėn.
Aukščiausia iš trijų - taip pat aukščiausia iš visų
Egipto piramidžių-faraono Cheopso (arba Khufu) piramidė, pastatyta apie 2560 m. pr. Kr., originaliai 146.6 m aukščio, dabar 10-čiu metrų žemes-

Didysis sfinksas, dabar jau be nosies (sakoma,
kad ją muškietais šaudydami kadaise numušė Napoleono kareiviai) ir vienos akmeninės šventyklos
likučiai yra netoli Gizos piramidžių. Sfinksas iškaltas iš didžiulės kalkakmenio uolos, 20 m aukščio ir
73 m ilgio. Vieni spėja, jog ji pastatydino faraonas
Khafra, kad jis simboliškai saugotų jo kapą-pirami
dę. Kiti galvoja, kad jis jau ten buvo žymiai anksčiau.
Niekas nežino jo paskirties, kieno veidas, toks ramus, draugiškas ir kartu didingas, puošia liūto kū
ną. Arabai jį vadina Abu Hol (teroro tėvas), Sphinx
vardas yra graikiškas. Viduramžiais ir iki 1920 metų
jis buvo apneštas dykumos smėliu.
Senų laikų legenda sako, kad sfinksas praeiviams užduodavo mįslę ir, negavęs teisingo atsakymo, juos nužudydavo. Sunku tikėti, kad ramus ir
draugiškas sfinksas būtų toks žiaurus, bet turiu prisipažinti, kad tos trys Giza piramidės ir sfinksas (ir
vėliau matyta Abu Simbel šventykla) man paliko didžiausią ir labiausiai atminty likusį įspūdį iš šios kelionės. (Bus daugiau)
Ntrs. G• .Kurpio
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Leidžiamas jūrininkystės žodynas
Nedažnai sutiksi žmonių, patirtį ir žinias. Atsikūrus Lie- Prašau papasakokite apie
kuriems netikėtas vaikystės tuvos nepriklausomybei, jūri- būsimą leidinį.
pomėgis ar susižavėjimas tapo ninkystės veteranai iš karto
_ B. Stundžia: Lietuvos
ilgo ir kūrybingo gyvenimo
jūrininkystė jau atsigavo ir
veiklos tikslu. Taip vaikystėje
drąsiai plaukia įvairių jūrų
nematęs jūros, tik lietuviškose
vandenimis. Dabartiniame
upėse susipažinęs su vandens
laivyne apie keturios dešimtys
sportu, visam gyvenimui jūros
prekybinių ir gal šimtas dibičiuliu tapo Toronte gyvedesnių ir mažesnių žvejybos
nantis Bronys Stundžia. Jo palaivų. Mūsų valstybei svarbu
vardė jau žinoma tiems, kurie
turėti gerą stiprų laivyną. Laidomisi Lietuvos jūrininkystės
vininkystė - ne vien ekonoistorija, jos atkūrimu antromika, tai ir jūros teritorijos
sios nepriklausomybės laikais.
apsauga, tai ir sportas, tarpB. Stundžia - kelių leiditautiniai ryšiai. Visais laikais
nių apie jūrą autorius. Tai Butautos kariavo, norėdamos
rės ir varikliai (trys laidos),
Bronys Stundžia. Nuotrauka laimėti nors ruoželį jūros paSeptyniose jūrose, trumpas
iš asmeninio albumo
krantės, kad turėtų vandens
angliškas lietuviškas žodynas
kelią. Istorija nebuvo palanki
Qūrinė terminija), Jūros suviLietuvai daugelį šimtmečių.
lioti ir daug straipsnių Lietu- atkreipė žvilgsnius į pajūrį ir Dabar mums, turintiems galivos ir išeivijos spaudoje. Bu- pasiūlė savo žinias atsikurian- mybes, labai svarbu įsitvirtinti
vęs jūros skautas, vėliau drą čiai Lietuvos laivybai.
savo krante ir ugdyti tradicisus buriuotojas visą gyvenimą
B. Stundžia vienas iš pir- jas. Štai todėl reikia turėti ir
atkakliai siekė, kad būtų iš- mųjų prabilo apie būtinybę jūrininkystės, kaip ir kiekviesaugota taip sunkiai pirmo- kurti lietuvišką laivyną, kuo nos kitos veiklos srities lietusios Lietuvos nepriklausomy- greičiau atsikratyti sovietinio višką terminiją. Lig šiol Liebės metais ugdytos jūreivystės paveldo - rusiškų laivų pavatuvos laivuose pagrindinė daristorija ir tradicijos. B. Stun- dinimų, terminų, bendravimo bo ir bendravimo kalba buvo
džia išeivijoje dalyvavo visuo- kalbos. Ir kartu jie pradėjo rusų, tokia pat kalba buvo visa
se vajuose Lietuvos jūrinin kurti, tikslinti terminiją. Pas- informacija, užrašai ir laivų
kystei remti, ilgus metus va- kutinis Jūrinės knygos fondo vardai. Padėtis dabar taisodovavo jūrinės knygos fondui. darbas - lietuviškai angliškas ma, bet dar daug reikia padaPats rašė ir kitus skatino jūros terminų žodynas. Apie ryti, kad laivynas būtų lietukaupti rašytinę Lietuvos jūri būsimą leidinį kalbuosi su vieNukeIta Į· 11 -t ą ps.l
viškas.
ninkystės istoriją, specialistų nu iš jo rengėjų B. Stundžia.

~---------------~
Lietuvių Tautinių l
.šokių .Švent~jau parduodami. l

l
l

Bilietai

ŠOKI ŠVENTĖ - ekmadienį, liepo 6d. 1:30 v.p
_ _ Bilietai @ 9.50
_ _ Bilietai @ 5 ( aikam iki 12 m t ų
arbė bi li etai (ložėje) @ $75
r rei ai i nga prita ik ma neįgaliem ?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

usipažinimo Vakara _ _ Bilietai @ $30

šestadienį

liepo Sd. 8 v.v

Banketa - ekmadienį, liepos 6d. 7 v.v
_ _ Bilietai @ 85
Rezer uota l O vietu banketo tala @ $800
- - Jaunimo banketo bilietai @ 35
- - (alkoho liniai gėrim a i n bu parduodami )
Tik šokia i l O . . @ $25

=
BilietlĮ

LIETUVIŲ TAUTINIŲ

šOKIU

Paketai
Su ipazin imo akara irbanketa @$ 105
usipažinimo šokiai ir jaunimo banketas @ 60
_ _ 1O bilietų i s u ipažinimo akarą ir rezer uota
10 ietu alas @ $1 050
P r p ašą parduod a mi iki bi rže lio " d.
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
''Vokietijos kultūros pavasaris" Lietuvoje, pradėtas
vasario pabaigoje su Freiburgo baroko orkestro koncertu Valstybinėje filharmonijoje, tęsis iki birželio pabaigos. Iš viso apie 20 atskirų
renginių bus Vilniuje ir kitose Lietuvos vietovėse. Juos
organizuoja Vokietijos ambasada ir Goethe institutas.
Šiam pradžios koncertui
Freiburgo orkestras pasirinko stilingą ir grakščią programą - po orkestrinių siuitų
įžangos vyko populiarūs
prancūzų dvaro šokių rinkiniai: burė, kurantė, forlana,
gavotas, sarabanda, paspjė.
Krokuvos Jogailaičių universiteto profesoriaus kalbininko Wojciech Smoczinskio
sudarytas Lietuvių kalbos etimologinis žodynas buvo pristatytas Vilniaus knygų mugėje. Per 800 puslapių apimties žodyne pateikiama apie
10,000 lietuviškų žodžių (leksemų) kartu su jų vediniais,
taip pat 300 puslapių Lietuviškų žodžių rodyklė. Specialistų nuomone, žodynas bus
reikšmingas lietuvių leksikografijos, baltų, slavų ir indoeuropiečių etimologijos tyrimams. Profesoriaus W. Smoczynskio parengtas žodynas
remiasi laringaliniu indoeurop iečių prokalbės rekonstrukcijos modeliu. Rytų Europoje šis modelis dar menkai žinomas, tačiau jau keletą dešimtmečių plačiai pripažįstamas bei dėstomas pagrindiniuose Vakarų universitetuose.
Lietuvos valstybinis operos ir baleto teatras išleido
J acques Fromental Halevy
operos Žydė kompaktinę vaizdo plokštelę (DVD). Dviguboje plokštelėje opera įrašy
ta spektaklio metu 2007 m.
spalį. Operą diriguoja Martynas Staškus, dainuoja JŲ,a
na Gedmintaitė, Regina Silinskaitė, Viktoras Aleškovas, Edmundas Seilius, Vladimiras Prudnikovas, Arū
nas Malikėnas ir Deividas
Steponkus. Žydės (dar vadinamosKa,rdinolo duktė) premjera, įvykusi 2004 m. spalio
15 d., sukėlė didžiulį atgarsį
Lietuvos muzikinėje visuomenėje, kritikų buvo įvertinta
kaip vienas geriausių pastarųjų metų pastatymų Lietuvos muzikinio teatro scenoje.
Pasaulyje retai statomą
šią prancūzišką operą LVOB
teatre 2004 m. statė dirigentas Jonas Aleksa ir vokiečių
režisierius Guenter Kraemer, kūręs spektaklius garsiuose pasaulio operos teatruose. Nuo pretajerinio spektaklio 1835 m. Zydė buvo išversta į daugelį kalbų, jų tarpe ir lietuvių. Lietuvoje pirmą kartą statytas 1927 m.
Valstybės teatre Kaune, Petro Olekos režisuotas spektaklis buvo rodomas iki pat
1940 metų. Žydų juvelyro
Eleazaro partiją yra daina-

vęs

Kipras Petrauskas, karBronji - Antanas Kučingis, Stasys Sodeika ir Petras Oleka.
Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo komisijos iniciatyva Lietuvos
dinolą

dailininkų sąjungos surengtą

konkursą

kalbininko Kazimiero Būgos paminklui
Sankt Peterburgo valstybinio universiteto kieme sukurti laimėjo kaunietis skulptorius Stasys Žirgulis. Iš viso
konkursui buvo pateikta 11
projektų, iš kurių vienas neatitiko konkurso sąlygų.
Antrą vietą laimėjo skulptorius Arvydas Ališanka, trečią
- skulptorius Darius Bražiūnas.
Kalbininkas Kazimieras
Būga (1879-1924), Didžiojo
lietuvių kalbos žodyno pradininkas, 1912 metais baigė
Peterburgo universitetą ir liko jame ruoštis profesūrai
Lyginamosios kalbotyros katedroje. 1916 m. buvo paskirtas Peterburgo universiteto privatdocentu. 19171919 m. buvo Permės, 19191920 m. - Tomsko, nuo 1922
m. Lietuvos universiteto
profesoriumi. Nuo 1920 m.
ėmė organizuoti Lietuvių
kalbos žodyno leidimą. Kalbininkas buvo sukaupęs apie
617,000 lapelių žodyno kartoteką, dabar saugomą Lietuvių kalbos institute. Kazimierą Būgą galima laikyti
tikruoju lietuvių kalbos
mokslo kūrėju.
Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus
vedėjos habil. dr. Jūratės
Sprindytės nuomone, šiuolaikinės lietuvių literatūros

bendros tendencijos -vyrauj anti nepagarba skaitytojui
ir pasakotojo nekompetencija kalbos lygiu bei pasaulio
vaizdavimu. Apžvelgusi optimistinį praėjusių metų lietuviškų knygų derlių, literatūrologė suskaičiavo, kad
originaliosios grožinės literatūros 2007 m. išleista 450
knygų suaugusiems (neskaitant 130 knygų vaikams), tačiau tik apie 125 knygos esą
vertos skaityti, tai esanti
"normali literatūra". Apie
10 knygų iš tų 450 yra publicistika, atsiminimai, 24 pakartoti, dažniausiai klasikos, leidimai; 90 knygų išleido žinomi autoriai, dar 40
knygų priskirtinos populiariajai literatūrai: fantastika, detektyvai, vadinamoji moterų
literatūra, kurios pasipylė
kaip iš gausybės rago. "Gal
Skaitymo metais reikia mokyti žmones skaityti tas rimtąsias knygas, - svarsto mokslininkė, - pratinti prie sudė
tingesnio teksto, nes dabar
vyrauja knygos ant grafomanijos ribos ir tikriausiai yra
labai gausiai skaitomos". Sociologiniai duomenys rodo,
kad tik 5 nuošimčiai Lietuvos visuomenės skaito knygas. GK
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.;
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.;
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 12 v.d. iki
7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 84 miliionus

dolerių
Prisikėlimo

MOKA UŽ:

IMAUŽ:

90-179 d. term. ind.....•....2.00%
180-364 d. term. ind ....•....2.00%
1 metų term. indėlius ...•....2.50%
2 metų term. indėlius ...•....2.80%
3 metų term. indėlius ...•....2.85%
4 metų term. indėlius ...•....3.00%
5 metų term. indėlius ...•....3.10%
1 metų "cashable" GIC .•....2.75%
1 metų GIC-met. palūk. . •....3.25%
2 metų GIC-met. palūk. . •....3.50%
3 metų GIC-met. palūk..•....3.75%
4 metų GIC-met. palūk. . •....4.05%
5 metų GIC-met. palūk..•....4.15%
RRSP, RRIF ''Variable" ..•....2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. • .4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50%
Taupomąją sąskaitą •...•....0.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ••••0.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk. . ..•....0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų
term. ind ........•....1.75%

Asmenines paskolas
nuo ...•....•.6.25%
Sutarties paskolas
nuo ...•....•.6.25%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu

1
2
3
4
5

metų

.•....•.5.75%
.•....•.6.00%
.•....•.6.25%
.•....•.6.40%
.•....•.6.50%

metų
metų
metų
metų

keičiamu
nuošimčiu

Su

1, 2, 3

metų

..•. 5.25%

Duodame CMHC
apdraustas nekilnojamo
turto paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ

kredito kooperatyvo metiniame susirinkime š.m. kovo 16 d. - prie registracijos
stalo prieš pradedant susirinkimą; stovi pirma iš k. kooperatyvo vedėja Rita Norvaiša
Ntrs. N. Žukauskienės

Jeronimas Pleinys ...
įtakingais

Atkelta iš 4-o psl.

N ars buvo įsteigtas tėvų
komitetas, bet daug ištvermės
ir diplomatiškumo reikėjo Jeronimui sprendžiant administracinius reikalus. Atsimenu,
kokios karštos diskusijos vykdavo ne tik tarp mergaičių,
bet ir tarp mamų dėl aprangos - kokia medžiaga, kokį
stilių, kokia spalva„. Nuomonių daugybė. Jeronimas išklausydavo visų nieko daug
nesakydamas. Vėliau savo
švelniu būdu (dar su humoru
ir šypsena) pakalbėdavo su

ninkių, pergalvojęs šį reikalą,

NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE

siūlo įvesti repeticijų lankymo

Mūsų

tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

tvarkaraštį,

pagal kurį galima
praleisti tris repeticijas ir ne
prieš koncertą, arba neleidžiant dainuoti tame koncerte.
"Aidas" skambėjo lietuvių telkiniuose Šiaurės Amerikoj e. Daug prisiminimų iš
tų kelionių, nes nuotykių įvai
riausių. Dažniausiai po koncerto būdavo šokiai. Koks
linksmumas jaunom mergaitėm puoštis šokiams laukiant
galimybės susipažinti su jaunimu, ypač berniukais.
Jeronimas buvo visų mer-

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI*
(SPECIAL GIC*)
METŲ
2 METŲ
3 METŲ
4 METŲ
5 METŲ

l

*metų

pabaigoje nemokama

4.00%
4.10%
4.25%
4.40%
4.50%

LAIDOTUVIŲ

gaičių mėgstamas kelionėse,

nes jis

ETOBICOKE

BROKERAGE'

5650 Yonge treet, uice 1508
Toromo, O M2M 4 3

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo

laikėsi

principo - kas

įvyko Čikagoje, Niujorke ar
kitur, likdavo Čikagoje, Niu-

ir

papildomų palūkanų

e~~~~ COfP.

NAMAI

TORONTE

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

asmenimis ieškodamas sutarimo, ir šitokiu bū
du visi sprendimai būdavo padaryti.
Kiek dar ištvermės J eronimui reikėjo dirbant su choro
vadovais sol. Vaclovu Verikaičiu bei muz. Jonu Govėdu ir
derinant jų norus. Pvz. užpykęs, kad kelios choristės praleido repeticiją, vadovas prašė
jas išbraukti iš sąrašo ir pranešti, kad nesugrįžtų. Būnant
choro seniūne teko tokiose
diskusijose dalyvauti. Jeronimas vadovą nuramina ir paprašo mano minčių. Nenorė
damas staigiai prarasti daini-

MISSISSAUGOJE

jorke ir kitur. Jei kuri mergaitė ne taip pasielgė, Jeroni-

neeilinį svarbų visuomeninį
pašaukimą.

Jis - pavyzdys visiems visuomenininkams ir
paskatinimas, kad mūsų visų
antkapio brūkšnelis būtų kilnus ir turtingas. Tegul šis taurus prisiminimas mūsų brangaus Jeronimo sušvelnina artimiesiems ir visiems, kurie jį
pažinojo, atsiskyrimo skausmą.
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ANTANAS G ENYS

atstovė

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą( Kreipkitės, padėsime.

Jei norite pirkti ar parduoti

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.)
FAX: 416-227-2008 el.p~ tas: laimaslz@vahoo. eą

namą,

'lndependeoUy Owned and Operated. REALTO~

ar gauti

informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

@RTODONTĖ
Dr.

mas su ja pasikalbėdavo, ir tė
veliams nesukeldavo bereikalingų rūpesčių. Už tai nemažai
jam dėkodavo.
1974 metais 49 aidietės
keliavo į Europą koncertuoti
Angliįoje, Vokietijoje ir Italijoje. Sios kelionės ypatin&_as
prisiminimas - giedojimas Sv.
Tėvui Pauliui VI audiencijoje,
kurioje buvo per 10,000 žmonių. Vatikano radijas įrašė
giesmių bei dainų transliacijoms į Lietuvą. Buvo perduoti
linkėjimai Lietuvos jaunimui,
su kuriais tais laikais nebuvo
įmanoma susitikti.
1977 m. "Aidas" koncertavo Argentinoje, Urugvajuje,
Brazilijoje, Kolumbijoje ir Venezueloje. Jeronimas sugebėjo įamžinti "Aido" dainas
išleisdamas tris plokšteles Baltos gėlės, Keliaujam su daina ir Putinai. Jeronimo įnašas
lietuviškoje veikloje, o ypač
per 10 metų chorą "Aidas"
administruojant, reikalavo
nesuskaičiuojamų darbo valandų, nesibaigiančios ištvermės ir begalės pasiaukojimo
jo šeimai.
Pažiūrėję į jo antkapio
brūkšnelį, prisiminkime šį
nuostabų žmogų, kuris atliko

patarnauti.

Skaistė Našlėnaitė

Lina Kuliavienė

D.0.S., M. e., Ortho. Dip., R D ( )

Royal York Orthodontics
3029 Bloor Street West

2320 Bloor Street West

(prie naujos '/'A RAMO ')

To ronto O , M8W lCS
Tel. (416) 207-0885

Kviečiame mažus ir didelius!

Toronto, Ontario M6S 1 P2

" Jū sų

nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981'

PIRKI MAS ir PARDAVIMA

PATIKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel.

(416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

skambinkile

( 416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.
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ELEGIJA TĖVYNĘ PALIKUSIEMS

Ranka sodintas Visagalio, kur, ąžuole, išplauki tu,
Ar verki tą apleisdams šalį, ar pyksti ant bangų šaltų?
Nejunti, Lietuvos medeli. Tu abejingas dėl šalies,
Beržų neverski, nei eglelių - medinei širdžiai negailės.
O aš, palikęs Tėvynę, dar kartą trokščiau pamatyt,
Nes liepia man širdis ugninė tarp bočių kaulus paguldyt.
Tegul ant kapo rūta, mėta praeivio akį vis vilios,
Aplaistyta ir apravėta dukters Tėvynės mylimos...

Šie jautrūs man nežinomo
poeto kadaise parašyti žodžiai
buvo mano dainuoti labai seniai, Marijampolės Rygiškių
Jono gimnazijos Vyrų oktete
1941-1942, vokiečių okupacijos metais. Ar teko mums,
šiuos graudinančius poeto
posmus dainavusiems, bent
pagalvoti ar sapne susapnuoti, kad panašus, tik daug skaudesnis likimas ištiks ir mus
pačius vos pora metų vėliau,
1944 metais, kad mes būsime
ginkluotos vokiečių okupanto

„1------

PASISAKO

rankos smurtu iš Tėvynės VaVokietijon išblokšti, kur
teks patirti neapsakomus 11
Pasaulinio karo žiaurumus,
kad mūsų jauniems, dar tebebręstantiems organizmams,
teks kentėti alkį, šaltį, nuolatinį sąjungininkų oro pajėgų
puolimų terorą, ar žiūti nuo
bombų, minų bei kulkų ...
Ši elegija, parašyta Lietuvos nepriklausomybės laikais,
buvo taikoma anų laikų lietuviui išeiviui, savu noru palikusiam Tėvynę. Jautrūs žodžiai,
karų

išsakyti tam anų laikų lietuviškajam ąžuolui, abejingam dėl
savo šalies likimo, - tiko ir
mums, nors ir ne savo noru
Tėvynę palikusiems. Mes tikrai ašarojome ir širdyse verkėme, riedėdami Vakaruosna.
Šios giliai prasmingos nežinomo poeto eilės tinka ir
šių laikų Lietuvos išeiviams,
kurie palieka Tėvynę, niekieno nevaromi, neverčiami ir
netremiami. Išvyksta jie iš
laisvos, nepriklausomos Tėvy
nės. Išvyksta jie, tos gerosios
Motinos Tėvynės išauginti, išmokslinti, lietuviški ąžuolai,
liepos ir eglės pačiame kūry
binio gyvenimo brandume.
Tai tolygu tautinei savižudybei... Ar nejaučia jie tai Gerajai Motinėlei jokios padėkos,
meilės ar pareigos?
Don Natas Baltrukonis,
Montreal, QC

Leidžiamas jūrininkystės žodynas
jūrininkystės terminų žodyną.

Atkelta iš 9-to psl.
Būtina turėti

ne tik savo
lietuvišką jūreivystės terminiją, bet ir mokėti kitų kalbų
terminus. Lietuva priklauso
NATO organizacijai, kurioje
pagrindinė bendravimo kalba
- anglų.
Kapitonas V. Pakalniškis,
padedant Kanados žurnalistų
sąjungai bei Jūrinės knygos
fondui, 2006 metais išleido
knygą Laivybos sąvokų aiškini-

mas. Šiame leidinyje yra keli
tūkstančiai

Spaudai knyga jau parengta,
bet trūksta lėšų jo leidybai.
Mes esame dėkingi rėmė
jams, kurie padėjo mums
išleisti anksčiau minėtus leidinius ir tikimės, kad ir šis leidinys sulauks paramos. Šis
žodynas labai praverstų ir
profesionaliems jūreiviams, ir
sporto mėgėjams, vis dažniau
plaukiantiems visomis pasaulio jūromis.
- Kur turėtų kreiptis norintys paremti šį leidinį?

Lietuvos uostų ir
- Jūrinės knygos fondas,
laivybos terminų. Pasinaudodami jo knyga, nutarėme pa- kuris yra šio žodyno leidėjas,
rengti praktiniam naudojimui turi savo atstovus Australijoje
skirtą lietuviškai - anglišką ir Amerikoje bei Lietuvoje.
IBESTWAYTO
TRAVEL Inc.
Royal York Pl'aza,
1500 Royal York Rd .,
loronto ON M9P 3B6

CH IROPODI . T
... K LNO SKAU MAl

BILIETŲ liŠPARDAVIMAS

... PĖD S KAU MAI

$600

+mok.,

kelioniy draudimai,
kelionės 1 Karibų salas.
Dė l informacijos ir
registracijos skambinti

11

416) 473-9020
Fax: 416 249-7749

El.p.: astra.bestway@on.aibn.com

to>

PIRŠTŲ DEFORMA !JO

to>

NAGŲ

DEFORMAClJO ' IR

GRYBELINIAI SU IRGIMAJ

...

[AUGĘ

ATSIŲSTA PAMINĖTI

... VI ETINĖ NEJAUTRA IR

MOKA UŽ:

IMAME:
už asmenines paskolas
nuo .........6.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......6.00%
2 metų ......6.20%
3 metų ......6.20%
4 metų ......6.40%
5 metų ......6.50%
- su keičiamu
nuošimčiu ......5.25%

Nuošimčiai

~DŲ PR.l ·ŽIŪRA

tuvos vokiečių metraštis,
2008, 124 psl. ir viršeliai.
Redaguoja Ewald Hein; adresas: Melina Verlag, Laupendahler Hohe 162, 45219
Essen, Germany.

+

VAIKŲ

Foundation

Jūsų

sutelkta pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus
Kanados lietuvių organizacijom dave 2.17 min. dol.,
pagalbai ietuvoje O.60 min. dol. bei studentų tipendijom
Kanadoje ir Lietuvoje 0.3 min. dol.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!
Raštinės darbo valandos: pirmad. Ir trečiad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomLl!s nuo pirmad. ik1i penktad. tarp 9 v.r. ir S v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

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

KASOS VALANDOS

r

Pimad., a1rad. rtrečiad. RJO 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; kelvi1ad. pendad. RJO 9 v.r. LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

eWI.

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

El ENO

+ PLOKŠČ I APĖDYSTĖ
IR El E O S TRLKIMAI

~

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

+ Pl!DOS DEPORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDTN!AI

fNDtKLAI
+ PRllMAME VISUS

+ STERILOS IRA

iki balandžio 30, 2008

$675
1 - birželio 26, 2008

$800
oro uosto mokesčia i papildomai $245
Finnair avialin ijos, Toronto - Vilnius
per Helslnki

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

TEL: (416) 237·1893

Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

nemokamą Įvertinimą

Jūsų į'sipareigojimų.

SKAMBINKITE TIESIOG

5650 Yonge Street at Finch
Toronto , Ontario M2M 4G3

647-998-6405

416-879-49,3 7

Toll free 1-800 361-9487
Fax 416-22 1-4885
gabriele@bdt. c~ONT REG. 03228277

Jo1~11r1r,;,,_

te_1

FAX: (416) 237·0426

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERTĖ?

TEODORUI
STANULIUI, a.A.

O.b Orav Travel Inc.

DD

BSc , OLS .. O.Ll.P.

E-mail : tomse11 kus@rogers.com

IA!

Bilietai i Lietuvą 2008
geguiiės

TOMAS A. SENKUS,

40 Burrows A.v enue,Toronto, Ontario M98 4W7

PLA l IU DRA DIMU

Tel.: 416- 89-5531

Elel«roninis paštas: klfondas@on.albn.com

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

AND MAI

LIGO 1US PR/IMAME:
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Oat. TEL. (905) 648-91 76

Lithuanian Canadian

DUODAME

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

CHIRURGTNI GYDYMAS
... SE !ORŲ

KREDITO KOOPERATYVAS

O. 75% Taupomoji sąskaita
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk.
1.85% už 30-89 d. term. indėlius
1.90% už 90-179 d. term. indėlius
1.95% už 180-269 d. term. ind.
2.05% už 270-364 d. term. ind.
2.35% už 1 m. term. indėlius
2.55% už 2 m. term. indėlius
2.80% už 3 m. term. indėlius
3.00% už 4 m. term. indėlius
3.10% už 5 m. term. indėlius
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000)
3.25% už 1 m. GIC invest. pažym.
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym.
4.00% už 3 m. GIC invest. pažym.
4.05% už 4 m. GIC invest. pažym.
4.20% už 5 m. GIC invest. pažym.
3.30% 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.
1.50% už JAV dolerių 1 metų GIC
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

"HEIMATGRUSS", Lie-

AGAI

Fondas

ONM9A GI

Ačiū

ROBERTAS NEKRAŠAS

Kanados Lietuvių
l Re ·urrec1io11 R.d. oronto

už pokalbį.
Kalbėjosi S. Katkauskaitė
-

11

AKTYVAI per 165 milijonus dolerių

1'EOOS S1'EClllLISTllS

ASTRA SKUPAl'lt-TATARSKY

pradedant

dieną.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

PARAMA

•

KELIONIŲ AGENTĖ

skrendantiems i Lietuvą,

Fondo valdybos adresas: 79
Shaw St., Braintree, MA/
02184 USA, tel/fax 781 8498543 (el.paštas: jlimantas@
msn.com). Geranoriška pagalba padėtų priartinti šios
reikalingos knygos išleidimo

LIETUVIŲ

Nr. 16

RE/ MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 415„231„4937

12

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.IV.22

Nr. 16

9-0 SPORTAS
v

Zinios iš Lietuvos
• Prezidentas grąžino seiKūno kultūros ir sporto
įstatymo pakeitimą. Prezidentas Valdas Adamkus, būdamas
įsitikinęs, kad parolimpinių ir
mui

kurčiųjų žaidynių nugalėtojų

saugojo vietą poskyryje, bet ir
bronzos medaliais.
• Tarptautinės dviračių
sporto sąjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dvi-

pasipuošė

ratininkių įvertinimo lentelėje

Edita Pučinskaitė, atstovaujanti Vokietijos komangrąžino seimui pakartotinai dai "Nuernberger", užima
svarstyti Lietuvos respublikos penktąją vietą (557,75 tšk.).
Tradicinio lietuvių slidininkų savaitgalio Saint Donat, QC, dalyviai š.m. kovo 6-9 d.d.
kūno kultūros ir sporto įstaty
• Serbijoje vykusiame
mo pakeitimo įstatymą ir pa- Europos "Japan Karate Assosiūlė jį papildyti.
ciation" šotokan karatė čem
• Zinia apie Lietuvoje pionate Lietuvos rinktinė išprasidėjusį pilietinį vajų, ku- kovojo 4 medalius ir dar kartą
Š.m. kovo 6-9 d.d. įvyko Montrealio ir
rio metu renkami piliečių pa- įrodė esanti viena stipriausių
Toronto slidininkų gerai žinomas slidinėjimo
rašai dėl noro matyti NBA žemyno komandų. Vyrų kusavaitgalis Saint Donat, Kvebeke. Šis renginys
"Cleveland Cavaliers" klubo mitė (dvikovos) komanda Rosutraukė apie šimtą žmonių, norinčių pasividurio puolėją Žydrūną Il- mualdas Duchnovičius, Todžiaugti šių metų didžia sniego kiekybe.
gauską valstybinėje krepšinio
mas Žilinskas (treneris - R.
Penktadienis sklandžiai praėjo Mont
rinktinėje Peking olimpiadoPiepolis ), Aivaras Vasiliausje, netruko pasiekti ir JAV ži- kas ir Marius Kantauskas (treTremblant kalnuose, kur švelnus oras ir didelė
niasklaidą. Tačiau ji neslepia
sniego masė pradžiugino visus slidinėjimo
neris - R. Montvidas) atranskeptiško požiūrio į šį užmojį.
mėgėjus. Šeštadienis, praleistas Mont La Rekos kovose įveikė visas koKlyvlando portalas ohio.com
serve slidinėjimo centre, irgi patenkino visus
mandas, tik kovoje su stiprašo, kad nepaisant laukiamo
slidininkus. Geras oras nuo pat ankstyvo ryto
riausia Europos komanda iš
kalno lietuvių parašų, "Cavaištraukė visus iš lovų, kad galėtų vėl paslidinė
Rusijos lietuviai pralaimėjo
liers" vis tiek nenori suteikti
ti ir praleisti dieną gamtoje. Popietės lenktynėse
rezultatu
1:2 ir liko antri.
dalyvavo per 40 įvairaus amžiaus slidininkų. Vilija Bulotienė (dešinėje) su dukra Sofija, Ž. Ilgauskui leidimo žaisti
•
Lietuvos
aukščiausio
Vaikų grupėje pasižymėjo Joe Sadonis, gavęs tradicinio lietuvių slidininkų savaitgalio orga- olimpinėse žaidynėse.
sios
vyrų
rankinio
lygos čem
• Lietuvos imtynininkas
pirmą vietą, Katherine Kovalcik, gavusi antrą nizatorės, aktyvios dalyvės ir laimėtojos š.m.
pionato
paskutinėse
reguliaAldas Lukošaitis tapo Ukraivietą, ir Vytas Šimkus, laimėjęs trečią vietą. kovo 6-9 d.d. renginyje
rungtynėse antriojo
sezono
noje vykusio tarptautinio EuMoterų grupėje pirmą vietą laimėjo Sofija
mumas susilpnėjo ... Atrodė lyg visi būtų atsi- ropos čempiono Grigorij Ko- rąją vietą užimantis Kauno
Bulotaitė, antrą vietą Valerija Valiulytė ir tredūrę kokioje Arktikos pūgoje. Vis tiek, Romo
myšenko vardo jaunimo grai- "Granitas-Karys" namuose
čią - Rasa Malinauskaitė. Daugybė vyrų, noOtto raginami, vaikai ir suaugusieji sudarė kų-romėnų imtynių nugalėto 31:25 nugalėjo pirmąją vietą
rinčių lenktyniauti, buvo paskirstyta į dvi grukomandas ir žaidė daugiau kaip valandą.
užsitikrinusį kitą Kauno klubą
pes pagal amžių. Pirmoje grupėje pirmą vietą Montrealio suaugusiųjų komanda nugalėjo ju. Lietuvis užėmė pirmąją
"Lūšį-Sanistal".
vietą
svorio
grupėje
iki
84
kg.
laimėjo Matas Freimanas, antrą - Danius LeTorontą. Visi stengėsi kaip galėjo. Linksma• Alytuje vykusio Lietu•
Lenkijoje
vykstančio
lis ir trečią- Vitas Balyta. Kitoje vyrų grupėje vakaris, šiemet įvykęs Mont La Reserve Centvos
sambo
imtynių čempiona
pasaulio
jaunių
(iki
18
metų)
( 40 metų +) laimėjo pirmą vietą Viktoras re, o ne viešbutyje, subūrė arti šimtą žmonių.
to
moterų varžybų svorio gruledo
ritulio
čempionato
l
poSimkus, antrą - Danius Piečaitis ir trečią vietą
Keliuose važiavimas buvo sunkus, ir daug
skyrio A grupės paskutinėse pėje iki 52 kg aukso medalį iš- Bert Sadonis.
kas vėlavo. Kiti automobilius paliko toliau,
rungtynėse Lietuvos rinktinė kovojo Svetlana Vetrova. Vilbet visi susirinko atšvęsti šio savaitgalio laimė
rezultatu 4:2 nugalėjo Ukrai- nietė čempione tapo jau ašjimų. Nuotaikos netrūko, ypač kai grojo mūsų
nos bendraamžius ir ne tik iš- tuntą kartą. VP
labai mėgstamas akordeonistas Vitas Balyta.
Lenktynių laimėtojai buvo apdovanoti medaliais. Vyko loterija, kuriai bilietai buvo išduodami prie įėjimo. Žinoma, visi savaitgalio dalyviai irgi gavo tradicinį šaliką ar kepurę.
Esame labai dėkingi savo ilgamečiams
PAMINKLAI
rėmėjams - Montrealio kredito unijai LITAS.
• granitas, bronza, medis
Jo parama galime apdovanoti visus dalyvius
•nemokami paminklų projektai,
šalikais ar kepurėmis su LITO ženklu ir nukonsultacijos
pirkti medalius savo slidinėjimo čempionams.
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)
Su Jo anos Adamonytės parama (Les AsRytis Bulota su akordeonistu Vitu Balyta sli- surances Labrecque, Brouillette et Castelli,
Telefonas {905) 510-4707
dininkų linksmavakaryje Mont La Reserve Inc.) visi gėrė vyną vakarienės metu. Didelė
El.paštas: kkesminas@hotmail.com
dalis loterijos laimikių irgi buvo nupirkti šia
Centre
parama pasinaudojus. Nuoširdus ačiū dar
Po lenktynių vyko pagarsėjęs "broomball" kartą Montrealio bankeliui LITAS, Joanai
žaidimas prie viešbučio. Visi žaidėjai ir daly- Adamonytei ir visiems dalyviams!
Vilija, Rytis ir Sofija Bulotos, organizatoriai
viai staiga atsirado "kitame pasaulyje". Vėjas
(Ntrs. V. Bulotienės)
pakilo, sunkus sniegas pradėjo kristi, ir mato4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (4 16) 233-3042
laimėjimai

nei

Lietuvių slidininkų

ne mažiau

svarbūs

lietuvė

kitų žymių sportininkų,

savaitgalis

~< ES 1'1\ l

f'I Ja\ S

Aa·r s·ruoto

MARGUTIS Parcels
Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m. balandžio 23 d. ir gegužės 7 d.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. balandžlD 23 d. ir gegužės 7 d.
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. ravtinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
$300*
Dalis

slidininkų

Saint Donat, QC, š.m. kovo 6-9 d.d.

*

c~~on is valid on~~tl e=~~~!Pysanka

S~OO*
head oe .

Off
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Zygis

į Sibirą

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) rengia eksir įkalinimo vietas Sibire ir skelbia
dalyvauti projekte "Misija Sibiras
'08" privalo užpildyti atrankos anketą, kuri skelbiama interneto tinklala2yje www.misijasibiras.lt. Atranka vyks iki š.m. gegužės 5 d. Zygis Sibire truks tris savaites - nuo liepos 3 iki liepos 23. Dalyviams teks gyventi palapinėse, daugybę kilometrų
keliauti pėsčiomis. Su ekspedicijos dalyviais šiemet keliaus profesinė filmavimo grupė. Daugiau informacijos teikia Laura
Tyrylytė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ryšių
su visuomene koordinatorė. Tel.: 8 676 78229; el.paštas: informacija@lijot. It; tinklalapis: www.misijasibiras.lt Inf.
pediciją į lietuvių tremties
dalyvių atranką. Norintys

;&fJAU~IMO
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ZODIS

Pamokos būsimiems
diplomatams
Jungtinės karalystės Lietuvių

jaunimo

sąjungos

naujoji valdyba, išrinkta

trečiajame

suvažiavime

Jungtinės karalystės Lietuvių

jaunimo
sajungos 111-iasis kasmetinis
suvaz1av1mas
ve

Europos sąjungos komisijos atstovybė Lietuvoje, seimo
Europos informacijos biuras ir Turkijos ambasada Lietuvoje
rengia Lietuvos jaunųjų derybininkų forumą Vilniuje. Renginys skiriamas Europos sąjungos gimimo dienai (gegužės 9) ir
tikimasi, kad jis paskatins viresniųjų klasių moksleivius
domėtis diplomatiniu darbu. Siame forume kviečiami dalyvauti 10-11 klasių moksleiviai, kurie domisi dabartine Lietuvos
istorija ir politika. Iš norinčiųjų bus atrinkta 60 dalyvių. Jiems
bus surengti oratorinio meno, politikos, derybų etikos ir kitomis diplomatinio darbo temomis seminarai. Savo žinias ir
patirtį diplomatinio darbo pirmokams perteiks prityrę diplomatai, politologai, ambasados darbuotojai.
Baigiamajame darbe moksleiviai, dalyvaujant Turkijos
ambasados darbuotojams, turės apginti savo požiūrį ir siūly
mus - priimti ar nepriimti Turkiją į Europos sąjungą. Vertinimui moksleivių darbai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. Keturi šio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti kelione
į Europos sąjungos sostinę Briuselį. Inf.
McGill universitetą Montrealyje lankantys studentai,
arba pažįstantys studentus, kurie norėtų dalyvauti Baltiečių studentų draugijoje kviečiami susisiekti su T. Korris
todd.koris@mail.mcgill.ca.

Jame buvo pristatytos praėjusių metų iniciatyvos bei renginiai - Pasaulio lietuvis 2007,
lietuviškų filmų naktis, 11-asis JK studentų susitikimas, V-asis Europos lietuvių krepšinio
čempionatas, J onKelis ir kt. Laura Dzelzytė
pateikė bendrą iždo apyvartą: • įplaukos
n 7,255.92; • išlaidos .f'.16,131.45; • likutis
.fl,124.47.
Sveikinimo kalbas sakė Lietuvos ambasados atstovas Ernestas Grabažis, perdavęs linkėjimus. Buvo pasiūlyti keli statuto atskirų
punktų pakeitimai, tačiau pagal jo nuostatus
jų svarstymas buvo paliktas 2009 metų suvažiavimui. Antrus metus iš eilės JKLJS pirmininkė
liko Laura Dzelzytė. Gytė Mankutė tapo vicepirmininke, jos pareigas kaip viešųjų ryšių koordinatoriaus perėmė jau metus aktyviai kartu su valdyba dirbantis pirmojo kurso viešųjų
ryšių studentas Karolis Adomaitis.

e

Justas Baltrušaitis, iki šiol JKLJS veikloje
aktyviai nedalyvavęs, tačiau savarankiškai bū
ręs JK studijuojančius lietuvius, tapo sąjungos
sekretoriumi. Iždo reikalai patikėti tvarkyti
antramečiam valdybos nariui Domui Dargiui.
Antro kurso Politikos mokslų studentė Ieva Davydenko ateinančius metus bus atsakinga už plėtrą ir strategiją. Į valdybą taip pat buvo išrinkta Indrė Dargytė.
Laura Dzelzytė po suvažiavimo pasveikino naująją valdybą, padėkojo už "pasitikėjimą
vesti visą valdybą dar vienerius metus", palinkėjo sėkmingų bei našių metų.
Pristatyti planuojami renginiai ir iniciatyvos.
Pasirodė JKLJS tautinių šokių grupė
JonKelis, buvo pristatyti Leon Somov ir J azzu
vaizdo klipas bei kino kūrėjų kolektyvo "GeriFilmai" filmai. Inf.

TORONTO MAIRONIO

LIETUVIŲ

MOKYKLA

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

~:-: ·&--~~--\}}~...- J i..,....::.,. ~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.

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

DALIA MILMANTAS - 416.237 .0568

J ūsų

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

Toronto Maironio m-los mokiniai rodo, kaip jiems veidukus
nariai Vasario 16-osios proga

paslaugoms atidaryta antra - nauja sto matol og i nė klinika

Stipendijos

Dr.

Gintarė Sungailienė

(905) 271-7171
9

~----'

(905) 785-3900

115 Lakeshore Road .
104-3945 Doug Leaven Blvd.
Miss is auga, ON LSG 1E5 Missis auga, N LSN OA5
www .wa tersidedentaLca
www. 9t hlinedental.ca

uždažė

KL jaunimo sąjungos
Ntrs. L. Jonaitytės

užsieniečiams

Švietimo mainų paramos fondas (Aukštojo mokslo programų skyrius), Geležinio Vilko g.
12, LT-01112 Vilnius, Lithuania, praneša apie stipendijas užsieniečiams, norintiems 20082009 m. metais studijuoti lituanistiką (baltistiką) Lietuvoje. Suteikiama galimybė pramokti
lietuvių kalbos, susipažinti su lietuvių literatūra, Lietuvos istorija, etnokultūra, ekonomika,
Lietuvos socialiniu ir politiniu gyvenimu, daugiau sužinoti apie Baltijos šalis, jų kultūrą.
Įsteigtos dviejų rūšių Lietuvos valstybinės stipendijos - užsieniečiams, atvykstantiems pagal
tarptautines sutartis ir mainų programas ir - savarankiškai atvykstantiems asmenims.
Išsamesnė informacija apie tas studijas teikiama Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jų sąrašą
galima rasti interneto tinklalapyje http://www./smpf.lt/webukas/index.php? id=628. Inf.
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AUKOJO

Ilgametei Anapilio lietuvių sodybos korporacijos

Tmids ~IBURIAMS

AtA

raitinės vedėjai

AtA
ANELEI PAJAUJIENEI

EDVARDUI BUMEISTERIUI

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame velionies žmonai

nuoširdžią užuojautą

reiškiame jos vyrui KAZIMIERUI, dukrai RASAI, sūnums JONUI ir TOMUI, broliui KAZIMIERUI PAZNĖKUI su šeima
Kanadoje, dviems seserims ir trims broliams su
šeimomis Seinų krašte bei visai plačiai giminei -

ŠV. Jono lietuvių kapinių komisija ir
Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdyba

MŪSŲ MIELAI DRAUGUOS NAREI

AtA
ANELEI PAJAUJIENEI
iškeliavus amžinybėn,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui KAZIMIERUI, dukrai RASAI, sūnums JONUI ir
TOMUI bei visiems giminėms ir artimiesiems -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius

"AI liepa, lietuviška liepa,

ne po gimtinės dangum"

a.a. ANELEI PAJAUJIENEI
mirus,

jos vyrą KAZIMIERĄ, vaikus
JONĄ RASĄ ir TOMĄ bei brolį KAZIMIERĄ
PAZNĖKĄ su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa
netekties

:MELITAI, giminėms ir artimiesiems -

M.

M.S. Bušinskai

l.G. Zabieliauskai

J. a Gustainiai

V.M. Žižiai

V.E. Kadžiai

K Žolpis
l.A. Sungailos

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resurreclion Rd. Toronto ON M9A 5G l

Tel.: 4 16-889-5531

praneia, kad
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO
METU BUS PATEIKTA FINANSINt: APYSKAITA,
Įvyks baland!lo 27, sekmadlenĮ, 12.30 v.p.p.
HAMILTONE, Jaunimo centro salt)e, 48 Dundurn St.N.
Nartų

Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p., susirinkimas
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 lietuvių fondo 'Rlryba

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l

Tel.: 4 16-889-5531

kviečia visų

AtA
ANELEI PAJAUJIENEI
mirus,
dukrą,

reglatracl)a praatdu nuo 12 v.d.

liūdesyje

jos vyrą KAZIMIERĄ
sūnus bei visus artimuosius -

nuoširdžiai

Uleckienė

J.N. Budriai

prasidės

amiinai ubnigus

šaulei

•
m11'11s,

užjaučiame

TLPK choras "Daina"

AtA
BENEDIKTUI YOKUBYNUI
mirus,

Kanados lietuvių organizacijų bei vienetų
atstovus i

INFORMACINĮ SUSIRINKIMĄ,

kurio metu bus pateiktos
naujos KLF pelno skirstymo galrta Ir procedūros.
SUSIRINKIMAS )VYKS

balandžio 28, pirmadieni, 7 v.v.,
Prlslk611mo parapllos kavln61e,
1 Resurrection Road, Toronto.
Visi numatantys ateityje prašyti savo veiklai ar projektams
KLF finansinės paramos, yra raginami dalyvauti šiame susirinkime. Bus paaiškinta, kaip KLF prisitaiko prie Įstatymų,
valdančių Kanados registruotas labdaringas įstaigas, ir kaip
nauja KLF pelno skirstymo tvarka palies Jūsų organizaciją ar
vienetą. Bus taip pat proga pateikti Jūsų klausimams bei išreikšti savo rūpesčiams.

užjaučiame jo seserį, mūsų būrelio
narę, GENOVAITĘ KUZMIENĘ bei visus

nuoširdžiai

$300 - l. Adomavičienė;
$250 - A Šmulkštienė; $150 dr. A. Šidlauskas; $100 - H.
Butkevičius, S. Kn.eitas, P. Paškevičius, dr. J. Yčas, D. Giedriūnas, A. čepas, R. Pleinys;
$80 - D. Naikauskas; $70 - E.
Janeliūnas; $50-Nekalto Prasidėjimo seseiys, Putnam, C'I;
K. Norvila, E. Zulys, D. Danys,
V. Birštonas, V. Kadis, V. Macas, D. Styra; $40 - M. Biekia;
$30- G. Miglinas, M. Šiūlys, E.
Kronas; $25 - S. Ką.ietis; $20 G. Kaufmanas, R. Čepulis, M.
Obelienius, V. Kecorius, J.
Krištolaitis, E. K.eburls, R. Rožanskas, B. Petrušaitis, J. Vaškas, P. Girdžius, O. Naruševičius, O. Hrajnik, D. Karosas, L
Kunnapuu, E. Josiukas, N. Šim.kus, P. Sakalauskas; $15 - G.
Stonkus, S. Vaštokas; $10 - E.
Bočkus, P. Šidlauskas, K. Kačiulis, A. Opanavičius, l. Petrauskas, V. Buteikis, K. Gaputis, J. Stankus, AR. Marchertas; $8 -A Natas
Garbės prenumerat11 atsiuntė: $250 - L. Kupstys; $150
- F. Barzdžius, B. Tumosa; $140
- V. Pošius, P. Paškevičius, E.
Bumeisteris, V. Kulikauskas;
$110 - A Kličius, S. žemgulis;
$100 - Z. Semeniuk, V. Baleiša,
B. Sergautis, J. Bieliūnas, J.
Nastajus, L. Mačikūnas, dr. G.
Ginčauskas; $90 - dr. R.S. Saplys, J. Augustinavičius, E. Bartminas, V. Birštonas, J. Vieraitis,
R. 'Thcyydas, V. Kamilavičius,
G.M. šėmas, J. Šimtus, dr. A.
Šidlauskas, dr. G. Skrimikas, S.
Žiemelytė, prel. E. Putrimas,
M. Stechysbyn, R. Geležiūnas,
R. Bulovas, R. Vaichaitis, I. Rose, B. Augaitis, L. Sawitz, M.
Gudjurgis, L. Hirsch, B. šerkšnas, V. Akelaitis, J. Sakalauskas, V. Dargis, S. Zubrickas, B.
'Thmulionis, J. Launikaitis, V.
Paulionisx R. Kairys-Macintosh, VA :sim.kus, A Pusdešris,
A. Kublinskas, E. Janeliūnas,
R. čygas, Z. Vaičeliūnas, D.
Styra, K. Kudirka, E. Krikščiū
nas, A Kuraitis, L Balaišis, M.
Izokaitienė.

Nuoširdus ačiū už paramą
lietuviškai spaudai. Dėkojame
garbės prenumeratoriams ir visiems, kurie siųsdami reguliarią
prenumeratą prideda ir auką.
CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštas baldus ir automobilių 'Vidq nauju bidu -

samomis putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valandas. Labai
gera kokybė. 416 503-1687.

Kanados lietuvių fondo Speciali komisija

artimuosius Lietuvių Namų moterų būrelis

AtA
ANELEI PAJAUJIENEI
mirus,
jos

vyrą KAZIMIERĄ, dukrą, sūnus

ir visus

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Onutė ir Alfonsas Budininkai

Alina ir Kazys Žilvyčiai

(nuo 1919 metų)
A Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
A Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal kl ientų pageidavimus.
A Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
A Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tet.

(416) 769-0674

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

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

Toronto, Ontario M6N 3P7

Sudbury

Ontario

2008.IV.22

dui

Sausį a.a. B. Šilgalienės at$20 aukojo: L Borusas, Z. Cečkauskas, D.M. Jominimui~

nikas, J. Krištolaitis, J. Stankus;
$1,000 gauta iš a.a. J. Vaidoto
testamentinio palikimo; A Sekonis dar $10,000 suma pakėlė
savo įnašą, kuris yra dalis jo kuriamo vardinio fondo, skirto
remti Vilniaus krašto lietuviškoms mokykloms. Sausi gavome $11,100.
Vasarį sulaukėme dar vieno naujo nario - R. Vytė skyrė
Fondui $100 auką; Hamiltone
mirusios M Repčytės-Foley atminimui aukojo: $40 - E. Kronas; $30 - A Kšivickis; po $20
- J. Krištolaitis, L. Stungevičius, V. Subatoikas. Vasario 16osios minėjimo proga aukas
Fondui skyrė: $200 - H. Butlrevičius; po $100 - P. žemaitis, S.
Kėkštas; po $50 - O. Juodikienė, IL Lapas, A Šileika, A Stanevičius, B. 'Dunulionienė; $30
- V. Paulionis; po $20 - K. Balyta, J. Karasiejus. Iš viso vasario mėnesi gauta $950.
Kovo mėnesį iš Otavos
apylinkės gavome aukų Vasario
16-osios proga: $50 iš V.V. Radžių; $20 iš J.E. Valiulių, o R.
R. Kličiai skyrė $25 a.a. dr. P.
Lukoševičiaus atminimui. Hamiltono apylinkėje a.a. J. Pleinio atmin;mui po $20 aukojo:
E. Bajoraitis, J. Gimžauskas,

H. Kairys, J. Krištolaitis, P.
Pranckevičius, P. Šidlauskas, V.
Šniuolis, J. Stankus, D. Vaitiek:ūnas ir P. Zubas. Kovo mėnesį
iš viso aukų gauta $295.
Šiais metais pelno skirstymas vyks šiek tiek pavėluotai.
Fondas iki šiol parėmė Turonto
Maironio mokyklos 60-ties metų jubiliejaus programą skirdamas $1,000 auką, Kovo 11-osios
minėjimo programa paremta
$650 auka, KLB Turonto apylinkės Vasario 16-osios rengtas
minėjimas paremtas $500 auka
ir KLKM dr-jos centro valdybos rengiamas draugijos šimtmečio jubiliejaus paminėjimas
paremtas $450 auka.
Organizacijos, kurios tikisi
gauti paramos iš Kanados lietuvių fondo, yra raginamos atkreipti dėmesį į mūsų šaukiamo informacinio susirinkimo
skelbimą. Fondas visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja už jų
aukas ir tikisi, kad ateityje ir kiti geros valios tautiečiai skirs
aukas, prisimindami savo artimuosius ar pažįstamus, tuo įam
žindami ją vardus bei įgalin
dami Fondą remti lietuvišką
veiklą Kanadoje. IDI.
KLF valdybos pos6dis įvy

ko kovo 31 d. Prisikėlimo parapijos posėdžių kambaryje. Dalyvavo valdybos pirm. Algis
Nausėdas, vicepirmininkė ir
spaudos reikalų sek. Danguolė
Baltrušyt~Sher, posėdžių

sek-

retorius Ričardas Kalendra,
Vytautas Bireta (KLB) ir administratorius Leonas BaziIiauskas. Pirm. A. Nausėdas
pristatė V. Biretą, naujai paskirtą KLB atstovą su balsavi-
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Svarbus KLF pranešimas

KLF ŽINIOS
Kanados lietuviq fondas
2008 m. pirmą ketvirtį sulauk.ė
$12,345 aukų, skirtų Įvairiomis
progomis. Vasario 16-osios proga gauta $790 (toliau žymima
V 16 ženklu); $1,000 palikimas;
$455 mirusiųjų prisiminimui ir
$11,100 tiesioginės aukos Fon-
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mo teisėmis KLF valdybos posėdžiuose. A Nausėdas pateikė trumpą KLF 18rybos posė
džio santrauką. Valdyba pranešė apie savo atsilankymą kovo
1 d Turonto Maironio mokykloje.
lituanistinių kursų moksleiviams buvo padarytas pranešimas apie KLF tikslus ir veiklą.
Susitikimas praėjo labai sėk
mingai - susilaukta daug dėme
sio ir klausimų.
Administratorius Leonas
Baziliauskas pateikė gauto pašto informaciją. Paramos prašymai palikti Pelno skirstymo komisijai, KLF pakvitavimai už
2007 įnašus išsiųsti laiku visiems aukotojams, studentams,
gawsiems Fondo stipendijas,
pasiųsti T5 pakvitavimai. Administratorius pateikė valdybai
iždininkės V. Jonušonienės paruoštą bendrų išlaidų apyskaitą

nuo š.m. sausio 1 d. iki kovo 31
d. Valdyba apyskaitą patvirtino.
Priimti nutarimai paskirti 500
dol. auką KLB Turonto apylinkei Vasario 16-osios minėjimo
išlaidoms paremti, 400 dol. Kanados katalikių moterų centro
valdybai 100 metų jubiliejaus
šventei paremti ir 1,000 dol.
Turonto Maironio lituanistinei
mokyklai 60 metų sukakties leidinio bei programos spausdinimo išlaidoms.
Aptarti įvairūs einamieji
reikalai. Metinis Fondo susirinkimas įvyks Hamiltono Jaunimo centre, sekmadieni, balandžio 27, 12.30 v.p.p. Valdybos posėdis - trečiadienį gegužės 14, 7 v.v„ Prisikėlimo parapijos posėdžių kambaryje. Inf.

2007 m. rugsėjo mėn. Kanados mokesčių agentūros Labdaringų įstaigų direktoratas baigė Kanados lietuvių fondo (KLF)
šalpos teikimo procedūrų patikrinimą. Nors didesnių kliūčių dėl
remiamų reikalų nebuvo rasta, tačiau KLF pelno skirstymo gairės ir procedūros turės būti keičiamos, kad būtų prisitaikyta prie
labdaringas įstaigas valdančių įstatymų. Tuo tikslu buvo kreiptasi į
labdaros įstatymų specialistus advokatus, kurie paruošė dokumentaciją, kuri padės Fondui prisitaikyti prie valdžios reikalavimų.
Pakeitimai pelno skirstymo procedūrose yra būtini, jeigu
KLF nori išlaikyti savo labdaringos organizacijos registraciją prie
Kanados valdžios. Vėliausi įstatymai leidžia KLF skirti savo pajamas tik kitoms registruotoms labdaringoms įstaigoms, arba per
kitas organizacijas vykdyti savo labdaringus darbus. Tus reiškia,
kad KLF negali remti organizacijų, kurios nėra registruotos kaip
šalpos vienetai, nors jų veikla labdaringa, tačiau Fondas gali sudaryti sutartis su neregistruotomis organizacijomis, kurios atliktų
Fondo vardu labdaringus darbus.
Šiuo tikslu š.m. balandžio 28, pirmadienį 7 v.v. Prisikėlimo
parapijos kavinėje yra šaukiamas visų lietuviškų organizacijų, kurios praeityje yra gavusios paramos iš Fondo ar ateityje numato
kreiptis į Fondą dėl finansinės paramos, informacinis susirinkimas, kuriame bus smulkiau išaiškintos naujos pelno skirstymo
gairės bei procedūros.
Arūnas Pabecllnsbs, KLF 'Thrybos pirmininkas,
Paulius Kuras, KLF Pelno skristymo komisijos pmnininkas

IX Tautinės stovyklos
informacinis
susirinkimas
iVYks gegužn 1o, šeštadieni, 12.30 v.p.p.
Tbronto Malronlo mokyklos patalpose
Visų išią stovyklą vykstančių skaučių/tų tė

veliams PRIVALOMA dalyvauti šiame susirinkime.
Bus pranešta apie dalyvavimą Tautinėje stovykloje, išdalinti visi registracijos lapai ir informacija
apie kelionę autobusu į stovyklą.
BUS TIKTAI VIENAS INFORMACINIS SUS/RINKIMAS

WE DON'T JUST CONNECT
GREAT CITIES.
WE CONNECT GREAT FAMILIES.
When home is far away, you want to
get there fast. And now you can, with Finnair.
Now you can travel from Canada to Northern
Europe more easily than ever. lf you fly Finnair.

HELSINKI

Our summer non-stops sweep you directly from
Toronto to the hub city of Helsinki, Finland,
ST. PETERSBURG

the most convenient gateway to the Baltics, Russia,
Poland, and beyond, so you can get home sooner.
And while you're with Finnair, you'll feel like part of

RIGA
MOSCOW

our family. Because we'll make sure you're well fed,
well rested and well cared for.

For more information, please contact us at
GDANSK

WARSAW

416.222.0740 or 1.800.461.8651
Book online at www.finnair.com/ca

F1nnF11R l i
WHY FLY ANY OTHER WAY
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Anapilio žinios
• Balandžio 17, ketvirtadienį, iš petuvos kankinių
šventovės Sv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Eugenija
Kaminskienė, 79 m. amžiaus.
• Lietuvoje mirė a.a. Ona
Kaknevičiūtė, sesuo mūsų klebonijoje gyvenančio kun. Kazimiero Kaknevičiaus.
• Ateinantį sekmadienį
bus renkama antroji rinkliava
popiežiškajai labdarai.
• Kanados lietuvių parapiįas ir bendruomenes lankantis
Siluvos Mergelės Marijos paveikslas mūsų Lietuvos kankinių šventovėje bus iškilmingai
sutiktas gegužės 11, sekmadienį, prieš 9.30 v.r. Mišias. Ištisą
savaitę kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio bus
iškilmingos gegužinės pamaldos 7 v.v. prie išstatyto Švenčiau
siojo. Iškilmingas išlydėjimas iš
mūsų šventovės bus gegužės 18,
sekmadienį, po l) v.r. Mišių.
• Per šiuos Siluvos Mergelės Marijos jubiliejaus metus
Kanadoje renkamos jubiliejaus
išlaidoms padengti aukos. Jos
šiam tikslui priimamos kiekvieną sekmadienį per ištisus jubiliejinius metus. Jeigu atsiras
likutis, jis bus p~rsiųstas Kauno
arkivyskupijai Siluvos šventovės reikalams.
• Šv. Jono lietuvių kapinių administracija prašo visus
iki gegužės l d. nuimti nuo savo kapaviečių žiemos metu sudėtas dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių vainikus. Nenuimtus
dirbtinius papuošalus vėliau
nuims pati kapinių administracija.
• Wasaga Beach miesto
Gerojo Ganytojo misijos kavinėje vietinis maldos būrelis
ruošiasi gegužės mėnesį kiekvieną vakarą 7 valandą vesti gegužines pamaldas Šiluvos Mergelės Marijos garbei. Kviečiami
visi valandėlę pasimelsti savo
intencijomis ir už Lietuvą.
• Anapilio knygyne gauta
Lithuanian Heritage žurnalo kovo-balandžio laida. Taipgi galima įsigyti vysk. J. Ivanausko atvežtą knygelę Šiluva - piligrimo
vadovas.
• Mišios balandžio 27, sekmad.: 9.30 v.r. už a.a. muz.Stasį
Gailevičių; 11 v.r. už parapiją;
Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje balandžio 27, sekmad., 2
v.p,;P· už a.a. Bronių Vitkų; Delhi Sv. Kazimiero šventovėje balandžio 26, šeštad., 3 v.p.p. už
a.a. Vladą ir Eleną Vindašius.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
$200v aukojo A Petschar.
Siluvos M. Marijos jubiliejaus komitetui aukojo: $1,000 E. Pusvaškienė; $100 - Alvina
Ramanauskienė, E. Žulienė
(a.a. Eriko Nielsen V mirties
metinių atminimui), P. Lapienis; $50 - P. Vėžauskas, A Aleliūnienė.

Prisikėlimo

parapijos žinios

• Sveikinam Toronto Maironio mokyklą, kuri balandžio
19 d. Mišiomis, mokinių pasirodymais ir vaišėmis Anapilio
patalpose atšventė savo 60
metų veiklos sukaktį.
• Sekmadienį, bal. 20, per
10.45 v.r. Mišias giedojo parapijos "Retkartinis" choras.
• Maldininkų kelionei į
Lietuvą, kuri vyks rugsėjo 4-18
d.d., dar yra keletas vietų. Suinteresuoti prašomi kreiptis į
Astrą, 416 249-7310. Jau užsiregistravusius prašo kuo greičiau susimokėti už kelionę, nes
oro linija "Lufthansa" prašo,
kad tai būtų padaryta iki birželio l d.
• Lietuvoje mirė a.a. Elvyra Kemėrienė, Toronte gyvenančios Daivos Rubežienės
mama. Mišios už a.a. Elvyrą
Kemėrienę bus aukojamos bal.
25, penktadienį, 7 v.v. Sault Ste.
Marie mirė a.a. Kvosčiauskas,
Anastazijos Petkevičienės sesers vyras.
• Vartotų daiktų ir drabužių išpardavimas vyksta šią savaitę. Daiktus priima iki ketvirtadienio; penktadienį, balandžio 25, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir
šeštadienį, balandžio 26, nuo 9
v.r. iki 12 v.d. vyks daiktų išpardavimas. Kviečiami visi prisidė
ti daiktais, darbu ir pyragais.
• "Kretingos" stovyklų Vasagoje vadovų paruošimo posė
džiai ir kursai vyks gegužės 13
d., 7 v.v. ir birželio 3 d., 7 v.v.
parapijos patalpose, birželio 21
d. nuo 9 v.r. iki 6.30 v.v. "Kretingos" stovyklavietėj. Jei dar
yra norinčių tapti vadovais, prašom susisiekti su Lina Kuliaviene, 416 766-2996. Stovyklos
vyks lietuviškai nekalbantiems
lietuvių kilmės vaikams liepos
6-19 d.d., lietuviškai kalbantiems - nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 2 d., o šeimų su vaikais stovykla vyks rugpjūčio 24-30 d.d.
• Mišios sekmadienį, balandžio 27: 8 v.r. prašant pašaukimų; 9 v.r. už a.a. Artūrą
(20 met.) ir Janiną (8 met.)
Grabošus; 10.45 v.r. už Klimaičių ir Bukšaičių šeimų mirusius, už a.a. Slavą Arminaitę
Vytienę; 12.15 v.d. už a.a. Bronę, Joną ir Edvardą Stankaičius.
Atitaisymas. TŽ nr. 15,
2008.IV.15 įsivėlė dvi klaidos L
Adomavičienės straipsnyje "Tylios, gilios vagos arėjas" iškeliavo amžinybėn. Trečiame psl.
priešpaskutinės pastraipos pradžioj e turėtų būti ne "nuo
1985", bet "nuo 1995". Penktame psl. trūksta sakinio pabaigos "lieka įpinti lietuvių tautos
atminties vainikan". Už klaidas
atsiprašome.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
416 588-2808 (ext. 26) dienos
metu.

A.a. Anelės Pajaujienės atminimui dr. Eimutis ir Rita Birgiolai su šeima Tėviškės žiburiams aukojo $100.
Toronto vyrų choro "Aras"
trisdešimtmečio

minėjimo

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1 NB

koncertas, kuris turėjo įvykti
gegužės 4 dieną, dėl susi-

NIJOLĖ B. BATES

dariusių aplinkybių neįvyks.

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

Tolesnis choro gyvavimas paaiškės ateityje. Choro valdyba

Tcl. (4 16) 763-5161

Patyrimas šioje sriryje nuo 1987 m.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį pamaldos
11.15 v.r.; po jų konfirmantų
pamoka.
• Tarybos posėdis antradienį, balandžio 29, 7.30 v.v.
• Šeštadienį, gegužės 3, 8 v.
ryto pradedami pavasario darbai šventovėje ir jos aplinkoje.
• Moterų draugijos "bazaras" numatytas šeštadienį,
gegužės 31; pradžia 8 v.r. Šiems
pavasario darbams reikia savanorių. Norintieji prisidėti prašomi susisiekti su Petru Šturmu, 905 274-3529.
Lietuvių Namų

žinios

• Balandžio 20 d. Lietuvių
Namų svetainėje pietavo 150
svečių. Pietų metu budėjo ir su
svečiais supažindino Moterų
būrelio narė V. Bijūnaitė.
• Balandžio 16 d. Lietuvių
Namuose įvyko Lietuvių Namų
ir Labdaros fondo valdybų posėdžiai, kurių metu buvo pasiskirstyta pareigomis. Lietuvių
Namai: pirmininkas E. Steponas, vicepirmininkas G. Sližauskas, sekretorė A Abromaitytė,
iždininkas E. Stravinskas. Labdaros fondas: pirmininkas L.
Radzevičius, vicepirmininkas
R. Zabieliauskas, sekretorė G.
Paulionienė, iždininkas E. Makauskas.
• Lietuvių Namų valdybos
posėdis - gegužės 6, 7 v.v. Lie-

~

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. susirinkimas šaukiamas gegužės 4 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų parapijos klebonijoje. Narės ir rėmėjai prašomi dalyvauti. Bus pranešimas
apie balandžio 13 d. įvykusį Lietuvių katalikių moterų dr-jos
100 metų sukakties minėjimą Toronto, ON.
Motinos dienos minėjimas ir lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimas bus gegužės 10, šeštadienį, 11 val. Aušros
Vartų parapijos salėje.
Pirmoji Komunija Aušros Vartų parapijoje bus birželio 8
d. Vaikus ruošia Daiva Jaugelytė-Zatkovic.
. ~e~žinės pa~al~os Aušr~s Vartų šventovėje nuo pirmad1emo iki penktad1emo 7 v.v., seštadieniais - 8.30 v.r. Sekmadieniais po 11 val. Mišių. DS
Metinis visuotinis Montrealio lietuvių kredito unijos
LITAS susirinkimas šaukiamas balandžio 27 d., 12.30 v.p.p.
Aušros Vartų parapijos salėje.

Šv. Kazimiero parapija
Cynthia Uveillee buvo pakrikštyta sekmadienį, balandžio
~O. Gimė balandžio 4 d. Ji yra dukra Karin (Daunoravičiūtės)
Ir Claude .~~yvena Vaudreuil, QC), dukraitė Jono ir Sylvie
Daunor~v1c1ų (dabar gyvena Calgary). Senelis Jonas taip pat
buvo knkštytas mūsų parapijoj, nes jo tėveliai buvo ilgą laiką
mūsų parapijiečiai.

Klebonas kuo. Aloyzas Volskis dalyvaus Detroito Dievo
Apvaizdos parapijos šventėje minint jos 100-ąsias metines.
Jam nesant, mūsų parapijoj sekmadienio šv. Mišias atnašaus
St. Domenic parapijos kunigas Joseph Powers.
.sekm.!ldienį, ~i~želio 15, minint Šiluvos Marijos 400-ąsias
metmes, Sv. Kaz1m1ero šventovėje Mišias atnašaus svečias iš
Lietuvo.s, _Y~lkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis dalyvaus
E~char1stmrnme kongrese Kvebeko mieste ir pakeliui aplankys
abi Montrealio lietuviškas parapijas. VL

tuvių Namų seklyčioje.

• Bare "Lokys" galima stebėti tiesiogines 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.

Maironio mokyklos žinios
• Balandžio 19 d. įvyko
ilgai laukta šventė - Maironio mokyklos 60-tis, Anapilio
sodyboje su iškilmingomis Mišiomis 11 v.r., kurias aukojo
prel. J. Staškevičius, Prisikėli
mo parapijos klebonas kun. A
Simanavičius, OFM, prel. E.
Putrimas ir kun. Jonas Šileika,
OFM. Giesmėms vadovavo
Anita Puodžiūnienė. Po Mišių
mokiniai rinkosi į parapijos salę, kur buvo pavaišinti. Tuo metu tėveliai ir svečiai aplankė
mokinių meno darbų ir nuotraukų parodą muziejaus salė
je, pasivaišino bei pabendravo.
Po to vyko programa, kurioje
dalyvavo visi mokiniai - nuomažiausio iki didžiausio. Ina Sungailienė pranešinėjo. Nelengva
buvo sukurti vaidinimą, kuriame galėtų dalyvauti arti dviejų
šimtų mokinių. Vedėjos Virginija Zubrickienė (mokyklos) ir
Dalia Ažubalienė (tėvų komiteto) tarė žodį bei pasveikino
garbės svečius ir buvusius vedė
jus. Užbaigėme sukaktuviniu
pyragu bei "sprogdiniais" !
• Gegužės 17 d. pamokų
nebus - karalienės Viktorijos
savaitgalis.
• Penktadienį, gegužės 30,
įvyks iškilmingas pažymėjimų
įteikimo vakaras Prisikėlimo
parapijoje. Mišios - 6 v.v.,
programa bei šilta vakarienė po
Mišių. Bilietai - $30 suaugusiems; nuo 7-16 metų - $15.
Juos galima įsigyti pas Kristiną
Dambaraitę ar Gražiną Šiaučiūnienę Maironio mokykloje 9
v.r. gegužės 3 ir 10 d.d., arba
paskambinant K. Dambaraitei į
namus 905 602-9231. Živilė
mūsų

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTE LLI INC .
1001 SHERB ROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1L3

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

LITAS

"ftX.: 514-286-1981
Petras Adamonis C.l.B.

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

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

Montrealio lietuvių kredito uniios LITAS
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks

sekmadienį,

2008 m. balandžio 27,

Aušros Vartų parapijos salėje,
1465 rue de Seve, Montreal
NARIŲ

REGISTRACIJA VYKS

nuo 11.30 v.r. iki 12.30 v.p.p.
"Labdara Foundation Board of Directors" balandžio 16 treL. Radzevtčius
vicepirmininkas - dr. R. Zabieliauskas, iždininkas - E. Ma~
kauskas, sekretorė - G. Paulionienė; nariai: A Jonušas, APacevičius, R. Snowden, E. Steponas, E. Stravinskas, dr. M. Valadka. Inf.

čiadienį, pasiskirstė pareigomis: pirmininkas -

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821arba416 882-8531.

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

TEl. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
{prie Evan4}

Savininkas Jurgis

Kulle~fus

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

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

ALVYDUI GRIGUČIUI
cell : (416) 560-0122
namų:

(905) 848-9628

