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Parapija, tapusi centru
Organizuotų visuomenės junginių sukaktuvinių minėji
mų

dažnumas rodo, kad jau beveik visose išeivijos gyvenimo srityse nebesame naujokai. O tai jau tam tikra vertybė,
svarbi dar ir dėl to, kad kiekviena sukaktis nereiškia pabaigos, o tik pamini, kas nuveikta bei įvairiais būdais patvirtina
pasiryžimą pradėtus darbus tęsti toliau.

v Į kartą džiugu ir malonu sveikinti Šv. Jono Krikštytojo,

Svėliau pasivadinusią

Lietuvos kankinių (Anapilio) vardu parapiją, švenčiančią š.m. rugsėjo 28 dieną savo
judraus gyvavimo 80 metų sukaktį. Toronte, Dundas gatvėje,
pokariniams išeiviams toji parapija buvo tarsi antroji Lietuva, kurią daugelis pasiekė po ilgų kelionių, sunkių, neįprastų
darbų ir nebesuskaitomų klajūniškų vargelių. Šioje vietoje
buvo pradėta miniatiūroje atkurti bent svarbesnę dalį to,
kas okupacijų atimta - laisvę, niekieno nevaržomą lietuvišką gyvenimą su savomis organizacijomis, mokyklomis, savą
ja spauda, socialinio bendravimo galimybėmis. Turint savą
ją vietelę, naujasis gyvenimas pradėjo judėti įvairiais pabendravimais, sueigomis, posėdžiais, susirinkimais, minėji
mais, treniruotėmis, repeticijomis ... Iš tos mažos vietelės
sklaidėsi didelio entuziazmo kibirkštys, uždegančios naujus
lietuvybės židinius plintančios veiklos bei geresnio ekonominio susitvarkymo reikalams. Šios parapijos vadovas iraugintojas amžinos atminties kun. Petras Ažubalis pačiu sunkiausiu naujakurystės metu daugeliui buvo labai reikalinga
pagalba. Visko neišvardinsi, nes ir gerieji darbai laiko srovėje susilieja su marga kasdienybe, ir dažnas vėliau pasako,
kad taip turėjo būti. Velionis klebonas sugebėjo sėkmingai
derinti įvairių apimčių ir skubotumų poreikius, atlikti gana
sudėtingus įsikūrimo uždavinius, neskaičiuodamas nei darbo valandų, nei jo krūvio. Galimas dalykas, kad tai pakirto
ir jo sveikatą. O sugebėjimas dirbti šiai dienai ir kartu numatyti ateitį - buvo tikrai velioniui skirta Dievo dovana.

V

ELIONIES numatyta ateitis yra tai, ką šiandien turime - iš nedidelės Toronto etninės parapijos išaugo
svarbus ir judrus lietuvybės centras, jungiantis ne
tik katalikišką lietuvių visuomenę, bet ir globojantis jau 60
metų sukaktį netrukus švęsiantį savaitraštį Tėviškės žiburiai,
KLB muziejų-archyvą, didžiules Šv. Jono lietuvių kapines,
įvairiausius proginius renginius, kuriems organizuoti sąly
gos yra visapusiškai palankios. Anapilio sodyba yra tapusi
savąja teritorija, be kurios lietuviškasis gyvenimas būtų susilaukęs daug dauiiau įvairiausių kliūčių veiklai puoselėti ir
tvirčiau laikytis. Svenčiant 80 metų jubiliejų, susilaukiant
džiaugsmingų sveikinimų ir gražių linkėjimų, velionies Įkū
rėjo, nors ir trumpesniu, žvilgsniu tenka žvilgtelti ateitin.
Sodyba lieka ta pati (paremontuojama, kai reikia), bet keičiasi ja besinaudojančių, net ir besidominčių, sudėtis. Daugelis senųjų darbuotojų bei aukotojų jau tik granite iškaltais
vardais besijungia su gyvaisiais, kuriems tenka prisiimti atsakomybę tęsti, kas pradėta, atlikti, kas dar nepadaryta.
Vieniems išeinant, kitiems jų vieton ateinant - rodos, šitaip
teturėtų būti, kad išsilaikymas ir nuosavybės išlaikymas bū
tų sėkmingai tęsiamas. Linkėtina, kad besikeičiant darbuotojų sudėčiai nekiltų didesnių rūpesčių dėl ateities. O tai
šiuo metu svarbiausia. Nėra lengva dirbti visuomeninį savanorišką darbą, kai kada gal net darosi sunku stambesnę auką bendriesiems reikalams paskirti? Bet kaip kitaip galėtu
me išsilaikyti, kokią ateitį galėtume planuoti, vien tik dabartį ir save matydami? Tikėkime išaugęs centras dar ilgai
tarnaus lietuviškam gyvenimui. ČS
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Lietuvos kankinių parapijos šventovė Anapilio sodyboje, Mississaugoje, ON (Projektas
architekto dr. Alfredo Kulpavičiaus)

Naujos

galimybės

Spausdiname Lietuvos žeprof. Kazimiros Prunskienės straipsnio "Esate nepamiršti ir laukiami Lietuvoje" dalį, kuri
mūsų skaitytojams gali būti
įdomi. RED.
mės ūkio ministerės

Susitikę su tautiečiais, pristatome svarbiausias Lietuvos
aktualijas ir konkrečiai - jau
įgytą ES paramos įsisavinimo
patirtį, Kaimo plėtros 20072013 m. programą, kurioje,
palyginti su pirmojo narystės
Europos sąjungoje 2004-2006
m. laikotarpio paramos priemonėmis, numatyta žymiai
daugiau naujovių įvairiau
siems skirtingų profesijų, išsilavinimo ir skirtingo amžiaus
kaimo žmonių poreikiams
tenkinti.
Programoje numatyta
parama ne tik žemės ir miškų
ūkiui, bet ir įvairiems kaimo
plėtros, aplinkosaugos projektams, kaimo turizmui, kitiems pasirinktiems verslams,

Lietuvoje

kulinarijos paveldui, įvairioms
paslaugoms plėtoti, smulkioms įmonėms steigti, numatoma remti leidimus turinčių produktų gamintojus ir kt.
Per 2007-2013 m. finansinį laikotarpį Lietuvai skiriama
36 bln. litų parama, iš jų - net
16 bln. Lt tenka kaimo plėt
rai, maisto sektoriaus tolesniam modernizavimui, pasirinktoms žemės ūkiui veikloms plėtoti, gyvenimo kaime
sąlygoms gerinti, priartinant
jas prie miesto gyvenimo. Pagal Kaimo plėtros programą
įgyvendinama beveik 30 įvai
riausių priemonių, tūkstan

čiams projektų

finansuoti topo 2013 m. gali
ir nebelikti, o šiuo metu rinktis tikrai yra iš ko įvairiausių
sluoksnių ir pomėgių žmokių galimybių

nėms.

Tos galimybės nėra skirtos tik Lietuvoj e gyvenantiems piliečiams. Jos galėtų
būti patrauklios ir jums, įgiju
siems verslumo įgūdžių, kito-

kios patirties, galbūt susitaupiusiems ir lėšų, kurias verta
investuoti tėvynėje. Dabar itin
palankus metas visiems išvykusiems rimtai pasvarstyti,
kaip savo ateitį susieti su gimtąja Lietuva, kurios ekonomikai atsivėrė puikios plėtros
galimybės.

Galimybių yra įvairių: įsi
kurti savo tėvų žemėje, steigiant žemdirbio ūkį, gal netgi
pasinaudojant jaunojo ūki
ninko įsikūrimo parama, siekiančia apie 138,000 Lt. Tinkamai pasirinkus ūkio specializaciją su tokiais pinigais jau
nemažai galima nuveikti, juo
labiau, kad dar galima pasinaudoti ir Žemės ūkio ministerijos įsteigto Žemės ūkio
paskolų garantijų fondo paslaugomis. Šis fondas turi
daugiau kaip 400 mln. litų,
teikia garantijas bankams už
tuos žemės ūkio subjektus,
kuriems nepakanka užstato,
imant kreditus iš bankų.

Nukelta i 5-tą psl.
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~ RELIGINIAME GYVENIME
Švč. Mer~elės Marijos švenčiant Švč. M. Mariją Soapsireiškimo Siluvoje 400 m. eulingąją. Į Padėkos šventę
jubiliejaus šventė įvyko rug- Siluvoje atvyko JAV, Kasėjo 14 d. Lietuvos ir Vatika- nados, Didžiosios Britanijos,
no valstybinėmis vėliavomis Australijos, Lenkijos, Rusipasipuošusi Šiluvos bazilika jos lietuvių, jaunimo ir parasulaukė Benedikto XVI at- pijų chorų, užsienyje tarnausiųsto ypatingojo pasiuntinio jančių dvasininkų, vienuolių,
kardinolo Kelno arkivyskupo Pasaulio lietuvių bendruoJoachimo Meisnerio. Lega- menės vadovų. Piligrimams
tas atvyko į Šiluvą vadovauti sielovados patarnavimus teipagrindinių iškilmių Mi- kė Raseinių dekanato kunišioms. Jubiliejaus iškilmė gai. Bazilikoje 10 val. Mišias
prasidėjo vidudienį aikštėje aukojo LYK delegatas užpriešais baziliką, kur Mišias sienio lietuvių katalikų sielokoncelebravo 20 kitų kraštų vadai prel. Edmundas Putir Lietuvos vyskupų, daugybė rimas, meldžiant drąsos ir
kunigų. Svečius ir daugia- stiprybės misionieriams ir satūkstantinę minią pasveikino
vanoriams, besidarbuojanKauno arkivyskupas metro- tiems Lietuvoje ir visame papolitas Sigitas Tamkevičius. saulyje. Koncelebravo KaraPopiežiaus pasiuntinys liaučiaus srityje tarnaujantys
kard. Meisneris vokiečių kal- kan. Anupras Gauronskas,
ba pasakė pamokslą, apibū kun. Andrius Eidintas, kiti
dino išskirtinį Marijos vaid- dvasininkai. Giedojo Karamenį Išganymo istorijoje.
liaučiaus jaunimo choras.
Mišių pabaigoje LYK pirmiPrel. E. Putrimas su padėkos
ninkas arkiv. S. Tamkevičius
žodžiais paminėjo daugybės
perskaitė Lietuvos paaukojikraštų bendruomenių pasmo Švč. M. Marijai aktą, jį
tangas švęsti Jubiliejų (ypač
pasirašė Eamaldose dalyvavę
gausiai ir iškilmingai Kanavyskupai. Sv. Tėvo vardu kard.
Meisneris suteikė visiems doje, JAV ir kt.) ir atkreipė
dėmesį, jog tai padėjo atgaiypatingą apaštališkąjį palaitikėjimą, maldingumą,
vinti
minimą. Jis padovanojo Šilubendruomeniškumą. Pasivos šventovei monstranciją,
o telegramoje Šv. Tėvui pa- rengti Eucharistijai aikštėje
susirinkusiems maldininsiūlė įrašyti ištikimybės jam
kams
padėjo klieriko Neir maldos pasižadėjimo žorijaus
Smerausko
katechezė.
džius. Iškilmingos pamaldos
Iškilmingoje
Padėkos
baigtos visiems giedant Mašventės
liturgijoje
buvo
melrija, Marija. Giesmei vadovadžiamasi
už
viso
pasaulio
lievo per visas pamaldas giedotuvius.
Piligrimus,
užsienio
jęs Kauno valstybinis choras
(vad. prof. Petras Bingelis). lietuvių sielovadoje tarnauLenkijos primas kard. J. jančius dvasininkus, PLB
Glempas pasveikino iškilmių pirm. Reginą Narušienę padalyvius, paragino pakviesti sveikino Kauno arkivysk.
Mariją į savo šeimas. Žodį Tamkevičius, vėliau vadovatarė premjeras G. Kirkilas, vęs vidudienio liturgijai ir
sveikinimą atsiuntė Lenkijos pasakęs pamokslą. Mišias
prezidentas Lechas Kaczyns- koncelebravo Panevėžio
kis. Arkivysk. Tamkevičius vysk. emeritas Juozas Preikpadėkojo kard. J. Meisne- šas, prel. E. Putrimas, kiti
riui, padovanojo jam Šiluvos dvasininkai. Per šv. Mišias
Dievo Motinos paveikslą. patarnavo ir Evangeliją gieJubiliejus užbaigtas Pa- dojo diak. Kazimieras Ambdėkos švente rugsėjo 15 d., rozaitis iš Kanados.

Maldos ir laisvės keliu
ANTANINA GARMUTĖ
Šimtamečių liepų alėja,

per jauną, žydintį sodą mintimis pareinu iš Piliuonos pradžios mokyklos. Tuojau ieškosiu dviejų žąsies sparnų, nes
mokyklos scenoje paskyrė vaidinti Angelę. Tikybos pamokas vedantis kunigas Antanas
Jančauskas yra mūsų, mažiukų mokinukų, mylimiausias
mokytojas. Jo visai nesibijome, jį mylime, o jis myli mus.
Kai per pertrauką iš tolo pamatome jį, atvažiuojantį dviračiu iš Pakuonio, bėgame pasitikti - gal pavėžės ant rėmo
ar bagažinės? Bet kunigėlis
apsikrovęs ryšuliais su religine ir vaikų literatūra bei aparatu, kuriuo mums Mokytojas
rodys vaizdelius iš šventųjų
gyvenimo. Ir mokė mus kunigas ne vien tikėjimo tiesų, Dešimties Dievo įsakymų, apdalindavo savo sudarytais giesmynėliais, maldaknygėmis, bet
kažkaip, lyg ir netyčia nukrypdavo į istorines temas. Išvydęs
ant sienos Lietuvos žemėla
pius, susimąstęs kalbėdavo
apie didžiuosius kunigaikščius, prisimindavo Žalgirio
mūšį. Jis mokėjo sudominti,
puoselėti mūsų patriotinius
jausmus, tautinę savigarbą.
Kunigas sakydavo, kad dabar
apie tai daug kalbėti negali ėjo fašistinės okupacijos metai - vokiečiai nemėgsta ... Suprasdavom savo Mokytoją iš
pusės žodžio.

Įsiminė kalėdojimo

prokurios namie nekantriai laukdavome. Menu, žvarbus vėjas pusto sniegą. Pusnys
- iki kelių. Geras rogių kelias.
Tada mano tėvelis paskiria
puošnesnes roges, du eiklius
žirgus su išeiginiais pakinktais
ir pasiunčia į Pakuonį klebonui į kaimą parvežti. Ir štai
kažkur jau loja šunys, iš tolo
ataidi, atskamba kalėdotojų
varpeliai. Pirmose rogėse klebonas Antanas J ančaus
kas, o antrose, paprastose,
bažnyčios patarnautojai, kurie
priima ūkininkų aukas - grū
dų maišus, lašinių paltis ir t.t.
Paprastai pas mus klebonas
pietaudavo, todėl pabendraudavome ilgiau.
Pirmiausia - pareiga. Todėl įžengęs kambarin kunigas, nestokojęs humoro ir katalikiškai pasisveikinęs, sušukdavo: "Na, vaikai, nesislėpki
te po lovom! Ateikit čia ir parodykit, kaip mokat poterius!"
Tų vaikų po mūsų pastoge buvome tik du: aš ir žiemoti pasilikęs piemenukas Liudas. Mudu kalbame nurodytus poterius. Paskui kunigas Antanas
paklausia: " O Lietuvos himną
ar moki?" Džiaugiasi, kad
moku. Nes didelė gėda ir negarbė būtų nemokėti! Atminčiai kunigas apdalina paveikslėliais. Aš gaunu iš jo dovanų
- gražų, miniatiūrinį Rožinį
mėlyno stiklo dėžutėje. (Tą
dėžutę, nepavogtą, sibiruose
išsaugojau).
cedūra,

Ką pasakė

Dabar, žvelgiant per laiko
tolumas, kunigas Antanas
Jančauskas man atrodo tarsi
garbaus monsinjoro kun. Alfonso Svarinsko prototipas.
Kunigas Antanas ne mažiau
karštai mokė mylėti Dievą,
artimą, tėvynę.

Pokario audrų išblaškyti
nieko negirdėjome apie kunigą Antaną J ančauską. Paskui
pasklido keisti gandai: neva
jis pakliuvo į sovietinius lagerius, iš ten rusų pasiųstas į Korėjos (?) karą, iš kurio grįžęs
invalidas, be kojų.
Bėgo metai. Lankydama
Išlaužo kapinėse palaidotus savo tėvus ir senelius, atkreipiau
dėmesį į tolėliau stovintį, jau
šiek tiek pasvirusį kuklų ornamentuotą kryžių. Užrašas
skelbė: "Ant kryžiaus - meilė.
Po kryžium - kunigo kapas.
Kunigas Antanas Jančauskas
(1910-1980)". Tai buvo jis.
Mano tikybos mokytojas!
Kaip susiklostė minėto
kunigo likimas atskleidžia ses.
L. Rimkevičiūtės rūpesčiu
gautas išrašas iš Vilkaviškio
vyskupijos kurijos archyvo Fl
Ap. 14 Y-002. Sausi, bet iškalbingi biografiniai duomenys byloja, kad kun. Antanas
Jančauskas gimė 1910 m.
gruodžio 20 d. Girininkų km.,
Pakuonio vlsč. Pranciškaus
J ančausko ir Gertrūdos Aukšt ak aln yt ė s-J ančauskienės
šeimoje.
Nukelta į 1O-tą psl.

popiežius?

Nuo šių klystkeliuose augančių medžių nuraškyti vaisiai tučtuojau baisiai apkarsta. Kai
pasimeldė Aušros Vartų šventovėje. Aplankė kurie šiuolaikinio jaunimo bruožai - sakysim,
Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus narkotikų platinimas ir vartojimas, dirbtinio
Antakalnio kapinėse, aukojo šv. Mišias Vin- rojaus paieškos, sekso ir pornografijos turgio parke, susitiko su jaunimu, aukojo Mišias gus, nepilnamečių sauvalė ir nusikaltimai,
prie Kryžių kalno už kankinius, tremtinius, rasizmo siautėjimas, savižudybės - slepia gimeldėsi Šiluvos šventovėje. Kalbėdamas lią ir siaubingą tuštumą, vertybių krizę, kuri
Lietuvos jaunimui popiežius priminė: "Veltui neišvengiamai veda į moralinę suirutę. Visais
ieško laimės tie, kurie paiso vien tiktai savęs laikais jaunimas yra VILTIES, ATEITIES,
ir klausosi klaidingų pranašų balso, eina var- veržlumo, jėgos, ieškojimų, lavinimosi troštotojiškumo ir pašlijusios dorovės keliu, kulio MATAS. Žodis JAUNUMAS primena
egoizmo laiko gyvenimo būdu. Veltui kai YPATINGĄ ATSAKOMYBĘ.
Tavęs, Lietuvos jaunime, laukia sunkus,
kurie ieško laimės ir skaudžiai nusivilia tikė
damiesi ją rasti sektose, kuriose žaidžia su bet garbingas uždavinys".
R. Norkutė
žmogumi, siūlo egzotikos ir magijos pokštus.
Prisiminkime, kad

rugsėjo 4-ąją Lietuvą

aplankė Šventasis Tėvas Jonas Paulius 11 ir

Vatikano medalis (autorius L. Pancotto), išleistas popiežiaus Jono Pauliaus 11 apsilankymui
Baltijos šalyse - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1993 m. rugsėjo 4-10 d.d. paminėti
Ntr. S. Sajausko
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Ilgametis šv. Jono Krikštytojo lietuvių parapijos Toronte klebonas, Anapi!io sodybos įkūrėjas
kuo. Petras Ažubalis ir senoji tos parapijos šventovė, nupirkta 1928 metais

Tolerantai ir Konstitucija
tucijos straipsnis ypatingai demokratijos principą - viegriežtai gina žmogaus privatų šumą.
gyvenimą ir dorovę, bei jų
Slapčiomis buvo iškopiū
ES suteikusi Lietuvai vi- apsaugai leidžia netgi apriba- motas Baudžiamasis kodeksokeriopą pagalbą, kad sėk
ti teises ir laisves. Šia nuostata sas, pašalinus iš jo dorovę saumingai įsijungtų į Europos pasinaudojo Vilniaus ir Kau- gančius straipsnius. Dingo išekonominę sistemą, kai kuriais
na savivaldybės, neleisdamos tisi skyriai, reguliavę bei sauatvejais pažeidė Lietuvos vals- gėjų paradų, propagandinių goję valstybės finansinę, ūkinę
tybės Konstitucijos ir įstatymų
autobusų ir troleibusų bei vai- veiklą, kas plačiai atvėrė varviršenybę, ir tais atvejais išbavorykštinių veliavų iškėlimo; tus nežabotai korupcijai. Mirlansavo visuomenėje susiklos• kad Konstitucijos 29 ties bausmės moratoriumas ir
čiusius tradicinius santykius
straipsnis draudžia privilegi- vėlesnis panaikinimas skaubei supriešino iki tol toleran- jas, kurių plačią apimtį, įvyk- džiai kirto per visuomenės
tiškai gyvenusias tautines, et- dytą Lietuvoje ir atskleidė lei- saugumą visose socialinio gynines, socialines ir lytines gru- dinio autoriai, tuo būdu iškel- venimo srityse.
pes. Taip 1990 metais fiksuo- darni problemą, reikalingą
Svetimų valstybių, tautų
tas nepakantumas, siekęs skubaus dėmesio, o ne bau- ir socialinių grupuočių struk30%, šiandien išaugo iki 70% džiamosios atsakomybės.
tūrų nereguliuojamas įsikūriir jau tampa problema, kurios
Sutinkamai su Konstitu- mas Lietuvoje, sąlygojo "Trošaknų reikia ieškoti įstatymų
cijos ypatingu dorovės saugo- jos arklio" efektą su visomis
nesuderinamume tiek vieno jimu, seimas priėmė tradici- "danajų dovanų" neigiamosu kitu, tiek ir su pagrindiniu nės šeimos sampratą. Tuo tar- mis pasekmėmis. Antai, Sorokiekvienoje valstybėje - Kons- pu vyriausybė pasitvirtino so įkurtas "Atviros Lietuvos
titucija.
"Nacionalinę an tidiskrimi- fondas" ir jį sekusios "dukteriPeržvelgus daugelį naujai nacinę 2006-2008 m. progra- nės" organizacijos atnešė į
PETRAS GRĖBLIAUSKAS,
teisininkas

priimtų įstatymų, liečiančių

"mažumas", galima konstatuoti Konstitucijos 29 str.
įtvirtintos principinės nuostatos - negalima teikti privilegijų, - pažeidimą. Visi nauji
įstatymai rėmėsi straipsnyje
įtvirtinta teise, bet nematė ar
nenorėjo matyti privilegijų
uždraudimo. Šiandien turime
tokių įstatymų pasekmes - padvigubėjusį nepakantumą.

Aišku, priežasčių yra ir
daugiau, bet konstitucinių
nuostatų pažeidimui reikėtų
skirti ypatingą dėmesį ir sutelkti teisininkų jėgas išsamiai
analizei priežastims ištirti ir
išankstinio apsisaugojimo priemonių kompleksui paruošti.
Šio straipsnio tikslas daug
siauresnis - ne visų reiškinių,
o tik vieno atvejo analizė. Bū
tent, - "Tolerantų" pareiškimo prokuratūrai dėl leidinio
Sodoma ir Gomora sudarytojos R. Gajauskaitės galimos
kurstytojiškos veiklos.
Peržvelgus leidinio turinį,
galime konstatuoti:
• kad visa Sodomoje ir
Gomoroje patalpinta medžiaga jau buvo anksčiau spausdinta ir jokios reakcijos nei iš
"mažumų", nei iš jas ginančių
organizacijų nesulaukė. Primename, kad Konstitucijos 25
straipsnis garantuoja minties
ir žodžio laisvę, kuo ir naudojosi autoriai bei leidinio sudarytoja;
•kad aptariamasis konsti-

mą", kuri iš tikrųjų gina tik
gėjų interesus, o ne visų diskriminuojamų grupių. Sulyginus invalidų ir gėjų būklę gauname labai akivaizdų Konstitucijos 29 str. pažeidimą. Antai, iš ES išskirtų gėjams 14
milijonų litų, įsisavinti visi.

Lietuvą narkomanijos užkratą, gėjų įteisinimą bei AIDS
siaubą. Tuo tarpu senovės
Baltų pasaulėžiūros, pasaulė

jautos, dvasinio, istorinio, kultūrinio paveldo išsaugojimui
nebeliko vietos nei teisėje, nei
ekonomikoje, nei informacinėje srityje.
"Tolerantų" pareiškimas
skirtas ne lietuvių tautos, ne
valstybės interesų išsaugojimui, o priešingam tiek tradicinei šeimai, tiek prigimtinei
teisei sunaikinti, prokurorinės priežiūros pagalba, įtvirti
nant "Gėjų manifeste" užsibrėžtus tikslus. Sodomos ir
Gomoros leidinyje labiausiai
nepageidautinas ir buvo "Manifesto" išviešinimas bei priešpastatymas "Lietuvių chartai", egzistuojančiai nuo 1947
m. visame pasaulyje.
Kaip Ribbentropo-Molotovo pakto slėpimas žmonijai
kainavo n Pasauliniu karu,
taip ir "Gėjų manifestas" grasina pasauline "Sekso revoliucija", kurios pasekmės bus
daug žiauresnės nei "socializmo šmėklos" dalgis. Blogiausia, kad sekso revoliucijos
frontas neturi aiškių ribų ir
rangosi per visų mūsų gyvenimus, trypdamas kultūros paveidą ir tradicijas, garantuojančias šeimą, - tautinės gyvy-

Tuo tarpu invalidams išskirti
ES 24 milijonai litų taip ir nepasiekė luošųjų, nors šis faktas buvo tirtas ir valstybės
kontrolės, ir kelis kartus primintas eurokomisarės D. Grybauskaitės.
Šie pavyzdžiai akivaizdžiai rodo, kad būtinas skubus
vyriausybės programos vykdytojų, - 5 ministerijų, - darbo
patikrinimas. Tikėtina, kad
rezultatai pasitarnautų privilegijų apsisaugojimui ir pakantumo atstatymui.
Būtina pagarsinti, kad
Konstitucijoje įtvirtintą dorovės sampratą seimas suformavo, įtvirtino ir paskelbė
2008 m. rudenį, priimdamas
tradicinės šeimos sampratą.
0 tradicinė šeima pagrįsta
krikščioniškąja morale. Todėl
netradiciniai lytiniai santykiai
yra už įstatymo ribų ir valstybės neginami.
Sulyginus seimo "Koncepciją" su vyriausybės "Programa" - akivaizdus nesuderinamumas, praktikoje pereinantis net~i iki kuriozinių pa- bės versmę.
radoksų. Sio "Toleranto" pareiškimo prokuratūrai tikslas
Nukelta į
- sunaikinti patį brangiausią

7-tą

psl.

IAE uždarymas
Europos komisijos (EK)
vadovas Jose Manuelis Barrosas Briuselyje rugsėjo 17
d. pareiškė, kad diskusijos
dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbo pratęsimo
nevyksta. Jis priminė, jog IAE
uždarymas yra teisinis įsi
pareigojimas Lietuvos stojimo į Europos sąjungą sutartyje, o tokie įsipareigojimai
nėra Lietuvos ir EK diskusijų objektas.
Kaip rašo BNS, M.J. Barosas susitikime su premjeru
Gediminu Kirkilu pasiūlė
parengti bendrą Baltijos regiono sujungimo su ES energetikos tinklais veiksmų planą, kuriame bū tų išskirtas
EK ir Lietuvos veiksmų planas. Jo tikslas - imtis visų
įmanomų priemonių padidinti Lietuvos energetinį
saugumą iki 2009 m. pabaigos. Teigiama, kad EK vadovas sutiko siūlyti šiuos klausimus aptarimui ES Vadovų
tarybos susitikimuose spalio
ir gruodžio mėnesiais.
G.Kirkilas pabrėžė, kad
uždarius IAE ir padidėjus
elektros energijos gamybos
kaštams, reikia kuo skubiau
tiesti elektros tiltus į Švediją
ir Lenkiją, sujungti Lietuvos
ir Lenkijos dujų sektorius
statant suskystintų dujų terminalą, plėtoti naujos atominės elektrinės statybos projektą, didinti energijos sunaudojimo efektyvumą bei
atsinaujinančių energijos
šaltinių dalį.

Spalio 12 Lietuvoje vyks
konsultacinis referendumas,
kuriame šalies gyventojams
bus siūloma pasisakyti, ar jie
pritaria siekiui pratęsti IAE
darbą po 2009 m. Iki 20162018 m. Lietuvoje tikimasi
pastatyti pirmąjį naujos atominės elektrinės reaktorių,

o 2015-2016 m. - nutiesti
elektros tiltus į Lenkiją ir
Švediją.

Prasidėjo rinkimų vajus

Rugsėjo

12 d., iki seimo
likus 30 dienų, prasidėjo oficialus rinkimų agitacijos vajus, paskelbti kandidatų į seimą sąrašai. Per šį
laikotarpį kandidatams suteikiama teisė nemokamai
agituoti biudžeto lėšomis radijo ir TV stotyse. Tam skirta
2 min. litų. Ziniasklaidoje
partijos galės reklamuotis ir
savo lėšomis. Spalio 12 d.
vyksiančiuose rinkimuose
dėl vieno seimo nario mandato vidutiniškai varžysis 11
rinkimų

kandidatų.

Pasak Vyriausiosios rinkomisijos (VRK) pirmininko Zenono Vaigausko,
vajaus metu uždrausta išorinė kandidatų reklama, išskyrus specialiai tam skirtas
vietas. Be to, draudžiama
rinkėjus papirkinėti dovanomis ir vaišėmis. Pasak jo, seimas pradėjo kovoti dėl rinkimų
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LIETUVOJE
kėjų papirkinėjimo, tad nėra
balsavimo pašte. Dabar reikės balsuoti savivaldybės
pastatuose.
Z. Vaigausko teigimu,
rinkimai kainuos 26 min.
litų. Politinei reklamai ketinama skirti tik 2 min. litų.
Partijos turės deklaruoti savo išlaidas.
Rugsėjo 10 d. VRK surengtame burtų traukime
paaiškėjo, kokiu numeriu
partijos bus įrašytos rinkimų
biuletenyje. Pirmuoju numeriu rinkimų biuletenyje
bus įrašyta Socialdemokratų
partija, paskutinė, 16-oji, Lietuvos socialdemokratų
sąjunga.

populiarumas
Firmos "Baltijos tyrimai" rugpjūčio 13-21 d.d.
atliktos apklausos duomenimis, jei tuo laiku būtų įvykę
seimo rinkimai, daugiausia
rinkėjų palankumo savo kandidatams būtų sulaukę septynios Lietuvos politinės
partijos. Daugiausia vietų
Rugpjūčio

būtų gavę Socialdemokratų

partija ir Tėvynės sąjunga
Lietuvos krikščionys demokratai, kuriuos rėmė daugiau
kaip po dešimtadalį rinkimų
teisę turinčių Lietuvos piliečių. Už Lietuvos socialdemokratų partiją rugpjūtį bū
tų balsavę

12% rinkėjų - 1%
daugiau nei liepą. Už Tėvy
nės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus taip pat
12%, tačiau tai 3% mažiau
negu prieš mėnesį. Partija
Tvarka ir teisingumas sulauktų beveik 10% rinkėjų
palaikymo - 1% punktu mažiau negu liepą.
Rugpjūčio mėnesį buvo
paaugęs Darbo partijos populiarumas. Ją būtų pasirinkę beveik 9% apklaustųjų 1% daugiau nei prieš mėne
sį. Už gegužę susikūrusią
"Tautos prisikėlimo partiją"
rugpjūtį būtų balsavę 8%
rinkėjų, irgi 1% daugiau negu liepą. Naująją sąjungą
(socialliberalus), kaip ir mė
nesiu anksčiau, būtų parėmę
7% apklaustųjų.
Smunka ekonomika
Už finansinį programavimą ir biudžetą atsakinga ES komisarė Dalia Grybauskaitė kritikuoja Lietuvos vyriausybę už tai, kad
antrą mėnesį iš eilės nesurenkamos planuotos biudžeto lėšos, ir numato, kad
artimiausi 2-3 metai šaliai
bus finansiškai sunkūs. Pasak jos, Lietuvos valdžia
ekonomiką toliau smukdo.
Premjeras G. Kirkilas
dėl nesurenkamų mokesčių

kaltina ekonomikos žinovus
- esą dėl niūrių jų numatymų
vartotojai mažiau perka.
Valstybės biudžetas per aštuonis šių metų mėnesius gavo 152 min. litų (1.3%) mažiau pajamų nei planuota iš viso 11.937 bln. litų. RSJ
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Ten, kur kovėsi partizanai

'D;aillJa .il!7 Dtr.
S. VINCIŪNIEN~

muzltlaUS vadovt
ŠJm8l&1

o dabar i Šiurmus. ThD turėjome
aplankyti dri kovų vietas. Pakeliais
baltavo juostos did!iažied!ių baltagamq .ranumhf. 11 Mikužią kaimo paėmėme liudinjakę Iminą Gerulytę

Gedmllltienę. N~.k.om.e

i palaukę.

prie vieni!io tapo, pažymėto gražiu
kaldintu metaliniu lceytiumi. Tik var-

(

nams piešė plakatus, žemėlapius. Namuose vos nepakliuvo partabyviltai.
Ant stalo gulėjo politinių karikatūrų
knyga (jo piešta),]'et spėjo Įmeati i
krosni ir sudegė. Z1Mlsiojo Jokūbo
motina buvo atvaliavusi i Priekulės
aaugwną prašyti, kad atiduotų sūnaua
kūną. Saugumu pareikalavo, kad pasirašytų raitą. kuriame atsisako sū
naus - tada atiduos. Kai raitas buvo
pasirašytu, paklausė - ko nori? Juk
atsisakei. Laikydavo kiinws iki penkių
ir daugiau dieną, net apsmukdavo jie,
ypač vasariĮ. Priekulėje buvo laikomi
UUgumD kieme, O nalrl:iaj u!dlllydavu
i malkinę, esančią už ūkinio pastato

(ant malką u!meadavo tūuos).
Šlll'ldWI
Daugelyje vietą teko gerokai
paėjėti. Gerai, kad buvo kelios lengvosios. Tuko rlipintis ir kitu transportu.
mokytlini autobusiuką. 1lul i
draugiškai
'lb kelelis jau ir visai pastendo miško
tankmėje, vienur kitur ir lakos mašinų
šonus brii!avo. 'lhbs smėlėtas. Miškas
mišrus - tai rndabmienė pušis išriestomis iatom šmėsteli, tai S'i)'llloklių
bedq rikiuotė pr.iplaukia ar pasimato
tamshlė• eglės lemai nuleistos lakos.
Ir mėlyno dangaus lopinėliai viduje,
tani viCraf.o gabaliukai gamtos sudė
lioti. Oras gaivus ir dulkiq nelito. Vmgią vingiais, lingu lingu - ir Šarkištės,

r:=.. riedėjome

-m

a lbi1i Dariau tėrinijos italJo ir
op. 1~ miiaiab1 Antanu Pahlniltit·~I, iuąs 1951 m. saulio 16 cL Šinrail.illole
daa U: pavardė• .f.moga\18 pal•ila1 nėra.
nes artimiesiems neatiduodavo,
sukišdavo kur pakliuvo. 11U Antano
pab)nj!ikjo-Žligirlo, Almanto kapas.
Šis partizanas i mišką i!iėjo 1945 m.
Mokėsi ŠYėkšnos gimnazijoje. švenčių proga iškėlė tautinę Lietuvos
triapalvę. 1948 m. buw Kęstučio apygardos Butigeidtio riDttinėa Dariaus
rajono štabe. Vėliau ir pats vadovavo
liam rajonui. Mokėjo fotografuoti,
organizuodavo vaistų tiekimę bū
riams. rašė i partizaninę spaudą. Jis
laikėsi su Stepono Grevio-Verpeto
skyriumi. Suli.nojua, kad partizanai
yra apsistoję Šiuraičių kaimo Domo
Daugėlos sodyboje, ten pasiunBami
kareiviai, tačiau partizanai spėjo pasitnukti. Visą 1951 me1Ų Ba118io 15 ~
ną toje IOdyboje buvo pasala. Vakare
palikta 4 kareivių paaa1a. o kiti išsidangino•.Apie 10 v.v. prie namo atėjo Dariaus tėvūnijos štabo ir operatyvinio
~aus virlininkas A. Pakalniškisžalgiris, kuris hvo. Saugumo dokumentuose nurodyta, kad Antanu Pakalniltis-Žalgiria, Almantas luvo
1951 m. Bllllllio 16 d.
Siauru vieibliu atriedėjome i pamiikę, kur 1952m.liepos17 d. hvo
šie Rambyno (Pilia) būrio pard7.anai:
Antanas Paulauskas-Bėgūnas, Ežys,

S11 liadinJnlke Juln• Kal:riene ŠarldiMte
k.upetinis Klaipėdos rajono kaimas.
Pastatai lemučiai, rąstiniai, pilki. O
aplink miškas ir kalnai, pakalnės. Mus
pasitiko liudininkė Ianina Kalvienė.

.Autobusiukas toliau nevažiavo, o mašinas atsargiai pajudėjo. Bemd p118antro kilometro ėjome, kol pasiekėme
!iities vietą. Ten stūkso
Uoksų piliakalnis, šalia dvieją upelių
Veivido ir Alvos sankirta, o kitoje
Veivido pusėje Šilutės rajonas. D tolo
matyti pamjšlcė ir pjevą. vadinama 'lllki!kiu. Ioje dienavojo partizanai, kai
juos uf.klupo MGB tarinės pajėgos ir
partizaną

nos. Renginio dalyviai jiems nuolird!iai paplojo. Skintytis neskubėjome
- toliau bendrawme prie bendro stalo, gražiame kaimyną kieme, kutj juokaudami, vadiname leimininko BroDiaua kiemu.
Nepaisant smulkių nesklandumų.
kelionė pavyto. Manau, tad ir kitą
met, besidomintiems istorine krašto
bei rajono praeitimi, būtą prasminga
keliauti partizaną takais aplankant
kitas idomias vietas.
Putizanilllu d8ina1 dainaoja PleLaiavės kovą ir tremties istorijos
dda J.ladmaeU Ir dUnl Jreu Paomuziej111
Priekulėje yra įsikūręs buvu~
sioje vokiečių landarmerijoje, kuri
stn"bai Apie tai mums ir papasakojo
Ianina-.k.aip vyko susišaudymas, kaip
du partizanai bėgo per ąholini rąstą.
pormestą per Veivirio upeŲ. Tada
l9S2 m. lapkričio 4 d. buvo nušauti
Geldinio vilko būrio partizanai Antanas Kimimus-Laisvūnai ir Petras
1bleitis-Šturmas. Netoli Veivirio
kranto. ant kalvelėa pastatytas Genocido centro midingu paminklas žuvusiems partir.anams bei ŠVč. Mergelės
Marijos su Kūdikiu ant rankų skulptūra. Ji buvo pastatyta 1950 m. partizanų ir Liucijos Aulkalnienės (hvusio partizano J. Autkalnio-Kudll:kos,
Marbimo J.monos) prašymu. Sblptorius Adomas Jaklevičius. Pašventi, ,. •
._
,
•
no ŠVėkšnos parapijos .klebonas kwa. - · :-· ' ·. -.. - ""..:'<:- • ~~
„_.„.
:"' ..,. •.::.. _....'._ ·,
'lhdaa Bu......
~. ee·]C, po me.,. .JlS bu- ~•~;:; ~"'
i - ; • ·~- ·--~~~
. ~ .„,
.:'. ::-.
vo nuteistas dešimi!iai metų lagerio ir :,_ ,_,......,~
- ·
•'
išveltas i tremti kaip palitinia kalinys. Paminklai lnTI11iem1 parlmn•m1
Partizanų garbei ir atminimui vi- ŠlunfBaole
sose aplankytose vietose buvo padė- pokariu buvo KGB būstinė. Pastatų
tos gėlės. uldegtoa lvakutės. gubin- architektūra autentiška. Pagrindiniagai laikomos Lietuvos valstybinės ir me pastate yra dvi parodos apie tremti
Klaipėdos rajono tremtinių vėliavos. ir rezistenciją Klaipėdos kraite. LauBuvo dainuojamos parti7-aniškm dai- ke stori gywlinis vagonas, kuriuo mū
nos ar sugiedama giesmė, pritariant 1ų tautiečiai buvo vWmi i ttemtj. ~
dalyvilllllll. Čia mums padėjo dvi dai- ritorijoje yra masinė partir.anų kapaninintė.s iš Antkopao kaimo - mama vietė. Mūsų adresas: Klaipėdos g. 29,
Plecida Radavičienė ir dukra Irena Priekulė, Klaipėdos rajonas, LTPuodienė.
96342, tel 8 61.0 382 38, el.pašias: aaPaskutinė stotelė Priekulė, mu- binavinciuniene@gmail.c:om. Maloziejws. Ten ivyko koncertas, skirtas niai kviečiame apsilankyti. kai uf.sukGedulo ir vilties dienai paminėti. At- site i Klaipėdos kraš~
vyko net du tremtiniq cl1orai - Gargt(Pab8lp)
dų kultūros centro liemtinią ir politi- ~-----------,
nių kali.n.ių mišrus choru "Atminties
aidai" ir Kretingos rajono kultūros
mūs
skyriaus tzemtinių choras "Atminties 711 niakDta, daul]ta. plakta
versmė". Gargždq krašto muziejaus ~ bl'lJllgi Lietuva.
kuratorė, pavaduojanti muziejaus di- aa r:-,.;o ,.;,,m, laulai
re.k.tor„. Realna Siurytė susirinku-i--1 ---.
&i.ems :Veči~ trumpai papasakojo ir /ayliavo8i duddai, lwrlld.
apie kelionę, priltatė turimnio ~ Yaidiluti.r Mntqjq "B"i ~
ruto lanbtinuką, kuris tuoj buvo pa- tikėjo dJevai8, ~gobė nuo aeno.
platintas. Po to -vyko koncertas. Pra- SauJlwd jie luikU, j~ mylėjo_
d!i.oje abu chorai atlito po keliu daimellU IT lalmh lbtAėjo.
nas ji savo reperlUaro atskirai. O pas- _,,..,,
kui sustoję kartu traukė dainą po dai- 711 smi1&a lieknutė prie kelio,
_,_ "'1118 paaoillio bon&oi·
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Bonaventūras Venckus-Bėdūnaa, VJ.k-

torija 1asaitė-Bu!ienė-Bitelė, 1oldibas
Gerulis-Iurginas, Vida Oželytė. Paminklas pastatytas pamiškėj. Vrew iš
.f:uvusiųN - J. Gerulytės-Gedmllltie
nės brolis, devymnlikametis Jokūbas
Gerulis-Jurginas, šią partizaną eyiininbs štai ką papasakojo ši liudininkė: "Gerulia Joldibas, kai žuvo, buvo
bebaigiąs dvyliktą tluę. Ba!nytiniame
chore dalyvavo. Gitara grojo. Buvo Gmoddo centro pamfnlrlH ir 9'-l. Merplėt Marijos m Kūdikiu IUd l'IUlkq
geras lokt;jas. Gimęs 1932 m. PartV.a- elmlp«ūna ŠarldD:ėle

1U

amžinai

""'-·-A,

ĄlualiĄ ""1l1iemeniai bt:1kliai

l/nlyje Ir lietuvio dainoj.

711 ; fllgeriD siaubą illydijtli llOiAil8,

1...aptaųjiinl, tundm, ·-molė ktqxls.

1U .i.WdzlJNSnzudqjaiprie lcaimo /a)*/itflallkt:i ~ duknf iT IŪIU:lių.

Krtlujo upės tekėjo - lwo tavo Wli/cal,
Imli .rkawmq sup, raudojo milkai.

O dabar ant lioa femėa ir vėl gyveni,
pradli.s-lvytuly8 iTją pti turi.

7U mūsų~ brtml/O}i Tėl!Y'lė
tavieji vaikai 1amlUf, &karmno vainiJcq
~
Mes mylim tave il' mylis mū.r vaikai,
non keW va/JJžiot, bėp metaL„
"' mŪ8 am1inlli.
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---l KANADOS ĮVYKIAI ..., _ __
Pažadai prieš rinkimus
2008 m. spalio 12 d. - rinkimai į Lietuvos Respublikos

Seimą

GERBIAMI LIETUVOS PILIEČIAI,
Šių metų spalio 12 d. vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Lietuvos Respublikos
piliečiai, gyvenantys užsienyje, rinkimų teisę gali realizuoti spalio 12 dieną atvykdami balsuoti
į Lietuvos Respublikos ambasadą Otavoje (130 Albert St., Suite 204, Ottawa, ON, KlP 5G4),
o taip pat iš anksto balsuodami paštu.
Kad pasiruošimas rinkimams vyktų sėkmingai ir sklandžiai, LR Ambasada Otavoje
tikslina turimą informaciją apie pilnamečius rinkėjus, gyvenančius Kanadoje. Kreipiamės į
Jus su prašymu iš anksto registruotis rinkimams - siųskite užpildytą rinkėjo anketą arba
skambinkite telefonu 613 567 5458. Anketą galima rasti ambasados tinklalapyje www.ca.mfa.lt,
taip pat pasiimti lietuvių kredito unijose Toronte, Hamiltone ir Monrealyje bei Kanados lietuvių bendruomenės apylinkėse. Registracija rinkimams tęsiama iki penktadienio, rugsėjo 26 d.
Mieli tautiečiai, kviečiame Jus pasinaudoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise
ir išreikšti savo pilietinę valią - dalyvauti rinkimuose!

LR AMBASADA KANADOJE

Naujos

galimybės

Lietuvoje

lengvatų kurti sodybą - gyvenamuosius ir ūkinius pastaFondas dar apmoka ir pu- tus. Biurokratinės kliūtys dažsę banko palūkanų sumos. nai turi aplinkosaugos reikaBankai kreditus teikia net 10 lavimų (o jų gana daug) pavimetų, taigi su Fondo pagalba dalą. Grįžusiems sąlygos įre
sąlygos gauti banko kreditą gistruoti ūkį tokios pat, kaip
tampa gana palankios.
ir šiuo metu Lietuvoje ūkinin
Galima tęsti savo tėvų kaujantiems žemdirbiams.
verslą nauju kokybiniu lygiu, Įregistruoti ūkį būtina, jei siekurti naujas įmones žaliavų kiama paramos žemės ūkio
(žemės ūkio, miško) išsidėsty plėtrai. Tuo tarpu kitai veiklai
mo zonose ar mažesnio darbo - amatams, kaimo turizmui jėgos užimtumo vietose, kur tai nebūtina. Bet, pvz., kaimo
dar yra laisvos darbo jėgos ir turizmo veikla iš kaimo plėt
neužimtų paslaugų verslo vietų. ros fondų remiama tik tuoSvarbiausia - vengti neap- met, jei ją steigia fizinis asmuo
galvotų sprendimų. Devynis
kartus pamatuoti ir tik po to
kirpti. Reikalingi kvalifikuoti
rinkos tyrimai, ypač jei ketinama kurti ne žemės ūkio
verslą. Tuo tarpu žemės ūkio,
ypač augalininkystės - grūdų
sektoriaus - galimybių plėtra
ir pajamingumas pastaraisiais
metais beveik nevaržomas.
Žemės ūkiui būdinga tai, kad
pasėlių rūšį, keičiantis rinkos
Prof. Kazimira Prunskienė
sąlygoms, galima keisti pataisant specializaciją. Be to, pati
augalininkystės technologija - ūkininkas arba nuolatinis
numato pasėlių struktūros kaimo gyventojas. Mat siekiakaitą ne vien dėl rinkos, bet ir ma šių verslų galimybes pirdėl produktyvumo tikslų, t.y. sė miausia suteikti kaimo gyvenjomainos taikymo būtinybės. tojams, o ne miestų, kur versKitose ES šalyse žemė ne- lo ir užimtumo sąlygos platespaprastai brangi, o Lietuvoje nės veikiančių didelių įmonių
dar daug apleistų, nedirbamų padalinių naudai.
žemių; mums labai svarbu,
Daug mūsų išvykusių taukad kiekvienas lopinėlis že- tiečių dirba statybose. Viena
mės, kurios turime nedaug, iš opiausių problemų kaime atneštų naudą, gamintų pro- tai labai pabrangusios statyduktą. Mažai našiose žemėse bos. Stambios statybinės įmo
su ES parama galima auginti nės nenoriai imasi smulkesnių
mišką, kitose žemėse - bioku- rangos darbų, kurių vertė nerui gaminti reikalingus auga- siekia milijono ar kelių milijolus. Biokuro gamybos plėtra nų litų. Todėl smulkūs objektampa itin perspektyvi Euro- tai santykinai brangūs. Smulpoje, nes ir žemės ūkis tampa kesnių statybos įmonių perivienu iš energetikos sektorių. ferijoje per mažai, o esamos
Taigi žemės ūkio žaliavų tarp- ne visais atvejais patikimos
tautinė rinka labai plati ir per- kokybinių reikalavimų pospektyvi. Nemažiau galimybių žiūriu. Todėl Vakarų Europos
steigti pasirinktą verslą - ma- šalių statybose padirbėję liežas, mikro įmones, pasinaudo- tuviai, pvz., Airijoje galėtų sujant gan įvairia ir palankia ES grįžę steigti nedideles rangoparama, efektyviai investuo- vines įmones Lietuvoje. Nedijant į bet kurios srities verslą deli objektai - maži rangovai,
perdirbimo ar paslaugų šako- tai tolygu ir turi ateitį. Airijoje
se pagal turimas profesines statybų įkarštis jau praeina.
žinias ir įgūdžius.
Pats laikas mūsų tautiečiams
Ūkininkai turi tam tikrų statybininkams grįžti namo.

Atkelta iš 1-mo psl.

Antai Airijos lietuvių
verslo draugijos pirmininkas
Mindaugas Maciulevičius apsisprendė sugrįžti ir užsiimti
verslu informacinių technologijų srityje Lietuvoje. Beje,
jis, kaip ir Airijoje gerai žinoma mokyklėlių dr-jos pirmininkė Danguolė Tautvydienė,

kandidatuoja

į seimą

valstieketina
atstovauti išeivijos interesams, nenutraukti ryšių su ilgamečiais bendražygiais lietuvybės veikloje išeivijoje ir tikisi paramos.
Ne mažai sugrįžtančių į
kaimą. Štai Romualdas Pilkauskas iš Anykščių rajono
Žukauskų kaimo 1999-2002
m. gyveno ir dirbo Danijoje,
fermoje pas ūkininkus. 2003
m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo
ūkininkauti. Šiuo metu turi
400 ha žemės ir augina javus.
2005 m. jis sėkmingai pasinaudojo ES parama pagal priemonę "Investicijos į žemės
ūkio valdas" ir gautas lėšas
panaudojo naujai technikai
įsigyti. Tame pačiame kaime
sėkmingai ūkininkauja ir jo
brolis Vilius Pilkauskas, kuris
taip pat kurį laiką gyveno ir
dirbo Danijoje pas ūkininkus,
o grįžęs į Lietuvą nuo 2004 m.
ėmė ūkininkauti. Šiuo metu
turi 150 ha žemės ir augina
javus.
Antanas Ašmonas iš Kazlų Rūdos jau 8 metus gyvena
ir dirba Anglijoje prie statybų,
bet kiekvienais metais vasarą
atvyksta į Lietuvą ir verčiasi
čia ekologine žemdirbyste savo 2.7 ha žemėje - augina ir
pats parduoda avietes. Neringa Meiduvienė, 6 metus su
šeima gyvenusi Airijoje, prieš
metus su vaiku grįžo į Lietuvą
ir Joniškio Poilsio ir laisvalaikio centre "Žemgala" atidarė vaikų kambarį, teikia rajono šeimoms vaikų užimtumo paslaugas: žaidimus, vaikų
priežiūrą, aukles daliai dienos
ar pastoviam darbui, rengia
vaikų gimtadienius ir kt.
Tokių žmonių yra ir daugiau. Džiaugiamės dėl jų ir
raginame kitus pasekti jų pavyzdžiu.
čių liaudininkų sąraše,

Konservatorių partija
pagal paskutines populiarumo apklausas pirmauja są
raše. Daugelis kanadiečių
pritarė ministerio pirmininko Stephen Harper pažadui
- baigti Kanados misiją Afganistane kaip ir numatyta iki 2011 m. Rinkėjams patrauklūs jo ketinimai paremti smulkų verslą, didinant jų

neapmokestinamų pajamų
sumą,

mažinant

dokumentų

kiekį ir trumpinant laiką,

reiverslo registracijai.
Pirmąkart perkantiems būs
tus S. Harper žada 5,000 mokesčių nuolaidą. NDP patraukia rinkėjus savo socialinėmis programomis sveikatos apsaugos srityje, žadėda
mi per 5 metus skirti 1 bln.
dol. gydytojams ir medicinos
seserims. Liberalai bando
sudominti Žaliąja programa
ir veiksmingesniu imigracijos tarnybų darbu. Jie taip
pat žada, jei bus išrinkti,
skirti 900 min. dol. vaistų
programoms, parama sergantiems sunkiomis ir ilgalaikėmis ligomis. Liberalų
partija populiarumo apklausoje - priešpaskutiniai.
Konservatorių partijos
vadovui S. Harper teko atsiprašyti už netaktišką reklamą, skirtą liberalų partijos
vadovo Stephane Dion kritikai. Dar didesnio pasmerkimo sulaukė konservatorių
atstovo atsakymas Afganistane žuvusio kario tėvui.
Pastarasis pareiškė, kad išankstinis sprendimas palikti
Afganistaną, neužbaigus
sėkmingai pradėtos misijos,
- visų žuvusių karių atminimo nuvertinimas. Konservatorių rinkiminio vajaus atstovas atmetė šiuos kaltinimus kaip politinius triukus,
naudingus tik liberalams. S.
Harper atsiprašė ir atleido
rinkiminio vajaus direktorių
iš pareigų.
Dvi profsąjungos kviečia rinkėjus balsuoti už kandidatą, ketinantį pagerinti
maisto kontrolę. Jos ragina
kalingą

būsimą vyriausybę įdarbinti

dar 100 maisto kokybės inssustabdyti savikontrolę maisto pramonės
įmonėse, skelbti valstybinių
kontrolės inspektorių patikrinimo rezultatus. Šios profesinės sąjungos siūlo suteikti didesnius įgaliojimus
inspektoriams ir vet. gydytojams greičiau skelbti informaciją, galinčią užkirsti kelią
bet kokiems masiniams susirgimams. Ontario laboratorijų vyr. specialistas tvirtina, kad laikas tarp pirmojo
nustatyto susirgimo liepos
viduryje iki pranešimo visuomenei rugpjūčio gale neleistinai ilgas. Per tas savaites listeriozė išplito ir pagausėjo susirgimų bei mirtipektorių,

nų atvejų. Federacinės

vyir sveikatos tarnybos atstovai tvirtina, kad jie
laiku užkirto kelią didesniam susirgimų skaičiui, išaiškino ir pašalino užkrato
šaltinius.
Montrealio kardinolas
arkivyskupas Jean Claude
Turcotte, 72, atsisako garbingos "Order of Canada"
narystės. Jis protestuoja, kad
šis vardas suteiktas dr. Henry Morgentaler, kuris daugelį metų nelegaliai steigė
abortų klinikas ir dirbo jose.
Už tuometinių įstatymų pažeidimus daktaras buvo įka
lintas. Jo klinika buvo sprogdinama, tačiau daktaras atkakliai gynė savo nuostatą,
kad moterims turi padėti
profesionalūs gydytojai. Vė
liau Kanados teismas pripažino moters teisę apsispręsti
ir dr. Morgentaler veiklą legalia. Katalikų bendrija laikosi nuostatos, kad gyvybė
bet kuriame jos gyvenimo
skirsnyje turi teisę gyventi.
Protestuodami prieš dr.
Morgentaler įvertinimą, sugrąžino savo apdovanojimus
ir "Order of Canada"garbės
vardus kiti katalikų bendrijai nusipelnę asmenys. Apdovanojimus svarsto ir pateikia gen. gubernatorei nepriklausoma komisija, sudaryta iš įžymių visuomenės
veikėjų. Dr. Morgentaler
"Order of Canada" apdovanojimą gavo už humanizmą
ir asmens laisvių gynimą.
Kanados visuomenė,
teatro mėgėjai ir profesionalai atsisveikino su Richard
Monette, 64, buvusiu ilgamečiu Stratfordo teatro meno direktoriumi, aktoriumi,
režisieriumi. Ilgiau nei kiti 14 sezonų jis vadovavo Stratfordo teatriniam gyvenimui.
R. Monette ne tik atnaujino
teatro repertuarą, užtikrindamas finansinį stabilumą,
bet ir pastatė Mažąją salę,
pasirūpino, kad būtų ugdoma aktorių pamaina.
Iš skrydžio nelaimės nedaug pasimokyta - tokios
mintys buvo išsakytos Nova
Scotia provincijoje minint
prieš dešimtmetį Swissair
skrydį nr. 111. Lėktuvas iš
Niujorko į Šveicariją nukrito
53 skrydžio minutę, kilus
gaisrui lėktuvo viduje, virš
Atlanto, ties Peggy Cove.
Žuvo 229 žmonės. Buvo atlikti ilgi ir kruopštūs tyrimai,
aiškinantis gaisro priežastis,
priimti 23 siūlymai, kaip pagerinti saugumą. Aviacijos
atstovai tvirtina, kad atsisakyta degios medžiagos lėk
tuvų vidaus izoliacijai, kiti
siūlymai, tačiau kritikai tvirtina, kad iš daugiau kaip
riausybės

dviejų

dešimčių

praktiškai
keli. SK

siūlymų

įgyvendinti

tik
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<® MllSU TBVYl\IEJE
REMS MODERNIZAVIMĄ
Valstybė žada ir toliau
kompensuoti 50% daugiabučių namų modernizavimo
vertės. Ji kompensuos 50%
paskolų, kurias gyventojai
ims darbams pradėti, ir
draudimo už jas sumos,
skelbia BNS. Tokiu būdu
būtų galima iki šių metų pabaigos pradėti modernizuoti
likusius 388 investicijų projektus, kurie jau parengti,
bet jiems trūksta lėšų. 25
mln. eurų (86.3 mln. litų},
kurie daugiabučių namų
modernizavimo programai
bus skiriami iš Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo fondo ir pasieks Lietuvą spalio-lapkričio mėn.,

tikriausiai bus

įskaičiuoti į

šių metų poreikį. Pagal daugiabučių namų moderniza-

vimo programą parengti 702
projektai, jau įgyvendinti 302, šiuo metu įgyvendina
ma 30 , o parengti ir planuojami pradėti iki šių metų
pabaigos - 388 projektai.
KARINĖS PRATYBOS
Rugsėjo 13 d. Pagudonės poligone (Telšių r.) prasidėjo tarptautinės taikos
palaikymo pratybos "Baltijos dvasia 2008" (Baltic Spirit '08). Thi didžiausios tarptautinės pratybos Lietuvoje
šiais metais. Jose dalyvauja
apie 800 karių iš Danijos,
Estijos, JAV, Latvijos ir Lietuvos. Pratybų tikslas - tobulinti tarptautinių pajėgų
sąveiką per taikos rėmimo
užduotis. Kariai pagal tarptautinių operacijų scenarijų

planuos, veiks ir atliks panašias užduotis, kurias tenka vykdyti tarptautinių misijų metu. "Baltic Spirit" vė
liava Lietuvoje bus iškelta
jau trečią kartą. Šiais metais
pirmą kartą dalyvaus Estijos
kariai. Pratybas organizuoja
Lietuvos ir Danijos karių
savanorių pajėgos. Laisvalaikiu kariai aplankys Tulšių
miesto mokyklas, surengs
fotografijų parodą "Lietuvos
kariai Afganistane" ir organizuos šventę Telšių miesto ir
rajono gyventojams.
RŪMAI-TEISĖTI
Valdovų rūmų statybos
techninio projekto rengimas, nesant parengto detalaus plano, nepažeidžia tei-

sės aktų, tvarkančių žemės
naudojimą, teritorijų planavimą ir statybą, tvirtina
Vilniaus apskrities administracija. Ziniasklaida rugsėjo 16 d. paskelbė, kad Valdovų rūmai statomi be detalaus plano, todėl šis statinys yra nelegalus ir negali
būti įteisintas. Vilniaus apskrities administracija tvirtina, jog "įsteigus Vilniaus
pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ir patvirtinus jo ribas, atskirų sklypų formavimas prie pastatų tapo neleistinas pagal Saugomų te-

ritorijų įstatymo nuostatas.
Tuo išnyko būtinybė rengti
minėtos teritorijos detalųjį
planą". Teritorijai, kurioje
statomi Valdovų rūmai, yra
patvirtinti ir galioj a teritorijų planavimo reikalingi
dokumentai. "Visuose dokumentuose minėtai teritorijai yra nustatytas riboto
naudojimo režimas, kuriuo
siekiama išsaugoti ir atkurti
autentišką arba jai artimą
darbuotę, praplėsti tvarkant
leistino naudojimo paskirtis, numatant sunaikinto užstatymo atkūrimo galimybę". Pasak Vilniaus apskrities, Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų atkūri
mas vykdomas pagal Kultū
ros paveldo departamento
Vilniaus teritorinio padalinio 2002 m. išduotus leidimus priešavariniams darbams bei Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos
2004 metais išduotą statybos leidimą.

A'ILYGINIMAI VALDŽIOJE
Statistikos departamentas skelbia, kad pernai valstybės sektoriuje realusis
darbo užmokestis išaugo
13%, o privačiame - beveik
20%. Valstybiniame sektoriuje vidutinis mėnesinis
atlyginimas "į rankas" sudarė 1414.5 Lt, o privačiame 1319.3 Lt. Bendras vidutinis
mėnesinis atlyginimas šalyje
buvo 1351.9 Lt. Realusis
darbo užmokestis pernai,
palyginus su užpernai, Lietuvoj e išaugo 17%. Anksčiau "Hansabanko" analitikai manė, kad antrąjį šių
metų pusmetį metinis vidutinis darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, augimas
bus apie 15-17%, tačiau,
įvertinus infliaciją, kuri šiuo
metu viršija 12%, realus
darbo užmokestis padidės
tik 3-5%. Pernai Lietuvai
vis dar išgyvenant statybų
pakilimą sparčiausiai vidutinis mėnesinis ikimokestinis
darbo užmokestis augo statyboje - 28.9%. Viešbučiuo
se ir restoranuose atlyginimas išaugo 24.8%, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje - 23.5%. Didžiausią
darbo užmokestį iki mokesčių 2007 m. gavo finansinio
tarpininkavimo darbuotojai
- 3637.5 Lt, viešojo valdymo
ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo - 2491.3
Lt, kasybos ir karjerų eksploatavimo darbuotojai-2379.5
Lt. Mažiausiai uždirbo viešbučių ir restoranų darbuotoj ai - 1033.8 Lt, žemės
ūkio, medžioklės ir miškininkystės - 1411.2 Lt, kitos
komunalinės, socialinės ir
asmeninės aptarnavimo veiklos darbuotojai-1501 Lt Daugiausia 2007 m. uždirbo
darbuotojai Vilniaus apskrityje - 2075.6 Lt, mažiausiai Thuragės apskrifyje-13325 Lt.

LIETUVI

TELKINIUOSE - - - - -

Auksinis vestuvių jubiliejus
Rugpjūčio

10 d. gausus

būrys šventiškai pasipuošusių
svečių rinkosi į Mary Imma-

culate katalikų šventovę. Čia
vyko iškilmingos Edmundo ir
Gražinos Petrauskų padėkos
Mišios, jų sutuoktinio gyvenimo 50-ųjų metinių proga. Šv.
Mišias atnašavo ir specialias
santuokos sukaktuvių apeigas
vedė prel. J. Staškevičius ir

Pabėgėlių lietuviško jaunimo
už Lietuvos ribų dideliame
susibūrime
Schwaebisch
Gmuende ir skautų stovyklose jaunuoliai susitiko tik
akimirkom. Artimiau abu susidraugavo Gražinai atvykus
iš Chatham uršuliečių mokyklos ir įstojus į Londono Central Collegiate gimnaziją, kur
jau mokėsi Edmundas.

Prel. Jonas Staškevičius ir kuo. Jonas Šileika, OFM, laimina
sukaktuvininkus Gražiną ir Edmundą Petrauskus Mary
Immaculate šventovėje, Londone, ON

Sukaktuvininkai Edmundas ir Gražina Petrauskai prie vaišių
stalo su dukromis Kristina ir Evelina (Ntrs. A. Valaškevičienės)
kun. J. Šileika, OFM. Šia iškilminga proga sukaktuvininkai
buvo palaiminti ir jiems įteik
tos simbolinės kryžiumi vainikuotos lazdelės, kuriomis galės senatvėje pasiremti, semdamiesi jėgų iš Išganytojo kryžiaus. Ši auksinė sukaktis beveik sutapo su prieš 50 m. rugpjūčio 9 d. aukso žiedus sumainiusių jaunavedžių vestuvių diena. Santuokos sakramentą jauniesiems tuomet
suteikė kun. Juozas Danielius
Londone, Šv. Petro katedroje.
Jaunoji - Gražina Narakaitė kilusi iš Kauno, o jaunasis Edmundas - iš Raseinių.
Dar paaugliais būdami, karo
audrų blaškomi, turėjo palikti
mylimą Lietuvą ir praeiti sunkų pabėgėlio kelią. Po ketveri ų metų, praleistų lietuvių
pabėgėlių stovyklose Vokietijos Bavarijoje, po daugiau
kaip metų sutrukdytos mokyklos, kiek pramokę anglų
kalbos, 1949 m. jie atvyko į
Kanadą. Čia mokslo tęsimas
ir įsikūrimas nebuvo lengvi.

Šią gimnaziją abu sėkmin
gai užbaigė pamečiui. 1954 m.
Edmundas UWO įsigijo bakalauro diplomą ir tuoj pat
gavo darbą "London Life Ins.
Co.". Čia sėkmingai išdirbo
36 metus. Gražina 1956 m.
aukso medaliu baigė UWO ir
įsigijo bakalaurės (BA), vėliau
magistrės(MA) diplomą. Gražina, Toronte baigusi College
of Education, tapo vidurinio
mokslo mokytoja. Jaunoji pora sulaukė dukrelių Kristinos
ir Evelinos. Joms gimus, Gražina daugiau laiko skyrė jų
priežiūrai. Dukroms paaugus,
Gražina sugrįžo toliau mokyti
anglų ir lotynų kalbų Medway
gimnazijoje, Arvoje, šalia
Londono. Tuo pačiu, apie 15
m., Gražina mokė vaikus ir
Londono L. Eimanto vardo
liet. šeštad. mokykloje.
Abu sutuoktiniai nuo pat
1949 m. dalyvavo ir dalyvauja
išeivijos KLB ir PLB veikloje
- tiek kultūrinėje, tiek visuomeninėje. Tik jų pastangomis
dalis "Pašvaistės" choro daini-

A.a. ALBERTAS UBAVIČIUS, 93-čiuose
metuose, po dviejų savaičių Universiteto ligoninėje, mirė š.m. rugsėjo 7 dieną. Anksčiau
yra mirę jo brolis ir sesuo. Su žmona Lila pokario ateiviai, ilgalaikiai londoniečiai, savo
namo Talbot gatvėje savininkai, persikėlė į St.
James gatvę. Ramaus būdo, laikėsi arčiau savęs, toliau nuo atgijusios bendruomenės veiklos, bet prenumeravo Tėviškės žiburius, domė-

ninkų patys pasirengė ir atstovavo buvusiam stipriam chorui ir Kanados Londonui ypatingai pasisekusioje 8-oje Dainų šventėje Čikagoje, 2006 m.
(Dainavusieji, šventės vadovės, muz. Ritos Kliorienės praminti "Londono narsuoliais").
Po iškilmingų Mišių Auksinio vestuvių jubiliejaus šventė toliau vyko gražioje parko
aplinkoje - Elsie Perrin Williams viloje. Nors šiltas ir netikėtas vasaros lietus kai kuriuos
svečius staiga permerkė iki
siūlelio, bet nė kiek nesumažino šventinės nuotaikos. Į
pobūvį susirinko per 80 dalyvių - šeimos narių bei draugų,
ne tik iš Kanados, bet ir išJAV,
Lenkijos. Jų tarpe vyriausia
viešnia buvo Edmundo krikšto mama ir teta (tėvo sesuo)
Stefanija Kalvaitienė, peržengusi 96 m., o jauniausia viešnelėvteturėjo vos 20 dienų.
Sventėje dalyvavo ir vyr.
pabrolis su pamerge - Arvydas Gude1is su žmona Regina
- Gražinos seserim ir Aldona
J uodagalvytė-Pocienė. 'Ilūko
dar trijų santuokos liudininkų.
Sukaktuvininkus nuoširdžiai
pasyeikino ir maldą tarė kun.
J. Sileika, OFM. Auksiniai
jaunavedžiai su meile ir nuoširdumu dėkojo juos sveikinusiems dalyviams ir vienas kitam už sėkmingai nueitą bendrą gyvenimo kelią. Dukros dalinosi vaikystės prisiminimais.
KLB Londono apylinkės valdybos vardu sukaktuvininkus
sveikino S. Keras, o nuo "Pašvaistės" choro - A. Švilpa.
Buvo sugiedota Ilgiausių metų. Vaišių stalai ir salė buvo
išradingai dekoruoti, maistas
skanus ir įvairus. Lietuviškas
šakotis irgi puikavosi tarp sal-

dumynų.

Dalia Mitalienė sukaktuvininkams paruošė staigmeną
- surinko daugybę šeimos ir
kitų londoniečių nuotraukų,

jas "įvilko" į skirtingus drabužius, egzotiškas vietoves, su
humoru aptartas situacijas ir
sumontavo įdomų lankstinį
fotoramą, kuri Auksiniams
jaunavedžiams bus ilgam šios
gražios šventės atminimui.
Sventė užsitęsė iki vėlumos,
nesinorėjo skirstytis. Sukaktuvininkų pageidavimu, vietoj e dovanų buvo suaukota:
KLB Londono apylinkei dausiau kaip $500 (Kan/JAV) ir
Siluvos M. Marijos bendrijai
Londone $1,100 (Kan.). Aukų
gavėjai dėkingi už gautas sumas ir linki sukaktuvininkams
dar daug gražių gyvenimo
metų!

Aldona Valaškevičienė

josi lietuviškais reikalais. Nepaliko Kanados
interesų, palaikydamas ryšius su vietiniais
miesto ir Ontario provincijos parlamentiniais
valdininkais. Pašarvotas James Harris laidotuvių namuose, St. J ames gatvėje, prie Richmond. Aplankymas vyko tik ruisėjo 9-tos vakare. Palaidotas rugsėjo 10 d. Sv. Petro kapinėse, keleto šimtų kitų lietuvių kaimynystėje.
E. Petrauskas, London, ON
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Prezidentas Valdas Adamkus Eichstiitte
vykloje priglaustus tautiečius,
kurie svajojo apie savo šalies
laisvę. Dabar ta laisvė jau turima.
Įdomus momentas buvo
prezidento apsilankymas Rebdorfo vienuolyne, kuris buvo
paverstas tremtinių stovykla.
Dabar tuose pastatuose yra
berniukų mokykla. Vakarieniauta buvo ten pat. Paminė
ta bavariško paruošimo kiaulienos patiekalai su bulvių ir
kopūstų salotomis. Kitą dieną
prezidentas aplankė Wilibaldo gimnaziją, kur jis sakė svarbią kalbą. Rebdorfo vienuolypačią lietuvių gimnaziją. no šventovėje yra lietuvių
Mieste prezidentas pasirašė įmūryta paminklinė lenta.
auksinėje svečių knygoje ir Prie jos susirinkusiems man
kalbėjo iškilmių metu apie teko trumpai kalbėti. Pateikiu
pokario metais Rebdorfo sto- čia savo kalbos tekstą:

Šiemet liepos 2-3 d.d. Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus atvyko į Bavarijos
miestą Eichstattą, Vokietijoje.
Jis tame mieste baigė po Antrojo pasaulinio karo įsteigtos
lietuviškos gimnazijos pirmąją
laidą 1946 metais. Su prezidentu kartu atvyko ir jo žmona Alma, kuri toje pat lietuvių gimnazijoje irgi mokėsi.
Prezidentas atskrido tiesiai iš Gruzijos. Jį lydėjo 24
asmenų delegacija, įskaitant
Gabrielių Žemkalnį ir jo žmoną Danutę. Jie, kaip ir būsi
masis prezidentas, lankė tą

Vargonininkai... Retai pasitaiko, kad chorui tenka turėti 4
vargonininkus per vienerios metus. Bet tai įvyko Montrealio
Aušros Vartų chorui per 2007-2008 sezoną. Nuotraukoj - A.J.
Mickus diriguoja ir jaunas muzikas Alexandrov Graziani
prie vargonų, šalia deš. jo pareigas perėmusi muzikė vargonininkė Wilhelmina Tiemersma; apačioj - choro nuolatinis
vargonininkas muz. Lavrenti Djintcharadze ir svečias iš
Lietuvos jaunas muz. Eugenijus Puzynia, kuris porą kartų
chorui vargonavo
Ntrs. A.J. Mickaus

Pirmasis lietuvių bankelis Ktlnadoje.
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA

LIETUVIŲ

KREDITO
KOOPERA1YVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 11..6
Tul. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 v. iyto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. iyto iki l v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. iyto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. iyto iki 12 v. dienos. Llepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais uždaiyta.

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS
Iki ..0.75% Asmenines nuo ...... . ..6.15%
santaupas ••••••.••.••. 1.00% nekiln. turto 1 m•••••••••6.15%
kasei. pal. taupymo s1sk•.0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius .••.••.2.00%
180 dienų Indėlius ••.••.2.25%
1 m. term. Indėlius ......2.85% •Nemokami čekių sąskaitų
2 m. term. indėlius ••.••.3.35%
apmokfl/lmal
3 m. term. Indėlius ••.••.3.80%
4 m. term. Indėlius ••.••.4.00% •Narių santaupos
5 m. term. indėlius ••.••.4.10%
apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF
atsargos kapitalu
(Varlable) •••••••.••.••. 1.00%
3 min. dol. ir Kanados
1 m. ind. . „ . . . . . . . . . . .2.85%
valdžios Iki $100,000.00
2 m. ind. . .•..•..••..•.3.35%
sumos draudimu
3 m. ind. . „ • . . . . „ ....3.80%
4 m. lnd. • •••.••.••.••.4.00%
5 m. ind. . „ . . . . . . . . . . .4.10%
MOKAME UŽ:

kasd.pal.čeklų sąsk.

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

"Jūsų

Ekscelencija, Gerbiamas Pone Prezidente, gerbiamoji ponia Adamkiene,
Gali būti, kad šis momentas Jums ir mums svarbiausias Jūsų vizito metu. Čia labai
graži Rebdorfo vienuolijos
bažnyčia, čia meldėsi lietuviai
tremtiniai po karo, jų tarpe ir
Jūs. Oficialus tremtinių pavadinimas buvo 'Displaced Persons'. Sutrumpintas kaip 'DP'.
Lietuviai šį akronimą su humoru aiškino kaip 'Dievo
paukštelius'. Šitas paminklas
buvo pabaigtas tūkstantis
devyni šimtai keturiasdešimt
devintų metų kovo ketvirtą
dieną. Lotyniškai parašytas
tekstas (ant paminklinės lentos) sako: 'Penkis metus
(1945-1949) šioje bažnyčioje
tūkstantis lietuvių, karo metu
netekę laisvės ir savo tėvynės,
dėkojo Dievui už sveikatą ir
globą ir meldėsi, kad būtų
grąžinta pasauliui taika ir
Lietuvai nepriklausomybė'.
Po lenta randasi dokumentas,
kuriame duota informacija
apie gyvenimą Rebdorfo lageryje. Sakoma, kad buvo virš
tūkstančio žmonių lageryje,
bet tūkstantis devyni šimtai
keturiasdešimt aštuntųjų metų bėgyje daug tremtinių iškeliavo į kitus kraštus. Todėl lageris buvo uždarytas tūkstan
tis devyni šimtai keturiasdešimt devintais metais. Pasirašė
Petras Ličkus, komiteto pirmininkas.
Galėtume pasakyti, kad
'dievo paukšteliai' išlėkė. Esame labai laimingi ir dėkingi,
kad keturi iš tų paukščių grįžo
šiandien trumpam vizitui apžiūrėti tuometinį lizdą."

Alfred Bammesberger,
Vokietija

Tolerantai ir
Konstitucija
Atkelta iš 3-čio psl.

Tik trumpai apžvelgus
Konstitucijos kelių straipsnių
pažeidimus, akivaizdu, kad
juos pažeidė "Tolerantai" ir
būtent jie turėtų būti įvertinti
kaip pažeidę LR Konstitucijos 25, 26 ir 29 straipsnius, bet
ne R. Gajauskaitė.
Šiuo atveju prokuratūra
turėtų imtis visų įstatyme numatytų priemonių ne tik
Konstitucijos pažeidėjų atžvilgiu, bet ir visų, pagal vyriausybės "Programą" neatitikimų Konstitucijai konstatavimui, jų ištaisymui bei neigiamų pasekmių likvidavimu.
Ir šis darbas turėtų būti atliekamas viešai, kad visuomenė
matytų kaip ginamas jų interesas, o ne dorovės neatitinkančių "kitų orientacijų" grupuočių poreikiai.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto
tinklalapis www.tmib.com laukia jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo
ir siųsti savo pastabas elektroniniu paštu tevzib@rogers.com

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

<® MlISU TEV'll\lfJE
REMS MODERNIZAVIMĄ
Valstybė žada ir toliau
kompensuoti 50% daugiabučių namų modernizavimo
vertės. Ji kompensuos 50%
paskolų, kurias gyventojai
ims darbams pradėti, ir
draudimo už jas sumos,
skelbia BNS. Tokiu būdu
būtų galima iki šių metų pabaigos pradėti modernizuoti
likusius 388 investicijų projektus, kurie jau parengti,
bet jiems trūksta lėšų. 25
mln. eurų (86.3 mln. litų),
kurie daugiabučių namų
modernizavimo programai
bus skiriami iš Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo fondo ir pasieks Lie-

gomų teritorijų įstatymo

nuostatas. Tuo išnyko būti
nybė rengti minėtos teritorijos detalųjį planą" Teritorijai, kurioje statomi Valdovų
rūmai, yra patvirtinti ir galioj a teritorijų planavimo
reikalingi dokumentai. "Visuose dokumentuose minė
tai teritorijai yra nustatytas
riboto naudojimo režimas,
kuriuo siekiama išsaugoti ir
atkurti autentišką arba jai
artimą funkciją, praplėsti

reglamentuojant leistino
naudojimo paskirtis, numatant sunaikinto užstatymo
atkūrimo galimybę" . Pasak
Vilniaus apskrities, Vilniaus
žemutinės pilies valdovų rū
mų atkūrimas vykdomas patuvą spalio-lapkričio mėn.,
Kultūros paveldo depargal
tikriausiai bus įskaičiuoti į
tamento
Vilniaus teritorinio
šių metų poreikį. Pagal daupadalinio
2002 m. išduotus
giabučių namų modernizaleidimus
priešavariniams
vimo programą parengti 702
darbams
bei
Vilniaus miesto
projektai, jau įgyvendinti savivaldybės administracijos
302, šiuo metu įgyvendina
ma 30 , o parengti ir pla- 2004 metais išduotą statynuojami pradėti iki šių metų bos leidimą.
pabaigos - 388 projektai. ATLYGINIMAI VALDŽIOJE
Statistikos departamenKARINĖS PRATYBOS
Rugsėjo 13 d. Pagudo- tas skelbia, kad pernai valnės poligone (Telšių r.) pra- stybės sektoriuje realusis
sidėjo tarptautinės taikos darbo užmokestis išaugo
palaikymo pratybos "Balti- 13%, o privačiame - beveik
jos dvasia 2008" (Baltic Spi- 20%. Valstybiniame sekrit '08). Tui didžiausios tarp- toriuje vidutinis mėnesinis
tautinės pratybos Lietuvoje atlyginimas "į rankas" sudašiais metais. Jose dalyvauja rė 1414.5 Lt, o privačiame apie 800 karių iš Danijos, 1319.3 Lt. Bendras vidutinis
Estijos, JAV, Latvijos ir Lie- mėnesinis atlyginimas šalyje
tuvos. Pratybų tikslas - to- buvo 1351.9 Lt. Realusis
bulinti tarptautinių pajėgų darbo užmokestis pernai,
sąveiką per taikos rėmimo palyginus su užpernai, Lieoperacijas. Kariai pagal tarp- tuvoj e išaugo 17%. Ankstautinių operacijų scenarijų čiau "Hansabanko" analitiplanuos, veiks ir atliks pa- kai manė kad antrąjį šių menašias užduotis, kurias ten- tų pusmetį metinis vidutinis
ka vykdyti tarptautinių misi- darbo užmokesčio atskaijų metu. "Baltic Spirit" vė čius mokesčius augimas bus
liava Lietuvoje bus iškelta apie 15-17%, tačiau, įverti
jau trečią kartą. Šiais metais nus infliaciją, kuri šiuo metu
pirmą kartą dalyvaus Estijos viršija 12%, realus darbo
kariai. Pratybas organizuoja užmokestis padidės tik 3Lietuvos ir Danijos karių 5 % . Pernai Lietuvai vis dar
savanorių pajėgos. Laisva- išgyvenant statybų pakilimą
laikiu kariai aplankys Telšių sparčiausiai vidutinis mė
miesto mokyklas, surengs nesinis ikimokestinis darbo
fotografijų parodą "Lietuvos užmokestis augo statyboje kariai Afganistane" ir organi- 28.9%. Viešbučiuose ir reszuos šventę Telšių miesto ir toranuose atlyginimas išaurajono gyventojams.
go 24.8%, didmeninėje ir
mažmeninėje prekyboje RŪMAI-TEISĖTI
Didžiausią darbo už23.5%.
Valdovų rūmų statybos
mokestį iki mokesčių 2007
techninio projekto rengimas, nesant parengto detal- m. gavo finansinio tarpininiojo plano, nepažeidžia tei- kavimo darbuotojai-3637.5
sės aktų, reglamentuojančių Lt, viešojo valdymo ir gynyžemės naudojimą, teritorijų bos; privalomojo socialinio
planavimą ir statybą, tvir- draudimo - 2491.3 Lt, kasytina Vilniaus apskritiesad- bos ir karjerų eksploataviministracija. Žiniasklaida mo darbuotojai- 2379.5 Lt.
rugsėjo 16 d. paskelbė, kad Mažiausiai uždirbo viešbuValdovų rūmai statomi be čių ir restoranų darbuotojai
detaliojo plano, todėl šis - 1033.8 Lt, žemės ūkio, mestatinys yra nelegalus ir džioklės ir miškininkystės negali būti įteisintas. 1411.2 Lt, kitos komunaliVilniaus apskrities adminis- nės, socialinės ir asmeninės
tracija tvirtina, jog "Įsteigus aptarnavimo veiklos darbuoVilniaus pilių valstybinį kul- tojai - 1501 Lt. Daugiausia
tūrinį rezervatą ir patvir- 2007 m. uždirbo darbuotojai
tinus jo ribas, atskirų sklypų Vilniaus apskrityje - 2075.6
formavimas prie pastatų Lt, mažiausiai - Tauragės
tapo neleistinas pagal Sau- apskrityje - 1332.5 Lt. RSJ
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žemės ūkio

v

-

universitetas (LZUU)

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS

Lietuvos žemės ūkio universiteto
ištakos randamos Vilniaus universiteto Žemės ūkio (Agronomijos) katedros veikloje XIX š. pradžioje. Kaip savarankiška aukštoį~ mokykla, Universiteto pirmtakė - žemės ūkio akademija - buvo įkurta 1924 m. Dotnuvoj e. Pirmosios aukštojo žemės ūkio
mokslo užuomazgos susijusios su senuoju Vilniaus universitetu, kuriame
1819-1832 metais Fizikos-matematikos fakultete veikė Žemės ūkio (Agronomijos) katedra.
LŽŪU steigimosi statutą seimas
patvirtino 1924 m. Iškilmingas Steigiamasis posėdis įvyko spalio 15 d. Ši
diena laikoma Akademijos įkūrimo
data. Pirmoje prezidento A Stulginskio paskirtoje profesorių taryboje buvo išrinktas ir pirmasis Akademijos
rektorius prof. P. Matulionis. Akademija augo ir tvirtėjo, brendo nauja žemės ūkio mokslininkų karta. Akademijoje (1924-1937 m.) išlaikė baigiamuosius egzaminus ir apgynė diplominius darbus 125 absolventai. Deja,
taikų darbą sutrukdė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir viena po kitos

LŽŪU rektorius profesorius dr. R.
Deltuvas (dešinėje)
tus į mokomąjį ūkį Noreikiškėse. Todėl buvo nuspręsta pastatyti atskirą
Lietuvos žemės ūkio akademijos miestelį Noreikiškėse. 1969 metais buvo
patvirtintas Akademijos generalinio
išplėtimo planas, kuris su daliniais pakeitimais įvykdytas 1989 m. Miestelyje
įsikūrė Vandens ūkio ir žemėtvarkos
bei Ekonomikos fakultetų rūmai su
auditorijų ir mokomųjų laboratorijų
korpusais. Miškų ūkio ministerija pastatė mokomosios girininkijos pastatą. Buvo pastatyti 9 bendrabučiai bei
Akademijos gyvenvietė, kurioje šiuo
metu gyvena daugelis Akademijos

Senieji (viršuje) ir naujieji LŽŪU rūmai

Žymiausi Lietuvos hidrotechnikai (iš k.): Albinas Kusta, profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos MA n.k., žemės
ūkio universiteto mokslo prorektorius; Vidmanas Gurklys, docentas, daktaras, LŽŪU Vandens ūki.o ir iem.ėtvarkos
fakulteto dekanas; Aloyzas Dirsė, profesorius, habilito.otas daktaras; Petras Punys, profesorius, daktaras, LŽŪU
Vandentvarkos katedros vedėjas; Bronislovas Ruplys, docentas, daktaras; Mykolas Lasinskas, profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos MA n.k.
sąvokos - modulis, kreditas. Studijų ir
okupacijos. Daug profesorių ir dėsty
mokslo pagrindu tapo fundamentiniai
tojų, kaip ir kitų mokyklų, buvo išteoriniai dalykai. Lygiagrečiai, fakultremti į Sibiro lagerius, iš kurių daugetetų tarybų sprendimu, organizuojalis nebegrįžo. Nemaža jų dalis pasimos ir taikomosios studijos.
traukė į Vakarus.
Tuip Lietuvos žemės ūkio akade1945 metais Akademija perkeliamija tapo universitetinio tipo aukštąja
ma į Kauną, į buwsią Žemės ūkio mimokykla, plėtojanti mokslinius tyrinisteriją Kęstučio gatvėje. 1946 metų
mus ir ruošianti plataus profilio, aukšpradžioje jai perduodama dalis Notos kvalifikacijos žemės, miškų ir vanreikiškių tarybinio ūkio studentų gadens ūkio specialistus, sugebančius
mybiniam mokymui. Tuis pačiais mespręsti teorinius ir praktinius žemės
tais įsteigti inžineriniai fakultetai: žeūkio šakų uždavinius.
mės ūkio mechanizacijos bei HidroĮvykus įvairiems pertvarkymams
melioracijos ir Žemėtvarkos. Galutibei bendradarbiaujant su Europos uninai Kaune Akademija įsikūrė 1947
versitetais, Akademijos kolektyvas
metais. Naujų rūmų kertinis akmuo
buvo padėtas 1957 m. spalio 15 d., o Šiemet studijas garbingiausiame Lie- nutarė pakeisti savo aukštosios mogalutinai į šį miestelį persikelta 1964 tuvos žemės ūki.o universitete pasirin- kyklos pavadinimą. 1996 metų spalio
ko gausus būrys studentų
8 d. Lietuvos seimo nutarimu Lietumetais. 1964 m., - į Kauno priemiestį,
vos žemės ūkio akademija pavadinaNoreikiškes, kur šalia pagrindinių mokomųjų pastatų išaugo kompaktiškas profesorių, docentų, dėstytojų bei dar- ma Lietuvos žemės ūkio universitetu.
ir jaukus akademinis miestelis, sutei- buotojų. Įrengtas mokymo poligonas, Universitetas turi išplėtotą tyrimų ir
studijų infrastruktūrą: MokomąjĮ ūkį,
kiantis šiam universitetui tam tikro iš- plėtėsi bandymų stotis.
skirtinumo.
Lietuvai atgavus nepriklausomy- Bandymų stotį, Mokslo ir technologijų
Didėjant studentų skaičiui ir ati- bę, Akademija perėjo prie naujos stu- parką, Pomologinį sodą, Dendrologinį
darius neakivaizdinį skyrių, patalpos, dijų sistemos. Atsirado nauji kvalifika- parką, Mokymo poligoną, lauko laesančios Kaune, pasidarė ankštos, be ciniai laipsniai - bakalauras, diplo- boratorijas ir kitus mokslo ir studijų
to, buvo problemų vežiojant studen- muotas specialistas, magistras, naujos aprūpinimo, žinių sklaidos, taip pat

Renka lėšas istoriniam filmui
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms skirto istorinio vaidybinio filmo "Žalgiris - geležies diena" gamintojai prašė
uostamiesčio savivaldybę .finansinės paramos šiam valstybinės reikšmės projektui.
Filmui apie Žalgirio mūšĮ iš Klaipėdos miesto biudžeto prašoma 350,000 litų
per dvejus metus. Pasak "Vakarų ekspreso", meras Rimantas 'Turaškevičius pažadėjo, kad paramos klausimas kino filmui, kuris turėtų išvysti didžiuosius ekranus
2010 m. liepos 15 d., bus svarstomas.
v
Klaipėdos miesto savivaldybė buvo 41-oji, kurioje apsilankė filmo "Zalgirisgeležies diena" gamintojai - "Studijos 2" atstovai Arūnas Stoškus ir Kęstutis Petrulis. Jie ketina apsilankyti visose Lietuvos savivaldybėse ir planuoja surinkti iš jų
apie 1.5 mln. litų. Reprezentacinės istorinės kino juostos biudžetas yra 17 mln.

studentų gyvenimo ir laisvalaikio organizavimo padalinius. ETIKOS KODEKSAS tai vienas iš universiteto teisyno dokumentų, apibrėžiantis universiteto personalo, studentų elgesio normas, tvarkantis tarpusavio santykius.
LŽŪU rektorius - prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas, Senato pirmininkas - prof. habil. dr. Rimantas Velič
ka, Studijų prorektorius - doc. dr. Jonas Čaplikas, mokslo prorektorius prof. habil. dr. Albinas Kusta, Universiteto kancleris - doc. dr. Algimantas
Patašius, personalo skyriui vadovauja
Diana Kerpauskienė.
Lietuvos žemės ūkio universitete
veikia istorijos muziejus, įkurtas 1974
m. spalio mėn. - Akademijos 50-mečio išvakarėse. 1984 m., Akademijai
švenčiant savo 60-metį, muziejaus paroda papildyta ir perkelta į naujas patalpas, 1991 m. iš pagrindų atnaujinta.
Vadovaujantis 1996 m. Akademijos tarybos nutarimu įsteigtas Kaimo
kultūros mokslo ir studijų institutas,
nuo 2001 m. - Kaimo kultūros institutas. Tai savarankiškas Universiteto
mokslo ir studijų padalinys, plėtojan
tis mokslinius tyrimus socialinių ir
humanitarinių mokslų srityje, propaguojantis mokslo žinias, aktyviai dalyvaujantis studijų procese bei Universiteto bendruomenės kultūros ugdyme.
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai sieja Kaimo kultūros instituto mokslininkus su Latvijos žemės ūkio, Lenkijos Silezijos, Maskvos technikos, Kaliningrado, 'Ifiesto (Italija), Vaasa
(Suomija), Osnabrūcko (Vokietija),
Marseille (Prancūzija), Liublijanos (Slovėnija) universitetų mokslininkais.

litų. Pasak gamintojų, jiems trūksta 5 min. litų, nors ir dėl likusių 12.5 min. šimtanuošimtinių garantijų nėra. Nors apie istorinio vaidybinio filmo kūrimą kalbėti

dar 2003 m. ir jo sukūrimas buvo įtrauktas i Lietuvos vardo tūkstantmečio
tik šį birželį Vyriausybės strateginio planavimo komitetas įpareigojo Finansų ir Kultūros ministerijas numatyti lėšas filmui "Žalgiris
- geležies diena". Deja, konkreti suma, reikalinga filmui, nebuvo įrašyta ir dabar
gamintojai nerimauja, kad kuri nors ministerija gali neskirti tiek, kiek prašoma.
Dėl filmo finansavimo taip pat pateiktos paraiškos į tarptautinius fondus
"Media 2007" ir "Eurom.ages". Filmo gamintojai, nežinodami savo biudžeto, ieško
bendrininkų Lenkijoje, Vokietijoje. Lapkriti jie pristatys filmą kino forume
Mannheime, gruodį- kino forume "Baltic Event" Estijoje. Netrukus prasidės
kūrybinės grupės ir aktorių atranka. Filmą režisuos Raimundas Banionis. Iki šiol
Lietuvoje yra sukurtas tik vienas istorinis filmas - 1972 m. Marijono Giedrio
režisuotas "Herkus Mantas". LGmC
pradėta

paminėjimo programą, tačiau
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Motina ir duktė
žodžiais Šv. Kazimiero parapijos salėj - scenoj
jos
rankos nusviro, ji sukrito ir nuvežta į ligoniMotinos dieną gavau iš dukters Rasos donę mirė. Ir šios parapijos sienose atsirado tik
vaną. Viename inde pasodintos dvi kaktusinės
trys (tuo tarpu) portretai: kun. prel. Jono Kugėlės, kurių galvutės - lyg dvi kietai susuktos
čingio, mokytojos Onos Dapkutės-Razutienės
rožės; pavadinom - motina ir duktė; vėliau tie
ir
poeto Bernardo Brazdžionio.
du kaktusai ir žydėjo: ant ilgų stiebelių - daug
smulkių žiedelių, tarytum tų sausų, bet gražių
gėlių vaisių .. Apie savuosius nerašau.
Sių metų liepos 6 d. įvykis Los Angeles,
Kalifornijoj, davė man temą apie motiną ir
dukterį, glaudžiai susijusias ir žavinčias, kaip
tos kaktusinės gėlės. Tas įvykis - Lietuvių tautinių šokių šventė, tryliktoji, tokia - įspūdinga
- per visų išeivijos lietuvių čia, plačiame pasauly, laiką, suruošta mokytojos Danguolės
Varnienės, Tautinių šokių instituto (Amerikos
Rytuose) pirmininkės, su pagalba nemažo komiteto, rinkusio aukas, organizavusio, išlaikiusio svečius, šokių grupes su vadovais-vadovėmis, išleidusio gražų šventės leidinį-knygą ...
Buvo kelios šokių grupės ir iš Lietuvos, ir
iš daugelio vietovių išeivijoj. Ši tryliktoji šventė
pavyko puikiai, beveik nėra priekaištų šokė
jams, jaunimas buvo gerai paruoštas ir gražiai,
entuziastingai šoko. Gal kiek per daug "įžan
ginių" kalbų. Bet... Gal mūsų lietuvių silpnybė
- per daug kalbėti. (Buvo prieš tai kiek trukDanguolė Razutytė-Varnienė (kairėje) ir Ona
dymų, nereikalingos kritikos Danguolei, - neRazutienė
va, iš artimų jos kolegių. Pavydas - irgi yda ... ).
Kai ši šventė, Danguolės Varnienės vesta, vaTokia buvo mokytoja ("kaimo Liktarna" dovaujama - meniškai - padarė tokį gerą
didžiąja
raide), tokia ir Motina (Danguolės ir
bendrą įspūdį, norisi ir apie pačią "pradžią"
Aloyzo).
Danguolė "Spinduly" šoko ir dainavo
pakalbėti. Reikia pridurti, kad muziką šoiš
vaikystės.
Kai paaugo, Ona Razutienė jau
kiams, įžygiavimams suderinti, irgi pavyko, pratino
Danguolę
būti jos padėjėja, o gal vė
padėjo Danguolės brolis Aloyzas Razutis.
liau
ir
ją
pripažino
jau tuo "garbės" titulu,
O pradžia - tokia: kaimo "liktarnos" kaip
ir
mus,
bendradarbe.
Danguolė yra baimokytojai. Jie visada buvo Lietuvos švietėjai,
pedagogės
mokslus,
jos
profesija - mokygusi
mokytojai- auklėtojai ir savų vaikų, patriotai,
toja,
dirbo
mokyklose
ir
ištekėjusi
už sportiveiklūs ... Kai mūsų šeima atvykom iš Michininko
Varno
(ir
jie
augina
dukrelę
ir sūnų, gan valstijos 1959 metais į Los Angeles, Kabe
abejo,
ir
jie
šoka
..
tautinius
šokius).
Taip ir
liforniją, čia jau buvo žinoma Ona Dapkutė
Razutienė. Ji čia "karaliavo". Mokė vaikus (ir eina gyvenimas - gera linkme, jei buvo gera
mūsų) šeštadienio lituanistinėj mokykloj; ne- pradžia... Sėkmės! Ypatinga pagarba tokiems
trukus įsteigė "Spindulio" grupę, jaunimo šo- lietuviams, jaunuoliams, jų vaikams, vaikaikių ir dainų greit augančią ir stiprėjančią gru- čiams. Toks yra ir mūsų - lietuvių - tautos tęs
pę, ruošė įvairiomis progomis vaidinimus, tinumas. Motina ir duktė.
Ir Danguolė turėjo gerų bendradarbių,
koncertus, ji pati dirigavo choreliui, pati kūrė
gero jai linkinčių, padedančių ... Prieš šią lieir atkūrė tautinius šokius ...
Kas kiek galėdami, visi jai padėjom, nes pos 6 d. (Mindaugo karūnavimo šventė, Liemokytoja Ona Razutienė sugebėjo ne tik pri- tuvos tautinė-istorinė šventė) - iš tolo - net iš
prašyti, bet lyg ir reikalauti... Turėjai padėti! Kanados, telefonais ir el.pašto pagalba, patariJuk mokė ji geranoriškai mūsų vaikus, palaikė mais daug padėjo ir Liet. Tautinių šokių instiir augantį jaunimą, kad nenutautėtų, nenu- tuto dabar jau garbės narė, Genovaitė Breichskęstų svetimybėse ... Mūsų vaikai pasiskųsda manienė, "Gyvataro" šokių grupės įsteigėja ir
vo, kad per daug "pamokų užduoda, namų auklėtoja; programos leidiny vienas svarbiaudarbų", - a, ta Razutienė!.. Buvo ir neprotin- sių straipsnių - apie tautinius šokius ir jų puogų tėvų, kurie net mėgino ją "nuversti". Nepa- selėtojus yra G. Breichmanienės. Ji irgi buvo
vyko! - Dauguma ją vertinom, jai padėjom: vedusi dvi tokias didžiules šventes - Čikagoje,
rašėm vaidinimėlius, gaidas - maršams ir dai- o padėjusi visoms, ir pati su "Gyvataru" kelianoms. Ir Ona vis laimėdavo! Štai, per Los An- vusi daugely šalių (kaip yra keliavusi ir drąsio
geles "Spindulio" šokių šventę jau ji žygiuoja ji O. VRazutienė, ir vėliau - jos duktė Danguoprieky jaunimo būrio pagal Broniaus Budriū lė). Cikagoj per Genovaitės Breichmanienės
no sukurtą Jaunimo maršą, pagal poeto Ber- vestas įspūdingas šventes dalyvavo ir mūsų
nardo Brazdžionio žodžius dainuojant. Ir bū Rasa, niekad neužmiršusi nei tų švenčių, nei
davo mokytoja Razutienė visiems dėkinga, pa- mkt. Razutienės.
Danguolė Varnienė, irgi programoj-knygirdavo, padėkodavo, bet ir aukų prašydavo.
Būdavo - "garbės bilietai, garbės vietos". goj gražiai padėkojo, net pagerbė! - ir savo
O kultūrininkus pavadino jos bendradarbiais. Motinai. Ji padėkojo ir G. Breichmanienei už
Taip ir poetas B. Brazdžionis, ir muzikas B. įvairią pagalbą, ypač moralinę. Gal tik taip ji
Budriūnas, ir aktoriai "Dramos sambūrio", ir atsilaikė prieš kenkėjas, kai kurių kolegų nemuz. Giedra Gudauskienė buvo bendradar- draugiškumą ...
Kad gėris visada nugalėtų blogį! - Neblobiai - Razutienės "Spindulio". Teko ir man ta
garbė ... Ona Razutienė ir savo gyvenimą bai- gas kažkieno ištartas posakis. Pagarba ir vigė ... diriguodama "Spindulio" choreliui dainą siems Los Angeles lietuviams: Šventės komiteKur giria žaliuoja, ten mano namai... Su tais tui ir... atsilankiusiems - gausiai.
ALĖ RŪTA

Atsisveikinimas

Gyvenimas ne sykį džiugi,no, apvylė ir apgavo
Vyliodamas žeme, apstulbinęs dangum.

Patyriau laimės truputį ir sielvarto lyg sočiai,
Dabar jau niekas nebestebina manęs;
Tik būčiau nelaiminga, jei žvaigždes

Bet aš gyvenimui dėkinga už saulėtekius,

skaičiuočiau,

O pražiopsočiau žydint ramunes.
Sekiau jums pasakas tarytum savo,
Jos man paguodą teikė (gal ir jums?)

paukščius,
Gėles

ir vaisiais kvepiančias šakas,
Už žmones mylimus ir mylinčius. Ir vis dar
netikiu,
Kad mano meilė su manim užges.
JOANA MEŠKAUSKAITĖ
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Oskaras Koršunovas režisavo norvegų dramaturgo
Jon Fosse (g. 1959) pjesę Tos
akys. Pjesė buvo statoma
rugpjūčio 19-28 dienomis
Norvegijos Stavangeryje,
šiemetinėje Europos kultū
ros sostinėje, kaip dalis projekto "Pasakos gamtoje".
Muziką spektakliui sukūrė
Gintaras Sodeika, choreografiją - Vesta Grabštaitė ir
Edita Stundytė. Dramaturgas J. Fosse didingam norvegiškam kraštovaizdžiui sukūrė kamerinę pjesę, kurioje veikia keturi personažai:
jaunas vyras, jauna moteris,
senas vyras, sena moteris (tai
tie patys du žmonės jaunystėje ir senatvėje). Pasak režisieriaus, vyras ir yra "tos
akys", kurios nesuvokia
kraštovaizdžio ir savo vietos
jame be moters, su kuria jis
susitinka ir kuri jį palieka,
nes ją pasiima mirtis. Tada
visa tai, kas buvo laimė, tampa visiška vienatve. Spektaklis - peizažo ir vienatvės meditacija. "Pagrindinę pjesės
mintį galima nusakyti taip, tęsia režisierius, - gamtos
peizažas, kraštovaizdis - tai
žmogaus sielos atspindys".
Scenografiją sukūrė švedas
Peter Lundquist.
"Pasakos gamtoje", laikomos vienu didžiausių Stavangerio 2008 m. projektu,
vyko Lundsneseto pusiasalyje po atviru dangumi. Anksčiau čia buvo NATO pajėgų
kareivinės, bet prieš kelerius
metus, Stavangeriui pasiryžus tapti Europos kultūros
sostine, buvo sumanyta šį
nuostabaus kraštovaizdžio
pusiasalį paversti kultūros
parku. Tada buvo pastatytas
dviejų tūkstančių vietų akmeninis amfiteatras, suprojektuotas taip, kad žiūrovų
akys būtų nukreiptos į jūrą.
Stavangeryje 2008 metais
buvo pristatyti ir dar trys O.
Koršunovo režisuoti spektakliai: Įstabioji ir graudžioji
Romeo ir Džuljetos istorija
(rugsėjo 2-4 d.d.), Hamletas
(rugsėjo 9-13 d.d.) ir Vasarvidžio nakties sapnas (rugsė
jo 16-17 d.d.), visi trys pagal
W. Shakespeare pjeses. Be
to, lietuvių režisieriaus spektakliai buvo aptarti specialioje konferencijoje, kurioje
dalyvavo žinomi teatralai iš

Juozo Miltinio režisuotame
spektaklyje Mokinė. Kauno
valstybiniame dramos teatre
A. Masiulis ėmė darbuotis
nuo 1978 metų. Aktorius
vaidino daugelyje populiarių
filmų, kaip Adomas nori būti
žmogumi (1956), Herkus
Mantas (1972), Mano vaikystės ruduo (1977), Amerikoniškoji tragedija (1981 ), Skrydis per Atlantą (1982), Naujieji Robino Hudo nuotykiai
(1996) bei TV serialuose
Kriminalinės istorijos (19951996) bei Kamenskaja
(1999). Apdovanotas DLK
Gedimino ordinu.
Projekto "Su knyga po
kultūrinę Europą" metu buvo pakeliauta ir po norvegų
literatūrą. Vilniaus mokytojų namų kiemelyje, kaip ir
visada, veikė maža knygų
mugė, skambėjo norvegiška
muzika, restorane lankytojai
galėjo paskanauti norvegiš-

įvairių valstybių.

liepos 5-7 dienomis vyko jubiliejinis dešimtasis tarptautinės archeologijos festivalis
"Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje". Pasak rengėjų, festivalis - tai gera proga pažinti senosios Lietuvos
sostinės gyventojus ir jų kaimynus, sužinoti, kaip gyveno
akmens ar bronzos laikotarpio žmonės, kokiais amatais
vertėsi, ką valgė ir kaip puošėsi. Lietuvos ir jos kaimynų
meistrai supažindina lankytojus su rekonstruotais senovės amatais, papasakoja,
kaip buvo gaminami titnaginiai, kauliniai, geležiniai
įrankiai, audžiamos juostos,
kuriami papuošalai. GK

Algimantas Masiulis,
teatro ir kino aktorius, mirė
rugpjūčio 19 dieną, eidamas
78-sius gyvenimo metus. Ilgus metus vaidinęs Panevė
žio dramos teatre, dirbęs
Kauno dramos teatro scenoje, sukūręs per 90 svarbesnių
vaidmenų ne tik Lietuvos,
bet ir kitose kino studijose,
pastaraisiais metais vis daugiau laiko praleisdavo su
teptuku. Užpernai Kauno
menininkų namuose buvo
atidaryta trečioji jo tapybos
darbų paroda.
1948-jų metų rudenį jis
suvaidino pirmąjį gimnazisto
vaidmenį savo mokytojo

kų patiekalų. Kultūrinėje

renginio dalyje buvo pristatyti trys norvegų rašytojai:
Henrik Ibsenas, Knut Hamsunas ir šiuolaikinė rašytoja
Herbjorg Wassmo, neseniai
viešėjusi Lietuvoje knygų
mugės proga.
Renginio pradžioje aktorius Saulius Balandis ir Valstybinio operos ir baleto teatro solistė Laima Jonutytė atliko keletą fragmentų iš H.
Ibseno filosofinės dramos
Peer Gynt. Antroje dalyje,
skirtoje Nobelio premijos
laureatui romanistui Knut
Haru-sunui, skaitovas Vytautas Sirka skaitė ištraukas iš
K. Hamsuno romanų Badas,
Panas bei autobiografinės
knygos Užžėlusiais takais.
Herbjorg Wassmo, šiuolaikinės norvegų rašytojos
kūrybos ištraukas skaitė
Keistuolių teatro aktorė Aldona Vilutytė, o violončele
grojo Mykolas Rutkauskas.
Lietuvoje išleistos šešios jos
knygos, iš kurių populiariausia tapo trilogija Dinos knyga, Likimo sūnus ir Karnos
kraitis. Projekto "Su knyga
per kultūrinę Europą" metu
buvo pakeliauta po vokiečių,
latvių, danų, ispanų, rusų,
italų, britų, norvegų, estų,
lenkų ir užbaigta su lietuvių
literatūra.
Seniausiąją Lietuvos

pra-

eitį menančioje Kernavėje
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Maldos ir laisvės keliu
Atkelta iš 2-ro psl.

Mok.ėsi Prienų "Žiburio"

ir Kauno "Aušros" berniukų

KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.;
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.;
Hllmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: kelvlr1ad. nuo 12 v.d. Iki 7 v.v. Ir penklad. nuo 11 v;r. Iki 6
v.v.; aekrnad. ruo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI aer 87 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:
BD-179 d. tenn. lnd••••••••••1.50%
180-364 d. tenn. lnd..•••...•1..50%
1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.DO%
2 metų term. lnd611u• .•••... .2.50%
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.10%
5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.25%
1 metų "'cuhllble" GIC ••••••2.50%
1 metų GIC-mat. palūk.••... .2.75%
2 metų GIC-met. palūk.••...•3.25%
3 metų GIC-met palūk.••...•3.75%
4 metų GIC-meL palūk.••... A.10%
5 metų GIC-met palūk.••... A.25%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••1.50%
RRSP Ir RRIF·1 m.tarm.lnd. . .3.50%
RRSP Ir RRIF·2 m.term.lnd•••3.85%
RRSP Ir RRIF-3 m.tarm.lnd. . A.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • A.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.tarm.lnd. • A.60%
Taupo!Nllų sųkallų .........0.10%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.10%
Amerikos dol. kald. pal.
taupymo 8IĮsk. .•••••.•0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų
tenn. lnd•••••••••••••1.75%

IMA UŽ:
.Asmenines paskolas
nuo ..•••.•.• .5.75%
SlllUllN pnkola
nuo ••••••••• .&.75%
Naklln. b.lrla pakalu:
SUnekel61amu
nuol1me1u
1 metų •••...• .5.25%
2metų ••••••• .5.40%
3 metų •••...• .5.50%
4 metų ••••••• .5.80%
5 metų •••...••6.05%
Sukalelamu

nuollm61u
1, 2, 3 metų ..• A.75%

.Duodul1 kometcln„

neldlno/ffmo bufo pas1<o1u

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ Ir GRYNŲ PINIGŲ
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE
Mūsų

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

DEŠIMT STIPENDIJŲ STUDENTAMS,
KURIAS GAUS

STUDENTAI·
KOOPERATYVO NARIAI
PRAŠOME /TEIKTI PRAŠYMUS

IKI RUGSĖJO 30 D.
Prašymo anketą rasite www.rpul.com
Įvertinant prašymus bus atsižvelgta į mokslo pasiekimus

ir studento dalyvavimą

bendruomenėje

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

e l~:g

COfP. BROKERAGE'

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

Laima Sližauskas

gimnazijoje, kurią baigęs tarnavo Lietuvos kariuomenėje
Kaune, Šančiuose ir Aukštojoje Panemunėje. 1932 m. leitenanto laipsniu baigė Lietuvos Karo mokyklos aspirantū
rą. 1932-1934 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo
statybą. 1937.VI.13 baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir
vyskupo Antano Karoso buvo
įšventintas kunigu. Primicijos
įvyko 1937.VI.24 Išlaužo
šventovėje. Paskirtas vikaru
Miroslavo, vėliau Suvalkų Kal·
varijos parapijoje, kur tuo metu klebonu buvo prel. Myk.olas Krupavičius. Nuo 1941 m.
spalio mėn. iki 1945.VIII.29
Pakuonio parapijos vikaras,
klebonas. 1945.VIII.29 buvo
areštuotas ir be teismo išvežtas į Rusijos gilumą. Dirbo
prie geležinkelio Pečioroje ir
Kočmese (Komi ASR). Thikant amnestiją baltiečiams
1947 m. išleistas į laisvę. Apsistojo Kaune. Buvo Aleksoto
parapijosvikaras, Vilkaviškio
parapijos klebonas.
1949.V.3 SSSR aso
("trojkos") už akių nuteistas
25-eriems metams. Kalėjo
Vorkutoje, dirbo 7 ir 16-oje
šachtose. Po Stalino mirties
išleistasi laisvę 1956 m. liepos
mėn. Nuo 1956 m. rugpjūčio
mėn. dvasininko darbas: Šančių parapijos altarista., Lukšių
-vikaras, Ūdrijos parapijos
klebonas. 1964.Il.8 po insulto
paralyžiuotas. Šiek tiek apsveikęs 1965.VIII.20 paskirtas
Aukštosios Panemunės parapijos altarista. Mirė 1980.1.22
pasikartojus insultui.
Biografinę kunigo Anta-

------„l

no J ančausko medžiagą papildo ses. Albinos Giniūnai
tės, išdirbusios Kauno Didžiosiose klinikose 46 metus, prisiminimai: "Kartą viena pažįs
tama moteris iš periferijos
man papasakojo apie tai, kad
Ūdrijoj labai vargsta ir serga
kunigas, buvęs politinis kalinys, niekas jo negydo. Susirū
pinau. Tuo metu greitosios
pagalbos vairuotoju dirbo SJ
kunigas Albinas Dumbliauskas, kuriam sovietų valdžia
buvo uždraudusi eiti kunigo
pareigas. Aš pakalbėjau su
juo - sutiko parvežti tą kunigą
Kaunan. Tuomet susitariau su
Il-ojo Vidaus skyriaus vedėju
gyd. Varžgaliu, kad jį paguldytų į mūsų skyrių. Su kun.
Dumbliausku nuvykome į Ūd
riją. Radome kunigą Antaną
Jančauską bejėgi. Nusigręžęs
į sieną, jis į nieką nereagavo.
Buvo po insulto, .kairioji pusė
paralyžiuota. Slaugančios moterys nieko negalėjo padėti.
Kunigas nustebo, kad iš
Kauno atvažiavo nekviesta
greitoji... Jį parsivežėme į klinikas. Šiek tiek pagerėjus
sveikatai, pastebėjau, kaip kunigas Antanas Jančauskas
ėmėsi skaityti knygas. Nusipirko lietuvių kalbos vadovėlį.
Buvo plačių interesų žmogus.
Aš sakau jam: "Kunige, jūs
toks išsilavinęs, baigęs aukštus mokslus ir dar gramatiką
skaitot?" O jis atsakė, kad visų
laidų vadovėlius peržiūri, naujoves seka. "Kaip gi kitaip juk tai lietuvių kalba!" Gal jis
dar norėjo sudaryti k.oltj giesmynėli ar maldaknygę. Mūsų
skyriuje jį gydėme apie 2 mė
nesius. Po to vėl grįžo į Ūdriją.
Kunigas Antanas Jančaus
kas ilsisi greta savo 27-erių
metų 1941 m. žuvusio brolio

ir kitų artimųjų. Akivaizdu,
kad ir jis dalyvavo Lietuvos
patriotų kovoje su raudonojo
šėtono pasiuntiniais, nusiaubusiais jo gimtinę. Jau per
1941 m. birželio sukilimą Pakuonio apylinkių vyrai vijo
bolševikus iš gimtojo Pakuonio. Buvo ir aukų. Vėliau, kai
kurie, net sužeisti, kovėsi
Daukšiagirėje. Vyko aršūs
partizanų susirėmimai ir kautynės Mačiūnuose, Margininkuose, Nuotakų. kalne, Laukiškėse, Šilavote. Liejosi lietuvių kraujas Paverkiniuose,
Žemaitkiemyje, visur, kur tik
įžengė okupanto koja.
Siandien kovų vietas ženklina tylūs paminklai ir kryžiai.
Jos plačiai aprašytos dokumentiniuose-publicistiniuose
leidiniuose, kurie įamžino
didvyrių vardus. Šiose vietose
kovojo legendinis Mažytis·
Kazimieras Pyplys, jo pusbroliai 6 broliai Juodžiai su savo
tėvu, panemunių sakalai 3
broliai Marčiulioniai, 5 broliai ir sesė Senavaičiai, Gelčiai
ir daugelis kitų. Kaip galėjo
jiems nepadėti savo krašto
patriotas - kunigas, atsargos
karininkas, okupantų nuteistas už ištikimybę Lietuvai 25eriems metams katorgos? Kunigo Antano Jančausk.o vaidmuo Laisvės kovose dar neišryškintas, bet aišku, kad jis
negalėjo likti nuošalyje.
Archyvinėje nuotraukoje
- iškankinto žmogaus veidas.
Kūnas jau paliegęs. Tačiau
dvasia - nepalūžusi. Kadangi
net išeidamas Jis teigė Meilę
- ištikimybės liudijimą. Dievui. Artimui. Tėvynei. Antanas J ančąuskas - tikybos mok.ytoj as. Ejęs Maldos ir Laisvės keliu. Kunigas iš Didžiosios raidės.

SKAITYTOJAI PASISAKO

PAVOJUS IŠ RUSŲ PUSĖS
Šių metų rugpjūčio 19 d. Tėvilkės iiburiuose tilpo Viliaus Bražėno straipsnis Globalizmas Lietuvoje. Jau ne kartą p. Bražėnas kalba
prieš globalizmą. Jis priskiria prie globalistų ir
Europos sąjungą (ES). Gaila, niekas neatsako
į p. Bražėno aikčiojimus.
Man atrodo, nėra reikalo atsakyti į Bražėno straipsnį ilgu išvedžiojimu, o užtenka
atsakyti keliais sakiniais. Jei prieš Europos
sąjungą kalbėtų didelių valstybių tokių kaip
Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos politikai, būtų suprantama. Jos pačios per sąjungą

""i-------

yra pajėgios apsiginti nuo pavojingo priešo
Rusijos. Bet kai p. Bražėnas gąsdina globalizmo pavojum Lietuvą, kad ji priklauso Europos
sąjungai, čia jau tikrai nerimtas politiko
aikčiojimas.

Argi p. Bražėnas nemato, kad Lietuvai didesnis pavojus yra iš rusų pusės, o ne iš Europos sąjungos? Kiekvienas patriotas lietuvis turėtų džiaugtis, kad mes buvom laimingi ištrūkti
iš Sovietų "rojaus" ir patekti į Europos sąjun
gą. Kad Lietuva neištirptų tautų katile, čia kitas klausimas. Reikia kelti lietuvių patriotizmą.
Dr. Petras Jokubka, St. Pete, FI.

pirkimo ir pardavimo atstovė
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.
TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (n eš.)
FAX: 416-227-2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

Fondas
Foundation

'lndependenUy Owned and Operated, REALTO~

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 501

Tel.: 416-889-5531

Elektroninis paštas: k lfondas@ on.aibn.com

@RTODONTĖ
Dr. Skaistė Našlėnaitė
0.0.S., M.Sc., Ortho. Oip., FRCO (C)

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

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

Kviečiame mažus ir didelius!

Per 46 metus Jūsų sutelk.tas 4.94 min. dol. Fondo
pa151indinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!
R;:ištlnės

d;:irbo v;:il;:indos: plrm;:id. Ir trečl<1d. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p.
Telefon;:is ;:its;:ikom;:is nuo plrmad. Iki penkt;:id. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo paj;:imų mokesčių.

Bilietai i Lietuvą 2008
Rugpj ūčio

12 -

rugsėjo

30, 2008

$900
oro uosto mokesčiai papildomai
$250 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

416-221-3113
Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221-4885
gabriete@bdt.ca ONT REG 03228277
~

.
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Ko nereikėtų žinoti...
POLITINĖS ŠYPSENOS

dantį

griežia ant apsivogusių partijų, taigi už
jas nebalsuos. Reikalinga Pensininkų partija.
Reikia? Bus!
Ir susikūrė Kaune Pensininkų partija, kurios
pirmininku išrinktas buvęs sovietinės armijos
karininkas. Partijoje įvesta statutinė drausmė,
kurioje pulkininko sprendimai nesvarstomi, o
tik vykdomi! Tu.o tarpu susikūrę skyriai, o ypač
sostinėje, jau demokratijos paragavę, nutarė
elgtis kaip deklaruoja Lietuvos konstitucija, todėl labai greitai "nusvilo sparnus".
Vienuolikos skyrių pirmininkai pareiškė
nepasitikėjimą vykdoma PP pirmininko V.J.
Kadžio sukarinta veikla, tai jis tuos vienuolika
kaipmat išmetė iš pareigų be tų skyrių valdybų žinios, be medžiagos svarstymo, žodžiu slaptai. Ir taip neutralizavo savo oponentus. Tą
patį padarė ir su rinkimais: be partijos suvažiavimo, be svarstymo taryboje, savų draugelių bū
relyje V.J. Kadžys sudarė sąrašus, susitarė su
pilietininkais, ir pasiruošimas rinkimams buvo
baigtas...
Linksmi rinkimai artėja ir konkurentų
siluetai ryškėja. Tik nematomi ir toliau lieka
šių politinių žaidimų organizatoriai, už virvučių tampantys kaip marionetes visas partijas ir
partijėles. Tarpusavyje besipešančios, bekovojančios, o kai kurių nariai dar ir nuoširdžiai
besitikintys rinkimais pakeisti seimo sudėtį
bei palengvinti varguolių dalią, kaip vis dar tikisi PP Vilniaus skyriaus nariai...
Andrius Stanislauskas

Lietuvoje rinkiminės kampanijos pats
įkarštis: visi, kas susiderėjo - apsijungė. Kas
susipyko -viens ant kito pamazgų šliūkštelėjo.
Visos partijos kedena savo plunksneles, šiaušia kuodelius ir kraiposi - vaiposi prieš rinkė
jus, gundydamos, viliodamos ir tikėdamosis
balsų. Tus partijos, kurios akivaizdžiai apgavo
rinkėjus ir savų nuodėmių nebepaslėps - skaldosi į atskirus frontus, kurie tartum dar riteriai, dar žmonių gynėjai... Kitos - atvirkščiai:
jungiasi ir viliasi sužvejoti anksčiau jų pačių
rankomis naikintų varžovų kontingentą bendraisiais sąrašais. Treti - kuria vis naujus darinius, lyg politikoje ir nesusitepusius, bet TV
ekranuose dažnai matomus, taigi lyg ir populiarius.
Apsivogusios valdančiosios koalicijos, uždraudusios rinkimų metu vilioti rinkėjus pieštukais, trintukais ir kalendoriniais atvirukais,
pačios iš biudžeto "trenkė" šimtamilijoninį kyšį rinkėjams, priėmusios nutarimą pamaitinti
pietumis visus besimokančius vaikus. Ir visai
nesvarbu, kad nėra valgyklų, puodų ir virėjų,
kad ši idėja "fix'' praktiškai neįgyvendinama bet girdis tai galima?! Na, o neįvykdymo kaltė
bus suversta ant kitų galvos„.
Bet blogiausia, kad žmonės jau neina balsuoti, o dar ateinantys - jau beveik vieni pensininkai. Su savo skurdžiomis pensijėlėmis,
pašalpėlėmis ir skurdo skolelėmis. Jie aiškiai

LEDAS

REFRIGERATION

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

~w~v~

DENT.A.L

~.A.R.E

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

TORONTE
ETOBICOKE
ir

23 7 3 Bloor St. West

MISSISSAUGOJ E

Tel.

~
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763-5677
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Palūkanų norma 4.75% (Prime Rate)

INVESTICINĖ

TAUPOMOJI
S4SKAITA

SĄSKAITA

"GIC " INDĖLIAI

PAPI LDOMA
TAUPOMOJI

0.75%

"Plonos24" KAS DIENINIŲ
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI
0.05%
Balansas: $0-$4,999.99
0.10%
0.25%
0.50%
1.25%

$5,000.00 - $9,999.99
$10,000.00-$24,999.99
$25,000.00-$ 59,999. 99
Virš $60,000.00

(pelno padalinimas netaiko mas)

l
2
3
4
5
l

metų

3.35%
3.9 5%
4.40%
4.50%
4.60%

metų
metų
m etų
metų
metų

3.25%

i ške ič ia ma s

"G l C " l N D Ė L l A l
(taikomas peln o padalinima s)

PLANAS 24
įna š ai,
i šėmimai ,
čekių patarna vimai

Nemokami

+

palankūs
nuoš imčiai

JAV

l
2
3
4
5
l

metų

l
l

metų iškeičiamas

2.75%
3.25%
3.75%
4.10%
4.25%

metų
m etų
metų

metų

metų kas mėnes į
mokamos palūkanos

DOLERIŲ KA S DIENINIŲ

PALŪKANŲ

metų

JAV dolerių

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

TERMINUOTI
INDĖLIAI
dienų

NEKILNOJAMO TURTO
90-179 dienų
PASKOLOS
180- 269 dienų
Atviras, kintamųjų palūkanų
4.75%
l
2
3
4
5

2.25%
2.50%
2.10%

0.25%

metų

5.25%
5.45%
5.60%
5.70%
6.05%

metų

metų
metų
metų

Kome rci nės kre dito paskolos
pagal pare ika lavim ą

suteikiamos

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU
Palūkanų norma+ 0.0% ir aukščiau
ASMENINĖS PASKOLOS
Palūkanų norma + 1.0% ir aukščiau

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS
Palūkanų norma + 2.0% ir a ukščia u

270-364
l metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

dienų

1.60%
1.80%
1.85%
1.90%
2 .20%
2 .50%
2.85%
2.95%
3.20%

I škei čiami prieš te rminą
mažesnia is nu oši mčia is

PENSIJŲ

FONDAI

Kasdi enin ių
kintamųjų palūkanų

l
2
3
4
5

Visi pateikti n u oš imči a i gali b ū ti
ke iči am i be į s p ėji mo

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

m etų
metų

metų
metų

m etų

3.00%
3.50%
3.85%
4.25%
4 .50%
4.60%

M:H
PARAMA

ANTANAS GENYS

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti

informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė

"Jūsų

nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981"

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2

Tel.

(416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS
PATIKI MOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurancc Rcalty Inc.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ P R E N U M E R A T O R l A M S: jeigu savaitrašlio pristatymas vėluoja
daugiau kaip 3-4 dienas, pateikite savo adresą KANADOS PAŠTO BENDROVEI telefonu

1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklalapyje www.canadapost.ca (pasirinkite Resources skyriuje
"Contact us" tada "General Customer Service").
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PARAMOS NUOSIMCIAI

30-89

AIR CONDITIONING A HEATING

LAIDOTUVIŲ

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Nr. 38

BLOOR-ISLINGTON, prie
pranciškonų parapijos; 2 miegamųjų pietų vakarų kampinis
"condominium" su dviem garažo vietomis, kas labai retai
pasitaiko. Penkių minuči ų
nuotolis nuo požeminio. Geras Ontario ežero vaizdas.
Prašo $279,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,
broker

416-879-4937
ari namus 416-231-4937

RE/ MAX WEST REALTY tiesiog
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.IX.23

Nr. 38

Brazilijos

Brazilijos lietuviai skautai savoje "Lituanikos"

lietuvių skautų

stovyklavietėje,

kuri šiemet

švenčia

savo gyvavimo 30 metų

v

Zinios iš Lietuvos

Š.m. rugsėjo 11 d. pradė
tas jaunimo pilietiškumo ska• 2009 metų Europos nietį Vidą Blekaitį aplenkė 7 tinimo informacinis vajus
"Man ne dzin". Jo puslapis
krepšinio čempionato atran- taškais.
internete www .mannedzin.lt,
kos varžybų A grupės paskukurį
rengia Lietuvos jaunimo
tinėse rungtynėse Lietuvos
organizacijų
taryba (LiJOT).
moterų rinktinė išvykoje reŠio
projekto
tikslas - skatinti
zultatu 67:57 įveikė Vokietijos
aktyvų
jaunimo
dalyvavimą
komandą ir pateko į Senojo
visuomeniniame
bei pilietižemyno baigmės rato varžyniame
gyvenime,
gilinti
žinias
bas, kurios vyks Latvijoje. Lieir
susidomėjimą valstybiniu
tuvės grupėje užėmė antrąją
lygiu vykstančiais darbais.
vietą, į priekį praleidusios tik
"Lietuvoje jaunimui atiIzraelio rinktinę. Mūsiškės attenka ypatingas vaidmuo darankos varžybose iškovojo 6 DELFI (Ntr. K. Čachovskio)
lyvaujant šalies formavimosi
pergales ir patyrė 2 nesėkmes.
procesuose, pagrįstuose de•Kauno "Granito-Kario"
• Vilniaus "Lietuvos rymokratijos principais ir žinių
to" jaunimo komanda sėkmin rankininkai žais pagrindinėse
visuomenės kūrimu. Šiuo megai pradėjo Europos jaunimo vyrų EHF Čempionų lygos tu aktyvus jaunimo dalyvavikrepšinio lygos varžybas Vent- varžybose. Atsakomosiose kva- mas pilietiniame gyvenime
spilyje. Vilniečiai 121:59 su- lifikacinio rato rungtynėse yra vienas opiausių iššūkių ne
triuškino aikštės šeimininkus. kauniečiai išvykoje sužaidė ly- tik Lietuvoje, bet ir Europos
• Rugsėjo 9-13 d.d. Iveta giosiomis 32:32 su Bresto sąjungoje. Jauni žmonės turi
Dapkutė Serbijoje dalyvavo "HC Meškov" klubu iš Gudi- reikšti savo nuomonę, ypač
tarptautinės teniso federaci- jos ir dėka daugiau svečiuose
artėjant seimo rinkimams,
jos (ITF) jaunių iki 16 metų pelnytų įvarčių pateko į kitą taip pat Europos parlamento
varžybose "Pancevo Interna- aukščiausios Senojo žemyno rinkimams 2009 metais," - sational Serbia". Penkiolikmetė rankinio rygos ratą.
ko LiJOT pirmininkas Šarū
• D.Ziliūtė laimėjo lenk- nas Frolenko.
Šiaulių teniso mokyklos auklėtinė įveikė visas varžoves ir tynes Italijoje. Lietuvos dviraPasak LiJOT vadovo,
tininkė Diana Žiliūtė, atsto- vienas pagrindinių būdų skatapo nugalėtoja.
•Pasaulio ir Europos gol- vaujanti Italijos komandai tinti jaunimo dalyvavimą polibolo (aklųjų riedulio) čempio "Safi-Pasta Zara-Manhat- tiniame gyvenime - nurodyti,
nė Lietuvos rinktinė Pekino tan", laimėjo Italijoje vyku- kokios priemonės ir sprendiparolimpinėse žaidynėse baig- sias antrąsias lenktynes "Gior- mai liečia patį jaunimą ir prisideda prie jų padėties gerėji
mėje 8:9 pralaimėjo varžybų nata Rosa".
dviratininkė
•
Lietuvos
mo.
Kita priemonė - įtraukti
šeimininkės Kinijos rinktinei
Rasa
Leleivytė,
atstovaujanti
jaunus
žmones į šalies politinį
ir turėjo pasitenkinti sidabro
gyvenimą.
Tai jaunimo inforkomandai
"Michela
Italijos
medaliu.
mavimas
apie
dalyvavimo rinFanini",
laimėjo
Italijoje
vy• Penktojo tarptautinio
kimuose
svarbą
ir pačias dalykusias
šeštąsias
dviračių
lenkVilniaus bėgimo maratono
vavimo
sąlygas
jaunimui su"Giro
del
Valdarno"
tynes
nugalėtojais tapo panevėžie
prantama
ir
patrauklia
kalba.
(102
km).
Europos
jaunimo
tis Kęstutis J ankūnas ir buvusi
Visa
tai
jauni
žmonės
ir
galės
metų)
čempionė
20(iki
23
vilnietė Diana Lobačevsk
rasti
projekto
"Man
ne
dzin"
metė
Lietuvos
dviratininkė
(Maciušonytė ), šiuo metu gyvenanti Didžiojoje Britanijo- baigmėje aplenkė rusę T. An- interneto tinklalapyje www.
mannedzin.lt.
j e. Pusės maratono nuotolį tošin. VP
(21 km 97 m) greičiausiai
įveikė

vilnietė

Živilė

Viršilas.
• Ž. Savickas nesunkiai
laimėjo Lietuvos galiūnų čem
pionatą. Stipriausiu pasaulio
žmogumi tituluojamas Žydrū
nas Savickas nesunkiai apgynė Lietuvos čempiono titulą.
Jonavoje vykusių varžybų
baigmėje iš Biržų kilęs Ž. Savickas surinko 45 taškus ir
antrąją vietą užėmusį biršto-

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,
PACE LAW FIRM
• am

ninė

sukaktį

Ntr. iš žurn. Mūsų Lietuva

"Man ne dzin!": jauni žmonės
privalo eiti balsuoti

9-0 SPORTAS

Balčiūnaitė (1:14.53) ir 22
metų raseiniškis Mindaugas

sukaktis

žalo , atsiradu i

Pagal 2004 m. Jaunimo ratiškumą. Tai suteikia progą
tyrimo rezultatus išsakyti aktualias mintis ir taip
(tyrimą užsakė Jaunimo rei- skatinti bendraamžius nelikti
kalų departamentas prie politiškai abejingais. Taip pat
SADM, buvęs VJRT) per suformuotos jaunimo grupės,
52% apklaustų jaunų žmonių kurios numatytos savivaldynurodė, jog visiškai nesidomi bėse sieks užmegzti tiesioginį
šalies politiniu gyvenimu. O ryšį su jaunais žmonėmis, juos
remiantis 2007 m. tyrimu tik kalbinant skatinti susimąstyti
25% apklaustųjų mano, kad apie pilietiškumą, paskatinti
jaunas žmogus yra pilietiškas, dalyvauti rinkimuose.
Tai jau ne pirmoji LiJOT
kai prisiima atsakomybę (ne
tik prieš artimiausius žmones) užduotis, skatinanti jaunus
ir dalyvauja organizuotojoje žmones dalyvauti rinkimuose.
veikloje ir visuomeniniuose Kartu su organizacijomis redarbuose. Labai maža dalis gionuose 2004 m. buvo rengjaunimo sutinka, jog visuo- tas pilietinis vajus "Man ne
menė Lietuvoje gali turėti įta dzin", kurio pagrindinis tikskos valdžios sprendimams. las paskatinti jaunimą aktyviai
"Tokie rezultatai negali dalyvauti seimo rinkimuose,
būti ignoruojami, ir būtina dė
atnešė itin gerų rezultatų ir
ti visas pastangas, kad padėtis atsiliepimų. 2005 m. vykęs
keistųsi. Aš, kaip pilietis, jau- ilgalaikis pilietinis informacičiu pareigą balsuoti ir išreikšti nis vajus buvo tęsinys "Man
savo valią rinkimuose. Tiems, ne dzin" projekto, o 2007 m.
kurie abejoja, norėčiau pasa- vykę renginiai tik patvirtino
kyti, kad neidami į rinkimus tokio informacinio vajaus reimaištaujame ne prieš valdžią. kalingumą šiandieniam jauTvirtai tikiu, kad tikrai galima nimui visoje Lietuvoje.
rasti už ką atiduoti savo balsą,
Primename, kad Lietuvos
tačiau jei manote kitaip - gal- jaunimo organizacijų taryba
būt pats laikas patiems eiti į (LiJOT) yra 1992 m. įsteigta
politiką," - teigia Šarūnas didžiausia nevyriausybinių
Frolenko, LiJOT pirmininkas. jaunimo organizacijų sąjunga
Šiemet tinklalapyje www. Lietuvoje, vienijanti 58 šalies
mannedzin.lt jauniems žmo- jaunimo organizacijas ir renėms pateikiama ne tik visa gionines jaunimo organizacijų
informacija, susijusi su rinkė sąjungas. Dėl papildomos injo pareiga, bet ir internetinis formacijos kreiptis: Guoda
dienoraštis, kuriame skelbia- Lomanaitė, Lietuvos jaunimo
mi jaunų žmonių bei įžymių organizacijų taryba (LiJOT),
žmonių pasisakymai, kodėl jie projekto "Man ne dzin" koorbalsuoja, taip pat jaunų žmo- dinatorė. Tel.: 8 698 16 664,
nių parašyti straipsniai apie el. paštas: Guoda@lijot.lt,
pilietiškumo vertybes, demok- tinklalapis www. lijot.It.
padėties

•
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Europos jaunimo
festivalis Vilniuje
2009 metų liepos 26-31 dienomis Vilniuje įvyksiantis
Europos jaunimo festivalis "Jauna Europa, jauna Lietuva!"
užtikrins tarptautinių kultūrinių mainų galimybę ne tik Europos sąjungos, bet ir kitų senojo žemyno šalių jaunimui.
Jau da~ar projektu domisi jauni žmonės iš Gudijos bei Gruzijos. Sis Jaunimo festivalis - šalies programos "Vilnius Europos kultūros sostinė 2009" dalis. Tai 50 jaunimo projektų per 5 dienas visame Vilniaus mieste!
Informaciniame seminare šio festivalio paraiškų teikė
jams daugiau nei pusšimtis įvairių Lietuvos jaunimo organizacijų išsakė tvirtą apsisprendimą teikti paraiškas paskelbtame projektų konkurse, norėdami tapti šio didelio renginio
dalimi. Paraiškas jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos gali teikti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai
(LiJOT) - šio festivalio rengėjai - iki š.m. spalio l d.
"Besidominčių jaunimo organizacijų įvairovė leidžia
spėti, kad sulauksime labai įvairių projektų - tiek turinio,
tiek formos prasme. Nekantriai laukiame dienos, kai pagaliau sužinosime, kokius projektus pateiks jaunimo organizacijos. Kol kas, atrodo, kad 2009-ųjų liepos mėnesio pabaiga,
kai vyks Europos jaunimo festivalis, bus išties įdomi. Vilnių
užplūs ne tik jauni žmonės iš kitų šalies miestų, bet ir iš visų
Europos šalių. Tarptautiniame festivalyje bus gausu įvairių
kultūrinių, socialinių renginių," - sako Šarūnas Frolenko,
LiJOT pirmininkas.
Pasak jo, džiugu matyti Gruzijos jaunimo atstovų bei
mūsų kaimyninių šalių jaunimo, ypač Gudijos, susidomėjimą.
"Manome, kad kiekviena tauta, Festivalio metu pasidalijusi
savo istorija ir tradicijomis su kitais jaunais žmonėmis, sukurs tvirtus ryšius ir ateičiai" - teigia LiJOT pirmininkas.
Gruzijos jaunimas, nepaisant šiuo metu susidariusios
būklės šalyje, išreiškė didelį susidomėjimą Festivaliu ir šiuo
metu ieško partnerių Lietuvoje. Tikimasi, kad organizacijos,
pateikusios paraiškas dalyvauti projekte, besiruošdamos Europos jaunimo festivaliui, ne tik sustiprins savo pozicijas Europoje, susiras naujų partnerių, bet ir puoselės toleranciją
įvairioms kultūrinėms, religinėms, socialinėms grupėms, išmoks jas pažinti ir bendrauti.
Projektus Europos jaunimo festivaliui gali teikti tik Lietuvos respublikoje registruotos organizacijos, tačiau visos
tos privalo turėti ne mažiau kaip 3 tarptautinius partnerius.
Sis požiūris, tikimasi, motyvuos jaunimą bendradarbiauti.
Didžiausią 2009-ųjų jaunimo renginį Lietuvoje organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Tai
1992 m. įkurta didžiausia nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjunga Lietuvoje. Šiuo metu LiJOT vienija 58 šalies
jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų są
jungas, o tai yra daugiau nei 200 000 jaunų žmonių. Daugiau
apie Europos jaunimo festivalį galite sužinoti www.lijot.It.
2009-aisiais Lietuva, minėdama savo vardo tūkstantme
čio jubiliejų, kartu taps ir Europos kultūros sostine. Europos
kultūros sostinė yra sėkmingiausias Europos Komisijos projektas kultūros srityje, kuriame dalyvavo jau daugiau nei trys
dešimtys Europos miestų. Numatoma, kad programa "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" apims daugiau nei
300 kultūros, meno, visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų, renginiuose apsilankys daugiau nei 3 min.
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Dar ne visiškai atsisveikisu vasara, o ir pirmųjų rudens metamorfozių vos paliesti, vėl sugrįžome į mokyklinius suolius. O Daivos Botyri~nės vadovaujamas teatras
"Zalios lankos" - į sceną, kur
jau prieš kelias savaites kolekryvas pradėjo ruoštis 12-tajam
Siaurės Amerikos lietuvių
teatrų festivaliui, kuris šiemet
įvyks Čikagoje spalio 10, 11 ir
12-tą dienomis.
"Žalios lankos" - vaikų ir
jaunimo teatro studija įsikūrė
2004 metų pavasarį prie To-
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ZODIS

Ramanauskas. Tik jo dėka gimiuziklas Eglė žalčių karalienė. Malonu, kad Valdas, negailėdamas jėgų ir laiko, su
lį Nauji karaliaus drabužiai
didžiausiu užsidegimu dirba
(autorė Daiva Čepkauskaitė)
su mažais ir dideliais, derinpagal H. Andersono pasaką.
damas balsus, kantriai "šlifuoYra paruošę keletą Naujamedamas" savo paties sukurtą
tinių programų vaikams su
muziką.
dainomis, improvizacijomis
Primenu tik, kad "Žalios
bei šokiais.
yra vienintelis koleklankos"
Laikui bėgant kolektyvas
šį rudenį repretyvas,
kuris
auga. Prie teatro prisijungia
zentuos
Kanados
lietuvių
vis daugiau jaunimo bei vyresteatrui.
Grupė, kuriai teko
nių teatro mylėtojų. Norinčių
ypatinga garbė ir atsakomybė
mėgėjų netrūksta - tik, kad
pradėti teatro festivalį miubūtų to laisvo laiko! Teatras
Eglė žalčių karalienė.
ziklu
pritraukia ir kitus talentingus
Autorius
Kazys Inčiūra, komžmones, nes be jų spektakliai
pozitorius
Valdas Ramanausnebūtų tokie spalvingi ir įdokas. Visi, vienaip ar kitaip susieti su teatru, labai rimtai
dirba ir rūpinasi, kad spektaklių premjeros būtų sėkmin
gos, o svarbiausia, kad pradė
tas darbas turėtų tąsą.
Vien tam, kad sėkmingai
ir saugiai nuvyktume į Čika
gą, turime surinkti šiek tiek
lėšų. Drastiškai šoktelėjus
benzino kainoms, kelionė nebus pigi. O kur dar teatro scenos dekoracijos, artistų drabužiai, viešbučiai, maistas.
"Žalių lankų" vardu maloniai
kreipiuosi į visus visus, kurie
bent kiek galėtų prisidėti prie
minėtų išlaidų ir paremtų kol
kas vienintelį gyvuojantį teatro kolektyvą Toronte.
Teatro rengėjai šiais metais yra numatę parodyti dvi
teatro premjeras - anksčiau

Zalios lankos
nę

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

mė

minėtą miuziklą Eglė žalčių

karalienė

Miuziklo Eglė žalčių karalienė repeticija, iš k.: (viršuje) Dre- Lina Botyriūtė, Ąžuolas - Aras Puodžiūnas, Uosis Julius Kapeniak, Beržas - Lucas Kapeniak; (apačioje) Žilvinas - Anthon Wasowicz, Eglė - Daiva Ramanauskaitė, Naktonė, Pajūrio močiutė - Jovita Gudelytė, Akmena - Skaidra
Puodžiūnaitė, Graznė - Kristina Pabedinskaitė
bulė

ronto Prisikėlimo parapijos.
Kolektyvo tikslas yra statyti
kuo daugiau veikalų vaikams
ir šeimoms, todėl dauguma jų
spektaklių yra pasakos bei poetiniai pastatymai. Jau pristatė Daivos Čepkauskaitės Bulvinę pasaką, Violetos Palčins
kaitės Aš vejuos vasarą, dabar
intensyviai repetuoja spektak-

mūs.

Dekoracijas, scenografi-

ją bei programėles jiems kuria
dailininkė Akvilė Liaugaudaitė-Minkevičienė, drabužių

di- Ramunė Stravinskaitė,
Roma Rutkauskienė, įvairius
eskizus - Aukštesniųjų kursų
mokinys Lukas Byra.
Didžiulis atradimas teatrui yra kompozitorius Valdas
zainą

ir vaikišką spektaklį
Nauji karaliaus drabužiai.
Premjerų datas netrukus paskelbsime ir lauksime kuo
gausesnio jūsų dalyvavimo ir,
žinoma, finansinės paramos.
Visus, galinčius prisidėti prie
šios misijos, prašytume skambinti teatro administratorei
Reginai Choromanskis tel. l
905 527-6440 Hamiltone ar
Daivai Botyrienei tel. l 905
336-9440.
Teatro vadovė teatro vardu nuoširdžiai dėkoja Kanados lietuvių fondui, Prisikėli
mo kredito kooperatyvui bei
Mindaugui ir Violetai Gedgaudams už finansinę paramą.
Rasa JuozapaitytėKapeniak

žmonių.

Daugiau informacijos galima rasti www.kultūragyyai.lt.
papildomos informacijos kreiptis: Ieva Diliūnienė,
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Europos jaunimo festivalio meninės dalies vadovė, Tel.: 8 6569 4895, el.
paštas: ieva@lijot.lt
Dėl

1

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., 0.L.S .. OLLP.

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7
E-mail : tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

Tarp~utinės. ";leno stovyklos š.m. rugpjūčio 5-15 d.d. Lietuvoje dalyviai-vės prie Rumšiškių etnografimo muziejaus. Kanadai atstovavusios jaunuolės Viltė Grigutytė (klūpo deš.) ir Daina Vilkelytė (stovi trečia iš deš.) prieš roko operos Eglė ka.ralienė i.alčių pasirodymą
Ntr. iš www.semas.lt
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Kotryna Grigaitytė

Š.m. rugpjūčio 15 dieną,
sulaukusi 98 metų amžiaus,
savo namuose Milltown, NJ, į
Amžinuosius namus buvo pašaukta poetė Kotryna Grigaitytė-Graudienė. Buvo gimusi
Būdežeriuose, Vtlkaviškio apskrityje. Tenka pažymėti, kad
didysis varpjujnkas ir Lletuvos
himno autorius dr. Vmcas Kudirka, iš motinos pusės, buvo
Grigaitytės dėdė. Baigusi Saulės gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete
Kaune. Jos literatūriniai gabumai ir poezijos talentas pradėjo reikštis jau nuo 1927

Leonardas Andriekus, "Audronė" Ona Balčiūnienė, Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė,
Pranas Naujokaitis, Jonas Rū
tenis, Vytautas Volertas, Leo-

gamente,

Rudens

sapnai

("Draugo" premija - Maironio metais), Trapus vakaras,
Marių vėjui skambant (lietuvių rašytojų dr-jos premija),

'Jjilos dovana,

~idu prie žemės

(novelių

ir apysakų rinkinys)
ir prozos knygaAuksinukai
Reikia pastebėti, kad tuo
metu New J ersey ir apylinkėse
gyveno gana daug rašytojų:

direktoriaus pareigoms užimti

okupantų daromas skriaudas,
o išlikę tėviškės vaizdai nedavė jai ramybės. Prieš keletą
metų aplankiau ją namuose. Ji
sutiko mane su įprasta šypsena. Tučiau buvo akivaizdu,

kad ją slegia ilgų gyvenimo
metų našta. Mes kalbėjome
ilgokai apie daug ką: pasitraukimą nuo rusų okupacijos, apie šiandieninę laisvą
Lietuvą, jos vargus ir sėkmes.
Ji papasakojo įdomų epizodą
apie išlikusį ir išsaugotą dėdės
smuiką... Ji didžiavosi savo
dukra ir sūnumi, kuris ją rū
pestingai globojo ir nepaprastai mylėjo savo dukraitę
Dainą. Sunku buvo atsistebėti
jos dar tokiu šviesiu protu ir
nuoširdumu.

metų.

Po dešimtmečio, 1937 metais buvo išleistas jos eilėraš
čių rinkinysAkys pro vėduoklę.
Artėjant antrąjai sovietų okupacijai, kaip ir tūkstančiai kitų
lietuvių karo metais, ji pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1949
metų persikėlė į Ameriką, kur
su savo vyru Fredu ir savo
dviem vaikais - Rūta ir Raimundu apsigyveno Newark,
New Jersey. Metams bėgant
pasirodė visa eilė jos poezijos
rinkinių: Paslaptis, Širdis per-

KONKURSAS

Laidotuvės įvyko rugpjū

Poetė

a.a. Kotryna Grigaitytė

nardas Žitkevičius. Būdavo
rengiamos literatūros ir muzikos popietės, kurios vykdavo
privačiuose namuose. Kotryna Grigaitytė čia taip pat dalyvaudavo su savo poezijos įna
šu. Tuose pobūviuose prisidė
davo ir čia ~enantys muzikai: Salomėja č.erienė-Mulks,
Algirdas Kačanauskas, Julija
Rajauskaitė, Irena Stankū
naitė, Juozas Stankūnas, Liudas Stukas, Juozas Žilevičius,
Ona Zubavičienė.
Velionė Kotryna Grigaitytė buvo jautrios sielos žmogus.
Ji rašė apie tai, kas ją labiausiai jaudino: tėvynės ilgesį,

čio 20 dieną šv. Petro ir Povilo
Elizabethe, NJ. Mišias atnašavo
kunigas iš kaimyninės lenkų
parapijos. Gedulinių pamaldų
metu Angelė Kiaušaitė giedojo giesmę Į Šiluvos Mariją,
(žodžiai K. Grigaitytės, muzika Alfonso Mikulskio). Po to
ji giedojo J.S. BachoAve Maria ir W.A. Mozarto Ave
rum. Šeimos pageidavimu, Julius Veblaitis smuikavo Amazing Grace ir Dvožako iš Naujojo pasaulio simfonijos temą
Einu namo. Vargonais palydėjo Eric Hougton. Kotrynos
Grigaitytės parašytus paskutinius atsisveikinimo žodžius
jautriai skaitė Irena Veblaitienė. Julius Veblaitis, Union, NJ
lietuvių šventovėje

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 5G 1
tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
LABDAROS fondas Išrašo pakVltavlmus atlefdfmuf nuo pajamų mokesčių

Jūsų

paslaugoms atidaryta antra - nauja sto matologin ė klinika

111~·~-~
DENTAL ~
~
Dr.

Gintarė Sungailienė
(905) 785-3900

(905) 271-7171

115 Lakeshorc Road E.
104-3945 Doug Lcavcns Blvd.
~
Mississauga, ON LSG LES Mississauga, ON LSN OAS
........__ ___, www.watersidedental.ca
www.9thlincdcntal.ca

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

GYDYTOJAS

~~·~~~"'-\?}~· J.;<..~~

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

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

KJ"//rl„ REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2
Parduodanl, pcrkan1
ar lik dėl informacijos
apie namu~. va~arna
miu~. ūkius, žemes
Wa„agos, Stayncrio ir
'"" Collingwoodo apy-

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

SKAMBINTI:

DĖMESIO! TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ naujas fakso numeris:
905-275-4364. Pasiuntus faksą, prašome paskambinti
mums, pasitikrinti, ar gavome Jūsų siunčiamų medžiagų
(tel. 905-275-4672).

ve-

nr/......a..v FOUR SEASONS

DOSNI Š IRDIS ...
GYVENA Alv1ŽINAI

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija paskelbė konkursą
gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Įvertinus iki
rugsėjo pradžios įteik.tus pareiškimus, kuratorija nusprendė
skelbti antrąjį atrankos tarpsnį, kuris tęsis iki spalio 15 d.
Direktoriaus pareigoms užimti ieškomas asmuo, išlaikęs
pirmuosius ir antruosius valstybinius mokytojo egzaminus
Vokietijoje arba turintis kitoje šalyje įgytą atitinkamą pedagoginę ir mokslinę kvalifikaciją. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį, kandidatas privalo puikiai mokėti lietuvių ir
vokiečių kalbas.
Šiuo metu gimnazijai vadovauja ilgametis jos direktorius
Andrius Šmitas, kuris 2009 m. vasarą išeina į pensiją. Oficialų
konkurso skelbimą galima rasti gimnazijos tinklalapyje
www.gimnazija.de.
Rimas Čuplinskas, Vasario16-osios
gimnazijos kuratorijos valdybos pirm.

_ ___,

.____,__

linkėse krcipkilė~

i

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

su

ŠTURMU

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905 • 271 • 8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas

iš namų pagal susitarimą iš To ronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas

1-888-657·4844

~< ES 1'1\ l

Darbo 705-445-8143

Eleklroninis paštas: salvailis@bmls.com
nnklalapis: www.homesgeorgianbay.com

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

MARGUTIS Parcels
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių

Telefonas

(905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d.
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

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

Tel: (416)233-4601

Lougheed Funeral
Home

s300*
•

S~OO*

c~~on is valid o~~~t~'e=-~~:~Pysanka" head o~ off

i'I Ja\ S

ART STUDIO
PAMINKLAI

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

(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

2008.IX.23

Toronto

lietuvių

jaunimo ansamblio

"G l N T A R A S"
VA I KŲ

IR

JAUNIŲ

PIRMOJ I REPETICIJA

įvyks spalio 2, ketvirtadienį, 6.30 v.v.
Anapilyje (2185 Stavebank Rd., Mississauga)

Visus vai ku č i us, norin čius šokti ir gimusius
iki 2001 metų, maloniai kvi eči am e prisijungti .
VI SŲ ŠOKĖJ Ų REG ISTRAC IJA VYKS
PI RMOS REPETIC IJOS MET U
Taip pat prašome į pirmą repeticiją atsinešti
išaugtus tautinius drabužius, šokimo batelius (nagines),
turėsite progą apsikeisti su savo draugais.
"Gintaro" vadovas, mokytojai ir tėvų komitetas

Kl.B TQROJfTO
APYLINKES ZINIOS
KLB Toronto apylinkė pra·

deda savo veiklos sezoną. Seštadienį. mgsėjo 'l:l, S v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje bus
rodomi trys režisierės G. Beinoriūtės filmai, režisierei dalyvaujant. Įėjimas laisva auka, už
kurią bus išduoti kvitai pajamų
mokesčio reikalams. VISUS mielai kviečiame dalyvauti. Rengė
jai - LR ambasada Otavoje ir
KLB 1bronto apylinkės valdyba. lnf.

Kanados patjamq mokes·

ao agentūra (Canada Reve-

nue Agency- CRA) praneša,
kad pastaruoju metu yra platinamas laiškas, neva iš CRA,
reikalaujantis užpildyti formą
'1'2 su duomenimis apie banko
sąskaitas ir užsienio pasą. Šis
laiškas nėra siunčiamas Kanados valdžios CRA istaigos.
Juo norima išgauti asmens n~
skelbtiną informaciją ir pa·
naudoti ją sukčiavimui. Smul·
kesnę informaciją apie tai
galima rasti CRA tinklalapyje
www.cra-arc.gc.ca, ieškoti
"Tux Alert", tada "CRA
Warns of Mail Scam". lnf.

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

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

Savininkas Jurgis

Kulie~lus

Kęstutis Fedirka, gyv. Lietuvoje, ieško savo senelio Alek·
sandro Feclirkos ar bent jo giminių. Senelis, gimęs 1912 m„
karo ar pokario metu emigravo
iš Lietuvos. Rašyti el. paštu:
kestas@pro.peleris.lt.

Lietuviškų renginių

tvarkaraštis
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Seimo rinkimai - už ką
balsuoti?
DELFI tinklalapyje ir kituose ryšiatinklio
informacijos šaltiniuose yra daug ir Įvairios informacijos apie artėjančius (spalio 12 d.) seimo
rinkimus. Eglė Samoškaitė (www.DELFI.It 2008.IX.18) rašo, kad partijos, pagal rinkimų
programas pasidalino i "vanagus" ir "balandžius" -vieni laikosi "kietos" pozicijos tarptautiniuose santykiuose su priešininkais, arba
bendravime su kitomis valstybėmis, pabrėžia
lankstumo bei diplomatijos svarbą.
"Kiečiausiu" požiūriu saugumo ir užsienio
politikos srityje pasižymi Tėvynės sąjunga-Lie
tuvos k:rikščionys demokratai (TS-LKD): po
rugpjūtį kilusio Rusijos ir Gruzijos konflikto,
lietuva turi rūpintis ne tik energetiniu ar kibernetiniu saugumu, bet ir imtis konkrečių priemonių ir ginkluotai krašto gynybai užtikrinti.
Rusija TS-LKD programoje yra įvardijama
kaip pavojaus Lietuvai šaltinis, ir visi siūlomi
veiksmai yra susiję su Rusijos įtakos mažinimu
ne tik Lietuvai, bet ir ES. Krašto gynyba TSLKD partijai yra viena svarbiausių sričių, ji norėtų, kad Lietuvos kariuomenė būtą sudaryta iš
profesionalų, savanorių rezervo ir savanorių
bei šauktinių individualaus rezervo. Užsienio
politikos srityje esminis Lietuvos saugumo garantas šiai partijai yra transatlantiniai ryšiai t.y. JAV ir ES bendradarbiavimas, nes Europa
viena negali atremti Rusijos iššūkių.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
(LVLS) neatmeta Lietuvai kylančių grėsmių iš
Rusijos, tačiau išeitį mato ES institucijų koridoriuose, kalba ir apie lietuves vaidmens stiprinimą NATO. Dar stipriai vyraujant didži'Ųjų valstybių interesams, "valstiečiai" ieškotą sąjungi
ninką ES, bendradarbiautą su kitą valstybių vyriausybėmis. Grėsmėmis jie apibūdina kibernetinio puolimo pavojų, energetinę priklausomybę
nuo vieno tiekėjo, rūpinasi, kaip įveikti terorizmą ar stabdyti masinio naikinimo ginklų plitimą
pasaulyje. Rusijos keliamus nepatogumus LVLS
ragina įveikti Rusijos ir kaimynių demokratizavimu. Kitas .išskirtinas LVLS bruožas - dėmesys
partinės demokratijos stiprinimui, siūlymas

skaidrinti politinių partijų finansavimą.
Socialdemokratai tiki, kad šiuo metu Lietuvai nekyla tiesioginė karinė grėsmė iš jokios
valstybės, bet įžvelgia globalines, nekonvencines grėsmes: terorizmą, prekybą žmonėmis ir
narkotikais, organizuotą nusikalstamumą,
AIDS plitimą. LSDP skatintų patriotiškumo
ugdymą ir mano, kad Lietuvą gali apsaugoti
stipms piliečių nusiteikimas ginti savo valstybę
bei gerai apginkluota profesionalų kariuomenė.
Esamos socdemų, valstiečių liaudininkų,
liberalcentristą koalicijos partneriai socialliberalai deklaruoja remiantys kariuomenės reformą nuo šauktinių iki profesionalų, o esminis
valstybinio saugumo elementas Naujajai sąjun
gai pasirodė - energetinis saugumas.
Liberalų ir centro sąjunga (LiCS), kaip ir
socialdemokratai, laikosi nuostatos, kad tiesioginė karinė grėsmė Lietuvai negresia, tačiau
teigi.a, kad užsienio politikos metodai turi keistis, tik nenurodo kaip.
Opozicinės jėgos - Darbo partija (plius leiboristai), l.Jberalų sąjūdis, "Tvarka ir teisingumas" nesigilina i užsienio politikos bei valstybinio saugumo klausimus, o pasitenkina pareiškimais apie Lietuvos vaidmens stiprinimą
NATO ir ES, dalyvavimą tarptautinėse taikos
palaikymo užduotyse bei demokratijos plėtrą.
"Tvarkiečiai'' teigia remiantys perėjimą i
profesionalų kariuomenę atsisakant šauktinių.
"Darbiečiai" sako vykdysiantys tęstinę užsienio politiką, hl>eralai - panašiai. Pastarieji
nepatenkinti, kad planuojant tarptautines
užduotis naikinama seimo valia ir nori, jog
kiekvienai užduočiai parlamentas pritartų atskirai. Ltberalų sąjūdis, be kita ko, sako pritarsiantis, jeigu bus norima Lietuvoje įsteigti
NATO .karines bazes.
Thlevizijos "žvaigždūno" Arūno Valinsko
vadovaujama Tu.utos prisikėlimo partijos (TPP)
viena išskirtiniausių užsienio politikos principų
yra nepritarimas lietuves mėginimams bet kokia kaina įtraukti į NATO ir ES Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos. lnf.
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Rugsijo .27 d.
Rugsijo 28 d.
Spalio S d.
Spalio 18 d.

Spalio 18 d.
Spllio .24-2.5 d.d.
Spalio 25 d.

Lapkriao 1 d.
Lapkričio .2 d.
Lapkričio 9 d.
Lapkričio 16 d.
Lapkrllio .22 d.
Lapkrllio 30 d.
Lapkrilio 30 d.
Gruodlio 7 d.
Gruodlio 7 d.
Gruodtio 14 d.
Gruodtio 14 d.
Gruodžio .21 d.
Gruodžio 31 d.

Lietuvos filmų vak. - Prisikėlimo parapijoje
lietuvos kankinių parapijos šventė-.Anapilyje
Klasikinės muzikos koncertas -1.N
Lietuvių Namų Rudens vakaras
Prisikėlimo parapijos metinė vakarienė
Dėvėtų drabužių išpardavimas - Pris. par.
KLB Turybos suvažiavimas - Anapilyje
Šiluvos minėjimas - Prisikėlimo parapijoje
Kapinių lankymas
Ateit:inin15q simpoziumas - Prisikėlimo par.
Thatras "Zalios lankos" - Prisikėlimo par.
"Athlyno", "Gintaro" ir "Gyvataro" koncertas
Katalikių moterų Agapė - Prisikėlimo par.
Andriaus Mamontovo koncertas -1.N
Skautų Kūčios - Prisikėlimo parapijoje
Kataliką moterų Anapilio skyr. šventė
''Volungės" kalėdinis koncertas
Kalėdų senelio atsilankymas, koncertas-1.N
lietuvos kan. par•.kalėdinė eglutė-Anapilyje
Naujų metą sutikimas -Anapilyje ir Pris.par.

2009MFįl'AI

Klasikinės muzikos koncertas - l.N
Valentino dienos šokiai -1.N
Vasario 16 minėjimas - Anapilyje
Kovo 11-osios minėjimas - Prisikėlimo par.
Kovo 29 d.
Klasikinės muzikos koncertas -1.N
BalaD.diio S d. Pris.kred. koop. metinis narių susirinkimas
Balandžio S d. "Paramos" kred.koop. metinis susirinkimas
Balandžio 18 d. TėvisKės žiburių 60-metis - Anapilyje
llelAnrliio.24-2.5 d. Dėvėtų drabužių išpardavimas- Pris.par.
Balandžio 26 d. Ansamblio "Gintaras" metinis koncertas
Gegolės 3 d.
Klasikinės muzikos koncertas - l.N
Gegolės 3 d.
Pirmoji Komunija- Prisikėlimo parapijoje
Geplės 10 d.
Motinos dienos koncertas - LN
Ragsijo .27 d. Lietuvos kan. par. metinė šventė - Anapilyje
Spalio 17 d.
Rudens šokiai -1.N
Lapkričio 1 d. Kapinių lankymo diena
Gruodiio 6 d. Skautų Kūčios - Prisikėlimo par.
Gruodiio 13 d. ''Volungės" kalėdinis koncertas - Pris.par.

Vasario 8 d.
Vasario 14 d.
Vasario 22 d.
Kovo 8 d.

KLB 'lbroato apylinkės valdyba
Birutei Jnrleaei
tel. 905 275-8034 ar ralyti eLpaštll bimfe.jpqs@mgen.com.
Pagrindllds tvarkaraštis sn papildymais bus paskelbtas '1Ž
spalio 21 d. amaeryje.
Dėl papildymų prašoma skambinti vabrais

15

Ontarlo

JUSTICE OF THE PEACE

Ontario Court of Justice
lf you are known as a dedicated person of integrily, who is articulate and
objective, the Justices of the Peace Appointments Advisory Committee invites
you to subnit an application for a position as a full-time Justice of the Peace.
A Justice of the Peace is an independent judicial officer who presides over
various proceedings under federal and provinc:ial statutes. The position
requires appointees to travel and to work full days, including some nights
and weekends. This is a lay bench and we are seeking applicants with good
judgment and patience who understand their community and the multicultural
environment in Ontario.
The Justices of the Peace Appointments Advisory Committee reviews and
evaluates applications, conducts interviews and classifies applicants as Not
Qualified, Qualified or Highly Qualified. Classifications are then reported to the
Attorney General, who ultimately recommends individuals for Order-in-Council
Appointments. Applicants who have been chosen by the Committee to be
interviewed will be contacted regarding the next steps.
For further information about the position, the regions of the province, and the
filing requirements for submittfng an application, please visit the Justices of
the Peace Appointments Advisory Comnittee's website at
www.ontariocourts.on.ca/jpaac/en/
Applications must be submitted on the current prescribed application form and
received by 4:30 p.m. on Tuesday, October 7, 2008. lf you wish to apply to
more than one region, you should be aware that your degree of knowledge of
those regions, their culture and issues will be c::onsidered.
Applicants of all backgrounds are encouraged to apply.
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1

Prisikėlimo

Anapilio žinios

parapijos žinios

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį pamaldos
įprastu laiku, 9.30 v.r.; po jų
konfirmantų pamoka Lietuvių
Namų patalpose.

• LR ambasada Otavoje ir
• Lietuvos kankinių šventė
• Sveikinam Lietuvos kan- KLB Toronto apylinkės valdyba
- mūsų parapijos atlaidai -vyks kinių parapiją, parapijiečius ir
kviečia visus į "Filmų vakarą"
rugsėjo 28, ateinantį sekmadie- kunigus, šį sekmadienį švensu režisiere Giedre Beinoriūte
nį. Tą dieną Lietuvos kankinių čiančius parapijos 80 metų
iš Lietuvos Prisikėlimo parapišventovėje Mišios rytą bus tik veiklos sukaktį.
jos salėje, rugsėjo 27, ateinantį
• Praeitą sekmadienį per šeštadienį, 5 v.p.p.
9.30 val. (Mišių 11 val. tą rytą
nebus). Iškilmingos pam~ldos 10.45 v.r. Mišias giedojo "Ret• Padėkos pamaldos sektą dieną prasidės 3 v.p.p. Svęsi kartinis" parapijos choras, o šį madienį, spalio 26, 9.30 v.r. Po
me savo parapijos 80 metų gy- sekmadienį giedos parapijos jų vyks Moterų draugijos puota
vavimo sukaktį. Prašome visas vaikų choras.
Lietuvių Namų didžiojoje salė
• Seselė Paulė Pirmos Ko- je. Bilietus platina prieš ir po
organizacijas iškilmėse dalyvauti su vėliavomis. Iškilmės munijos pamokas ir pokalbį su pamaldų Ana Langienė, 416
bus pradedamos eisena su tėvais pradės šį sekmadienį, 233-0511; pietūs su vynu suauŠvenčiausiuoju iš šventovės į rugsėjo 28. Pokalbiai vyks salė gusiems $30, jaunuoliams 13
kapinių koplyčią, ku~ bus tei- je: angliškai kalbantiems po 9 iki 18 metų $15. Programos
kiamas palaiminimas Svenčiau v.r. Mišių, o lietuviškai kalban- pradžia 11.30 v.r.
• Konfirmacija įvyks sekmasiuoju, o paskui vėl bus grįžta tiems po 10.45 v.r. Mišių.
• Sutvirtinimo sakramen- dienį, lapkričio 2, 11.30 v.r.
ma į šventovę Mišioms. Po Mitui pasiruošimo pamokos prasjšių 5 v.p.p. bus vaišės su meniLietuvių Namų žinios
ne programa Anapilio salėje. dės po Padėkos savaitgalio. Sį
• Rugsėjo 14 d. Lietuvių
Bilietus į vaišes platina Regina sakramentą suteiks vysk. P. Bal- Namų kultūros komisija buvo
Celejewska. Skambinti jai į na- takis, OFM, per Sekmines, ge- susirinkusi veiklai aptarti. Apgužės 31 d. Sutvirtinimo sakramus tel. 416 231-8832.
žvelgta vasaros laikotarpio
mento reikalais rūpinasi Aldo• Rugsėjo 28, sekmadienį, na Bubulienė, 416 236-1236. veikla. Kanadoje Kultūros komisijos kvietimu lankėsi "BaltiAnapilio autobusėlis maldinin• Prie biuletenių buvo prikus veš į Lietuvos kankinių segti vokai šio sekmadienio jos lakštingalos". Tai ansamblis, susidedantis iš penkių talenšventovės iškilmes nuo "Vilantrai rinkliavai, kuri bus daroniaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir atgal ma, Kanados vyskupų pageida- tingų klaipėdiečių jaunuolių,
kurie sėkmingai koncertavo Toparveš po iškilmių.
vimu, Kanados Bažnyčios rei- ronte, Hamiltone, Vasagoje ir,
• Wasaga Beach miesto kalams.
Lietuvos ambasados kvietimu,
Gerojo Ganytojo šventovėje
• KLKM dr-jos mūsų para- lankėsi Otavoje.
vasarinė Mišių tvarka baigsis su pijos skyriaus visuotinis susirin• Rygos ir Šiaulių universišiuo mėnesiu. Spalio 5, sekma- kimas vyks parapijos salėj spa- tetų profesorės lituanistės R.
dienį, Mišios bus jau žiemos lio 5 d., po 12.15 v.d. Mišių. PaKvašytė ir L. Balode pasidalino
tvarka - 2 v.p.p.
skaitą apie finansų tvarkymą,
įspūdžiais apie universitetų
• Mišios rugsėjo 28, sek- ypač saugų investavimą ruo- bendrus mokslinius darbus,
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Juozą šiantis pensijai, skaitys Rasa ruošiamus kartu su Kanados
(Ratavičiūtė) Lannoo. Skyriaus mokslinėmis institucijomis.
Balsį; 3 v.p.p. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo švento- narės jau gamina ir pardavinėja
• Rygos teatro režisieriuspyragus sekmadieniais.
aktorius M. Tenisonas įdomiai
vėj e, rugsėjo 28, sekmadienį,
• Bilietai į metinę parapi- kalbėjo apie Europoje populia10.30 v.r. už a.a. Antaną Berjos
vakarienę
jau platinami sek- rų teatro vaidybos žanrą pannotą; Delbi Šv. Kazimiero šventovėje, rugsėjo 27, šeštadienį, 3 madieniais po Mišių salėje, o tomimą.
kitu metu pas J. Vingelienę,
• Kultūros komisija kasv.p.p. už a.a. Juozą Jurėną.
416 233-8108. Vakarienė vyks met įsigyja naujų filmų. Rugsė
OS
spalio 18 d. Meninę programos jo 21 d. rodytas filmas Vilius
•--111111111111A1111111111111i
U.i K
_ _ _ _ _„_ dalį atliks parapijos jauni solis- Orvidas. Tai jausmingas V.
A.a. Vlado Morkūno 6 m. tai Arūnas Radtke ir Daiva Paš- Landsbergio režisuotas filmas
mirties prisiminimui žmona kauskai tė bei parapijos vaikų apie pranciškoną vienuolį. f ilme rodomas V. Orvidas iš ZeGalina Morkūnienė Tėviškės choras.
• Santuokos sakramentą maitijos laukuose randamų dižiburiams aukojo $100.
priėmė: Gailė L. Miniotaitė su džiulių akmenų kuria mitologiMaironio mokyklos žinios
Peter Hug; Gintautas Baza- nes religines skulptūras, taip
• Tėveliai! Kartais pamokų rauskas su Rimanta Sinkevi- atrasdamas dvasios ramybę. Po
metu mokytojams prireikia su- čiūte; Virginija (Kriaučeliū jo mirties šie kūriniai yra rosisiekti su jumis (vaikas apserga naitė) Hanson su Raymond domi jo buvusioje sodybojemuziejuje, kurį gausiai lanko
ar pan.). Prašome palikti moky- Lamb.
užsieniečiai turistai.
•
Santuokai
ruošiasi:
Jotojams savo telefono numerį,
•Pianistės dr. Janinos Kuznathan
M.
Hurst
su
Lopez
Mokad galėtume su jumis greitai
ra da Silva; Anna Kaminskaitė maitės koncertas - spaliov 5,
susirišti. Ačiū!
• Spalio 11 d. pamokų ne- su J ames Lambie; Indrė M. sekmadienį. Ji s~ambins Sumano, Skriabino, Sopeno kūri
Valadkaitė su Peter A. Paz.
bus - Padėkos savaitgalis.
• Rudens vartotų drabužių nius. VK
• Rugsėjo 20 d. buvo pirma
• Spalio 18 d. rengiamas
diena Aukštesniems lituanisti- ir daiktų išpargavimas vyks
Lietuvių Namų metitradicinis
niams kursams "Our Lady of spalio 24-25 d.d. Sį išpardavimą
nis
balius.
Koncertuos pop muPeace" mokykloje (tarp Bloor organizuoja parapijos tarybos
zikos
žvaigždė R. Dambrausir Kipling g.). Kursų vedėjas - Labdaros sekcija, kuri prašo:
kas. Bilietai platinami LN ir
Mykolas Slapšys, mokytojos - nevežti vartotų kompiuterių,
sekmadienio popietėse.
Gitana Judvytytė ir Rasa Ka- nes tam pareikalavimo nėra;
peniak. Živilė
kas turi smulkių baldų, skam- JOTVA CONSTRUCTION. Atbinti Birutei Biretienei 416 261- lieka staliaus, vidaus sienų (dryToronto Jaunimo choras
4312 ar į parapiją 416 533-0621; wall), dažymo, plytelių dėjimo,
sėkmingai dalyvavo 2004 m.
daiktus į salę atvežti ne anks- elektros įvedimo, "plumbing"
čiau spalio 21 d. Reikalinga darbus. Skambinti Algiui tel.
Dainų šventėje Lietuvoje ir
905 824-9821arba416 882-8531.
vyrų talka spalio 21 d., 9 v.r.
2006 m. Dainų šventėje Či
Laukiame namuose keptų pykagoje. 2009 m. vasarą Lieragų, kurie labai gerai perkami.
tuvoje vyks Pasaulio lietuvių
• Mišios sekmadienį, rugdainų šventė. Jaunimas, nuo
CON TRUCTIO
sėjo 28: 8 v.r. už gyvus ir miru16 iki 30 metų, nedainuojansius
parapijiečius;
9
v.r.
~
a.a.
Jatis kituose choruose, norintis
REMONTAI
niną, Stasį ir Virginiją Cerniausvidaus ir išorės; 15-os metų
dalyvauti šioje šventėje, yra
kus; 10.45 v.r. už a.a.Polę Tumpatyrimas; profesionalus,
kviečiamas į repeticiją, kuri
kokybiškas darbo atl ikimas.
pienę, a.a. Emiliją ir Joną Alekvyks rugsėjo 28 d., 4 v.p.p.
sas, už a.a. Antaną ir Agnietę
Prisikėlimo parapijos muPerkant ar parduodant
Kėžinaičius; 12.15 v.d. už a.a.
zikos kambary. Negalintys
namą verta paskambinti
Sigitą Linkienę.
dalyvauti šioje repeticijoje
ALVYDUI GRIGUČIUI
REIKALINGA vidutinio amyra prašomi palikti žinutę
žiaus
moteris,
kuri
gyventų
cell : (416) 560-0122
Prisikėlimo parapijoje, tel.
kartu ir atliktų namų ruošos
namų: (905) 848-9628
416-533-0621.Int
darbus. Tel. 905-886-6963.

l

l

~

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

Labai jaukiai praėjo susitikimas su režisiere Giedre Beino21 d. Aušros Vartų salėje. Susirinko gana gausus
tautiečių būrys. Juos pasveikino, pristat~ ~ežisierę. ir nuš:vie~ė
jos nueitą kelią garbės kons. A. Staškev1čms. Mat~me tr~s f1.lmus, kuriuos dalyviai šiltai sutiko. KLB Montreabo apybukes
pirm. S. Staškevičienė padėkojo viešni~i (jai. buvo įteikt.a
puokštė gėlių), kredito unijai LITAS už fmansmę paramą ~r
Danieliui Staškevičiui už technines paslaugas. Dalyvius kava ir
pyragais pavaišino KLB apylinkės valdybos narė D. Jaugelytė
Zatkovic. DS
riūte rugsėjo

Šv. Kazimiero parapija
A.a. Guy Blanchet (1928-2008) mirė rugsėjo 12. Liūdi žmona Julia Mecelytė-Blanchet, brolis Roland, daug dukt~!ėčių ir
sūnėnų. Gedulinės Mišios mūsų šventovėje vy!co rugse10 19 d.
Palaidotas Notre Dame des Neiges kapinėse. Seima prašė vietoj gėlių aukoti "Canadian Cancer Society". Velionis daugelį
metų dirbo "Canada L~arge" bei:i~rovėįe: .
.
Sv. Elzbietos draugijos kavute ir susumkimas Įvyko sekmadienį, rugsėjo 21. Pirmininkė Antoinette Brilavičienė pradėjo
susirinkimą. Matilda Markauskienė vedė maldą, paminėjo neseniai mirusias nares ar šeimos narę/į AlbiIJą Išganaitienę, Lucy
Mikalajūnienės dukterį 0'nthi~, Fr~~ces Ziži~~aitė~~E~gel ~
rą

Ted. Sekretorė Vida L1etuvmnka1te perska1te prae1us10 susirinkimo protokolą. Pirmininkė ir vicepirmininkė Julie VBemotienė papasakojo apie ligonių lankymą. ~dinin~ė Nijolė S~ki~nė
pateikė pajamų ir išlaidų apyskaitą. Nares, kunos atšve~t~ gimtadienius nuo gegužės mėn. iki dabar, buvo pasve1kmtos.
Mickie Tautkienė Qaskelbė šių metų narių skaičių. Buvo parodytos nuotraukos iš Šiluvos šventės mūsų parapijoj birželio lOV d.
Pirmininkė priminė, kad spalio mėn. nebus susirinkimo. Sv.
Elzbietos atlaidai- sekmadienį, lapkričio 16 su pietumis.
Auksinis ratelis pradės rudens veiklą ketvirtadienį, spalio 2.
Šv. Domininko parapija nuo 1990 metų aukodavo šv. Mišias sekmadieniais, 9.45 v.r. mūsų šventovėje, dalyvavo mūsų
parapijos veikloj, grganizavo metines g~lfo var~bas: Se~~
dienį, rugsėjo 21, Sv. Domininko parap11a aukojo ats1sve1ki!11mo Mišias nes Montrealio vyskupija jų parapiją uždaro. Sv.
Mišias kon~elebravo 7 kunigai- mons. Sean H~ iš Montrealio
arkivyskupijos, atsakingas už anglų parapijas, Sv. Kazimiero parapijos kleb. emeritas kun. dr. Feliksas Jucevičius, St. Brendan's
Parish kleb. kun. Paui Pomkoski, kun. Mario Mahuelpan, kun.
Yvon Archambault, kun. Michael McKenna, kun. J acquesAndre Therrien ir diakonas Richard Brisebois. Per pamokslą
mons. Harty, Montrealio Jean-Claude kardinolo Turcotte vardu, nuoširdžiai dėkojo Šv. Kazimiero parapijai už nuoširdų priėmimą Šv. Domininko parapijiečių per paskutinius 18 metų. Po
šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijiečiai vaišino visus susirinkusius
vynu ir sūriu. Iš svečių buvo ne tik politikų kaip Helen Fot~
pulos, merė savivaldybinio rajono Plateau-Mont Royal, bet ir
apie 150 žmonių, kurie buvo pakrikštyti, susituokę ar tėvelius
laidoję šioje parapijoje. Jie dabar įsijungs į anglų St. Brendan's
parapiją. VL
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOK

ST.E. , SU ITE 555, MONTREAL . OUE. H2L 1 L3

: 51 ~286-1 985
Joana Adamon is A.l.B.

LITAS

PV<: 51 ~286-1981
Petras Adamonis C.l.B.

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
IEŠKOME lietuviškai ir angliškai kalbančios auklės 2 m.
mergaitei. Darbas nuo pinnad.
iki penktad., 7 v.r. iki 6 v. v.
Skambinti Monikai tel. 416937-8349.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaujantiems į užsienį
ir atvykstantiems į Kanadą.
Skambinti Mariui Rusinui tel.
416 588-2808 (ext. 26) dienos
metu.

PARDUODAMA prez. A. Smetonos valdymo laikų pilna lietuviškų pašto ženklų kolekcija.
Kaina $2,500. Skambinti tel.
905 238-4888.

ATLIEKAME visus vidaus ir išorės namų remonto darbus,
statome "decks" ir dedame "patios". Skambinti Vytautui tel.
905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (4 16) 763-5161

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

Fax: 416 763-5097

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

