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Gerbiama, bet blaškoma
Prisimintina, kad šių metų Motinos diena yra sukaktuviLygiai prieš 100 metų (1908) amerikietė A. Jarvis Filadelfijoje išsirūpino motinoms pagerbti dieną. Gana greitai
sumanymas rado pritarimo Vakarų pasaulyje, ir Motinos
dienos šventimas tapo gražia metine tradicija, įsitvirtinusia
ir Lietuvoje.
ERSITVARKYMUOSE dėl įvairių laisvių ir lygybių,
besikeičiantis gyvenimo būdas ir nebe toks pastoviai
atviras žmonių bendravimas, net ir šeimos narių
santykius liečiantis, kaip bebūtų, tradicinio Motinos dienos
šventimo nepalietė - jis išliko iki šių dienų. Tui viena iš pačių gražiųjų metinių švenčių. Tačiau jos sulaukus, ne vien
tik grožis ar pavasaris pabrėžtinas. Motinos dienos šventimo prasmė, tikriausiai, išliktų ta pati, jei motinai pagerbti
skirta diena būtų kitu metų laiku. Gražūs meilės, padėkos
bei pagarbos simboliai - puokštė gėlių, malonūs žodžiai
sveikinimo atvirukuose, girdimas telefono ragelyje "tave
myliu", dovanėlių staigmenos - viskas pažymi dienos iškilmingumą, ją išskiria iš kitų kalendorinių dienų ir, nėra abejonės, jaudina gerbiamąsias motinas. Tai prasminga ir svarbu. O svarbiausia, kad kas tą dieną simboliškai pareikšta,
būtų įgyvendinama per visas kitas dienas. Tarkim, kad taip
ir yra. Bent panašiai. Meilė motinai reiškiama ramiai, tvirtai, pastoviai, nors kiekvieno ir kitaip. Šalia visų tų nuoširdumo apraiškų, tą įspūdingą dieną švenčiant, pravartu būtų
nors kiek pamąstyti ir apie motinos - gyvybės nešėjos, šeimos globėjos, namų širdies - Dievo jai skirtas specialias užduotis ir dabartinius sunkumus įvairių virsmų tėkmėje. Kai
kurios įžvalgos rodo, kad šių laikų socialinė struktūra, iššaukianti ieškoti naujų sprendimų šeiminėms pareigoms atlikti, bus viena iš priežasčių pažiūroms ir į pačią motinystę
keistis. O tai jau blaško žmogų. O blogiausia, kad kai kuriais atvejais verčia kuo nors dangstyti prigimtinę pusę, kad
derintųsi su tekančia srove.
U tuo surišami ir kiti labai svarbūs reiškiniai - silpnė
ja dėmesys prieaugiui. Ir tai kaip tik tose šalyse, kur
medžiaginė gerovė lengvai sudaro pačias geriausias
sąlygas gimstamumui plėstis. Deja, viskas vyksta atvirkščiai.
O Lietuvoje jau dažnėja itin liūdnų skambučių - išmirštame. Po šimto metų mūsų gali nė pusės nebelikti. Kad taip
neatsitiktų, kas tuo turėtų rūpintis? Rodos, klausimas keistas, bet šiuolaikinis. Rūpintis turėtume visi plačiausia to
žodžio prasme. Ar rūpesčiai ką nors tuoj pat keistų, klausimas diskutuotinas, nes šalia to jau atvirai keliami ir kiti
klausimai, net ir drąsesnės pranašystės, kad tautos vistiek
išnyks, ypač mažosios, ir pasaulį valdys kažkokios interesų
grupės, kurios susidarys globalizmo idėjų skatinamos. Jeigu
taip, tai, kas šiandien vertinga ir dėl ko kovojama, rytoj gali
virsti paprastu prisiminimu apie buvusią naivią ir netobulą
visuomenę. Svarstytojų bei pranašų visais laikais yra buvę.
Nemažiau jų nė šiandien. Mes esame šių laikų žmonės ir
bandome daryti viską, kad dabartyje gyvendami nesijaustume esą kažkur kitur. Žmogus laisvas pasirinkti pažiūras,
kaip ir laisvas prieaugio klausimams spręsti. O vis dėlto
tarp tų visų šiuolaikinių vingių ir pasimetimų - kūdikis ant
motinos rankų dar vis vaizdas gražiausias, žodžiai " laimingiausios dienos pas motinėlę" dar vis nuoširdaus atvirumo
viršūnėje, o dainelė Pas močiutę augau mums, lietuviams,
dar vis skambiausia. Aišku, motina šiais laikais, norinti to
ar ne, yra išdalinta beveik visoms gyvenimo sritims. Ar
kitaip galima, ar to tikrai norima - klausimai nelengvi.
Didėjančių poreikių srovėn patekus didėja ir rūpesčiai,
kaip išsilaikyti, kaip ,.ID'Venti, kad amžinos vertybės išliktų
laikinųjų beieškant. CS
nė.
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paliesti Mamytę, dalintis džiaugsmu ir matyti pilnas meilės akis...
Tu nuprausei žvaigždes,
kad jos skaisčiau spindėtų

MOTINOS DIENĄ
Viešpatie,
kur padėjai ašaras,
kurias surinkai,
kai mano motina

klydinėjantiems
žemės keliuos?
Gal Tujas
išbarstei po lankas,
kad neužmirštuolės

verkė dėl manęs?

S

v

laimė

Gal jomis

nevystų?

v

Simtmetis -

meilės

O gal Tu jomis
šlakstai mano maldas,
kad gyvos jos būtų,
kad už viską
dėkočiau Tau
ir nemirštančiai
Motinai.
STASĖ DZENUŠKAITĖ

ir tiesos keliu

Toronte paminėta Lietuvos katalikių moterų draugijos
veiklos jubiliejus (1908- 2008)
S. KATKAUSKAITĖ

Lietuvos katalikių moterų
draugijos veikla matuojama
šimtmečiu. Turbūt, reta Lietuvos visuomeninė organizacija galėtų pasidžiaugti, taip
ilgai išlaikiusi laiko išbandymą ir įaugusi į visuomenės gyvenimą.

Šis prasmingas darbų jubiliejus buvo paminėtas Toronto Prisikėlimo parapijoje
surengtomis iškilmėmis. Jų
pradžioje dabartinė draugijos
centro valdybos pirmininkė
Birutė Biretienė pristatė iškilmių svečius: Hamiltono, Anapilio - Lietuvos kankinių parapijos, Toronto skyriaus vadoves, visų lietuviškų parapijų
kunigus ir prelatą E. Putrimą,
visuomeninių organizacijų atstovus.
Iškilmių pradžioje draugijos centro valdybos dvasios
tėvas Prisikėlimo parapijos
klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM, pasveikino
visus iškilmių dalyvius su jubiliejumi ir palinkėjo prasmingų

KLK

Moterų

draugijos centro valdybos pirm. B. Biretienė ir
buvusi pirmininkė A. SungaiNtr. R.D. Puterių

100-mečio minėjimo kalbėtoja,
lienė

darbų

ateityje. Evangelikų liuIšganytojo parapiįos
sveikinimus perdavė R. Zilinskienė, parapijos Moterų
teronų

būrelio vicepirmininkė.

Buvo perskaitytas Toronto apylinkės valdybos sveikinimas. Pranešimą apie šimtametės organizacijos kelio pradžią Lietuvoje nuo 1908 iki

1940 m perskaitė buvusi
PLKOS (pasaulio lietuvių
katalikų organizacijų sąjun

ga)

atstovė

Kanadai A. Sungailienė. Pranešėjai buvo skirtos gėlės ir nuoširdi padėka
už ilgametį darbą draugijoje.
Nukelta

į 4-tą

psl.

2

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.V.6 Nr. 18

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 Canada
Tel. 905 275-4672•FAX 905 290-9802•E-mail: tevzib@rogers.com
Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai"
Redakcija: red. Č. Senkevičius, red. R. Sakalaitė-Jonaitienė, techninė
red. V. Tumosienė. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Metinė prenumerata:
$70 - reguliari (paprastu paštu) • $120 - reg. (l klasės paštu)
$90 - garbės (paprastu paštu) • $140 - garbės (l klasės paštu)
Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $90 (Kan. dol.)
JAV: $90 - reguliari, $110 - garbės • $150 - l klasės paštu
JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais.
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" (THE LIGHTS OF HOMELAND) LITHUANIAN WEEKLY

Publisher: Lithuanian Canadian R.C. Cultural Society "Žiburiai", Inc.
Annual subscriptions: In Canada - regular (Publications Mail) - $70, reg.
(Lettermail) - $120; patron (Publ. Mail) - $90, patron (Lettermail) - $140.
Overseas -Airmail - $170, Surface Mai1 - $90 (in CDN funds). USA-reg. $90,
patron - $110, Airmail - $150. US subscriptions are payable in US funds.
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept. at
mailing address above. Printed in Canada. ISSN 0040-4063
We acknowledge the financial assistance of the Govemment
of Canada, through the Publications Assistance
Program (PAP), toward our mailing costs.
Agreement No. 40012376.
PAP Registration No. 09408. CPM 1001760.

eanaa•a••

..i.~~
'- Fi~<>
1

')._,e

,,o~

-~.t~-

~ RELIGI~IAME GYVfarIME
Popiežius Benediktas
XVI balandžio 15-20 d.d.
lankėsi JAV - tai buvo 8-oji
:popiežiaus užsienio kelionė.
Sešias dienas trukusi apaštališkoji kelionė šūkiu "Kristus
- mūsų viltis" buvo pirmiausia sielovadinio pobūdžio ir
tapo "Bažnyčios JAV atsinaujinimo bei vilties šaltiniu". Benediktas XVI pasirodė labai reiklus Amerikos
Bažnyčiai. Jis ragino katalikus nuosekliai laikytis tikėjimo ir kritikavo dėl to, kad
dažnai iš tikėjimo visumos
dalykai priimami pasirinktinai. Kelionės komentatoriai
pabrėžė, jog savo kelionės
metu popiežius net penkis
kartus kalbėjo apie seksualinio piktnaudžiavimo skandalus, kuriuose dalyvavo dvasininkai.
Benediktas XVI kaip
joks kitas popiežius tiesiogiai kalbėjo apie tamsiąsias
Bažnyčios puses, galvodamas
tiek apie JAV, tiek apie visuotinę Bažnyčią. Popiežius
sakė, kad seksualinis nepilnameči ų išnaudojimas užtraukia gėdą, tačiau drauge
išreiškė viltį, jog ši krizė galiausiai padės atnaujinti Bažnyčią. Jis kvietė amerikiečių
katalikus atnaujinti savo tikėjimą, skaidriai ir pagarbiai
jį liudyti tolydžio augančių
sekuliarizacijos grėsmių akivaizdoje. Apaštališkosios kelionės metu Benediktas XVI
susitiko su JAV prezidentu,
aukojo dvejas Mišias, kuriose
dalyvavo tūkstantinės tikinčiųjų minios, kalbėjo JTO forume, susitiko su dvasininkija, jaunimu, dalyvavo ekumeninėse pamaldose ir tarpreliginiame susitikime, taip
pat Niujorke aplankė teroristinių atakų vietą Ground
Zero. Kelionės metu Šventasis Tėvas minėjo du jubiliejus: balandžio 16-ąją - savo
81-ąjį gimtadienį, o balandžio 19-ąją trečiąsias išrin-

kimo popiežiumi metines.
Amerikiečiai priėmė popiežių

entuziastingai, kaip ir jo pirm(Radijo Vatikanas)
Lietuvos Caritas projekto "Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms" 3-jų metų sukaktį nuo
veiklos Lietuvos vyskupijose
pradžios paminėjo balandžio
2 d. Panevėžyje. Projektas
veikia jau 7 metus, tačiau po
Lietuvos vyskupijas išplito
tik praėjus 4 metams. Minė
jime dalyvavo Panevėžio vysk.
Jonas Kauneckas, vicemeras
P. Luomanas, VRM Viešojo
saugumo, Socialinės rūpy
bos, ONTT ir kitų tarnybų
atstovai bei rėmėjai. Lietuvos Caritas gen. direktorius kun. Robertas Grigas
trumpai apžvelgė projekto
nueitą kelią. Atsiliepdamas į
skaudžia visuomenės žaizda
tapusios prekybos moterimis
iššūkį, 2001 m. Caritas pradėjo teikti organizuotą pagalbą apgaule ar prievarta
įtrauktoms, prostitucijos tinkIą norinčioms palikti moterims. Didžiausią paramą kuriant Caritas pagalbos tinklą
suteikė ir iki šiol teikia Vakietijos katalikų solidarumo
sąjūdis "Renovabis". Tačiau
kasmet vis daugiau paramos
skiria ir Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, savivaldybės, glaudžiai bendradarbiaujama su teisėsaugos
institucijomis. Įkurti šio projekto skyriai Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose. Per praėjusius veiklos metus Caritas
pagalbos sulaukė 420 Lietuvoje ir užsienyje išnaudotų
moterų. Prieš keletą metų
JAV Valstybės departamentas įvertino šį Lietuvos Caritas projektą kaip vieną iš 10
geriausių pasaulyje, pagerbė
projekto vadovę Kristiną
Mišinienę "Herojaus kovoje
prieš moderniąją vergiją"
garbės vardu. (katalikai.It)
taką.

Lankydamasis Kanadoje vysk. Jonas Ivanauskas ir lietuvių delegacija susitiko su Toronto
arkivyskupu Thomas Collins. Iš k. Anapilio parapijos klebonas kun. V. Staškevičius, KLKM
dr-jos Centro valdybos vicepirm. R. Choromanskytė, arkiv. T. Collins, vysk. J. Ivanauskas,
Švč. M. Marijos 400 m. apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus Kanadoje rengiamojo komiteto
N tr. K. Baliūnaitės
pirm. A. Samsonas

Katalikiškos veiklos apžvalga
KLK centro XIV suvažiavimas
Kanados lietuvių katalikų
(KLK) centro keturioliktasis
suvažiavimas įvyko 2008 m.
balandžio 5 d. Anapilio parapijos salėje, Mississaugoje.
Invokaciją sukalbėjus klebonui kun. V. Staškevičiui, suvažiavimą pradėjo pirmininkas
J anas Andrulis, pasveikindamas svečius vysk. J. Ivanauską, prel. E. Putrimą ir visus
dalyvius. Vysk. J. Ivanauskas
savo žodyje padėkojo KLK
centrui už rūpestį organizuojant Šiluvos Marijos 400 m. sukakties paminėjimą Kanadoje. KLK centro sekretorė A.
Sungailienė perskaitė 13-tojo,
2005 metų protokolą.
Pirmininkas J. Andrulis
pastebėjo, kad beveik prieš 40
metų buvo įsteigtas KLK
centras, nustatyti tikslai bei
veikimo gairės: jungti Kanados lietuvius katalikus, jiems
atstovauti, ugdyti religinę bei
tautinę sąmonę, organizuoti
renginius. Ypatingai pabrėžė
parapijų bei katalikiškų organizacijų bendravimo reikšmę.
Viena svarbiausių priemonių
- KLK centro šaukiami trimečiai suvažiavimai, Lietuvai
teikiama religinė šalpa, centro įsteigta Tikinčiosios Lietuvos diena. Metai po metų vykdomas aukų rinkimo vajus per
parapijas. Anapilio kunigai
aplanko Sudburio ir Sault Ste.
Marie lietuvius. Surinktos aukos paskirstomos visų Lietuvos vyskupijų veiklai, spaudai,
jaunimo auklėjimo grupėms
paremti.
Pirmininkas taipgi paminėjo prel. Prunskio fondo premiją, kasmet skiriamą asmeniui, grupei ar sunkiai besiverčiančiai parapijai paremti.
Priminė Midlando Kanados
kankinių šventovėje kasmet
rengiamas iškilmingas pamaldas. Baigdamas pranešimą J.
Andrulis padėkojo visiems,
prisidedantiems prie KLK
centro veiklos.
Finansinę 2006-2008 m.
apyskaitą pateikė iždininkė

R. Choromanskytė. Pajamų
turėta $50,188.84. Išdalintos
aukos ir įvairios išlaidos siekė
$44,481.93. Š.m. vasario 29 d.
sąskaitoje buvo $5,706.91.
pranešimai
Ses. Paulė perdavė vienuolijos viršininkės ses. Ignės
sveikinimus. Jos darbuojasi
daugiausia Lietuvoje, slaugydamos senelius ir globodamos
bei katekizuodamos vaikus.
KLK Moterų dr-jos pranešimą skaitė centro valdybos pirOrganizacijų

mininkė Birutė Biretienė.
Skyrių pirmininkės: Hamiltone - D. Enskaitienė, Delbi I. Lukošienė, Montrealyje D. Staškevičienė, Mississaugoje-Anapilyje - V. Jonaitytė
Jonaitis, Toronto Prisikėlimo
parapijoje - A. Ratavičienė.
Skyrių veikla labai plati ir įvai
ri. Didelis dėmesys skiriamas
šalpai Lietuvoje, lietuviškai
veiklai Kanadoje, aktyvus dalyvavimas ir pagalba parapijoms.
KLKM centro valdybos
žinioje yra sėkmingai veikiantys šalpos fondai - Lietuvos
Caritas veiklai remti (vad. B.
Biretienė ), Vaiko tėviškės namai ir Tremtinių grįžimo fondas (vad. A. Sungailienė ).
Centro valdyba 2007 m. išleido knygelę Mūsų keliai Kanadoje - tai KLK Moterų dr-jos
veikla nuo 1950 iki 2007 m.
Per pastaruosius 3 metus visos
KLK Moterų dr-jos labdarai
skirtos aukos siekia $136,000.
Pirmininkė savo pranešimą
užbaigė pakviesdama visus į
draugijos 100 metų sukakties
minėjimą balandžio 13 d.
Jo ana Kuraitė-Lasienė
padarė trumpą Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos "Žiburiai" pranešimą. Valdybą sudaro J. Lasienė, G.
Paulionienė, Č. J onys, V. Piečaitis ir L. Zubrickas. Redakciniame kolektyve dirba R.
Jonaitienė, Č. Senkevičius ir
S. Katkauskaitė. Didelis nuo-

latinis rūpestis - lietuviškos
spaudos išlaikymas.
Parapijų pranešimai
Londono Šiluvos Marijos
parapijos pranešimą padarė
A. Dragūnevičius. Parapija
buvo vietos vyskupo uždaryta
dėl nesaugaus šventovės pastato būklės. Paskutinės Mišios buvo aukotos kun. K.
Kaknevičiaus 2006 m. rugpjū
čio 27 d. Dabar buvusi parapija vadinasi "Šiluvos Marijos
katalikų bendruomenė". Mišios aukojamos kanadiečių
"Mary Immaculate" šventovėje kiekvieną sekmadienį, 3
v.p.p. Pasikeisdami atvyksta
Mississaugos Anapilio ir Toronto Prisikėlimo parapijos
kunigai. Šiuo metu yra apie
50 parapiją remiančių šeimų.
Gerojo Ganytojo misijos
Vasagoje pranešimą padarė
R. Dūda. Apylinkėje yra apie
65 šeimos. Turi chorą, moterų
būrelį, KLB apylinkės komitetą. Komitetas, kurį sudaro
šeši asmenys, rūpinasi koplyčios ir kavinės patalpų remontais, lauko aptvarkymu. Darbai atliekami savanoriškai.
Misiją aptarnauja Anapilio
parapijos kunigai. Delbi Šv.
Kazimiero parapijos pranešimą padarė P. Pargauskas. Tė
ra apie 30 parapiją remiančių
šeimų. Aptarnauja Mississaugos Anapilio parapijos kunigai - kleb. kun. V. Staškevičius
ir prel. J. Staškevičius.
Hamiltono Aušros Vartų
:parapijos klebonas kun. A.
Sarka, OFM, pranešė apie
š.m. gegužės 31 d. artėjantį
parapijos 80 metų jubiliejų,
kurį rengiamasi iškilmingai
atšvęsti. Parapijai priklauso
apie 250 šeimų. Kunigai aptarnauja ir St. Catharines misiją, turinčią apie 20 asmenų.
Turi šv. Rašto grupę, susirenkančią reguliariai skaityti ir
nagrinėti šv. Rašto tekstą, veikia ir jaunimo būrelis.
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PASA~ IŠ G"Y"VE,NilVIO

Motina
ALĖ RŪTA

O, kaip ji pasakodavo! Važiuodama jos
kaimo lankyti, rodydavo apylinkes,
prisimindama senus padavimus, atsitikimus,
prisiminimus vaikystės ir jaunų dienų, svajonių. "Taip buvo senybėj, žmonės kalbėjo, vaikai, buvo taip gera, gražu sužinot... Mūsų kaimas didelis ir mokykla gale kaimo, ir seniau
buvęs ir paštas, tėvelis mūsų vežiojo net iš Rygos". Ir ji pasakojo - važiuojant, grįžtant, pasakojo darbus dirbant, - verpiant, mezgant,
vilnas kedenant, plunksnas plėšant visiems
prie didelio stalo. Ir uždainuodavo - švelniu
balsu, kol jo užteko, kol neužkimo Kaip gi, gražus, gražus rūtelių darželis, l pilnas jau prisėtas
gėlių, žolynų, l Dailiai aptvėrė jį mano brolelis, l
užtat jam vainiką nupint ketinu. Tai buvo vieno
iš garsių tada aukštaičių poetų, - Vienužio,
kun. Katelės, Strazdelio, virtusių liaudies melodijomis ir dainomis. Sunku gyventi žmogui
ant svieto, l visur gi, vargai, nelaimės spaudžia...
Ji visas mokėjo, nes iš jaunystės mėgo ir dainuoti.
O darželį ji mėgo! Sėjo, ravėjo, prižiūrėjo,
skynė žiedelį, į maldaknygę dėjo ... einant
melstis. Ir savo brolelius mylėjo, jais didžiavosi. Jauniausią mokė ravėti, kad netingėtų, pasakų žadėjo„. "Tik neatsilik nuo manęs„." Ir
broliukas stengėsi gerai ir greta jos ravėti, pasakos ar dainų klausydamas. Motutės šaukiama ar siunčiama į visus darbus noriai ėjo, visus iš motutės išmoko, nes gražiai visa darė,
skaniai virė-kepė.
tėvelių

Mamytes sveikina vaikai ir
žiedai...

meilę

skelbiantys
Ntr. V. Maco

Bet tėvelis buvo jos mylimiausias, juodidžiavosi, mylėjo. Geriausias visos parapijos
giedorius, darbuose tvirtas - prasigyvenęs. O
broliais irgi didžiavosi, vyresniajam prasimokius ir atostogų metu vaidinimus klojimuose
rengiant, ir ji prisidėjo. Teko ir jai net vaidinti,
- tai laimė ... Mokyklą kaime net tris žiemas
lankė, gražiai skaitė, lengvai ir skaičiavo. Taip
ėjo dienelės ... O kai jau antrajam broliui, jai
artimiausio amžiaus ėmė uniformą siūdinti ir
jį ketino paskui vyriausią į mokslus išvežti,
kartą ji prisitaikė prie tėvelio - kažką dirbinė
jančio, pabučiavo jam ranką ir į skruostą, gailiai sakė: "Tėveli, ir aš noriu mokytis, leiskit ir
mane ... Labai noriu!" Jos tėvelis giliai atsiduso, į ją maloniai pažiūrėjo, bet pasakė: "Mokslas - ne visiems, o dabar - vyrams pirmiausia.
Tu namie - motutei reikalinga. O paskui ... ištekėsi, gimdysi, vaikus auginsi ... " Ir tėvelis nuėjo prie kitų darbų, o ji gailiai pati sau viena
apsiverkė, irgi nuėjo prie savų darbų - darbelių, bet neužmiršo ... Jos svajonė - mokslas, gal
ir kitos svajonės, liko, pasiliko visiems laikams.

Tėveliui visą šeimyną vakarais suklupdžius

prie pailgo suolo vakarinei maldai, ir ji meldė
si, tėveliui pritardama, atitardama giedodavo
- prieš šventes, o per gegužines pamaldas ir
pati skaitė litaniją, Marijos garbei giedojo ... Ir
darbai po darbų tėvelių ūky sekė sunkūs ir
lengvesni... Sekmadienių vakarais sueidavo
kaimo jaunimas, ėjo ratelius, kitus šokius žaidimus stripinėjo, kuris iš bernelių į akis jai
pasižiūrėjo ... Ir buvo linksma... O jos motutė,
ilgai jos nesulaukusi, ateidavo į tą kiemą ir ...
net žabine per suknelę sušerdavo. "Gana, rytoj į darbus tingėsi kelt~s". Ir ji pyko ant motutės, bet paklausydavo. Ejo su ja namo - išmiegoti rytdienos darbams.
Bet užėjo nerimastis: iki kol ji taip vargs
tėvų namuose, ūky? Argi jai neskirta kas geresnio? - Ėmė svajoti... Va, broliai grįždavo
atostogų, vyresnysis jai piešė - dirbo, užsidirbo. Ji broliais didžiavosi, antrojo, jos mylimiausio - Alpansiuko (Alfonso) uniformą
paglostydavo, palaidas sagas įsiūdavo ... ir vė
liau - daug vėliau broliais didžiavosi, juos vaišino lankantis, sakydavo: "Mano broliai geri,
savo žmonoms ištikimi..."
O ji - svajojo, nerimo ir išsvajojo, sulaukė:
atvyko piršliai, jaunikis gražus, mandagus, sakė - raštininkas valsčiuose, bet ir vienturtis
ūkininkas. Na, ir atšoko vestuves! Išsivežė ją į
gretimą parapiją, tik dvylika kilometrų nuo
tėvelių ... Bet ji ano kiemo, kur augo, niekada
neužmiršo. Ir motutės pamokymų, ir tėvelio
pasakymo - griežto, bet pagal anų laikų papročius ir madą ... Tėvelis ir liko jos idealu. Iš jo
ne kartą ir pagalbos varguose susilaukė.
Svajonė ištrūkti iš tėvų kiemo, iš darbų,
neilgai švitėjo. Kaimai - visur panašūs, darbai
ir vargai tie patys. Jos tėvelis ištesėjo, ir ji turi
ištesėti ... Tai išvargo viduje - ir su grauduliu,
ir su pasiryžimu. Jos vyras, tiesa, raštininkavo,
truputį pridurdavo reikalingais pinigais, bet ji
nešė visą ūkio darbų naštą. Ji pati dirbo, samdinius prižiūrėjo, planavo, gyvulius augino,
būrį paukščių ... Buvo nuo Pirmojo karo pasitraukę, grįžo jau su dviem dukrytėm, ūky nuo
karo buvo pora trobesių sudegę ar apdegę ...
Reikėjo atstatyti, reikėjo užleistą žemę vėl išpurenti; kaimai skirstėsi į vienkiemius, jie liko
vietoj, neišsikėlė, liko prie geros - daržų žemės, bet mažiau. O tai per okupaciją ir išgelbė
jo: mažiau nei 20 ha (hektarų) tai ne buožės,
ne Sibiras.
O vaikai - vienas po kito. Kaip tėvelis sakė: gimdysi, auginsi, tokia tavo dalia. Ir gimdė, su meile priėmė kiekvieną, kur "Dievas
davė", su meile, rūpestingai augino. Ir ji savo
svajonės neužmiršo: norėjo pati mokslo, negavo, tai dabar ji... svajojo apie mokslą vaikams. Ir ta linkme rūpinosi, dirbo. Ji planavo,
ne vien su vyru, bet ir su samdiniais tarėsi: kur
išarti, kur pasėti, ką sodinti, laiku derlių nuimti, ką parduoti, kas šeimynai, kas vaikams.
Ji pati verpė, audė, siuvo, mezgė, virė sočius
pietus šeimynai, ir ką sutaupius, į stiklainius
sudėjus, vežti vaikams - už penkiolikos kilometrų gimnaziją lankantiems.
Vargų nestigo! Buvo nederlingų metų,
pristigdavo grūdų duonai, nustipus kuriam,
per nelaimę, gyvuliui, stigo mėsos, taiji važiuodavo pas tėvelį (motutė jau mirusi), bučiuoda
vo jo ranką: "Tėveli, gal kokį pusmaišį grūdų?
Ne pyragui, juodai duonelei mums stinga... "
Ir tėvelis prikraudavo vežimą: grūdų, ir kokios
mėsos, kokį sūrį, vaisių iš didelio sodo. Ir grįž
davo ji... susigėdusi, bet ir nurimusia širdimi.
Tik tam laikui, tik laikinai. Ir pati labiau stengėsi, kad nebebūtų trūkumų. Ūkininkui gėda
prašyt, kad ir iš tėvų ...
Ir savo vyrą priragino sodinti daugiau
vaismedžių, krūmų su uogomis, vyšnių, apynių
(pardavimui), skyrė daugiau žemės daržovių
auginimui. O darželį ir čia, savame ūky, ji neužmiršo ... Tik jau ne "brolelis aptvėrė", o jai
liepus samdinys, ji pati ravėjo, nes duktė, jos
vyriausia, knygas verčiau skaitė, ne ravėjo.
Bet taip turėjo būti.
(Bus daugiau)
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llal SAVAITE
Lankėsi EP vadovas
Balandžio 25 d. prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvoje viešinčiu
Europos parlamento pirmininku Hans Gert Poettering.
Lietuvos vadovas svečiui
pristatė Lietuvos energetinę
būklę po Ignalinos antrojo
bloko uždarymo 2009 m. V.
Adamkus sakė, kad Lietuva
laikysis savo prisiimtų įsipa
reigojimų stojant į ES, tačiau globalūs pokyčiai energetiniame sektoriuje per
pastaruosius metus iš esmės

pakeitė tą būklę.

EP pirmininkas ragino
nesieti ES Lisabonos sutarties ratifikavimo su Ignalinos
AE antrojo reaktoriaus darbo
pratęsimu. Jis
pasakė kalbą seimo visuotiniame posėdY.ie, kurio darbotvarkėje buvo įsta
tymo "Dėl Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios
Europos sąjungos sutartį ir
Europos bendrijos steigimo
sutartį, ratifikavimo" projekto svarstymo procedūra.
Kai kurie Lietuvos politikai
yra siūlę Lisabonos sutarties
ratifikavimą sieti su Ignalinos AE ateitimi.
Perkaitus ekonomika
Europos komisijos (EK)
paskelbtuose tradiciniuose
pavasario ekonomikos numatymuose teigiama, kad Lietuvos ekonomika perkaito ir jos
laukia nuosmukis. Visą ES
veikia sumaištis pasaulio finansų rinkose, JAV ekonomikos lėtėjimas bei kainų augimas. Dėl to auganti infliacija gali turėti skaudžių socialinių pasekmių ES šalyse.
Nepaisant ekonomikos
sulėtėjimo, Europa gerai
atlaiko sukrėtimus - per
šiuos ir kitus metus sukurs
net 3 milijonus naujų darbo
vietų. Tai padės išlaikyti pastovų maždaug 7% nedarbo
lygį. Didžiausia ES problema - infliacija. EK įspėja,
jog vien monetarinių priemonių jau nepakaks ir ragina visas šalis imtis struktūri
nių reformų, kitaip jautriausius visuomenės sluoksnius
ištiks skaudžios socialinės
pasekmės.
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LIETUVOJE
čiausiai atsigaus Estija 2009 numatymas žada, jog
Estijoje kitąmet ekonomika
jau vėl augs, o infliacija bus
mažiausia Baltijos šalyse.
Pritarė

atlyginimams
Lietuvos vyriausybė balandžio 29 pritarė mokytojų
algų didinimui pagal seimo
nutarime įtvirtintus rodiklius. Balandžio pradžioje seimas nutarė didinti mokytojų
algas nuo gegužės ld. 10%,
o nuo rugsėjo - dar 15%.
Numatyta reikalingus papildomus beveik 190 min. litų
skirti iš Privatizavimo fondo.
Iš viso šios programos įgy
vendinimui reikės beveik 2.8
bln. Lt, iš kurių 2008 m. - 306
min. Lt (biudžete buvo numatyta 117 min. Lt), 2009 m.
- 1.1 bln. Lt, 2010 m. - 898
min. Lt, 2011 m. - 464 min.
Lt.
Pastaruoju metu mokytojų darbo užmokesčio dydžio klausimas buvo tapęs
vienu aštriausių politinėje
darbotvarkėje ir supriešino
mokytojus, politikus bei
mokinius. Kai kurios mokytojų profsąjungos nuo kovo
3 d. buvo paskelbusios neterminuotus streikus reikalaudamos, jog atlyginimai dar
šiais metais iš viso vidutiniškai didėtų 50%. Pedagogai streikus šiuo metu yra
sustabdę.

Žemaičių partija
Klaipėdoje

d.

žemaičiais

balandžio 21
save laikantys

veikėjai įsteigė Žemaičių
partiją.

Už partijos steigimą
balsavo arti 600 dalyvių, tačiau registruojant partiją Teisingumo ministerijoje įro
dyta, kad iniciatyvą savo parašais parėmė mažiausiai
1,000 žmonių. Naujosios partijos pirmininku išrinktas vienas iš judėjimo iniciatorių,
buvęs prezidento R. Pakso
bendražygis Egidijus Skarbalius. Išrinkta 17 partijos
vald~bos narių.
Zemaičiai siekia teisiškai įforminti žemaičių tautybę asmens gimimo liudijime,

panaikinti Žemaitijoje esamas apskritis ir įteisinti vieną, Žemaitijos regioninį vienetą. Partijos vadovai neslepia ambicijų rudenį kandidatuoti seimo rinkimuose, tačiau partijai patekti į parlamentą reikia surinkti mažiausiai 5% visų dalyvavusiųjų rinkimuose balsų.

Ekonomikos ir monetakomisaras e.
Almunia Lietuvos radijui sakė, jog Lietuvoje, skirtingai
nuo kitų Baltijos šalių, šiais
Naujų partijų steigimą
metais dar išsilaikys apie 6% prieš rinkimus premjeras
augimas, tačiau vėliau jis Gediminas Kirkilas vadina
smuks. Komisaro teigimu, mėginimais tenkinti savo asLietuvoje buvo labai daug menines ambicijas ir mano,
investuota į namų statybos jog tai rinkėjų nepaskatins
sritį, nepakankamai augo aktyviau balsuoti. Siuo metu
paskolų teikimas, todėl da- Lietuvos partinė sistema
bar laukia nuosmukis.
atspindi visas pagrindines
Lietuvoje kitais metais politines bei ideologines
infliacija sumažės iki 7%, ta- nuostatas, todėl norintieji
čiau vis tiek bus beveik dvi- rimtai dalyvauti politikoje
gubai didesnė nei sulėtėjęs galėtų papildyti jau egzistuoekonomikos augimas. Grei- jančių partijų gretas. RSJ
rinių reikalų
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Jubiliejinio vakaro dalyviams muzikinę programą parengė Danguolė ir Arūnas
Radtkes. Jų koncertas prasidėjo populiariomis lietuvių
kompozitorių dainomis apie
mamą, primindamos, kad
kiekvienas iš mūsų turime
kertelę atminimuose ir širdyje, skirtą mūsų mamoms, močiutėms, mylimoms moterims.
Klausytojų plojimų ir šūksnių
"bravo" susilaukė itališkai atlikta programos dalis.
Po tikrai šventiško koncerto, prieš prasidedant vakarienei, Hamiltono Aušros
Vaity parapijos klebonas kun.
A. Sarka, OFM, pakvietė
bendroje maldoje prisiminti
iškiliąsias Lietuvos katalikų
judėjimo pradininkes, jų darbų tęsėjas Lietuvoje ir išeivijoje, šiandienines parapijų pagalbininkes. 18s,kuriųnebėra
ar kurios pasitraukė dėl metų
naštos ar sveikatos, tas, kurios
dirba ir šiandien.
Pradžia - Lietuvoje
Lietuvos katalikių moterų
darbų baras tikrai platus. Kaip
pažymėjo pranešėja A. Sungailienė savo išsamioje katalikių moterų judėjimo pradžios
apžvalgoje, 20 šimtmečio pradžioje Lietuvos moterų gyvenimas buvo itin sunkus. Tud
pirmosios inteligentės katalikės, tik sušvelnėjus carinės
okupacijos varžtams, 19071908 m pradėjo savo nelengvus žingsnius: telkti Lietuvos
katalikes į savo organizaciją.
O jų laukė dideli darbai. Šimtmetinės carinės okupacijos
metais niekas nesirūpino moters sveikata, švietimu, jos asmeninių teisių gynimu, našlaičių ir ligonių globa, kaimo
mergaičių lavinimu. Moterys
pasiryžo siekti teisės išpažinti
katalikų tikėjimą savo kalba.

v

Simtmetis -

meilės

ir tiesos keliu

visos visuomenės, moterų, šeimos gyvenimu.
Kaip ir visą Lietuvos visuomenę, taip ir katalikių moterų organizaciją perskėlė sovietinė okupacija 1940 metais,
atimdama turtą ir dalį veikėjų
išblaškydama po Sibirą. Tu.utos nelaimė nesustabdė gyvybingos veiklos, tik padalijo
perpus. Viena dalis, likusi
okupuotoje Lietuvoje, kad ir
varžoma, persekiojama, liko
ištikima savo principams ir
dirbo nepastebimai. Kita dalis
- išeivijoje atsidūrusios moterys, ypač buvusios draugijos
veikėjos, pasiryžo atgaivinti
prasmingą veiklą naujame gyvenime. Toronte, kur buvo
vienintelė lietuviška šv. Jono
Krikštytojo parapija, ir buvo
nuspręsta atkurti draugiją. Jos
Nuotrauka iš praeities. Pasaulio lietuvių katalikių organizaprogramoje, be visų ankstes- cljų saliungos suvaliavime 1983 m. (Antigonish, N.S.) Kanados
nių darbų tęstinumo, išryškėjo atstovės B. Venskuvienė, dr. O. Gustainien~ tuometinė Kanair naujos, išeivijos gyvenimui dos LKMD centro valdybos pirmininkė, ir dr. A. J anačienė,
svarbios .kryptys: tautiškumo PLKOS valdybos pirmininkė (Niujorkas)
puoselėjimas, lietuviškos šeiNtr. iš leidinio Miisų keliai Kanadoje
mos stiprinimas ir parapijų
vaikams ir seneliams. Lietukūrimo darbai.
vos Caritas, kurį remia visi
Katalikių draugijos veiklos
skyriai, turi įsteigęs 19 dienos
metraštis - "Mūsą keliai
centrų, 19 senelių globos naKanadoje"
mų, 12 valgyklų, 4 vaikų gloApie katalikių moterų nu- bos namus, 2 ligonines ir daug
eitą kelią išeivijoje iškilmingo- mažesnių globos punktų. Per
je šventėje buvo kalbėta ne- 15 metų komitetas jiems yra
daug. Bet ne vienos dalyvės surinkęs ir perdavęs per
rankose matėsi leidinys "Mū 100,000 dol.
Iškilmingame šimtmečio
sų keliai Kanadoje", kurį šio
jubiliejaus proga išleido Ka- minėjime dalyvavo viešnios iš
nados katalikių lietuvių mote- Montrealio - tai ilgametė skyrų draugijos centro valdyba. riaus valdybos darbuotoja J.
Joje surinkti katalikių moterų Adamonienė ir J. Blauzdžiū
veiklos organizatorių išeivijo- nienė. Montrealio lietuvės
j e ir jų talkininkų atsiminimai vienos iš pirmųjų sutelkė į KLK Moterų draugijos 100bei nuotraukos, pasakojan- draugijos _,gretas daug veiklių meao minėjime menJnę progčios apie turiningą ir įvairia moterų. Sio skyriaus veikla ramą atlikęs sol. Arūnas
pusę veiklą per 50 metų. M. per 5 dešimtmečius pažymėta Radtke
Tamulaitienė, S. Aušrotienė kultūros, švietimo, lietuviškos
ir daugelis kitų šio minėjimo spaudos rėmimo ir ypač šal- abejingi Lietuvos vaikų gyvenimui. Nuo 1992 m. "Vaiko
tėviškės namams" (Marijampolės raj.) išsiųsta 150,000 dol.
Paramos sulaukia tremtinių vaikų mokykla "Lietuvių
namai" Vilniuje, sutrikusios
sveikatos vaikų globos centras ir daugelis kitų organizacijų. Nelengva būtų išvardinti
patenkintus pavienius prašymus ir gautas padėkas už pagalbą.

KLKM dr-jos 100-metio šventėje Toronto Prisi.kėlimo parapijos salėje š.m. balandžio 13 d.
svei!iai iš Bamiltono - AV par. kleb. kun. A. Šarka, OFM, KLB apylinkės valdybos sekr. D.
Kesminienė, AV par. diakonas B. Beliekas, OFM, KLKM Hamiltono sk. pirm. D. Enskaitienė,
TALKOS pirm. A. Enskaitis; stovi Prisikėlimo par. tarybos pirm. M. Sungaila, l. Sungailienė
Visus jų siekius vėliau perėmė
kitos Lietuvos katalikių kartos.
Keitėsi ekonominė ir politinė padėtis, keitėsi draugijos narių išsilavinimo ir veiklos lygis, tačiau lig šių dienų
išliko pastovus veiklos šūkis
"Meilė ir tiesa". Juo nusakoma ir kiekvienos atskiros narės, ir visos organizacijos pagrindinė nuostata kasdieniniuose darbuose plečiant savo veiklą, rūpinantis ne tik savo parapijos, bet ir apskritai

dalyvių buvo tos veiklos sumanytojas ar vykdytojos. Nemažai metų draugijos veiklai
paskyrė dr. O. Gustainienė,
buvusi KLKM draugijos centro valdybos pirmininkė, vė
liau Caritas federacijos rėmi
mo komiteto Kanadoje steigėja. Caritas rėmimo komitetas vienas iš pirmųjų atsiliepė į atkurtos nepriklausomos Lietuvos gyvenimo poreikius, pasiryžo padėti labiausiai nuskriaustiesiems -

pos Lietuvai darbais.
Visų - Mississaugos, Hamiltono, Delbi, Londono,
Montrealio, Thronto draugijos skyrių katalikės atsiliepė į
prašymus padėti grįžtantiems
ir besikuriantiems Lietuvoje
tremtiniams. Išsiųsta šimtai
drabužių ir maisto siuntinių.
Renginių metu uždirbti pinigai buvo aukojami tremtinių
pagalbos fondui. Nuo vajaus
pradžios surinkta ir išmokėta
125,000 dol. Skyriai nelieka

Net ir sunkiu kūrimosi
svetimose valstybėse metu
moterys puoselėjo svajonę išleisti žurnalą moterims. Joms
:eavyko įgyvendinti ši norą.
Zurnalas Moteris buvo leidžiamas 1955-1990 m. Leidinys
tęsė pirmosios katalikiškos
spaudos žurnalų Lietuvaitė,
Moters balsas, Moteris leidybos tikslus ir temas, tik pritaikė jas tuometiniam išeivijoje gyvenančios moters, jos
šeimos gyvenimui. Žurnalą
redagavo St. Prapuolenytė, Z.
Daugvainienė, N. Kulpavičie
nė, l. Matusevičiūtė su dideliu
būriu talkinink9 Kanadoje ir
kitose šalyse. Siandien vartant šį leidinį, gali stebėtis jo
turinio įvairumu ir temų svarba bei išsamiu nagrinėjimu,
autorių gausumu ir jų gebėji
mu dalintis katalikiškos kui-

tūros ir filosofijos, meno, pedagogikos, buities kultūros
klausimais. Netgi užsiėmusios
šeimos, karjeros ar vietinės
veiklos rūpesčiais išeivijos
katalikės moterys dalyvavo ne
tik Kanados, bet ir pasaulio
katalikių moterų judėjimo

renginiuose.
Turptautinėse konferencijose, pasipuošusios tautiniais drabužiais, jos neleido
užmiršti pasauliui, kad atstovauja pavergtai Lietuvai, persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai. Leidinio puslapiuose
spausdinti prisiminimai siekia
tuos laikus, kai teko steigti
parapijas, rūpintis jų tvarka,
renginiais. Dabar, po 50 metų
veiklos išeivijoje, draugijos
tikslai lieka tie patys.
Jubiliejinio vakaro metu
užkalbintas svečias, Hamiltono Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. A. Šarka,
OFM, pripažino, kad ir šiandien sunku būtų įsivaizduoti
parapijos gyvenimą ir veiklą
be šios organizacijos - į ją atsiremiama kasdieniniuose
darbuose ir rengiant šventes.
"Bėgant metams, be jau
įprastos pagalbos visuose parapijos reikaluose, daugiau
dėmesio skiriame šalpos darbui. Gausėja vienišų sergančių
žmonių. Mes juos stengiamės
aplankyti ligoninėje ar namuose, pradžiuginti dovana,
knyga, laikraščiu ar naminiais
skanėstais. Kartais jiems reikia didesnės pagalbos, kartais
tik pasikalbėti sava kalba. Labai palaikome savo lietuvišką
vysk. Valančiaus mokyklą.
Norime, kad vaikai ir jaunimas perimtų ir lietuviškos kultūros, ir katalikiško auklėjimo
pradmenis, kad jie tęstų mūsų
darbus ateityje. Kaip ir visada,
stengiamės dalyvauti šiuolaikiniame katalikiškame gyvenime. Turime savo "Kryžiaus
kelią", eidami kartu su jaunimu, stengiamės apmąstyti jo
prasmę. Dalyvaujame Šiluvos
Mergelės Marijos apsireiškimo minėjime. Prisidedame ir
prie Hamiltono miesto labdaros įstaigų darbo: mes čia gyvename, tad nesvetimi jų rū
pesčiai", - taip apie savo veiklą papasakojo Hamiltono skyriaus pirmininkė D. Enskaitienė.
Katalikių lietuvių moterų

draugija pradeda antrąjį veiklos šimtmetį. Kokie ateities
darbai ir planai, mintimis dalijasi Birutė Biretienė, KLKM
draugijos centro valdybos pirmininkė:

- Draugija turi per šimttradicijas
ir veiklos kryptis. Dabar
mums svarbiausia, kad nenutrūktų jų pereinamumas. Thdėl kiekvienas skyrius rūpina
si, kad į veiklą įsijungtų nauja,
jaunesnioji moterų karta,
ypač vadinamosios "trečiosios
bangos" atstovės. Tikimės,
kad draugija stiprės, jos veikla
bus reikšminga, stiprinant tradicinę šeimą, padedant moterims geriau suvokti savo ypatingą pašaukimą ir paskirtį
šeimai bei visuomenei.
metį susiklosčiusias

(Ntrs. R.D. Puterių)
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Susitikimas su Kanados parlamentarais
Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė
balandžio 12 d. dalyvavo 'lbronte
smengtame susitikime su Kanados parlamentarais, žymiais Liberalų partijos veikėjais Bob Rae (dešinėje) ir Bryon Wilfert. Kanados
estų bendruomenės surengtose diskusijose
apie Kanados užsienio politiką Baltijos regione dalyvavo Baltijos valstybių ambasadoriai ir
apie 50 Kanados estų, latvių ir lietuvių bendruomenės atstovų. Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė savo kalboje pažymė
jo, kad tokio pobūdžio diskusijos yra labai
naudingos ir turėtų vykti su visų partijų atstoNtr. LR ambasados
vais

KANADOS

Kaip patekti į
seimą?
Didžiausi Lietuvos seimui priekaištai yra

juos renkame, už mus juos išrenka partija (juridinis asmuo). Tu.i prieštarauja Konstitucijos
55 straipsniui, kur sakoma, kad seimo nariai
renkami "remiantis visuotine, lygia, tiesiogine
rinkimų teise ir slaptu balsavimu". Tugu teisės
žinovai patikrina, ar pusė seimo narių yra išrenkama "tiesiogine rinkimų teise" ir ar toji
pusė renkama visiškai "slaptu balsavimu". Ar
dalyvauja tautos atstovai užtikrinant tą slaptumą?

Zinoma, partijos pasiteisins: jos tiktai pateikia sąrašus o renka rinkėjai pasirinkdami
kandidatus. Čia ne visa tiesa, tiktai klaidinimas, nes ne abėcėlės tvarka partijos daro są
rašus. Juos sudarydamos pirmenybę teikia pageidautiniems asmenims, juos įrašydami sąra-

šų pradžioje. Mes žinome, kokia kova dėl tų
sąrašų vyksta. Mūsų žmonės nesupranta, kad
esančiam sąrašo pradžioje, būti išrinktam galimybė daug didesnė.
Pakanka turėti partijoje draugų bei
"švogerių" ir tu tapsi seimo nariu. Galima at-

eiti į seimą, kaip ir "Žečpospolitos" laikais,
turint didelį kapšą pinigų. Tuigi, ko norėti iš
tokio seimo, kai didelė jo dalis tiesiog degraduoja ar net parazituoja, nesugebėdami bei
nenorėdami dirbti to darbo. Jie seime labai
nuobodžiauja, kartais gyvenimą paįvairindami
turizmu bei medžiokle.
Mūsų supratimu, žmogus, norintis tapti
seimo nariu, turi ruoštis, mokytis, tmėti savo
nuostatas valstybės reikalais, privalo turėti
žmonių pritarimą, etiketą, mokėti nors vieną
vakarietišką kalbą. Tiktai šitaip mūsų seimas
pagerintų savo įvaizdį. Po aštuoniolikos Nepriklausomybės metų mes jau turime pakankamai Vakaruose išlavintų žmonių, o teberenkame kolchozų pirmininkus, CK instruktorius, dainininkus bei dūdininkus. Partijos
privalo kelti asmenybes.
Ri&rdas Kalytis, Lietuva

Katalikiškos veiklos apžvalga
čius,

A1kelta iš 2-ro psl.

Windsoro ŠV. Kazimiero
misijos pranešimą padarė J.
Kuraitė-Lasienė. Nedideliam
skaičiui parapijiečių kas sekmadieni 2 v.p.p. atvykęs iš
Detroito kun. Babonas aukoja
Mišias ir suteikia kitus religinius patarnavimus.
Anapilio-Lietuvos kankinių parapijos pranešimą pristatė tarybos pirmininkas R.
Paulionis. Veikia administracinė, renginių, jaunų šeimų,
socialinė ir religinė sekcijos.

Tuip pat veikia įvairios organizacijos: Anapilio moterų bū
relio ir Katalikių moterų drjos narės rūpinasi parodomis
ir pietumis didesnių parapijos
įvykių dienomis, kaip kapų
lankymo ir metinių rekolekcijų proga. Veikia suaugusiųjų,
"Angeliukų" ir "Gintarėlių"
chorai, vedami L. Turūtaitės
ir D. Grigutienės, sporto klubas, vad. P. Vilkelio. Parapijos
kunigai: klebonas kun. V.
Staškevičius, prel. J. StaškeviJūsų

kun. K. Kaknevičius ir
prel dr. P. Gaida.
Neeilinis įvykis - Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus
atidarymo ir uždarymo iškilmės, balandžio 5 d. ir lapkričio
2 d. Anapilio-Lietuvos kankinių šventovėje. Per pastaruosius trejus metus pakrikštyti
25 vaikai, 1 priėmė Pirmąją
Komuniją, 21 - Sutvirtinimo
sakramentą, sutuoktos 2 poros, palaidoti 69 asmenys.
Turonto Prisikėlimo parapijos pranešimą skaitė tarybos pimdninkas M. Sungaila.
Parapiją aptarnauja penki kunigai - klebonas kun. A. Simanavičius, OFM, vienuolyno
viršininkas kun. J. Šileika,
OFM, kun. E. Jmgutis, OFM,
kun. P. Šarpnickas, OFM,
prel E. Putrimas ir diakonas
dr. K. Ambrozaitis. Šiuo metu
parapijai priklauso 750 šeimų
ar pavienių asmenų. Taryba
susideda iš 39 narių. Veikia
religinė, rinkliavų, visuomeninės veiklos, patalpų priežiū-

paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

1f.1.U-~ A~
DENTAL.
Dr.

~

Gintarė Sungailienė

(905) 271-7171

ĮVYKIAI

Istorinis pelnas

Damušytė

pagrįsti. Po eilinių rinkimų mes išvystame ten
tokių asmenų, kurių gyvenime niekada nerinktume. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad ne mes

5

(905) 785-3900

115 Lakeshore Road E.
104-3945 Doug Leavens Blvd.
~
Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON LSN OA5
........__ ___. www.watersidedental.ca
www.9thlinedental.ca

ros, jaunų

šeimų,

labdaros,
ir informacijos
sekcijos. Parapija remia dvi
sriubos valgyklas Lietuvoje.
Labdaros sekcija du kartus
per metus organizuoja vartotų daiktų išpardavimą, prie
kurio darbu prisideda apie
150 parapijiečių. Sutelktos lė
šos išda1inamos šalpai.
"Kretingos" stovyklavietėje vasarą stovyklauja apie
120 vaikų. Sporto klubas
"Aušra" turi apie 120 sportuojančių narių nuo 4 iki 19
metų. Parapijoje veikia 4 chorai, kuriems vadovauja muz.
D. Viskontienė, D. Radtke ir
A. Puodžiūnienė. 2007 m.
pakrikštyta 19 vaikų, 20 priėmė Pirmąją Komuniją, 12 Sutvirtinimo sakramentą. Sutuoktos 4 poros, palaidoti 47
asmenys.
stovyklavietės

RinJdmaj

Pirmininkas padėkojo visiems nariams, dirbusiems
KLK centre, ypatingai 20 metų dirbusiai sekretorei A. Sungailienei. Jis pateikė sąrašą 10
asmenų, kurie ir buvo išrinkti:
V. Bireta, K. Batūra, dr. J.
ČUplinskienė, R. Choromanskytė, J. Karasiejus, l. Paznė
kienė, K. Manglicas, R. Paulionis, B. Samsonienė, A.
Samsonas. Tuip pat valdybon
įeina iš pareigos ses. Paulė,
KLK Moterų dr-jos eirm. B.
Biretienė, KLKKD "Ziburių"
valdybos pirm. J. Lasienė, ateitininkų atstovė R. Rusinienė
ir parapijų klebonai. AS

IstorilŲ biudietą patvirtino Newfoundland-Labrador provincija. Pirmą kartą
nuo 1949 m., kai ji tapo federacijos nare, jos praėjusių
metų išlaidų ir pajamų galutinėje sąskaitoje - daugiau
kaip 1.4 bln. dol. pajamų, 1
bln. daugiau nei planuota.
Thkį pelno prieaugį nulėmė
padidėjusios naftos ir kitų
žaliavų kainos. Pelnas bus
skirtas provincijos skolai
mažinti, atlyginimus didinti,
kai kuriems mokesčiams mažinti. Vyriausybė numačiusi
skirti daugiau lėšų sveikatos
apsaugos, teisingumo tarnyboms, kelių ir tiltų taisymui ir kitiems socialiniams
poreikiams. Ilgą laiką gawsi
iš federacinės vyriausybės
paramą pagal lygiavos programą kaip nepasiturinti, provincija tikriausiai praras šią
paramą.

Federacinė vyriausybė

toliau siekia gerinti oro kokybę, nauju istatymu įparei
godama pramoninių ir buitinių dažų lakų samintojus
keisti jų sudėtį. Siuose buitinės chemijos gaminiuose yra
labai smulkių lakių darinių.
Ore jie jungiasi ir sukuria
rūko, suodžių ir dūmų mišinį
(smog). Jis labai pavojingas
sergantiems astma, chroniniu bronchitu ir kitomis kvė
pavimo takų ligomis. Kenksmingų dalelių (VOCvolatile
organic compounds) gausu
kosmetikos priemonėse: jų
turi plaukų ir nagų lakas,
skutimosi kremai, deodorantai. Po variklių teršalų,
šios dalelytės - antroje vietoje teršiant orą. Vyriausybė
siūlo jau 2010 metais sumažinti šių dalių, gaminant pramoninius dažus ir lakus, valiklius bei kosmetiką. Pramonės atstovai tvirtina, kad
naujoms sveikesnėms dažų,
lakų, kosmetinėms priemonėms sukurti reikės daugiau laiko, jos kainuos brangiau. J:>an.
gos nebus tokios patvarios, jas
dažniau reikės dažyti ir oro taršai tai turės tiek pat itakos.
Air Canada paskelbė
naujas sąlygas keleiviams.
Lig šiol buvo galima turėti
du leistino svorio lagaminus.
Jų pervežimas būdavo įskai
čiuojamas į bilieto kainą.
Nuo liepos 15 už antrąjį lagaminą ar kitą nešuli bus
imamas papildomas 25 dol.
mokestis. Tango, Tango Plus,
Air Canada taip pat siūlo
naujas paslaugas keleiviams.
Už papildomus 25 ir 35 dol.
(ilgesnėms kelionėms) mokesčius skrydžių tarnyba padės pasirūpinti automobilių

nuoma, viešbučiais. Oro kelionių tarnybose vyksta arši
kova dėl keleivių ir pelno,
todėl, norėdami prilygti JAV
oro linijų aptarnavimo kokybei, kanadiečiai priversti neatsilikti paslaugų įvairove ir
patogumais.

Ontario provillcijos vyprisijungia prie
gamtosaugos grupių ir Niujorko valstijos vyriausybės atstovų, prieštaraujančių vandens reguliavimo pertvarkai.
Prieš 50 metų, reguliuojant
Ontario ef.ero ir šV. Lauryno
upės lygį ir tekėjimo kryptis,
buvo pastatytos Moses Saunders (Canada, ON) ir
Cornwall- Massena, NY užtvankos. Specialistų nuomone, vandens reguliavimo įran
ga ir būdai keistini. Po ilgų
stebėjimų jie parengė rekonstrukcijos planus. Bet abi
pusės - Ontario provincijos
ir Niujorko valstijos vadovai
bei gamtosaugininkai tvirtina, kad geriausia palikti vandens pokyčius savieigai. Bet
koks žmonių ir modernios
technikos įsikišimas gali negrįžtamai paveikti šio vandens baseino ekosistemos
sveikatą, keisti aplinką ir kliriausybė

matą.

Per artimiausiWll dvejus
metus, jei ekonomika nepagerės, federacinės vyriausybės paramos gali prireikti
Ontario provincijai. Lygiavos programos parama skiriama, kai provincijos ar teritorijos pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei
vidutiniškai valstybėje. Pagal
ID banko pareigūno skaičiavimus 2007 m. Ontario
provincijoje šios pajamos sumažėjo ir yra 2% mažesnės
nei vidutiniškai visoje Kanadoje.
Saqos dirfai tikrai saugo mūsų gyvybes. Tuo pasirengusi įtikinti visus Ontario
provincijos policija, surengusi 10 dienų patikrinimą
keliuose. Jie patikrino daugiau kaip milijoną automobilių ir išrašė baudos kvitus
beveik 5,000 vairuotojų ir
keleivių, pamiršusiems užsisisegti saugos diržus. Beveik
300 automobilių vairuotojai
buvo įspėti dėl netinkamai
pritvirtintų vaikų saugos kė
dučių. Praėjusiais metais keliuose dėl to žuvo 117 žmonių - gerokai daugiau ne
ankstesniais metais. Šiemet
žuvusių mažiau, tačiau jau
11,000 važiavusiųjų yra gavę
baudas dėl saugos diržų.
Karta sa ekonomikos
n110smutiu ryškėja neigiami
pokyčiai ir darbo rinkoje.
Beveik 2,000 kanadiečių populiarausDell Computera aptarnavimo centrų darbuotojų praranda darbą. Pirmieji
atleidimo lapelius gauna netoli Otavos esančio aptarnavimo ryšių centro 1100 žmonių. Edm.ontone ta pati verslovė atleidžia 900 darbuotojų. Pranešimai apie būsimus
atleidimus pasiekė ir Ošavos
automobilių gamyklos darbininkus. Panaikinant vieną
pamainą, darbo netenka
1300 prityrusių specialistų.
SK
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IŠMINUOS JŪRĄ
Lietuvos vandenyse vyks didžiausia šiais metais tarptautinė
išminavimo operacija MCOPLIT-2008. Joje dalyvaus
8 valstybių karinių jūrų pajėgų atstovai. Numatoma,
jog iš viso operaciją vykdys
13 karo laivų bei narų komandų. Lietuvai atstovaus
laivai "Kuršis" ir "Jatvingis", pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pagrindinis šios operacijos tikslas
- užtikrinti saugią laivybą
Baltijos jūroje - tirti jūros
dugną ir šalinti pavojingus
objektus. Taip pat tobulinami laivų įgulų, štabo karininkų ir vadovybės įgūdžiai.
1996 m. išminavimo operacijas pradėjo organizuoti
Švedija. Kiekvienais metais
jose dalyvaudavo vis daugiau valstybių. Prieš 6 metus
operacijų organizavimą perėmė Baltijos šalys. Kasmet
dalyvius priima vis kita valstybė. Nuo 1996 m. vien Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje aptikta ir nukenksminta apie 130 nuo I
ir II pasaulinių karų likusių
sprogmenų. Surinkti laivų
duomenys apie jūros dugną
naudojami atnaujinant toGegužės viduryje

pografinę informaciją.

DARBUOJASI SVETIMI
Per pirmąjį šių metų
ketvirtį darbuotojams iš užsienio Lietuvoje išduota dvigubai daugiau leidimų dirbti
nei pernai tuo pačiu metu.
Šiemet į trečią vietą tarp
gausiausiai Lietuvoje įsidar
binusių užsieniečių šoktelėjo darbuotojai iš Turkijos.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2008 m. sausį-ko
vą išduoti 2133 leidimai
dirbti, iš jų 1359 leidimai
dirbti pagal darbo sutartis,
o 774 leidimai dirbti komandiruotiems užsieniečiams.
Pratęstas 91 leidimas dirbti
Lietuvoje. Iki balandžio į
Lietuvą atvyko darbuotojų
iš 18 šalių. Daugiausia - 662
darbuotojai atvyko iš Ukrainos, antri liko 652 gudai,
o treti - 351 turkas. Daugiau nei pusė visų Lietuvos
darbuotojų iš užsienio dirba
statybos ekonomikos sektoriuje. 39% įdarbinti paslaugų sektoriuje, o pramonės
sektoriuje dirba 4% užsieniečių. Daugiausia leidimų
dirbti išduota vairuotojams
ekspeditoriams ir sunkiasvorių sunkvežimių, krovininių mašinų vairuotojams
iš Gudijos, Ukrainos ir Moldovos, mūrininkams iš Turkijos, Gudijos ir Kinijos,
metalinių konstrukcijų montuotojams iš Turkijos, Ukrainos ir Gudijos. Užsieniečių srautai nuo 2004 m. Lietuvoje išaugo dvigubai, ir
pernai išduota daugiau nei
12,000 leidimų gyventi.

LIETUVI

TELKINIUOSE .....__ __

PRIŽIŪRI TEISES
BNS skelbia, kad JAV
išbraukė Lietuvą iš stebimųjų šalių sąrašo, kuriame
yra valstybės, dažnai nepaisančios intelektinės nuosavybės teisių. Lietuva kartu
su Belizu iš šio sąrašo buvo
išbrauktos už tai, kad po
konsultacijų su JAV pagerino intelektinės nuosavybės teisių priežiūrą ir priė
mė apsaugą sustiprinančius
teisės aktus, skelbiama nau-

jausioje JAV prekybos atstovės Susan Schwab ataskaitoje. Joje pažymima, kad
Egiptas, Libanas, Turkija ir
Ukraina iš itin atidžiai stebimų šalių sąrašo perkeltos į
įprastai stebimų šalių sąra
šą, kuriame buvo ir Lietuva.
Stebimųjų šalių sąraše taip

pat yra Alžyras, Gudija, Bolivija, Brazilija, Čekija, Dominika, Ekvadoras, Filipinai, Graikija, Gvatemala,
Indonezija, Italija, Ispanija,
Jamaika, Kanada, Kolumbija, Kosta Rika, Kuveitas,
Lenkija, Malaizija, Meksika, Norvegija, Pietų Korė
ja, Peru, Rumunija, Saudo
Arabija, Taivanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas,
Uzbekistanas, Vengrija ir
Vietnamas. Pasak ataskaitos, intelektinės nuosavybės
teisių labiausiai nepaisoma
Kinijoje ir Rusijoje - iš šių
šalių plūsta didžiausi piratinės programinės įrangos,
suklastotų galanterijos gaminių, vaistų ir kitų prekių
srautai. Itin atidžiai stebimų
šalių sąraše taip pat yra Argentina, Čilė, Indija, Izraelis, Pakistanas, Tailandas ir
Venezuela.

Sudbury, ON, lietuviai prie Šiluvos Mergelės Marijos paveikslo š.m. balandžio 19 d.
v

Siluvos Mergelės Marijos paveikslas
Sudbury, ON ir Sault Ste. Marie, ON
Balandžio 19 ir 20 dienomis per Kanados lietuvių telkinius keliaujantis paveikslas
pasiekė šiaurės Ontario provincijos miestus Sudbury (apie
400 km į šiaurę nuo Toronto)
ir Sault Ste. Marie (apie 300
km į vakarus nuo Sudbury).
Abu šie miestai pokaryje turėjo nemažus lietuvių telkinius. Sudbury gyveno apie 400
lietuvių, kurie darbavosi kasyklose. Sault Ste. Marie lietuvių skaičius buvo tarp 200300. Tuo metu Sudbury lietuvių sielovada rūpinosi kun.
Antanas Sabas, kuris buvo lietuvių klebonas ir Kristaus Karaliaus parapijos vikaras.
Sault Ste. Marie, tarp kitų kunigų, aptarnaudavo kun. Augustinas Sabas. Abu broliai
kunigai vasarodami nuskendo
1982 metais, ir nuo to laiko
po du kartus per metus, pava-

sarį ir rudenį, šias vietoves ap- čiams kelią į Betliejų, taip ji
lanko prel. Jonas Staškevičius mums nurodo kelią į Kristų.
ir kiti kunigai iš Lietuvos kan- Mišių pabaigoje prie paveikskinių parapijos, Mississaugo- lo buvo sukalbėta išeivijos lieje. Su laiku daug iš šių vietovių tuvių malda į Šiluvos Mariją.
persikėlė į pietinę Ontario
Balandžio 20 d. Sault Ste.
provinciją, daugelis mirė ir Marie miesto Švento Jeronišie telkiniai smarkiai sumažė mo šventovėje irgi buvo atnajo. Šiuo metu abiejose vieto- šaujamos Mišios lietuviams.
vėse belikę po keliasdešimt Pradžioje Mišių buvo giedalietuvių. Sudbury jau nebėra ma Sveika Marija, o pabaigoir Kanados lietuvių bendruo- je, po maldos prie paveikslo,
buvo sugiedota Marija, Marimenės apylinkės.
Balandžio 19 d. Sudbury ja. Paveikslas tada buvo išnešapylinkės lietuvius su paveiks- tas laukan prie šventovės dulu aplankė kun. V. Staškevi- rų, kur buvo padaryta dalyvių
čius. Mišios buvo atnašauja- nuotrauka. Po to parapijos
mos Kristaus Karaliaus šven- patalpose buvo vaišės, kurias
tovėje. Per pamokslą kunigas suruošė KLB Sault Ste. Marie
priminė, kad Marija buvo pir- apylinkės valdyba. Valdybą
moji Jėzaus apaštalė, ir jos sudaro: Rimas Gasperas gyvenimas mums yra rodyklė pirm„ Dana Poderienė - sekr.
bei takas į Dievą per jos die- ir Eva O'Neil- iždininkė.
viškąjį Sūnų, mūsų Atpirkėją.
Kanados Šiluvos Jubiliejaus
spaudos tarnyba
Kaip žvaigždė nurodė išmin-

AUGS ALGOS
Vyriausybė balandžio
29 d. patvirtino ilgalaikę socialinį darbą dirbančiųjų

darbo užmokesčio didinimo
ir socialinių garantijų gerinimo 2008 - 2011 m. programą. Socialiniai darbuotojai
kitąmet turėtų gauti 30%
didesnius atlyginimus, o 2010-2011 m. jų darbo užmokestis augs dar po 15%.
Programoje taip pat numatoma pailginti kasmetines
socialinių darbuotojų atostogas, kompensuoti kaimiškose vietovėse bei miesteliuose dirbančių darbuotojų transporto išlaidas, labiau rūpinti jų sauga darbe,
skatinti kelti kvalifikaciją.
Programa skirta visiems,
dirbantiems socialinį darbą:
socialinių paslaugų įstaigų

vadovams ir jų pavaduotojams, įstaigų padalinių vadovams, soc. darbuotojams
ir jų padėjėjams. Statistikos
departamento duomenimis,
socialinį darbą dirbančiųjų

darbo užmokestis yra vienas
mažiausių šalyje. Valstybės
sektoriuje jis siekia 1420 litų
per mėnesį ir yra net 44.5%
mažesnis už vidutinį šalies
ūkio darbo užmokestį. RSJ

Šiluvos Mergelės Marijos paveikslas, pasiekęs Sault Ste. Marle, ON, lietuvius š.m. balandžio
20 d.
ĮVAIRIOS

ZINIOS

"Tremtinys" š.m. sausio 25
d. laidoje rašo apie partizanų
vado Ukmergės apylinkėje
Alfonso Morkūno-Plieno šimtmetį (1908-1949). Išdavystei
įvykus, partizanas žuvęs ūki
ninko Petro Vagonio sodyboje. Ūkininkas ir kiti už pagalbą
partizanams buvo ištremti į
Sibirą. Nukentėjusieji yra giminės Toronte gyvenančių Siminkevičių, kurių Vytas atsiuntė TŽ šią informaciją.

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

Skambinti tel.

(416) 769-0674

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

Toronto, Ontario M6N 3P7
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Calgary, AB

Iš forumo

JAV

Mūsų

Ankstyvą trečiadienio rytą darbą prad~jo

Aida Labanauskienė, Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės mokyklos mo~oj:i,. dalyvavusi š.m. balandžio 16-18 d.d. VdmuJe surengtame forume "Lituanistinis švietimas:
perspektyvos ir tendencijos"

me LR seime, kur sveikinimus skaitė LR seimo
pirmininkas Č. Juršėnas, LR Šviet~o ir mo~ vadovai diskutavo apie nuotolinio mokymosi,
lo ministerijos, TMID darbuotojai. Dalyvms užsienio lietuvių studijų organizavimą, lietusveikino Punsko (Lenkija) Dariaus ir Girėno
vių kalbos olimpiadų rengimą.
. v. . .
mokiniai, puikiai kalbantys, dainuojano/s li~~u
Kadangi Kalgario Vytauto Didzmjo htuaviškai. Klausėme įvairių pranešimų emigracijos nistinėje mokykloje dirbu su pačiais jauni~~
ir šeimos klausimais, apie gimtojo žodžio siais tai ir forumo metu dirbau drauge su ikisvarbą, išsaugant tautinį tapatumą, lit1!-anismo~klinio amžiaus vaikus ~g~ančiomis I?.edatinio švietimo pasaulyje ištakas ir naujoves. gogėmis. Norėjosi dalyva~ti vvis_?se sekcijose,
Šiandien užsienyje veikia net 179 lietuviš- bet darbotvarkė buvo gneztai suplanuota.
kos mokyklos. Kiekviena jų yra kitokia, savita. TMID dovanojo mokyklai nemažai metodinių
Bet labiausiai norėjosi pasidalinti su bendra- priemonių, pratybų sąsiuvinių, kompaktinių
minčiais savo lituanistinės mokyklos patirtimi, diskų apie tautinį kostiumą, šventes, gramaaptarti esamas problemas, lūkesči~s .ir viltis: tikos naujoves.
.
Šiandien vaikai nenori senų vadovehų, labai
Forumas baigėsi, tačiau galvoje dar tebeprogresuoja kompiuterinė~ technologiJos, vai- aidi girdėtos dainos, žaidimai, ~atyto spekt~k
kų žinių lygis skirtingas, vieną metodiką mo- lio vaizdai. Taip, kalba yra pagrmdas, bet VI.en
kykloje sunku bepritaikyti. .
.
kalbėjimo yra maža. Juk li~tuvų k.al?a turt~n
Todėl toks buvo mūsų pirmasis vakaras, ga savo žaidimais, dainomis, tau.tmm. kostmkurio metu iš toliausių pasaulio kampelių at- mu šventėmis. Ir jei kiekvienas hetuvis, gyve'
•
•v
•
vykę lietuviai kalbėjosi apie toje šalyje ':ei- nantis užsienyje, ras laiko, pasisvent~m~, n?ro,
kiančios mokyklos finansines problemas, tevų lietuvybės šaknys nenutruks. Bet tai pir~iau
ir vaikų motyvaciją lankyti šias mokyklas, me- sia tėvų, mokytojų ir visos bendruomenes. pa~
todikų rengimą, priemonių trūkumą. Mokyklų reiga.
A. Labanauskiene
Kanadoje $25 (JAV).
jasis židinys-aidai leidinys, 48
"LITUANISTICA", Lietu- psl. ir viršeliai. Vyr. red. Sau"PENSININKAS", 2008 vos mokslų akademijos leidi- lius Drazdauskas.
m., kovas-balandis. Leidžia nys 2007, T. 53, Nr. 4(72), 124
MUZIKOS ŽINIOS, 2008
JAV LB Socialinių reikalų ta- psl. 'ir viršeliai; red. A Gapsevičie m., nr. 261; 56 psl. ir viršeliai,
ryba, 2711 West, 71st St., C~i nė ir A. Juškaitė. Adresas: Ge- leidžia Šiaurės Amerikos Liecago, IL 60629: R~dag~oj.a dimino pr. 3, LT-01103, Vilnius. tuvių muzikos sąjunga. Valdy"KNYGŲ AIDAI", 2008
Danutė Bindokiene. Dvimebos pirmininkas Faustas Stronesinis žurnalas, 30 psl. ir vir- m. Nr. 1, recenzijos, apžvalšeliai. Prenumerata metams gos, anotacijos, žurnalo Nau- lia, 15325 Sequoia Ave., Oak
Forest, IL, 60452. Leidinio
kaina $1 O (JAV). Priedas Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
Saulė, debesys ir vėjas (žodž
įsikūręs nuosavuose namuose Vytauto Pesecko, muz. Fausto
Strolios ), Dariaus ir Girėno
skrydžio 75 m. sukaktį minint,
I
LIETUVIŲ KREDITO
daina mišriam chorui.
1'"
KOOPERATYVAS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

4LKA
T

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
Fax. 905 544-7126
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ke~a?ieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryt? ~ 1 .v.p:~·'
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 v~and~s vak~~~~esta~e~~s
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos rr rugp1uc10 menesiais
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%

~iiiiiiiiiiUiiiU~ l
Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukita kokyb6

TEl. (416) 252·6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
(prie EVans}

Savininkas Jurgis

Ku/Je~lus-

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%

ftrMAt..V FOUR SEASONS
IU'J'J"P'lrK\. REALTY LIMITED
Assoclate Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

•Nemokami čekių
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LIETUVIAI PASAULYJE

sugrįžus ...

kalba - neužželiąs takelis,
O pirmos kreivos mokinio raide/ės,
Gal ir yra Tėvynės pamatai?.
. .
(Birute Lengvemene)
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos respublikos vyriaus~bės
(TMID) š.m. balandžio 16-18 d.d. surenge f~
rumą "Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir
tendencijos", skirtą užsienio lietuvių ugdymo
įstaigų mokytojams. Į Vilnių sugužėjo ~6 mokyklų vadovai ir mokytojai iš 29 valsty~ių, ~u
riems aktualus lietuviškas švietimas, šiandie..
nos būklė, perspektyvos.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Pa rduodan L, pe rka nl

sąskaitų

ar l ik dėl informacijos
apie namus, vasarnamius, ūkiu , žemes
Was.ago , taync.:rio ir
Co llingwoodo apylin k "se kreipk iLė,5 i

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 KORTELE
TINKLAPIS: www.talka.ca

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

Nemokamas
Darbo

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

Elektroninispaštas: salvailis@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

pradėjo

mokytis, kai Lietuva
Europos sąjungą.
Lankydamasis Lietuvoje su
žmona Trakų pilyje labai susidomėjo ekskursijos vadovės pasakojimu apie lietuvių
knygnešius. Pasak jo, esą labai svarbu sovietinę okupaciją išgyvenusiam kraštui išsaugoti savo kalbą ir tautinę
kultūrą. Jis daug dėmesio skiria lietuviams naujakuriams.
Jis taipgi įsteigė internetinį
tinklalapį "Sveiki atvykę į
Norfolką". G. Pattengell tikisi,
kad lietuvių šeštadieninė
mokykla labiau lietuvius suburs.
įstojo į

Pensilvanijos žiniasklaida paskelbė, kad balandžio
6 d. uždaryta Šv. Kazimiero
šventovė Pittston, PA. Tą
sekmadienį buvo aukojamos
paskutinės Mišios. Į šias pamaldas buvo susirinkę buvę
parapijiečiai ir dabarti~iai maždaug 500 žmonių. Zmonės su ašaromis stebėjo, kai
buvo užrakinamos šventovės
durys. Tai viena iš anksčiau
siai lietuvių pastatydintų
šventovių (1890 m.). Scrantono arkivyskupija nusprendė uždaryti didelę dalį etninių šventovių, įskaitant ir dvi
katalikiškas gimnazijas. Ki- Gudija
toje Pensilvanijos Allentown
Pelesos lietuvių vidurivyskupijoje numatoma užda- nės mokyklos mokytojai,
ryti Šv. Jurgio šventovę, taipgi kaip rašoma Lietuvių godose,
lietuvių statydintą. Scrantono pagaliau gali lengviau atsiarkivyskupijoje numatomos kvėpti. Mat mokyklos direktouždaryti dar dvi šventovės. riaus Alfonso Svelnio ir jo
Per paskutiniąsias Mišias padėjėjo Jono MatiuleviŠv. Kazimiero šventovėje čiaus pastangomis mokytobuvo prisimintos lietuviškos jai iš Lietuvos gavo specialius
šios šventovės šaknys, sugie- leidimus dirbti šioje mokykdotas Lietuvos himnas. Po loje. Juos išdavė Gardino sripamaldų parapijiečiai gatvė ties vykdomojo komiteto Pimis nešė šv. Kazimiero skulp- lietybės ir migracijos taryba.
tūrą iki St. J ohn Evangelist Pelesos mokykloje vyko Vošventovės, kurioje prisiglaus ranavo rajono mokyklų dišv. Kazimiero parapijos nariai. rektorių pavaduotojų seminaKleb. kun. J. Bendik, dar ras, skirtas metodiniams aukprieš uždarant šventovę, lėjimo klausimams. Jį organiprašė parapijiečiusv parašy!i zavo ir jam vadovavo mokyatsiminimus apie Sv. Kazi- toja Antanina Arbačiauskie
miero parapiją. Šie prisimini- nė. Ji taipgi seminaro dalymai būsią saugiai laikomi, vius supažindino su Pelesos
pasak klebono, ateities kar- mokyklos istorija. Mokyklotoms. Kai kurie parapijiečiai je vyko ir renginiai, skirti
sieja savo šeimos istorijas su Žemės dienai, suorganizuoti
šia parapija nuo XX šimt- biologijos mokytojos A. Armečio pradžios. Pam Smith bačiauskienės. Visą savaitę
teigimu, Šv. Kazimiero para- mokiniai kūrė piešinius ir
pijai priklausė jos prosene- :elakatus konkursui "Piešiu
liai, atvykę iš Lietuvos. Prieš Zemę". Mokiniai, vadovau6-rius metus jos tėvai atšventė jami darbelių mokytojos Ni~
50 metų vedybinę sukaktį. jolės Rimkuvienės, surenge
Catherine Petrus, 60 metų lan- parodą "Žemės paukščiai ir
kiusi šią šventovę, teigė, kad ne- medžiai".
paprastai skaudu buvę matyti užrakintas šventovės duris. Norvegija
Lietuvos ambasados Oslo
Britanija
mieste iniciatyva vasario 15 d.
Great Yarmouth mieste, buvo surengtas Lietuvos neNorfolk grafystėje, gyvena priklausomybės šventės mi90,000 žmonių, tarp jų ir nėjimas. Norvegijos Sandef1000 lietuvių. Šios vietovės lie- jordo mergaičių choras sutuviai pagarsėjo britų spau- giedojo Lietuvos himną ir atdoje, nes britų policininkas liko lietuvių autorių kūri
G. Pettengell, susipažinęs su nius, pianinu skambino Oslo
lietuviais, pradėjo mokytis muzikos akademijos studenlietuvių kalbos, įsteigė lietu- tas E. Lapėnas. Pietų Norvių šeštadieninę mokyklą ir vegijos Haldeno miesto lieja toliau rūpinasi. Parūpino tuviai vasario 9 d. surengė
mokyklai patalpas, išrūpino šventinę vakarienę Vasario
mokiniams knygų ir pratimų 16-ajai atšvęsti.
iš Lietuvos. Mokyklą lanko
14 vaikų, nuo 5 iki 13 metų. Belgija
Tikimasi, mokinių skaičius diLietuvos ambasada Briudės. Tris valandas savo lais- selyje su Lietuvos atstovybe
valaikio mokiniams skiria prie NATO vasario 18 d. ~u
mokytojos Silvija Šukienė ir rengė pianisto Petro GemuLidija Kalvaitienė. Mokyklą šo koncertą, o vasario 19 d.
remia lietuvis verslininkas įvyko susitikimas su Vytauto
Saulius Akucevičius, kurio Didžiojo universiteto Kaune
ir sesers atžalos lanko mo- prof. Leonidu Donskiu. Ji~
kyklą. Pats Akucevičius sakė skaitė paskaitą "Tapatybe
korespondentei, kad Lietuvą XX amžiuje". Renginyje damyli ir po šešerių metų tikisi lyvavo ir muz. Petras Geniuį ją sugrįžti. G. Pattengell šas, atlikdamas muzikinių
sakosi, kad lietuvių kalbos kūrinių. JA
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Kelionė į kitokį pasaulį
Ten akmenys daug kalbėjo apie senovę, bet ne lietuviškai
GEDIMINAS KURPIS
'Ięsinys

iš 17 nr.

Pamoka papyrnso dirbtuvėje
Pasirodo, papyrusas yra tam tikra nendrės rūšis,
auganti Nilo upės pakrančių dumble. Nendrės kotas yra trikampis, jo kraštinės maždaug 2-3 cm, ilgis
apie 1.5-2.5 m, viršūnės žiedas panašus i šluotelę (ji
papyruso gamybai nenaudojama). Nupjovus žiedą,
papyruso kotas nulupamas, žievė išmetama arba
panaudojama virvių gamybai. Koto šerdis supjaustoma apie 3 mm storio juostelėmis, kurios mirkomos vandenyje 6-7 dienas. Išimtos iš vandens, jos
plakamos plaktuku, kol tampa visai plonos, bet
stiprios. Iš tų suplotų juostelių pinamas keturkampis
lakštas, dedant juosteles skersai ir išilgai. Tus lakštas tada dedamas į slėgtuvą ir laikomas jame apie
8-9 dienas. Jokių klijų ar kitokių cheminių priedų
nededama - plaktukas išmuša iš nendrės natūralius
klijus.
Papyrusą Egipte gamino tokiu būdu senovėje,
bet išradus popierių, sustojo jo gamyba, o per ilgą
laiką ir jo gamybos receptas pražuvo. Neseniai buvo sugalvota atgaivinti jo gamybą egiptietiškiems
suvenyrams -vaizdeliams su faraonais, piramidėmis
ir t.t. Mėginant tam reikalui sutrumpinti papyruso
gamybos laiką, nukenčia jo kokybė ir jis ilgai neišsilaiko - sutrupa, juostelių pynė išyra. Daug pigių suvenyrų, kuriuos siūlo gatvėse, ir yra pagaminti greitu būdu. Dirbtuvėje "Abu Simbel Papyrus" mums
ne tik parodė mirkstančias ir suslėgtas papyruso
juostelių pynes, papasakojo gamybos eigą, bet ir turėjome progą nusipirkti gražių spalvotų paveikslų,
nupaišytų specialiais dažais ant papyruso lapų - su
garantija, kad greitai neiširs. Beveik visi išėjome iš
dirbtuvės su paveikslais tūtelėse, ir keliaudami į
Aleksandriją diskutavome egiptietišką meną, papyrusus ir keistą skonį pavėluotai suvalgytų "pietų dė
žutėse" likučių.

beveik iki 11 Pasaulinio karo pabaigos buvo neutralus, tačiau kariaujančius priimdavo mandagiai.
Alelaandriją įsteigė Alelaandras Didysis (Makedonietis)
332 m. pr. Kr. ir į čia perkėlė Egpto so.rtinę. Miestas greitai augo ir netrukus tapo vienu iš svarbiausių VtdUTiemio
jūros kultūros ir prekybos centru. Uostą puolė 140 m
auklčio Pharos šrytwys - vienas iI septynių senojo pasaulio stebuklų, Alelaandrijos biblioteka bUllO didžiausia ir

svarbiausia to meto biblioteka su 533, 000 papyruso ritinių (=knygų), Eschilo, Euripido ir Sofoklio rankralčiai.J;
lymiausi to meto molalininkai, fi/osofa~ menininkai lan-

kydavosi Aleksandrijoje.

Vokiečiq karią

paminklas El-Alamein

Qaitbey. Gražus pastatas, apsuptas aukšta akmenų
siena su sargybos bokštais, kuriame Įsikūręs Jūrei
vystės muziejus. Jo rodiniai- tai iš kadaise paskandintų romėnų ir Napoleono laivų surinkti navigacijos instrumentai ir kiti objektai. Sakoma, kad iš
tvirtovės bokšto matosi visa Aleksandrija, bet man
pačiam matyti neteko. Dar viena įžymybė, kurią
praleidome, bet būtų buvę labai įdomu apžiūrėti,
tai Graikų-romėnų muziejus. Na, gal teks kada
nors ateity.

Prieš kelionę nežinojau, kad Egipte yra kataBet kitas mūsų sustojimas buvo prie Komash-Shuqqafa katakombų iš 11 š. Iškaltos akmenyje
iki 35 m gylio, triaukštės katakombos turėjo apie
300 kapaviečių. Įėjimas laiptų spirale palei šulinį,
kuriuo buvo nuleidžiami kūnai. Kiekviename aukšte
- po kelis koridorius su įdubimais sienose laidojimui. Viršutiniame aukšte yra ir salė, kurioje būdavo
atsisveikinama su velioniu. Ant sienų, sarkofagų ir
El-Alamein kapinynuose
aplink įėjimus išpaišytos ar išskulptuotos įvairios
Išvažiavome
anksti rytą iš Aleksandrijos į vakagraikiškos, romėniškos ir egiptietiškos figūros, dierų
pusę
pajūrio
keliu.
Judėjimas mažas, ir mes per
vai, kaip Atėna, Medūza, Dionyzas, Anubis, Horus,
pusantros
valandos
pasiekėme
didžiojo El-Alamein
žalčiai su karūnomis ir t.t. Neatrodo, kad čia buvo
mūšio
laukus.
Pirmiausia
privažiavome
gražiai sulaidojami vien krikščionys
Sąjungininkų
kapines.
Praėję
pro kaltos
tvarkytas
,....,,. - greičiausiai tai buvo
---~~"!']· aleksandriečių bendros geležies tvorelę ir trigubus akmens vartus su ilgu
užrašu virš jų, atsidūrėme tarp daugybės marmorillfifi_..,..~ kapinės.
Netoli katak.ombų, ant nių antkapių dykumos smėlyje. Tu.rp jų matėsi žykalvos tarp griuvėsių - dinčių krūmų, kaktusų, dykumos medelių. Ant
Pompėjaus kolona. Iškalta kiekvieno antkapio užrašytas žuvusiojo vyresniškuiš vieno raudonojo Aswan mo laipsnis, vardas-pavardė, žuvimo data, amžius ir
··· granito luito, ši 27 m aukš- dalinio pavadinimas bei emblema. Palaidoti 11,000
čio kolona neturi nieko karių iš Jungtinės karalystės, Indijos, Pietų Afrikos,
. - bendro su romėnų konsu- Naujosios Zelandijos, Graikijos, Prancūzijos, Aust. -~ .... lu Pompėjumi (kažkoks ralijos. Suradau ir vieną kapą lenkų kareivio (Po/ish
.
Egipto raitoji turizmo vidura~žių k~liaut~jas Forces), žuvusio 1941 m.
policija
paskelbe, kad čia palaidotas 48 m. pr. Kr. nužudytas Pampėjus, ir ta klaida prigijo), bet yra likutis
sugriautos Egipto dievo Serapio šventyklos, kurioje
buvo laikomos Aleksandrijos bibliotekos religinio
turinio knygos. Sunku buvo prie kolonos lipti per
akmenų krūvas, bet dauguma mūsų užlipo.
kombų.

Aleksandrija - Viduriemio jūros perlas
'fruputį apdulkėjęs šiuo metu, bet vis dar gražus,
elegantiškas, architektūriškai įdomus perlas, išsidės
tęs 20 km ruožu Viduržemio jūros pakrantėje. Pravažiavę 210 km iš Kairo apmuituotu greitkeliu,
Aleksandriją pasiekėme jau sutemus. Apsistojome
Bibllotheca Alexandrlna
"Sheraton Montazah" (*****)viešbutyje, kuris yra
Aleksandrijos uosto Pharos švyturys sugriuvo
gražiai įrengtas ir puikiai išlaikytas. Pro langą iš XII š. per žemės drebėjimą. Senoji Aleksandrijos
mano kambario matėsi karališkasis Montazah biblioteka, kurią III š. pr. Kr. įsteigė Ptolemy I, neparkas.
atsigavo po dviejų gaisrų (47 m. ir 291m.),iki2002
metų spalio 16 dienos, kai viso pasaulio aukomis ji
buvo atstatyta pagal norvego architekto Snohetta
planą, kuris buvo išrinktas iš 1400 pasiūlytų.
Bibliotekos pastatas įspūdingas - apskritas, sienos iš Aswan raudonojo granito, ant kurių "išmėty
tos" raidės iš 120 įvairių alfabetų. Stogas iš įrėmin
tų stiklo plokščių, pakreiptas į jūros pusę, kad apšviestų 2000 vietų skaityklą. Šalia bibliotekos pastatytas planetariumas ir mokslo muziejus. Bibliotekoje erdvu, daug specialių skyrių, kaip rankraščių saugykla, aklųjų ir vaikų bibliotekos, trys muziejai, keturios meno galerijos, lentynų užtektų 8 min. knygų,
parodų bei konferencijų salės. Būtų buvę labai įdo
mu čia užsibūti ilgiau, bet po valandos reikėjo pajudėti toliau.
Montazah karališki rūmai
Važiuodami jūros pakrante pamatėme porą
gražių aikščių, Nežinomojo kareivio kapą, prie
Kitą rytą ir pradėjome savo apžiūrą nuo didžiu- kurio stovėjo garbės sargyba, kol privažiavome uoslio Montazah parko. Jo centre XX š. pradžioje bu- to molą, kurio gale kadaise stovėjo Pharos švyturys.
vo pastatyti gražūs rūmai. Juose kadaise buvo įsitai Dabar jo vietoje 1480 m . pastatyta tvirtovė Fort
sęs karalius Farukas, o dabar ten apgyvendinami
besisvečiuojantys valstybių vadai ir aukštuomenė turistai neįleidžiami į vidų, bet ir iš lauko pusės įdo
mu jais pasigrožėti. Pastatyti turkiško ir florentiniško
stilių mišiniu su bokštu, panašiu į F1orencijos Palazzo
Vecchio bokštą, apsupti palmėmis ir kitais žalumynais. Įdomu buvo ir po gražiai išdėstytą (pilną
kačių ir kačiukų) parką bei paplūdimį pavaikštinėti.
Iš parko pajūriu važiavome i vakarus. Mums papasakojo ir parodė mūriško stiliaus "Sofi.tel Alex Cecil" viešbutį, kur per D Pasaulinį karą buvo apsigyvenę britų generolai ir maršalai, "Metropolitane" viešbutį, kuris buvo prancūzų valda, ir privačius daugiaaukščius, kuriuose gyveno vokiečių šnipai. Egiptas
Aleksandrijos naujoji biblioteka

Sl\iungini.nkų

kapai EI-Alamein

Lemiamas mū.fis, po kurio vokidių Afrika Kops irjų są
jungininkai italai neatsigavo, įvyko į vakarus nuo El-Alamein vietovės 1942 m. spalio 23 d. ir truko 11 parų. 'Rune
mūšyje žuvo 2,350 ir dingo be iinios 2,260 sąjungininkų
karių bei b.lvo l, 149 vokiečių ir 1,200 italų karių.

Netoli šių kapinių yra ir muziejus, kuriame nemažai nuotraukų, lengvos ginkluotės, mūšių planų
iš abiejų kariavusių pusių. Yra ir metaliniai biustai
kovoms vadovavusių generolų E. Rommelio ir B.L
Montgomery. Šalia muziejaus - skylėtas Sherman
tankas, Spitfire naikintuvo likučiai ir kita apgadinta
surūdijusi ginkluotė.
Pavažiavę 4 km. toliau į vakarus, užsukome į vokiečių kapavietę.

Thi geltonų kalkakmenių tvirtovė,

be langų su vienu įėjimu ir užrašu Deutsche Ehrenstaette El-Alamein 1939-1945. Viduje tarp gražiai
dekoruotų sienų, obeliskas su užrašu, kad čia palaidoti 4200 vokiečių karių, kurių vardai surašyti ant
sienos - nėra atskirų antkapių. Prie įėjimo sustatytos Afrikoje kovojusių dalinių vėliavos, pagyrimo
kaspinai. Dar pavažiavus 3 km. į vakarus - italų kapinės, bet prie jų nesustojome. Tun palaidota 22,000
italų karių.

Važiavome beveik visą laiką dykuma, smėly
nais, kartais nutoldavome nuo jūros, kartais arčiau
privažiuodavome. Išvažiavus iš kapų zonos, sustojome prie vienos olos, kurioje gyveno "dykumos
žmonės", visiški beturčiai. Jiems pravažiuojantieji
egiptiečiai ir turistai palieka maisto. Thip ir mūsų
vadovas surinko iš mūsų "pietų dėžutėse" likučius
ir nunešė jiems. Mes pro autobuso langus stebėjo
me, kaip jį greitai apipuolė maži vaikai ir paaugliai,
o vėliau atsirado ir suaugusieji. (Bus daugiau)
Ntrs. G. Ku.rpio
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Didžioji
RASA NORKUTĖ

. Ei?ama į koncertą galvojau: tikrai išgirs11:1 kazką n~paprasto. Pamatysiu jau seniai
mmtyse susikurtos mergaitės - MAESTRO
portre!~· Ji atsis~do prie fortepijono apsi~eng1!s11l~u~.ta~sm ?rabužiu, kuris išryškino
JOS ~no l~mJa~ Ir veido baltumą. Ilgi plaukai
gau~e pe~ms. Ziūrėjau į ją, tokią nepaprastą,

be z1edų Ir auskarų, be įmantrios šukuosenos. Muzikos garsai išblaškė mintis. Mano
viduJe subangavo jausmai, širdis prisipildė
muzikos garsų. Jausmas, žodžiais neapsakoma~, pr~siskverbė į širdį, užvaldė protą. Aš
pasidaviau tam jausmui ir kartu su jaunąja
MAESTRO keliavau muzikos garsų tėkmės
labirintais.
Išgirdau vėjo šėlsmą, žemę girdančio lie-

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE

meilė

~asi, ~ačiau jos motinos
ciau dziaugsmą, ramybę,

akyse išgąstį. Makai ji sugrįžta na~ol~i iš did~lio miesto, iš tolimų kraštų. Macia1:1 JOS ~0~1:nos .ašaras ~tsisveikinant į tolimą
k~hą: eJ:udeJau JOS motmos balsą, tarsi prabtlusĮ .gilų atodūsį, begalinę jos meilę savo
~ukra1v-:- ~STRO Audrai, vis dažniau pahekancia1 namus, bet niekad - neužmirštančiai jų, tėvų, sesės ir brolių.
Mačiau kaip tolumoj spindi jos muzikos
žvaigždė, į kurią ji taip atkakliai veržiasi. Ir
ska~ba švelnūs muzikos garsai, pažadinti
motmos gerumo. Ji mažytę nešiojo ją ant
rankų, glaudė prie mylinčios širdies. Mačiau

~au~ lašų šn.iokštimą, upelių gurgėjimą, tylų

zoles

gyvemmą, rytmetinį paukščių giesmės

s~~mbėjimą ~r mačiau mėlyno dangaus švy~~JII?ą. Muz1k~ užliejo mano ir klausytojų
s1:d1s, p~~velke. pavasario gaivumu. Tapau

v:~ labai J.a~n~ uv~v~j~ja1:1. Girdėjau, kaip

osia me?z1ai, siaucia za1ba1, trankosi pirmoji
pavasano perkūnija. Jutau, kaip po audros
~i!-11st~ jūra, gindama bangas į smėlėtą krantą.
SĮ ~mkų, neužmirštamą vaizdą, sukurtą jaunos10s MAESTRO rankomis ir širdimi išsinešiau ilgam laikui.
'
J a1:1noji MAESTRO pakartojo didžiųjų
pasa~ho v~rdų muziką, neužmirštamą, tarsi
audn?gos_Jūros. bangą, kai pirmą kartą ją pamatai. Tai ugmm tvieskianti galinga aistra,
?1o~anti mus laimėti ir nugalėti. Vokiečių ras~oJas Tho~as Mann sakė: "Kas myli gyve?1mą, su~na .s.ave, ~inkamą jam". Iš tikrųjų,
Juk negada - Jegų, Jaunystės grožio, sveikatos, kuri sudedama ant meno aukuro. Negaila vargin~nč~ų ~elionių, nemigo naktų prie
~ygų, I?neyiamno. Tik dvasinė jėga yra groz1s, ugms, hepsna. Tik ji žėri nežemiška švies~ p~sa1:1lio na~tį, tiesia gerumo tiltus į žmomų s!rd1s, net u labiausiai užkietėjusias.
. Ziūrėjau.į ją, tokią išdidžią, nežemišką, į
JOS rankas, 1sgaunančias audringos jūros
bangų ūžesį, vandenyno šėlsmą, audros už~uptų jūr~ivių žūtbūtinę kovą su stichija, likimą tų tvutų, drąsių vyrų, nugairintų vandenyno vėjų. Išgirdau vilties ir laimėjimo taurumą,. kai pam~u rimsta bekraštis vandenynas,
kuriame prabego mergaitės MAESTRO tėvo
j~~n!stė.
rankų liečiami fortepijono klav1sa1 - tai motinos, tėvo, sesers, brolių ir
klausy~ojų dv~.sinis suartėjimas. Jos rankų
suk~rtl f~:te~IJ?:O-~ garsai kūrė nostabų pas~ulĮ,. atgIJO d1dz1ŲJų pasaulio maestro gyvemma1. Klausydamasi jaunosios MAESTRO
pajutau gyvenimo džiaug_5mą, deginantį troški~
mą mylėti, gyventi, rašyti knygas.
Tų šv~!n~ų ir liūdnų garsų, primenančių

!os

~a~nųv ~nutis, .t~rpv kaln~ srūvančių upių
sn~okstlmą,

reikia zmonems kaip duonos,
aušros žvaigždės,
prašome Kūrėją
pala~?JOS šioje didelėje ir gražioje žemėje.
~al JI bus ta, kuriai bus padaryta išimtis. Ir
eis pe.r ~eni~ą iškėlusi galvą, amžinai jauna, stlpn. Pamds ją tūkstančiai, šimtai tūks
tančių! Ir bus ištikimi jos dieviškai šventai
~ei~e~, jo~ r~nkų muzikos stebuklui,'jos minc1ų sv1esai. Sypsosis jai ir sveikins ją visi ir vis~r, kur skambės jos vilčių viltis - muzika:
tie švelnūs ir didingi garsai. Ji bus ta, tikrai
t~, kur~?s. ne~al~s nepastebėti, neišgirsti. Ji
visada 1shks zav1, nepakartojama nuostabių
kai~ ~andens, kaip šviesios
kuna1 mes meldžiamės ir

garsų skambėjime.

~os rankų m1:1zika, fortepijonu išgaunama, JOS talento deka garsų bangavimas, švelnus lengvumas, vulkaniškos šviesos išsiveržimas ~ darys žmones geresnius. Jie išgirs pavasanų aušras, smilgos šnarėjimą, baltųjų
la~k~ ~obi~iukų žydėjimą, pajus mylinčių
akių. sv1esą u maldos šventą palaimą. Tame
muzikos garsų pasaulyje mačiau jos motinos
akis, veidą, panašų į vasaros rytą. Klausyda-

Ji

mažytę

mylinčios

nešiojo ją ant
širdies...

rankų, glaudė

prie

įos ~oti.nos žvilgsni? švelnumą, girdėjau jos
z~dz1ų ttkru~ą. Maciau motinos amžiną laukimą, vedantĮ akmenuotais takais ir keliais.
Ji rodė dukrai kelią kuriuo eiti, kurio akme-

nys mažesni ir švelnesni, kurį kelią pasirinkti
kad juo nueitų iki galo. Ji buvo jos motina'
visada vš.alia., .kai jai labiausiai jos reikėjo:
Sun~u zmotl u suprasti, ką šnibždėjo maldai
sudetos mergaitės motinos rankos?
Motina daug dirbo. Kasdieniai rūpesčiai
nubalino smilkinius, sugrubo rankos nuo
darbų darbelių. Tik balsas liko skaidrus, jau~as, ~~s r~ikėjo išdainuoti visas lopšines ne
tlk bus1ma1 MAESTRO, bet dar vienai dukrai ir dviem sūnums. Kai motina pavargusi
užsnūsdavo, o vaikai vis dar neskubėdavo
keliauti į sapnų karalijas, jiems dainuodavo
tėvas gr~ži~s, s~n.oviškas dainas. Jam pritarda~o. va1ka~ tyha1, labai tyliai - tegu mama
P.ads1, tegu Ją pasupa vaikų dainos, sakydavo
tevas. Motina šypsodavosi, o rytmetį pakildavo žvali, linksma, jauna. Mačiau motinos
žvilgsnio švelnumą, girdėjau jos žodžių tikru~ą, jos amžiną laukimą, vedančią savo
vaikus takais ir takeliais, kurie tiesesni ir geresni, kurie tikresni.
~ai ~ergaitės rankos lietė fortepijono
klav1sus vis naujam kūriniui skambinti macm~ ~?~m?s veidą, akis, rankas ir begalinį
pas1d1dziavtmą savo dukra - žvaigžde. Moti~a. sėdėjo ~abai tyli,. truputį nedrąsi, tarytum
1ss1gandus1, kad staiga nenutiltų garsai, kad
?ukra ~esustotų tame dideliame likimo kelyje. Motma nenuleido akių nuo dukros veido
rankų, jos visos. Ji tyliai, be žodžių kartoj~
maldą. Ji meldė Aukščiausiąjį palaimos dukrai ir stipryb~s. Dėkojo Dievui už kiekvieną
nus~am~e!~s~ akordą. Už kiekvieną praėjusių
amz1ų ~1~z1~.ų ma~s~ro kūrinį, kuris iš jos
r~n~ų l~eJOSI Į talpią u taurią motinos širdį.
Ji. dekoJo -.Kūr~jui, kad jis laimino jos gyvemmą su vaikų tevu, su kuriuo susilaukė kev·
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turių vaikų.
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XI Šiuolaikinės baltiškos kultūros ir muzikos festivalis "Mėnuo Juodaragis"
šiemet antrą kartą vyks Zarasų ežero saloje rugpjūčio
22-24 dienomis. Viena pagrindinių festivalio temų bus
aitvarai - keistos ir mįslin
gos mitologinės būtybės,
saugojančios namus. Tą temą lies paskaitos, filmai, bus
progų pasidaryti ir skraidinti
aitvarą. Šalia to, vyks futbolo varžybos, vakaronės, pažintinės kelionės po gražias
Zarasų apylinkes. Pernai festivalis sulaukė per 2,500 žiū
rovų ir dalyvių iš Lietuvos ir
kaimyninių kraštų, šiemet tikimasi daugiau.
Į festivalį žada atvykti etninės ir post-folklorinės muzikos grupės iš Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos ("Von
Thronstahl" grupė), Latvijos, Gudijos (Todar Kaškurevič su grupe "Essa"), Italij~s (Simone Savatore su "Spintual Front" grupe), britų
smuikininkas Matt Howden
su neo-folk projektu "Sieben". Iš lietuvių atlikėjų laukiama Andriaus Mamontovo, Aistės Smilgevičiūtės,
kompozitoriaus Algirdo Klovos su "Vydragos" grupe,
folk-roko kolektyvų "Atalyja", "Pievos" bei kitų folkloro, sunkiojo roko grupių.
Trumpametražių operų

festivalis Vilniuje šių metų
vasarį sutelkė apie šimtąjau
nųj~ menininkų ir atlikėjų,
kune teatro "Lėlė" scenoje
parodė šešias operas. Festivalį rengė nepriklausoma
kūrybinė grupė "Operomanija" su Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentų
atstovybe. Pirmiausia scenos
šviesas išvydo opera-etiudas
Gervė ir gandras - anekdotinė būklė iš pagyvenusių žmonių gyvenimo, vykstanti baroko stiliaus garsinėje terpė
j e (muz. Jono Sakalausko
libretas Žilvino Andriušio ):
Opera Dviskaita sukurta vyriškam balsui (Jis) ir moteriškam kūnui (Ji). Veiksmas
išgyvenamas uždarame simboliškos paros cikle, nuolatiniame vyriškumo ir moteriškumo sūkuryje: balsas negali
būti be kūno, Ji negali būti
be Jo (muz. Ritos Mačiliū
naitės, lib. Agnės Biliūnai
tės).
Trečioji festivalio opera
Džiuljeta ir Džiuljeta - dviejų
susitikusių moterų santykiai
užgožia jų sapną, būties erdvę, kol galiausiai mąstymo
skirtumai įdiegia prieštarumą, sunaikinantį jų sapną ir
jas pačias (muz. Rūtos Vitkauskaitės, lib. Juliaus Žė
ko ). Operos Bildungas (nuo
vokiško žodžio Bildung kultūra, švietimas, lavinimas, mokslas) pagrindiniais
objektais tampa pasaulio ir
kultūros formos: kalba, laikas, vaizdas, garsas, miestas
šalys (muz. Mykolo Natale~
vičiaus, lib. Žilvino Andriušio ). Opera Sesuo yra apie

moterį vienuolyne, kurios
gyvenime įvyksta "kažkas labai svarbaus" (muz. Alberto
Navicko, lib. Tomo Andriukonio ). Paskutinė opera
Svingas - socialinio pobū
džio situacinė opera, gvildenanti fragmentuotos šiuo-

laikinės sąmonės posūkius,
siekį grįžti prie pirmykščių
netradicinių intymaus bendravimo formų (muz. Jono
Sakalausko, lib. Dainiaus
Gintalo ). Operose dalyvavo
jungtinis festivalio orkestras
ir jaunieji Lietuvos muzikos
ir teatro studentai.
Bronys Savukynas, kultūrologas, lituanistas, vertė
jas, ilgametis Kultūros barų
vyriausiasis redaktorius mirė
eidamas 79-tus gyvenimo
metus. Buvo Lietuvos PEN
centro, Lietuvių kalbos bendrijos, Pasaulio lituanistų
bendrijos narys, aktyvus lietuvių ir lenkų kultūrinio
bendradarbiavimo skatintojas. Redagavo Algirdo Juliaus Greimo darbų rinktinę
Tautos atminties beieškant:
apie Dievus ir žmones (1990),
išleisdino savo straipsnių ir
apybraižų rinkinius Vardai ir
žodžiai (1971 ), Kalba ir mintis (1980), Mintis ir ženklas
(1983), Žmonės ir kalba
(1977), Žodžiai ir žmonės
(1974), Ženklai ir prasmės
(1987), Lietuvos upių ir ežerų
vardynas (1963). 2005 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino ordinu, 2007 m. pelnė
Vyriausybės kultūros ir
meno premiją.
Dirigentė
Margarita
Dvarionaitė mirė Vilniuje
kovo 14 dieną, eidama 80sius gyvenimo metus. Gimė
Liepojoje pianisto, vargonininko ir instrumentų meistro
Kazimiero Dvariono šeimoj e. 1949 m. baigė Kauno
konservatoriją, Jurgio Karnavičiaus fortepijono klasę.
1957-1961 m. studijavo
Sankt Peterburgo konservatorijoje simfoninį dirigavimą. 1957-1961 m. Lietuvos
operos ir baleto teatro, o
1961-1993 m. Lietuvos valstybinio filharmonijos simfoninio orkestro dirigentė.
Nuo 1969 m. ilgą laiką dėstė
Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Beveik 50 metų reiškėsi periodinėje spaudoje, paskelbė per 160
straipsnių, aktyviai dalyvavo
TV ir radijo laidose. 1998
m. apdovanota DLK Gedimino ordinu.
Žalgirio mūšio 600 metų
jubiliejų 2010 metais rengiasi minėti ir lenkai, ir lietuviai. Aptarti minėjimo programai neseniai susitiko Lietuvos kultūros viceministeris
Gintaras Sodeika ir Lenkijos
kultūros ir paveldo viceministeris Tomasz Merta. Pagrindinis minėjimo renginys
turėtų įvykti Grunvaldo mū
šio vietoje (dabartinėje Lenkijos teritorijoje) liepos 15
dieną. GK
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Stručiai
Norite pamatyti daugybę
Afrikos stručių?
Siūlau užsukti į Girininkų kaimą Lietuvoje. Jis yra į pietus
nuo Kauno, pravažiavus Rokus. Už nedidelio miškelio,
gražioje vietoje iš tolo šviečia
modernių pastatų raudoni
stogai. Tai - žemės ūkio kooperatyvas "Stručių genetikos
centras". Aplinka dvelkia lietuviško kaimo ramybe. Stručių ferma pastatyta 2004 metais. Joje auginama 2000 stručių, o ateityje numatoma auginti dvigubai daugiau. Tokio
dydžio ferma - stambiausia
Rytų Europoje. Fermai įkurti
buvo atrinkta speciali smėlėta
pamiškė, įrengtos atskiros
mėsinių stručių ir tėvinių pulkų fermos, inkubatorius, pašarų sandėliai, nuotėkių valymo įrengimai. Stručiams pasivaikščioti skiriami pakankamo dydžio aptvarai, jauniklių
patalpos šildomos.
Puikiai stručiams veisti
pritaikytoje fermoje auginami
visų trijų rūšių Afrikos stručiai
- raudonkakliai, mėlynkakliai
ir Afrikos juodieji. Juos kryžminant bandoma išvesti Lietuvos sąlygoms labiausiai pritaikytus mišrūnus, kurie būtų
mėsingesni ir dėtų daugiau
kiaušinių. Stručiai šeriami
ekologiškais visaverčiais pašarais (be augimo stimuliatorių, be antibiotikų), prižiū
rimi diplomuotų specialistų.
Stručiai skerdžiami ir išpjaustomi tam leidimą turinčioje
skerdykloje 12-14 mėn. amžiaus,
todėl jų mėsa yra aukščiau
sios kokybės. Visi fermos darbuotojai lankė specialias paskaitas Danijoje.
Stručių jaunikliai palyginti jaukūs, ko nepasakysi
apie suaugusius. Jie - baugštūs. Jeigu norėsite juos nufotografuoti - bus sudėtinga.
Vos tik vienas strutis pastebės
jūsų kamerą, tuoj visas pulkas
stručių bėgs į kitą aptvaro pusę
paskui "vedlį" 120 km/val.
greičiu. Auginti stručius nėra
lengva. Šie paukščiai subręsta
ir kiaušinius pradeda dėti bū
dami 4-5 metų amžiaus.
Strutis gali išaugti iki 2.7
m aukščio ir sverti iki 150 kg,
egzotiškų

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 oer 84 milijonus
MOKA UŽ:

dolerių

IMAUŽ:

90-179 d. term. ind .......... 1.50% Asmenines paskolas
180-364 d. term. ind......... 1.50%
nuo ..•.......5.75%
1 metų term. indėlius .......•2.00%
2 metų term. indėlius .......•2.50% Sutarties paskolas
nuo ..•.......5.75%
3 metų term. indėlius .......•2.85%
4 metų term. indėlius .......•3.10% Nekiln. turto paskolas:
5 metų term. indėlius .......•3.25%
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų "cashable" GIC .....•2.50%
1 metų •.......5.25%
1 metų GIC-met. palūk•.....•2.75%
2 metų GIC-met. palūk. . ....•3.25%
2 metų •.......5. 75%
3 metų GIC-met. palūk•.....•3.75%
3 metų •.......6.25%
4 metų GIC-met. palūk•.....•4.10%
4 metų •.......6.50%
5 metų GIC-met. palūk. . ....•4.25%
5 metų •.......6.60%
RRSP, RRIF "Variable" ......• 1.50%
Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85%
nuošimčiu
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25%
1, 2, 3 metų ....4. 75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.60%
Taupomąją sąskaitą ••••••••• 0.10% Duodame CMHC
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...•0.10% apdraustas nekilnojamo
turto paskolas
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk........•0.10%
Duodame komercines
Amerikos dol. GIC 1 metų
term. ind. • ........... 1.75% nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE
Mūsų tikslas -

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

PRISIKĖLIMO KREDITO

KOOPERATYVAS
praneša, kad
SKYRIUS ANAPILYJE
vasaros metu
(nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 1 d.)
NEDIRBS ANTRADIENIAIS
Ketvirtadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs
įprastomis valandomis

e l~~g

Corp. BROKERAGE"

5650 Yonge creec, uice 1508
M2M 4 3
T oronco,

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo

Lietuvoje? Taip!

amžius siekia iki 60-ties metų.
Skerdimui tinkantis strutis paprastai sveria apie 100 kg (1214 mėn. amžiaus), tačiau visavertės mėsos gaunama tik
apie 30 kg. Stručio skerdimui
dėl jo dydžio netinka kitų
paukščių skerdimo linijos. Todėl ypač svarbu paukštį skersti ir išmėsinėti tam pritaikytoje skerdykloje.

Zita Bilevičiūtė su
jaunikliai

Strutiena - tai ypatinga mėsa prekiauja "Maximos"
vertinama kaip vienas prekybos tinklas. Kilogramas
sveikiausių ir naudingiausių šaldytos strutienos kainuoja
maisto produktų žmogaus or- 60 litų. Stručių kepsnių galiganizmui. Joje labai mažai ma užsisakyti Vilniaus "Meriebalų, cholesterolio, daug džiotojų užeigoje", "Astorigeležies. Švelni ir liesa stručio jos", "Steak house" bare, Pamėsa yra tamsiai raudonos langos restorane "Kerpė" (vaspalvos, neturi kremzlių, gys- sarą), Kaune, "steikų" bare
lų. Stručio mėsa dažniau yra "Prie Juzės". Porcijos kaina
lyginama su jautiena nei su apie 40 litų.
paukštiena.
Jeigu norite originaliai
Sveiką, dietinę stručio pavaišinti svečius, tam puikiai
mėsą atranda ir ima vartoti tiks stručio kiaušiniai. 1 strune tik "gurmanai", bet ir visi čio kiaušinis sveria 1.5-2 kg.
besirūpinantys sveika mityba.
Nors strutiena - liesa mėsa,
Nukelta į 11-tą psl.
mėsa,

TEL: 416-227-2000 416 -803-9133 (neš.)
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo. ąi

LAIDOTUVIŲ

NAMAI

Skaistė Našlėnaitė

(prie naujos 'PARAMO ')

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

Kviečiame mažus ir didelius!

• asmcni n · s žalos atsirad u io ryšium su kūno
sužalojim u, išieškojimas
• imigracija į Kanadą
• testarnentų sud arymas
• pa l ikimų tvarkym a
• nekil nojam turt pirkima /pardavima
• kon ultacij s Lietuva r publika t i · k.la u im ai
295 The West Mall, 6th F loor Toronto, O

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

3029 Bloor Street West

B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM

'lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI'

Royal York Orthodontics

stručių

stručiukai

ALGIS S. PACEV/Č/US PACE,

Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.

Dr.

kiaušiniais. Toliau matyti

Advokatas

nenusivilsite.

@RTODONTĖ

iškepus ji nebūna sausa, išlieka švelnios struktūros.
Kepant jos nuostoliai siekia
tik 7%, (kai kepant jautieną,
nuostoliai būna iki 40%. Reikia nepamiršti, kad stručio
mėsai gardinti netinka paukštienos prieskoniai ar marinatai (pvz. karis). Jai labiau tinka aštresni, jautienai skirti pagardai. Lietuvoje strutienos

Naujagimiai

atstovė

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

stručio

tačiau

TORONTE
ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

M9

4Z4

Tel. 416 236-3060
Tin klalapL~:

www.nacelawfirm.com

Fax 416 236-1809
El. paštru: lawvers@ pacelawfirm.com

Atnaųjintas TĖVIŠKĖS iJJJURIŲ interneto tinklaJapis www. tevzlb.com laukia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažinti su juo ir siųsti savo pastabas
elektroniniu paštu -t:eyzih@rogers,rnm
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Stručiai

Lietuvoje? ...
Stručio

oda-taip pat vertingas produktas. Iš vieno
Vieno kiaušinio kiauši- paukščio gaunama l.5m2 odos.
nienės ar omleto užteks 8-10 Pagal patvarumą ir atsparumą
žmonių grupei. Kiaušinių vandeniui, dirbiniai iš stručio
lukštas yra labai tvirtas, prilyginamas porcelianui. Tuščią
lukštą galima naudoti kaip
šviestuvo gaubtą, indą, vazą
gėlėms. Norint gauti kokybišką lukštą, tektų panaudoti
elektrinį gręžtą, elektr. pjūklą.
Iki pakankamo kietumo
stručio kiaušinį reikia virti 45
minutes. Virtus stručio kiaušinius galima įdaryti ir patiekti
pokylių metu. Papuoš bet kurį
stalą. l stručio kiaušinio kaina
apie 100 litų, jais prekiauja
"Maximos" prekybos tinklas,
bet dėl didelės paklausos nėra
lengva jį gauti, daugiau gali- Stručių genetikos centro
mybių būna apie šv. Velykas.
(SGC) vadybininkas Edgaras
Kiti stručio produktai: tai Jeninas laboratorijoje-inkustručio riebalai - turi minkštibatoriuje
nantį, gydančių priešuždegiminių ir bakteriveidinių savy- odos vertinami labiau už
bių. Jie plačiai naudojami kos- krokodilo. Aukštos kokybės
metikos pramonėje. Stručio oda naudojama rankinių, bariebalų sudėtyje nėra alerge- tų, diržų, pirštinių, striukių
nų, jie neturi pašalinio kvapo. bei suvenyrų gamybai. Stručio
Atkelta iš 1O-to psl.

plunksnos naudojamos skryteatro kostiumų puošimui, taip pat tinka
įvairioms dekoracijoms. Vidutiniškai ant vieno stručio sparno yra apie 36-38 plunksnos.
Ypač yra vertinamos baltosios plunksnos, kurios esti pirmoje patino plunksnų eilėje.
Stručių genetikos centro
ateities planuose firminė parduotuvė - pramogų centras,
kuriame bus galima paskanauti strutienos, įsigyti stručio

bėlių, drabužių,

produktų, kiaušinių, įvairių
suvenyrų gaminių iš stručio
odos ir kt., bus patrauklumas
vaikams.
Norint užsisakyti stručių
kiaušinių bei strutienos,
skambinti į Lietuvą Stručių
genetikos centro valdytojui
Arūnui
Plančiūnui,
tel.
01137065221831 arba vadybininkui
komercijai
tel.
01137069991654. Stručių fermos adresas: Girininkų kaimas, Kauno raj., Lietuva, raštinė: Europos pr. 124, Kaunas,
LT 46351 Lithuania; faksas
+37037337910; el.paštas: info
@sgc.lt; tinklalapis: www.
sgc.lt.
Zita Bilevičiūtė
(Ntrs. E. Jenino)

LIETUVIŲ
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Berlyne Menų galerijoje (Galerie der
Kūnste) balandžio 4-6 d.d. vyko tarptautinis
renginys "Migrating Reality" - konferencija ir
paroda. Lietuviai menininkai, teoretikai, filosofai, meno dėstytojai ir studentai diskutavo
kartu su vokiečiais, olandais, prancūzais. Į
migracijos sąvoką žvelgta plačiau. Net iškelta
mintis, kad kuriančiam žmogui migracija tie-

siog būtina. Atsisakyta neigiamo supratimo,
kad migracija esanti išdavystė. Naujų technologijų sukurto meno parodoje vyravo lietuvių
darbai. Daugiau apie tai informacijos galima
gauti kreipiantis adresu: Mindaugas Gapševičius, el.paštas: miga@migrating-reality.com.
Tel. 0179 5462260; www.migrating-reality.com
Inf.
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PARAMA
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

IMAME:

O. 75% Taupomoji sąskaita
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk.
1.50% už 30-89 d. term. indėlius
1.80% už 90-179 d. term. indėlius
1.80% už 180-269 d. term. ind.
1.80% už 270-364 d. term. ind.
2.05% už 1 m. term. indėlius
2.55% už 2 m. term. indėlius
2.85% už 3 m. term. indėlius
3.10% už 4 m. term. indėlius
3.25% už 5 m. term. indėlius
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000)
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym.
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym.
4.00% už 3 m. GIC invest. pažym.
4.10% už 4 m. GIC invest. pažym.
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym.
3.30% RRSP & RRIF (variable)
3.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind.
3.85% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind.
4.60% RRSP & RRIF 5 m.term.ind.
1.50% už JAV dolerių 1 metų GIC
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

už asmenines paskolas
nuo .........5.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......5.40%
2 metų ......5.80%
3 metų ......6.25%
4 metų ......6.15%
5 metų ......6.50%
- su keičiamu
nuošimčiu ......4. 75%

Nuošimčiai

Tarptautinis renginys "Migrating Reality"

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

KASOS VALANDOS

Kalendoriai
1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, įvairios
organizacijos, draugijos leido savo kalendorius. 1925 m. pasirodė daug ilgesnis tautinių
vardų kalendorinis sąrašas, kuris spaudoje buvo sutiktas su eile kritinių pastabų, tačiau organizacijos sąrašą nusirašydavo ir leisdavo savo kalendorius. 1933 m. išleistas Kauno kalendorius, pataisytas, papildytas taip, kad kiekvienai dienai būtų ir po moterišką vardą (Liet.
Encikl. XIII, 120 psl.).
Po Antrojo pasaulinio karo pasklidę po
vakarų Europą, o vėliau persikėlę į Ameriką,
Kanadą organizacijos ir verslininkai leidžia
kalendorius. Kun. S. Yla leisdamas knygą Tikiu Dievą (Čikaga, 1964 m.) šalia krikščioniš
kų vardų įdėjo kalbininko dr. A. Salio peržiū
rėtą, patikrintą tautinių vardų kalendorinį są-

rašą.

Istoriniams vardams dienos parinktos
pagal tų vardų nešiotųjų mirimo datas, pvz.
Kęstučio rugpjūčio 15 d., Vytauto Didžiojo
spalio 27 d. Kalbininkas dr. P. Jonikas, redaguodamas A. Salio raštus, pakartojo jo kalendorinį sąrašą (Tikriniai vardai, 11 t. Roma,
1980 m.).
Spaudoje pasirodė žinutė, kad Lenkija
jau planuoja 2010 metais iškilmingai švęsti
600 metų Zalgirio mūšio sukaktį. Kaip žinome, Žalgirio mūšio vyriausi vadai buvo Jogaila
ir Vytautas.
Kai kuriuose mūsų kalendoriuose (Draugas, Čikaga) Jogailos mirties data pažymėta
tiksliai- birželio l d., o Vytauto D. mirties datos (spalio 27 d.) nerandame.
Būtų gera mūsų istorinių asmenybių, kū
rusių per šimtmečius Lietuvos valstybę, ir svarbius mūsų tautos ir valstybės įvykius matyti pažymėtus kalendoriaus lapuose. Dusėnas

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

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

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

~
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

BSc , OLS .. OUP.

40 Burrows A.v enue,Toronto, Ontario M98 4W7
E-mail: tomse11 kus@rogers.com
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ANTANAS GENYS.

ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.

namą,

Mielai ir sąžiningai padarysiu
be jokių

nemokamą Įvertinimą

Jūsų į'sipareigojimų.

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

2320 Bloor Street West
'T oronto, Ontario M6S 1 P2

Tel. ( 416) 762-8255

Fax. (416) 762 8853

FAX: (416) 237·0426

KOKIA MANO NAMO/
''CONDO" VERTĖ?

Jei norite pirkti ar parduoti

Lina Kuliavienė

TEL: (416) 237·1893

SKAMBINKITE TIESIOG

"Jūsų nekil.nojamo turto
a tamavima nuo 1981

PIRKJ
ir PARDAVIMA
PATlKJMOS E R
KOSE!

( 416) 236-6000
utton Group-A urance Reahy ln .

TEODORUI
STANULIUI, a.A.
416-879-49.3 7
RE/ MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1 616;
namų 415„231„4937
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9-0 SPORTAS
v

Zinios iš Lietuvos
• Kauno sporto halėje
• "Vingio" stadione Vildešimtasis Lietuvos niaus miesto ilgų metimų varstudentų krepšinio lygos žybų disko metimo rungtį
(LSKL) čempionatas. Baig- laimėjo dukart olimpinis ir
mėje Vytauto Didžiojo uni- dusyk pasaulio bei Europos
versiteto (VDU) krepšininkai čempionas Virgilijus Alekna.
rezultatu 79:73 įveikė Lietu- Geriausiu ketvirtuoju savo
vos kūno kultūros akademijos bandymu V. Alekna diską nu(LKKA) komandą ir apgynė skraidino 68 metrus ir 68 centimetrus. Tai geriausias šio sečempionų titulą.
• Vilniaus TEO koman- zono rezultatas pasaulyje.
• Bulgarijoje vykusio Euda apgynė Baltijos moterų
krepšinio lygos (BWBL) čem ropos moterų šachmatų čem
pionės titulą, baigmėje 59:53 pionato antrajame rate Lietuįveikusi Cėsių "SC Cesis" vos atstovė Viktorija Čmilytė
(Latvija) krepšininkes.
(ELO 2466) nugalėjo rusę J.
• Vilniaus TEO krepši- Diominą (2337) ir iškovojo
nio klubas apgynė Lietuvos antrąją pergalę, o čempionato
čempiono titulą. Vilniaus ko- trečiajame rate Lietuvos atmanda Lietuvos moterų krep- stovė Viktorija Čmilytė (ELO
šinio lygos (LMKL) čempio 2466) baltosiomis figūromis
nato baigmės trečiosiose nugalėjo Anglijos atstovę Jorungtynėse namuose 78:63 vanką Houską (2390) ir iškonugalėjo Kauno "Laisvę" ir vojo trečiąją pergalę.
laimėjo seriją iki trijų pergalių
• Šveicarijos, Italijos ir
3-0.
Prancūzijos sankryžoje įsikū
• Lietuvos rinktinei ne- rusiame Martigny miestelyje
pavyko tapti San Antonijuje vyko pirmosios atrankos į
vykusio 48-ojo pasaulio kariš- olimpines žaidynes laisvųjų
kių krepšinio čempionato nu- imtynių varžybos. Kaip skelgalėtojais. Lemiamose rung- biama Lietuvos imtynių fedetynėse lietuviai 74:84 nusilei- racijos pranešime, kovoti ant
do aikštės šeimininkei JAV olimpinio Peking kilimo iškokomandai ir, pasidabinę si- vojo teisę geriausi keturi kiekdabro medaliais, pakartojo vienos svorio grupės atletai.
2005-ųjų varžybų Rusijoje re- Deja, mūsų šalies "laisvūnai"
zultatą.
pirmojo rato neįveikė. VP
baigėsi

Darbštus bebrai
Savo pasiekimais lenktyniauja ne tik sportininkai. Neseniai Kanados gamtosaugos specialistas, ryrinėdamas palydovines valstybės teritorijos nuotraukas, Siaurės Albertoje
pastebėjo neįprastą statinį. Netoli Fort McMurray Wood
Buffalo valstybiniame parke bebrai be kirvio ir be pjūklo pastatė arti kilometro ilgio užtvanką. Tai pats didžiausias
pasaulyje gyvūnijos statinys. Ankstesnis bebrų rekordas - užtvanka Montanoje (JAV), jos ilgis 652 m. Albertos bebrai
buvo darbštesni ir surentė 850 metrų ilgio statinį. Šiaurės
Albertoje yra gausiausios pasaulyje bebrų gyvenvietės. Inf.

LEDAS

AEFAIGEAATION

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Re ·um:ction Rd. oronto ON 19A GI

Tel.: 416- 89-553 1

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

"Aušros" 12-mečių mergaičių komanda, šiemet žaisdama su "Etobicoke Storm" Bantam
komanda, laimėjo visas tris varžybas savo srityje ir po ketvirtbaigmės kvalifikavosi žaisti
"Finai Four" Ontario provincijos baigmės rungtynėse Niagara Falls balandžio 13 d.
Nuotraukoje "Aušros" treneris Alvinas Kišonas, "Aušros" trenerė Kristina Garbaliauskaitė,
Olivia Kamaitytė, Emma Lynett, Daniela Šablinskaitė, Alicia Dauginytė, Leah Evershed
("Aušra"), Justina Melkytė, Julia Miller, Madison Howell, Etobicoke treneris Ernie
Spitznagel. Priekyje sėdi Robyn Burns, Valerie Spitznagel, Simonė Pabrėžaitė, Erika
Kišonaitė ir Victoria Munoz. Sveikiname už labai sėkmingą sezoną! - A. Kišonas
Ntr. L. Dauginienės

2008 m. ŠALFASS senjorų krepšinio pirmenybių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija Šv.
Petro ir Povilo lietuviškoje parapijoje Elizabeth, NJ.
Ntr. Algio Navikausko

- - - - - - isKAITVTOJAI PASISAKo„ 1 - - - LABA DIENA,
Norėtume paprašyti jūsų
laikraščio padėkoti puikiai
dirbančiam lietuviškam PARAMOS bankeliui, jo žmonėms, mums maloniai pasitarnavusiems. Išvykus gyventi
į Čikagą, PARAMOS lietuvių
banke pasiliko mūsų sąskai
tos. Kadangi ne visada atsiranda proga atvažiuoti į Kanadą, mes keletą kartų pasiskambinome į bankelį. Esame
maloniai nustebinti čia dirbančių žmonių nuoširdumu
Matas Tirilis, "Aušros" spor- paaiškinti ir atsakyti į mums
to klubo žaidėjas Laurentian rūpimus klausimus ir labai
University komandoje, gavęs greitai sutvarkytus mūsų są
"Most Valuable Player" pažy- skaitos reikalus. Mums liko
patys geriausi prisiminimai
mėjimą

Rimanta's

Mini Spa
Veido valyma
Depiliacija
anikiūras (& Bio Gel)
Pedikiūras

Jūsų

sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per ./6 metus
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min. dol.,
pagalbai Lietuvoje O.60 min. dol. bei studentų stipendijom
Kana d ~e ir Lietuvoje O. min. d l.

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

Antakių/Blakstienų

dažyma
Masažas
Makijažas

2128 Bloor St. W.,
Toronto

Tel.

penktad. 9.30 v.r.-7 v.v.
Sestad. 9.30 v.r.-5 v.p.p.

***

El. paštu TŽ pasiekė šio
turinio laiškelis: "Laba diena,
Labai dėkojame už materialinę paramą mūsų vaikų globos
namams. Jeigu Jūs neprieštaraujate, pinigai bus panaudoti
vaikų krepšinio aikštelės įren
gimui. Pagarbiai, Sigitas Juodzevičius, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų
globos namų direktorius, tel.
(8 45) 587 534, el.p.: sigitas.panvgn @is.lt"

•

l'EOOS SPECIALISTAS
CH[ROPODIST ROBERTAS

NEK.RAŠAS
+

... KUL O SKAUSMA.1

...

TŲ

NAGŲ

DEFORMACLIO

DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

CHIRURGINIS GYDYMAS
,_ S

VA IKŲ

EISE OS

SKLANDUMAI

... PEDOS SKAUSMAI
... PTR

tORŲ P DŲ PRf ŽIORA

416-763-3436

Antrąd.v-

apie PARAMOS banką ir jame dirbančius žmones Gražiną Šiaučiūnas ir kitus, kurių
pavardžių nežinome. Dėko
jame už atliktą paslaug~.
Kęstutis ir Lena M., Cikaga

+

PLOKŠČ!APĖ DYSTĖ

IR El

+

O

TRIKIMA I

PĖDOS D EFORMAC IJŲ

TAISYMA ORTOPEDINIA I
l D '" KLAlS
+ PRITMAM VJS US
PLA lN!U DRA UDfMU

+ ST RJLOS

ĮRA

KIAl

LIGONIUS PRJ/MAME:

352 WI

SO S . ., ANCAST R, Ont. T

1

•

(905) 648-9176

2008.V.6.

Toronto Maironio mokyklos

Vilniečiui
Vilniaus

60-mečio minėjime

š.m. balandžio 19 Anapilyje, Mississaugoje, pasirodę mokinukai

- aukso medalis

licėjaus

dvyliktokas Vytautas Gruslys balandžio
(Lenkija) vykusioje 14-oje Baltijos valstybių informatikos olimpiadoje užėmė absoliučią pirmąją vietą ir pelnė aukso medalį. Olimpiadoje dalyvavo 10 valstybių mokiniai,
po 6 iš kiekvienos. Lietuvos moksleiviai parsivežė dar du
bronzos medalius. Juos laimėjo Lukšių V. Grybo vidurinės
mokyklos vienuoliktokas Adas Burkšaitis ir Vilniaus licėjaus
dvyliktokas Andrius Aučinas. Rugpjūtį visi jie vyks į tarptautinę informatikos olimpiadą Kaire. Lietuvos moksleivius treniruoja Matematikos ir informatikos institutas. Inf.
mėn. Gdynėje

Didžioji
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;&fJAU~IMO
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Puterių

ZODIS

meilė

Atkelta iš 9-to psl.

Motina džiaugėsi, kad gali klausytis savo jauniausios dukros Audros rankų muzikos baltuosiuose Muzikos rūmuose,
pilnuose nustebusių klausytojų. Motina buvo be galo laiminga,
kad gali žiūrėti į savo dukrą, į žmones, atėjusius kartu su ja užmiršti visų rūpesčių, pabūti laiminga ir prašyti Viešpatį stiprybės į didliį muzikos olimpą!
Skambant muzikos garsams, mačiau kaip atidžiai tėvas sekė dukters MAESTRO rankas. Koks išdidus jis sėdėjo šalia
savo sūnų, dukters ir žmonos, didžiavosi jais ir juto, kad jis ne
vienas. Vėl ir vėl mergaitės MAESTRO pirštai lietė fortepijono
klavišus. Mergaitė atrodė tarsi einanti garsų bangomis per didelį vandenyną, neliečiama ir nesustabdoma. Mergaitės MAESTRO pirštai užgavo fortepijono klavišus.
Po keliolikos sekundžių skambėjo naujas kūrinys. Mes išgirdome upelio čiurlenimą, pakrantės gluosnių šnabždesį ir
maldų tylą. Mes ilgai plojome. Pailsėjusi mergaitė MAESTRO vėl palietė fortepijono klavišus. Mes išgirdome atogrąžų
liūtį, perkūnijos trenksmą, lūžtančių medžių skausmą, vandenyno ir kalnų griūtį. Muzikos garsai kilo vis aukštyn. Ji
skrido su paukščiais. Paskui siekė debesis. Iki pat dangaus nešė
ją didingi muzikos garsai. MAESTRO nueidama atsigręš į ramią jūrą ir pamojuos: būkite laimingi, būkite išdidūs ir garsūs,
mylėkite muziką. Stiprybės tau, Audra, pakilti iki žvaigždžių!
~w~v~~~

l:>Er--..1-.-~L

C::~~E

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

Tel.

(416)

763-5677

"Tegyvuoja Lietuva!" Simonos Dūdavičiūtės pieš. (Alytus, Putinų vidurinė mokykla)
v

Siaurės

Amerika

Mokykloje mokytoja mums buvo uždavusi parašyti
apsakymus apie įvairias pasaulio šalis. Aš pasirinkau
Šiaurės Ameriką ir sukūriau tokį apsakymėlį
GABRIELĖ TAMINSKAITĖ

Vieną

kartą

Šiaurės

Amerikoje gyveno broliukas
ir sesutė eskimai. Eskimai
vieninteliai pasaulyje moka
statyti ledines trobeles. Anetė ir Danis kaip tik ir gyveno
tokioje trobelėje Kanados
šiaurėje prie Didžiųjų Lokių
ežero. Vaikai buvo labai laimingi galėdami žaisti ir bė
gioti po ledu ir sniegu apdengtą žemę.
Kiekvieną rytą

Danis su

tėveliu rogėmis čiuoždavo į

MARGUTIS Parcels

Jų

Hudson įlanką žvejoti. Ten
jie išsikirsdavo eketę ir gaudydavo žuvis. Anetės ir Da-

šeima

turėjo gražų

kinkinį. Anetė

nio tėtis buvo žvejas ir medžiotojas. Jis kartu su kitais
eskimais plaukdavo į Boforto
jūrą. Jiems tekdavo praplaukti begales salų. Pati didžiausia buvo Viktorijos sala.
Ji buvo netoli jų namų. Plaukiant į Arkties vandenyną, jis
priplaukdavo Karalienės
Elžbietos salas ir Elsmyro
žemę. Viskas aplinkui buvo
padengta ledu ir sniegu. Tuo
metu, kai tėtis žvejodavo,
Anetė ir Danis likdavo namuose savo ledo trobelėje.
Eskimai šias ledo trobeles
vadina "Iglu".

ir Danis juo
važiuodavo į mokyklą ir pas
draugus. Jų kinkinys buvo iš
ilgų rogių ir šešių labai gražių
pilkų šunų. Kai jie važinė
davo po sniegynus, sutikdavo
poliarinę mešką, grizlį, o kai
pasiekdavo vandenyną, ant
kranto pamatydavo tūkstan
čius gulinčių milžiniškų jūros

vėplių.

Labiausiai Anetė ir
Danis bijodavo grizlių, nes
jie labai pikti.
Namuose jų laukdavo
mama, paruošusi labai skanius pietus. Anetė su Daniu
labai mėgo kuprotojo banginio sriubą, elnio mėsos troškinį ir mėlynių arbatą. Eskimai labai myli sniegynus, ledynus, kalnus ir gyvūnus, kurie gyvena šalia jų. Jiems atrodo, kad tai pats gražiausias
kampelis žemėje.

4 134 Dundas St. West, Toro nto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-304 2

Sekantis siuntimas LAIVU į

Vilnių

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

***

2008 m. balandžio 23 d. ir gegužės 7 d.
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. ra ~tinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233·4601

s3!,

0: ;,

gegužės

1 - birželio 26, 2008

$800
birželio 27 -

rugpjūčio

11, 2008

$1,150

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

1
valid on~~, ,~:~~~Py anka · head

Bilietai i Lietuvą 2008

:a:&*

oro uosto mokesči a i papildoma i $250
Finnair avialinijos. Toronto - Vilnius
per Helsinki

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

0.b Orav Travel Inc.
5700 Yonge Street at Finch
Toronto, Ontario M2M 41<2

64 7-998-6405
Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221 -4885
gabriele@bdt.ci .ONT REG. 03228277

BDTrhn·ldT1·cufel

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

~:':-{:j;L~~-'1)t-~..::- ..l.---~

---:·

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.

14
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PLOKŠTELĖS SUTIKTUVĖS

BESTWAYTO
TRAVEL Inc.

At A

Royal Yor1< Plaza,
1500 Royal Yor1< Rd.,
T0<onto, O N M9P 366

EUGENUAI KAMINSKIENEI
mirus,

KELIONIŲ AGENTĖ

nuoširdžią užuojautą

ASTRA SKUPAlll-TATARSKY

reiškiame jos vyrui ALBERTUI,
sūnui skautininkui ALGIUI ir dukrai RENATAI, jų šei-

BILIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems Į Lietuvą,

moms bei visiems artimiesiems Toronto skautininkių-ų draugovė ir
''Romuvos" valdyba

pradedant

MONTREALIO
LIETUVIŲ CHORAS
kviečia visus į jo

sezono uždarymą

$600

+ mok.,
draudimai,
1 Karibų salas.

kelioni':Į

kelionės

Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

MŪSŲ MIELAI NAREI

Ccll (416)

At A

473-9020

Fax: 416 249-7749

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

ANELEI PAJAUJIENEI
iškeliavus amžinybėn,

KONCERTAS IR VAIŠĖS

nuoširdžią užuojautą

reiškiame jos vyrui KAZIMIERUI, dukrai RASAI, sūnums JONUI ir TOMUI bei
broliui KAZIMIBRUI su šeima Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris
ir kapela "Sūduva"

"'

Įėjimas $10. Veiks baras ir loterija

~<ES 1'1\ l ~l

ART STUDI O

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtu me tą, kurį
Jis mums duoda"

MYLIMAM VYR.UI, TĖVUI, SENELilJI

At A

DOSNI ŠIRDIS„.
GYVENA AMŽINAI
LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.

SKAMBINTI :

416-232-2112/402

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI :

416-232-2112/403

ADRESAS: 5 Resurrectio n Rd „ Toronto, ON M9A 5G1

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
LABDAROS fondas išra§o pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

IX Tautinės stovyklos
informacinis
susirinkimas
ivyks gegužės 1O, šeštadienj, 12.30 v.p.p.
Toronto Malronlo mokyklos patalpose
Visų į šią 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/RINKJMAS

• granitas, bronza, medis
• nemokami paminklų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (pamin klinės ir dekoratyvi nės)

Te lefo nas

111

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ontario

PAREMKITE Tėviškės tiburius auka ar ~ prenumerata,
testamentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - 1Z leUlėjai

••••••••••••••••
Bilietai \ Xlf l Lietuviq Tautiniq l
.šokių .Šventc;jau parduodami . l
ŠO KI Ų ŠVENT Ė - se kmadi enį , lie pos 6d . 1:30 v.p
_ _ Bilietai @ $39 .50
_ _ Bilietai @ $5 (va ikams iki 12 m e tų )
_ _ Garbės bilietai ( lo žėje) @ $75
_ _ Ar reik al ingas pritaiky mas neį ga lie m s?
S u sipaž in imo Vaka r as - šes ta di e nį , lie p os Sd. 8 v.v
_ _ Bili etai @ $30
Ba nke t as - se km a di e nį , lie pos 6d. 7 v.v
_ _ Bilietai @ $85
_ _ Rezervuotas l O v ietu ban keto sta las @ $800
_ _ Jau nimo banketo bilietai @ $35
(a lkoholiniai gė rimai nebus parduodami)
_ _ T i k šoki ai 10 v.v.@ $25

LIETUVIŲ TAUTINIŲ

šOKIU
: šVENTC
LOS A NGELES
L IEPOS 6, 2008

l
l

GA L E:N CE:NTE:R

l

WWW.SOKIUSVC::NTe'..COM

l
l
l
l

(905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

"\S

PAMINKLAI

Lougheed Funeral
Home

JULIUI SINKEVIČIUI

žmona Stefa, vaikai ir jų Jeimos

"'

AUŠROS VARTŲ PARAPUOS SALĖJE

PADĖKA

mirus, nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. V. Staškevičiui už suteiktą Ligonio
sakramentą namuose, už maldas laidotuvių namuose,
atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į amžinojo poilsio
vietą. Labai ačiū karsto nešėjams. Dėkingi esame aukojusiems Lietuvos našlaičių namams, "Cancer Society",
už užprašytas Mišias čia ir Lietuvoje ir gražias gėles.
Labai ačiū B. Stanulienei už skanius pietus ir ponioms
už pyragus.
Visiems esame labai dėkingi už jūsų parodytą nuoširdumą -

.

GEGUZES 25 d. PO MISIŲ

Bili e t ų Pa ke ta i
_ _ Susipažin imo vakaras ir banketas @ $ 10 5
_ _ Susipažinimo šoki ai ir j aunimo banketas @ $60
_ _ 10 bi li e tų į susipažinimo v akarą ir rezer vuotas
l O vietu stalas @ $1 ,050

Per pa š t ą parduodami iki birže lio 3d.
S iunčiu

už bilietus viso

Auka

K \"-iAUO~ L 11 l l1VI~ B t-"'llOkt O\ll 'l

l

Bilietus, paramą ir reklamas taip pat galima užsakyti su kredito
kortele per tinklapi www.sokiu svente.com

l
l
l

Vardas - - - - - - - - - - - - - - - - -

l

Čekį rašyti : (US $): LAC X I 11

Folk Da nce Fes tiva l
2608 M anhattan Ave. #A. Montrose, CA 9 1020
capmokė1i bilietai nebus siunčiami. Bilie1ai bus pasi11s1i laike 4-6 savaičių

R l,GI\ J 1\V LIUU\'I~ ll L~DklOMUroi[

Xlll--0\1U\ L11n'1t Tu n,1~ Šūt...1u Š\l '11\ KO\llH tA~

l

VISO
Siųsti:

atThe University of Southem Califumia

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Adresas

----------------- 1

Telefonas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l
l

a••••••••••••••••
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SVEIKINAME
BIRUTĘ. (VAIČIŪNAITĘ.) ir
ALFONSĄ JUOZAPAVIČIUS
2008 m. balandžio 27 d. peržengus
60-ąjį vedybinio

gyvenimo

slenkstį.
Lietuvių kilmės

dailininko iš Australijos Nathan Jurevičiaus paroda "Reformation" įvyks Toronte
"Magic Pony" galerijoje (694 Queen St.W., tel. 416 861-1684) gegužės 15 - birželio 30 d.d.
Atidaryme (gegužės 15, ketvirtad., 7 v.v.) dalyvaus dailininkas. Paveikslas - ''Wall of Birds"

Nuoširdžiai linkime
Dievo palaimos
ir daug gražių rytojų!
Dukterys - Danguolė, Dainora ir Gabija;
ženta s Rymantas ir vaikaičiai Vilija ir Aras

PADĖKA
Balandžio 19 d. Anapilio sodyboje Toronto Maironio mokykla gražiai atšventė savo 60-tą
visiems mokiniams, mokytojams ir padėjėjams, visiems tėveliams, svečiams, mažiems ir dideliems dalyviams. Nuoširdi padėka visiems kunigams už atnašautas šv.
Mišias. Dėkojame Anapilio sodybai už patalpas. Gili padėka organizacijoms ir asmenims, kurie
aukojo mokyklai šios šventės proga: $1300 - Prisikėlimo kredito kooperatyvas; $1000 - Kanados
lietuvių fondas; $500 - kredito kooperatyvas "Parama"; $200 - Tautos fondas Kanadoje; $500 P.R. Kurai; $100- B.P. Sapliai; $70 - L Gutauskienė; $60 - R.G. Paulioniai; $50 - M.J. Gabriai;
J. Gustainis, G.D. Rocca, B.V. Vytai; $40 -A. Žvirblis; $35 - J. Šelmys; $20 - J. Kulvinskienė, U.
Patiulis; $15 -A. Šimkus; $10 - R.I. Juodžiai, B.T. Stanuliai. Aukoti galima ir toliau. Visiems dar
kartą tariame nuoširdų lietuvišką ačiū!
Virginija Zubrickienė, mokyklos vedėja
Dalia Ažubalienė, Tėvų komiteto pirmininkė
gimtadienį. Dėkojame

~ veikiname
savo miel4 draugę
v

STASĘ GIRCIENĘ,
švenčianči4 80 mettĮ gimtadienį!
Tegul Aukščiausiojo palaima saugo ir
lydi jq visuomet.

LITHUANIAN TRANSLATIONS
VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS

Nuoširdžiausiai linkime -

• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

Gunda, Aldona, Nina ir Dzėja
PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI.Sekite savo prenumeratos

baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su
jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo
sutaupysite administracijos laiką ir pašto išlaidas.

Homelife Realty

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

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-5161

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568

Fax: 4 16 763-5097

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

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

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,
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,
wel l rested and wel l cared for.

For more information, please contact us at
416.222.0740 or 1.800.461.8651
WARSAW

Book online at www.finnair.com/ca

F1nnF11R ll'Jl
WHY FLY ANY OTHER WAY
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Anapilio žinios
• Kanados lietuvių parapiir bendruomenes lankantis
Siluvos Mergelės Marijos paveikslas mūsų Lietuvos kankinių šventovėje bus iškilmingai
sutiktas gegužės 11, sekmad.,
prieš 9.30 v.r. Mišias. Jų metu
bus Pirmoji Komunija. Tą savaitę kasdien bus gegužinęs pamaldos 7 v.v. prie išstatyto Svenčiausioj o. Iškilmingas išlydė
jimas iš šventovės bus gegužės
18, sekmad., po 11 v.r. Mišių.
• Šiluvos Marijos paveikslo lankymosi metu, gegužės 11
ir 18, sekmad., 10.30 v.r. mūsų
šventovėje bus kalbamas Rožinis. Visi kviečiami dalyvauti.
• Wasaga Beach miesto
Gerojo Ganytojo misijos šventovėje vietinis maldos būrelis
gegužės mėn. kas vakarą 7v v.v.
veda gegužines pamaldas Siluvos Mergelės Marijos garbei.
• Mississauga miesto daugiakultūrinis "Carassauga" renginys vyks gegužės 23-25 d.d.
Lietuvių paviljoną jau treti metai Lietuvos kankinių šventovės
salėje rengs Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS).
Paviljono valandos: gegužės 23,
penktad. - nuo 8 iki 11 v.v.;
gegužės 24, šeštad. - nuo 3
v.p.p. iki 11 v.v.; gegužės 25,
sekmad. - nuo l v.p.p. iki 6 v.v.
"Carassauga" pasą visiems paviljonams galima įsigyti Prisikė
limo kredito kooperatyvo skyriuose po $8. Renginio metu
pasas kainuos $10. Renginio
metu kelionės miesto autobusais su pasu bus nemokamai.
• Pavasarinė kapinių lankymo diena Šv. Jono liet. kapinėse
bus birželio l, sekmad. Mišios
kapinių koplyčioje - 3 v.p.p.
• Kapinių lankymo dienos
pietūs birželio l, sekmad., bus
ruošiami KLKM dr-jos skyriaus
Anapilio salėje. Pietauti bus
galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu arba alučiu.
• Š.m. rugsėjo 28, sekmad., bus švenčiama mūsų parapijos 80-metis. Prašome jau
dabar tą sekmadienį pasižymėti
dalyvavimui šioje šventėje.
• Mišios gegužės 11, sekmad.: 9.30 v.r. už a.a. Remigijų
Brokaitį; 11 v.r. už parapiją;
Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje gegužės 11, sekmad., 2
v.p.p. už a.a. Kazimie~ą ir Zigmą Arlauskus; Delhi Sv. Kazimiero šventovėje gegužės 10,
šeštad., 3 v.p.p. padėka Dievui.

įas

Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $200 - A. Kažemėkie
nė; $100-A.A. Langai, J. Kari.
Šiluvos M. Marijos jubiliejaus komitetui aukojo: $1,000 E. Ališauskienė; $392.59 - F.
Mockus; $60 - B. Vilkuvienė.
Kanados lietuvių katalikų
centro valdybos posėdyje pasiskirstyta pareigomis: pirmininkas Kastytis Batūra, sekretorė
Irena Paznėkienė, iždininkė
Regina Choromanskytė; revizijos komisija - Vytautas Bireta,
Juozas Karasiejus ir Birutė
Samsonienė. Inf.
Toronto Liet. pensininkų
klubo valdyba rengia Motinos
dienos minėjimą šeštad., gegužės 10, 3 v.p.p. "Vilnius Manor" III aukšto menėje. Programoje - kapela "Sūduva", poeziją skaitys V. Strimaitis ir L.
Mačionienė. Pavaišinsime pyragais ir kavute.

Prisikėlimo

parapijos žinios

• Gegužinės pamaldos parapijos šventovėje vyksta šiokiadieniais po 7 v.v. Mišių, šeštad. Marijos litanija kalbama
po 9 v.r. Mišių, o sekmad. litanija giedama po 10.45 v.r. Mišių.
• Pakrikštytas Matas, Aušros (Kuzmickaitės) ir Renato
Minkštimų sūnus.

• Gegužės 4 d. per angliškas 9 v.r. Mišias Pirmą Komuniją priėmė Vincent Balcita,
Daniel Herrera ir Benedict M.
Stonkus; per 10.45 v.r. Mišias,
giedant parapijos vaikų chorui,
Pirmąją Komuniją priėmė 19
vaikučių: Lukas Barry, Tomas
Biskys, Lina Botyriūtė, Kamilė
Brilinkevičiūtė, Andrea Buchkovich, Daina Chodočinskaitė,
Vincas Gibavičius, Viktorija
Ginčauskaitė, Nerija Gačiony
tė-Gray, Lukas Kairys, Meda
Krukonytė, Rytis Melkis, Viktoras Nausėdas, Rytis Povilonis,
Julianna Rossetti, Natalija Sendaitė, Andriejus Šimkus-Sukauskas, Tomas Sherwood ir
Martynas Treigys. Vaikučius
Pirmai Komunijai paruošė ses.
Paulė Savickaitė.

• Sutvirtinimo sakrameniškilmės vyks šį sekmadienį,
Sekminių dieną, per 10.45 v.r.
Mišias. Sutvirtinimą suteiks

to

vysk. P. Baltakis, OFM.
• KLKM draugijos šios
parapijos skyriaus narės jau užbaigė namuose keptų pyragų
pardavinėjimus. Jos dėkoja visiems pirkėjams, aukotojams ir
kepėjoms už jų įdėtą darbą.
• Visos tarybos susirinkimas su naujai išrinktais nariais
įvyks gegužės 13 d., 7.30 v.v.
parapijos kavinėje. Jame bus
pasiskirstyta pareigomis ir susiskirstyta į įvairias parapijos tarybos da[bO sekcijas.
• "Zodis tarp mūsų" gegužės ir birželio knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje.
• Mišios sekmad., gegužės
11: 8 v.r. už a.a. Mariją Leikūnienę; 9 v.r. už a.a. Juozą
Černiauską; 10.45 v.r. už gyvas
ir mirusias motinas, už a.a. Joną
Gudėlį ir šeimos mirusius, už a.a.
Pauliną ir Antaną Šimkus;
12.15 v.d. už a.a. Anelę Žilienę.

Maironio mokyklos žinios
• Dėmesio, tėveliai! Gegužės 10 d. bus išdalinami registracijos blankai 2008-2009 mokslo metams. Kaip TCDSB pageidauja, juos reikia užpildyti ir
sugrąžinti iki gegužės 24 d.
• Gegužės 17 d. pamokų
nebus - Karalienės Viktorijos
savaitgalis.
• Jaun. ir vyr. darželiai
kviečia visus gegužės 24 d., 11.15
v.r. į Motinos dienos minėjimą
mokyklos auditorijoje. Bus kavutė, mokiniai pagerbs mamytes trumpais pasirodymais.
• Gegužės 30, penktad.,
įvyks iškilmingas pažymėjimų
įteikimo vakaras Prisikėlimo
parapijoje. Mišios - 6 v.v. Programa bei šilta vakarienė po Mišių. Bilietai - $30 suaugusiems;
nuo 7-16 m. - $15. Juos į~igyti
pas K. Dambaraitę ar G. Siaučiūnienę Maironio mokykloje 9
v.r. gegužės 10 d., arba paskambinant K. Dambaraitei į
namus 905 602-9231.
• Norintys mokytojauti
ateinančiais mokslo metais, gali kreiptis į vedėją V. Zubrickienę, tel. 905 271-6859. Živilė

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmad., gegužės 11,
pamaldos 11.15 v. ryto. Motinos
dienos proga sekmadienio mokyklos vaikučiai įteiks po gėlę
visoms moterims.
• Sekmad. gegužės 10 ir
18 konfirmantų pamokų nebus.
Jos tęsiamos gegužės 25 d.
• Ieva Adomavičienė, prisimindama savo vyrą a.a. Leoną,
parapijai paaukojo $2,000. Edvardui Bumeisterui mirus, parapijai buvo paaukota $1,590.
• Moterų draugijos "bazaras" numatytas šeštadienį, gegužės 31, nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
Daiktai ir drabužiai pardavimui
bus priimami šventovėje gegužės
30, penktadienį, tarp 6 ir 8 v.v.
Lietuvių Namų

žinios

• Gegužės 4 d. LN
tainėje pietavo 120 svečių.

sve-

• Gegužės 11 d. LN įvyks
tradiciniai Motinos dienos pietūs. LN valdyba visas mamas
pavaišins nemokamais pietumis, pyragais ir įteiks po gėlę.
Taip pat bus meninė programa,
kurios pradžia 1.15 v.p.p. Maloniai kviečiame visas mamytes
praleisti popietę Lietuvių Namuose.
• LN valdybos posėdis gegužės 6 d., 7 v.v. seklyčioje.

Slaugos

namų

žinios

~

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

Lietuvos garbės konsulas Montrealyje Arūnas Staškevičius dalyvavo holokausto minėjime "Yom Heshoah" gegužės l d.
Minėjimas vyko "Congregation Tifereth Beth David Jerusalem". Jį organizavo Montrealio "Holocaust Memorial Centre".
Taip pat jis dalyvavo gegužės 3-čiosios Konstitucijos minėjime
Lenkijos konsulate Montrealyje. Ten susipažino su gen. konsulu W Zdunowski bei Lenkijos ambasadorium Kanadai P. Ogrodzinski.
KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. susirinkimas įvyko
gegužės 4 d. Aušros Vartų kĮebonijoje. Pasveikinusi nares ir rė
mėjus, susirinkimą malda į Siluvos M. Mariją pradėjo pirm. D.
Staškevičienė. Susirinkimui sekretoriavo H. Lapinienė. Praėju
sio susirinkimo protokolą skaitė R. Brikienė. Iždininkė L. Dainienė pateikė Velykų stalo renginio apyskaįtą. Iš gauto pelno
paskirta $100- Tėviškės žiburiams ir $100- Siluvos M. Marijos
jubiliejinių metų komitetui. D. Staškevičienė supažindino susirinkimo dalyvius su Lietuvos Katalikių moterų dr-jos, įsisteigu
sios Kaune prieš 100 m., veikla. J. Adamonienė papasakojo
apie to 100-mečio minėjimą balandžio 13 d. Toronte, kuriame
ji ir J. Blauzdžiūnienė dalyvavo atstovaudamos ~ontrealio
skyriui. Buvo kalbėta apie ateities planus ryšium su Siluvos M.
Marijos paveikslo apsilankymu Montrealyje. Klebonui palaiminus stalą, susirinkimas baigtas jaukiomis vaišėmis.
KLB Montrealio apylinkės visuotinis susirinkimas šaukiamas birželio l d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų salėje.
Dr. J. Mališka Vaiko tėviškės namams aukojo $75.
A.a. Juzefa Mikolajūnienė, 91 m. amžiaus, mirė balandžio
30 d. Laidotuvių Mišios buvo aukojamos gegužės 5 d. Aušros
Vartų šventovėje. Palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse.
Liūdi dukterys Stasė, Elvyra su vyru Haroldu Celtoriai, vaikaitės Andrėja ir Lina su vyru Riek Zander, provaikaičiai
Andrius, Aleksa, Maksimas ir Olivija. DS

• Labdaros fondo valdybos posėdis gegužės 20 d., 7
v.v. Slaugos namuose.
• Gražina Stauskienė vedė akordeono vajų balandžio
13 d. ir surinko $1,255. Aukojo:
A. Abromaitytė, N. Augutis, L.
Balsienė, N. Banelienė, A. Grigu tis, Gudavičius, E. Harela,
A. Juzukonis, L. Kuliavienė, S.
Kuzmickas, G. Kuzmienė, V.
Liuima, V. Melnykas, V. Montvilas, J. Morkūnas, N.N., J.
Norkus, V. Oleininkas, A. Pacevičius, G. Paulionienė, V. Pečiukaitytė, P. Puidokas, L. Radzevičius, D. Rocca, R. Simanavičienė, Z. Stančikas, V. Stanevičienė, R. Stravinskaitė, Z.
Stravinskienė, G. Stauskas, dr.
M. Valadka, S. Vaštokas, V.
White, dr. J. Yčas, D. Zielencievska. Gyventojai jau džiaugiasi jūsų dosnumu. Dėkojame
prisidėjusiems aukomis prie
akordeono pirkimo.
• "Labdaros" slaugos namų bėgimo/ėjimo lėšų telkimo
vajus "Toronto Challenge"
įvyks birželio 8 d., 9.30 v.r.
punktualiai, Metro Hall, 55
John St., Toronte. Nerijus Augutis su komitetu sutiko telkti
kiek galima daugiau lėšų. Praei tais metais buvo surinkta
$7,780. Kadangi lietuvių slaugos namai "Labdara" nėra pelno siekianti organizacija, kiekvienas doleris yra mielai priimamas ir įvertinamas.
• A.a. E. Kaminskienės atminimui dr. J. Yčas aukojo $100.
• A.a. Almos Stukienės atminimui lietuvių evangelikų
liuteronų Išganytojo parapijos
moterų draugija aukojo $60.

PARDUODAMI moteriški lietuviški tautiniai drabužiai. Dydis 8. Komplekto kaina $280.
Tel. 647 403-6844.

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

CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir automobilių vidų nauju būdu sausomis putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valandas. Labai
gera kokybė. 416 503-1687.

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQ U E, BROUILLETTE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOKE ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1L3

: 514-286- 1985
Joana Adamonis A.1.8.

LITAS

/lX.: 514-286-1 981
Petras Adamonis C .1.8.

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
VISOMS KANADOS LIETUVIŠKOMS
ORGANIZACUOMS IR KANADOS
LIETUVIŲ

STUDENTAMS

Š.m. balandžio mėn. 28 d. Prisikėlimo parapijos patalpose
įvyko informacinis Kanados lietuvių fondo pareigūnų ir Kanados lietuviškų organizacijų, pageidaujančių finansinės para-

mos, atstovų susitikimas, kuriame buvo paaiškintos naujos,
prie Kanados valdžios reikalavimų prisitaikančios, Fondo pelno skirstymo gairės. Kanados lietuvių fondas savo pelną skirsto trims grupėms: stipendijoms, registruotoms labdaringoms
organizacijoms ir kitoms lietuviškoms organizacijoms, kurios
atliktų labdaringą veiklą Fondo vardu. Visų organizacijų ir studentų prašymai turi pasiekti Fondo raštinę iki gegužės 31 d.
Visos prašymų formos gaunamos kreipiantis į Fondo raštinę
tel. (416-889-5531 tarp 10 v.r ir 5 v.v.); paštu (l Resurrection
Rd. Toronto, ON M9A 5Gl); arba el-paštu: admin@klfondas.org. Platesnė informacija teikiama telefonu ar elektroniniu paštu. Dar kartą primename, kad visi prašymai turi pasiekti Fondo raštinę iki gegužės mėn. 31 d.
KL Fondo administracija

ATLIEKAME visus vidaus ir iš- KELIONIŲ DRAUDIMĄ paorės namų remonto darbus, rūpinu keliaujantiems į užsienį
statome "decks" ir dedame "pa- ir atvykstantiems į Kanadą.
tios". Skambinti Vytautui tel. Skambinti Mariui Rusinui tel.
905 272-2016 arba 647 400- 416 588-2808 (ext. 26) dienos
1153 (cell). Vokiškas patyrimas. metu.

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

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

ALVYDUI GRIGUČIUI
(416) 560-0122
namų: (905) 848-9628
cell:

