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Laikotarpių patriotizmas
Kuris laikotarpis labiausiai stiprino lietuvių patriotizkas ir kada vyko, kad buvo subrandintas antrasis tautos
atgimimas, sovietinei imperijai silpstant? Ir kas dabar?
IE klausimai turbūt bus dar ilgą laiką įdomūs praeities tyrinėtojams, mąstytojams, politikams ir daugeliui žmonių, žvelgiančių į savo tautos nueitus kelius
ir klystkelius. Du pastarieji laikotarpiai čia pat - su tūkstan
čiais dar gyvų liudininkų, išgyvenusių Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį ir vadinamąjį sovietmetį- komunistinės Rusijos okupaciją. Nepriklausomos Lietuvos tarpukarinis laikotarpis įvairiomis progomis ir visokiais būdais dar
vis pabrėžiamas kaip tautinio sąmoningumo įtvirtinimas
žmonėse, kaip nepakartojama tautinio auklėjimo mokykla,
kaip tarsi kokia speciali misija stipresniam patriotizmui
įskiepyti lyg iš anksto ruošiant vadus, kurie bus reikalingi
kovai už laisvę. Pokariniai įvykiai ir susiklosčiusios naujos
aplinkybės įrodė, kad tas laikotarpis čia kalbama prasme
pasiteisino. Prarasta nepriklausomybė daugeliui išsiugdyto
patriotizmo nenusilpnino. Atvirkščiai - kai kuriais atvejais
net stiprino. Tai rodo šimtai pavyzdžių, surašytų atsiminimuose, arba gyvenimai žmonių, kuriems ir sunkiausiomis
išbandymo valandomis Tėvynė buvo šventas idealas, dėl
kurio ir savąją gyvybę vertėjo paaukoti. Po daugelio metų
prisimenant tą ryškųjį patriotinio ugdymo laikotarpį, pasigirsta ir nerimo, ir priekaišto balsų, klausiančių su nuostaba,
net ir su pasipiktinimu, kodėl šių dienų nepriklausomoje
Lietuvoje tautinio auklėjimo reikalai ne tik apleisti, bet lyg
ir nebepageidaujami. Tautiškumo vieton brukant netolygų
pilietiškumą vertybės sumaišomos, ir kai taip atsitinka, tada
lengva save įtikinti, kad jokių nėra. O tai jau labai žalinga
ugdant jaunimą ir tikintis stiprėjančios tautos vienybės, reikalingos ir dabarčiai, ir ateičiai.
AL jau kai kam ir požiūris į tautą keičiasi? Prielaida
nesmagi, bet gali būti. Kaip ten bebūtų, vis dėlto
prisimintinas Konstitucijoje įrašas: "Lietuvos valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso Tautai". Pasakyta
aiškiai, įrašas galioja, niekas per aštuoniolika metų nepakeista. Tikriausiai viskas išliks kaip norėta, kaip pasakyta.
Tas konstitucinis įrašas - tai lyg atsakymas į iškylančius
klausimus, tam tikrus suabejojimus kalbant apie valstybę ir
tautą, apie pilietiškumą ir tautiškumą. Tačiau tai ne garantija, kad dauguma Lietuvoje gyvenančių piliečių savo požiū
rius derina ar derins su ta konstitucine nuostata. Kai kam
gal reikia ieškoti naujų atsakymų, mieliau priimti tai, kas
nauja, užuot rimčiau pasigilinus į senųjų nuostatų reikšmę.
Pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu valstybės ir tautos
santykis nekėlė jokių abejonių. Sovietmetis buvo okupacija.
Daugeliui užteko tėvynę mylėti savo širdy. Dabartinė nepriklausoma Lietuva, atrodo, tautinio auklėjimo prasme neturėtų būti per daug kitokia negu prieškarinė. Tam jokių
trukdymų nėra. Deja, kažkas ne taip. Apie tai daug rašoma,
gal mažiau viešai diskutuojama, bet rūpestis nuolatinis, ir
tautinio auklėjimo klausimas pakibęs ore, gal dėl to, kad
per mažai tuo klausimu pasisakoma viršūnėse, lyg joms tas
dalykas būtų per smulkus aptarti? Nemažai nuomonių, kad
bijomasi tautiškumo, nes tai nacionalizmas, o pastarasis panašus į nacizmą. Užuot nusiraminus ir išsiaiškinus rūpimus
klausimus, primygtinai siūlomas pilietiškumas. Pilietybės
atimamos, pilietiškumas propaguojamas - kaip visa tai suprasti? Kiek žinoma, pilietybė ir tautybė du skirtingi dalykai,
ir kaip tokie vienas kito pakeisti negali. "Tauta kuria valstybę", ne kažkokie piliečiai. Tad kokie patriotai auginami
šiuo trečiuoju laikotarpiu? ČS
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Siame numeryje
Antroji lietuvių katalikų sielovados konferencija - 2, l Opsl.
Apie gyvenimą Kanadoje skaičiais - 3 psl.
Vienybėje jėga - 4 psl.
Šeima ir socialinė gerovė - 5 psl.
Kipro Petrausko netekties sukaktį minint - 8 psl.
Mano mokiniai - mano džiaugsmas - 9 psl.
Sodyba - drožinių muziejus - 8 psL
"Savas" - laikraštis jaunimui- 13 psl.

Tradiciniame 23-iajame Mississaugos daugiakultūriniame festivalyje "Carassauga-2008" lietuvių pasirodymuose visus sudomino ir sužavėjo šis jaunųjų lietuvaičių kanklių trio (iš k.) - Daina Sablinskaitė, Skaidra Puodžiūnaitė ir Kristina Pabedinskaitė. Jos ne tik atliko lietuviškos
muzikos programą, bet ir papasakojo apie šiuos tradicinius instrumentus, lietuviškus papročius. Jau gimusios ir augusios Kanadoje, šios lietuvaitės tampa tikromis lietuviškos kultūros
ambasadorėmis. Visos trys mokėsi ir baigė Maironio mokyklą, vėliau - Aukštesniuosius lituanistinius kursus. Jos dainuoja Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo chore, groja
kanklininkių ansamblyje, dalyvauja įvairiose lietuvių bendruomenės programose ir renginiuose
Ntr. A. Pabedinsko

Valstybė

- netikra, ar su netikrumais?

ideologijų, o grupinių interesų lenkų rinkimų akcija), mąsty
pagrindu, daugelis jų ne tik seną (gyvenimo logikos), veikDaug netikrumų pasauly- neprisideda prie valstybingu- los būdų (reformų). O štai Soje ir, deja, jų daugėja: netikri mo tvirtinimo, bet jam kenkia. cialdemokratų partija yra grypinigai, netikri, genetiškai Pats partijų skirstymas Lietu- niausias SSRS komunistų parmodifikuoti augalai ir gyvū voje į kairiąsias, dešiniąsias ir tijos (bolševikų) paveldas, nes
nai, netikri maisto produktai, centrines yra netikras, todėl tik pavadinimu yra panaši į
jau bandoma sukurpti kloną - žmonės suvokia dešinę kaip vakarietišką ar Pirmosios Lienetikrą žmogų. Amžinosiomis
valstybės palankumą Vaka- tuvos respublikos socialdear bendražmogiškosiomis ver- rams, kairę - Rytams, centrą mokratiją. Nauja Lietuvoje
tybėmis negrindžiama gyven- neutralumui, tūnojimui. Kai yra liberalų partija. Tai- destsena tampa netikra, todėl nuo visos partijos privalėtų laikytis ruktyvus politinis darinys jaujos bėga ar savu noru daugelis vienos politinės krypties - nai, trapios demokratijos valsiš gyvenimo pasitraukia. Ne- kurti ir tvirtinti valstybę, dau- tybei. Si partija, užuot tvirtitikros valstybės, nes pamatai guma Lietuvos politinių dari- nusi iš pareigos ir atsakomynetikri, netikras valdymas, ne- nių žvalgosi naudos, utilitari- bės kylančią laisvę, tvirtina
tikras valstybės reikalų tvarky- nių interesų tenkinimo.
bet kokią, prilygstančią palaimas - politika. Netikra politiPartijų dirbtinumą, imita- dumui laisvę.
ka, nes netikros, ne ideologivimą atspindi jau patys jų paPartijų netikrumą liudija
jų, o interesų pagrindu kuriavadinimai. Lietuva yra de- jų programos, iš kurių kyšo
mos partijos. Netikri rinkimokratinė respublika, todėl grupiniai interesai, siekiai
mai, todėl netikros valdžios.
priedas prie partijos pavadini- įtikti rinkėjams, valdyti verslą
Partijų imitavimas
mo "demokratinė" yra dirbti- ar politiką paverst verslu. Šios
Valstybė kuriama ir tvirti- numo požymis, nes demokra- partijos kuriasi ne kokiai valsnama tam tikros ideologijos tinėje respublikoje nėra ir ne- tybinei idėjai įgyvendinti, o
pagrindu. Lietuvos respublika gali būti nedemokratinių poli- labiausiai utilitariniams inte1918 m. buvo sukurta ir 1990 tinių darinių, niekas jų prie- resams įgyvendinti.
m. atkurta tautiniu pagrindu. varta nekuria, prievartinės naIš netikrumų aritmetinės
Lietuva yra krikščioniška ša- rystės nėra. Įvairūs socialde- sumos (susijungimų, koalicilis, kurios dorovės šaltinis - mokratai, liberaldemokratai, jų) negalima laukti naujos kokrikščionybė, Bažnyčia. Lie- krikščionys demokratai, nau- kybės, naujos ideologijos. Totuvių tauta yra sėsli, gerbianti jieji demokratai patvirtina da- dėl, kaip rodo rinkimų patirsavo praeitį, iš jos stiprybę se- rinių nenatūralumą, jų mas- tis, nenatūralius politinius damianti. Todėl būtų natūralu, kuotą veikimą prisidengus de- rinius dažnai visuomenė atkad Lietuvos Antroji respubli- mokratijos kauke. Dirbtinu- meta, tačiau "šluotos" politika vadovautųsi trimis ideolo- mą ar iškrypimą ženklina prie- ka neveiksni, nes, nušlavus
gijomis, o joms atstovautų trys dai "nuosaikieji", "modernie- vienas, kaip netikri pinigai
politinės partijos - tautiškoji, ji", "naujieji". Tikri svetimkū randasi kitos, pažadais, pinikrikščioniškoji ir konservaty- niai valstybės politinėje erdvė gais, ar blizgučiais perkančios
vioji. Visi kiti politiniai dari- je yra dariniai pagal lytį (mo- rinkėjų bals_u_s._ _ _ _ __
niai yra dirbtiniai, sukurpti ne terų), tautybę (rusų sąjunga,
Nukelta į 4-tą psl.
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ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
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Klaipėdoje suorganizavę

"Vilties bėgimą" broliai
pranciškonai sulaukė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo. Šv. Tėvas pasveikino
visus dalyvavusius bėgime ir
pasiryžusius solidarizuotis su
sergančiaisiais onkologinė

mis ligomis. Jis palaimino ir
patį renginį, ir organizatorius, ir visus, kurie kilniam
tikslui siekti aukojosi kiek,
kuo ir kaip galėdami.
Tarptautinė onkologinių

paramos centrų savanorių
konferencija "Išgelbėti viltimi" vyko gegužės 10 d.
Pranciškonų vienuolyne Kretingoje. Dalyviai dalinosi patirtimi su Vakarų Lietuvos
savanoriais ir sergančiųjų artimaisiais, kaip tą moralinę
paramą teikti efektyviausiai.
Konferencijos dalyviai gegužės 10 d. vyko į Klaipėdą
ir dalyvavo bėgime. Buvo apdovanoti sparčiausieji, taip
pat ir jauniausias, vyriausias
bėgimo dalyviai, gausiausiai
dalyvavusi šeima. Per paramos koncertą skautai rinko
aukas Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių paramos ir
informacijos centro Klaipė
doje statybos pradžiai.
Katalikų Biblijos federacijos (Catholic Biblical
Federation) užsakymu buvo
atlikta apklausa apie Šv.
Raštą. Dalyvavo 13,000 suaugusiųjų 9 valstybėse. Savo
namuose Šv. Raštą turi dauguma europiečių ir Šiaurės
Amerikos gyventojų, ir dalis
jų jį skaito. Tačiau, kad Šv.
Raštą yra sunku suprasti mano daugiau kaip pusė apklaustųjų, dalyvavusių tyrime. Tyrimas užsakytas besiruošiant š.m. spalio mėnesį
vyksiančiam vyskupų sinodui. Iš visų apklaustųjų, 93%
JAV grventojų pasisakė turintys Sv. Raštą savo namuose. Tokių Lenkijoje buvo
85%, 75% - Italijoje, 74% Vokietijoje, 67% - Jungtinė-

je karalystėje ir Olandijoje,
65% - Rusijoje, 61 % - Ispanijoje ir 48% - Prancūzijoje.
Į klausimą, ar jie ,eer praėju
sius metus skaitė Sv. Raštą daugiausia teigiamų atsakymų buvo Lenkijoje (38% ),
mažiausiai - Ispanijoje (20% ).
Popiežius Benediktas XVI
jau 2005 m. priminė, kad
"Bažnyčia gyvena ne pati iš
savęs, bet iš Evangelijos". Jo
teigimu, "apaštalai ir jų įpė
diniai vyskupai yra saugotojai žinios, kurią Kristus patikėjo savo Bažnyčiai, kad ji
visa būtų perduota visoms
kartoms ... Ta pati tradicija
leidžia kiekvienam pažinti
visą šventųjų knygų kanoną,

leidžia jas teisingai ir efektyviai suprasti. Šitaip Dievas,
kuris kalbėjo patriarchams ir
pranašams, nepaliauja toliau
kalbėti Bažnyčiai ir per ją pasauliui". Popiežius pabrė
žia, kad kaip "lectio divina"
sąlyga reikia, kad protas ir
širdis būtų nušviesti Šv. Dvasios, tai yra pačios Raštų
įkvėpėjos, nes tada "skaitytojas" tampa ir atsidėjusiu
Dievo žodžio "klausytoju".
Monsinjorui dr. Stasiui
Žiliui buvo suteikta Lietuvos
pilietybė išimties tvarka
gegužės 8 d., atsižvelgiant į
kunigo veiklą telkiant lietuvių bendruomenes išeivijoje,
puoselėjant tautiškumą bei
saugant lietuvybę, jo glaudžius ryšius su Lietuva. Kun.
Žilys nuo !959 m. dirba popiežinėje Sv.Kazimiero kolegijoje Romoje, kuri ilgus
dešimtmečius buvo vienas
svarbiausių lietuvybės centrų

išeivijoje. Dvasininkas daug
prisidėjo rengiant Jono Pauliaus 11 vizitą į Lietuvą. Jis
yra išleidęs keletą teologinių
knygų lietuvių kalba, kurios į
okupuotą Lietuvą būdavo

atgabenamos ir platinamos
nelegaliai. Be to, jis vertinamas kaip poezijos vertėjas ir
dailininkas.
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PLB pirm. adv. Regina Naru- tai tapo tautiškomis ambasašienė; JAV LB krašto v-bos domis pasaulyje. Pasaulis gapirm. V. Maciūno vardu-Ma- lėjo susipažinti su Lietuvos
rija Remienė; JAV LB Religi- kančiomis, išeivijos gyvenimu.
nių reikalų t-bos pirm. seselė Parapijos čia tapo lietuviškuMargarita Bareikaitė. Sveiki- mo židiniais. Parapijos aktyno ir visus palaimino Čikagos viai ir plačiai įsijungė į pagal-

organizavo Lietuvos
konferencijos delegatūra ir Amerikos Lietuvių
Romos katalikų federacija.
Renginys prasidėjo fotomenininko Jono Kuprio paroda
apie lietuvių katalikišką veiklą
JAV ir spaudos konferencija
š.m. balandžio 25 d. Jaunimo
centre ir tęsėsi balandžio 26
d. ses. kazimieriečių Motiniškajame name. 8 v.r. ses. kazimieriečių koplyčioje šv. Mišias koncelebravo arkiv. Sigitas Tamkevičius, prel. Edmundas Putrimas ir kun. dr. Kęs
tu tis Trimakas, dalyvaujant
diakonui Vitui Paškauskui ir
Nerijui Šmerauskui.
Antrojoje sielovados konferencijoje Čikagoje. Iš k.: arkiv.
Konferenciją pradėjo ir
S. Tamkevičius, prel. E. Putrimas ir LR gen. kons. Arvydas
visus pasveikino adv. Saulius Daunoravičius
Kuprys. Pirmininkavo S. Kuprys ir Juozas Polikaitis. Sekrekardinolas Francis George, bą Lietuvai. O koks yra paratoriavo Mildred Jagiella ir Algalėjęs atvykti tik 3 v.p.p. Pa- pijų tikslas šiandien? Ar tik
dona Šmulkštienė. Ses. Mminėtini arkiv. S. Tamkevi- lietuvybės išsaugojimas, ar tuImmacula kazimieriečių ses.
čiaus ir prel. E. Putrimo tarti ri surasti kitą kryptį? - klausė
vyresniosios vardu sveikino
žodžiai.
prelatas. Mūsų parapijoms
ses. J ohanna Shainauskas;
Arkiv. S. Tamkevičius kvie- jau reikia pagalbos. Šiandien
Amerikos Lietuvių Romos katė pažvelgti į esamą padėtį ir turime pamąstyti apie uždavipaplanuoti, ką galime padary- nius, sakė jis - svarbu ir sakrati, kad būtų geriau. Linkėjo mentinis, dvasinis tikinčiųjų
solidarumo, vienas kitam pa- gyvenimas. Dvasinė sakradėti, vienam kitą įsiklausyti. mentinė sielovada labai svarbi
Ir Lietuvoje trūksta kunigų. naujai atvykstantiems. Turime
Lietuvoje šeimos silpnėja, ne- atsigręžti į rimtą sielovados
duoda pašaukimų, prisideda darbą. Lietuva negali aprū
tragiška demografija, ir JAV- pinti mūsų kunigais. Mums
bėse tai reikėtų suvokti. Kad reikia ieškoti pakaitalų - diavyskupų
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Antroji lietuvių katalikų
sielovados konferencija
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Sv. Mišias Antrojoje sielovados konferencijoje koncelebruoja iš k.: prel. E. Putrimas
diakonas V. Paškauskas, arkiv. S. Tamkevičius, Nerijus Šmerauskas ir kuo. dr. K. Trimaka~

čia atsirastų pašaukimų, būtų

Antrojoje sielovados konferencijoje Čikagoje 2008.Iv.26
kalba Čikagos kardinolas
Francis George
talikų federacijos pirm. adv.
Saulius Kuprys; Lietuvos vyskupų konferencijos pirm.
arkiv. Sigitas Tamkevičius;
vysk. Garcia-Siller kun. Casimir Garbacz vardu; prel. Edmundas Putrimas, kuris rūpi
nasi išeivių sielovados reikalais; LR ambasadoriaus Audrio Brl!zgos vardu - LR gen.
kons. Cikagoje Arvydas Daunoravičius; LR kons. ambas.
Niujorke Jonas Paslauskas;

konų, pasauliečių, aktyvių

viena reali išeitis. Sakė, kad darbuotojų, kurie dirbtų parabandys, kiek įmanoma, at- pijai. Ir kunigai, ir pasauliečiai
siųsti kunigų. Atvykę kunigai turi kooperuoti. Pasauliečiai
turi gerai atstovauti ir Bažny- turi ateityje vaidinti didesnį
čiai, ir Lietuvai. Siūlė konfe- vaidmenį parapijos darbuose.
Priešpietinėj e konferenrencijoje pakalbėti, kokią micijos
dalyje kalbėjo: kun. Ansiją jaučiame dabartinei Bažtanas
Saulaitis, SJ, tema Sonyčiai. Jei viltys bus duodacialinė (šalpos) veikla - sielomos tik į kunigą, jos neišsipildys. Atsakomybę turi prisi- vados įrankis; br. Lukas Laimti visi. Evangeliją skelbti ir niauskas, SJ, - Pašaukimas į
liudyti turi visi. Gyvenant se- kunigystę praeity ir šiandien;
kuliarizuotoj e visuomenėje, diakonas Vitas Paškauskas ir
reikia būti daugiau nei viduti- kun. Michael Ahistrom niu. Ką nors padaryti gali tie, Nuolatinių diakonų vaidmuo
parapijoje; Nerijus Šmerauskurie peržengia vidutinybę.
kas - Komunikavimo priemoBaigdamas, arkiv. S. Tamkenės - evangelizacijos ir parapivi~ius kvietė atvykti į Lietuvą,
jos veiklos įrankiai.
į Siluvos 400 m. jubiliejų.
Po šių pranešimų kiekviePrel. E. Putrimas savo žonas dalyvių stalas sudarė disdyje sakė, kad galime pasikusijų grupę ir diskutavo apie
džiaugti turtinga veikla išeivisvarbiausius iššūkius mūsų
joje. Išeivija per 50 m. kūrė
parapijas, veiklos centrus, ir
Nukelta į 1O-tą psl.
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Apie gyvenimą Kanadoje - skaičiais
Kanados gyventojų skaičius ir jų tautinė sudėtis nuo
pat valstybės pradžios nebuvo
vienoda, bet ji ypač keitėsi
pastaraisiais dešimtmečiais.
Pagal paskutinio surašymo
(2006 Census) duomenis, kas
penktas dabartinis Kanados
gyventojas - gimęs užsienyje.
Tai pats didžiausias skaičius
per 75 metus. Tokių asmenų
skaičius 2001-2006 m. padidėjo 13.6%. Palyginimui - kanadiečių, gimusių Kanadoje,
sumažėjo keturis kartus (3. 3% ).
"Užsienietiškos" kilmės gyventojų skaičiumi (nuošimtiniu santykiu) Kanada jau pralenkė JAV ir atsidūrė antroje
vietoje po Australijos.
Kokia naujųjų kanadiečių
tautinė sudėtis? Kasdieniniame gyvenime sutinkame daugiau kilusių iš Azijos žmonių.
Tai patvirtina ir skaičiai. Per
šį laikotarpį daugiau kaip pusė visų atvykėlių ir sudaro
imigrantai iš Azijos. Antroje
grupėje - europiečiai (16.1 % ).
Maždaug po 10% atvyko iš
Centrinės ir Pietų Amerikos,
Karibų jūros salyno bei Afrikos. Lyginant su 1971 m. surašymo skaičiais, matome,
kad gerokai pasikeitė imigracijos geografija. Tada europiečiai sudarė 60%, o asmenys iš įvairių Azijos valstybių
-tik 11%.
Iš viso Kanados gyventojų
skaičius per apklausos laikotarpį padidėjo 1.6 mln. žmonių. Daugiau kaip 6 mln. žmonių užrašė kaip savo gimimo
vietą 200 valstybių. Pagal tautinę sudėtį pirmauja Kinija per šį laiką 14% visų atvykėlių
atkeliavo iš Kinijos. Toliau Indija ir kitos Azijos vietos.
Tarp Europos valstybių pirmauja dvi- D. Britanija ir Rumunija. Be rumunų, dar gana
gausi rusų grupė - 1.9%. Dabar jie mieliau renkasi Kanadą nei anksčiau pamėgtą

rio, Kvebekas ir Br. Kolumbija. Ontario provincijoje gyvena daugiau kaip trečdalis
visos valstybės gyventojų, iš jų
- didesnė dalis užsienietiškos
kilmės. Kvebeko provincija
dėl savo kalbinių reikalavimų
turi mažiau imigrantų, nors
pastaruoju metu jų čia gausė
ja. Šiek tiek daugiau nei ankstesniais metais atvykusiųjų
renkasi Atlanto pakrantės
provincijas. Kanados šiaurė
dėl suprantamų priežasčių dar
nepatraukli, ten apsigyveno
tik apie 1,000 žmonių iš JAV,
D. Britanijos ir Filipinų.
Daugelis imigrantų apsigyveno miestuose - daugiausia Toronte, Montrealyje ir
Vankuveryje (68.9% ). Juose
atvykusių skaičius dukart viršija vietinių - Kanadoje gimusiųjų skaičių. Toronto ir Vankuveris atvykusių iš kitų valstybių gyventojų skaičiumi aplenkė didžiausius JAV miestus - Miami, Los Angeles. Toronto ir Vankuverio miestuose kūrėsi ateiviai iš Azijos,
Montrealyje - iš Alžyro, Maroko, Rumunijos, Libano ir
Afrikos valstybių, kuriose vyrauja prancūzų kalba. Pagal
apklausos atsakymus, šių
miestų patrauklumą nulėmė
galimybė rasti darbą, socialinės rūpybos ir paslaugų gausa

bei anksčiau čia apsigyvenę
šeimos nariai ar esančios tautinės bendruomenės. Toronte
apsigyveno 4 iš 10 atvykusių
asmenų, dabar jame - l mln.
gyventojų, gimusių ne Kanadoje. Pastebima, kad pastaraisiais metais mielai renkamasi ir mažesnieji- Kalgario,
Edmontono, Vinipego miestai. Rytinėse provincijose imigrantams patraukliausias Halifaksas.
Didžioji dauguma atvykė
lių pareiškė norą tapti Kanados piliečiais nedelsiant, tik
įvykdę reikalaujamas sąlygas.
Prancūziją.
Nuo 1977 m. Kanada leidžia
Paskutinių penkerių metų turėti dvigubą pilietybę. Kiekatvykėlių srautas daug jaunes- vienas gali išsaugoti savo valsnis pagal amžių. Aprašomu tybės pilietybę, jei tai leidžia

Mes -

kanadietės

metus keitėsi atskiros tautinės
bendruomenės. Skiltyje Baltic
republics, former Soviet greta
estų ir latvių randame ir Lietuvos vardą. Skaičiai rodo,
kad iki 1991 metų į Kanadą iš
Lietuvos buvo atvykę 4,825
imigrantai. Vėliau 1991-2001
apsigyveno 835; 2001-2006 760 lietuvių, turėjusių nuolatinio gyventojo dokumentus arba leidimą gyventi. Daugiausia mūsų tautiečių apsigyveno
Toronte, kur yra lietuvių bendruomenės centras.
Kanados kalbų mozaika
Census 2006 užregistravo,
kad apklausos dalyviai savo
gimtąja kalba pripažino vieną
iš 150 Kanadoje esančių kalbų. Gimtąja kalba (mother
tongue) laikoma ta, kurią kaip
pirmąją kalbą asmuo išmoko
savo gimimo vietoje ir dar ją
supranta ar naudoja apklausos metu. Anglų kalbos atstovai sudarė kaip ir anksčiau didžiausią grupę. Mažesnė grupė - prancūzų, bet pastebimai
gausėja žmonių, kalbančių

viena iš kinų kalbų - mandarinų ar kantoniečių ( cantonese ). Po jos rikiuojasi italų,
punjabi, ispanų, vokiečių, tagalog ir arabų kalbos. Ankstesniais dešimtmečiais pirmavo vokiečių, italų, ukrainiečių,
lenkų kalbos. Šio šimtmečio
pradžioje pastebimai padidė
jo Azijos ir Artimųjų Rytų kalbų grupės. Dar vienas aptariamoj o penkmečio imigrantų
bruožas - daugelis kalba angliškai arba prancūziškai, o neretai moka ir abi kalbas. Vietinių gyventojų (indėnų) kalbų grupėje esama per 50 tarmių, priklausančių 11 pagrindinių grupių. Gausiausia algonquan genties (147,000
žmonių), mažiausia, esanti
prie išnykimo ribos viena iš
vietinių gyventojų indėnų kalbų - tlingit. Ja kalba tik 80
žmonių.

Lietuviškai kalbančiųjų
Kanadoje pagal šios apklausą - daugiau kaip 8,000.
grupė

Ntr. iš interneto

jos įstatymai. Tokias dvigubas Didžioji mūsų tautiečių dalis
pilietybes daugiausia turi bri- (6,340) gyvena Ontario protai, lenkai ir JAV piliečiai. Iki vincijoje: Toronte - 3,560,
2006 m. turėti dvi pilietybes Oakville - 100, Mississaugoje
galėjo ir lietuviai. Lietuvos 63, Markham - 95. Už Toronvyriausybei panaikinus šią tei- to ribų didžiausias lietuviškai
sę, ja pasinaudoti gali tik iš- kalbančių telkinys yra Hamilskirtiniai asmenys už ypatin- tone (705).
Pagal Kanados statistikos
vaikų.
gus nuopelnus Lietuvai.
Šio surašymo skaičiai pa- tarnybos pranešimą informaPačios patraukliausios provincijos atvykėliams - Onta- rodo, kaip per tuos penkerius ciją paruošė SK
laikotarpiu darbingo amžiaus
naujieji kanadiečiai sudarė
57.3% ir tik 4,1 % - vyresnio
amžiaus žmonės. Vienas iš
penkių atvykusiųjų - vaikai
(223,200). Census pamini, kad
per tuos penkerius metus Kanadoje gimė maždaug tiek pat
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llal SAVAITE
Prezidentų

susitikimai
Gegužės 22 d. Lenkijos
prezidentas Lech Kaczynski
lankėsi Lietuvoje vienos dienos darbo vizitu. Lietuvos ir
Lenkijos prezidentų susitikime aptarti dvišalio bendradarbiavimo bei energetikos
klausimai, Lietuvos ir Lenkijos pozicijos dėl Europos
sąjungos (ES) ir Rusijos derybų dėl ilgalaikės strateginės partnerystės sutarties.
Prezidentai vienu lėktu
vu tą dieną išskrido į Latviją, kur Rygos pilyje vyko
keturšalis Lietuvos prezidento, Latvijos prezidento
Valdžia Zatlero, Estijos prezidento Toomas Hendrik 11veso ir Lenkijos prezidento
susitikimas. Gegužės 23 d.
Baltijos valstybių ir Lenkijos
prezidentai kartu skrido į
Kijevą ir dalyvavo energetikos saugumo viršūnių susitikime. Ukrainoje surengtas
energetikos žinovų forumas
ir valstybių vadovų susitikimas - tai Lietuvoje 2006 ir
2007 m. surengtų Vilniaus
konferencijų tęsinys.
Atmetė DP skundą
Lietuvos apeliacinis teismas gegužės 28 d. atmetė
Darbo partijos skundus dėl
areštuotų dotacijų, kurias
skyrė Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK). Teismas
sulaikė apie 4.5 mln. litų valstybės dotacijas. Apeliacinio
teismo sprendimu, partijos
skundai atmesti, nes apygardos teismas nepažeidė Baudžiamojo proceso kodekso
įstatymų, susijusių su proporcingumo principu. Dotacijos sulaikytos, kol Vilniaus
apygardos teismas išnagri-

nės baudžiamąją bylą.

DP byloje ieškinį yra pareiškusi Valstybinė mokesčių
inspekcija, kuriai, kaip įta
riama, nebuvo sumokėti
daugiau kaip 3 min. privalomų mokesčių ir įmokų. Civiliniu ieškovu pripažintas ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus
skyrius dėl valstybei padarytos žalos nesumokant privalomų valstybinio socialinio
draudimo įmokų - daugiau
kaip 855,000 litų.
Partija įtariama neįtrau
kusi į buhalterinę apskaitą
daugiau kaip 24 mln. litų pajamų ir apie 23 min. išlaidų
bei nesumokėjus apie 4 min.
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LIETUVOJE
piniginė

bauda arba
iki 4 metų.

laisvės

atėmimas

Žuvo karys
Lietuvos karys Arūnas
J armalavičius žuvo gegužės
22 d., kai į Afganistano Garo
provincijos sostinėje Čagča
rane esančią NATO bazę,
kurioje tarnauja lietuviai,
mėgino įsiveržti afganų riaušininkai. Manoma, kad incidentą įžiebė kilęs pasipiktinimas į Koraną šaudžiusiu
amerikiečių kariu. Dar du
Lietuvos kariai nukentėjo
nuo afganų demonstrantų
sviestų akmenų.

Dabar stovyklos apsauga yra sustiprinta. Toliau vykdomos užduotys, vyksta susitikimai su vietinės valdžios
atstovais, lankomi atokesni
Garo provincijos kaimai,
bendraujama su vietiniais
gyventojais, teikiama humanitarinė pagalba. Lietuva
nuo 2005 m. vadovauja Provincijos atkūrimo grupei
(PAG). Pagrindinė PAG užduotis - padėti Afganistano
valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir
sudaryti tinkamas sąlygas
provincijai atkurti. Afganistane šiuo metu tarnauja apie
120 Lietuvos karių.
Derybos su Rusija
Europos sąjungos (ES)
užsienio reikalų ministeriai
gegužės 26 d. Briuselyje sutarė pradėti derybas su Rusija dėl naujos strateginės
partnerystės sutarties. Jos
sutiko į mandatą įtraukti
Lietuvos iškeltus reikalavimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas pranešė, jog mandatas yra patvirtintas.
Derybos su Rusija ir bet
kokio susitarimo ratifikavimas ES sostinėse tikriausiai
užtruks kelerius metus. "Tai
galiausiai turėtų numatyti
tam tikrus teisiškai privalomus įsipareigojimus visose
pagrindinėse srityse", sakė
ES išorės santykių komisarė
B. Ferrero-Waldner. Sutartis
turėtų apimti ekonomikos,
prekybos, vidaus ir išorės
saugumo, tyrimų, švietimo,
kultūros sritis ir pramoninius susitarimus energetikos
ir kitais klausimais. Rusija
yra labai svarbi energijos išteklių tiekėja daugeliui ES

litų mokesčių. Finansinėmis

valstybių.

machinacijomis įtariamam
DP pirmininkui Viktorui
Uspaskichui yra paskirtas
piniginis 1.5 min. litų užstatas. Be to, skirta dar viena
kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Kaltinamajam išvykus iš Lietuvos be teismo leidimo, ar
pažeidus kitas sąlygas, sumokėtas užstatas atitektų
Lietuvos valstybei. V. U spaskichui gresia teisės dirbti
tam tikrą darbą atėmimas,

Balandžio pabaigoje Lietuva blokavo derybų su Rusija pradžią, pasiūlydama
prie derybų mandato keturias deklaracijas - dėl Lietuvai nutrūkusio tiekimo naftotiekiu "Družba", įšaldytų
konfliktų Gruzijoje ir Moldovoje sprendimo, bendradarbiavimo tiriant Sausio
13-osios įvykių, Medininkų
žudynių bylas ir dėl pagalbos tremtiniams, grįžtan
tiems į tris Baltijos valstybes.
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AUDRON~ V. ŠKIUDAIT~
Vienybėje - jėga, -

tokiais
žodžiais ir tokiu jausmu š.m.
gegužės 17 d. gyveno beveik
20,000 Lietuvos piliečių (ir
dar keliskart tiek jų rėmėjų),
kurių atstovai Vilniuje, Kongresų rūmuose, patvirtino dviejų politinių centro dešinės jė
gų - Tėvynės sąjungos (TS) ir
Lietuvos krikščionių demokratų (LKD) susijungimą. Ir
kad tai buvo padaryta ryžtingai ir tikint šio veiksmo reikalingumu ir teisingumu, liudijo
baigiantis renginiui beveik iš
900 žmonių krūtinių galingai
skambėję tradiciniai Tėvynės
sąjungos himno žodžiaiĄžuo
lai žaliuos žemėj Lietuvos.
Gegužės 17-osios renginiai prasidėjo abiejų partijų
neeiliniais suvažiavimais, kuriuose buvo priimti galutiniai
sprendimai jungtis. Po to delegatai susirinko i bendrą jungiamąjį suvažiavimą. Už
susijungimą pasisakė: 623 Tė
vynės sąjungos delegatai (iš
664); iš LKD suvažiavime dalyvavusių 278 Lietuvos krikščionių demokratų už susijungimą su TS pasisakė 211
delegatų. Jungiamajame suvažiavime dalyvavo 942 centro dešinės politinių jėgų atstovai. Už bendrus TS-LKD įsta
tus balsavo 815 jungtinio suvaži.avimo dalyvių, bendru sutarimu priimta naujos partijos
programa.

Vienybėje

-

jėga

Politinio forumo metu buvo perskaityta istorinių pranešimų. Neeiliniame TS suvažiavime kalbėjo buvęs TS pirmininkas, dabar TS Politikos
komiteto pirm. V. Landsbergis: "Artėjame į tikresnę centro dešiniųjų politinių jėgų,
pirmiausiai partijų, vienybę.
Tu.i organizacinė vienybė, kuri
padės išsiugdyti ir įsitikinimų,
ir tikslų vienybę...
( ...) Turime nepamiršti,
kad esame ne vien kovas kovoj anti, organizacinius persitvarkymus suprojektuojanti ir
juos pasiekianti politinė jėga,
bet pirmiausiai vertybinė partija. Ir tik tokia vilties jėga
mes galime būti šiandienos
Lietuvai. Bendros vertybės,
dėl kurių jungiamės su Lietuvos krikščionimis demokThyn~s sl\iungos pirmininkas A. Kubilius ir Lietuvos krikščioniq demokratą pirmininkas ratais, tebūnie mūsų visų įsiti
V. Stundys pasirašo partijų jungimosi sutartį
kinimas ir kelias eiti pirmyn,
vykdant pareigą".
TS pirmininkas Andrius
Kubilius ir LKI> pirmininkas
Valentinas Stundys pasakė
kalbas jungtiniame suvažiavime. "Susijungdami mes tampame gausiausia politine jėga
Lietuvoje ir turime šią skaitmeninę galią paversti žmonių
tikėjimo mumis galia, turime
nusipelnyti didžiausio žmonių
pasitikėjimo".

Jungtinės partijos-Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovu iš-

rinktas Andrius Kubilius, pirmuoju vicepirmininku - Valentinas Stundys. Vicepirmininkų - R. Juknevičienės, l.
Degutienės ir P. Jakučionio gretą papildys krikščionis demokratas P. Saudargas. Padaugėjo ir partinių darinių
partijos viduje - šalia jau veikusių Krikščioniškųjų demokratų, Politinių kalinių ir tremtinių bei Th.utininkų frakcijų
dabar kurį laiką egzistuos ir
Krikščionių demokratų bendrija, kuri laikui bėgant turėtų
susilieti su jau egzistuojančia
KD frakcija. Politikos komi-

Valstybė
Atkelta iš 1-mo psl.

LKD pirmininkas V. Stunsakė: "Ant garsaus indų
laisvės šauklio Gandi kapo
yra išrašytos 7 socialinės nuodėmės: Politika be principų.
Turtas be darbo. Malonumas
be sąžinės. Žinios be veiklos.
Verslas be moralės. Mokslas
be žmoniškumo. Religija be
aukos. Jos skaudžiai aktualios
dabarties Lietuvai ir jos politikai".
Buvęs Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos pirmininkas Povilas Katilius, reaguodamas į prof. V. Landsbergio frazę "dabar neturėtu
me išsiskirstyti atostogų", pasakė: "Mes niekad nebeturė
sime atostogų". Gegužės 17oji iš tiesų buvo neeilinė diena
Lietuvos istorijoje, bet ar ji
pakeis Lietuvos gyvenimą, priklausys nuo būsimųjų darbų.
dys

Gargi.diečiai Įsiamžino

su prof. Vytautu Landsbergiu

atkreipė bendraminčių Europoje dėmesį ir susilaukė entuziastingo pritarimo. Sveikinimus atsiuntė Europos liaudies partijos pirmininkas W.
Martens, Gruzijos prezidentas M. Saakašvilis, Vokietijos
krikščionių demokratų pirmininkės, Vokietijos kanclerės
įkomponuota kregždutė.
A. Merkei vardu laišku sveikiJungiamasis dešiniųjų no Vokietijos krikščionių decentro partijų suvažiavimas mokratų sąjungos generalinis

teto pirmininku išrinktas neir
jungtinėje partijoje Vytautas
Landsbergis; vykdomuoju sekretoriumi patvirtintas Arvydas Vidžiūnas. TS-LKD simbolizuos krikščionių demokratų širdelėje (perimtoje iš
Europos liaudies partijos)
blėstantį autoritetą išlaikęs

- netikra, ar su netikrumais?

kai žlugdyta, komunistiškai
ugdyta visuomenė prarado
Tikriausia užkarda netik- vertybinę mąstyseną, nes tikriems politiniams dariniams rosios vertybės buvo suniekinrastis būtų pilietinė, tautiškai tos, pakeistos komunistinės
susipratusi visuomenė. Tučiau ideologijos surogatais (komutokią visuomenę politiniams nistinė moralė, partinė sąžinė,
verteivoms ugdyti ir telkti ne- proletkultas, klasių kova, taunaudinga, nes minią, "liaudį" tų draugystė (rusifikacija). O
lengva mulkinti, valdyti, turėti vadovą visuomenė nori matyti
į save panašų asmenį, nenori,
iš jos naudos.
kad
asmenybė būtų iškili (lyKeista, tačiau tarp netikgybės
siekis), kad asmenybė
rumų nepriklausomoje Lietujudintų
iš tūnojimo, skatintų
voje randame ir tai, kas tikrai
siekti
idealų,
grįžti Į tikrosiotikra: komunistai, kovoję su
mis
vertybėmis grindžiamą gyburžuazija, patys tapo pačia
tikriausia buržuazija, o valdy- venseną.
Pirmasis ir tikrasis atkuriamas išliko jų rankose.
mos ir atkurtos Lietuvos valsNetikri vadovai
tybės vadovas buvo Vytautas
Kokia visuomenė, tokią Landsbergis. Jis buvo Atkusau valdžią demokratiškai riamojo seimo prezidiumo
renka. Dešimtmečius morališ- pirmininkas ir kartu ėjo tuo

metu dar neįteisintas, tačiau
realiai egzistavusias prezidento pareigas.
Valdančiosios seimo daugumos ir prezidento Valdo
Adamkaus gėdai (tiesa, pastarasis klaidą vėliau bandė taisyti, tačiau nesėkmingai), V.
Landsbergis iki šiol buvusiu
valstybės vadovu formaliai nepripažintas, nors lietuvių tauta tikresnio ir ryškesnio, labiausiai nepriklausomybei
nusipelniusio už jį vadovo iki
šiol neišvydo.
Gėdingai pasielgė tautos
dauguma, kai išrinko ne tikrą
Lietuvos patriotą Stasį Lozoraitį, o okupacinės valdžios nomenklatūrininką Algirdą Brazauską. Panašiai nutiko su
premjerais, seimo ir savivaldybių vadovais.
(Bus daugiau)

sekretorius Ronald Pofalla,
Vengrijos, Estijos giminingų
partijų vadovai, o Lenkijos
piliečių platforma atsiuntė savo atstovą - Lenkijos seimo
narį D. Račkovskį, kuris,
kreipdamasis į suvažiavimo
dalyvius, lietuvio ausiai maloniai pajuokavo, kad jis į suvažiavimą spėjo laiku tik todėl, kad Lietuvoje geri keliai,
kurių lenkai gali tik pavydėti.

Remia

Gruziją

Lietuvos seimo Užsienio reikalų komiteto Kaimynystės
politikos pakomitečio pirmininkas Emanuelis Zingeris š.m.
balandžio 18 d. išsiuntinėtame pareiškime rašo: ''Vienašališkai
paskelbdama savo priemonių planą Gruzijos teritorijos dalims
-Abchazijai ir Pietų Osetijai - Rusijos federacija ėmėsi beprecedentinių priemonių, kurios iš esmės pažeidžia Jungtinių
Tuutų ir tarptautinės teisės principus ir prieštarauja 2008 m.
balandžio 15 d. rezoliucijai (Nr. 1808) bei pačios Rusijos anksčiau priimtiems įsipareigojimams.
Skelbiamos priemonės turėtų būti vertinamos kaip Rusijos
federacijos kišimasis į suverenios valstybės vidaus reikalus.
Jeigu šios priemonės būtų įgyvendintos, jos būtų vertintinos
kaip Rusijos federacijos žingsnis šių Gruzijos teritorijos dalių
aneksijos link. Jei šie veiksmai toliau bus platinami suverenios
valstybės atžvilgiu, Lietuvos respublika sukvies pasaulinį forumą šiuo klausimu".
Veiksmai didina įtampą regione. Manoma, kad tuo bandoma stabdyti NATO veiksmų plano Gruzijai ir Ukrainai patvirtinimą. Inf.

Vua išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia
paramos ir "Tėviškės žiburiams': Kas galite, paremkite juos

auka ar garbės prenumerata, testamentiniu palikimu.
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Seima ir socialinė gerovė
Per visas istorines negandas tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę mes per šeimą perduodame ateities kartoms.
Perduodame ir savo pasaul~
jautą, pasaulėvaizdi ir pasaulėžiūr;Į, kad amžinai gyventume. Šios grandies nutraukimas gresia tautos gyvybei.
Šiandien 60% Lietuvoje
vaikučių auga nepilnavertėse
šeimose, t.y. be tėvo moralinės, materialinės ir fizinės
paramos, nors tėvai yra gyvi,
sveiki ir niekur neišvykę. Dalis vaikų auga vaikų namuose, t.y. be abiejų tėvų globos
ir rūpesčio.
Turinčios abu tėvus šeimos (40%) yra menkai valstybės remiamos ir kaip tik jų
skurdas daro didžiausią įtaką
didesnei nepilnaverčių šeimų
daliai susiformuoti. Netolygus socialinis vaikų aprūpini
mas - skiriant vaikų namų
vaikams po 1000 Lt per mė
nesi, paimtų globoti vaikams
skiriant 500 Lt per mėnesį ir
šeimose gyvenantiems - tik
po 90 Lt per mėnesi, - išprovokuoja tėvus vaikų labui jų
atsisakyti, kad jiems netektų
skursti kartu su menkai uždirbančiais (80%) gimdytojais.

AI tai ne labiausiai paplitusi šeimos ardymo schema, kad pakirstų tautos gyvybę, vykdoma valdžios?
Ypatingą vaidmenį šeimų gyvenime vaidina TV ir
internetas, kurie praktiškai
užpildo dirbančios motinos
auklėjimo stokos spragas.
Pradedant nekontroliuojama
jėgos ir baigiant porno sekso informacija, vaikai
perkeliami į virtualios realybės lygmenį, nutraukiant jų
i:yšį su praktiniu gyvenimu ir
paverčiant juos valdomais
kompiuteriniais vergais.
Kita, pilnavertėse šeimose auginančių vaikus, griovimo grandis - mokykla. Pradedant tuo faktu, kad į Pedagogines aukštąsias dažniausiai stoja studijuoti tik
po to, kai kitur neįstoja, ir

baigiant ruošiama mokymo
metodine medžiaga bei vadovėliais, matome akivaizdų
kokybės faktorių ir to pasekmę - netgi falsifikavimą.
Jei mokykla yra geriausia tautos mokytoja, tai ko
gali išmokyti L. 'Ifuskos
vadovėlis, išleistas 1995 m.,
kuriame jis nutyli lietuvių
genocidą, bet apkaltina partizanus KGB-istų nuodė
mėmis?

O Lletuvos istorijos instituto direktorius A Nikžentaitis visą opusą apie
Klaipėdos krašto "tikrąją"
okupaciją 2006 m. pasiuntė
seimui. Pasirodo, okupantai
- ne vokiečiai, o lietuviai.
Šiam melui pasipriešino
grupė

signatarų,

tačiau

valdžios (ministerijos) tolygaus L. lkuskos ar A. Nikžentaičio įvertinimo nebuvo.
Argi toks oficialių institucijų istorijos iškraipymas ir
ministerijos tolerancija ne
akivaiu:lus ir planingas tautinės dvasios žlugdymas?
Dar blogiau su tautine
kultūra. Faktas, kad tautinės
operos "Dalia" pastatymui
buvo išskirta 20,000 Lt, o
spektakliui "Žydė" - visas
milijonas (2 prieš 98) dar
kartą patvirtina tarptautinės
politikos pirmumą prieš tautinę. Netgi Lletuvos kultūros
ministeris gali būti nelietuvis? O juk tautinė kultūra yra
kelias i tarptautinį pripažinimą ir bendravimą. Tu.i šitas
kelias lietuvių tautai Lietuvoje 98% siauresnis neikitoms tautoms.
Vyksta tas pats nutautinimo procesas, kaip ir sovietmečiu, formuojant mankurtinį Europos pilietį: kosmopolitą, be tautinių šaknų, interesų ir savigarbos. Vietoje
turėtų tautinių pažiūrų priima liberalias, nusiritant iki
sekso revoliucijos, homoseksualių santuokų, beveik legalios narkomanijos, pasilinksminimo pramonės išplėtoji
mo vietoj tautinės kultūros.

Jokios tautinės savigarbos,
išdidumo ir tradicijų. Panašus europinis mentalitetas
jau ryškėja ir Lletuvoje. Dar
išlikusį Lietuvos kultūros paveldą griauna komercinės
statybos.
Jau pats laikas persiorientuoti nuo internacionalinės integracijos į Lietuvos
suverenumą kultūros ir papročių srityje, kol dar nesugriovėme vieno iš seniausių
Europoje universiteto, kol
neužmiršome, kad sukūrėme
pirmąją Europoje Konstituciją - Statutą, pirmąją vienpakopę ir daugiapakopę raketą 200 metą anksčiau nei
Ciolkovskis; kol neužmiršome, kad lietuviais esame mes
gimę, lietuviais turime ir lik.t
- kalbėti savo gimtąja kalba,
dainuoti savo dainas ir didžiuotis sava istorija.
Kad išsaugotume šeimas
- tautos ir valstybės pamatinę grandį, turime įtvirtinti jų
socialinę gerovę: atstatant
moters, auginančios vaikus,
socialinę svarbą, įvertinant
darbą, kaip didžiausią
naudą visuomenei ir valsty-

jos

bei duodančią, garantuojant
moteriai, išauginusiai vieną
ar daugiau vaikų iki pilnametystės, pensijinį aprūpinimą
senatvėje; stiprinti ir puose-

lėti šeimas,

skiriant vienodas
paramas vaikams, tolygias
tiek esantiems valstybinėse
vaikų įstaigose, globos institucijose ar šeimose, bet ne
mažesnes kaip vidutinis pragyvenimo lygis iki vaikų pilnametystės; Įpareigoti vaikų
teisių gynimo institucijas

kontroliuoti ir riboti informacinius srautus, galinčius
įtakoti vaikų psichikos nesocialų vystymąsi; įtvirtinant
įstatymuose pilna-

Lietuvos

metystės ribą 21-rius metus,
kaip yra visame pasaulyje
baudžiamosios ir civilinės
teisės potvarkiuose, kad būtų
nesugriaunama pasauga vaikų lytinių nusikaltimų srityje.
Dr. R. Gajauskaitė,
kriminologė
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ANTANAS GENYS

KANADOS

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.

ĮVYKIAI

Ukrainos prezidentas Kanadoje
Koadoje -.ieiėjo Ukrainos prezidentas V. Jušlenko.

duktų, jie
etiketėje.

Kalbėdamas

Ka•ada 'rienintelė iš pasiturinčių valstybių__ (G-8)
dar gamina asbestą. Sią statybinę medžiagą Pasaulinė

parlamente jis
ministeriui pirmininkui S. Harper už jo politinės krypties palaikymą. Kanados konservatorių vyriausybė pritaria Ukrainos siekiui
tapti NATO nare. Kitos valstybės vengia ginčų su Rusija
ir susilaiko nuo sprendimo.
S. Harper NATO vadovų susitikime Bukarešte viešai išreiškė Kanados nuostatą dėl
Ukrainos narystės šioje karinėje sąjungoje. Ypatingai
šiltai Ukrainos prezidentas
buvo sutiktas Manitobos
provincijoje, kur kas 6 gyventojas - ukrainiečių kilmės. Susitikimuose su provincijos vadovais ir verslininkais buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vinipego universitete V. Juščen
kai suteiktas garbės daktaro
vardas.
Kanados msienio reikalų ministeris M. Beraier buvo priverstas atsistatydinti iš
savo pareigų, paaiškėjus darbo etikos pažeidimams. Labai svarbius ir slaptus vyriausybės dokumentus pareigū
nas buvo palikęs tuometinės
savo draugės namuose. Jau
anksčiau buvo išsakomi priekaištai M. Bemier dėl jo buvusios draugės, turėjusios
asmeninių ryšių su nusikalstama grupuote Hella Angels.
Ministeris pirmininkas atmetė tuos kaltinimus tvirtindamas, kad tai privatus ir
nieko bendro neturintis su
tarnyba reikalas. Tučiau paaiškėjus tarnybiniam pažeidimui, S. Harper priėmė užsienio reikalų ministerio atsistatydinimą. Prieš tai ministerio pirmininko administracijos vadovo pareigas paliko Ian Brodie. Jis buvo įta
riamas paskelbęs slaptą JAV
kandidato į prezidentus B.
Obamos patikėtinio ir Kanados diplomato pokalbį
apie NAFTA (North Amerika Free 'li'ade Agreement),
tačiau vėliau kaltinimai buvo
atmesti.
Priimtus piežtesnės bendravalstybinės taisyklės gaminių nuorodai "Made in
Canada". Lig šiol taip buvo
įvardijami visi gaminiai, jei
padėkojo

51% jų išlaidų (įskaičiuojant
Jei norite pirkti ar parduoti

5

pakuotę ir reklamą) buvo išleidžiama Kanadoje. Tu.čiau
pastaraisiais metais paaiškė
jo, kad gaunama daug blogos kokybės ar kenksmingų
sveikatai sudėtinių dalių iš
užsienio, daugiausia Kinijos.
Pavadinimas "Made in Canada" neatitinka tikrovės ir
pirkėjų lūkesčių. Naujose
taisyklėse pabrėžta, kad nuorodą "Made in Canada" gali
turėti tik tokios prekės, jei
jų visos ar beveik visos sudė
tinės dalys yra kanadietiškos, ir jos apdorotos Kanadoje. Jei yra įvežtinių pro-

turi būti pažymėti

sveikatos organizacija (WHO)
ir kitos medicinos bei aplinkosaugos grupės skelbia esant
kenksminga žmonių sveikatai ir pataria jos atsisakyti.
Kvebeko provincijoje yra dvi
kasyklos, kuriose dirba 700
darbininkų. Jie siunčia šią
statybinę medžiagą į Pakistaną, Indoneziją, Indiją. Praėjusių metų rudenį Kanados
vyriausybė pakvietė 7 žino-

mus pasaulyje mokslo ir medicinos žinovus, kad paruoštų studiją apie asbesto poveikį sveikatai. Studija buvo
jteik:ta vyriausybei dar kovo
mėn., bet lig šiol viešai nepaskelbta. 'fyrimų autoriai
kreipėsi į Kanados vyriausybę prašydami kuo greičiau
paskelbti išvadas visuomenei. Kasmet pasaulyje nuo
ligų dėl asbesto miršta apie
100,000 žmonių. Kvebeko
provincijoje pastebima daugiausia mesotheliomos (sunkaus kvėpavimo takų) susirgimų.

Kaados Karališkoji po.
grafų draugija savo eilinį
žurnalo numeri išspausdino
naujoviškame popieriuje. Jis
pagamintas ne iš medienos,
bet iš kviečių šiaudų. Naująjį
popierių, pasinaudodami kiniečių patirtimi, sukūrė Kanados gamtosaugininkų grupė Markets lnitiative, Albertos mokslo taryba ir Dolco
Printing. Kasmet 100 min.
medžių sunaudojama spaudos leidiniams. Kol kas popierius buvo pagamintas iš
kinietiškų šiaudų, tačiau planuojama, kad ateityje bus naudojama kanadietiška žaliava. Kanados ūkininkai, auginantys javus, kasmet surenka per 21 mln. tonų šiaudų.
Iš jų galima pagaminti 8 min.
tonų popieriaus masės; tiek užtektų 20 min.vienetų leidinių.
Iš Br. Kolumbijos universiteto antropologijos muziejaus pavogti vertingi meno dirbiniai. 1hl Haida klano
menininko Bill Reid pagaminti originalūs kūriniai iš
aukso ir trejetas meksikietiškų papuošalų. Šie darbai
vertingi ne dėl panaudoto
brangaus metalo, bet kaip
vieno iš didžiausių Kanados
20-ojo šimtmečio menininkų
kūrybos palikimas, kuris gali
pradingti amžiams. Manoma, kad vagystę iš palyginti
saugaus muziejaus organizavo prityrę asmenys, susipažinę su muziejaus rodiniais ir
vieta. Universitetas siūlo
50,000 dol. premiją už informaciją, kuri padėtų atrasti
pavogtus daiktus. 'fyrimui
pasitelktas lnterpol - tarptautinis paieškų biuras. SK
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UGNIAGESIŲ

STREIKAS?
BNS žiniomis, ugniagesiai reikalauja, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė
jimo departamentas (PAGD)
sudarytų taikinimo komisiją
užtikrinti, kad skubos tvarka
būtų sukurti ir priimti teisės
aktai, kuriais vadovaujantis
būtų "atlyginta žala nestatutiniams ugniagesiams, padaryta diskriminuojant juos
ugniagesių gelbėtojų-parei

gūnų atžvilgiu". Taip pat reikalaujama nuo š.m. spalio
20% padidinti visų savivaldybių ugniagesių komandų
darbuotojų

ir PAGD nesta-

tutinių ugniagesių gelbėtojų

pareiginius atlyginimus, o
nuo 2009 m. sausio darbo
užmokestį sulyginti su statutinių pareigūnų algomis.
Lietuvos ugniagesių gelbė
tojų profesinių sąjungų susivienijimas (LUGPSS) taip
pat reikalauja, kad būtų priimti teisės aktai, kurie mirties arba sveikatos sutrikdymo atvejais numatytų kompensacijas ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartį. Streikuoti
ketinama tuo atveju, jei nebus įvykdyti aukščiau minėti
reikalavimai. Sprendimą dėl
streiko ketinama priimti
rugsėjį. Šiuo metu Lietuvoje
yra 11 priešgaisrinių gelbė
jimo tarnybų, kurių darbuotoj ai nėra statutiniai pareigūnai.

INTERPOLKONFERENQJA
Vilniuje gegužės 28-30
d.d. vyko 37-oji Interpolo
Europos regioninė konferencija, kurioje dalyvavo
150 delegatų iš 48 Europos
šalių, Pietų Amerikos ir kitų vietovių. Interpolo generalinio sekretoriaus R. K.
Noble pirmininkaujamoje
konferencijoje aptartos visuose Europos regionuose
kylančios grėsmės nusikalstamumo ir terorizmo srityse, taip pat operatyvinės
veiklos stiprinimo būdai kovojant su terorizmu, kova
su organizuotu nusikalstamumu ir narkotikų platinimu, Interpolo vaidmens ir
efektyvumo didinimas ieškant ir areštuojant nuo teisingumo besislapstančius
asmenis, prekyba žmonėmis
ir nelegali migracija, kova
su finansiniais ir aukštų
technologijų nusikaltimais.
Lietuva jau kelerius metus
pripažįstama šalimi, viena
geriausiai renkančių ir teikiančių duomenis Interpolo
duomenų bazei apie pamestus, pavogtus ir suklastotus
kelionės dokumentus bei
gebančių pasinaudoti šia
duomenų baze kasdienėje
veikloje.
LRT DIREKTORĖ
Gegužės 27 d. Lietuvos
radijo ir televizijos (LRT)
taryba Lietuvos radijo di-

rektore

paskyrė

BNS

žinių

agentūros vadovę Jurgitą

Litvinienę. Jos kandidatūrą
tarybai pateikė naujasis Lietuvos radijo ir televizijos
gen. direktorius Audrius
Siaurusevičius. Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos
direktoriai yra kartu ir LRT
gen. direktoriaus pavaduotoj ai. Labiausiai pasiekiamoje radijo stotyje J. Litvinienė žada atkreipti daugiau dėmesio į jaunimą išlaikant savitumą. Ji radijui
mano ieškoti naujų išraiškos
galimybių, naujų technologijų. Ji BNS agentūroje dirbo nuo 1998 m. ir pastaruosius 4 metus vadovavo BNS
Lietuvos biuro administracijai. LRT taryba yra aukščiausioji Valstybinio transliuotojo valdymo institucija,
ją sudaro 12 asmenų - visuomenės, mokslo ir kultū
ros veikėjų.

RASIZMO IŠPUOLIAI
Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB) gegužės 27 d.
išreiškė susirūpinimą dėl šalyje padažnėjusių tautinės ir
rasinės neapykantos apraiškų bei apkaltino šalies valdžią neveiklumu kovojant
su diskriminacija. LŽB viešai išplatintame pareiškime
teigia, jog bandymai diskriminuoti piliečius dėl jų etninės priklausomybės kelia
pavojų ne tik žydų ir kitoms
tautinėms bendrijoms, bet
ir Lietuvos valstybingumui.
Žydų atstovai priekaištauja
valdžiai dėl "bandymo į naują Pilietybės įstatymo redakciją įtraukti diskriminacines
nuostatas, įtvirtinančias piliečių nelygybę prieš įsta
tymą dėl jų etninės priklausomybės", žydų turto grąži
nimo proceso vilkinimo bei
"nenoro atitinkamai reaguoti
įjudofobinius demaršus". Žydams taip pat užkliuvo Lietuvos teisėsaugos bandymas
ištirti žymaus Izraelio istoriko, holokausto tyrinėtojo
Yitzhako Arado jam tarnaujant sovietų NKVD galimai padarytas nusikalstamas veikas, vertintinas kaip
nusikaltimus žmoniškumui
prieš Lietuvos gyventojus
(civilių gyventojų, karo belaisvių žudymas, Lietuvos
partizanų žudynės). Lietuva
praėjusiais metais kreipėsi į
Izraelį, prašydama įteikti
pranešimą apie įtarimą dalyvavus civilių asmenų ir
Lietuvos laisvės kovotojų
žudyme holokausto aukų ir
didvyrių atminties organizacijos "Yad Vashem" (Izraelis) buvusiam direktoriui
Yitzhakui Aradui. Pasak
pranešimo, šis pareiškimas
buvo priimtas gegužės 18 d.
vykusios LŽB konferencijos, kurioje dalyvavo 25 Lietuvos žydų organizacijų delegatai, metu. RSJ

TELKINIUOSE ....__ __

Jubiliejinis Amerikos lietuvių
fondo susirinkimas
Susirinkusius skatino ALF veikla ir jo Taryba pasitikėti vyriausias
fondo Garbės komiteto narys, jo pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

skaičius (nuo 1 iki 25 metų
amžiaus) padidėjo net 26%.
Rimas Griškelis pateikė
finansų komiteto ataskaitą.
Pristatyta dabartinė ALF tu-

Visuotinis 45-asis ALF
suvažiavimas įvyko š.m.
gegužės 3, šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, IL.
Vienas pagrindinių klausimų
buvo, kaip pritraukti į Fondą
daugiau naujų narių, ypač
"trečiabangių". Susirinkę manė, kad yra labai svarbu daugiau pranešti apie ALF veiklą
per įvairius masinės informacijos šaltinius. Thip pat yra nepakeičiamas ir asmeninis tiesioginis bendravimas su žmonėmis. ALF įgaliotiniai kartu
su Tarybos direktoriais ir Valdybos nariais taipgi aptarė
ALF 45-mečio pabrėžimą menininkų pasirodymais, kalbė rimo nekilnojamo turto padė
jo apie tai, ar panašūs rengi- tis bei įvairių fondų vertė. Jis
niai būtų geras būdas į Fondą paminėjo, kad šiuo metu ALF
pritraukti daugiau jaunesnio formuoja investavimo strateamžiaus žmonių?
giją, ir tikimasi fondo kapitalą
padidinti iki 20-ties milijonų
ALF 45-to metinio narių
suvažiavimo metu pristatyti dolerių, o gal ir daugiau. Fondo kapitalas jau viršija 17 miliįvairių komisijų pranešimai
jonų dolerių, o 2007-ųjų m.
Po registracijos ir ALF pajamos viršijo 3 mln. dol.,
Tarybos pirmininko Arvydo kas yra 1,759,666 dolerių dauTamulio įvadinio žodžio, kun. giau nei 2006-aisiais. ALF ižValdo Aušros invokacijos bei dininkas Pijus Stončius pamirusiųjų narių pagerbimo,
teikė organizacijos finansinę
buvo pristatyti visi komitetų būklę paminėdamas, kad fonpirmininkai ir sekretoriatas. do kapitalas užaugo 17%. Jis
Vyko ALF komitetų ir komi- taip pat paminėjo, kad 2007sijų pranešimai. Praeitų metų aisiais metais fondas sulaukė
suvažiavimo protokolą per- daugiau narystės įnašų bei gaskaitė Aldona Šmulkštienė. vo didesnę sumą palikimais
Buvo pristatytos registracijos, nei per pirmuosius 18 savo gynominacijų ir balsų skaičiavi vavimo metų.
mo komisijos, suskaičiuota,
Apie pelno skirstymą kalkad iš viso užsiregistravo ALF bėjo komisijos pirmininkas
nariai su 12,525 balsais. ALF Algirdas Saulis, papasakojo,
vadovai minėjo jubiliejinius kiek buvo sulaukta paramos
Amerikos lietuvių fondo me- prašymų ir kiek paskirta. 2007
tus, kaip jie jau dabar yra žy- m. buvo paskll:styta apie 600,mimi ir kas dar planuojama 000 JAV dol. Siemet siūloma
daryti. Išleistas 7 minučių fil- paskirstyti $650,000. Įstatų
mas apie Amerikos lietuvių komiteto pirmininkas adv.
fondą. Planuojama atnaujinti Saulius Kuprys trumpai prinarių duomenų programas, statė įstatų pateikimo punkkurių dėka būtų lengviau ir tus. Meno globos komiteto
efektyviau dirbti. Amerikos pirmininkas Vytenis Kirvelailietuvių fondas vis daugiau tis papasakojo, kad praeitais
bando bendradarbiauti ir su metais Lietuvos muziejams
kitomis organizacijomis. Pa- ALF padovanojo per 700 meskirti keli prizai lietuviškiems no kūrinių. Vyriausias Garbės
sportiniams renginiams. Joni- komiteto narys, vienas nedaunių metu Čikagoje loterijoje gelio mūsų tarpe tebeesančių
laimėtojai 250 dolerių ALF ALF vadovų nuo pat jo įsikū
paaukotą sumą paskyrė vieti- rimo, atšventęs savo 90-ąjį
nei lituanistinei mokyklėlei. gimtadienį, dr. Kazys AmbroYra labai svarbus tolesnis zaitis pasidžiaugė, kad Fondas
ALF įvaizdžio formavimas ir puikiai atlieka savo darbą jau
už Fondo ribų, pats laikas apie beveik pusę amžiaus. Kontrosave pranešti kur kas plates- lės komisijos pranešimą paniam žmonių ratui visoje darė jos pirm. Vytas Vaitkus.
Amerikoje ir už Atlanto. Svar- Registracijos komisija pranebu bendradarbiauti su Lietu- šė, kiek iš viso užsiregistravuvių bendruomene, kurti di- sių balsų, o suvažiavimo dalydesnį tarpusavio supratimą ir viams buvo leista susipažinti
palaikymą. Plėtros komisijos su keliais ALF įstatų punktų
pranešimą skaitė jos pirmi- pakeitimo pasiūlymais.
ninkė Jūratė Budrienė, praUž pirmąjį įstatų pakeitinešė, kad 2007 m. jaunų narių mo pasiūlymą balsavo 6,128,
narių

prieš 3,476 nariai. Už antrąjį
surinkta 7,838 balsai, prieš
1,030 balsų. Suvažiavimo nariai
taip pat turėjo galimybę balsuoti už arba prieš pasiūly
mus ALF Kontrolės komisijos narius. Iš viso buvo pristatyti 3 kandidatai. Kadangi niekas neprieštaravo, buvo pasiū
lyta ir balsuota už visus tris:
Dalią Povilaitienę, Vytautą
Vaitkų bei Dalių Vasį. Reikėjo

išrinkti ir naujus 6 ALF direktorių Thrybos narius. Buvo pri-

statyta net 12 kandidatų. Kandidatavo ir 5 "trečiabangiai".
Išrinkti: Jūratė Budrienė
- 9,199 balsai, Saulius Kuprys
- 7,212, Vytenis Kirvelaitis 7,001, Violeta Gedgaudienė6,958, Thdas Mickus - 6,296,
Narimantas V. Udrys - 5,744,
kunigas Valdas Aušra - 4,704,
Rimantas Mulokas - 4,017,
Audronė Simanonytė - 3,018,
Laima Zavistauskienė - 2,660, dr. Dainius Skripkauskas
- 1,694 bei dr. Rimtautas
Marcinkevičius, surinkęs tik
342 balsus. Nė vienas iš vadinamųjų "trečiabangių" (kun.
V. Aušra, A. Simanonytė, L.
Zavistauskienė, dr. D. Skripkauskas bei dr. R. Marcinkevičius) į Tarybos narius išrinkti
nebuvo. Reikia tikėtis, kad jie
gal kiek daugiau pasireiškę
Amerikos lietuvių veikloje per
šiuos metus, kandidatuos ir
kitąmet.

Diskusijose vienas aktuatapo ALF
įstatų 111.17 punkto pakeitimas. Daug narių pareiškė susirūpinimą dėl galimybės balsuoti paštu, o ypač elektroniniu būdu, nes tai jiems pasirodė nepakankamai patikima.
ALB pirm. Vytautas Maciū
nas pasiūlė suvažiavimui priimti rezoliuciją, pagal kurią
ALF taryba įsipareigotų per
trejus metus sumažinti dabartinį santykį tarp administracinių išlaidų ir teikiamos paramos bei santykį tarp administracinių išlaidų ir naujų
įnašų per pusę.
liausių klausimų
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REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos
apie namus, vasarnamius, ūkius, žemes

Wasagos, Stayncrio ir
Collingwoodo apy·
lin kėsc kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mietai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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Hamilton, ON
BIRŽELIO MĖNUO skiriamas garbinti Švč. Jėzaus
širdžiai. Aušros Vartų šventovėj e kiekvieną dieną prieš 9
v.r. Mišias Rožinio maldoje
bus kalbama ir Švč. Jėzaus
širdies litanija.
TALENTŲ
VAKARAS
įvyks birželio 7, šeštadienį, 5
v.v. Jaunimo centro salėje.
Rodykite savo gabumus dainuoti, šokti, megzti, siūti,
meistrauti ar deklamuoti, visi sugebėjimai tinka šiam
vakarui. Talentams įėjimas nemokamas. Žiūrovams: suaugusiems - $5; studentams $3; vaikams - nemokamas. Visi būsite pavaišinti kavute ir
gardumynais, veiks baras. Dėl
išsamesnės informacijos galite
kreiptis į A. Vaičiūnienę, 905
527 5037; D. Kesminienę 905 592 9719. Vakarą rengia
KLB Hamiltono apylinkės
valdyba.
BIRŽELIO 11, TREČIA
DIENĮ, 1 v.p.p. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje vyks
KLKM dr-jos narių susitikimas su Vilkaviškio vyskupu
Rimantu Norvila. Po susitikimo bus pietūs, kurių kaina $10.
Hamiltono skyr. valdyba užmoka už pietus savo draugijos
narėms. Apie dalyvavimą prašome pranešti Danutei Enskaitienei, tel. 905 628 1804.

''Amerikos lietuviui''
8 metai

Š.m. gegužės 4 d. Amerikos lietuvio kolektyvas šventė 8-ajį saIš k: Vita Malinauskienė, Audronė Sidaugienė, Violeta Ežerskis, Albinas Hoffman, vyr. red. Bronius
Abrutis, Audronė Simanonytė, Vaiva Ragauskaitė, Raimundas
M. Lapas, Dalia Kavaliauskienė, Laurynas R. Misevičius,
Eugenija Misevičienė. (Nuotraukoje nėra Edvardo Šulaičio,
Broniaus Nainio, Stasio Goštauto, Dainiaus Ruževičiaus, Ramunės Lapas bei Nijolės Inkratos)
vaitraščio gimtadienį.

Malonu prisiminti pirmuo- kuriame gyveno laikraščio leisius AL leidimo mėnesius, kai dėjas su šeima ir kur kartu buteko būti vieninteliu jo bend- vo įsikūrusi savaitraščio adradarbiu, o tuometiniam 8 psl. ministracija bei redakcija,
apimties savaitraščiui medžia- prieš porą metų buvo persigos ne tiek daug ir reikėjo. kelta į erdvias patalpas atskiTada dar ir pats leidėjas nebu- rame name Hickory Hills, IL,
vo tikras, ar laikraštis galės il- kur dirbama ir šiandien.
gėliau išsilaikyti. Tačiau ši
Laikraščio kolektyvui ennuomonė greitai pasikeitė,
tuziazmo dar užtenka, nekai į bendradarbių eiles pavy- trūksta ir naujų minčių bei
ko įtraukti visų gerai pažįsta ryžto eiti kartu su gyvenimu.
mą dr. Joną Adomavičių Gau Svarbiausia, kad nebūtų paiškeliavusį amžinybėn). Kiek mirštas ir kilnus leidinio užvėliau čia ėmus talkinti ir ki- mojis, kuris buvo išsakytas
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ tiems spaudos darbuotojams laiške skaitytojamsAL pirmaPAMALDOS įvyks birželio 14, iš antrosios bangos, AL pra- me numeryje prieš aštuonerius
šeštadienį, 6 v.v. latvių liutero- dėjo rasti skaitytojų ir tarp šių metus: "Norim tapti Jūsų pagalbininku ir draugu. Mūsų
nų šve~tov~je (18 Victoria St.). tautiečių.
Prenumeratorių skaičius tikslas - sutelkti Jums kuo
UZ ISTREMTUOSIUS
MIŠIOS įvyks birželio 15, sek- sparčiai augo, kartu storėjo ir daugiau informacijos bet kumadienį, 10.30 v.r. Po Šv. Mi- pats laikraštis iki 12 puslapių, ria tema iš Lietuvos ir viso pašių kviečiame visus į Jaunimo vėliau tapo 16, 20 ir t.t. Kai saulio".
Šis tikslas buvo aktualus
centro salę, kur bus rodomas AL minėjo savo 3-iąjį gimtadienį,
savaitraštis
jau
buvo
24
anksčiau,
jis neprarado akrež. A. Marcinkevičiūtės dokumentinis filmas Ilgas kelias psl. apimties. Puslapių skai- tualumo dabar ir liks aktualus
namo. Tai informacinis istori- čius ir vėliau vis augo, laikraš- visą laiką, kol Amerikoje mū
nis filmas apie lietuvių trem- tyje atsirado ir spalvų. Plėtėsi sų tautiečiai gyvens.
(Iš Edvardo Šulaičio
ties kelius nuo pirmųjų trėmi ir bendradarbių kolektyvas, o
paruošto ilgesnio straipsnio.)
mų iki šių dienų. Filme - tra- iš privataus buto Summit, IL,
giškos tremties bei sugrįžimo
istorijos. Filmo trukmė 26 miPirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
nutės. Inf.
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

TEl. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
(prie Evans]
Savininkas Jurgis Ku/Je§ius

TALKA

LIETUVIŲ

KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Fax. 905 544-7126
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:

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

INDĖLIAI:

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

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

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

sąskaitų

apmokėjimai
•Narių

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

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

7

E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV
Dievo Apvaizdos parapija Detroite balandžio 27
d. minėjo savo gyvavimo
šimtmetinę sukaktį. Kartu
buvo paminėtas ir Šiluvos
Marijos 400 metų jubiliejus.
Iškilmės pradėtos Mišiomis,
kurias koncelebravo Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Detroito arkivyskupas kardinolas Adam Maida,
parapijos administratorius
kun. Ričardas Repšys, parapijoje darbavęsis kun. Walter Stanevich ir buvęs klebonas kun. Aloyzas Volskis. Solo giedojo Asta Jurgutytė
Piestienė, merginų choras,
vadovaujamas Virgos Šimaitytės, vargonavo Rita Giedrai tienė. Pamokslą apie
Meq~elės Marijos apsireiškimą Siluvoje pasakė arkiv. S.
Tamkevičius. Kardinolas A.
Maida savo žodyje pažymė
jęs, kad esąs lenkų kilmės,
ragino lietuvius laikytis savo
tautinių tradicijų. Pasibaigus
pamaldoms, procesija ėjo
prie šventovės aikštėje pastatytos Mergelės Marijos
statulos, kuri buvo pašventinta. Minėjimo programa
vyko Kultūros centro patalpose, dalyvaujant per 600
maldininkų iš Detroito,
Windsoro (Kanada), Lansingo ir Grand Rapids. Programai vadovavo Kastytis
Giedraitis. Jis, pasveikinęs
minėjimo dalyvius ir pristatęs garbės svečius, trumpai
visus supažindino su Dievo
Apvaizdos parapijos istorija
- jos 1908 m. pradžią, 1947
ir 1972 metų persikėlimus ir
naujos šventovės bei Kultū
ros centro pastatymą, paminėdamas užmojo pradininkus ir jo vadovus. Minėjime
dalyvavo JAV kongresmenas
J oe Knollenberg ir žmona
Sandie. Jis tarė sveikinimo
žodį ir kun. R. Repšiui įteikė
Amerikos vėliavą, plevėsa
vusią prie Kongreso rūmų.
Sveikinimo žodį tarė ir
Southfield vietovės, kurioje
yra Dievo Apvaizdos šventovė, burmistrė Brenda Lowrence. Sveikinimus atsiuntė
lietuvių organizacijos. Meninę programą atliko lituanistinės mokyklos mokiniai,
merginų choras ir pianistė
Ada Šimaitytė. Po šios programos dalies vyko iškilmingas pokylis.

Gudija
•Nemokami čekių

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Apso krašte veikia keturios savaitgalinės lietuvių
mokyklos: Vainiūnų, Pelekų,
Zarečės ir Ū sonių. Jose mokosi 50 mokinių. Šiose mokyklose švenčiamos Kalė
dos, Vasario 16-oji, Užgavė
nės, Motinos diena, mokslo
metų užbaigimas. Vasarą

mokiniai stovyklauti išvažiuoja į Lietuvą. Praėjusiais
metais vieni vyko į Želvą
(Ukmergės raj.), kiti - į Palangą. Iš Lietuvos grįžę mokiniai geriau kalba lietuviškai. Praėjusiais metais mokiniai taipgi dalyvavo Ignalinoje vykusiame tarptautiniame festivalyje "Ežerų sietuva". Jame dalyvavo grupės iš
įvairių kraštų. Šiais metais
taip pat žadama vasarą vykti
į Lietuvą. Jau pradėta kalbėtis su mokinių tėvais, nes
sutvarkyti kelionės dokumentus trunka pora mėne
sių. Trejus pastaruosius metus šiose mokyklose darbavosi vienintelė mokytoja Aldona Misiūnienė; šiais metais jai į pagalbą atėjo mokytoj a Skaidrė Pauliukienė.

Šiaurės Airija
Balandžio 26 ir 27 d.d.
Lisburn, Dungannon ir Armagh miestuose vyko Lietuvių dienos Šiaurės Airijoje.
Jas surengė Lietuvos ambasada Britanijoje ir Lietuvių
draugija Šiaurės Airijoje.
Buvo norima šio krašto žmones supažindinti su lietuvių
menu, muzika, krepšinio tradicija ir prisidėti prie savitarpio supratimo bei saugesnės aplinkos sudarymo čia gyvenantiems lietuviams. Lisburn mieste vyko paroda
"Lietuvos interpretacijos
Šiaurės Airijoje". Dungannon mieste buvo surengtos
laisvalaikio centre krepšinio
varžybos tarp lietuvių ir airių
komandų Lietuvos ambasadoriaus taurei laimėti. Po
varžybų miesto taryba suorganizavo diskusijas lietuvių
bendruomenei rupimais
klausimais. Taipgi kalbėta
apie pasitaikančius užpuolimus prieš lietuvius. Po to buvo persikelta į Dungannon
miesto pilį, kur buvo klausomasi lietuviškų dainų, lietuvių ir airių muzikantų. Šeštadienio vakare visi buvo eakviesti į Armagh miesto Sv.
Patricko katalikų katedrą,
įspūdingo dydžio ir grožio.
Mišias atnašavo Airijos lietuvių kapelionas Egidiįus
Arnažius. Po pamaldų Sv.
Patricko gimnazijos patalpose vyko vakaronė su lietuviška muzika ir vaišėmis. Balandžio 27, sekmadienį, Lietuvos ambasados pareigūnai
Dungannon miesto savaivaldybės patalpose teikė konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams. Buvo parašomi įga
liojimai, tvirtinami dokumentų nuorašai. Taipgi buvo
galima kreiptis ir dėl Lietuvos pasų išdavimo bei pakeitimo. Praradusiems dokumentus ir norintiems grįž
ti į Lietuvą ruošiami laikini
kelionės dokumentai. JA

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com laukia jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir
siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com
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Mano mokiniai - mano
džiaugsmas
Birželio 15 d. Toronto Lietuvių Namuose koncertuos Klaipėdos
Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir studentų ansamblis
Jaunus gabius klaipėdiečius nuo pat mažens muzikos pamokose ir laisvalaikiu lavina
mokytoj a Aušra Niparavičienė-Račickaitė.
Kaip girdėsite koncerte, ji ir pati mielai dainuoja, kuria žodžius ir muziką, rengia savo
auklėtinius konkursams ir muzikos studijoms.
Aušra Niparavičienė kažkada buvo pati jauniausia mokytoja Lietuvoje, gavusi aukščiausią pedagogo kvalifikaciją - mokytojos žinovės
vardą, didžiuojasi savo darbu ir savo auklėti
niais. Paprašyta papasakoti apie savo ansamblį ir jo programą, vadovė mielai sutiko.
- Tikrai labai džiaugiamės būsimu koncertu Kanadoje, - rašo A. Niparavičienė, man tai jau antra kelionė į Kanadą. 1990 metais lankiausi Toronte pas savo senelius Stefaniją ir Juozą Račickus. Deja, šį kartą jie jau
nebegalės klausytis mūsų dainavimo. Jau nemažai metų kai jų nėra gyvųjų tarpe.
Aš jau 20-tus metus dirbu Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Dabar, po mokyklų pertvarkos, joje mokosi 15-19 metų gimnazistai. Mokau vaikus muzikos, dainavimo, vadovauju gimnazijos mišriam chorui. Jis šiais
metais šalies chorų apžiūroje sulaukė geriausio įvertinimo. Kuriu dainas, dainų tekstus. Ir
mūsų koncerte Toronte skambės mano sukurti
lietuviški tekstai F. Šuberto giesmeiAve Maria,
dainai Tik tave myliu ir k. t.
Labai džiugu, kad moksleiviai noriai lanko
muzikos pamokas, dainuoja chore, solo. Tie
mokiniai, kurie atvyksta kartu, savo muzikinį
kelią pradėjo gimnazijos chore, vėliau dainavo

Jaunieji dainininkai iš

Klaipėdos

lė"

laureate. Mergina planuoja studijuoti meir, kaip ji pati sako, bus dainuojanti gydytoja. Koncerto metu merginos dainuos ir
solo, ir ansamblyje, ir duetus kartu su manimi.
Rokas Spalinskas - dabar jau Klaipėdos universiteto dainavimo katedros l kurso studendiciną

-

Laurinavičius

su vadove mokytoja Aušra

ansamblyje. O dabar jie - solistai. Laura Zig- dvyliktokė. Aštuoniolikmetė Laura
jau 2 kartus tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių
TV konkurso 'Dainų dainelė' laureate (2006,
2008), laimėjo LTV projektą "Mažųjų žvaigždžių ringas - 2". Laura 2006 m. vasarą laimėjo
3 vietą tarptautiniame konkurse Didžiojoje
Britanijoje (tame pat konkurse aš taip pat dalyvavau ir laimėjau 2 vietą. Komisija žavėjosi,
kad konkurse varžėsi dvi dainininkės iš Lietuvos: viena mokytoja, o kita - jos mokinė).
Laura nuo šių metų rugsėjo mėnesio tęs dainavimo studijas Vilniaus Muzikos ir teatro
akademijoje dėstytojos Reginos Maciūtės dainavimo klasėje.
Tame pačiame konkurse mūsų gimnazijos
mišrus ansamblis laimėjo 2 vietą. Visi jaunieji
dainininkai, kurių klausysitės koncerte, taip
pat dainavo šiame ansamblyje.
Kita koncerto dalyvė Karolina Mandeikaitė - gimnazijos dvyliktokė. Karolina šiais
metais taip pat tapo konkurso "Dainų dainemantaitė

Vizija
Dviejų dienų dienpinigius sudėjau į
krūvelę. Kukli sumelė. Taupymas juodai

dienai. Kodėl sutaupyto laiko negalima
laikyti banke? O kaip džiūgaučiau, kad
priaugtų laikpinigiai ...

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
Frankofonijos dienų proga Užsienio reikalų ministerijoje kovo 26 d. buvo atidaryta Prancūzijoje gyvenančio lietuvio dailininko
Prano Gailiaus darbų paroda Tarp žodžių ir linijos. Paryžiaus žemaičiu vadinamo
dailininko darbai pasižymi
savitu stiliumi ir intensyvia
spalva. 1928 metais Mažeikiuose gimęs P. Gailius yra
vienas iš kūrybingesniųjų išeivijos dailininkų, išaugęs ir subrendęs margaspalvėje Paryžiaus dailininkų aplinkoje.
11 Pasaulinio karo metu atsidūręs Prancūzijoje, mokėsi

Klaipėdos universiteto dėstytojas Žygimantas

Niparavičiene-Račickaite

tas. Tai buvęs mano mokinys, auklėtinis. Džiugu, kad Rokas pasirinko dainininko kelią.
Koncerto metu Rokas ne tik dainuos, bet ir
gros skrabalais.
Kartu su mumis atvyksta žymiausias Klaipėdos akordeono pedagogas Žygimantas Laurinavičius. Koncerte jis akompanuos man, atliekant dainą iš Edit Piaff repertuaro Rožinis
gyvenimas, Karolinos atliekamai dainai Tik
tau. Mūsų koncerte skambės ir klasikos kompozitorių kūriniai, ir liaudies dainos, akordeono muzika. Esame parengę originalios sakralinės muzikos programą.
Aš esu laiminga dirbdama mokytoj a.
"Dainų dainelės" konkursuose yra dalyvavę
25 mano auklėtiniai, ne vienas tapęs laimėto
ju. Patys gabiausi mielai renkasi su muzika susijusias specialybes. Džiaugiuosi galėdama parodyti ir jums, kokie talentingi jauni žmonės
kuria Lietuvos kultūrą ir jos ateitį.
El. paštu pokalbį parengė S. Katkauskaitė
Neteisingas

žvaigždėlapis

Žvaigždėlapyje ieškau savo laimės. Stu-

dijuoju saviugdos specialistų veikalus. Laipat. Jos ir ieškoti nereikia ...
Reda Kiselytė, Rokiškio "Romuvos"
gimnazijos bibliotekos vedėja

mė čia

9

Miki Teodorakio baletas
Graikas Zorba, spalio 8 d.
Sergej Prokofjevo baletas
Romeo ir Džuljeta, spalio 9
d. Ludwig Aloisius Minkaus
baletasBajaderė. Vėliau spalio mėnesio programoje bus
Johann Strausso operetė
Vienos kraujas, baletai Ugnies paukštė/Diagilevas. Fantazijos, Raudonoji Žizel, Miegančioji gražuolė, Dezdemona, Gulbių ežeras, operos Ori ėjas ir Euridikė ( Christoph
Willibald Gluck), Kaukių balius ir Rigoletas (Giuseppe
Verdi), Zydė (Jacques Framental Halevy). Nebus užmiršti ir vaikai. Jiems skirti baletai Daktaras Aiskauda ir
Snieguolė ir septyni nykštukai.
Druskininkų "Eglės" sanatorijos salėje gegužės 21
dieną buvo statomas teatro
spektaklis Gyvenimas dar
prieš akis, pagal Vilniuje gimusio prancūzų rašytojo Romain Gary romaną La vie
devant soi (1975). Tai pirmasis neseniai įsteigto teatro
"Jaja" scenos kūrinys. Spektaklio režisierė - teatro

Strasbourgo dailės mokykloje, 1950 m. buvo priimtas į
Ferdinand Leger studiją, o
1953 m., dailininko Vytauto
Kasiulio paskatintas, Ecole
Nationale des Beaux Arts
mokėsi litografijos.
Dailininkas Pranas Gailius, kuris savo kūrinius pasirašo "Pranas", nuo 1955
metų dažnai savo darbus išstatydavo įvairiuose Paryžiaus salonuose, nuo 1960
m. parodas ruošė ir Vokietijoje bei JAV. Jo tapybos dar- steigėja Eglė Mikulionytė,
bai aliejumi, guašu, akvare- scenografė - Šorena Tabilės ir piešiniai susilaukė gero dzė, kompozitorius Gintaras
įvertinimo Paryžiaus ir vo- Sodeika, šviesų tvarkymas kiečių spaudoje. Vėliau pra- Eugenijaus Sabaliausko, kosdėjo daugiau dirbti vario rai- tiumai - Lilianos Žutautiežinio technika, susidomėjo nės. Vaidino: Jūratė Onaityspalvota grafika. 1963 m. jo tė, Povilas Budrys, Lina Bugrafikos darbų pateko į me- dzeikaitė, Eimutis Kvoštinę rinktinių darbų parodą čiauskas, Vilma Riaubaitė ir
Bibliotheque Nationale Pa- Daumantas Ciunis.
ryžiuje. Parodų, kurias dailiRomain Gary romane,
ninkas pats rengė arba ku- kuris buvo apdovanotas literiose dalyvavo, skaičius ar- ratūrine Goncour premija,
aprašomas žemiausių Parytėja prie šimto.
Atidarydamas P. Gailiaus žiaus sluoksnių gyvenimas.
darbų parodą, Lietuvos už- Imigrantai, prostitutės, transsienio reikalų viceministeris vestitai - tokia aplinka supa
pažymėjo, kas Frankofonijos pagrindinio herojaus, prostidieną pasaulyje mini 803 tutės vaiko, Momo gyvenimln. prancūzakalbių pen- mą. Momo susipažįsta su vikiuose žemynuose ir 68 vals- somis gyvenimo spalvomis,
tybėse (55 narės ir 13 stebė ir tik knygos pabaigoje sužitojų). Lietuva Tarptautinės ba viltis, kad galima gyventi
frankofonijos organizacijos kitaip, kad tikrasis gyvenistebėtoja tapo 1999 metais. mas dar prieš akis. Knygoje
Frankofonijos dienas orga- ryškinami paprasti, tačiau
nizavo Lietuvos užsienio rei- esminiai žmogaus gyvenime
kalų, Švietimo ir mokslo mi- įausmai E. Mikulionytės ir
nisterijos, Prancūzų kalbos S. Tabidzės inscenizacijoje
centras Vilniuje, Belgijos, įgauna naujų atspalvių. PaKanados, Šveicarijos diplo- prasta, neįmantri teatro kalmatinės atstovybės, Lietu- ba, su nuoširdžiai plėtojamo
vos-Prancūzijos draugija, aktoriaus ir žiūrovo dialogo
Kauno Roberto Šumano pagalba perteikti svarbias
kultūros centras, Lietuvos etines, moralines idėjas, paprancūzų kalbos mokytojų ir raginti susimąstyti apie vardėstytojų sąjunga, Franko- totojų visuomenėje įsitvirti
foniškųjų šalių studijų cent- nusias normas, tarpusavio
ras, Lietuvos studentų fran- bendravimą, kuris kuo tokofonų klubas CLEF.
liau, tuo labiau virsta vien
Valstybinis operos ir ba- formaliu ritualu.
leto teatras šiuo metu reKauno kultūros centre
montuojamas-vokiečių bend- balandį vyko tradicinė mė
rovė montuoja naujus sce- gėjų teatrų šventė Kauno
nos įrengimus, todėl naujo rampa 2008. Joj e pasirodė
2008/09 metų sezono atida- Kazio Binkio vaikų ir jaunirymas vėluos visu mėnesiu. mo teatro studija su Sutemų
Naująjį sezoną teatras pra- sapnu, vaikų dainos ir šokio
dės spalio 3 dieną Modesto teatras su Vaidilute, Pasvalio
Musorgskio opera Boris Go- teatras su Keleivio byla, Rodunov, kurią pakartos spalio kiškio teatras su Sarmatų pa4 dieną. Po to bus trys baleto likuonimis ir Vaškonių - su
spektakliai. Spalio 5 d. bus komedija Siena. GK
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Sodyba -

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

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

ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Atsivėrus Šengeno erdvei
ir galimybei nevaržomai keliauti, Europos sąjungos valstybių gyventojai atranda Lietuvą. Juos vilioja nedideli ramūs Lietuvos miesteliai, jų
architektūra ir kraštovaizdis.
Dar švarūs ežerai, vešlūs miškai ir neblogi keliai vilioja užsieniečius keliauti po Lietuvą.
Kaimo turizmas tampa vis populiaresniu verslu kaimo gyventojams. Gražiose apylinkėse kuriasi sodybos, siūly
damos keliautojams ne tik
kaimo ramybę, švarų orą ir
vandenį, bet ir aktyvų poilsį,
plaukiojant ežerynais ir upė
mis, jodinėjant žirgais. Kiti
skatina susipažinti su dailiaisiais amatais ir liaudies meno
dirbiniais. Yra atskiros stovyklavietės vaikams. Štai vaizdingame Trakų rajone prie
Skaisčio ežero yra įsikūrusi
"Verubės" stovykla. Joje galima užsiimti jodinėjimu žirgais, išmokti plaukioti jachta
ar burlentėmis. Stovyklautojų
laukia įdomios turistinės išvykos, žygiai, pažintis su savita
karaimų kultūra, jojimo žygis
"Vytauto Didžiojo keliais". Į
stovyklą priimami 8-18 m. vaikai, jais rūpinasi prityrę pedagogai ir treneriai. Kaimo
turizmo tinklalapiuose yra
bent 500 adresų, nurodančių
kur galima pasirinkti norimą
poilsiavietę: prie Aukštaitijos

drožinių

ežerų, Baltijos pajūryje, Su- nų. Einant žemyn Ratnyčėlės
vaikijos kaime ar Dzūkijos upelio link rasime Rūpintojėpušynuose.
lių sieną.
Kasmet Druskininkus, jų
gydyklas ir vandens pramogų
parką aplanko dešimtys tūks
tančių lankytojų. Bet ne visi
žino, kad netoli kurorto už
trijų kilometrų yra Naujasodės kaimas. Jame tarp išlakių
pušynų, prie vingrios Ratnyčėlės upelio yra liaudies
meistro, tautodailininko Antano Česnulio sodyba. Ją iš
kitų išskiria keturaukštis malūnas. Pastato viduje saugomos žinomo medžio drožėjo,
daugelio parodų ir kitų tautodailės renginių dalyvio 30-ties
metų kūryba. Sodybos svečių
laukia daug netikėtų staigme- Medžio skulptūra "Milžinas"

Rūpintojėlių siena A. Česnulio sodyboje

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

KOOPERATYVAS
praneša, kad

r.z:u,,.l"l"J.1··•.,..-!'<"'.

SKYRIUS ANAPILYJE
vasaros metu
(nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 1 d.)
NEDIRBS ANTRADIENIAIS

e l~~g

Corp. BROKERAGE"

5650 Yo nge creec, uice 1508
M2M 4 3
T oronco,

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: 4 16-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo. ąi
'lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI'

@RTODONTĖ
Dr.

Skaistė Našlėnaitė

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

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

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

Kviečiame mažus ir didelius!

Iš akmens sumūrytos sieertmėse saugomos kitų
dievdirbių sukurtos skulptū
ros. Sodyboje gausu medžio
skulptūrų ir kompozicijų, sukurtų liaudies kūrybos ar lietuvių rašytojų Žemaitės, V.
Krėvės, A. Vienuolio kūrybos
motyvais. Čia ir milžinas, ridenantis akmenį, rymo Eglė žalčių karalienė, šv. Jurgis,
kovojantis su slibinu. Dzūki
jos liaudies meistro medžio
drožiniai pasakoja apie lietuviško kaimo šventes, papročius. Medžio plokščių ciklas
"Duonos kelias" įamžina nelengvą kasdieninį Lietuvos
žemdirbio triūsą, pagarbą žemei ir darbui. Inf.
nos

PRISIKĖLIMO KREDITO

Ketvirtadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs
įprastomis valandomis

muziejus

Lankytojus sodybon kviečia

malūnas

Antroji lietuvių
katalikų sielovados
konferencija
Atkelta iš 2-ro psl.

parapijose ir misijose - kaip suderinti katalikiškas ir tautines vertybes sielovados plotmėje. Savo mintis surašė ant didelių tam skirtų
lapų, kuriuos vėliau įteikė prel. E. Putrimui.
Kiekvienos grupės atstovas pranešė apie grupėje iškeltas mintis.
Buvo šie pasiūlymai: išlaikyti lietuvių kalbą, pritraukti jaunimą, įjungti jaunimą iš Lietuvos į parapijos veiklą, daugiau bendrauti,
pratinti žmones atvykti, nuvežti juos, teikti
daugiau informacijos sveikatos ir kt. klausimais, atkreipti dėmesį į skirtingas kartas, į ligonius, senelius, naujai atvykusius iš Lietuvos,
ieškoti naujų metodų veiklai, turėti lietuviškai
kalbantį kunigą, palaikyti ryšį su tos parapijos

kitakalbiais, skelbti Evangeliją, išlaikyti liet.
parapijose.
Po pietų Algis Lukas kalbėjo tema JAV ir
Lietuvos respublikos vyriausybės susitarimas dėl
kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo. Dalė
Lukienė kalbėjo tema Parapijų archyvinės medžiagos išsaugojimas. Kanonų teisės adv. dr.
Michael Ritty padarė pranešimą "Some Concems in Canon Law for Parish Closings" (Apie
kanonų teisę parapijų uždarymo atvejais). Jis
taip pat išdalino ir knygelę tuo pačiu vardu su
plačiais paaiškinimais, kas daroma tokiais
atvejais.
Konferencijai einant į pabaigą, dar kalbė
jo atskirų parapijų atstovai. Ypač išsamus,
įteikiant gausią medžiagą, buvo St. George
Parish Church (Šv. Jurgio parapijos šventovės) Shenandoah, PA, padėties pristatymas.
Tui pirmoji lietuvių parapija JAV ir pastangos
išlaikyti istorinę šventovę, kuriai gręsia uždarymas.
Konferencija baigta 4.20 v.p.p. S. Kuprio
žodžiu palinkint sėkmingos veiklos sielovados
darbuose parapijose.
(Ntrs. Z. Degučio)
bendruomenę
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KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių
Metiniame "Paramos" susirinkime š.m. balandžio 6 d. Dešinėje - traukiamas laimingas loterijos
bilietas, vidury A. Šileika, "Paramos" valdybos pirmininkas ir vedėja N. Marijošienė
Ntrs. K. Baliūnaitės

Lietuva skiria šalpą nukentėjusiems
Lietuva suteiks humanita- gužės 2-3 d.d. JT teigimu, tai
ciklono "Nargis" vienas didžiausių nuo 1991 m.
nusiaubtam Mianmarui ir nuo Azijos regioną nusiaubusių
žemės drebėjimo nukentėju ciklonų. Paskutiniais duomesiems Kinijos žmonėms. Ge- nimis, nuo ciklono nukentė
gužės 16 d. posėdžiavusi vy- jusių žmonių skaičius siekia
riausybė iš rezervo skyrė 2.5 milijono, žuvusių ir dingušioms šalims po 200,000 litų. sių be žinios žmoniy skaičius
Mianmaro žmonėms skirtos gali siekti 182,000. Zuvusiųjų
lėšos bus pervestos Jungtinių ir dingusiųjų be žinios kasTautų (JT) organizacijoms, dien daugėja.
Ciklono nusiaubtose vietiesiogiai teikiančioms humanitarinę pagalbą. Kinijos žmo- tose visiškai sugriauta arba
nėms skirtos lėšos bus perves- stipriai pažeista infrastruktū
tos Kinijos Raudonojo Kry- ra, trūksta geriamo vandens,
žiaus draugijai, kuri taip pat maisto, vaistų ir kitų žmotiesiogiai teikia pagalbą nu- nėms išgyventi būtiniausių
kentėjusiems žmonėms. Cik- priemonių.
lonas "Nargis" Mianmaro tePagalbos maistu reikės
ritoriją nusiaubė šių metų ge- bent tris mėnesius, kol šalyje
rinę pagalbą

- - - - -.....l SKAITYTOJAI
LABDAROS FONDO
NARYSTĖ

Nėra abejonės,

kad Toronto Lietuvių Namai (LN) ir
Labdaros fondas (LF) yra dvi
skirtingos ir atskiros organizacijos. Kiekviena iš jų turi savo
čarterį (LN-1952 ir LF-1977)
ir atskirus įstatus. Bet kurios
organizacijos įstatai nustato
kaip narius atstovaujanti jų išrinktoji Valdyba privalo valdyti tol, kol nariai pakeis įstatus.
Tuometiniai LN nariai
1977 m. įsteigė LF kaip labdaringą organizaciją mokesčių

nių organizacijų.
Gegužės

12 d. Kinijos piet7.8
balo pagal Richterio skalę
stiprumo žemės drebėjimas.
Kol kas patvirtinta, kad
regione žuvo beveik 20,000
žmonių, tačiau tūkstančiai vis
dar yra laikomi dingusiais be
žinios. Čia trūksta vandens ir
maisto, vaistų, regione vietomis visiškai sugriauti keliai,
nėra ryšio. Inf.

vakarių regioną nusiaubė

PASISAKO

„1------

išrinko LF valdybos narius viui atsitiktų būnant tuo pačiu
metiniame susirinkime 2008 metu LF ir LN nariu? Atrodo,
m. balandžio 13 d.
kad LN tėvų pagimdytas ir iš20-toji sekcija tarp kito augintas vaikas (LF) nori atteigia, kad LF nariu gali tapti sisakyti savo tėvų. Kodėl dakiekvienas lietuvių kilmės indi- bartinė LF valdyba taip negavidas (bent 18 metų amžiaus) tyviai žiūri į bendrą narystę
bei visi kiti žmonės, kuriuos LF ir LN? Kiek pinigų žmonarystėn pakvies Valdyba ir gus paaukoja LF neturėtų
savo rezoliucija patvirtins. turėti reikšmės priėmimui į
21-ji įstatų sekcija sako, kad LF narius. Savanoriai, kurie
LF valdyba gali nustatyti nario aukoja savo laiką ir nuoširdžią
mokestį, kurį dauguma narių globą, yra taip pat labai svarturi patvirtinti metiniame su- būs, nepaisant piniginės ausirinkime. Šiuo metu, jokio kos. Mano manymu, dabar yra
nario mokesčio LF nariai nėra dvi deramai išrinktos atskiros
patvirtinę. Kadangi jokio LF LF ir LN valdybos su aštuonario mokesčio nėra, ankstes- niais bendrais nariais. Jos turi
nės valdybos nustatė, kad $100 dirbti abiejų organizacijų gesumokėjimas (GST nereikia) rovei (tėvų ir vaiko) ir užduoda narystę LF ir LN. $100, miršti visus asmeninius siekitik LF nario mokestis nėra mus bei sėjančias skaldymą
patvirtintas pagal esamus LF sėklas.

sumetimais, kad aukotajai galėtų aukas nusirašyti nuo mokesčių. Aukos duodamos paremti veiklai, nustatytai LF
čarteryje, kuris apima ir jaunimą ir senimą. LF įstatų 22
sekcija nustato, kad visi esamieji LN nariai yra automa- įstatus.
Man atrodo, kad dabartitiškai LF nariai dėl dviejų
priežasčių: pirminės LN narių nė LF valdyba siekia sukurti
iniciatyvos steigiant LF bei iš antros klasės LF narystę, kuri
jų pusės LF reikalingos nuola- neapimtų narystės LN ir kad
tinės pagalbos. Todėl LF narių tie nariai nebūtų LN nariais.
sąrašas atitinka LN narių są Ar sumokėjus $100 narystės
rašą. Atitinkamai tie LF nariai mokestį kažkas blogo lietu-

Kanados Li tuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

l Re 'UJITectio11 Rd. Toronto ON 19A . G l

Tel.: 4 16- 89- 53 l

Elektroninis paštas; klfondas@on.albn.com
Jūsų

bus nuimtas naujas derlius.
JT skaičiavimais, nelaimės
padariniams likviduoti yra
būtina surinkti 187 milijonus
JAV dolerių. Į JT raginimą
jau atsiliepė daugelis šalių,
tarptautinių ir nevyriausybi-

Dr. Jonas Slivinskas

davė 2.17 min.

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 atleidimul nuo pajamų mokesčių.

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

gali pasikeisti savaitės eigoje

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR

KASOS VALANDOS
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. - 3..30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI.
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

•

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

~
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

TEL: (416) 237· 1893

NAMAI

dol.,

Remkime Kanados lietuvių fondą
·nkime jį savo testamentuose!

Nuošimčiai

DUODAME

BSc , OLS .. O.Ll.P.

E-mail: tomse11 kus@rogers.com

LAIDOTUVIŲ

pagalbai Lietuvoje O. 60 min. dol. bei studentų tipendijom
Kanad je ir Lietuvoje 0. 3 min. dol.

IMAME:
už asmenines paskolas
nuo .........5.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų ......5.15%
2 metų ......5.30%
3 metų ......5.45%
4 metų ......5.80%
5 metų ......6.05%
- su keičiamu
nuošimčiu ......4. 75%

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

sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus

Kanados lietuvių organizacijom

MOKA UŽ:
O. 75% Taupomoji sąskaita
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk.
1.50% už 30-89 d. term. indėlius
1.80% už 90-179 d. term. indėlius
1.80% už 180-269 d. term. ind.
1.80% už 270-364 d. term. ind.
2.05% už 1 m. term. indėlius
2.50% 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
2. 75% 1 m. "Cashable" GIC
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym.
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym.
3.75% 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.

TORONITE
ETOBICOKE
ir

MllSSISSAUGOJE

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:idimo 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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9-0 SPORTAS

SALFASS 58-osios
Kanados komandos labai
gerai pasirodė š.m. gegužės
23-25 d.d. Šiaurės Amerikos
lietuvių pirmenybėse, kurias
vedė Toronto "Vyčio" klubas
Mississaugoje ir Oakvilėje.
Vytiečiai taip pat vedė savo
klubo 60 metų sukakties priėmimą Toronto Lietuvių Namuose, laimėję tris medalius.
Vyrų A čempionatą laimėjo Čikagos "Lituanicos"
sporto klubas jau antri metai
iš eilės po įtemptos 73:62 kovos prieš "Vytį". Trečią vietą
užėmė Toronto "Aušra",
įveikdama Hamiltono "Kovą"
75:57. "Lituanica", "Vytis" ir
"Aušra" baigė pirmąjį ratą lygiom su dviem laimėjimais ir
vienu pralaimėjimu, bet "Aušra" nepraėjo į baigmę, nes turėjo didžiausią taškų skir-

Pirmą kartą Kanados lietuvių moterų sporto istorijoje grynai
lietuvių kilmės krepšininkės ("Aušros" ir "Vyčio" klubų)

visus metus

žaidė

TBA lygoje

v

įveikė savo "Lituanicos" klu- "Kovo" moteris 61:59, paskubo Žalią komandą 44:40 kito- tinę minutę įmetusios dvije baigmėje. Trečią vietą lai- taškį. Čikagos "Lituanica" laimėjo "Vytis", 65:40 nugalėjusi mėjo jaunių A berniukų rung"Lituanicos" Žalią komandą. tynes 70-63 rezultatu, nugalė"Vyčio" moterys laimėjo jusi Hamiltono "Kovo" beraukso medalį prieš Hamiltono niukus.
Rimas Miečius

Zinios iš Lietuvos
• Kauno sporto halėje
XII tarptautinės Algirdo Šociko vardo bokso varžybos, kuriose dalyvavo 40
sportininkų iš Gudijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos ir Lietuvos. Lietuviai nugalėtojais tapo Aurimas Naudžius (svorio grupė iki 60 kg),
Deividas Kliučakas (64 kg) ir
Daugirdas Šemiotas (81 kg).
O "supersunkiasvorių" dvikovą laimėjo 29-erių metų, 102
kilogramus sveriantis Mindaugas Kulikauskas, WBO
įvertinime užimantis 135-ą
baigėsi

vietą.
•Lietuvių vairuojamo automobilio - Vytauto Baranausko ir Gedimino Celiešiaus - pergalė pasibaigė Sardinijoje (Italija) įvykusio pasaulio čempionato (WRC)
"Ford Fiesta Trophy International" ir N3 automobilių klasių varžybose. Lietuviai sėk
mingai įveikė sunkų, net
1040,350 kilometro ilgio maršrutą, kurį sudarė 17 greičio
ruožų.

• Lietuvos irkluotojams
itin sėkmingai susiklostė Italijos mieste Milan vykstančio
Europos baidarių ir kanojų
irklavimo čempionato varžybos 200 m nuotolyje. Lietuviai
iškovojo du aukso ir vieną
sidabro medalių komplektą.
Europos čempionu tapo baidarininkas Vytautas Vaičiko
nis. Bronzos medalius 500 m
nuotolio baigmėje iškovojo

''Olimpinė

dentų

dviračių

čempionato

bronzos medalį. 19-metis lietuvis trečiąją vietą užėmė 34,8
km atskiros pradmės lenktynėse.
• Dukart olimpinis, dukart pasaulio ir Europos disko
metimo čempionas Virgilijus
Alekna Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos
(IAAF) "Grand Prix" serijos
varžybose "FBK Games"
Olandijoje užėmė trečiąją vietą. 36 metų vilnietis diską nusviedė 66 m 82 cm.VP

~W~\I~

DENTAL CARE

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

Tel.

(416)

763-5677

su jo planais, jubiliejais, svečiais
ir kt. Tai pailiustruojama ir
atitinkamomis nuotraukomis.
vius". Žurnale spausdinamas Viršelyje matome Lietuvos
Artūro Poviliūno pranešimas. prezidentą Valdą Adamkų,
"Turime žinoti kiekvieną kuris apdovanoja Lietuvoje
viešėjusį aukštą sporto pareiolimpiečių žingsnį".
Ilgu straipsniu pristatoma gūną M. V. Raną ordino "Už
netikėtai Kalgario (Kanado- nuopelnus Lietuvai" komanje) prieš 20 metų žiemos olim- doro kryžiumi. E. Šulaitis
piadoje aukso medalį laimė
jusi lietuvaitė Vida Venckienė. Prisimenamas LTOK vicepirmininkas, ilgametis "Žalgirio" sporto draugijos pirmininkas, buvęs Sporto departamento gen. direktorius Vytas
Nėnius, kuris neseniai atšventė savo 60-jį amžiaus jubiliejų.
lietuvių, rusų,
prancūzų ir
Leidinyje nemažai įdomių
anglų kalbomi .
straipsnių. Bet galbūt įdo
u Ontario provincij akremiausia yra LTOK kronika,
dituota vertėja prie TeL ė aukur trumpai pažymima šio kog s mini l rijos (Min · fry of
miteto veikla, supažindinama

panorama''

th Attomey G neral)

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,

B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM
• a menin · žalo , ar iradu ios ry"' iurn u
su žalojimu neykojimas
• imigracija · Kanadą

kūn

ntų udaryma
pa l ikimų tvarkym a

• te tam

• nekilnojamo turt pirkima /pardavima
• kon ultacijo Lietuvos respublikos tei ės klausimai
295 l'he Wcst Ma li 6tb Floor, Toronlo, O M9 4Z4

Tel. 416 236-3060
Tinklalapis: www. acelawfirm. om

Genovaitė Bijūnas,

Ph.D.

Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479

Adresas: 106 Meadowbank Road,
Toronto, Ontario M98 5C9
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Toronte

"Aušros" klubo moterų komanda ŠALFASS žaidynėse Toronte
š.m. gegužės 24-25 d.d.

tumą.

Niujorko Lietuvių atletų
klubas (NYLAK) tapo vyrų B
čempionais, įveikęs 76:63 rezultatu Čikagos "Lituanicos
(KA) vyrus. Abi komandos
baigė žaidynes su 3:0 rekordu. NYLAK praėjo pro Toronto
"Vytį" 55:52 vienoje
kelialapius į Peking olimpines
žaidynes jau turintys baidari- baigmėje, o "Lituanica" (KA)
ninkai Alvydas Duonėla bei
Egidijus Balčiūnas.
• Vilniaus "Žalgirio" stadione įvyko 62-ųjų Lietuvos
Neseniai Čikagą pasiekė
futbolo federacijos (LFF) taurės varžybų baigmės rungty- pirmasis 2008 metų "Olimpinės, kuriose susitiko Vilniaus nės panoramos" numeris. Tai
"Vėtros" ir Kauno FBK Lietuvos tautinio komiteto
"Kauno" klubai. Pergalę po gražiai leidžiamas žurnalas,
atkaklios kovos iškovojo kau- stambus, 64 puslapių, gausiai
iliustruotas spalvotomis nuoniečiai rezultatu - 2: 1.
• Kaune pasibaigusio Lie- traukomis. Jo pradžioje savo
tuvos vyrų šachmatų čempio mintis pateikia Lietuvos tautinato nugalėtoju tapo Aloyzas nio olimpinio komiteto pirm.
Kveinys (ELO 2555). 45-erių Artūras Poviliūnas ir žurnalo
metų vilnietis surinko 8,5 taš- vyr. redaktorius Bronius Če
ko iš 11 galimų. Antrąją vietą kanauskas. Pirmininkas savo
užėmė kitas vilnietis Darius mintis baigia šiais žodžiais:
Zagorskis (2493). Jo sąskaito "Artimiausias ir svarbiausias
je - 8 taškai. Trečias liko nu- Lietuvos sporto kokybės pagalėtojo titulą gynęs kaunietis tikrinimas - Pekingo olimpiSarūnas Sulskis (2555). Jis su- nės žaidynės. Šiandien galime
pasidžiaugti, kad pagal iškorinko taip pat 8 taškus.
• Lietuvos dviratininkas votų kelialapių skaičių stipriai
Evaldas Šiškevičius laimėjo lenkiame savo kaimynus IatOlandijoje vykusio pasaulio stu-

žaidynės

Fax 4 6 236-1809

DĖMESIO TŽ
PRENUMERATORIAMS!
Leidėjai prašo jus
atsilyginti už prenumeratas.

Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės
(address label). Kanados vyriausybės finansinė parama
pašto išlaidoms apmokėti
yra gaunama pagal apmokė
tų prenumeratų skaičių. Be
šios paramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjant jums T'Ž;
būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų supratimo šiuo svarbiu klausimu
- įrodyti Kanados vyriausybei, kad TŽ gyvavimas mums
yra aktualus.
TŽ leidėjai
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ZODIS

knyga - vaikams ir tėveliams

Leidykla "Nieko rimto" šmaikščiai ir įdomiai parašyta
metais išleido vie- detektyvinė istorija.
„.Viskas prasidėjo išties
no žymiausių Lietuvoje, populiaraus ir užsienyje, daili- nekaltai. Profesorius ir labai
ninko Kęstučio Kasparavi- gerbiamas šuo Adelbertas, dičiaus knygą "Dingęs paveiks- džiulis meno žinovas ir mylėlas". Šiemet Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros
draugijos (toliau- IBBY) Lietuvos skyriaus komisija šį leidinį pripažino geriausia 2007
metų knyga mažiausiems skaitytojams. Pagarbos vertas ir
kitas
apdovanojimas autoriui.
Jaunieji Hamiltono parapijiečiai neša žvakeles per Švč. MerValstybinė
kalbos inspekcija
gelės Marijos paveikslo sutikimo šventę Aušros Vartų šventoapdovanojo
Kęstutį Kasparavėje š.m. balandžio 27 d.
Ntr. R.D. Puterių
vičių už 2007 metais taisyklingiausia kalba parašytą knygą
vaikams. Knygos redaktorius
- Kęstutis Urba. Kęstutis Kasparavičius - pirmasis Lietuvos
menininkas, pristatytas svarbiausiam tarptautiniam vaikų tojas, įsigijo garsųjį Paulo Politeratūros apdovanojimui terio paveikslą Kiemšunis
Hanso Christiano Anderseno (1650). Norėdamas pasipremijai! Kol kas Lietuvos ra- džiaugti savo brangiu pirkišytojas šios premijos laureatu niu, surengė pobūvį, į kurį bunetapo, bet jo knyga susilaukė vo pakviesti garbingiausi ir židaug gerų atsiliepimų iš dide- nomiausi miestelėnai: gydytolių ir mažų skaitytojų. Tai gud- jas lokys Bernardas, humaniriai supintas pasakojimas apie tarinių mokslų daktaras, dinetikėtus nuotykius, savotiška džiai išsimokslinęs ožys Dezipraėjusiais

Sudie, mokykla,
sveika vasara!

derijus, advokatas Idelfonsas
- sumanus ir patyręs antinas,
grafienė Šarlotė - labai rafinuota kiaulė, naujakuriai katinai - konsulas Mauricijus su
žmona Barbuše ir, žinoma,
Inspektorius Fuksas su sekliu
Kurmiu Ulfu. Apžiūrėję paveikslą ir pasidalinę įspū
džiais, svečiai nuskubėjo ragauti nuostabiojo braškių torto (dėl kurio, būkim atviri,
dauguma inteligentų ir puošeivų čia ir susirinko). Taip
nekaltai visiems besmaguriaujant, buvo įvykdytas nusikaltimas. Dingo profesoriaus
Adelberto naujasis paveikslas! Kas? Kodėl? Kaip? Kur?
Dingusio paveikslo tyrimą
pradėjo Inspektorius Fuksas„.
bet - o varge! - kažkur pradingo ir seklys Kurmis!
Kas ir kodėl pradangino
paveikslą, kur prapuolė slaptasis agentas, sužinosite perskaitę šią paslaptingą detektyvinę istoriją, iliustruotą paties rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus piešiniais.
Inf. parengta pagal
"Bernardinų" tinklalapį

''Savas'' - laikraštis jaunimui

Maironio mokyklos moksleiviai, šį pavasarį
atsisveikina su klasėmis ir mokytojais iki rudens. Tik atmintyje ir nuotraukose lieka praėjusių
mokslo metų pamokos, repeticijos ir šventės, smagios akimirkos bendraklasių būryje. Prasideda vasara su išsvajoto šeštadienio rytinio miego valandomis, įdomiomis kelionėmis, naujais įspūdžiais ar savarankiško darbo pradžia. D.R. Puterių
nuotraukose (viršuje iš k.) mokyklinėje šventėje; buvęs Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivis, dabar Toronto universiteto studentas Gintaras Valiulis
neatsisveikino su mokykla, o grįžo kaip administracijos talkininkas; nelengvi pirmieji šokių žingsniai, bet šokių mokytoja
Violeta Kašina visada pasiruošusi padėti.
Toronto

lietuvių

paminėję įkūrimo 60-metį,

•

PEOOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS

NEKRAŠAS
+

>- KULNO SKAUSMAI
>- PEDOS SKAUSMAI
)>

PfR

TŲ

)> NAGŲ

DEFO RMAC IJOS

DEFORMACIJOS IR

RYBELINIAI USI RGIMAI
>-

ĮAUGĘ

NAGAI

>- Y! -TINĖ

EJAUTRA IR

CHIRURGI !S GYDYMAS
)>

S

VAfKŲ

N

!ORŲ P DŲ PR! ŽICTRA

+

El ENO
KLA DUMAI

straipsnių, minčių, pamokymų

Apie tai, kas kliudo gerinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybę, kaip ją
priartinti prie europinio lygio
dalijasi mintimis studentai ir
dėstytojai, visi, kam rūpi Lietuvos švietimo ateitis. Nemažai rašoma apie politiką, kultūrą, parodant jaunimui įvai
rias saviraiškos galimybes ir
politikoje, ir kultūroje. Pusla-

apie kalbos kultūrą, aptariama labai svarbi ir niekaip neišnykstanti nusirašinėjimo,
nesąžiningumo per egzaminus tema.
Savas puslapiuose gausu
jaunatviškai smagių rašinių, lyvių), verslininkų susitikimą,
nuotraukų iš renginių ir kito- kuriame aptariama elektronikios naudingos informacijos nių ryšių nauda, ateitis, etikos
apie kursus, galimybę dirbti klausimai ir techninės galimyužsienyje ar Lietuvoje, surasti bės. Inf.

Jūsų

tinklaraščių kūrėjų, verslininkų

pasiginčyti.

Rasime

čia

susitikimas Vilniuje

Lietuvos jaunimui tikriausiai
patirtis Kanadoje, kviečiame rašyti.
Savas šeštajame numeryje
Salomėja Norvilaitė rašo apie
tinklaraščių kūrėjų ir "blogerių" (inerneto pokalbių dabūtų įdomi bendraamžių

paslaugoms atidaryta antra - nauja sto matol og i nė klinika

OS SUTRIKIMA T

PĖDOS DEFORMAC IJ Ų

TAISYMA ORTOPEDINIA IS
IND KLAlS
+ PRll MAME VISUS
PLANlNIU DRAUDI MU
+ T RILŪ Į R A KIA !

LIGONI US PRllMAME:

352 WILLSO ST.E., ANCAS

kitais,

mą.

Lietuvos

PLOKŠČ I APĖ D YSTĖ

rR EIS

+

piuose atvirai kalbama apie bendraminčių kelionei ar
Lietuvos, Europos sąjungos gamtosaugos vajui, surasti
politikos ir ideologijos kryp- naujų draugų. Studentų laiktis, ateities perspektyvas, raštį Savas galima skaityti ir
problemas. Laikraštis suteikia internete www.savas.It, norinpuikią galimybę išsakyti savo tys bendradarbiauti gali rašyti
mintims, pasidalinti jomis su el.adresu savas@savas.lt.

Savas - vienintelis Baltijos valstybėse akademinio jaunimo laikraštis, pasakojantis
apie studijas - mokslo rūpes
čius ir poilsį, jaunimo politinį
ir kultūrinį gyvenimą. Pirmasis šio studentų laikraščio numeris išleistas 1995 metais
Kaune, o jau po metų jaunimas jį noriai skaitė Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje. Laikraštis
ir toliau leidžiamas Kaune
100,000 vienetų laida. Jį skaito per 100,000 aukštųjų mokyklų ir apie 10,000 kolegijų
studentų. Savas spausdinamas kas dvi savaites. Šešiose
pagrindinėse skiltyse aprėpia
mos visos svarbiausios studentiško gyvenimo sritys. Nemažai rašoma ir svarstoma
apie Lietuvos mokslo refor-

R, Ont. E . (905) 648-9176

Dr.

Gintarė Sungailienė

(905) 271-7171
~
~--~

(905) 785-3900

115 Lake hore Road E.
104-3945 Doug Leaven Blvd.
Mis is auga, O L5G l 5 Missi auga, ON L5N OA5
www.watersidedental.ca
www.9thlinedental.ca

2261 Bloor S1r. W.
Toronto, Ont. M6S 1N6

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763·5161
Fax: 416 763-5097

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

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA

Mylimai žmonai, mamytei ir sesutei

visus kviečia dalyvauti metiniame

At A
ANELEI PAJAUJIENEI
po trumpos ligos 2008 m. balandžio 11 d. iškeliavus
amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui ir kleb. kun. Vytautui Staškevičiui už suteiktą ligonio sakramentą, už maldas prie karsto,
gedulines šv. Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir
atliktas apeigas kapinėse. Ačiū karsto nešėjams ir
Mišių patarnautojams.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos chorui ir solistui Rimui Paulioniui, Austei ir
Vtltei Grigutytėms, smuikininkei Audronei Šarpytei ir muzikei Deimantei Grigutienei už vargonavimą.
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už atsilankymą koplyčioje ir palydėjimą
velionės į amžino poilsio vietą. Ačiū už lankymą
ligonės namuose, pareikštas užuojautas asmeniškai
ir raštu, už atsiųstas gėles ir užsakytas Mišias. Dėko
jame aukų rinkėjoms ir visiems, aukojusiems Lietuvos kankinių parapijai ir kitiems tikslams.
Ačiū Anapilio katalikių moterų būrelio narėms
už iškilmingą dalyvavimą Mišiose ir maldas koplyčioje. Dėkingi esame Thronto Vlado Pūtvio šaulių
kuopai už sargybą koplyčioje ir kuopos vadui bei
šeimos draugui Vytautui Pečiuliui už atsisveikinimo
žodžius koplyčioje ir kapinėse. Ačiū šeimininkei Janinai Gurklienei ir jos padėjėjams už paruoštus
pietus ir ponioms už pyragus. Jūsų visų pareikšta
užuojauta bei paguoda skausmo valandoje ilgai
pasiliks mūsų širdyse.
Liūdintys ryras Kazimieras, dukra Rasa,
sūnūs

Jonas ir Tomas, brolis Kazimieras su šeima
ir liūdintys broliai bei seserys Suvalkų trikampyje

LEDAS

REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEiSEZONINIS ORO RslNIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS

* IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

•<ESiV\l
~l>\S
A RT STUDIO
PAMINKLAI
+ granitas, bronza, medis
+ nemokami paminklų projektai,

konsultacijos
+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

Telefonas

(905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

SIBIRINIŲ

E

TRĖMIMŲ

birželio 16, pirmadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection Rd .). Visos organizacijos
prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 6.30 valandą
vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire
žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Varpai nutyla, nustoja gaudę,
Lyg bokštų sal'gaS balandis snaudžia,
Atnešęs viltį - žalią šakelę,
Kad ir išėjęs sugrižti gali.
IWr ivaigždės žėri, iš ten suvirpa
Grįžtančio paukščio baltu šešėliu.
(Likimas sukuria legendų)
------~~~~~---~ Jam paukščių takas-ži.edlapiai ~šnios,
Tačiau pakraigėn traukia sugrįžti
Ilgesio spamą priglausti nori
Šalia tėvelių, skrajūnų brolių.
Labai pasiilgęs senospastogės,
Kur Tėvo dalgis, Motulės drobės.
O dar atminimas - lyg i.f meilės laiškų Gluosnio lapas, nukritęs nuo josios kasų
, Ir per smėlį, graužiantį melsvas akis,
Vėl atgijus suplaka širdis.
1
Reikia tik pabelsti į sielos gelmes,
Girdim, groja smuiku, derina stygas,
~~~i.Dii~.:J Li.ejas muzika tyra plaukiančių rugių dvasia...
A.a. Albertas Žuklys prie savo kūrybinio darbo Lyg mgiagėlių sapne O kq brangiawio širdy jili turi?
Prisiminus Kauno taikomosios dailės Ant rankos ži.edq sužieduotuvių.
instituto diplomantą ALBERTĄ ŽUKLĮ, Žiedas lyg šiolei nesurūdijo,
mirusį prieš 60 metų
Tik iš po žemės ži.edq iškilė tauri lelija.
sužieduotuvių dieną (1948.Iv.14)
JULIJA K. ŠELMIENĖ, Marijampolė

Sugrįžta po
daugelio metų

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

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

MARGUTIS Parcels
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (4 16) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m. birželio 18 d. ir liepos 2 d.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. birželio 18 d. ir liepos 2 d.
(nuo 1919 metų)
.&. Gaminame paminklus, bronzines

plokštes, atminimo lenteles .
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais

pagal

klientų

pageidavimus.

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau

kaip 20 metų.
.&. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

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

Toronto, Ontario M6N 3P7

Vis i paketai turi būti į mūsų pagr. raš tin ę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
s300*
off

for l parcel

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka"

s300*
off
head off1ce.

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenumeratos baigimosi datą, kmi yra pažymėta ant laikraičio lipdės su jūsų adre111.
Nelaukite priminimo - lailw ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite admi-

nistracijos laiką ir pašto išlaidas.

AUKOJO
Tm§KĖS :ŽIBURIAMS

$100 - O. Šulaitis, H. Liaukus, S. Gaidauskas, dr. A Šalkus, S. Yolrubynas; $80 - v K.
Skrupskelis; $60- amb. A 'h:,maitis, l. Ross, R. Danaitis,
kun. J. Aranauskas, SJ; $50 - J.
Seniūnas, S. Remesat, G. Stauskas; $45 - dr. R. Satkauskas;
$30 - B. Danaitis, B. Petrušaitis, S. Goldbergas, F. Kantautas; $20 - A Minelga, B. Prakapas, S. Pargaus.kas, V. Baršauskas; $10 - dr. A. Šlekys, B. Ramanauskas, E. Šiškus, J. Pacevičius, B. Karaškienė, E. Bilia,
E. 'Ii'eimanis, J. Gaižutis, V. Pečiulis, J. Valaitis, D. Norkaitis;
$S - J. Šeidys.
Garbfs prenumeratą atsiuntė: $140 - E. Bakša; $110 B. Dženkaitis, J. V. Dunčia, S.
Vrrlrutis, B. Jasevičius; Suto V. Šniuolis, E. Zabiela, V. Keturakis, L. Stukas, A. Augustinavičius, M. Bulvičius; $90 - dr. L.
Levinskas,
Grabauskas, e.
Rūkas, V. Pečiulis, E. ČUplins
kas, J. R. Balaišis, E. Šiškus, D.
Pašlrus, kun. G. Mieldažis.
Už dvejus metus garbės
prenumeratą atsiuntė S. Pargauskas, kuo. J. Aranauskas, SJ.
Nuoširdus ačiū už paramą
lietuviškai spaudai. Dėkojame
garbės prenumeratoriams ir
visiems, kurie siųsdami reguliarią prenumeratą prideda ir auką.

v.

Vilniaus radijo laidos uf.sieniui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.
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festivalis Mississaugoje

VYTAUTAS PEČIULIS

Welcome to

Dvidešimt treji metai, kai
festivalis „Carassauga" yra
rengiamas Mississaugoje. Lietuviams dalyvauti siūlė burmistrė Hazel McCallion.
Prieš trejus metus Suvalkų
krašto išeivijos lietuvių samŠių metų "Carassauga" nius. Danelė Didžbalienė ro- programos vykdavo kas vabūris sutiko prisiimti suruoši- festivalis, įvyko gegužės 23, dė audžiamą gobeleną, Leo- landą, jų tarpe likusiu laiku
mo atsakomybę.
24 ir 25 dienomis, kuriame nardas J onuška demonstravo buvo rodomi ekrane Lietuvos
Pirmieji metai pasisekė ir dalyvavo 27 tautybės, susitel- kiaušinių marginimą su vašku. vaizdai ir girdima lietuviška
teikė gerų atgarsių iš atsilan- kusios 23 paviljonuose. Pir- Gintaras Repečka turėjo daug muzika.
kiusiųjų lietuvių paviljone. Tu- majį penktadienio vakarą pa- meniškų medžio drožinių. Rima
Meninę programą penkda renginys sutapo su pavasa- viljonai buvo atidaryti nuo Mačikūnaitė platino įvairius tadienio vakare atliko šokių
rinio kapinių lankymo diena. 7.30 val. vakaro iki vidurnak- sidabro išdirbinius ir marški- grupė "Atžalynas". ŠeštadieĮsitikinta, kad du renginius čio. Šeštadienį nuo 3 v.p.p. iki nėlius su lietuviškais užrašais. nį, kadangi buvo ilgiausia dieorganizuoti tą patį savaitgalį vidurnakčio. Sekmadienį nuo Lietuviškos "Baltic Deli & na, meninę programą praneapsimoka. Kitais metais ka- 1 v.p.p. iki 7 val.vak. Kiekvie- Cafe" maisto parduotuvės sa- džioje atliko jaunimo ansambpinių lankymas buvo atidėtas na tautybė savo paviljonuose vininkas siūlė įvairių maisto lis "Gintaras" ir Turonto liesavaite vėliau. Pirmaisiais me- surengė meno parodas, ir bu- produktų iš Lietuvos. Kana- tuviško folkloro grupė, padaitais programą atliko meninės vo pardavinėjami įvairūs pri- dos lietuvių muziejus-archy- nuodama dainų. Prasidėjus
pajėgos bendrai. Pasirodė, siminimui skirti suvenyrai. vas leido naudotis archyvuose vakarui, programą atliko kakad meno vienetams buvo ne- Virtuvėse buvo gaminamas turimais rinkiniais, kurių dėka pela "Sūduva". Vėlesnę vakalengva sutraukti jaunimą tautybių maistas, kurį lankyto- suruošta gintaro išdirbinių pa- ro programą tęsė sugrįžęs jautrims dienoms. Antraisiais da- jai pirko ir ragavo.
roda ir išpuoštas paviljonas nimo ansamblis "Gintaras".
Lietuvių paviljonas Ana- plakatais. Jaunimas platino Sekmadienį pradžioje pasirolyvavimo metais m eno vienetai pasidalino dienomis prog- pilio sodybos Lietuvos kanki- informacinius leidinius. Vir- dė Anapilio sodybos jaunimo
ramai atlikti. Tui labai paleng- nių parapijos salėje tinkamai tuvės darbuotojos paruošė lie- choras "Gintarėliai", o toliau
vino programų atlikimą. 'Il"e- atstovavo lietuviams. Salės tuviškų valgių, o bare šalia ki- iki pabaigos šoko Hamiltono
čiaisiais metais laikytasi pa- pakraštyje prie pastatytų stalų tų gėrimų pirmavo lietuviškas lietuvių šokių grupė "Gyvamenininkai rodė savo kūri- alus "Švyturys". Meninės taras".
našios tvarkos.

r!~o~~UŲ.ga

Lithuan\a Pavilion

Lietuvių paviljonas buvo
lankomas visą laiką. Tulkininkų visuose darbuose netrūko.
Iš Suvalkų trikampio kilę lietuviai, kurie sudaro Suvalkų
krašto lietuvių išeivijos sambūrį, talkino valdybai visur,
kur tik reikėjo. Visi patarnautojai buvo apsirengę tai progai pagamintais marškinėliais
su "Certified Lithuanian" užrašu.
Belieka teigiamai įvertin
ti Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio pastangas tinkamai atstovauti lietuviams
daugiakultūriniame festivalyje. Verti pagarbos daugiausia suorganizavimo darbe pasidarbavę Violeta Jonušonienė, Dalia J ankauskaitė ir Romas Jonušonis, kurie ne tik paruošimui paskyrė daug energijos, bet ir vadovavo festivaliui
per visas dienas. Renginys pavyko, ir tikimasi, kad ateityje
susilauks platesnio pritarimo
ir geresnio lietuvių dalyvavimo. Buvo jaučiamas trūku
mas, kai renginyje pasirodė
nedaug atstovų iš Lietuvių
bendruomenės.

Iš k.: Mississaugos bunnistrė Bazei McCallion, aplankiusi lietuvių paviljoną Anapilyje, su rengėja V. Jonušoniene; kapelos "Sūduva" pasirodymas; lietuNtrs. V. Kaleinikaitės
viškas jaunimas tautybių festivalio atidaryme š.m. gegužės 23 d.
Skulptūrų parkas Thronte
Gautas pranešimas, kad
(Turonto Sculpture Park) yra Alvite atstatoma per karą supačiame miesto centre - 115 griauta Šv. Onos šventovė. Tuo
King St. East. Jis veikia nuo rūpinasi klebonas kun. Vytau1981 metų, jame savo kūrybą tas Kajokas, tikėdamasis payra rodę daugiau kaip 75 meni- ramos ir iš lietuvių alvitiečių.
ninkai 55-tyje parodų. Š.m. ge- A lvito Šv. Onos parapijos
gužės 28 d. atidaryta "Grybų sąskaita "DnbNord Lietuva
studija" (Mushroom Studio), banko kodas 40100, sąskaita 20 pėdų (6 metrų) grybo Ama- LT464010040100081535". Inf.
nita Pantherina skulptūra. Jo
Remontui vykstant prie
kote parodos valandomis dirbs
pietinių
Lietuvos kankinių
menininkė Katie Bethune-Leamen, studijavusi meną Mont- šventovės durų, pagrindinis
realio Concordia ir Guelph įėjimas į Tėviškės žiburių aduniversitetuose, pastarajame ministraciją ir redakciją bus
įgijusi Fine Arts magistrą 2003
uždarytas. Lankytojai prašom. Paroda vyks iki kitų metų mi įeiti pro šonines duris (iš
balandžio 15 d. Įėjimas ne- kapinių pusės).
mokamas. Inf.

BESTWAYTO
TRAVEL Inc.
Royal Yorl< Plaza,
1500 Royal Yorl< Rd.,
Toron to, ON M9P 366

KELIONI Ų AGENTĖ

ASTRA SKUPAIT~
TATARSKY
BILIETŲ IŠPARDAVIMAS

Ccll (41 6)

473-9020

Fax: 416 249-7749
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com

klasiką,

senas ir naujas dainas

PAJUR/O IARŠTINGALOS
IŠ KLAIPĖDOS

AUŠRA RAČICKAITĖ-NIPARAVIČIENĖ, LAURA ZIGMANTAITĖ,
KAROLINA MANDEIKAITĖ
JOMS PR/TARS: ŽVGIMANTAS LAURINAVIČIUS - koncertmeisteris,
akordeono virtuozas ir ROKAS SPALINSKAS - skrabalų virtuozas

birželio 15,
Įėjimas - $15

sekmadienį,

Rengia -

2 V.p.p.,

Toronto Lietuvių Namuose

Lietuvių Namų kultūrinė

Mini Spa
Veido valymas
Depiliacija
Manikiūra s ( & Bio Gel)
Pedikiūra s
Antakių/Blaks tienų

dažym as
Masažas
M akijažas

2128 Bloor St.W.,
Toronto

Tel.

416·763-3436

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

komisija

Bilietai i Lietuvą 2008

Rimanta's

skrendantiems i Lietuvą,
kelionių draudimai,
kelionės i Karibų salas.
Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

Jums dainuos

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

SKAMBINTI:

416-232-2112/402

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI:

416-232-2112/403

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

gegužės

1 - birželio 26, 2008

$800
birželio 27-

rugpjūčio

11 , 2008

$1,150
oro uosto mokesčiai papildomai S250
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius
per Helsinki

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

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

647 -998-6405
Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221-4885
gabriele@bo't. c~NT REG. 032282n
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Anapilio žinios

Prisikėlimo

parapijos žinios

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį pamaldos
11.15 v.ryto; ir po jų konfirmantų pamoka.
• Parapijos tarybos posė
dis birželio 17 d., 7.30 v.v. Irmos
ir Petro Šturmų namuose, Mississaugoje.
• Parapijos iškyla įvyks
sekmadienį, birželio 22, ją pradedant pamaldomis 11 v.ryto.
Iškyla įvyks Oakvilėje, Bumeistrų sodyboje. Visi, kuriems
reikia transportacijos, prašomi
skambinti parapijos pirmininkui Petrui Šturmui, 905 2743529.

• Parapijiečiai ir kunigai
sveikina Hamiltono lietuvių
Aušros Vartų parapiją, kuri
praeitą šeštadienį atšventė savo
gyvavimo 60-ąją sukaktį.
• Praeitą sekmadienį per
10.45 v.r. Mišias parapijos
"Retkartinis" choras giedajo
kompozitoriaus L. Abario Sv.
(Skersytės) Statkevičių dukrelė Jono Mišias, kurios buvo paraSilvija.
šytos Jono Govėdo atminimui.
• Birželio l, sekmadienį, Ateinantį sekmadienį giedos
Lietuvių Namų žinios
Šv. Jono lietuvių kapinėse gra- parapijos vaikų choras.
žiai praėjo pavasarinė kapinių
• Birželio l d. Lietuvių
• Šiluvos Marijos keliaulankymo diena. Kapinių koply- jantis paveikslas po 10.45 v.r. Namų svetainėje pietavo 120
čioje Mišių metu pamokslą sasvečių.
Mišių, visiems Mišių dalyvįams
kė svečias iš Lietuvos kun. Gin• Lietuvių Namų valdybos
kartu sukalbėjus maldą į Šilutautas Naudžiūnas.
vos Mariją, chorui giedant pri- posėdis - birželio 17 d., 7 v.v.
• Ateinantį sekmadienį taikytą giesmę, buvo išneštas iš Lietuvių Namų seklyčioje.
bus renkama Toronto arkivys- šventovės į kryžių aikštę, kur
• Lietuvių Namai ieško
kupijos įsakyta rinkliava Tarp- buvo padaryta nuotrauka suku- tarnautojų: virėjo - šefo ir maistautiniam eucharistiniam kong- nigais ir visais Mišių dalyviais. to gamintojos dirbti sekmadieresui, kuris vyks šiais metais Paveikslas iškeliavo į Montrea- nių popiečių metu, taip pat vaKvebeko mieste.
lio Šv. Kazimiero ir Aušros Var- lytojų. Suinteresuoti prašomi
• Birželio 6 yra pirmasis tų parapijas.
kreiptis į LN raštinę arba skammėnesio penktadienis. Tą die• Birželio mėnuo yra skir- binti tel. 416 532-3311 vedėjui.
ną Lietuvos kankinių šventovė
tas Jėzaus Širdies garbinimui.
Maironio mokyk.los žinios
je bus Mišios ir po pietų 3 val., Šioj parapijoj Jėzaus Širdies lita• Gegužės 30 d. įvyko iškilo po Mišių - šv~ntoji Valanda nija yra kalbama šiokiadieniais
mingas pažymėjimų įteikimo
prie išstatyto Svenčiausiojo.
po vakarinių Mišių.
vakaras Prisikėlimo parapijoje
• Birželio 11, trečiadienį,
• Ateinantis penktadienis su šv. Mišiomis, įdomia progl v.p.p. Prisikėlimo parapijos
ir šeštadienis yra mėnesio pir- rama ir gardžia vakariene. Šiais
salėje vysk. Rimantas Norvila
mieji. Penktadienį 7 v.v. vyksta metais buvo trylika 8 sk. abitukalbės apie Vaiko tėviškės namus ir apskritai apie našlaičius Mišios ir šv. Valanda su palai- rientų ir devyni aukštesniųjų liLietuvoje. Po to bus pietūs. Įėji minimu. Šeštadienį Gyvojo roži- tuanistinių kursų. Ilgamečiai
mas - $10. Apie dalyvavimą nio draugijos nariai renkasi Roži- mokytojai buvo pagerbti. (Plapranešti iki birželio 4 d. V. Ba- nio maldai ir Mišiom 10.30 v.r. čiau kt. nr.).
• Pakrikštytas Mattias Pier• Kauno Medicinos fakulliūnienei tel. 416 766-2872.
(Matukaitės) ir Rus- teto atstovė Indrė Lukoševičiū
re,
Larisos
• Prisikėlimo kredito kotė aplankė mūsų mokyklą geoperatyvas praneša, kad vasa- sell P. Kissoon sūnus.
• Santuokos sakramentui gužės 31 d., lydima buvusios
ros metu iki rugsėjo l d. skyrius
Anapilyje neveikia antradieniais, ruošiasi Dalia Cirušytė su Ri- mokytojos Jolantos Stasiulevičienės. Ji mums paaiškino apie
bet ir toliau veikia ketvirtadie- chard Radovanovič.
• Ne laimių ištiktiesiems galimybę studijuoti mediciną
niais, penktadieniais ir sekmadieniais įprastomis valandomis. Kinijoj ir Myanmare (Birmoj) anglų kalba Kaune. Paliko in• Šių metų rugsėjo 28, sek- galima padėti aukojant per pa- formacijos lapus susidomėju
madienį, bus švenčiama mūsų rapiją. Aukos bus perduotos siems. Paaiškėjo, kad fakultete
parapijos 80 metų gyvavimo su- "Sharelife" vajui, kurie už- yra studentų iš viso pasaulio.
kaktis. Prašome jau dabar tą registruodami aukas valdžios Galima aplankyti jo tinklalapį
sekmadienį pasižymėti dalyva- įstaigose, gaus iš valdžios tokią www.kmu.lt.
• Ekonomikos studentas
sumą, kokia buvo surinkta. Tuo bū
vimui šioje šventėje.
• Mišios birželio 8, sek- du aukotojas aukoja dvigubai. David Willembrecht kalbėjosi
• Baltiečių federacijos su šešto ir septinto skyriaus momad.: 9.30 v.r. už a.a. dr. Joną
rengiamas
Sibiran ištremtųjų kiniais gegužės 31 d. Jis jiems
ir Haliną Žmuidzinus; 11 v.r.
už parapiją; Vasagos Gerojo minėjimas vyks birželio 16, pir- paaiškino, kodėl užsimojo praGanytojo šventovėje birželio 8, madienį, 7 v.v. Prisikėlimo pa- mokti lietuvių kalbos, kurią jis
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Joną rapijos šventovėj. Minėjimo labai brangina.
• Dėmesio, tėveliai! Jei
Lenkaitį; Delhi Šv. Kazimiero ekumenines pamaldas paruošia
dar neužpildėte išdalintų registšventovėje birželio 7, šeštad., 3 baltiečiai kunigai.
v.p.p. už a.a. Konstanciją ir Sta• Darbo savaitgaliai vasa- racijos blankų 2008-2009 mokssį Šimučius.
ros stovykloms paruošti vyks iki lo metams, juos būtinai prašom
Londone naujai išrinktoji stovyklų pradžios. Savanoriai sugrąžinti iki birželio 7 d.
• Jeigu kas norėtų ateiSiluvos Mergelės Marijos para- darbininkai bus aprūpinti maisnančiais
mokslo metais mokypijos taryba yra šitaip pasi- tu ir nakvyne. Studentai, kuauti,
gali
kreiptis į vedėją
toj
skirsčiusi pareigomis: pirm. riems reikia "community service"
Daina Grigėnienė, sekr. - Auš- valandų, gali jas atlikti prisidė Virginiją Zubrickienę, tel. 905
ra Janveaux, ižd. - Rūta Dra- dami prie darbo stovyklavietėje. 271-6859.
• Paskutinė pamoka - birgunevičienė, finansų komisiją
• Mišios sekmadienį, bir- želio 14 d.; prašome atsiimti
sudaro: prof. Romas Mitalas ir želio 8: 8 v.r. už a.a. Giedrių Vė
Petras Sergautis, o pamaldų gelį; 9 v.r. už a.a. Stasį Merkelį mokinius 11.30 v.r. Bus išdalirinkliavomis rūpinasi Stasys ir už a.a. Joną ir Mariją Bu- nami nauji mokyklos metraščiai
bei pažymėjimai. Nauji mokslo
Navickas.
čauskus; 10.45 v.r. už a.a. Ireną
Birželio 22, sekmadienį, Jurkienę, už a.a. Matą Romeiką, metai prasidės rugsėjo p d.
Zivilė
naujoji taryba ruošia visos para- už a.a. Joną Šimkų; 12.15 v.d.
pijos pamaldas-gegužinę gry- už a.a. Stasį ir Vandą Vaitkus. JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (dryname ore. Tą sekmadienį MiA.a. Anelės Pajaujienės at- wall), dažymo, plytelių dėjimo,
šios bus ne 3 v.p.p. Mary Immaculate šventovėje, bet l minimui, užjausdami jos vyrą elektros įvedimo, "plumbing"
v.p.p. Petro Sergaučio dvare, o Kazimierą ir artimuosius, Jur- darbus. Skambinti Algiui tel.
po Mišių tuoj bus gegužinė su gis ir Anelė Aušrotai vietoj gė 905 824-9821arba416 882-8531.
skaniais valgiais ir lietuviška lių Tėviškės žiburiams auko- KELIONIŲ DRAUDIMĄ pamuzika bei daina. Gėrimai - jo $30.
rūpinu keliaujantiems į užsienį
Kauno arkivyskupijos Vai- ir atvykstantiems į Kanadą.
kiekvieno asmeniškas reikalas.
kų dienos centrams aukojo:
Visi kviečiami dalyvauti.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
Šv. Jono lietuvių kapinėms $100-V. Poškaitis (gautą iš dai- 416 588-2808 (ext. 26) dienos
aukojo: $200 - O. Juodikienė, nos mėgėjų dovaną gimtadie- met:J1.
E. Adomavičienė; $100 - L. nio proga); $50 -A. Aleliūnie ATLIEKAME visus vidaus ir išnė, A.S. Zimnickai (Valentino orės namų remonto darbus,
Morkūnienė, S. Gotceitienė;
Poškaičio XC gimtadienio prostatome "decks" ir dedame "pa$50 - B. Žiobienė.
Šiluvos M. Marijos jubilie- ga), Lietuvos kankinių choras tios". Skambinti Vytautui tel.
jaus komitetui $50 aukojo L. (Valentino Poškaičio XC gim- 905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.
tadienio proga).
Morkūnienė.
• Sveikiname Hamiltono
Aušros Vartų parapiją, švenčiančią savo 60 m. gyvavimo sukaktį. Linkime Visagalio palaimos, Aušros Vartų Marijos
globos ir šviesios ateities.
• Gegužės 25, sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovė
je pakrikštyta Algio ir Loretos

v
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KLB Montrealio apylinkės
visuotinis narių susirinkimas
įvyko Aušros Vartų parapijos
salėje sekmadienį, birželio l,
po pamaldų. Susirinkimą pradėjo pirm. Arūnas Staškevičius, pasveikindamas per 60
susirinkusiųjų. Pakvietė Donaldą Gedriką susirinkimui
pirmininkauti ir Stefaniją Jutuvienę sekretoriauti. S. Jutuvienės paruoštas paskutinio susirinkimo protokolas buvo perskaitytas ir priimtas be pataisų.
Vyko pranešimai: valdybos pir- Arūnas Staškevičius, buvęs
mininko, iždininkės Silvijos ilgametis KLB Montrealio
Staškevičienės, lituanistinės apylinkės pirmininkas, Lietumokyklos vedėjos Živilės Jur- vos gen. garbės konsulas Montkutės-Blayney bei Revizijos ko- realyje
misijos pirm. Donato Baltrukonio. Po trumpų diskusijų buvo rinkimai. Aklamacijos būdu į
valdybą išrinkti Donaldas Gedrikas, Lilija Gedvila, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Antanas Mickus, Juozas Piečaitis, Alfredas
Piešina, Alice Skrupskis, Silvija Staškevičienė ir Arūnas Staškevičius. Į revizijos komisiją: Donatas Baltrukonis, Heraldas
Celtorius ir Antanas Žiukas. Valdybos pirmininkas po 25 metų
tose pareigose pasiliks valdyboje, bet kitose pareigose. Diskusijų metu susirinkimo dalyviai gražiai padėkojo Silvijai ir Arū
nui už ilgus darbo metus. Inf.

Šv. Kazimiero parapija
Klebonas kun. Aloyzas Volskis pranešė, kad artėjant
abiejose Montrealio lietuvių parapijose Šiluvos Marijos iškilmėm, kad tos iškilmės praeitų įmanomai šventiškiau, sekmadienį, birželio 8, jis vyks į Aušros Vartų šventovę, o jJirželio 15 d.
Aušros Vartų parapijos klebonas atnašaus Mišias Sv. Kazimiero
šventovėje kartu su vyskupu Rimantu Norvila, atvykstančiu iš
Lietuvos. Tad sekmadienį, birželio 8, Šv. Kazimiero šventovėje
Mišios bus atnašauįamos 9 v.r. Sekmadienį, birželio 15, po iškilmingų šv. Mišių Sv. Kazimiero šventovėje vyks koncertas ir
tradiciniai šilti pietūs su vynu. Auka - $25 suaugusiems. Galima
užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Nijolei Šukienei
(514 593-6859) ar Alice Skrupskytei (514 257-6761). Kviečiame
visus atsilankyti. VL
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3

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

LITAS

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

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
Labdaros fondo žinios

IEŠKOME MOTERS slaugyti
• Per Labdaros fondo val- porai senelių Keele ir Bloor radybos posėdį, kuris įvyko gegu- jone nuo š.m. birželio 2 d. iki
žės 28 d. "Labdaros" slaugos rugpjūčio pabaigos. Abudu
namuose, valdyba priėmė rezo- vaikšto, bet reikia padėti su
liuciją kviesti visus lietuvių kil- vaistais, paruošti maistą, apsimės asmenis užpildyti Labda- rengti, plauti drabužius ir veros "Membership Application" džioti. Teirautis pas Onutę
ir kartu su auka pateikti tuos (Anne) tel. 416 889-1858, arba
prašymus tapti Labdaros fondo 416 588-2639.
nariais. Blankus galima pasiimti Slaugos namų raštinėje
darbo valandomis. Vadovaudamasi "Corporations Act" skirsCONSTRUCTIO
niu 124 (l) valdyba Labdaros
fondo nariais patvirtino šiuos
REMONTAI
asmenis: L. Radzevičių, V. Stanevidaus ir išorės; 15-os metų
vičienę, G. Paulionienę, O. Stapatyrimas; profesionalus,
nevičiūtę, A. Stanevičių, kun. V.
kokybiškas darbo atlikimas.
Staškevičių, A. Ledą, M. Povilaitienę. Sveikiname naujus naPerkant ar parduodant
rius. Inf.
namą verta paskambinti
CLEAN FOREVER. Valome kilimus, minkštus baldus ir auGRIGUČIUI
tomobilių vidų nauju būdu cell: (416) 560-0122
sausomis putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valandas. Labai
namų: (905) 848-9628
gera kokybė. 416 503-1687.

ALVYDUI

