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Naudingi

uf.siėmimai

Lietuvių

jaunimo išeivijoje veikla daugiausia reiškiasi
Jaunimo sąjungos, meninių sambūrių,
parapijinių organizacijų bei sporto klubų apimtyje. Tuigi šakotumas nemažas, ir pasirinkimas kur dalyvauti, atrodo,
bent kol kas pakankamas.
AIKUI bėgant įprastiems jaunimo užsiėmimams
:eersikeliant iš kartos į kartą, keičiasi ir pomėgiai.
Siuo metu fizinė "judamoji" lietuvybės raiška jaunimui yra patrauklesnė, negu, sakykim, ideologinė arba net
dainuojančioji. O jau tautiniai šokiai bei sporto klubai,
ypač krepšininkai, kiekybiškai yra kur kas pranašesni nei kiti junginiai. Šokant ar sportuojant atstovauti lietuvybei bei
jaustis pačiam esant lietuviu juk daug paprasčiau, lengviau
negu grupėse, kur reikia daugiau lietuvių kalbos mokėti.
Trečiosios kartos išeivijos jaunimui praktiškai nedaug kas ir
belieka - šokiai ir sportas atidaro duris visiems, ir niekas tenai nesijaudina, kokia kalba kas susikalba. Kaip tose grupė
se vyksta lietuvybės puoselėjimas, įvairiai galima būtų aptarti. Pirmiausia lietuviškasis atstovavimas ir be žodžių yra
aiškus. O kiekvienas atstovas, nėra abejonės, savyje jaučia
kažką daugiau, negu tik šokio ritmą, partnerį ar sporto
aikštėje - kamuolį. Maždaug šitaip, jeigu nieko kito ir nebebūtų, galėtų būti paaiškinamas jų tautinis auklėjimas, ko
labiausiai ir siekiama tais visais organizuotais užsiėmimais
išeivijoje. Kokios jaunimo grupuotės bejudėtų, pirmiausia
smagu, kad jos per dešimtmečius išsilaiko ir pateisina savo
užsibrėžtus tikslus. Torontiečiai lietuviai šį pavasarį gali pasidžiaugti sporto klubo "Vytis" 60 metų veiklos jubiliejumi,
kurio proga čia rengiamos ir 58-osios ŠALFASS žaidynės
gegužės 23-24-25 dienomis. Belieka palinkėti vytiečiams
dar ilgai sportuoti, per sportą jungti lietuvišką jaunimą,
kurio didžiausias laimėjimas ne tik krepšinio aikštelėse, bet
plačiosiose lietuviško gyvenimo aikštėse, kur išsiryškina visokeriopos darbuotės laimėjimai.
PORTAS ir patriotizmas šiais laikais - tai kaip kažkoks
dar neįvardintas, bet stiprus junginys. Niekas kitas
taip jautriai ir masiškai nepaliečia tautinių jausmų ir
tuoj pat jų neparodo kaip bet kokias tarptautines rungtynes
stebintys žiūrovai ir, žinoma, pagal galimybę ir kovojantys
už savo spalvas sportininkai. Tik prisiminkime olimpines
žaidynes, kuriose lietuviai įveikė amerikiečių "Dreamteam" komandą. Kiek būta patriotinio jausmo išsiliejimo,
kokia vienybė nors trumpam suglaudė visus tautiečius. Tartum būtų staiga griuvusios įvairių pažiūrų užtvaros, nesantaikos ir partijos ... Žinoma, šitokie prasiveržimai gali būti ir
visaip vertinami, bet jie nesulaikomi ir dėl to daug pasakantys. Deja, ne visi džiaugsmo proveržiai yra mandagūs ir kultūringi. Tie šėlsmai dažnai pavirsta kvailiojimais, vandalizmu, net nusikaltimais. Gaila, kad tai plečiasi kaip kokia užkrečiama epidemija. Tai skaudus, nepateisinamas reiškinys,
teršiąs sportinius laimėjimus. Didėjantį žmonių dėmesį
sportui ėmė panaudoti verslininkai, telkdami pasižymėju
sius sportininkus į profesines komandas, pasirašydami su
jais labai gero atlyginimo sutartis. Ir tai tapo pelningu pasaulinio masto verslu, rodančiu aukščiausio lygio įvairių
sporto šakų sportą. Profesionalūs sportininkai, tartum kokie šių laikų "gladiatoriai" tenkina tūkstantines žmonių minias, reikalaujančias "duonos ir žaidimų" ... Dažnais atvejais
ir šitokiose struktūrose prasikiša tautinės ambicijos - pvz.
labiau simpatizuojame toms komandoms, kuriose žaidžia
pasamdyti lietuviai. Taigi sportas, įvairiais tikslais išsišakojęs, šiandien yra tapęs daug didesnio dėmesio centre, negu
tai buvo jo vystymosi pradžioje. ČS
ateitininkų, skautų,
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Tautos talka
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Be talkos vargu ar įmano
ma vienai partijai ar visuomeninei organizacijai pakelti amžiaus naštą - prikelti Lietuvą.
Iškelta ir jau įgyvendinama
idėja - dešinioji koalicija
"Vardan Lietuvos" - ir yra išmintingas, perspektyvus ir gal
vienintelis būdas gelbėti lietuvių tautą ir jos valstybę nuo
gresiančios pražūties. Nuostata į koaliciją telkti partijas
ir visuomenines organizacijas,
kurios sukurtos idėjų, o ne interesų pagrindu yra sveikintina Tėvynės sąjungos iniciatyva. Tėvynės sąjunga, iškėlusi
koalicijos idėją, konservatyvumu įprasminanti valstybingumo idėją, yra tautos ir jos
valstybės esminė atrama. Tai
veikli, reikalinga parlamentinė partija.
Lietuvos valstybė 1918 m.
atkurta tautiniu pagrindu, jos
nepriklausomybė 1990 m. atkurta taip pat tautiniu pa-

grindu. Kadangi mūsų valstybę kuria lietuvių tauta, reikalinga tautinės ideologijos pagrindu veikianti partija.
Tautininkų partiją turime,
tačiau ji dėl vykdytos "tautų
draugyste" vadintos nutautinimo politikos, nėra tvirta,
neatstovauja tautos idėjai seime. Lietuva - krikščioniška
šalis. Todėl tautinei valstybei
reikalinga krikščioniškoji partija. Deja, Lietuvoje ši partija
nusipelnytų tik gerų linkėjimų
ateičiai.

Lietuvoje valdančiąją dauseime sudaro begėdiškai
"socialdemokratų" vardą pasisavinę laukinio kapitalizmo
atstovai bei kitos, dukterinėmis
vadintinos partijos. Dėl ydingos "socialdemokratiškos" politikos tautoje įsigalėjo socialinė atskirtis, kuri apibūdinama
saujele tarpstančių turtuose,
piniguose bei malonumuose ir
didžiąja tautos dalimi besigalinėjančia su skurdu.
gumą

Reikalinga Lietuvai partija su socialiai orientuota ideologija. Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS) gali atstovauti tokiai ideologijai, tačiau seime ji atstovų neturi,
gal dėl pavadinimo yra Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) šešėlyje, todėl mažai pažįstama. Dešiniųjų partijų koalicijos kūrimas nėra
mažesnių partijų naikinimo
aktas, o tų partijų ideologijų
telkimas į visumą, kuri mažesnių partijų politikams turėtų
atverti galimybę atstovauti savo ideologijoms seime. Kita
vertus, koalicijos išplėstas turinys turėtų tenkinti platesnį
rinkėjų ratą. Demokratinis
valstybės valdymas vykdomas
per visuomenei atstovaujančias partijas. Tačiau, jei partijos kuriamos ne idėjų, o interesų pagrindu, pats valdymas
išsigimsta, einama klanų ar
grupuočių interesų tenkinimo
link.
Nukelta i 2-tą psl.
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''Maldos už VIiniaus miestą"

dienos vyko gegužės mė
nesį Vilniaus Aušros vartuose. Gegužės 16-18 d.d. šventovėje, pagarsėjusioje stebuklais, vyko šventė, kurios
metu buvo giedamos giesmės
Dievo Motinai, meldžiamasi
už miesto gyventojus bei svečius, skaitomos paskaitos
apie Aušros vartų Gailestingumo Motinos maldingumo
tradicijas, grojama sakralinė
padėkos muzika Dievo Motinai už Vilniaus miestą, buvo
suteiktas iškilmingas Vilniaus miesto palaiminimas.
Šventės rengėjai - Vilniaus
Šv. Teresės parapijos bendruomenė.

Pirmosios iškilmingos
pamaldos pagerbti Aušros
vartų Dievo Motinai buvo

aukojamos 1706 m. gegužės 18
d., po Vilniaus gaisro. Daug
miesto gyventojų tuomet sakė patyrę Marijos pagalbą,
kai kurie net tvirtino regėję
virš Šv. Teresės šventovės ir
Aušros vartų koplyčios pakilusią ir gesinusią liepsnas
Dievo Motiną. Nuo tada įsi
galėjo graži tradicija, kad
kasmet gegužės 18 d. susirinkdavo viso Vilniaus miesto orkestrai ir nuo ryto iki
vakaro grieždavo Švč. Mergelei žavingas melodijas.
Aušros vartų Mergelė Marija yra žinoma visame pasaulyje kaip Lietuvos ir ypatingai Vilniaus simbolis. Gynybinės sienos nišoje pakabintas paveikslas saugojo Vilniaus miestą nuo nelaimių.
Lietuvos Caritas projekto
"Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms"
susitikimas įvyko gegužės 9
d. Vadovė K. Mišinienė pristatė 7 metus veikiantį projektą vienuolijų atstovėms ir
pabrėžė, jog prekybos žmonėmis plėtra yra viena aktualiausių ne tik socialinių ar
ekonominių, bet ir politinių
problemų. Vienuolijų atstovės pripažino, jog merginos į

sekso vergiją pakliūva ne tik
dėl neišmanymo, bet ir dėl
vidinių problemų. Psichologė

R. Černiauskienė teigė, jog
jos pažeidžiamesnės tampa
dėl vaikystėje patirto išnaudojimo, tėvų nuolatinio žeminimo, bendraamžių patyčių. Išvadoje - darbą su merginomis reikia pradėti dar
mokykloje, ruošti ir pedagogus, kad sugebėtų įžvelgti
gresiančius pavojus. Būtina
keisti ir plačiosios visuomenės požiūrį į nukentėjusias,
jų

neatstumti, suprasti ir paLietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Belarmina Saulė
Lapėnaitė, SJE, pripažino,
jog prekybos žmonėmis
problema yra labai aktuali ir
reikalinga atliepimo, visa
Bažnyčia galėtų būti aktyvesnė, pirmiausia skleisdama informaciją, būdama atvira
šiandieninio pasaulio problemoms. Lietuvoje moterų padėtis nėra gera - daug menkavertiškumo, išnaudojimo,
jei ne fizinio, tai psichologinio. Būtinas teisingas jaunų
dėti.

berniukų požiūrio į moterį

formavimas. Šioje kovoje
svarbus šeimos vaidmuo, žiniasklaida šiuo atveju taip
pat turėtų padėti platinti
naują požiūrį, jog pirkti moterį yra gėdinga.
Lietuvos Caritas 2001 m.
pradėjo teikti pagalbą moterims, prievarta ar apgaule
įtrauktoms į prostitucijos
tinklą. Didžiausią paramą
teikė

ir tebeteikia Vokietijos
katalikų solidarumo sąjūdis
"Renovabis". Vieni didžiausių rėmėjų ir partnerių taip
pat yra Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, savivaldybės, teisėsaugos institucijos. Projekto centrai yra
įsteigti Kaune, Klaipėdoje,
Marijampolėje, Panevėžyje

bei Šiauliuose, o juose dirba
12 etatinių darbuotojų bei 30
nuolat dirbančių savanorių.

Paryžiaus Sorbonos universiteto daktaras Pranas Dielininkaitis (1902-1942), vienintelis diplomuotas sociologas ne tik prieškario Lietuvoj e, bet ir ano meto Baltijos
valstybėse, buvo ryški asmenybė, palikusi neišdildomą
pėdsaką visuomenės gyvenime. Šiandienos politikos vadai nuolat skundžiasi, kokia
"tamsi" mūsų liaudis, kaip
nieko neišmano politikoje,
kaip nemoka pasirinkti. Jiems
antrina stambieji žiniasklaidos pabūklai: šitai "kvailai"
masei nereikia nieko kito, tik
"duonos ir žaidimų ... " P. Dielininkaitis tvirtino priešingai:
nėra blogų pulkų, yra tik blogų pulkininkų.

Taip tvirtino žmogus,
drauge su bendraminčiais,
įkūręs vieną populiariausių ir
įtakingiausių prieškario Lietuvos dienraščių XX amžius,
apie kurį VDU profesorius
šveicaras Juozas Eretas (beje,
telegramų agentūros ELTA
įkūrėjas) rašė: XX amžius buvo "lyg visam kraštui skaitomas pilnutinio gyvenimo kursas. Jame gyvenimo reiškiniai
ir įvykiai savo prasmę ir savo
vietą rado pagal tvarką, plaukiančią iš aukštesnės idėjos.
Tai išimtina žurnalistikoje laimė, nes dažnai aukštesnė idė
ja lieka be spaudos ir gilesnės
įtakos nedaro arba spauda lieka be idėjos ir niekam neteikia naudos. (Amžiumi) idėja
įgijo savo spaudą ir spauda savo idėją".
1939 metais vien prenumeratorių XX amžius turėjo
per 26,000. Turint galvoje
dienraščių tiražus šiandien,
kada miestų gyventojų nuošimtis yra beveik atvirkščiai
proporcingas prieškariniam,
o raštingumo lygis yra žymiai
aukštesnis, 26,000 prenumeratorių daro įspūdį net ir dabar. Socialinis teisingumas
buvo "pagrindinė idėja, kuria
sielojosi dr. Dielininkaitis", rašė kitas jo bendraamžis ir
žurnalistas Kazys Bauba, vė
liau - Štuthofo koncentracijos
stovyklos auka.
Grįžęs iš užsienio P. Dielininkai tis, Juozo Brazaičio
žodžiais "kibo į darbininkus",

reikia Lietuvai?

kurių "masę komunistai jau žmonėms suprantama kalba
buvo gerokai apsėdę". Ir čia ir įgyti jų pasitikėjimą, jeigu
jaunasis sociologas "pasijuto tik patys geba šį pasitikėjimą
kaip žuvis vandenyje. Meta- branginti ir jo neišduoti.
Prano Dielininkaičio aslistai, šoferiai, kiemsargiai,
žemės ūkio darbininkai, mies- menybę bene geriausiai nusako išlikęs, matyt, vienos iš jo
viešų prakalbų plano rankraštis, kuriame jis konspektyviai,
tezių pavidalu dėsto bet kurios srities vadovui reikalingus privalumus. Pirmasis privalumas - noras vadovauti.
Tačiau! .. Lygia greta privalu
vengti visur savęs brukimo tik aš, aš, aš ...
Vienas svarbiausių vadovo
bruožų, anot P. Dielininkaičio, yra mokėjimas džiaugsmingai bendrauti su kitais.
Reikia mokėti maloniai priimti kitų išmintingus patarimus ir patarnavimus. Sugebėti
ne tik pačiam dirbti, bet ypač
- įtraukti kitus. Nepykti dėl
daromų kritiškų pastabų ir
Pr. Dielininkaitis
Ntr.LE opozicijos buvimo, bet stengtis
surasti, pašalinti tas priežastis,
to tarnaitės, darbininkų jauni- tą pagrindą, kuris duoda promas - tai tie vardai, kuriuose gos kritikai ir opozicijai atsijis nenuilstai nardė. Susirinki- rasti.
Tikras vadas yra naujų
mai, suvažiavimai, pranešimai, paskaitos, iškylos, stovyk- idėjų ieškotojas ir jų išradė
los - kasdieninė duona". Jeigu jas. Drąsa, rizikos meilė ir atfabrikų darbininkai, kiemsar- sakomybės nebijojimas - būti
giai, J. Brazaičio žodžiais, nos vadovo savybės. N epavy"mūru stojo" už P. Dielinin- kimo pavojus dėl nepajėgumo
kaitį veik visuose Kauno ir išdrįsti ir ryžtis, P. Dielininpriemiesčių susirinkimuose, kaičio teigimu, beveik visuotai turėjo būti didelis jo auto- met yra didesnis, negu dėl
ritetas ir įtikinamos mintys. drąsos pertekliaus. Blogio jėga
Kiek šioje srityje P. Dieli- gyvenime yra mažiau pavoninkaitis buvo brandus ir jinga kaip gėrio silpnumas. Toefektyvus, liudija faktas, jog dėl ragina niekada nenustoti
net toks "užgrūdintas" sovie- drąsos.
tinio komunizmo įrankis kaip
P. Dielininkaitis pabrėžia
Aleksandras Gudaitis-Guze- veiklumą ir ofenzyvos dvasią.
vičius, pogrindyje kurstęs dar- Apie ją taip sako: "Pirmas pribininkus, o po okupacijos ta- valumas - veiklumas. Antras
pęs sovietinės Lietuvos sau- privalumas - veiklumas. Ir tregumo šefu, savo atsiminimuo- čiasis privalumas taip pat
se gana pagarbiai atsiliepia veiklumas." Laimėjimas viapie savo idėjinio priešo orga- suomet yra ofenzyvos kūdikis
nizacinius bei oratorinius ge- ir jis priklauso asmenims, nebėjimus, įtaką darbininkijai. bijantiems ir ieškantiems atsaAnkstyvas areštas (suimtas komybės ... Dabar mintyse su
drauge su šimtais kitų inteli- šiais P. Dielininkaičio išvargentų 1940 m. liepos 12 d., dintais vadovo privalumais
nespėjus Lietuvos net forma- palyginkime šiandienos vadoliai "ijungti" į Sovietų Sąjun vus: politikos, žiniasklaidos,
gą) patvirtina, jog kitokių stambiojo verslo ... Kažko
priemonių, išskyrus smurtą, trūksta, ar ne? Ir pirmiausia prieš P. Dielininkaitį bolševi- supratimo, kad "nėra blogų
kai neturėjo. Tai - nepanei- pulkų, yra tik blogų pulkiningiamas įrodymas, kad ir profe- kų ... " (Straipsnis sutrumpinsoriai gali kalbėti paprastiems tas. Red.)

Tautos talka
Atkelta iš 1-mo psl.
Valstybę

sudaro ne jos valdžia, o pilietinė
- tautiškai orientuota)
visuomenė. Taigi visuomenė neturi šalintis
nuo valstybės valdymo ir jo ydų šalinimo. Visuomeninės organizacijos gali ir privalo stebėti, kontroliuoti, visaip daryti poveikį nukrypstančioms nuo valstybingumo tvirtinimo
formalioms valdžioms. Antai, nors įvairiais
būdais formaliosios valdžios trukdo kurtis vietos bendruomenėms, kėsinasi jas administruoti, tačiau naujos bendruomenės kuriasi,
tarp jų atsiranda pakankamai veiklios ir įtakin
gos bendruomenės. Neužgeso Lietuvos Sąjū
džio dvasia; jo žodis bei pilietiniai veiksmai
(tautinėje valstybėje

aktualiais valstybei klausimais pasiekia vivaldžias. Iškilo veiksminga, aukštu
intelektu pasižyminti visuomeninė organizacija Piliečių santalka. Paminėtos tik kai kurios
visuomeninės organizacijos, o jų yra įvairių,
atstovaujančių įvairiems svarbiems reikalams
valstybėje. Visos jos atitinkamu būdu turėtų
prisidėti prie koalicijos "Vardan Lietuvos".
Ypatingas vaidmuo propaguojant koalicijos idealus tenka žiniasklaidai. Jei ją vadina
ketvirtąja valdžia, vardan kilnių tikslų, žiniasklaida turėtų tarnauti visuomenei, o ne interesų grupuotėms; ne iš kilnių paskatų, o už pinigus skleidžiamas žodis blogiu sugrįžta.
Negandai prilygstantis valstybės valdymas
Lietuvai skamba pavojaus varpu. Kitas varpas
- koalicija "Vardan Lietuvos" - vilties varpas,
kviečiantis į tautos talką viltį įkūnyti. Išgirskime abu varpus - jie skambina mums.
suomenę,
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Hamiltono Aušros Vartų parapijos
llal SAVAITE
60 metų sukaktį švenčiant

Pranė Kungytė-Žymantienė

sutikus vyskupui J.F. Ryan.
Gegužės 7 d. jis jau aukojo
pirmąsias Mišias lietuviams
vengrų seserų vienuolyne
Mount-Cenacle. Po pamaldų
Hamiltono vyskupas pakvietė
kun. dr. J. Tadarauską pasilikti jo vyskupijoje kunigo tarnystei lietuvių sielovadai.
1948 m. liepos 25, sekmadienį, į Mount-Cenacle vienuolyno sodą, kur kunigas J.
Tadarauskas aukojo Mišias
susirinko apie 500 lietuvių.
Dalyvavo ir vyskupas J .F.
Ryan, kuris pamatęs lietuvių
entuziazmą, pažadėjo paieškoti kokios nors yatalpos lietuvių šventovei. Si data laikoma parapijos įkūrimo diena.
Prie parapijos kūrimosi labai
daug prisidėjo senosios emigracijos lietuviai A. Pundzius,
N. Pundzienė, P. Bugailiškis ir
K. Milaševičius, kurie sudarė
pirmąjį parapijos komitetą.
Vyskupas J .F. Ryan pasiūlė
seną nenaudojamą pastatą

Dundurn gatvėje, kur kažkada yra buvusi sporto salė. Gavę pastatą, lietuviai ėmėsi
darbo. Remontų darbai buvo
greitai atlikti, ir šventovė iškilmingai pašventinta 1949 m.

Parapijos klebonas rūpinosi
savo parapijiečiais, jiems visaip padėdavo.
Hamiltono bendruomenė
augo, ir buvo reikalingos didesnės patalpos. Ryžosi statyti didesnę šventovę, teturė
dama kasoje 200 dolerių. Buvo išrinktas statybos komitetas: J. Kšivickis, J. Mikšys, P.
Juodėkis. Iš mažos koplyčios
ši šventovė tapo Hamiltono
lietuvių katališkuoju centru.
1963 m. už nuopelnus Hamiltono lietuvių bendruomenei
klebonui kun. J. Tadarauskui
suteiktas prelato titulas. Įstei
giant Vysk. M. Valančiaus šeštadieninę mokyklėlę klebonui
J. Thdarauskui talkino tuo metu vikarais dirbę kun. L. Januška, OFM, ir kun. S. Šileika, SDB.
Po 34 metų sielovadinio
darbo klebonas prel. J. Tadarauskas pasitraukė į užtarnautą poilsį ir išsikėlė į Torontą
pas tėvus pranciškonus. Nuo
1982 m. šioje parapijoje klebono pareigas ėjo kun. Juvenalis Liauba, OFM. Jo dėka
buvo nupirkta pusė namo, auto-aikštelė, padarytas nuožulnus įėjimas į šventovę neįga
liesiems, padidintas šventovės
priestatas, šventovė išpuošta
vitražais, įsigyti geri vargonai
ir kt. Vietoj buvusio komiteto
įsteigė parapijos tarybą.
2001 m. per Velykas iš
Lietuvos atvyko jaunas pranciškonas kun. Juozapas Žukauskas, OFM, kuris perėmė
parapijos sielovados darbą.
Jis pradėjo aptarnauti ir St.
Catharines, ON, ir apylinkės

lietuvius. Spalio 3 d. iš Lietuvos atvyko diakonas Audrius
Šarka, OFM, kuris netrukus,
2002 m. sausio 26 d., buvo
įšventintas kunigu. 2004 m.
kovo 10 d. perėmė klebono
pareigas. Į pagalbą klebonui
2004 metų pabaigoje buvo atsiųstas br. Arūnas Brazauskas, OFM, kuris Kennebunkport'e buvo įšventintas
kunigu, o 2005 m. paskirtas
Toronto Prisikėlimo parapijos
vikaru. 2007 m. kovo 11 d. klebono kun. Audriaus Šarkos,
OFM, prašymu, iš Lietuvos į
pagalbą atvyko diak. Bernardas Beliekas, OFM.
Nuo parapijos įsikūrimo
dirbo šie kunigai: a.a. kun. dr.
prel. Juozas Tadarauskas (įkū
rėjas ir klebonas), a.a. kun.
Jonas Gaudzė (vikaras), a.a.
kun. Stasys Šileika (vikaras),
a.a. kun. Bronius Jurkšas (vadovavo chorui ir vikaras), a.a.
kun. prel. Juvenalis Liauba,
OFM, (klebonas), a.a. kun.
Liudas Januška, OFM, (vikaras), kun. Laimonas-Juozapas
Marija Žukauskas, OFM,
(klebonas), kun. Audrius Šarka, OFM, (vikaras, klebonas),
kun. Arūnas Brazauskas,
OFM, (vikaras), diak. Bernardas Beliekas, OFM. Kviečiame visus, visus, kurie gyveno ir dirbo Hamiltono Aušros
Vartų parapijoje, gegužės 31,
šeštadienį, 3 v.p.p. į iškilmingas padėkos Mišias ir Jaunimo centre rengiamą pokylį.
Daugiau informacijos ir
dėl bilietų galite gauti skambinant Reginai Choromanskytei tel. 905 527-6440. Inf.

Pavasario džiaugsmas
RASA NORKUTĖ
Gegužė - Marijos ir Motinos mėnuo. Tai gražiausias
pavasario laikas. Zemė kelia
žolę, žolė kelia žiedus. Į žiedų
spalvų jūras suplūsta skaidri
dangaus mėlynė, baltų debesėlių atspindžiai, aušros atšvaitai ir violetinių sutemų šešėliai. Pažvelkime į gegužės
vėjo ant ilgų stiebų supamas
lieknąsias plukes. Pasižiūrėki
me į jas, kokios jos gražios.
Kiek daug žiedų ir kiek daug
mūsų šypsenų! Kiekviena miško ar lauko gėlė mus moko
suprasti grožį.
Suraskime laiko pabūti
gamtoje. Įsiklausykime, kaip
linksmai uždainuoja vėjas virš
žiedais kvepiančių pievų. Sustokime ties kloniais, kur aukso ežerais užtvindžiusios geltonžiedės pienės. Sustokime:
pro žolynų žalumą išgirsime
savotišką ne ausimis girdimą

žiedų

spalvos melodiją. Pulkai

rugelį,

pasaugok mūsų rankų
darbus". Žemės deivė sugrįžta
ir dovanoja pavasarį, pačiame gegužės žydėjime. Mūsų senoliai ją įsi
vaizdavo kaip moterį - jauną,

bičių, kamanių, dūzgia, bičiu

liaujasi su vėjais

gražią, žydinčią.
Gegužės mėnesį nudunda
pirmosios pavasario perkūni
jos: su žaibais ir šiltu pavasario lietumi. Prikelia laukus,
susprogdina medžių pumpurus. Laumės juosta po pirmų
jų pavasario audrų ir gyvybę
nešančio lietaus gaubia girias,
ežerus, kalvas, rugiagėlių ir
neužmirštuolių, bijūnų ir pieNarcizai
Ntr. V.Maco vų spalvomis žėrinčia vaivorykšte. Paliesti Laumės juosmums žemės ir nuostabių gar- tos, suliepsnoja forzitijų krū
sų muziką. Gegužei tenka mai, prasiskleidžia įvairiaspal
ypatinga misija - žemę pa- vių tulpių taurės, lelijinės
puošti žaliu ir žydinčiu drabu- spalvos žiedais pasidabina
žiu, pasaulin palydėti daugybę magnolijos. Gegužės rytą panaujų gyvybių. Taip ir norisi siklausykite iškilmingų paukšsušukti: "Zemynėle, žiedkėlė čių simfonijų, juodojo strazdo
le! Pakylėk kvietkelį, pakylėk fleitos ...

• Jei ir pasitaikytų kada kas nors bloga tarp dvasininkų pamatyti, tai rūpinkimės tą bloguatgaila, savęs išsižadėjimu, maldomis, pasišventimu, gerais darbais, uolumu atsverti, pridengti, kaip dorieji sūnūs, savo tėvo nuogumą skraiste.
• Mums krintant žemyn, kris mūsų darbai ir sumanymai, viskas nueis niekais.
(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų)
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Ukrainos vadovas
Nuo 2014 m. įvedama
Ukrainos prezidentas nauja kvalifikuotos balsų
Viktoras Juščenka gegužės daugumos skaičiavimo tvar12 d. oficialiu vizitu lankėsi ka, pagrįsta dvejopos dauguLietuvoje. Po sutikimo cere- mos principu - sprendimas
monijos vyko dvišalis prezi- bus priimtas, jei jam pritars
dentų susitikimas, vėliau ne mažiau kaip 55% valstyLietuvos ir Ukrainos prezi- bių, atstovaujančių ne madentų tarybos posėdis, po žiau kaip 65% ES gyventojų.
Svarbus Lisabonos sukurio pasirašytas bendras
tarties
požiūris, kad narės
pareiškimas, kuriuo įtvirtino
turės
teisę
pasitraukti iš są
abiejų valstybių strateginę
jungos
be
jokių
įsipareigoji
partnerystę ir paskelbė jų
mų,
nes
šiuo
metu
"atsiskirti"
pozicijas dėl svarbiausių dvinėra
jokio
mechanizmo.
Joje
šalių ir regiono aktualijų.
pirmą
kartą
ES
istorijoje
Ukrainos ir Lietuvos vyriausybės pasirašė memorandu- atsirado nuostata, jog šalys
mą dėl bendradarbiavimo narės bus solidarios, spręs
energetikos srityje bei Vil- damos energetinius klauniaus apskrities ir Kijevo sri- simus.
Ši nuostata yra ypač
ties administracijų susitasvarbi
Lietuvai, kuri, kaip ir
rimą dėl prekybinio ir ekokitos
Baltijos
šalys, yra vadinominio, mokslinio techninama
"energetine
sala", nes
nio bei kultūrinio bendradujų jungneturi
elektros
ir
darbiavimo. Pasirašytas susitarimas dėl krovinių vežimo čių su kitomis ES šalimis ir
maršrutu Baltijos-Juodoji yra beveik visiškai priklausoma nuo Rusijos energejūra plėtros.
tinių
išteklių. Šios priklauGenocido aukų muziesomybės sumažinimas yra
juj e Lietuvos ir Ukrainos
prezidentai atidarė parodą, vienas Lietuvos užsienio
politikos pirmumų, todėl
skirtą Ukrainoje 1932-1933
m. vykusiai Holodomoro Lietuva siekia vieningos ES
energetikos politikos.
tragedijai atminti. Ukrainos
prezidentas taip pat pagerbė Pripažino nepriklausomybę
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
Lietuva prisijungė prie
atminimą ir padėjo gėlių valstybių, kurios pripažino
beveik prieš 3 mėnesius paAntakalnio kapinėse.
skelbtą Kosovo nepriklauPasirašė sutartį
somybę. Seimas pritarė atiPrezidentas Valdas Adamtinkamam nutarimui, kuriuo
kus gegužės 14 d. pasirašė kartu rekomenduojama vyLisabonos sutarties rati- riausybei užmegzti diplomafikavimo įstatymą. Šią sutar- tinius santykius su Priština.
tį, vadinamą ir Europos
Nepaisant kai kurių išsakytų
sąjungos (ES) reformų supriešiškų argumentų, už protartimi, seimas ratifikavo ge- jektą balsavo 50 parlamentų,
gužės 8 d. Ją ES šalių vadoprieš - 6, susilaikė 25.
vai pasirašė pernai gruodį.
Seimas nutarimą priėmė
Ji turėtų įsigalioti nuo 2009 atsižvelgdamas į vasario 17
m. pradžios, jei ją ratifikuos d. Kosovo parlamento privisos ES narės.
imtą Kosovo nepriklauLisabonos sutartis yra somybės deklaraciją, kurioje
europiečių pritarimo nesu- ši šalis skelbiama nepriklaulaukusios Konstitucijos Eu- soma ir suverenia valstybe.
ropai pakaitalas. ES buvo iš- Įsipareigota visapusiškai ir
tikusi krizė, kai 2005 m. veiksmingai remti Vakarų
Prancūzijos ir Olandijos rin- Balkanų šalių, taip pat Serkėjai per referendumus at- bijos, Europos perspektyvą
metė Konstituciją Europai. bei pažymima, kad Kosovo
Lisabonos sutartyje yra iš- atvejis yra unikalus ir negali
likę daugiau kaip 90% Kons- būti naudojamas kaip precetitucijos Europai nuostatų. dentas "įšaldytiems konflikNaująja sutartimi siekiama tams" spręsti, nepažeidžia
įgyvendinti ES institucinę tarptautinės teisės principų
reformą po to, kai įvykus dėl suverenumo bei valstydviem plėtros tarpsniams bių teritorinio vientisumo.
prie senųjų ES narių prisi- Nutarimą dėl Kosovo pripajungė dar 12 Rytų ir Vidurio žinimo suverenia ir nepriEuropos šalių.
klausoma valstybe seimas
Lisabonos sutartyje su- palaimino tik iš antro karto.
mažinamas Europos parla- Balandį, kai buvo svarstomento narių skaičius nuo mas šis klausimas, posėdyje
785 iki 750 (neįskaitant balsavo vos trečdalis parlapirmininko), o atskirai vals- mentarų. Jauniausią Eurotybei tenkančių vietų skai- pos valstybę jau pripažino
čius negalės būti mažesnis maždaug 40 šalių. Tarp jų
nei 6 ir didesnis nei 96. Taip yra didžioji dalis ES ir
pat pagal Lisabonos sutartį NATO narių, Lietuvos kaibus panaikinta šiuo metu ga- mynės - Latvija, Lenkija, Esliojanti veto teisė - dabar tija. Beveik neabejojama,
kuriai nors ES valstybei bal- kad naują valstybę pripažins
savus prieš, susitarimas blo- apie 100 pasaulio valstybių.
kuojamas.
RSJ
Lankėsi

Hamiltono apylinkės veiklos pradžia 1948 metai. Hamiltone gyveno maža grupelė
senųjų emigrantų lietuvių ir
karo tremtinių. Jie naudojosi
kitataučių religiniais patarnavimais. Parapijos organizatorius ir įkūrėjas buvo jaunas ir
pilnas didelių užmojų kunigas
Juozas Tadarauskas, kurį
1948 m. pavasarį pakvietė
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Literatūrinė

premija Danutei Bindokienei

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

(1971) ir Angelų sniegas
(1981), 2-ji laida išleista Vilniuje 2007 m. Po to vyko premijos įteikimas. Aktą perskaitė ir pasveikino prof. B.

Š.m. balandžio 13 d. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo
centre, Čikagoje, rašytojai
Danutei Bindokienei buvo
įteikta 2007 m. Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė
premija už "puikų ilgametį
dienraščio Draugas šeštadienio priedo - Mokslas, literatū
ra, menas redagavimą, už jos
viso gyvenimo kūrybą ir už
2007 m. Lietuvoje išleistą pa-

Račkauskas. Premiją įteikė
mecenatė P.N. Paulauskaitė.

Laureatės mylimiausio poeto
Bernardo Brazdžionio kūrinį

Gyvenimo kelionė irpavasariai
skaitė Daiva Petersonaitė.
Meninę dalį atlik.o solistai Nijolė Penikaitė, Algimantas

Banriškis ir muzikas Zenonas Laureatę Danutę Bindokienę
Petrošius. Jie atliko šiam ren- sveikina LR gen. konsulas
giniui pritaikytą dainų pynę ir Arvydas Daunoravičius

pildytą knygą Angelų sniegas,
11 laidą". Premijos komisiją
sudarė prof. Balys Račkaus-

2007 m. literatūrinės premijos laureatė rašytoja Danutė
Bindokienė taria padėkos žodį premijos įteikimo popie~e š.m. balandžio 13 d.
kas - pirmininkas, Audra Kubiliūtė-Daulienė - sekretorė
ir Stasė Petersonienė - narė.
Premijos mecenatė - Patricia
Nelia Paulauskaitė.

keletą

muzikinių

kūrinių

2007 m. Lietuvių rašytoją dr-jos literatūrinės premijos Da- trambonu (Z. Petrošius) ir Aloyzas Baronas. Toliau sveikino JAV LB Vidurio Vakarų
nutei Bindokienei įteikimo popietėje š.m. balandžio 13 d. Sėdi klarnetu (A. Barniškis).
apygardos pirmininkė Au.šrelė
(iš kairės): Stasė Petersonienė, Danutė Bindokienė Ir Patrida
Sakalaitė; Vydūno fondo varNelia Paulauska:itė; stovi (iš kairės): Audra Kubiliūtė-Daulie
du
- pirm. Leonas Maskaliū
nė, Stasys Džiugas, Aldona Šmulkitienė, vytautas Bindokas,
nas
ir Jūratė Variakojienė;
Daiva Petersonaitė ir Balys Račkauskas
vyr. skaučių draugovės "Verpstės" vardu - Genovaitė 'freiGausiai susirinkusius sve- 1Taditions išėjo net 4 laidos;
nienė; Čikagos lituanistinės
čius nuoširdžiai pasveikino yra sukūrusi keletą libretų
mokyklos
vardu - Laima ApaLietuvių rašytojų dr-jos pirm. "Dainavos" ansambliui, veinavičienė;
Aldona Jurkutė
Stasė Petersonienė. Programą kalų vaikams. Būdama vyriauKrištolaitienė
ir dar eilė kitų
vedė Audra Kubiliūtė-Dau siąja Draugo redaktore, redasveikintojų.
lienė. 'Ilumpai apie rašytojos, gavo ir jo kultūrinį priedą.
A. Kubiliūtė-Daulienė
pedagogės, žurnalistės, redak- Yra parašiusi per 3000 vedaČiurlionio
galerijoje,
Jauniperskaitė
dr. A Lipskio sveitorės Danutės Bindokienės mųjų, kuriuos S. Petersonienė
mo centre, Cikagoje literatū kinimą. Laureatė Danutė Binvisuomeninės ir kultūrinės pasiūlė Danutei išleisti atskira
rinės premijos iteikimo proga
dokienė trumpai nuoširdžiu
veiklos tarpsnius ir jai skirtus knyga, visiems dalyviams prikalba Lietuvių rašytojų držodžiu
dėkojo visiems. Neilgą
žymenis bei apdovanojimus tariant plojimais.
jos pirm. Stasė Petersonienė
premijos įteikimą užbaigė
papasakojo Aldona ŠmulkšGrožinei jos literatūrai
Stasė Petersonienė savo šiltu
tienė.
atstovauja šios knygos: Ke'tUrBuvo daug sveikintojų. padėkos žodžiu įbendrindama
Rašytojos kūrybą aptarė kojis ugniagesys (1964), BaltoStasė Petersonienė. Danutė sios pelytės kelionė į mėnulį Pirmiausia sveikino LR gen. šią puikią, šeimyniškoje nuoBindo.kienė yra parašiusi daug (1966); Mieste nesaugu (1970) kons. Arvydas Daunoravičius. taikoje praėjusią popietę.
Po programos pasivaišinvadovėlių bei pratimų litua- ir Parkas anapus gatvės (1973) Į Laisvę fondo lietuvių kultū
nistinėms mokykloms; Lietu- (abi knygos buvo premijuotos rai ugdyti vardu sveikino dr. ta, pabendrauta - dar ilgokai
vių papročiai ir tradicijos išeivi- JAV LB švietimo tarybos); Kazys Ambrozaitis ir įteikė besidalinant įspūdžiais.
(Ntrs. Z. Degučio)
joje/Lithuanian Gustoms and Viena pasaulyje - romanas ką tik išleistą monografiją

''Jeigu reikia, tai reikia''
Įdomiai,

atvirai, nuoširdžiai parašyta knyga

V. Alinlis, MIC. Vieno Ų nimų knygoje. Jau sulaukęs
siaganio istorija. Leidyk- brandaus amžiaus garbusis
la "Aidai", 2007, Vilnius. kunigas vis dar darbuojasi
Pasakojimai ir pamąsty šventovėje, puoselėja mintis
mai.
naujų studijų rašymui.
V. Aliulio knyga - ne tik
Visais laikais mane labai apie autorių ir jo gyvenimą,
domino žymiųjų žmonių gyve- Lietuvos Bažnyčios sunkumus
nimų aprašymai. Mielai juos ir vargus bolševizmo prieskaičiau, mielai juos skaitau spaudos metais, bet ir apie
ir dabar. Esu tvirtai įsitiki daugelį darbščių talentingų
nusi, kad autobiografinės kny- kunigų, nuoširdžiai dirbusių
gos - yra žmogaus mokytojai. ir įnešusių svarų indėlį BažnyTudėl labai apsidžiaugiau ne- čios istorijon. Vieno žąsiaga
seniai gavusi gerb. kun V. nio istorija - tai pasakojimai ir
Aliulio man jo atsiųstą knygą pamąstymai, prisiminimai ir
Vieno žąsiaganio istorija.
įvertinimai, tai tikėjimas ir
Kunigas, vienuolis-mari- linkėjimas Lietuvai eiti doryj anas Vaclovas Aliulis yra bės, dvasingumo ir maldindaug pasidarbavęs Lietuvos gumo keliu.
dvasinėje ir kultūrinėje veikJau pačioje knygos praloje, Sąjūdyje. Turptautinėse džioje V. Aliulis pabrėžia, kad
konferencijose, kongresuose aplinka, šeima, knygos ir majis garsino Lietuvos vardą, sė rijonų gimnazija turėjo didžiumėsi patirties, versdamas ir lės įtakos jo asmenybės forleisdamas liturginius leidi- mavimuisi. Vaciukas augo
nius. Užmezgęs ryšius su dau- gražiais, palyginti laisvais laigelio pasaulio valstybių katali- kais, darnioje maldingoje šeikais, jis parūpindavo lėšų ka- moje. "Man, mažiausiajam, talikiškajai lietuviškai spau- rašo autorius, -vyresnieji brodai. Per savo netrumpą gyve- liai ir sesutės buvo labai geri,
nimą kun. V. Aliulis sukaupė o ką kalbėti apie Tėvulį ir Madidžiulį žinių kiekį, apvaini- mutę. Tėvulis tiesiog pamokykuotą turtinga gyvenimo pa- davo. Mamutė kartais ironištirtimi. Ja mielai autorius dali- kai, bet neatsimenu, kad pikjasi su skaitytojais savo atsimi- tai būtų barę". Būsimo kunigo

tėvas du kartus buvo nuvykęs
Amerikon, už kasyklose uždirbtus pinigus buvo nusipirkęs ūkei.į Dzūkijoje, Krokialaukio parapijoje, gražiai ūki
ninkavęs, auginęs gausią šeimą. Buvo kaimo giedorius,
aplinkinių labai gerbiamas.
Mažai sau ko reikalavo: "Kad
cik jumi būtų gerai, man visap
gerai", - sakydavo jis.
V. Aliulio motina turėjo
labai gražią iškalbą, mokė
davo vaizdžiai pasakoti įvai
riausias istorijas. Senatvėje ji
19 metų gyveno pas sūnų kunigą, buvo jam moralinė atrama. "Sūnau, - sakydavo ji, turi gerą vardą, tai ir saugok jį.
Gerą vardą lengva prarasti,
sunku atgauti".
Jau pradžios mokykloje
Vaciukas pasiryžo eiti į mokslus, tapti kunigu vienuoliu.
Šis labai ankstyvas, bet labai
tvirtas sprendimas atvedė jaunuolį į klasikinę marijonų

Įvykiai,

jau tapę istorija. Vilniaus katedros aikštėje 1990 m.
birželio 14 d. per Devintines pasirašomas Lietuvos paaukojimas šv. Jėzaus širdžiai aktas. Pasirašo tuometinis AT pirmininkas prot V. Landsbergis, šalia - kardinolas V. Sladkevičius
ir kuo. V. Aliulis, MIC Ntr. iš knygos Vieno fąsiaganio istorija

gimnaziją Marijampolėje. Čia Česlovo Kavaliausko verčia mokytojus bei dėstytojus.
per šešetą metų jis neblogai mą iš graikų kalbos Naująjį Parodydami klaidas, jie leisdavo pačiam jas įvertinti.
išmoko graikų, lotynų, vokie- Testamentq.
Vaclovas buvo gabus kalTuliau sekė amžinieji viečių, prancūzų kalbas, gavo paboms
ir kitiems mokslams, takankamai stiprius žinių pa- nuolystės įžadai, Kauno kučiau
reikėjo
įdėti nemažai
grindus, labai pasitarnavusius nigų seminarija, primicijos. V.
darbo.
"Nebuvau
genijumi tolesnei nuolatinei savišvietai. Aliulis džiaugiasi, kad gimnaneišmokdavau
nesimokęs".
O graikų kalbos žinojimas la- zijoje ir vėliau seminarijoje jis
Nukelta i 9-tą psl.
bai padėjo redaguoti kun. turėjo puikius ir supratingus
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Mūsų

- ar ne mūsų?

Sovietmečiu,

o ir dabar sekama pasaka,
kad AB labai švari, neteršianti oro dūmais,
labai pigi, taupi ir labai reikalinga, nes be
jos mes grįžtume prie balanos! Deja, deja.
Pradėjus veikti Ignalinos AB, nė viena Lletuvos šiluminė elektrinė nebuvo uždacyta ir
iki šiolei dūmina mūsų padangę. Mat visa Ignalinos AB elektra skirta ne Lietuv~ o Kaliningrado karinės buės branduolinių raketų
aikštelėms! Netgi elektros tinklų iš atominės
i Lletuvą nėra pratiesta nė vieno metro. Taigi, Lletuva naudoja tik savo šiluminėse, hidro ir vėjo bei termofikacinėse elektrinėse pagamintą energiją ir be AB tikrai prie balanos
nesėdi.

Tai gal tą AE mums duoda didžiulius
pelnus, kaip pigiausia ir didžiausią paklausą
turinti prekė? Skaičiuokime: elektros
savikaina Lietuvoje - 11 et./ kW Rusijai ją
parduodame po 4 et./ kW!? Tuigi, turime 6
centus nuostolio, kurį dengia visi Lietuvos
vartotojai, mokėdami po 33 et./ kW. Ir tai
dar ne pabaiga - žadama pabranginti elektros kainą tik lietuviams iki 80 et./ kW!!! Tui
kiek gi turime perteklinės energijos, kurios
nuostolius dengiame mes?
Lietuvos gyventojai ir gamintojai suvartoja tik 6% savo energijos galingumų, o visa
likusi elektra atitenka Rusijai, Gudijai ir
Latvijai. Tuigi, 6% skruzdėlytė dengia 94%
dramblio žalą. Tai kam mums taAE,jei dūmų
nesumažinome, nuo balanos neišgelbėjo, ir

KANADOS

dar tokius nuostolius mūsų kišenėms daro?
Jau nekalbant, kad elektrinė tektoninėje zonoje ir žemės drebėjimo atveju gresia panaši
avarija kaip ir ČERNOBYLYJE.
AE ne mūsųI Ji buvo, yra ir bus tik rusų
arba lenkų. Ir AE pratęsimą ar naujos AE
statybą remia ir propaguoja tik buvusių okupantų kolaborantai ir jų tarnai kagebistai ir
rezervistai. O lietuviai turi žinoti tiesą: tikroji valstybės nepriklausomybė - tai savas
energetinis ūkis, nuo .kurio priklauso ir gamybos kaštai ir gyventojų pragyvenimo lygis,
- iš visų jėgainių turimų galingumų Lletuvos
elektros energijos poreikiams tereikia tik
6%, -perteklinė energija nuostolingai parduodama Rusijai, Gudijai ir Latvijai, - turime 47 savos kokybiškos naftos gręžinius,
savo hidroelektrinę ir terminius vandenis
žemaitijoje, kurių apimtys yra didesnės nei
visų esamų šiluminių elektrinių galingumai,
- ES skiria lėšas būtent šiai alternatyviai,
ekologiškai švariai energijos gamybos rūšiai
įsisavinti bei apmoka AE uždarymo kaštus.
Akivaizdu, kad Lletuvai nereikia nuostolingos, šimtą kartų didesnės nei valstybės
poreikiai energijos gamybos ir dėl to - ekonominės priklausomybės nuo kuro tiekėjo Rusijos, bei rizikingo sveikatai ir gyvybei aplinkos užteršim.o.
(Spausdiname platesnio straipsnio dalį,
teikiančią daugiau žinių apie AE. Red.).
Dr. It. Gajauskaitė, kriminologė

Tikras tautos patriotas
Domas Aleksandravičius (1898-1958)
110-osios gimimo ir 50osios mirties metinės. Jo gimtinė Šiaulių apskritis, Kivilių
kaimas, pasiturinčio ūkininlro
šeima. Visą darbingą laikotarpį dirbo vienoje vietoje ir
užėmė tas pačias vadovo pareigas. Domas-mokyklos įkū
rėjas, Kvietiškio, vėliau Marijampolės, dar vėliau Kapsuko
vidurinės žemės ūkio mokyklos direktorius. (Dabar mokykla - kolegija).
Domas Aleksandravičius
- žinomas lietuvių tautos
patriotas. Štai keli epizodai.
Marijampolės senuosiuose kapuose vaikšto šaunus jaunuolis, ieško direktoriaus kapo.
Tui Sibiro tremtinys Algirdas
Kamin.skas. Ji suėmė mokyk-

A.a. Domas AleksaadraviBu

los teritorijoje. Direktorius išreikalavo leisti jam pavalgyti.
Davė pinigų, įdėjo lašinių ir
prašė parašyti laišką. Domas

Aleksandravičius, siųsdamas

siuntinius, pasirašydavo kitokiu siuntėjo adresu, nereikalaudamas sau padėkos.
Štai vyksta mokykloj stojamieji lietuvių kalbos ir literatūros egzaminai. Direktorius egzaminatorei slapta paduoda popieriaus lapelį su
keliom pavardėm. žocfžiu paaiškina: "Sibiro tremtiniai".
Suprask "jie turi įstoti, nors
žinios gali būti silpnesnės". Į
darbą priimdavo tokius, kokių kiti bijojo priimti. Lakū
nas Kazimieras Šulskus dirbo
vairuotoju, keli buvę Lletuvos
karininkai užėmė kitas įvai
rias pareigas. Direktorius Domas Aleksandravičius buvo
didžiųjų tautos dvasinių vertybių saugotojas.
J. Šelmien'
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ANTANAS GENYS

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2

" Jūsų

nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981"

PIRKIMAS ir PARDAV IM AS

PATIKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel. (416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

skambinkite

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

TĖJIIŠKĖS ŽlBlJJlIŲ interneto tinklalapis wmr.tnzib.c:om laukiajūsq apsilaak,Jmo. K.tečiaune susipaiiD·
ti su juo ir siqsCi 18'9 putaba eleldronllėa paštu-tmih@rnsrnmg
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ĮVYKIAI

Gerins gynybą
Kawada pirmą kartą SU· vandens. Tuoj po tos nelaidarė išsamią gynybinio pajė

mės įvyk.o žemės drebėjimas

gumo gerinimo ateities programą. Valstybės karinių pajėgų atnaujinimui ir stiprinimui per 20 metų bus skiriama 30 bln. dol. Planuojama
pakeisti seną įrangą ir ginkluotę naujais kariniais lėktu
vais, šarvuotais automobiliais,
sraigtasparniais. Kariuomenė bus padidinta iki 100,000
žmonių. Nuolatinėje tarnyboje būtų iki 70,000 karių,
24,000-30,000 sudarytų atsarginiai. Daugiau lėšų ir pastangų bus skiriama sienų
bei vandens teritorijų saugumui. Karinės pramonės modernizacija darbu aprūpins
gyventojus. Įgyvendinus šią
programą, Kanados gynybos
pajėgumas atitiks šiuolaikinius reikalavimus ir užduotis, kurias tenka įgyvendinti.
Gen. pbernatorės Michaelle Jean kelionę Prancūzijoje palankiai įvertino
Kanados ir Prancūzijos visuomenė. Gubernatorė lankėsi Kvebeko miesto įkūri
mo 400-m.ečio minėjimuose,
turėjo progos susitikti su
prezidentu ir kitais svarbiais
valstybės veikėjais. Prezidento N. Sarkozy kvietimu
Michaelle Jean lankėsi Normandijoje, pagerbiant žuvusiųjų 11 Pasaulinio karo metais atminimą. Bordo mieste
Kanados atstovė dalyvavo
sueigoje, skirtoje vergovės
panaikinimui paminėti, ir kitose iškilmėse. Pokalbyje su
viešnia Prancūzijos prezidentas palinkėjo Kvebekui
ir Kanadai gyventi santarvė
je ir vienybėje. Kvebe.kiečiai,
atsiskyrimo šalininkai, nepatenkinti Prancūzijos vyriausybės nuostata, kritikuoja gubernatorės kelionę, tvirtindami, kad karalienės patikė
tinė neatstovauja Kvebekui.
Kanada kartu su burmiečių bendruomene viena
iš pirmųjų atsiliepė į nelaimę
Burmoje konkrečiais siūly
mais padėti lėšomis ir pragyvenimui būtinais daiktais.
Ciklonas Nargis nusiaubė
Burmą (dabar -Myanmar).
Skaičiuojama, kad yra 22,
000 žuvusių, 42,000 dingusių, sugriautos ištisos gyvenvietės. Jungtinių Tuutų organizacijos pagalbos fondas isitikinęs, kad aukų skaičius
siekia 100,000 ir organizuoja
visuotinės pagalbos vajų. 'Dlčiau Burmą valdantys generolai, jėga pašalinę teisėtą
vyriausybę, nenori įsileisti
pašaliečių. Neretai perėmę
perduodamą pagalbą- maistą, vaistus ar drabužius, jie
dalina savo šalininkams kaip
atlygį už palaikymą. Kanados medikai surinko nemažai vandens valymo ir dezinfekavimo priemonių, kad užkirstų kelią masiniams susirgimams, kurie labai greitai
plinta nelaimės ištiktose vietose dėl nešvaraus geriamo

Kinijoje, kur yra žuvę daugiau kaip 12,000 žmonių. Kanados "Raudonojo kryžiaus"
ir kitos šalpos organizacijos
renka aukas ir nelaimės iš-

tiktiems kiniečiams.
Federacinė vyriausybė
atsiprašė indų bendruomenės už nesusipratimą, įvykusį

prieš 90 metų. Japonijos laivas Komogata Maru 1914 m.
i Vankuverį atplukdė 376
emigrantus iš Indijos. Imigracinė tarnyba jiems neleido
netgi išlipti ant žemės. Tuometinė vyriausybė laikėsi

nuostatos priimti atvykėlius
tik tada, jei jie atplaukia tiesiog iš savo valstybės. Du
mėnesius laivas stovėjo uoste, o po to su visais žmonė
mis grįžo atgal į Kalkutą.
Kartu su atsiprašymu indų
bendruomenei vyriausybė paskyrė 2.5 min. stipendiją įvai
rioms švietimo ir kultūros
programoms. nuputi anksčiau panašus atsiprašymas
kartu su 10 mln. dol. buvo
skirtas ukrainiečių bendruomenei už jų sulaikymą stovyklose I Pasaulinio karo
metais. Prieš tai tokių pat
vyriausybės veiksmų sulaukė
japonų bendruomenė bei kiniečiai už vadinamą galvos
mokestį (head taxes).
Federacinė vyriausyb~

sulaukė kaltinimų dėl netinkamai naudojamų nedarbingumo draudimo fondo lėšų.

Kvebeko provincijos profsą
jungų atstovai teigia, kad nedarbingumo draudimo (EI)
viršpelnis neturi būti skiriamas valstybinei skolai apmokėti ar kokiems nors kitiems tikslams ir bando šį
klausimą aiškintis teisme.
Kvebeko profsąjungų ieškinį palaiko Manitobos, Ontario, N. Brunswick provincijų
atstovai. Yra sukaupta 55
bln. dol. viršpelnio nuo 1996,
kai vyriausybė pakeitė nedarbingumo pašalpos gavimo taisykles. Federacinė vyriausybė 2008 m. sudarė specialų fondą, kuris turėtų
skirstyti viršpelnį. Bus atidė
ta 2 bln. dol. galimiems ekonominiams netikėtumams,
kiti - įvairioms socialinėms
programoms. Ieškinio pateikėjai siūlo lėšas sugrąžinti į
pašalpų fondą.
Didėjant benzino kainoms, vasaros kelionės šiemet bus daug brangesnės pastebimai brangsta bilietai
sbydžiams. West /et oro slaydžių bendrovė didina bilietų
kainas, norėdama padengti
išlaidas benzinui. Bilietas
trumpai kelionei papildomai kainuos 20 dol. daugiau,
vidutinei - 30, ilgai kelionei
- 45 dol. Bilietų kainas padidino ir Air Canada: atitinkamai-40 ir 80 dol., priklausomai nuo skrydžio nuotolio. SK
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<® MllSU TBVYl\IEJE
LENGVIAU STREIKUOTI
Gegužės 13 d. seimas
priėmė Darbo kodekso pataisas, numatančias, kad
streikus įmonėse bus galima
skelbti, jei tam pritars daugiau kaip pusė įmonės darbuotojų, o įspėjamieji, ne ilgesni nei dviejų valandų
streikai galės būti rengiami
be atskiro darbuotojų pritarimo. Atlygis užviršvalandinį darbą ir darbą poilsio bei
švenčių dienomis bus skaičiuojamas ne nuo vyriausybės patvirtintų valandos ir
dienos darbo užmokesčio
dydžių, o nuo konkretaus
darbuotojo gaunamo darbo
užmokesčio. Darbo kodekso pataisos taip pat įparei
gojo darbdavius reguliariai,
ne rečiau kaip kartą per metus, informuoti darbuotojų
atstovus apie esamą ir bū
simą įmonės ar jos struktū
rinio padalinio veiklą, ekonominę padėtį bei darbo
santykių būklę ir pasitarti
su jais. Prezidentui šias pataisas pasirašius, jos įsiga
lios nuo š.m. liepos ld.
DISKRIMINACUA
Viešosios nuomonės ir
rinkos tyrimų bendrovės
"TNS Gallup" atlikta apklausa rodo, kad Lietuvos
gyventojai darbo rinkoje vis
dažniau pastebi rasinės
diskriminacijos apraiškų 14% apklaustųjų mano, jog
tai viena rimčiausių diskriminacijos darbe formų. Tyrimo duomenimis, 57% atsakiusių svarbiausia diskriminacijos forma laiko diskriminaciją dėl amžiaus,
40% - dėl negalios, 32% dėl lyties. Rasinės diskriminacijos klausimas aktualiausias 15-29 metų asmenims.
Vienas iš trijų jaunų žmonių teigė, kad kitos rasės asmenys, bandydami įsidar
binti ir dirbdami, susiduria
su nevienodu rasių traktavimu. Diskriminaciją dėl tautybės ar rasės labiau pastebi
didmiesčių gyventojai. Teiginiui, kad Lietuvos darbo
rinkoje egzistuoja rasinė
problema, pritarė 16% didelių miestų gyventojų, o
diskriminaciją dėl tautybės

mano egzistuojant kas 5-tas
miestietis. Vienas iš penkių
Lietuvos gyventojų ir kas
ketvirtas vyras apskritai nemato jokios diskriminacijos
darbo rinkoje. Tuo metu
63% apklaustųjų moterų
pareiškė, kad Lietuvos darbo rinkoje egzistuoja diskriminacija dėl amžiaus, o 40%
- dėl lyties.

tonos krovinių - 22.0% daugiau nei pernai sausį-balan
dį. Krovinių srautas per Tu.lino uostus palyginamuoju
laikotarpiu sumenko 32.1 %
iki 10.445 mln. tonų, Ventspilio uostą-0.2%iki10.389
mln. tonų. Rygos uosto krovinių apyvarta padidėjo
20.3% iki 9.577 mln. tonų,
Liepojos - 14.3% iki 1.539
mln. tonų. Krova Būtingės
naftos terminale šiemet sausį-balandį buvo 2.03 karto
didesnė nei prieš metus ir
siekė 2.663 mln. tonų.

LIETUVI

TELKINIUOSE .....__ __

v

Siluvos Mergelės Marijos
paveikslas Ha01iltone
Į

ELGETŲ

PROBLEMA
Vilniaus savivaldybė gegužės 14 d. paskelbė konkursą tyrimui, kuris išryškintų, kiek sostinėje yra elgetaujančių ar verčiamų elgetauti vaikų ir kaip šią problemą reikėtų spręsti. Tyrimas gali kainuoti 36,000 Lt.
Jį atlikti nusprendė Vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir savivaldybė.
Norima sužinoti, ar vaikų
elgetavimas priklauso nuo
metų sezono, gyvenamosios
vietos, kokio amžiaus vaikai
tuo užsiima ir kur tai daugiausia daro. Planuojama,
kad konkurso laimėtojas
taip pat parengs rekomendacijas, kaip vaikų elgetavimo problemą spręsti.
2-0JE VIETOJE ...
Lietuva užima antrą vietą pasaulyje pagal moterų
vadovaujančiose pozicijose
skaičių ir judamojo ryšio
plėtrą, trečią - pagal įmo
nių pelno apmokestinimo
lygį, o ketvirtą - pagal BVP
augimą. Tai nustatyta pasaulio valstybių konkurencingumo vertinime, kurį atliko Tarptautinio vadybos
vystymo institutas (International Institute for Management Development- IMD).
Pagal šį rodiklį Lietuva užima 36 vietą tarp 55 pasaulio
šalių ir, lyginant su 2007 m„
nukrito penkiomis pozicijomis. Per metus Lietuva didžiausią pažangą pasiekė

padidindama

dirbančiųjų

mokslinių tyrimų ir
rimentinės plėtros

ekspesrityje
skaičių, sumažindama ilgalaikio nedarbo lygį. 'fyrime
pažymimas ir Lietuvos BVP,
eksporto, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje bei
užsienyje spartus augimas.
Didžiausią

susirūpinimą

kelia biudžeto deficito ir infliacijos didėjimas, "protų
nutekėjimas", korupcijos lygis, nepakankamos paskatos
užsienio investuotojams.
Tarp Europos šalių Lietuva
UOSTO VEIKLA
užima 20 vietą iš 31. Šalys
Klaipėdos uostas šiemet vertinamos pagal 323 kritapo didžiausiu pagal krovi- terijus, suskirstytus į 4 dalis:
nių apyvartą uostu Baltijos ekonomikos vystymosi tenvalstybėse, nežymiai aplenk- dencijos, valdžios efektyvudamas Talino jungtinį ir mas, verslo efektyvumas ir
Ventspilio uostus. Per 4 šių infrastruktūra ( technolometų mėnesius Klaipėdos ginė, mokslo, sveikatos ir
uoste perkrauta 10.452 mln. švietimo). RSJ

Dalis Mišių dalyvių prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo po jo sutikimo Mišių Aušros Vartų
šventovėje š.m. balandžio 27 d.
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. M.
Marijos parapijos pradžia nuo 1948 metų. Šiais metais
parapija švenčia savo _wvavimo 60 metų sukaktį. Sventovė, kurią parapijiečiai savo jė
gomis statė, plėtė ir gražino
iki šiol yra visų Hamiltono lietuvių dvasinės traukos centras. ėia balandžio 27 d. sulaukėme pašventinto Šiluvos
Mergelės Marijos paveikslo,
kuris, minint 400 metų Švč.
M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų, keliauja per Kanados lietuvių parapijas.
Iš Sault Ste. Marie kun. Švč. Mergelės Marijos paveikslo išlydėjimas iš Aušros Vartų
V. Staškevičiaus atvežtas pa- šventovės š.m. gegužės 4 d. Priekyje klebonas kun. A. Šarka,
veikslas buvo sutiktas prie OFM, ir diakonas B. Beliekas, OFM
Aušros Vartų šventovės durų
ir su iškilminga procesija paly- atliko Danutė Enskaitienė. veikslas buvo perduotas atstodėtas prie pagrindinio alto- Šv. Mišių skaitinius skaitė Sta- vams iš Lietuvos kankinių pariaus. Paveikslą nešė Dalia sys Kareckas ir Emilija Pru- rapijos Mississaugoje, kur paKesminienė ir Marijus Gu- den, o iškilmingai dienai skir- veikslas bus savaitę nuo gegudinskas. Su žvakėmis, smilka- tą pamokslą sakęs diakonas žės 11 d. iki gegužės 18 d. Per
lais, kryžiumi ir gėlėmis jį ly- B. Beliekas, OFM, papuošė jį visą savaitę didelis būrys paradėjo jaunieji parapijiečiai: savo kūrybos eilėmis. Aukas pijiečių dalyvavo ir kai kurie
Vaughn Pruden, Mykolas Bar- nešė buvusios ilgametės KL- net minėjo, kad važiuos pasitininkas, Birutė Banytė, Daly- KM draugijos Hamiltono sky- melsti į kitas vietoves, kurias
v
tė Bartininkaitė, Vytas Banys, riaus pirmininkės Magdutė paveikslas aplankys.
Garbė ir šlovė, Tau, Svč.
Matas ir Tomas Senkai. Buvo Vaitonienė ir Elena Liaukuįneštos vėliavos: Lietuvos (ne- vienė. Po Mišių visiems susi- Dievo Motina, mūsų Tėvynės,
šė Inga Brazauskaitė), Kana- rinkusiems buvo suteiktas mūsų šeimų, mūsų Tikėjimo,
dos (Petras Bartininkas), KL- ypatingas palaiminimas ir su- Vilties ir Meilės Globėja. Dė
KM draugijos Hamiltono kalbėta Švč. M. Marijos lita- kojame Tau, kad kartu su laisskyr. (Gražina Enskaitienė ), nija. Po Mišių dalyviai foto- va tėvyne Lietuva, galime miAteitininkų (Vincas Gudins- grafavosi prie Marijos paveiks- nėti Tavo stebuklingo apsikas), Skautų vėliavą lydėjo lo, o vėliau rinkosi į Jaunimo reiškimo 400 metų jubiliejų.
Gailius Senkus, Kasparas Špo- centrą, kur ilgai bendravo ir
M.G. Enskaitienė
kas, Cleo Sanmartin, Caprice vaišinosi.
(Ntrs. J. Dzemionienės)
Kadangi turėjome paSanmartin, Margot Latanzi ir
veikslą
visą savaitę, kas dieną
Rūta Simonavičiūtė.
po
rytinių
Mišių buvo kalbaPaveikslą pasitiko ir palyKANADOS LIETUVIŲ
mos
maldos
ir giedamos gies- FONDUI savo vyro Liudviko
dėjo iki specialiai jam skirtos,
gėlėmis papuoštos pakylos mės Šiluvos Marijos garbei. atminimui $20 aukojo M. Boklebonas Audrius Šarka, Buvo kalbamas Rožinis ir Ši- rusienė; a.a. Broniaus VensloOFM, ir diakonas Bernardas luvos M. Marijos litanija. Sek- vo atminimui, užjausdami
Beliekas, OFM. Sukalbėjus madienį, gegužės 4, klebonas žmoną ir sūnų, $20 aukojo J.
maldą, buvo aukojamos šv. su parapijiečiais kalbėjo Ro- A. Gedriai; a.a. Bronės SkveMišios. Parapijos choras ir Ži- žinį prieš Mišias ir litaniją po reckienės atminimui, užjausbutė Vaičiūnienė, vadovau- Mišių. Mišioms chorvedė dami jos šeimą, po $20 aukojant vargonininkei muzikei muz. Darija Deksnytė-Powell jo: J. Gimžauskas, M.D. J~ni
Darijai Deksnytei-Powell, gie- parinko gražias giesmes, skir- kai, P.V. Šidlauskai, K.A. Zildojo specialiai šiai progai pa- tas Šiluvos Marijos garbei.
vyčiai, K.G. Žukauskai, J.
ruoštas giesmes. Solo giesmę
Pamaldų pabaigoje, pa- Krištolaitis. JK
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M. Marijos paveikslo
sutikimas St. Catharines

E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV
A.a. kun. Stasys Raila,
100 metų, mirė balandžio 18 d. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio namuose,
Putname, CT. Velionis gimė
1907 m. rugsėjo 14 d. Luokėje, Telšių apskr. Mokėsi
Telšių mokytojų seminarijoj e, o nuo 1926 m. - Telšių
kunigų seminarijoje. Kunigu
įšventintas 1933 m. Toliau Vytauto Didžiojo universitete
Kaune studijavo teologiją,
įsigydamas licenciato laipsnį. Kurį laiką kunigavo Vilkijoje ir buvo progimnazijos
kapelionas, vėliau Aušros
berniukų gimnazijos ir prekybos mokyklos Kaune kapelionas. Veikė katalikų jaunimo organizacijose. Bendradarbiavo žurnaluose Liepsna, Tiesos kelias. Parengė knyĘ_as Veiklioji pavasarininkė,
Zodis vaikams. 1939 m. su
ekskursija atvyko į vykstančią Niujorke parodą. Tuo laiku prasidėjo 11 Pasaulinis
karas, ir jis liko gyventi JAVse. 1941-1959 m. kunigavo
Šv. Kazimiero parapijoje Filadelfijoje, PA, kur įsteigė lituanistinę mokyklą ir joje
dėstė tikybą ir lietuvių kalbą.
Vėliau darbavosi Sv. Jurgio parapijoje Shenandoah,
PA, vietovėje. Jis su klebonu
kun. J. Valančiumi parūpino
šimtus kvietimų tautiečiams
iš Vokietijos atvykti į Ameriką. 1960-1976 m., pakviestas
vysk. V. Brizgio, vadovavo
sulaukęs

St. Catharines, ON, lietuviai prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo Angelų Karalienės
šventovėje š.m. gegužės 3 d.
St. Catharines, ON, 1949
m. buvo įsteigtas pirmasis Kanadoje lietuvių pranciškonų
vienuolynas, prie kurio įsi
kūrė ir Angelų Karalienės misija. Jos įkūrėju yra laikomas
kun. Modestas Stepaitis,
OFM. Po to vienuolyno viršininkai buvo kun. Juvenalis
Liauba, OFM, kun. Petras Baniūnas, OFM, ir ilgiausiai kun. Kęstutis Butkus, OFM.
Iš šios Misijos buvo aptarnaujami visi Niagaros apylinkės
lietuviai. Sumažėjus apylinkėj
lietuvių skaičiui, 2001 m. šventovė buvo parduota su galimybe ja naudotis. Šiandien
čia aukojamos Mišios lietuviams
šeštadieniais. Lietuvius aptar- J. Karaliūnas ir E. Kuraitienė įneša į Angelų Karalienės
nauja iš Hamiltono, ON, kun. šventovę Švč. Mergelės Marijos keliaujantį paveikslą š.m.
gegužės 3 d.
Audrius Šarka, OFM.
Gegužės 3, šeštadienį, 4
v.p.p. prieš šv. Mišias į švento- rios dėka parodytas filmas. nardui Belickui, OFM, kad nevę iškilmingai buvo įneštas Si- Pabaigoje bendruomenės var- užmiršo šios apylinkės ir suluvos Švč. M. Marijos paveiks- du S. Zubrickienė padėkojo rengė jai tokią gražią iškilmę.
las. Jį įnešė J. Karaliūnas ir E. Hamiltono klebonui Audriui Br. Bernardas Beliekas, OFM
Kuraitienė, lydimi tautiškais Šarkai, OFM, ir diakonui Ber(Ntrs. A. Vaičiūnienės)
drabužiais apsirengusių mergaičių su gėlių puokšte, HaPirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
miltono Aušros Vartų parapijos klebono Audriaus Sarkos,
įsikūręs nuosavuose namuose OFM, ir diakono Bernardo
Belieko, OFM, gausiai dalyvauI
LIETUVIŲ KREDITO
jant bendruomenės nariams.
1'"
KOOPERATYVAS
Atnešus paveikslą buvo sukalbėtos maldos ir aukojamos
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6
šv. Mišios~ Labai ,prasmingą,
Fax. 905 544-7126
Tel. 905 544-7125
pritaikytą Siluvos Svč. M. MaDarbo
valandos:
pirmadieniais,
antradieniais
ir ketvirtadieniais rijos garbei pamokslą pasakė
nuo
9
v.
ryto
iki
5
v.p.p.,
trečiadieniais
nuo
9
v. ryto iki 1 v.p.p.,
diakonas Bernardas Beliekas,
penktadieniais
nuo
9
v.
ryto
iki
7
valandos
vakaro,
šeštadieniais
OFM. Po šv. Mišių visi nusifonuo
9
v.
ryto
iki
12
v.
dienos.
Liepos
ir
rugpjūčio
mėnesiais
togratavo prie paveikslo.
šeštadieniais
uždaryta.
Ejome į salę žiūrėti dokumentinio filmo, sukurto režiAKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIŲ
sieriaus Daliaus Ramanausko
Kelias į Šiluvą. Šis filmas yra
MOKAME UŽ:
PASKOLAS
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo .........8.50%
skirtas Švč. M. Marijos jubisantaupas .............1.00% nekiln. turto 1 m.........6.80%
liejui. Tai labai jaudinantis filkasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
mas primenantis mūsų tautos
INDĖLIAI:
persekiojimo laikus Lietuvo90 dienų indėlius .......2.35%
je. Mergelė Marija saugo ir
180 dienų indėlius ......2.50%
1 m. term. indėlius ......3.60% •Nemokami čekių sąskaitų
globoja mūsų kraštą. Atkaklus
2 m. term. indėlius ......3.70%
apmokėjimai
ir ryžtingas mūsų tėvynainių
3 m. term. indėlius ......3.80%
tikėjimas per Marijos užtari4 m. term. indėlius ......3.90% •Narių santaupos
mą liko tvirtas ir nepalaužia5 m. term. indėlius ......4.10%
apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF
mas tautoje. Daugelis bendatsargos kapitalu

4LKA
T

ruomenės žmonių žiūrėdami

šį filmą

ir ašarą nubraukė. Po
filmo visi pasivaišinome suneštais pyragais ir kavute, labai šiltai pabendravome. Esame labai dėkingi KLB Hamiltono apylinkės pirmininkei
Angelei Vaičiūnienei ir jos vyrui už atvežtą aparatūrą, ku-

(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%

3 min. dol. ir Kanados
valdžios iki $100,000.00
sumos draudimu

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

gė bendrus mokytojų pasiekimus, pateikdama ir metodinės literatūros. Mokytojai
labai domėjosi liaudies instrumentų rinkiniu. Muzikos pamoką pagyvino liaudies kapela "Linelis", pagrojusi kelis lietuvių liaudies kūrinius.
Mokykloje veikia ne tik liaudies kapela, bet ir moterų vokalinis ansamblio kvartetas,
merginų trio, pradinių klasių kapela ir vyresniųjų moksleivių tautinių šokių būreliai.

Pelesos mokykloje buvo atidaryta vežiojamoji paroda
Misija - Sibiras. Ją sudaro
48 nuotraukos ir dienoraščių
ištraukos iš 2006 ir 2007 metų įvykusių jaunimo ekspedicijų į lietuvių trėmimų, koncentracijos stovyklų įkalini
mo vietas Sibire. Lietuvos
jaunimas aplankė lietuvių
trėmimo vietas Krasnojarske, tvarkė apleistas kapines,
susipažino su tremtinių gyvenimo sąlygomis. Lietuvos
konsulato Gardine dėka paroda pasiekė ir Pelesos krašto švietimo ir kultūros centrą
- Pelesos lietuvių mokyklą,
kaip rašoma Lietuvių godose.

Australija
A.a. Bronius Genys, 90 m.
amžiaus, gerai žinomas Sydney miesto lietuviams, mirė
kovo 7 d. slaugos namuose.
B. Genys gimė 1917 m. sausio 25 d. Rumšiškėse penkių seserų ir vieno brolio šeimoje.
Baigęs amatų mokyklą, įsto

jo į Saleziečių draugiją. Jų
Lietuvių katalikų religinės centre Vytėnuose jis praleišalpos organizacijai Niujor- do 4 metus, po to buvo iške. 1973-1978 m. vikaravo Ap- siųstas mokytis į Pedagoginį
reiškimo parapijoje Bruk.ly- institutą Torine (Italijoje).
ne, NY, o 1979-1990 m. - Baigęs studijas, grįžo į LieViešpaties Atsimainymo pa- tuvą ir darbavosi saleziečių
rapijoje Maspeth, NY. Kun. globojamuose našlaitynuose
bei mokyklose. 1941 m. paS. Raila taipgi nuo 1941 m.
sitraukė į Vakarus. Karo mebuvo Lietuvos vyčių organitu buvo sužeistas. Po operazacijos valdybos narys ir dvacijos kairė ranka liko paralysios vadas, darbavosi Kunigų
žiuota. Gal tai ir buvo pavienybėje. Gedulines Mišias
grindinė priežastis palikti
balandžio 22 d. Maspeth, vienuolišką gyvenimą. Vedė ir,
NY, Viešpaties Atsimainy- prasidėjus emigracijai, Gemo šventovėje atnašavo bu- niai išvyko į Australiją ir apvęs Bruk.lyno, NY, vyskupas
sigyveno Sydney Bass Hill
Thomas Daily. Velionis pa- priemiestyje. Bronius su
laidotas Šv. Jono kapinėse žmona Genovaite čia susiMiddle Village, NY.
laukė šeimos - Danguolės,
Kęstučio ir Liucijos. B. GeGudija
nys buvo įsitraukęs į lietuvių
Pelesos lietuvių viduri- bendruomeninę veiklą. Statė
nėje mokykloje vyko muzi- Lietuvių Namus, įsteigė liekos mokytojų seminaras. Ja- tuvių savaitgalio mokyklą,
me dalyvavo Varanavo rajo- kurioje mokytojavo ir jai vano švietimo skyriaus inspek- dovavo. Buvo taip pat veiktoriai T. J askel ir L. N edelko, lus lietuvių parapijos narys,
16 muzikos mokytojų iš įvai palaikė ryšius su saleziečiais.
rių vidurinių ir pagrindinių Kun. P. Royan atnašavo gemokyklų. Seminaro tema dulines Mišias, velionies vaiLiaudies kūrybos šaltinių pa- kai - Danguolė, Liucija ir
naudojimas šiuolaikinėje mu- Kęstutis pasidalino prisimizikos pamokoje. Toks semi- nimais apie tėvelį. Perskaitynaras Pelesos mokykloje vy- tas iš Vilniaus gautas laiškas,
ko pirmą kartą, ir daugelis primenantis velionies bendmokytojų nebuvo buvę šioje radarbiavimą su saleziečiais.
mokykloje. Pastariesiems mo- Velionis palaidotas Rockkykla patiko, ypač naujai pa- wood kapinių lietuvių skystatytas pastatas. Jame, be riuje. Kapinėse atsisveikinikitų, yra įrengtas muzikos ka- mo žodį tarė Lietuvių katalibinetas. Seminaro pradžioje kų draugijos vardu Antanas
inspektorė T. Jaskel apžvel- Kramilis. JA
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Operos mylėtojų

EDVARDAS ŠULAITIS

Daugiau kaip tūkstantis
kurie matė
Giuseppe Verdi 'llrlviatos operos premjerą (ir vienintelį
spektakli) "Morton High
School" auditorijoje, acero,
IL, balandžio 27 d. gailėjosi
herojės - Violetos dėl jos
ankstyvos mirties. Thčiau jie
gali būti ramūs, nes šį veikalą
pastatęs kolektyvas - Čikagos
lietuvių opera (ČLO) - dar
nežada pasekti tos legendinės
moters pėdomis. Nors jau ne
pirmi metai sklando kalbos,
kad ČLO kolektyvas užbaigs
savo daugiau kaip pusšimtį
lietuvių žiūrovų,

metų besitęsiančią veiklą, Traviatos premjera įrodė, kad jis

dar gyvybingas.

Optimizmo kupinas ČLO
valdybos pirm. Vytautas Radžius po spektaklio pasakė,
jog "daug ką sužinosime, kai
pamatysime visas premjeros

Nr. 20

sąskaitas ir padarysime finansinę apyskaitą. Pati premjera,

palyginti nemažas žiūrovų bū
rys bei gerbėjų nuotaikos
mums teikia vilčių ateičiai", sakė V. Radžius, kuris šiame
kolektyve darbuojasi nuo jo
įsikūrimo dienų 1956 metais.
Atrodo, jog žiūrovus labiausiai sužavėjo dabar jau ilgesnį laiką Čikagoje gyvenanti
buvusi klaipėdietė Nida Grigalavičiūtė, atlikusi pagrindinę Violetos partiją. Thi buvo
maloni staigmena meno gerbėjams. Nidos talkininkės nedidelių vaidmenų atlikėjos
Genovaitė Bigenytė ir Lijana
Kopūstaitė,

kurios taip pat
dabar gyvena Čikagoje, irgi
įrodė, kad turi nemažai gabumų operinio meno srityje.
Jeigu Violetos partiją at-

likusi N. Grigalavičiūtė šį kartą buvo nuostabi, tai jos partneris Audrius Rubežius, atlikęs Alfredo vaidmenį, buvo
kiek silpnokas. Šis Lietuvos
valstybinės operos ir baleto
teatro solistas, Čikagoje jau
ne~ girdėtas ankstesniuose ČLO pastatymuose, negalėjo prisiderinti prie repeticijų. Iš vyrų bene geriausiai pasirodė Mindaugas Gylys ( atlikęs Alfredo tėvo Giorgio Germont partiją) iš Klaipėdos
muzikinio teatro. Anksčiau
ČLO pastatymuose didesnius
vaidmenis atlikęs solistas Arvydas Markauskas Traviatoje
neturėjo progos atsiskleisti šįkart jam buvo skirtas tik nedidelis Markizo vaidmuo.
Kiti solistai - Linas Sprindys, Deividas Staponkus, Eu-

šventė
genijus Chrebtovas ir Domas
Zastarskis - neblogai prisidėjo prie veikalo visumos.
Ypač malonu buvo klausytis
dar jaunų Lietuvos operos ir
baleto teatro solistų E. Chrebtovo ir D. Stapon.kaus pasirodymų (pirmasis gana gražiai
atliko daktaro Grenvil, o antrasis - Barono partiją). Beje,
E. Chrebtovas yra solisto Virgilijaus Noreikos mokinys, keturių vokalinių konkursų laimėtojas. O D . Sta_eonkus,
2003 m. yra laimėjęs CLo solisto a.a. Stasio Baro premiją,
taip pat gavęs ir daugiau įver
tinimų. Dabar ČLO negalima
įsivaizduoti be režisieriaus
Eligijaus Domarko ir dirigento Vytauto VIržonio. Pirmasis
Čikagon atvyksta kasmet jau
daugiau negu dešimtmetį. Pa-

Iš kairės: pagrindiniai talkininkai iš Lietuvos - režisierius Eligijus Domarkas ir dirigentas Vytautas Virionis - su Čikagos
lietuvią operos dainininke Dalia Stankaitiene; solistai N. Grigalavičiūtė ir A. Rubežius dainuoja Trtwiatos ariją Pakelkim,
pakelkim..•

tuvių renginyje-vakarienėje.

ČLO valdybos pirm. V. Radžius dėkojo visiems, prisidė
jusiems prie premjeros (jie
buvo išvardinti ir programos
leidinyje). Svečių ir talkininkų
iš Lietuvos vardu žodį tarė dirigentas V. Viržonis. Gražių
sveikinimo žodžių pabėrė Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, palinkėjęs kolektyvui
gyvuoti dar ilgus metus. Buvo
apdovanotas 50 metų kolektyve dirbantis Julius Savrimas
ir iždininkė Elena Ablingytė.
Skaniai pavakarieniauta ir
pasilinksminta prie šokių muzikos.
(Ntrs. E. Šulaičio)

Pasibaigus D-aviato.s spektakliui scenoje gėlią netrūko

TAVO MEILE ŽEMELĖJ ESU... Prie
Šventa...
~bė
vaikystės mano Esi...
Motinos diena.i
Jau nutolo
Vaikystė, nubėgo,

/laives ji mane,
/laives...
Per pavasarius,
Vėjus, per sniegą,

Per vaikystės
Gatves...

Paglostysi
Mano galvelę,
Nudžius ašarų
Skaudūs žieda~

[rytojaus
Negrižtantį kelią

Skuba Tavo
Vaikai.
Jų sknbėjimas
Bėga į kelią,

Lieka dienos,
Mažylių vardai. ..

sitraukus Alvydui Vasaičiui,
ČLO pastatymams diriguoja
vilnietis V. VU'Žonis.
Gana svarbų vaidmenį
Jraviatos pastatyme atliko ir
40 žmonių choras, sudarytas
iš lietuvių ir vieno japonų kilmės dainininko - Edward
Ozaki, kuris vėl sutikęs talkinti, kai sužinojęs, kad labai
trūksta vyriškų balsų. Dabar
daugumą choro narių (ypač
moterų) sudaro "trečiaban
giai" dainos mylėtojai. Didesnė dalis (penki iš septynių)
kolektyvo vadovybės yra taip
pat neseniai į šį kraštą atvykusieji. Čikagos lietuvių operosvaldybą sudaro: Vytautas Radžius (pirm.), Vrrginija Savrimienė, Daina Sabaliauskienė,
Elena Ablingytė, Gražina Burneikienė, Tumas Klova, Rima
Urbonavičienė. Revizijos komisijoje dirba - Dalius Dunčia, Dalia Stankaitienė ir Gintaras Juknys. Apšvietimu bei
scenos priežiūra rūpinasi Laima Šulaitytė-Day, Laura Patera ir Tumas Rusnak. Chormeisteris ir koncertmeisteris
buvo Ričardas Sokas, chormeisteriai - Jūratė Garbaliauskienė, Manigirdas Motekaitis, baletmeisterė - Salomėja Strižigauskienė. Premjeroje šoko Čikagos lietuvių
tautinių šokių grupės "Suktinis" nariai. Dalyvavo ir keturi
statistai. Scenos priežiūra rū
pinosi ir 18 "Morton H.S."
dramos studijos mokinių .
Gana daug apie Traviato.r
premjerą buvo kalbėta Jaunimo centre įvykusiame pabaig-

Sustoti
Niekad negalim...
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Nepaprasto
skaidrumo poezija

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE

Nauja L. Šimkutės knyga
Lietuvos rašytojų sąjunga išleido Australijoje gyvenančios lietuvių poetės Lidijos Šimkutės naują poezijos rinkinį lietuvių ir anglų
kalba: Mintis ir uola l Thought and Rock. 2008
m. Lakoniška išraiška, prasiveriančios paslapties ir tylos bei erdvės pojūtis, lietuviškos etninės atminties sąlytis su Vakarų ir Rytų kultūrų
patirtimis - ryškūs L. Šimkutės lyrikos bruožai.
Leidinio aplanke, pristatydamas naują poezijos knygą, Nobelio premijos laureatas J.M.
Coetzee taip nusako poezijos paliekamą įspū
dį: "Rinkinio Mintis ir uola eilėraščiai yra nepaprasto skaidrumo, jie parašyti pasaulio atsivėrimo būsenoje, kai poetinė įžvalga kyla staiga kaip skriejantis paukštis".
Poetė Lidija Šimkutė skaitytojui jau pažįs
tama iš ankstesnių leidinių. Antrojo pasaulinio
karo sumaišties atblokšta į tolimą Australiją,
net ir per daugelį metų Lidija neprarado ryšio
su lietuvių kultūra ir kalba. Ji rašo poeziją
abiem kalbom - lietuvių ir anglų. Lietuvių
kalba yra išleistos jos poezijos knygos Antrasis
ilgesys (1978),Prisiminimų inkarai (1982, JAV),
Vėjas ir šaknys (1991, Lietuva), viena angliškai

L. Šimkutė, naujosios poezijos knygos Mintis
ir uola autorė, su Nobelio premijos laureatu
J.M. Coetzee (Ntr. iš autorės archyvo)
(The Sun Paints a Sash, 2000, JAV) ir keturios
dvikalbės. Šios tolimo žemyno poetės kūryba

yra verčiama į 9 kitas kalbas. Ji pati pristato
kitų tautų poeziją lietuvių skaitytojams. Pagal
L. Simkutės eilėraščius yra sukurta keli šokių
spektakliai Australijoje ir Europoje, autorė
dažnai dalyvauja poezijos vakaruose ir festivaliuose, skaito savo kūrybą.
Mintis ir uola l Thought and Rock - penktoji
dvikalbė Lidijos Šimkutės poezijos knyga. SK

"Jeigu reikia, tai reikia"
Atkelta iš 4-to psl.

suase,

bendravimą

su meno, mokslo, teatro

žmonėmis ir jaunimu, jo mėgstamas knygas ir
keliones. Įdomūs knygos skirsniai apie jo ge-

V. Aliulis rašo: "Laiminga buvo mano kuParapijose ir kitose darbo vietose ne- neralinio vikaro darbą marijonų vienuolyne
trūkdavo prijaučiančių žmonių, palankių kai- Romoje, veiklą rengiant spaudai Naująjį Tesmynų kunigų. Ir vyresnybė neskriaudė". Kil- tamentą ir kitų beveik visų liturginių leidinių
nojo jį kas dveji treji metai iš vienos parapijos galutinį parengimą leidybai.
Kun. V. Aliulis niekada nebuvo abejingas
į kitą, bet jaunasis kunigėlis neprieštaravo. Jo
motto buvo - "Jeigu reikia, tai reikia". Greitai savo tautai, jos nuopuoliams, sopuliams ir
V. Aliulio parapijiečiai - lietuviai, lenkai, gu- skriaudoms. "Daug ką galima atleisti, bet kad
dai pajusdavo pagarbą ir pasitikėjimą savo bedievybė per pusę šimtmečio šitaip dvasiškai
teisingu geranorišku klebonu, kuris prabilda- nuniokojo dorą tautą - niekaip ir niekada" vo į juos jų kalba (V. Aliulis savarankiškai iš- sielvartauja autorius. Tačiau knygą jis baigia
moko lenkų kalbą, gerokai pramoko gudų optimistine gaida: lietuviai grįžta prie Dievo,
kalbos). Parapijiečių šeimos pradėdavo uoliau mokosi gyventi laisvi ir būti vertais laisvės.
Vieno žasiąganio istoriją skaičiau su diir noriau dalyvauti šventinėse apeigose. Kiekvienos tautybės parapijiečiai dalį giesmių at- džiausiu malonumu ir susidomėjimu. Juk jos
giedodavo savo kalba. Kai kurios lenkaitės sa- autorius yra mano dėdė, mano mamos pusbrovo noru eisenoje dalyvaudavo apsirengusios lis, mano močiutės krikštasūnis. Jo atsiųstoje
lietuviškais tautiniais drabužiais. "Gražu buvo knygoje radau ne tik mielą užrašymą man, bet
žiūrėti, kai tėvas neša kryžių, o iš šonų - du ir nurodytą puslapį, kur jis taip gražiai rašo
liekni jauni sūnūs. Duktė - choristė. Tokių apie mano tėvus, ypač mamytę, pamini ir matvirtų šeimų buvo nemažai. Gražiai sugyve- ne. V. Aliulis visada stengėsi palaikyti glaudžius ryšius su giminėmis. Mano tėveliams
nom", - džiaugiasi klebonas.
Tais niūriais Dievo ir Bažnyčios niekinimo lankantis Lietuvoje Gie gyveno Toronte ), kun.
ir neigimo laikais, nežiūrint daugybės draudi- V. Aliulis noriai juos sutikdavo ir pabendraumų ir bauginimų, Lietuvos kunigai atlikdavo davo. Savo širdies šiluma jis dalijosi su mumis
visus reikiamus religinius patarnavimus savo ir svečiuodamasis Toronte. Prisimenu, sukviestikintiesiems. Netgi bolševikų priespaudos davome kaimynes ir kartu su juo skaitėme
metais tikinčiųjų padangėje kartas nuo karto Bibliją, aiškinomės. O vakarais mudu su Dėde
sužibdavo vienas kitas ryškus žiburėlis. Pavyz- vaikščiojome gatvele ties mūsų namais ir kaldžiui, Liturginė komisija sugebėjo parengti bėjom Rožinį. Tai paskatino mane nepamiršti
Altoriaus knygas, paruošti ir išleisti Maldyną, maldų ir dabar. Maldos padeda man nusirakalendorių - žinyną paversti Almanachu. Pa- minti, būti geresnei, atlaidesnei. Niekada nesirodė kun. V. Aliulio redaguojamas žurnalas užmiršiu savo kelionės į Romą. Kunigas nepaKatalikų pasaulis. Pagaliau prasidėjo Atgimi- prastai nuoširdžiai ir šiltai globojo mane ir
mano kelionės draugę. Svečiavomės marijonų
mas, šventovių atšventinimai.
Savo knygoje Vieno žąsiaganio istorija V. vienuolyne gegužės mėnesį. Kartu su juo vaAliulis gana plačiai nušviečia Sąjūdžio laikus, karais kalbėjome Marijai skirtas maldas, Roprasidėjusį Lietuvos atgimimą. Autorius pa- mos vienuolyno koplyčioje skambėjo Dievo
brėžia, kad Sąjūdis pakėlė tautos dvasią, verž- motiną šlovinančios lietuviškos giesmės. Ne išlumą, išvedė Lietuvą į nepriklausomybę ir ją dildomą įspūdį paliko seselių ir brolių vienuoįtvirtino. Jis džiaugiasi, kad Lietuvos žmonės lių nuostabiai gražiai giedamos mums negirnesuklydo išsirinkdami prof. V. Landsbergį, dėtos giesmės. Palikome Romą didžiai dėkin
kurio vadovaujama nepriklausoma Lietuva gos, kun. V. Aliulio dėka ne tik daug pamačiu
nepasuko rytų kryptimi. Daug teisingų drąsių sios ir sužinojusios, bet ir praturtėjusios dvaužmojų buvo. Tačiau tai truko neilgai. Auto- siškai.
Kunigas V. Aliulis, kol turėjo daugiau lairius su kartėliu rašo apie nedovanotinas Sąjū
džio klaidas, nepadarytus darbus, apviltus ko ir sveikatos, mielai skaitė Tėviškės žiburius,
žmonių siekius. V. Aliulis mano, kad dalis kal- jo manymu, "šauniausiąjį išeivijos laikraštį".
tės tenka ir Bažnyčiai. Ji pabrėžtinai laikėsi Aš manau, kad ir Tėviškės žiburių skaitytojai
nuošalyje. Jis ne tik kaltina, bet ir nurodo ob- su įdomumu atsivers knygą Vieno žąsiaganio
istorija ir bus dėkingi kunigui už nuoširdžius ir
jektyvias priežastis, kodėl taip atsitiko.
Manau, skaitytojui bus įdomu skaityti atvirus jo pamąstymus ir atsiminimus, už jo
apie kun. V. Aliulio susitikimus su šv.Tėvu, darbus Lietuvos Bažnyčios ir tautos labui.
dalyvavimą svarbiuose tarptautiniuose kongreAldona Šukevičiūtė-Barbatavičienė
nigystė.
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Šiaulių dailės galerija,
po pusmečio pertraukos, kai
vyko atnaujinimo darbai,
š.m. kovą šventiškai paminė
jo 15-jį savo gimtadienį
dviem autorinėmis parodomis ir koncertu. Galerijos
atnaujinimo metu buvo pakeista šildymo ir ventiliacijos sistema, įrengtas specialus įvažiavimas ir keltuvas neįgaliesiems. Gimtadienio koncerte dainavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija".
Pirmoji galerijos paroda
buvo Valstybinės kultūros ir
meno premijos laureato Vytau to Balčyčio fotografijų
paroda. V. Balčytis laimėjo
premiją 2006 metais už su
sąvokomis susijusių fotografijų ciklus "Peizažai", "Vilniaus vaizdai" ir "Lietuvos
miesteliai". Parodoje rodomas
dienoraštinis ciklas, rodomos
senos (1965 metų) ir naujos
fotografijos, vaizduojančios
įvairias Lietuvos vietas.
Antroji paroda - pomirtinė grafiko Audriaus Puipos
(1960-1997). Jo kūryba patraukia dėmesį savo - iš pirmo žvilgsnio - detaliais realistiškais vaizdais, kuriuose
atidžiau pažiūrėjus pamatai
bilduką ar šventąjį tupintį
kažkur kamputyje ar sėdintį
ant spintos, virš lietuviško
kaimo skrendantį ant kilimo
Aladiną, ar nykštuką Muką.
Jo paveiksluose nestinga komiškų istorijų, šaržo, subtilios
ironijos, nostalgijos prabė
gančiam laikui.
Režisierės Inesos Kurklietytės ilgo metražo vaidybinis filmas Sibiro Madona
filmuojamas Trakų Vokėje.
Filmas remiasi istoriniu faktu: Sibire buvo iš tuščių konservų skardinių sukurtas
Madonos paveikslas, kuris
vėliau tremtinių buvo išgabentas iš lagerių ir slapta keliavo per pasaulį. Šiuo metu
jis yra lietuvių jėzuitų koplyčioj e Čikagoje. Filme atskleidžiama skausminga jaunų žmonių meilės istorija, paliečiama visais laikais svarbi
žmogaus orumo išsaugojimo
sunkiausiomis gyvenimo są
lygomis tema. Filmo veikė
jai jauni tarpukario mokytojai Morta, Elena ir Edvardas, susitikę Sibiro tremtyje,
kuriuos vaidina Marijonas Miku tavičius, Benita Vasauskaitė, Toma Vaškevičiūtė.

dybinis filmas apie vaikus
Varnų ežeras (2007).
Vilniaus Radvilų rūmuo
se kovo 27 d. atidaryta lietuvių monumentaliosios tapybos klasikės, portretistės,
dailės pedagogės, profesorės

Sofijos Veiverytės retrospektyvinė tapybos ir piešinių paroda, kuri tęsis iki birželio
25 dienos. Parodoje beveik
pusšimtis didelio formato
tapybos darbų, 16 reprodukcijų, apie 10 piešinių. Darbai
surinkti iš įvairių Lietuvos
muziejų ir autorės privataus
rinkinio. Kilusi iš netoli Veiverių miestelio esančio kaimo, vaikystėje auginusi arklius, dirbusi ūkio darbus, dailininkė 1949 m. baigė freskos
ir mozaikos specialybę Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute. Nuo
1954 m. dalyvauja parodose.
Sofija Veiverytė yra laimėjusi daugybę premijų, apdovanojimų Lietuvoje ir užsienio parodose, DLK Gedimino ordiną (1996) ir Estijos
Baltosios žvaigždės ordiną
(2004). Pasak parodos kuratorės N. N evčesauskienės,
"dailininkės kūryboje išskiriamos trys sritys: monumentalioji dailė, molbertinė
tapyba ir piešinys. Figūrinė
se kompozicijose, portretuose ryškus autorės sugebėji
mas perteikti vaizduojamo
asmens dvasios būseną, monumentaliai ir drąsiai apibendrinti psichologinį tipą.
Kartais autorė naudodavo
grotesko, deformavimo, neišbaigtumo raišką, kartu pabrėž
davo jos mėgstamą stipraus,
gražaus žmogaus idėją".
Kauno senamiestyje esančiame įvairių tautų kultūros

centre valstybinis Gaono žydų muziejus kovo 14 d. atidarė Vilniaus geto plakatų
parodą. Pora šimtų plakatų
ir kitų vertingų geto dokumentų buvo aptikta 1944 m.
pabaigoje geto griuvėsiuose.
Trylika plakatų buvo išstatyti
parodoje. Tie plakatai, pasak Gaono muziejaus direktoriaus Marko Zingerio, yra
liudijimas, kad gete, greta
mirties ir neapykantos, sugebėjo išlikti viltis ir tikėjimas,
pasiaukojimas ir gėris, "tai
geto kultūrinio ir dvasinio
gyvenimo metraštis, kurį 'rašė' į nelaisvę suvaryta šviesuomenė, žydų elitas ir paAštuonių dokumentinių prasti žmonės, sugebėję ne
ir vaidybinių filmų autorė l. tik priešintis prievartai, bet
Kurklietytė 1993-1996 me- ir kurti, šviestis, puoselėti
tais studijavo kino režisūrą laisvės viltis".
Lietuvių PEN centras
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje (LMTA), staža- 2007 metų vertėjo krėslą dovosi Paryžiaus aukštojoje ki- vanojo vertėjai iš anglų kalno mokykloje. Nuo 1996 m. bos Danguolei Žalytei už
LMTA mokomosios kino ir sodrų, gyvą sudėtingo origitelevizijos studijos direktorė. nalo teksto ir indiškų realijų
Jos darbų sąraše trumpo perteikimą verčiant kašmyrų
metražo filmai Likit sveiki, kilmės britų rašytojo Salman
Vyrai, Baltas vėjas, Moterų Rushdie romaną Klounas
paslaptys, Lengvas raganavi- Šalimaras, kurį 2007 metais
mas, Pašaukimai, Kristina išleido leidykla "Alma litteKristuje ir pilnametražis vai- ra". GK
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Kelionė į kitokį pasaulį
Ten akmenys daug

kalbėjo

apie

GEDIMINAS KURPIS
Tęsinys

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:
Su nekeičiamu
5 metų term. indėlius .......•3.25%
nuošimčiu
1 metų "cashable" GIC .....•2.50%
1 metų GIC-met. palūk•.....•2.75%
1 metų •.......5.25%
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
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Abu Simbel
Sugrįžę iš Agilikos salos, ruošėmės kelionei į Abu Simbel, apie 200 km į pietus nuo
Aswan. Po teroristų antpuolio 1997 metais,
turistų kelionės į Abu Simbel organizuojamos
su karine palyda. Pirmas ir paskutinis automobilis - kariški visureigiai su automatiniais
ginklais, visi lengvieji automobiliai ir autobusai gauna eilės numerį ir kariškį palydovą, ir
visi važiuoja plačiai išsidriekusioje kolonoje,
atvykus suskaičiuojami. Visas kelias, nors ir
asfaltuotas, bet per dykumą. Jokio namelio,
jokios benzino kolonėlės, kol pasiekėme kelionės tikslą.

Abu Simbel dviejų šventyklų ansamblis,
buvo perkeltas iš Nasser ežero dugno su
UNESCO suorganizuota viso pasaulio parama. Kadangi šventyklos buvo iškaltos uolose,
jos buvo supjaustytos į 1,042 blokus, sveriančius po 20-30 tonų. Perkėlimas buvo baigtas
1968 metais.
Šventyklas pastatydino XllI š.pr.Kr. faraonas Ramses 11. Didesniąją šventyklą dedikavo Egipto dievams, didesniųjų miestų globė
jams: Thebes globėjui Amun, Memphis globėjui Ptah, Heliopolio globėjui Ra-Harakhty,
ir sau pačiam - Ramses 11. Mažesniąją- savo
mėgstamiausiai žmonai Nefertari ir meilės
deivei Hathor. Ilgą laiką šventyklos buvo smė
lio užpustytos ir tik 1813 m. šveicarų keliautojas J.L. Burckhardt jas surado.

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE

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

Mūsų tikslas -

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 Yo nge creec, uice 1508
M2M 4 3
Toronco,

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo

atstovė

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.
TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.)
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo. ąi
'lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI'

Abu Simbel didžioji šventykla
Didžiosios šventyklos fasadą puošia keturios 33 m aukščio statulos - visos jos sėdinčio
Ramses 11 (antrosios statulos galva nuskilo
per žemės drebėjimą prieš 2000 metų). Dievo
Re-Harakhty statula virš įėjimo žymiai mažesnė. Viduje keturkampės kolonos su 10 m statulomis prie jų. Sienos ir lubos išrašytos Ramses
11 žygdarbiais, ypač Quadesh mūšio 1275
m.pr.Kr. vaizdais, kur Ramses 11 sumušė
paskutiniuosius Egipto priešus hetitus ir paskui 38 metus ramiai viešpatavo. Mirdamas jis
paliko per 100 vaikų ir stipresnį bei turtingesnį

ses 11. Nefertari, padaryta panaši į deivę Hathor, dėvi ant galvos dvi plunksnas, karvės ragus ir saulės ritulį. Viduje sienos ir lubos padengtos bareljefais. Fotografuoti šventyklų viduje nebuvo leista. Šventyklos įspūdingos ne
tik milžiniškomis statulomis, primityviais inst-

Nilo

upės

laivas-viešbutis

rumentais gražiai išskaptuotu interjeru, bet ir
strategija bei technišku atlikimu
- nors šiuo atveju vartota moderni technika.
Sugrįžę atgal į Aswan, tuojau persikėlėme į
viešbutį-laivą "Radamis 11" (šveicarų bendrovės "Moewenpick" nuosavybė su šveicarais
virėjais, egiptiečiais patarnautojais). Tui vienas
iš maždaug 300 Nilo upe plaukiojančių, vienodai atrodančių keturaukščių laivų, kuriuose
kiekvienas gauna kambarį su langu ir visais
patogumais.

jų perkėlimo

Nilo upe į Luxor
Nilo upės pakrantės - derlingas juodžemis, amžiais gausiai maitinęs egiptiečius čia
augintais maisto produktais. Net ir Egipto vė
liavos juoda spalva simbolizuoja tą juodžemį.
Pakrantėse matėsi besidarbuoją žemdirbiai,
besiganą gyvulėliai, o upėje plaukiojo žvejų
laiveliai. Ieškojau gandrų, kurie iš Lietuvos
ten skrenda žiemoti, bet jie turbūt kitur varlinėja. Krokodilų šioje Nilo dalyje nebėra, jie
išlikę tik Sudano teritorijoje.
Pirmas sustojimas buvo prie Kom Ombo
šventyklos, kuri yra visai prie pat upės kranto.
Statyta 11 š.pr.Kr. dievo su sakalo galva Horus
ir dievo su krokodilo
galva Sobek garbei. Pradėjo statyti faraonas
Ptolemy VI, pabaigė
Ptolemy Xll (180-51
m.pr.Kr.). Sienos ir kolonos pilnos bareljefų
apie tų faraonų žygdarbius, laimėjimus mū
šiuose. Dengtame kambaryje du mumifikuoti
krokodilai stiklinėse dė
žėse - tokie vargšai susitraukę, mažyčiai, liesi,
kad rodos jų visai nebijotum pamatęs kur pa- Jo didenybė dievaskelėj.
sakalas Borus

Kai kurie šaltiniai teigia, kad Ramses JI laikais
(1279-1213 m.pr.Kr.) Mozė išvedė žydus iš Egipto.
Tačiau kiti šaltiniai nurodo, kad tai įvyko tuojau
po Akhenateno mirties (1334 pr.Kr), dar kiti - ko.d
Amenhotepo III-W laikais (1427-1352 m.pr.Kr)
arba Hyksos valdymo laikotarpiu (1648-1540
m.pr.Kr.). Senajame Testamente nei faraono vardas, nei išėjimo metai nepažymėti.

Atokiau stovinčios mažesniosios šventyklos fasade - dvi grupės po tris statulas: vidurinė karalienės Nefertari, apsupta dviejų Ram-

Skaistė Našlėnaitė

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

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

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

Kviečiame mažus ir didelius!

bet ne lietuviškai

Egiptą.

@RTODONTĖ
Dr.

senovę,

Abu Simbel mažoji šventykla

Dievo Borus šventykla Edfu
Kitas sustojimas - Edfu. Šiame miestelyje
šventykla pastatyta toliau nuo Nilo upės, todėl,
išlipus iš laivo, mus susodino po keturis į arklių tempiamus vežimukus, ir ristele nudardė
jom iki šventyklos. Šventykla pradėta statyti
237 m.pr.Kr., Ptolemy 111 laikais. Senovės
egiptiečiams ši vieta buvo šventa, nes, pasak
padavimo, čia sakalagalvis dievas Horus kovojo su savo tėvo Osiris žudiku, savo dėde Seth.
Man atmintyje geriausiai išliko dievo
Horus statula su dviguba karūna iš juodojo
granito: toks orus, elegantiškas, didingas
paukštis. (Bus daugiau)
(Ntrs. G. Kurpio)
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Pokalbis su administratoriumi
Vieninteliai lietuvių slaugos namai - "Labdara" yra
Toronte, šalia Prisikėlimo parapijos. "Labdaros" administratorius - Eric Harela, suomių kilmės, buvęs chiropraktas. Su juo pasikalbėjome apie
jo vaidmenį ir slaugos namų
išlaikymo klausimus. Pokalbis
vyko anglų kalba, jis išverstas
į lietuvių kalbą TŽ skaitytojams.
Supažindinkite mūsų
skaitytojus su savo patirtimi
slaugos srityje. Kokie darbai atvedė Jus į lietuvių slaugos namus?

- Gimiau Cobourg, ON,
nepertoli nuo Toronto. Lankiau York universitetą, Canadian Memorial Chiropractic
kolegiją ir Ontario College of
Naturopathic Medicine. Daugiau kaip 20 metų dirbau privačiose ir viešose įstaigose.
Baigiau įvairius Ontario Hospi tal Association ir Centennial College kursus ir gavau
administratoriaus leidimą per
Ontario Association for Non
Profit Homes and Services for
Seniors. Pasirinkau senelių
priežiūros sritį todėl, kad mano praktikoje daugelis pacientų buvo vyresni, ir aš su jais
jaučiausi laisvai. Jie su amžiumi įgyja gausios patirties ir žinių, kuriomis visiems naudinga pasidalinti.

PARAMA
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių

"Labdaros" slaugos namų admini; tracija - l eil. iš k. raštinės
mitybos vedėja Tamara Szczepanska, programų vedėja Liliana Gavrilovic administratorius dr. Eric Harela, slaugos reikalų direktorė' Beata Malizia
aplinkos priežiūros vedėjas Vladas Sinila Ntr. R. Jonaitienė~

vedėja Angelė Ambrozaitienė,

paaiškinimus pateikti Jūsų
spaudoje, Tėviškės žiburiuose
- tai būtų labai naudinga. Galite siųsti klausimus man - lietuviškai arba angliškai administrator@labdara.ca.
- Kaip pasisekė "BandAid" vajus, kuriuo OLTCA
(Ontario Long-Term Care Association) stengėsi atkreipti valdžios dėmesį į lėšų trūkumą
provincijos slaugos namuose?

- Prieš 20 metų, dažniau
lankantys slaugos namus, įei
dami pajusdavo stiprų kvapą.
Dabar vartojamos sauskelnės
labai yra padėjusios panaikinti tokį nemalonų įspūdį visuose slaugos namuose. Sveikatos
ministerio George Smitherman pasakymas, kad jis sutiktų nešioti sauskelnes visą dieną galėjo suklaidinti klausytojus, nes pagrindinis klausimas
ne apie sauskelnes, bet apie
tarnautojų skaičių slaugos namuose. Seniau matydavom senelius tokioje prieglaudoje
nuolat gulinčius arba nuobodžiaujančius savo vežimėliuo
se. Dabar yra rengiami užsiėmimai, kuriems vesti yra skiriama daugiau tarnautojų. Visada galima tokias programas
tobulinti.
Šiais laikais turime sąly
gas teikti gyventojams svei-

- Vajaus metu buvo surinkta daugiau kaip 33,000 pasirašytų atsišaukimų atvirukuose, kurie buvo įteikti parlamento nariams. Džiaugėmės
biudžeto pranešimu kovo 25
d., kad vyriausybė skirs daugiau kaip 500 mln. dolerių papildomų 9,000 slaugytojų
samdymui, įskaitant 2,000 il- Koks yra Jūsų, kaip adgalaikės slaugos reikmėms.
ministratoriaus, vaidmuo "LabTaip pat $107 min. skiriami
daroje"?
2,500 asmeninės priežiūros
kesnį maistą, specialią mitybą
- Mano užduotis yra už- darbuotojų (personai care
to reikalaujantiems. Pernai,
tikrinti, kad "Labdara" atliktų workers) samdymui bei $278
metų pabaigoje, dotacija šviesavo paskirtį - tinkamai pri- min.įvairioms programoms.
žiam maistui pakilo nuo $5.49
žiūrėti senelius, išlaikyti slau- Supažindinkite skaityto- iki $7 asmeniui. Tuo metu
gos namuose lietuvišką kultū jus su bendra slaugos namų
"Labdaroje" buvo skiriama
rą ir lietuviškus užsiėmimus.
tvarka - kaip visa tai finansuo- $5.70 žmogui, kad galėtume
Visi tarnautojai yra parengti jama?
teikti lietuvišką maistą. Nėra
seneliams teikti kuo geriau- Slaugos namai finansuo- abejonės, kad priežiūra dabar
sias paslaugas, gerbti juos ir
yra daug kokybiškesnė negu
užtikrinti, kad jie jaustųsi jami ir valdžios, ir paties gybuvo prieš 20 metų. Tačiau
esantys saugioje, malonioje ventojo. Kaina gyventojui yra
dar nėra pakankamai lėšų tinaplinkoje. "Labdaroje" mes valdžios nustatoma kasmet, ir
kamai
prižiūrėti visus, ypač
džiaugiamės galėdami tai pa- yra ta pati visoje provincijoje,
sergančius demencija arba Alsiekti ir įvykdyti visus reikala- bet kurioje vietovėje. Neįs
zheimerio liga. Tokie gyventovimus, kuriuos nustato pro- tengiantiems mokėti gali būti
nėra "sukvailioję", bet pajai
vincijos įstatymai. Naujas pa- nuleista, priklausomai nuo gyliesti
ligų, kurios su amžiumi
slaugas ar idėjas stengiamės ventoj o tikrų pajamų. Provinpradeda
paveikti smegenų
cijos mokamos dalies lygis yra
įvesti atsargiai juos įvertinę.
veikimą. Todėl jiems būtina
"Labdaros" finansai adminis- grindžiamas informacija, kudidesnė priežiūra, kad nepatruojami atsakingai, lėšos yra rią slaugos namai pateikia
kenktų sau ar aplinkiniams naudojamos sąžiningai, pagal apie gyventoją. Anksčiau ta vėlgi reikia daugiau tarnautodalis priklausė nuo gyventojo
numatytą joms paskirtį.
ligos, t.y., kiek gyventojui rei- jų. Kas yra slaugęs tokius ligo- Kaip siūlytumėt dar pa- kalinga slaugymo. Tai vadino- nius namuose, žino, kaip sungerinti "Labdarą" šiuo metu?
si Alberta Health Classifica- ku yra juos prižiūrėti.
Dėkojame už pokalbį - Norėčiau matyti dau- tion. Naujoje sistemoje, kuri
daug
sužinojome apie slaugos
giau savanorių, paskiriančių vadinasi MDS, valdžios monamus.
Tikimės, kad ateityje
dalį savo laiko ir patirties mū kėjimas slaugos namams yra
galėsime
vėl paskelbti inforsų gyventojų užsiėmimams. nustatytas pagal slaugos namų
macijos
šios
srities klausimais.
Taipgi būtų naudinga įsteigti pastangas ir pasisekimą išlaiKalbėjosi - R. Sakalaitė
programą, kuri priimtų stu- kant gyventojų sveikatą ir paJ onaitienė
dentus iš Lietuvos, studijuo- gerinant jų būklę, jų judrumą.
jančius slaugymą, gerontolo- Si MDS sistema jau daug megiją, socialinę rūpybą - 2-3 tų praktikuojama JAV ir Europoje, ir yra daug geresnė iš
mėnesių darbui "Labdaroje".
Atliekame visus paruošimo
Tokia programa dabar sėk esmės, nes ji atlygina už pair spausdinimo darbus.
gyventojų būk
stangas
gerinti
mingai veikia suomių slaugos
Prieinamos
kainos, aukšta kokyb~.
namuose Toronte. Jeigu skai- lę, ne išlaikyti didesnį skaičių
TEL.
(416)
2.52-6741
sunkiau
sergančių.
tytojai turėtų klausimų ar pa413 ROYAL YORK RD. TORONTO ON
- Kaip dar yra pasikeitę
siūlymų, kviečiu pasisakyti (prie Evarn]
Savininkas Jurgis Kutle~lus
galėtume tokius klausimus ir slaugos namai?
1

MOKA UŽ:

IMAME:

O. 75% Taupomoji sąskaita
iki 1.25~ kasd. palūk. čekių sąsk.
1.50% uz 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.
3.00% 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 ......5.15%
2 metų ......5.80%
3 metų ......6.25%
4 metų ......6.15%
5 metų ......6.50%
- su keičiamu
nuošimčiu ......4. 75%

Nuošimčiai

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKY~S • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PI~IG!NES PERLAIDOS (MONEY ORDERS)

KELIONES CEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)
KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

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

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

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

~

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

BSc , OLS .. O.Ll.P.

40 Burrows A.v enue,Toronto, Ontario M98 4W7
E-mail : tomse11kus@rogers.com

TEL: (416) 237·1893

FAX: (416) 237·0426

RATHBURN & WEST MIALL skubiai parduodamas erdvus 2 miegamųjų su gerai izoliuotu saulės
kambariu visiškai atremontuo
tame pastate. Autobusas prie
durų nuveža tiesiai Į požeminio
stotj. Arti prie mokyk 1lų, apsipir·
kimo.„ Pastatas turi žaidimų ir
gimnastikos kambarius, taip pat
yra pirtis, teniso aikštelė, vaikų
ža:i dimo parkas.
Prašoma kaina $149,900.
Dėl apžiūrėjimo

nedelsiant
SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, broker

416-879-4937
ar i namus 416-231-4937.

RE/ MAX WEST REALTY tiesiog
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Zinios iš Lietuvos
vietos ir bronzos medalių
Šiaulių "Šiauliai" savo aikštėje susitiko su "Alytaus" klubu
ir juos nugalėjo rezultatu
90:75 bei laimėjo seriją iki trijų perĘ,alių santykiu 3:0.
• Zydrūnas Savickas laimėjo ir antrąjį pasaulio galiūnų Čempionų lygos ratą Serbijoje, surinkęs 69 taškus. Po
dviejų ratų Ž. Savickas užtikrintai pirmauja bendroje
įskaitoje.

•

Lietuvių

• Po

Ntr. DELFI

pirmųjų

pusiaubaigmės

Eurolygos
rungtynių

ULEB ir FIBA iškilmingai
pagerbė 50 iškiliausių krepšininkų prisidėjusių prie Europos krepšinio klestėjimo per
pastaruosius 50 metų. Tarp
pagerbtųjų buvo ir Arvydas
Sabonis, sulaukęs šilto Madrido arenoje susirinkusių žiū
rovų priėmimo. Kiti du lietuviai - Šarūnas J asikevičius ir
Valdemaras Chomičius - iškilmėje nedalyvavo.
• Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) kovoje dėl
Žydrūno Ilgausko dalyvavimo
Peking olimpiadoje LKF atstovai NBA vadovams perdavė dvi galimas Ž. Ilgausko
draudimo sutartis, tačiau
amerikiečiai abiem variantam
turėjo pastabų. Nuspręsta,

l
l
l

T.

Soročins

ir užėmė 17-ąją vietą bei
iškovojo olimpinį kelialapį.
• Bulgarijoje pasibaigusiose Europos moterų šachmatų čempionate Lietuvos atstovė Viktorija Čmilytė (ELO
2466) iškovojo sidabro medalį. Lietuvė trijų žaidimų serijoje dėl vicečempionės titulo
2: 1 įveikė ukrainietę A. Ušeniną (2474).
• Šveicarijoje pasibaigusiose 120 dalyvių šachmatų
varžybose "Open Neuchatel
2008" Aloyzas Kveinys (ELO
koeficientas 2518), surinkęs 6
taškus iš 7 galimų, užėmė trekają

kad NBA teisininkai patys suformuluos tinkamiausią variantą. "Draudimą deriname
būtent su NBA vadovybe, nes
tai taps rimtu argumentu
Klyvlando "Cavaliers" klubui.
Jie negalės kibti prie trūku
mų, jei draudimo sutartį bus
patvirtinusi pati lyga", - sakė
LKF generalinis sekretorius
Mindaugas Balčiūnas.
• Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) baigmės ketvirtosiose
rungtynėse Kauno "Žalgirio"
komanda namuose susitiko
su Vilniaus "Lietuvos ryto" čiąją vietą.
• Vilniaus "VPU Šviesosklubo krepšininkais ir nugalė
Eglės"
rankininkės penktą
j o varžovus rezultatu 92:79.
kartą
iš
eilės
laimėjo Lietuvos
Baigmės serijos iki keturių
moterų
rankinio
čempionatą.
pergalių rezultatas dabar tapo
jau 3:1 kauniečių naudai. Lie- Vilnietės savo aikštėje 31:27
tuvos krepšinio lygos (LKL) nugalėjo Kauno "Žalgirio čempionato atkrintamųjų var- LKKA" klubą ir laimėjo baigžybų serijoje dėl trečiosios mės seriją 2:1. VP

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc.• LLB.
PACE LAW FIRM
• a m ninė žalo at ·iradu ·io ry-:iwn u kūno
užalojirnu ivi škojnna
+ imigracija i Kanadą
• te tamentų udaryma
• pa l ikimų tvarkymas
• nekiln jam turt pirkima /pardavima
• k n, uJtacij Li tuvo. r publik t i · klau. imai
295 The West Mali 6th Floor Toronto O M9 4Z4

Tel. 416 236-3060
Tinklalap is: www.pacelawtirm.com

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

įveikė ukrainietę

Fax 416 236-1809
l. paštru: lawyer,@ pac.elawfirm.com

13ilietai 'XIJI Lietuviq Tautin i ų l
.šokių -Švente; jau parduodami. l

l
l
l
l
l
l
l

Aurelijaus Petir Almonto Kybarto automobilis "Green Rain" ("Žaliasis lietus") pirmajame 2008
m. bekelės lenktynių pasaulio
taurės varžybų rate TunisasLibija užėmė 18-ąją vietą tarp
56 varžovų. Tai geriausias lietuvių rezultatas pasauliniame
visureigių lenktynių istorijoje.
• Italijos Romoje vykstančiose pirmosiose graikų
romėnų imtynių atrankos į
olimpines žaidynes varžybose
Lietuvos atstovas Mindaugas
Mizgaitis svorio grupėje iki
120 kg pateko į baigmę ir užsitikrino kelialapį į olimpines
žaidynes.
• Vengrijos Budapešte vykusių paskutinių Pekino olimpinių žaidynių stalo teniso
varžybų atrankoje dėl 17-41
vietų kovojančių stalo tenisininkių grupės baigmėje lietuvė Rūta Paškauskienė 4:1 •
raičio

A. Sabonis

„ ••••• - • - • - • - • • - „
Š O KI
V E TĖ - e kmad i enį, liepo 6cl. l :3 0 v.p
_ _ Bili tai @ "9.50
Bilietai
5 ( ai kams iki 12 metlĮ
arbė bi lieta i (ložėje e, $75
r reikalinga pritaik ma neį galie ms?
us ip aži u imo Vakara - še ta d ie n j lie 1>os Sd . 8 v.

Bilietai

30

Ba nket as - e km a die nj , li epos 6d . 7 v.v
_ _ Bili tai @ 85
Rezer uota 1O i tu banketo tai a @ 800
_ _ Jaunimo banketo bili tai @ 35
alkoholin iai gėrima i nebu parduodami)
_ _ Tik šokia i JO .. @ 25

LIETUVIŲ TAUTINIŲ

šOKIU

B ili e t ų P aketa i
_ _ usipažinimo vakara ir bank tas @ $ l 05
_ _ Su ipažinimo šokiai ir jaunimo banketa c. 60
_ _ l O biliettĮ i u ipa žinimo akarą ir rezervuotas
10 i tu tala @ $1 050
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rašyti: (
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Xll 1 Fo lk Da n ce Festiva l
2608 a nha tta n A e. #A. ontr o e, CA 91020
eapmokcti bilietai nebu iunčiami . Bilietai bu pa ilĮ ti laike 4-6 a aičių
e kį
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ftr MA~V FOUR SEASONS
KJ'"J'l'P'UK\. REALTY LIM ITED
Assoclate Broker, 67 Flrst Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Re ·um:ction Rd. oronto ON M9A G l

Tel.: 416- 89-5 31

Parduodant, perka nL

ar tik dėl informacijos
apie namus, V'dSarnamius, ūkius , žemes
Wa~go. ,

' tayne rio ir

""" Co llingwo odo apylinkėse kn.:ipk itės

i

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

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

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com
Jūsų

sutelkta ·pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.l 7mLn. dol.,
pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms
Kanadoje ir Lietuvoje 0.3 min. d L

Remkime Kanados lietu vių fondą
ir prisiminkime j j savo testamentuose!
Raštinės darbo valandos: pirmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo plrmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleldimui nuo pajamų mokesčių.

DR. STASYS DUBICKAS
DAN TŲ

GYDYTOJAS

~.-:-~7~--\v:...~"-· 4'<..~

<

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

(905) 333-5553
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR STW.
LAIDOTUVIŲ

NIAMAI

LEDAS

REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING

TORONTE
ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

2008.V.21.
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;&fJAU~IMO

Lietuvos žiedas - 2008"

Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalis "Rytų Lietuvos
žiedas - 2008" prasidėjo jungtiniu koncertu Lietuvos vaikų ir
jaunimo centre Vilniuje, baigiamoji šventė vyko Vilniaus
Kongresų rūmuose. Festivalyje "Rytų Lietuvos žiedas - 2008"
l?arodyti sa':_O menin!us gabumus turėjo progos Elektrėnų,
Salčininkų, Sirvintų, Svenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus,
Ignalinos rajonų ir Visagino miestų savivaldybių moksleivių
meno vienetai. Festivalio koncertuose dalyvavo dešimtys instrumentinių ansamblių, džiazo grupių ir orkestrų. Jau tradiciniu
tapusio festivalio organizatoriai - Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybes bei Vilniaus apskrities viršininko administracija. Inf.
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ZODIS

-=========:1 Į VAI R l OS Ž l N l O s~::::::====
Gegužės 8 d. Vilniuje įvyko ketvirtasis Lietuvos-Lenkijos
Jaunimo mainų fondo komiteto susitikimas, kuriame buvo
svarstomas 2008 metais pateiktų jaunimo mainų, renginių,
informacinių projektų finansavimas. Fondas antrus metus iš
eilės finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus, renginius, susitikimus, informacinius projektus, skatinančius abiejų
šalių jaunimo bendradarbiavimą, geresnį tarpusavio supratimą, toleranciją, keitimąsi gerąja patirtimi. Daugiau informacijos galima rasti Jaunimo reikalų departamento tinklalapyje: www.jrd.lt. Inf.

IŠ MOKSLEIVIŲ KURYBOS

Pavasaris

Rokiškio "Romuvos" gimnazija
Atėjo pavasaris

už lango. Juk kiekvienas iš
Pramerkiu akis ... O aplink mūsų žino, kad reikiamu metu
tik dangus. Giedras, šviesus. iš tamsiausio debesies išlįs
Nors ... Tavo širdyje lyja lie- saulės spindulėlis ... Vertėtų
tus ... Akys džiaugiasi tik dėl susimąstyti. Gal jis priklauso
jų. Jie. Jie nesupras. Nereikia. tau?
Blogio ir taip per akis. Jo ne*
užteks visiems ... Nereikia ...
Iššvaisčiau baimę. Liko
tik bespalviai sapnai... Neapsi*
metu.
Baimės tikrai nebeliko.
Saulė. Spinduliai. KiekPabandyk.
.. Užsimerk. Įkvėpk.
vienas iš jų turi savo paskirtį.
Gal
ore
dar
liko šiek tiek
Vienas priklauso man. Aš jau
baimės?
Paskutiniam
sapnui.
seniai jo saulės prašiau. Nepatikėsi, bet vieno ir taupa*
prašiau. Pasisekė, nes kiti jau
Šis oras man primena taužimti. Vienas pranašauja ve .. Toks šaltas, nepakenčia
meilę, kitas skleidžia džiaugs- mas, abejingas ... Tūkstančiai
mą. Dar penki saugo žmones.
aštrių adatų ir šukių sminga į
Likusieji sėja gėrį širdyse, šil- mane. Taip, tai tu. Sugrįžai...
do sielas ir mintis. Visi kartu Veltui..
jie dovanoja svajones. Keli iš Gabija Deksnytė, 2 d(g) kl.
jų, jas pildo.
Atsiuntė bibliotekos vedėja
Visai nesvarbu, koks oras
Reda Kiselytė, Rokiškis
Jūsų

Puošia pievas kiaulpienių žiedai,
Skraido drugeliai linksmai.
Čiurlena upelis ramiai,
Nerimsta namuose vaikai.

nuostabus,
Sužaliavo visa aplink mus.
Atbėgo vėjelis iš laukų

*

Siūbuoja šakelės karklų.

Piešinys ir eilėraštis GABRIELĖS TAMINSKAITĖS, Vilnius
TORONTO MAIRONIO

LIETUVIŲ

MOKYKLA

paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatolog i nė klinika

Dr.

Toronto Maironio mokyklos mokinukai iškilmingose Mišiose, minint mokyklos 60-metį š.m.
balandžio 19 d. Anapilyje, Mississaugoje
Ntr. R.D. Puterių

Gintarė Sungailienė

rJJ.

(905) 785-3900

(905) 271-7171

115 Lakeshore Road .
104-3945 Doug Leavens Blvd.
Missis
auga,
ON
LlG
1E5
Missis auga, N LlN OA5
9
.___ ___, www.watersidedental.ca
www.9thlinedental.ca

MARGUTIS Parcels

O

Raizginys
įvaldę tik politikai, o Kalėdų senis tik Ia~
Saviugdos specialistai pataria neturėti kios fantazijos menininkas ...
1~ blogų minčių. Deja ... Jos gimsta ir gimsNeapgalvotas skubėjimas
ta ... Kas gali įvertinti: teigiamo ar neigiaAnt stogo darbininkai lieja dervą. Saumo mąstymo manyje daugiau?
go kojas nuo lipnios dervos. Kodėl mes
Magija
savo gyvenimuose nesisaugome ir taip no~
Niekuomet nesigilinau į magijos subti- riai veržiamės į raguotųjų pasaulį?
~
lybes. Šventės ... Burtų lazdelės mostus
Reda Kiselytė Rokiškis
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~~~~

E::
<

z

4134 Dundas St. West, Toro nto, ON. M8X 1X3 Fax: (4 16) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m.

gegužės

21 d. ir birželio 1' d.

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. gegužės 21 d. ir birželio 1' d.
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233·460 l
or l parcel

gegužės

s300*
oti

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

•

PEOOS SPECIALISTAS

1 - birželio 26, 2008

$800
birželio 27 -

***

s300*
off

Bilietai i Lietuvą 2008
rugpjūčio

11 , 2008

$1,150
oro uosto mokesčia i papildomai $250
Finnair avialinijos. Toronto - Vilniu s
per Helsinki

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

CHIROPODIST
)>

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

PIR

DEFORMACIJOS

DEFORMACIJO IR

RYBELINIAI USIRGIMAI
)> ĮA UGĘ

>-

NAGAI

Vl -T INĖ

+

PLOKŠČ I APĖDYSTĖ

rR EIS

+

OS UTRIKIMAI

PĖDOS DEFORMAC IJ Ų

TAISYMA ORTOPEDINIAIS

l D KLAlS

EJAUTRA IR

CH IRURGI lS GYDYMAS
... S

El ENO

KLA DUMAJ

KAUSMAI

TŲ

)> NAGŲ

0.b Orav Travel Inc.

+ VAIKŲ

KULNO SKAUSMAI

>- PEDOS
)>

ROBERTAS NEKRAŠAS

!ORŲ P DŲ PR! ŽICTRA

+ PRllMAME V ISUS
PLA TNIU DRAUDIMUS

+ T

RILŪ

IRA KIA !

LIGONIUS PRllMAME:

352 WILLSON ST.E., ANCAST R, Ont. E . (905) 648-9176
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Įžymaus veikėjo
Aa. Petras Kisielius mirė

2008 m. ge~ės 4 d. Ebnhurst

ligoninėje, Čikagoje. Velionis
baigė VDU Medicinos fakultetą Kaune. Vėliau Tuebingeno univ. (Vokietijoje), apgynęs daktaro disertaciją, gavo
daktaro laipsnį. Atvykęs įJAV
ir išlaikęs Illinois valstijoje medicinos egzaminus, ilgus metus dirbo gydytoju Ocero, IL.
Ateitininkas nuo pat mažens. Buvo Ateitininkų federacijos vadas, Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdybos pirmininkas, steigėjas ir ilgametis Ateitininkų šalpos
fondo pirmininkas, vienas iš
Ateitininkų Namų steigėjų.

Dirbo labai aktyviai su acero
ir moksleiviais, bū
damas ilgametis Cicero kuopos globėjas.
Nuo 1958 m. ilgametis
JAV LB tarybos narys; LB 50

jaunučiais

netekus

AtA

vių dainų šventės Lėšų telkiSIMONAIČIUI
mo k-to pirmininkas; ilgametis dienraščio Draugas leimirus,
dėjų Tu.rybos pirmininkas ir
reiškiame gilią užuojautą ilgametei valdybos narei
"Draugo" fondo pirmininkas;
JANINAI
SERIANNI, .kitiems broliams bei seserims ir
Liet. Katalikų spaudos drauvisiems šeimos nariams gijos pirmininkas; Lietuvių
Prisikėlimo parapijos sporto klubas ·~m"
Fronto bičiulių centro valdybos ir tarybos pirmininkas.
Vienas iš "Į Laisvę" fondo
steigėjų; Cicero šv. Antano ==~ ATSIŲSTA PAMINĖTl .....- parapijos Lietuvių klubo steiBirutė Žilinskienė-Papečkienė Netikėk, kad liūdesys begalis,
gėjas; Jaunimo centro tarybos
eilėraščiai, 290 psl. ir viršeliai. Maketavo ir spausdino UAB
narys ir stambus rėmėjas. Po- "TuleSAT pressa", V. Kudirkos g. 20, LT-4520, Marijampolė.
piežiaus Jono Pauliaus 11 ap- Tiražas 300 egz. Kaina nepažymėta.
A.a. dr. Petras Kisieliu
dovanotas šv. Silvestro riterio
ordinu. Lietuva, įvertinusi jo PAREMKITE Tiriikir žibu.
m. Jubiliejaus komiteto įnašą lietuvybei, apdovanojo rlua auka ar garbės prenumepirmininkas; LB vicepir- Gedimino ordinu. Gavęs daug rata, testamentiniu palikimu. Iš anksto clėldnrĮmininkas; PLB seimo pirmi- įvairių kitų apdovanojimų.
7Z kUl;Jai
ninkas. Vienas iš ALF steiPalaidotas š.m. gegužės
gėjų, ilgametis ALF tarybos 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių
narys; Pasaulio Lietuvių šokių kapinėse. Netekti liūdi ir artiBESTWAYTO
šventės Rengimo komiteto muosius užjaučia Kanados lieTRAVEL Inc.
Royal Yor1< Plaza.
pirmininkas; Pasaulio Lietu- tuviai. lnf.

- - - - -...1SKAITYTOJAI
APIE VASARIO 16-0SIOS GIMNAZUOS
PAIEŠKAS
Prieš metus dabartinis direktorius Andrius
Šmitas pareiškė 2009 metų vasarą išeisiąs į pensiją, todėl reikia per dvejus metus suieškoti, kas ji
pakeistų. Dveji metai - tokioms paieškoms ne
per ilgiausias laikas, jei norima suieškoti gerą
direktorių, pasišventusį už nedirektorišką atlygi
dirbti materialiai vargingoje gimnazijoje.
Po vienerių metų brangaus laiko konkursas
dar nepaskelbtas. nesa, yra žinutės apie konkursą i ši postą Vokietijos LB Informacijose bei internetiniuose gimnazijos, Frankfurto apylinkės
puslapiuose, tačiau tai vietinės reikšmės leidiniai. Tiesa, dvi dienas galima buvo paskaityti
skelbimą DELFI portale. Nei Lietuvos laikraščiuose (Dia/,ogas,Li.et. rytas ar pan.), nei JAV, Kanados ar Australijos lietuvių spaudoje skelbimai
nebuvo spausdinami. Kaipgi tad norima, kad iki
nurodyto termino, 2008 m. rugsėjo 1 d., per taki
trumpą laiką, atsirastų bent pora tinkamų kan-

ALGIUI

------------------.....

1500 Royal Yor1< Rd.,
Toronto, ON M9P 366

KELIONIŲ AGENTĖ

PASISAKO ....- - - - ir duomenys apie juos: išsilavinimas, pedagoginis
stažas, patirtis kituose darbuose. Reikėtų pagrįsti
ir kandidato parinkimą. žodžiu, gimnazija yra
visos išeivijos istorijos ir dabarties dalis, tad rinkimai į jos vadovo postą turėtų vykti ypač skaidriai. Svarbu yra, kad, atėjus laikui, nebūtų graibomasi su laikinais sprendimais. 'Ibkiu atveju turėtų likti dabartinis direktorius, kol bus surastas
nuolatinis jo vietos perėmėjas.
Bronė Lipiienė, Vokietija

LIETUVOS PILIEl'YBĖ
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus išimties tvarka neseniai suteikė Lietuvos pilietybę
lietuvybės ir tautiškumo puoselėtojui, poezijos
vertėjui ir dailininkui, Kanados piliečiui monsinjomi Stasiui Žiliui. Man tai čia labai neaišku,
kodėl išimties atveju? Juk m.onsinjoras yra grynas lietuvis, tai jam automatiškai turėtų būti suteikta Lietuvos pilietybė, bet tie seimo nariai to
nesupranta. Jei rusams nepavyko sunaikinti
lietuvių tautos, tai dabar patys lietuviai save
didatų?
Vokietijos LB Informacijose ir kitoje išeivi- sunaikins su savo pilietybės Įstatymu.
L Stankevious
jos spaudoje turėtų būti paskelbti visi kandidatai

ASTRA SKUPAIT~-TATARSKY

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

BILIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems i Lietuvą,

pradedant

$600 + mok.,

Lougheed Funeral
Home

kelionių draudimai,
kelionės Karibų salas.

i

Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

Cc ll (416)

Žmonės, kurie atjaučia kitus

473-9020

Fax: 416 249-7749

Sudbury

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

Ontario

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

SKAMBINTI:

416-232-2112/402

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

MARLATTFUNERALHOMES

SKAMBINTI:

416-232-2112/403

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

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose

mokesčių

~< ES JV\ l ~l >\ S
Arrr

s~ruoto

PAMINKLAI

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir

• granitas, bronza, medis
• nemokami paminkl ų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

toliau teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Telefonas

{905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)
.&. Gaminame paminklus, bronzines

plokštes, atminimo lenteles .
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais

pagal

615 Main Street East
Hamilton 528-6303

195 King Street West
Dundas 627-7452

kl ientų

pageidavimus.

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau

Alan D. Macdonald
Manager

kaip 20

metų.

.&. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel. (416) 769-0674
Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair)

Toronto, Ontario M6N 3P7
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LIETUVOS AMBASADOS KANADOJE

PRANEŠIMAS
2008 m. birlelio 13-14 d.d. rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Thronte. Interesantus priiminės Lietuvos respublikos ambasados patarėja konsuliniais klausimais Miglė Jankauskienė. Konsulas galės atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti įgaliojimus,
tvirtinti nuorašus, vertimus, išduoti konsulines pažymas, priimti dokumentus LR pasui gauti
ar keisti, suteikti informacijos konsuliniais klausimais.
Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis Kanados lietuvių bendruomenės raštinėje, tel. 416 533-3292, nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti.
Piliečių priėmimas vyks Kanados lietuvių bendruomenės būstinėje adresu:
Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1 Canada.
'Thl: 416 533-3292 fu: 416 533-2282 e-mail: jnfų@klb.oq

PADĖKA
KANADOS LIETUVIŲ
CENTRO naujai išrinkta valdyba nuoširdžiai dėkoja buvusiam 4-rias
kadencijas pirmininkui JO·
NUl ANDRULilJI ir ANGELIKAI SUNGAILIENEI, kuri daugiau kaip 20 metų ėjo
sekretorės pareigas. Dėkoja
me abiems už sąžiningai atliktą darbą, linkime kuo geriausios kloties ir Dievo paKATALIKŲ

Ceslovas K. Jonys,
Ph.D., P.Eng.
gegužės 9 d. buvo apdovanotas "Professional Engineers
Ontario" (PEO) "Order of
Honour" už 10 metų vadovavimą Etobicoke PEO skyriui.
Organizacija pripažino jo uolų
darbą skyriaus valdyboje, du
kartus ėjo pirmininko pareigas. Jis pasikvietė jaunų inžinierių į valdybos gretas, sudarė jiems pareigų planus, kurie
palengvino darbą tiems, kurie
sekė jo pėdomis. Jo rūpesčiu
taip pat dažniau buvo suorganizuota sėkmingų renginių, apimančių kelis skyrius vakariniame sektoriuje. Thdėl nemažai
skyrių dabar gėrisi turtingesne veikla ir mažesnėmis išlaidomis.
PEO pranešime taip pat pažymėta dr. Jonio savanoriška bendruomeninė veikla dirbant lietuvių kredito kooperatyve
pirmininku ir savaitraščio iždininku. Inf.

ULKS ŽINIOS
Ko ncertas jvyks š.m. birželio 8 d., 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių N amuose (11 aukštas), 1573 Bloor St.W .

Po koncerto

vaišės:

pyragai, kava, lote rija ir ...

Bilie ta i pa rduodami prie įėj imo:
sua ugusie ms - $ 15, stude nta ms - $ 1 O

www.atzalynas.ca

laimos.

Užsieni~ lietuvil.J katalikų sielovados (ULKS) fondui ELENOS BERSENIENES gimtadieniui paminėti aukojo: $100 Elena Bersėnienė; $60 - K.V. ir P. Gapučiai; $50 - K.G. ir D. Gapučiai, E.R. ir E. Stravinskai; $30 - R. Juzuk.onienė, R. Stravinskaitė; $25 - Donata Puterienė; $20 -A. Čiaučionas, A Morkūnas,
J. Morkūnas. Iš viso aukota $405. Gimtadienio proga sveikina
Eleną Bersėnienę ir visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas ULKS reikalams prel.
E. Putrimas. RR

~W~\I~

LITHUANIAN TRANSLATIONS

DENT~L C::~~E

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą

Homel ife Realty
Plus Ltd .

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

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

2261 Bloor Str. W.
Toron10, Ont M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tcl.(416) 763-5161

23 7 3 Bloor St. West

Tet.

(416)

Fax: 4 16 763-5097

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

763-5677

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 mare easily than ever. lf you fly Finnair.

HELSINKI

Our summer non-stops sweep you directly from
• . ·."
-:._

-

•

„

. ..
.
..·· . . .
>.;:~\'·.„:

.·:.

Toronto to the hub city of Helsinki, Finland,

~

·,·.··... ·

..

ST. PETERSBURG

the most convenient gateway to the Baltics, Russia,
Poland, and beyond, so you can get home sooner.

....

And while you're with Finnair, you'll feel like part of

RIGA
MOSCOW

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

KIEV

WARSAW

For more information, please contact us at
416.222.0740or1.800.461.8651
Book online at www.finnair.com/ca

FlnnRIR .
WHY FLY ANY OTH ER WAY
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Anapilio žinios
• Gegužės 18, sekmadienį,
po 11 v.r. Mišių iškilmingai išlydėtas visą savaitę Lietuv9s kankinių šventovėje buvęs Siluvos
Marijos Dievo Motinos paveikslas.
• Gegužės 18 d. pakrikštyta Algio ir Rasos (Vaičiulytės)
Gelažauskų dukrelė Erika-Jū
ratė.
• Gegužės 16, penktadienį, mirė "Vilniaus rūll!uose" gyvenęs a.a. Alfonsas Zolpis, 86

m. amžiaus. Jo palaikai bus laidojami Lietuvoje.
• Ateinantį sekmadienį bus
trečia renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta Share Life
rinkliava.
• Wasaga Beach miesto
Gerojo Ganytojo misijos šventovėje vietinis maldos būrelis
gegužės mėnesį kasdien 7v v.v.
veda gegužines pamaldas Siluvos Mergelės Marijos garbei.
• Anapilio knygyne gauta
Lithuanian Heritage žurnalo kovo-balandžio laida. Taipgi galima įsigyti vysk.). Ivanausko atvežtą knygelę Siluva - piligrimo
vadovas.
• Mississauga miesto daugiakultūriniame "Carassauga"
renginyje, kuris šiais metais vyks
gegužės 23-25 d.d., Lietuvių paviljoną jau treti metai Lietuvos
kankinių šventovės salėje rengia
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos
sambūris (SKLIS). Visų paviljonų valandos: gegužės 23, penktadienį - nuo 7.30 v.v. iki 12
v.n.; gegužės 24, šeštadienį nuo 3 v.p.p. iki 12 v.n.; gegužės
25, sekmadienį - nuo l v.p.p.
iki 7 v.v. "Carassauga" pasą visiems paviljonams galima įsigyti
Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyriuose po $8. Renginių
metu pasas kainuos $10. Renginių metu kelionės miesto autobusais su pasu bus nemokamai.
• Kadangi gegužės 31, šeštadienį, Hamiltono parapija švęs
savo 60 m. gyvavimo sukaktį, o
birželio l, sekmadienį, bus kapinių lankymo diena, tai!ą savaitgalį šv. Mišios Delhi Sv. Kazimiero šventovėje bus birželio l,
sekmadienį, 10 v.r., o Wasaga
Beach Gerojo Ganytojo šventovėje - irgi sekmadienį, 10.30 v.r.
• Pavasarinė kapinių lankymo diena Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio l, sekmadienį. Mišios kapinių koplyčioje
bus 3 v.p.p. Pamokslą sakys Hamiltono klebonas kun. Audrius
Šarka, OFM.
• Kapinių lankymo dienos
pietūs birželio l, sekmadienį,
bus ruošiami KLKM dr-jos skyriaus Anapilio salėje. Pietauti
bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu arba lietuvišku bei
vietiniu alučiu.
• Mišios gegužės 25, sekmad.: 9.30 v.r. už a.a. Anelę Pajaujienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje gegužės 25, sekmad., 2 v.p,;P·
už a.a. Bronių Pakštą; Delhi Sv.
Kazimiero šventovėje gegužės
24, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Leną
Nemūrienę.

Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $200 - D. Shewvchuk;
$100 - D. Pranaitis, E. Siškuvienė, A Kažemėkienė.
Šiluvos M. Marijos jubiliejaus komitetui aukojo: $200 V.E. Abramavičiai; $100 - G.B.
Trinkos, E. Juzėnienė.

Prisikėlimo

parapijos žinios

• Šį sekmadienį per 10.45
v.r. Mišias į šventovę bus iškilmingai įneštas Šiluvos Marijos
paveikslas. Sventovėj paveikslas pasiliks iki birželio l d.
Šventovės lankytojams bus paruošti pasirašymui lapai, kurie
iš visų Kanados vietovių bus sudėti į vieną knygą ir pervežti į
Šiluvą, kur ta knyga paliks visam laikui.
• Gegužės 18 d. pamokslus per visa§ Mišias sakė kun.
Hermanas Sulcas, SDB. Kun.
Šulcas po 30 metų darbo Ruandoj, Afrikoj, planuoja persikelti
gyventi į Lietuvą, kur yra įstei
gęs savo tėvų jam paliktame ūky
je vasaros stovyklavietę jaunimui.
• Gegužės 13 d. palaidota
a.a. Teresė Kiškūnienė, 80 m.
Paliko vyrą Jurgį, dukras Rasą
ir Dalią, ir sūnų Vidą su šeimomis Kanadoje bei seserį Nedą
Gimienę ir brolį Praną Stankevičių su šeimomis Amerikoje.
Lietuvoje mirė a.a. Sigita Linkienė, Justinos Dūdienės sesuo
ir buvęs torontietis ir parapijietis Julius Varkavičius.
• Pirmas parapijos vaikų
choras buvo įsteigtas 1953 m.
Nuo to laiko dau,_g jaunimo perėjo per jo eiles. Siuo metu choro vadovės D. Viskontienė, D.
Radtke ir A Pakalniškytė-Puo
dži ūnienė registruoja vaikus
ateinančių metų sezonui.
• Žodis tarp mūsų gegužės
-birželio mėnesių knygutės yra
padėtos šventovės prieangyje.
Kaina $5.
• "Kretingos" stovyklų vadovų pasiruošimo posėdžiai
vyks birželio 3 d., 7 v.v. parapijos patalpose ir birželio 21 d.,
nuo 9 v.r. iki 6 v.v. "Kretingos"
stovyklavietėje.

• Su šiuo savaitgaliu prasideda savanorių darbo savaitgaliai stovyklavietei vasaros stovykloms paruošti. Savanoriai
darbininkai bus aprūpinti maistu ir nakvyne. Studentai, kuriems reikia "Community Service" valandų, gali tai atlikti
stovykloje. Daugiau žinių šiuo
reikalu galima gauti pas Rūtą
Jaglowitz 416 622-9919 ar Wally
Dauginis 905 257-6910 arba internete www. user .firstclass.
com/-Kretinga/.
• Parapijos sporto klubas
"Aušra" šį savaitgal~ gegužės
23-25 d.d., dalyvauja SALFASS
metinėse krepšinio ir tinklinio
pirmenybėse su komandomis vyrų "N' ir"B",jaunių "N', moterų
"A" ir mergaičių jaunių klasėse.
• Mišios sekmadienį, gegužės 25: 8 v.r. už a.a. Madden
ir Carmelo Balzan; 9 v.r. už a.a.
Joną Kirvaitį; 10.45 v.r. už Mišių novenai pavestas gyvas ir
mirusias motinas, už a.a. Viktorą Gražulį, už a.a. Laimutį
Dūdą; 12.15 v.r. už a.a. Tatjaną
ir Klemensą Dargius.
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821arba416 882-8531.
ATLIEKAME visus vidaus ir išorės namų remonto darbus,
statome "decks" ir dedame "patios". Skambinti Vytautui tel.
905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį pamaldos
11.15 v.ryto su Šv. Komunija;
po pamaldų vyks konfirmantų
pamoka.
• Moterų draugijos "bazaras" įvyks gegužės 31 d., nuo
8 v.ryto iki 2 v.p.p. Daiktai ir
drabužiai pardavimui priimami
šventovėje penktadienio vakare
tarp 6-8 v.v.
• Parapijos iškyla numatyta sekmadienį, birželio 22, ją
pradedant pamaldomis 11 v.
ryto. Iškyla įvyks Oavkvilėj, Bumeistrų sodyboje. Zemėlapis
bus prisiųstas parapijiečiams
kartu su žiniaraščiu.
Lietuvių Namų žinios
• Gegužės 18 d. Lietuvių
Namų svetainėje pietavo 120
svečių.
• Lietuvių Namų valdybos
posėdis - birželio 17 d., 7 v.v.
Lietuvių Namų seklyčioje.

Maironio mokyklos žinios
• Dėmesio, tėveliai! Pagal
TCDSB nurodymus, prašome
užpildyti išdalintus registracijos
blankus 2008-2009 mokslo
metams ir juos sugrąžinti iki
gegužės 24 d.
• Jaunųjų ir vyresniųjų
darželiai maloniai kviečia visus
į Motinos dienos minėjimą, gegužės 24 d., 11.15 v.r. mokyklos
auditorijoje. Bus kavutė, ir mokiniai pagerbs mamytes trumpais pasirodymais.
• Penktadienį, gegužės 30,
įvyks iškilmingas pažymėjimų
įteikimo vakaras Prisikėlimo
parapijoje. Mišios - 6 v.v., programa bei šilta vakarienė - po
Mišių. Bilietai - $30 suaugusiems; nuo 7-16 metų $15. Juos
galima įsigyti paskambinant K.
Dambaraitei į namus 905 6029231.
• Jeigu kas norėtų mokytojauti ateinančiais mokslo metais, gali kreiptis į vedėją Virginiją Z~brickienę, tel. 905 2716859. Zivilė
Remontui vykstant prie
pietinių Lietuvos kankinių
šventovės durų, pagrindinis
įėjimas į Tėviškės žiburių administraciją ir redakciją bus

uždarytas. Lankytojai prašomi įeiti pro šonines duris (iš

~

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

Į Lietuvos-Lenkijos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos
šventę, surengtą Lenkijos ambasadoriaus Piotr Ogrodzinski ir
Lietuvos ambasadorės Gintės Damušytės Otavoje gegužės 5
d., nuo 6 iki 8 v.v., iš Montrealio buvo nuvykę per 40 asmenų.

Montrealio Lietuvių choro plokštelės sutiktuvės ir sezono
užbaigimas - koncertas bei vaišės - bus gegužės 25 d. Aušros
Vartų parapijos salėje. Veiks baras ir loterija. Įėjimas $10. DS

Šv. Kazimiero parapija
Sekmadienį, birželio J5, minint Šiluvos Marijos apsireiškimo 400-ąsias metines, Sv. Kazimiero šventovėje Mišias atnašaus svečias iš Lietuvos, Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila, prel. Edmundas Putrimas ir klebonas kun. Aloyzas
Volskis. Bus koncertas ir tradiciniai šilti pietūs su vynu. Auka $25 suaugusiems. Visi kviečiami dalyvauti. VL
Internete apie Kanados lietuvį (www.lietuviai.com). Neseniai pasaulį išvydo Kanados lietuvio Aloyzo Stankevičiaus
(Alain Stanke) Montrealyje sukurtas filmas apie vokiečių povandeninį laivą (U-Boat), kurį per
karą susprogdino kanadietis kapitonas. Jis išgelbėjo visus 55 vokiečius
jūreivius, kurie būtų žuvę jūroje.
Kanadietis susidraugavo su vokiečiu
kapitonu, ir vėliau jiedu keturis
dešimtmečius vienas kitą lankydavo
Miunchene ir Kvebeke. Filmas pastatytas pagal tikrą istoriją. Tiedu
kapitonai įrodė, kad karas yra beprasmis ir kvailas bei patvirtino faktą, kokia yra svarbi dviejų tautų
draugystė. A.Stankevičius yra puikiai Montrealyje žinomas veikėjas.
Jis - žurnalistas, režisierius, knygų
Aloyzas Stankevičius
leidėjas, rašytojas, skulptorius. Lietuvoje A Stankevičius įdiegė savo sumanytą TV projektą
"Įžūlioji kamera" (Candid camera). Kanados lietuvis buvo leidyklos "Les Editions Intemationales Alain Stanke" savininkas,
tačiau vėliau ją pardavė leidyklų tinklui "Quebecor", bet pastaroji iki šiol spausdindama knygas naudoja A Stankevičiaus leidyklos pavadinimą. A Stankevičius apdovanotas Kanados ir
Kvebeko aukščiausiais ordinais.
Liudas Stankevičius
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.
1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1L3

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

LITAS

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

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

kapinių pusės).

Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai kapinių lankymo
dieną, sekmadienį, birželio l, dalyvaus Anapilio šventovėje 9.30
val. Mišiose, kuriose bus prisimenami kuopos mirusieji. Po
Mišių susitelkimas prie paminklo kapinėse palaidotiems šauliams pagerbti. Kuopos valdyba
Mielai draugei, buvusiai torontietei, a.a. Konstancijai Prušinskienei mirus Los Angeles,
CA, nuoširdžiai užjausdama jos
dukrą Gražiną Tampauskienę

su šeima, Rasa Berentienė Tė
viškės žiburiams aukojo $100.

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

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

ALVYDUI GRIGUČIUI
cell : (416)
namų:

560-0122
(905) 848-9628

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
KLF ŽINIOS
Kanados lietuvių fondo posėdis įvyko 2008 gegužės 14 d. Priparapijos posėdžių kambaryje. Dalyvavo valdybos pirmininkas Algis Nausėdas, vicepirmininkė ir spaudos reikalų sekretorė Danguolė Baltrušytė-Sher, iždininkė Violeta Jonušonienė,
Vytautas Bireta (KLB atstovas) ir administratorius Leonas Baziliauskas. Pirm. A. Nausėdas pranešė apie KLF metiniame susirinkime svarstytus reikalus ir nutarimus. Po metinio susirinkimo
įvyko trumpas KLF tarybos posėdis, kuriame pasiskirstyta pareigomis ir patvirtinta nauja valdyba bei komisijos. Po to vyko informacinis susirinkimas lietuviškoms organizacijoms. Pakvietimai
buvo išsiųsti 55 organizacijoms. Pirminink!ls apgailestavo, kad atvyko nepakankamai organizacijų atstovų. Siame susirinkime siekta išaiškinti visuomenei apie naujus reikalavimus prašant paramos
organizacijoms. Administratorius L. Baziliauskas pranešė, kad
jokio naujo pašto negauta. Paramos prašymų blankai pasiųsti visoms organizacijoms, gavusioms Fondo paramą praeitais metais.
Studentams, gavusiems praeitais metais Fondo stipendijas, taip
pat išsiųsti laiškai. Iždininkė pateikė bendrų išlaidų apyskaitą nuo
š.m. kovo 31 d. iki gegužės 13 d. Valdyba išlaidas patvirtino. Valdyba priėmė nutarimus dėl 8-tosios klasės abiturientų apdovanojimo 50 dol. premijomis. Apsvarstytas lituanistinių kursų abiturientų apdovanojimo reikalas, aptarti kiti einamieji reikalai. Inf.
sikėlimo

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.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.

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

