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Sviesos ir ramybės šventė 
''Juk Kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas; 

.... Jo vardas bus ... Ramybės Kunigaikštis" (Iz 9,5) 

BRANGŪS BROLW IR SESERYS KRISTUJE, 
Siunčiu nuoširdžiausius kalėdinius sveikinimus Jums ir 

visiems kitiems, besidarbuojantiems lietuviškose parapijose, misi
jose, bendruomenėse ir organizacijose, skiriantiems savo laiką ir 
jėgas lietuviams trisdešimt šešiose pasaulio šalyse. 

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė žmonijai per savo Sūnų 
Jėzų Kristų: "Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas" (Iz 9,5). 
Per Kristų, kuris yra Dievo dovana žmonijai, mes galime rasti 
kelią į Dievo namus. Iki šios dienos Bažnyčia dalinasi šia dovana 
per Eucharistiją. Jonas Paulius 11 rašė: "Bažnyčia gavo 
Eucharistijos dovaną iš Kristaus, mūsų Viešpaties, kuria Jis 
dovanoja save patį, savo šventą žmogiškąją prigimtį ir taip pat 
savo išganingosios misijos dovaną (Ecclesia de Eucharistia, 11 
sk.). Ir savo kalėdiniame apmąstyme 2005 m. popiežius 
Benediktas XVI sakė: "Kalėdos yra šviesos ir ramybės šventė, tai 
yra vidinės nuostabos ir džiaugsmo diena, kuri apima visą kūriniją, 
nes Dievas tapo žmogumi". 

Lietuviškos Kalėdų tradicijos tedžiugina Jus, teatneša 
dieviškų dovanų Jums visiems, ir tiems, kurie yra brangūs Jūsų 
širdžiai! Tegul Kalėdų slėpinio šviesa visuomet pasilieka Jūsų 
širdyse ir Jūsų namuose! Tegul Kristaus meilė ir Jo dieviškas 
spindesys pasilieka su Jumis per šias Šv. Kalėdas ir per visus 
ateinančius Naujuosius metus. 

Kristus gimė! Skubėkime Jį pagarbinti! 
PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS, 

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai 

~~·~~~~~~·~~~~·~~· 

Kalėdos prasideda 
Betliejuje 

KUN. DR. KĘSTUTIS A. 
TRIMAKAS 

Kalėdos yra dovanų, svei
kinimų bei linkėjimų laikas. 
Deja, daugelis žmonių nesu
vokia tikros Kalėdų prasmės. 
Tad sveikinimai ir linkėjimai 
suskamba kaip tušti žodžiai, o 
dovanomis neapdovanojama 
prasmės nesuvokiančio žmo
gaus širdis. 

Pabandykime atidengti 
Kalėdų paslaptį. Nuolankiai 
artindamiesi prie tos paslap
ties, prašome, kad ji būtų 
mums apreikšta. Dievo ap
reikšti Raštai pranašavo apie 
malonės metą, apie laiko pil
natvę, kada Dangus aplankys 
žemę, kada Dievo malonė bus 
išpilama ant žmonijos, kada 
žmonėms susidarys auksinė 
proga būti paveiktiems Dan
gaus. O tikinčiųjų Bendrija 
nurodo, kad tai jau įvyko pra
našų ir Raštų nurodytame 
Betliejuje daugiau kaip prieš 
du tūkstančius metų. Dar aiš
kiau nurodo tai, kad atėjo Pa
žadėtasis ... O Jis, visų nusiste
bėjimui, buvo pats Dievo Sū
nus, tapęs žmogumi, kad būtų 
tarp žmonių, kad juos išgelbė
tų savo paties gyvybės auka, 
kad juos išgelbėjęs iš egoizmo, 
duotų jiems galią tapti Dievo 
vaikais. Tad Jis pats buvo ir 
tebėra Dievo dovana, atnešusi 
sudievinančios gyvybės dova
ną žmonijai. Tas Jo atėjimo 
laikas buvo pavadintas Kalė
domis, o pats gimimas mini-

mas kasmet. Palyginkime da
barties laikus ir žmones su 
anais laikais ir anais Betlie
j aus gyventojais, kai buvo 
atėjusi laiko pilnatvė ... 

Anie laikai ir šie laikai .•. 
Pasakojama, kad anuo me

tu betliejiečiai (kurie vis dėlto 
buvo ne tokie paprasti, o Die
vo išrinkta tauta, laukianti lai
kų pilnatvės metu Ateisian
čiojo) buvo užsiėmę, neturėjo 
laiko ir neturėjo vietos ki
tiems, ypač "svetimiems ... " 
Tad neparodė svetingumo ki
tiems, kuriems kažko trūko ... , 
kad ir kampo kažkur prisi
glausti. Užimtumas visais lai
kais buvo problema žmonėms 
- rizikinga ir net pavojinga 
problema -ypač praleisti pa
sitaikančią auksinę progą, kaip 
tas užeigos savininkas, pas ku
rį beldėsi ne taip sau eilinis 
žmogus, kuris vis dėlto atrodė 
kaip eilinis ... ir dar negimęs ... 

Ir šiais laikais žmonės sa
votiškai užsiėmę. Jų žvilgsnis 
nukreiptas kažkur kitur - ne 
kur reikėtų. Ir anų laikų ir šių 
laikų žmonės panašūs. Gero
kai panašūs. Ir anie pirko ir 
pardavė. Ir šie parduoda ir 
perka. Vis tuos "reikalingus" 
ir ne taip "reikalingus" daik
tus. Tik dabar jų dar daug 
apsčiau prigaminama. 

Paimti galėtume būdingą 
pavyzdį ar tai iš Kanados, ar 
Jungtinių Amerikos Valstijų ... 

Nukelta į 2-tą psl. 

Piešinys dail. Taidos Balčiūnaitės 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l jau nuo 1949-ųjų, su pagarba ir meile stengdamiesi lietuviškojo žodžio l 
i spindulėlį glausti prie amžinosios Betliejaus šviesos, i 

! ŠV. KALĖDŲ sulaukusius i 
! 2007 metų išvakarėse, l 
l SVEIKINAME l 
'1 visus tautiečius, bendradarbius, skaitytojus, rėmėjus, linkėdami IJ 
~ i ~ branginti ir stiprinti tarpusavio ryšius, siekiant šviesėjančios JJ 
i ateities Lietuvai ir visiems savo tėvynę mylintiems. i 
~ Dėkingi liekame nuolatiniams 'Tėviškės žiburių·· darbuotojams, JJ 
~ , 
~ bendradarbiams, korespondentams, padėjusiems skleistą ~ l savojo žodžio spindulėŲ ryškinti - _ l 
~ Kanados lletuvlų katallkų kultdros draugija "ZiburJ.ar Jj 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kas yra krikščioniškoji 
moralė? 
RASA NORKUTĖ 

Krikščioniškoji moralė neapsiriboja vien tik dvasiniu 
žmogaus gyvenimu, pamaldų lankymu, malda. Apie krikš
čioniškąją moralę turi pamąstyti ne tik katalikai ar kitų reli
gijų žmonės, bet ir tie, kurie nėra tikintys, nes krikščioniško
ji moralė nėra mūsų gyvenimo priedas. 

Dėl gyvenimo nesėkmių, prarastos sveikatos, darbo, 
įvairių negalavimų vargstame patys, varginame gydytojus, 
artimuosius. Jeigu būtume pakantūs moralei, būtume svei
kesni, ir darbas geriau sektųsi. 

Moralinis prigimties įstatymas įrašytas kiekvieno žmo
gaus širdyje nuo vaikystės iki senatvės. Katalikiškoji moralė 
skelbia šiuos pagrindus: krikščioniškąją tradiciją, Romos 
Katalikų Bažnyčios įsakymus, teisingus valstybės įstatymus, 
Šventąjį Raštą. Ir nekrikštytas žmogus, pagaliau ir netikintis 
žmogus, būna doras, darbštus, ne tinginys, ne girtuoklis, va
dovaudamasis proto ir sąžinės dėka. 

Valstybė leidžia įstatymus. Jie turi būti tobuli, priimtini 
bendruomenei. Tie įstatymai neturi prieštarauti žmogaus 
prigimties ir Bažnyčios įstatymams. Žmogus, kas jis bebūtų 
- aukštas valdininkas ar eilinis darbininkas - privalo laikytis 
įstatymų. Nemokėdamas, pavyzdžiui, vairuoti automobilio 
arba išgėręs už vairo, jau pažeidžia įstatymą - saugaus eismo 
taisykles, sukelia pavojų, ne tik savo, bet ir kitų žmonių gy
vybei, patiria materialinį nuostolį. 

Dievo įstatymai: nežudyk, nepaleistuvauk, negeisk sveti
mo vyro ar svetimos moters, taip pat siejasi su sveikata. 

Nežudyk - sulauksi panašaus atpildo. Paleistuvystė - tai 
venerinės ligos, nepagydomasis AIDS ir kitos, jau atslenkan
čios mirtinos ligos. Nepakenks dorybė sveikatai. Svetimote
riavimas ar svetimvyriavimas tai sugriautos šeimos, betėviai 
ar vienišų motinų vaikai, be meilės, be namų, be šilumos. Pa
galiau papasninkaukime kiek sveikata leidžia ne vien Gavė
nios metu. Persivalgymas, nuo svaigalų galvos pametimas -
tolygūs sunkiai ligai. Taip teigia medicinos mokslas, kuris re
komenduoja įvairias dietas, kad žmogus panašėtų į žmogų, o 
ne į maišą, kurį galima prigrūsti daugiau nei telpa. 

Gyventi sveiką, normalų gyvenimą - tai gyventi pagal 
katalikiškąją moralę. O sekmadieniais bent valandai atidėki
me visus darbus ir apmąstykime savo gyvenimą, prisiminki
me Kūrėją, pabūkime mintimis su Juo. Pailsėkime, sukaup
kime jėgas kitai savaitei, mėnesiui, gal metams. Poilsis labai 
reikalingas ne tik maldos minutėms, apmąstymui, bet ir savo 
elgesio patikrinimui. Poilsis fiziškai ir protiškai padeda su
kaupti jėgas. 

Nuostaba ir meilė - jokio kito panašaus gimimo pasaulyje 
nėra buvę, nes tik anuomet Šviesa jame pasklido ... 

Kas atsitiko su 
piemenimis? 

VINCAS KOLYČIUS 
Dažnai kyla mintys, kas atsitiko su 

piemenimis, kurie aplankė ką tik gimusį Jėzų 
per tas pirmąsias Kalėdas? Be abejonės, jie 
buvo paprasti, normalūs piemenys, darbinin
kai, kaip ir daugelis kitų, praleisdami karštas 
dienas ir šaltas naktis tų laikų Palestinoje. 

Betliejaus apylinkės laukuose jų kasdie
ninė rutina buvo pertraukta angelo pasirody
mu ir, kaip Lukas rašo, dievišku paskelbimu: 
"Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didelį 
džiaugsmą„. jums gimė Išganytojas„. rasite 
Kūdikį paguldytą ėdžiose". 

Jie negaišo laiko ir, sekdami angelo 
nurodymus, nuskubėjo į tvartelį pas Kūdikį 
Jėzų. Jie pradėjo pasakoti ir kitiems, ką matė 
ir ką girdėjo. 

Tikriausia tos nakties išgyvenimas juose 
išliko dar ilgą laiką. Tačiau laikui bėgant ir jų 
kasdieninėje rutinoje, saugant savo avių 
kaimenes, daugiau jokių ženklų danguje nebe
pasirodė. Ar tos nakties išgyvenimas dar išliko 
jų širdyse? Ar jų gyvenimas pasikeitė po to, 
kai girdėjo angelo balsą ir žvelgė į akis ką tik 
gimusiam Išganytojui? 

Sunku pasakyti. Tačiau mes žinome, kad 
daugelis, kurie pajunta Jėzaus artumą, priima 
Jį į savo širdis, po daugelio metų vėl grįžta į 
savo rutininę aplinką ir gyvena lyg nieko 
nebūtų jų gyvenime įvykę. Mes lengvai galime 
prarasti tą džiaugsmą, kuris buvo atsiradęs 
pajutus Jėzaus artumą. 

Artėjant Kalėdoms kiekvienas galime save 
klausti, ar mūsų džiaugsmas, entuziazmas ir 
asmeninis santykis su Jėzumi nėra atšalęs? Ar 
nesame pasinėrę tik į savo darbus, rūpesčius ir 
kasdieninę aplinką? 

Mes galime su Dievu kalbėtis kiekvieną 
dieną būdami darbe, kelionėje, namuose. Ga
lime Jam pasakyti, kas mus vargina, kas džiu
gina, ko liūdime. Galime Jam visiškai atverti 
savo širdis. Jis nori išgirsti iš mūsų viską, kas 
yra mumyse, nes mes esame Jam brangūs ir 
Jis mumis rūpinasi. 

Tikriausia, kad tie piemenys niekada 
nepamiršo, kas atsitiko tą pirmąją Kalėdų 
naktį. Nors mūsų gyvenimo kelionėje būtų ir 
tamsių valandų, skausmo ir nusivylimų, ži
nokite, kad buvimas su Jėzumi, buvimas Jo 
artumoje palaikys mūsų dvasią, ir neprarasime 
to džiaugsmo, kurį piemenys išgyveno per 
pirmąsias Kalėdas. 

Kalėdų eglutė ... Dail. A. Abromaitienė 

Kūčios 
Dangaus žiedai lėtai lėtai į žemę leidžias 
Iš dausų sodų žydinčių baltai, 
Erdvėj m elodija su žiedlapiais jų žaidžia, 

Kai švelniai groja fleitom angelai. 

Baltutė staltiesė ant bendro žemės stalo, 
Miškuos ir soduos šerkšno spinduliai, 
Baltumui tam jau nei pradžios, nei galo, -
Tik Meilei eit tokiais baltais keliais. 

O vakarėjant, kai ramybė pasibeldžia, 
Kai atveriam jai širdis ir duris, 

Išgirstame, kaip žemė tyliai meldžias, 

Belaukdama Vilkarė kol sušvis. 

Praneš žvaigždė pasauliui džiugią žinią, 
Kalbės gerumas užstalėj bendroj, 

Šviesos ir meilės jungtį išpažinęs, 
Leis laikas vėl pabūt sakmėj šventoj. 

Pasaulis žvelgia į Betliejaus Kūdikėlį, 

Nusvyra rankos laikę kardą, ietį„ . 

Į žemę leidžias leidžias baltos gėlės 
Šventos nakties ramybėn įsilieti. 

ZITA ČEPULYTĖ, Vilnius 

Kalėdos prasideda Betliejuje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Bet štai ir Lietuvos žmonės niekuo nesi
skiria„. Ir aplinka, ir nuotaikos gan panašios„. 
Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose bei mies
teliuose - įsigalėjo Maxima didparduotuvių 
tinklas. Tose parduotuv~se gali nusipirkti ko 
tik tavo širdis geidžia. Siais metais lapkričio 
mėnesį virš tų parduotuvių pakibo reklama -
Kalėdos prasideda čia. Na„. ir tikrai į tas par
duotuves plaukte plaukia žmonės.„ Visa bėda, 
kad ta neva kalėdinė reklama verčia žmones 
pamiršti tikrąsias Kalėdas. Pamiršę Kalėdas, 
žmonės puola prie daiktų. Tiesa, žmonių nie
kas neverčia„. Jie patys puola prie prekių. 
Reklama gal tik daugiau paskatina. 

Tačiau Maxima ar bet kokioj kitoj parduo
tuvėje nei pažadėto Ateisiančiojo, nei Kalėdų 
neieškokime. Ten jų nerasime, o auksinę progą 
tai tikrai prarasime. 

Ar įmanoma nuoširdi dovana? 
Kalėdos visų pirma yra Dovanos šventė. 

Dievo Sūnus, tapdamas žmogumi, dovanojo 
save žmonijai. Tad suprantame ir žmonių po
linkį dalintis dovanomis. Du mąstytojai-Sart
re ir Marcel, svarstė klausimą, ar žmonės iš vi
so gali nuoširdžiai, be savanaudiškų motyvų, 
kitam duoti dovaną. Jų atsakymas rėmėsi jų 
žvilgsniu į Dievą. Sartre, palaikęs Dievą des
potu, nieko žmonėms nedovanojančiu, Juo 
netikėjo. Tad ir žmones jis laikė savanau
džiais, nesugebančiais nuoširdžiai dovanoti; 
dovanas duoda kitiems tik tam, kad juos pa-

pirktų ir įpareigotų panašiai kuo nors atsily
ginti. Tuo tarpu Marcei pripažino begalinį 
Dievo dosnumą: Jo malonė gausiai pilama vi
siems žmonėms; remdamiesi Dievo dosnumu, 
nesiekdami sau naudos, jie gali duoti dovanas, 
net save dovanoti. 

Dievo dovana mums. Mūsų dovana Dievui 
Kalėdos prasidėjo Betliejuje visa savo die

viškai šventa prasme. O Kalėdų prasmė yra 
ta: Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad pats būtų 
Dovana mums: išlaisvintų mus iš širdies siau
rumo ir įgalintų dovanoti mus pačius Jam ir 
kitiems žmonėms. Tikrai, visoje žmonijos isto
rijoje neatsitiko nieko geresnio, kaip tai, kas 
atsitiko Betliejuje. 

*** 
Kalėdose sveikinam e vieni kitus, kad 

"sulaukėme" Kalėdų. Prasmė yra ta: sulau
kėme Kalėdų šventėse minimo Dievo Sūnaus 
gimimo, - Dievo, kuris yra Dovana mums, 
mus išlaisvinantis iš blogio ir dovanojantis 
mums sudievinančią gyvybę. 

Kalėdose vieni kitiems linkime laimingų 
metų - laimės, kuri įmanoma tik dėl to, kad 
pirmose Kalėdose gimė mūsų laimės 
Priežastis. 

Pagaliau Kalėdose vieni kitiems duodame 
dovanas. Mums pasidovanojusio Dievo Sū
naus galia ir mes galime save nuoširdžiai 
dovanoti Jam ir kitiems brangiems asmenims. 

Tikrai, nieko geresnio negalime daryti 
Kalėdose, kaip tik švęsti Kristaus gimimą, nes 
jų metu ir mes galime gimti Jame. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO CANADA 
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• 

<fttieu tautiečiai, 

:Nueinantys metai sute[k,ia mus visus apmąstymams ir 0ui[čiai. 
§ventas Ąafėaas ir :Naujuosius <fttetus pasitikjme su virtim~ 
nuskg,iarinančia mūsų ir miisų artimųjų gyvenimus. 
<Te6ūnie ateinantys 2007-ji k,upini ažiaugsmo ir Caimės akjmirk,ų, 
te6ūnie tai vi[čių ir [ūkgsčių išsipifr[ymo metai. 
Sveikjnu visus šv. Ąafėaų ir ateinančiųjų :Naujųjų <fttetų proga. 
Laimės ir vifries Jums, Jūsų šeimoms ir Jiisų artimiesiems. 

:Nuoširažiai Jūsų, 

9~rff7?S 
Sigutė Jak]tonytė 

Lietuvos <J\fspu6fik.,os Wepaprasto1i ir Įgafiotoji 
am6asaaorė 1(anaaoje 

Į Naujuosius metus 
Ugniaspalvių raketų purslus 
Nauji metai vėl greitai taškys, 
Paskui bėgs, tarsi vėjas eiklus, 
Ir vis keis tai dienas, tai naktis. 

Suksis laiko rodyklės lėtai, 
Gali šaukt, - neišgirs, nesustos. 
Gena mėnesius - net nemata4 
Bet ne liūdna - džiaugks nuolatos. 

Skubam vėl į naujuosius metus. 

*** 
Kalėdinių varpelių skambesys 
Apskrieja visą mūsų šalį, 
Linkėjimų banga džiugi, šviesi 
Ėjo ir eis, nors sninga, šąla: 

_ Tai delčia, tai jausmų pilnatis, -

Daug laimės ir geros sveikatos! 
O kai ateis naujieji meta4 
Sukit naujų svajonių ratą. 

Neužkelsi likimui vartus. 
~. Jei per žiauriai nebaudžia lemtis, 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, 
Šakiai 

2006.XII.12 Nr. 51-52 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 

~4P-~~4P-ų~~4P-~p~4P-~~~~p~~~ 

~ i 
~ . i 
~ > 
~ Lietuvos respublikos konsulatas l 
{ Toronte i 
~ šv.~lėdų ir l 
Į Cl'{_aujųjų metų proga l 
i Gražina ir aš nuoširdžiai J 
'1 SVEIKINAME ~~ 

\. mielus Toronto ir Kanados lietuvius, ' 
~ linkėdami daug džiaugsmo per šventes, { 
~ sėkmės ir taikos naujais 2007-aisiais metais. J~ 
~ Liudas Vytenis Matukas } 
i Lietuvos respublikos garbės generalinis konsulas Kanadoje } 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~#"~#"~ 
t .L\fistaus . ~*i 
~ . . > i gimimo 1 
Į švenčių 1 
f proga 1 
\ f 
~ siunčiame nuoširdžius sveikinimus J 
{ broliam kunigam, seselėm, visiem -~ 
~ tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. l 

Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 'l 

; ~~s: ~t~it:e:k~ius:'ete:tip~i7a1 ~ūt~ i 
~ } 
\ -..~:: •·1: "c1'~ Kanados lietuvių katalikų l 
~ -,;. ~~,i,~ • . ·~ kunigų vienybės valdyba ~ 

L~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
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v 

TREMTINIŲ GRĮZIMO 

FONDO vardu sveikiname visus 

šv. 

geradarius ir rėmėjus su 

KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2007 metų. 

Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina ją skurdą ir dabar. 

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 
Elektroninis paštas: 

v 

&. 

Tel. : 41 6-889-553 1 
klfondas@on.aibn.com 

• 
UI-

2007-ią, 

t/lllRh( fU!-O'J1L 
šią naktį gimęs Kristus telaimina geros 

valios lietuvius, teikia stiprybės būti tauriais, 

o visai žmonijai - šviesios ateities vilčių. 

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA: 

pirm. dr. A. Pabedinskas, sekr. l. Sungailienė, 

D. Baltrušytė-Sher, L. Baziliauskas, K. Deksnys, G. lgnaitytė, \/. Jonušonienė, 

R. Kalendra, A. Kaminskas, J. Ku/iešius, P. Kuras, kun. \/. Staškevičius, 

\/. Stanevičienė, M. Stanevičius, R. Žilinskienė. 
L. Baziliauskas - administratorius 

KONTROLĖS KOMISIJA: 

J. Kuraitė-Lasienė, R. Sriubiškis, L. Zubrickas 

~--wa~~~~~--wa~~~:°a t LIETUVOS KANKINIŲ ~ 
?) pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia i 
t visiems lietuviams ištvermės t 
?) bei ryžto darbuotis i 
t a t 
?) ~IMUSIOKRISTAUS i 
t pilnutiniam įsikūnijimui t 
t_ mūsų tautoje! ! 
~ ANAPILIO 1t: 
& parapijos kunigai: 1} 

~ prel. dr. Pranas Gaida, ~ 
~ prel. Jonas Staškevičius 1f: 

{Į k:~~~~°:::;:~~:~a:::~:,:~~:s l 1 PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS: l) 
t Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Zita Kružikienė, ti 
& Pranas Vilkelis, dr. Rasa Mažeikaitė, Jonas Ažubalis, ~ 
~ Romas Otto, Valė Jonaitytė, Feliksas Mackus, ~ t Jonas Andrulis, Antanas Matulaitis, Regina Celejewski ~ 
~~~~~~~~~~~ 
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THINKING OF SUMMER ALREADY? 
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair's Direct Summer Rights from Toronto to Helsinki and beyond 

between June 9th and September 8th, 2005 are on sale now! Call your travel agent to book today! Finnair also provides 

year-round service from New York with many convenient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights 

from VancouverJ Toronto and Montreal via LondonJ U.K to Helsinki and beyond. Don't wait! Contact your travel agent now 

to take advantage of Finnair's EARLY BIRO RATES! 

www.finnair.com/ ca 
416 222-0740 or 1 800 461-8651 

FlnnRIR 
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<® MlISU TEV'f l\IEJE 
ENERGETINIAI RYŠIAI yra 1. 7 mln. narkomanų. 

LRT žiniomis, gruodžio Lietuvoje šis skaičius siekia 
4 d. įjungtas povandeninis 68,000. 
elektros kabelis "Estlink", 
sujungęs Baltijos šalių ir 
Suomijos energetikos sis
temas ir išvaduosiantis Bal
tijos šalis nuo energetinės 
izoliacijos, pranešė Europos 
sąjungos (ES) spaudos tar
nyba. Suomijos įlankos dug
nu vingiuojantis kabelis yra 
105 km ilgio. Siekiant galuti
nai padaryti savarankišką 
ES elektros tinklą, bendrijai 
pavaldi energetikos bendrovė 
"'Ifans European Energy 
Networks" didžiausią dė
mesį kreips į kuriamą Len
kijos-Lietuvos elektros tiltą. 

LIETUVĖ EK PAREIGOSE 
Lietuvos atstovė Vikto

rija Šmatko laimėjo atvirą 
konkursą 10 naujųjų ES 
šalių narių piliečiams Eu
ropos komisijos Užimtumo, 
socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generalinio direk
torato Revizijos, kontrolės ir 
vertinimo direktorato direk
tor~s pareigoms. Šiuo metu 
V. Smatko inspektore dirba 
Jungtinių Tautų Pramonės 
plėtros organizacijoje Vie
noje. Ji tapo trečiąja Lietu
vos atstove, konkurso keliu 
užėmusia aukštas ir atsa
kingas pareigas ES institu
cijose. Lietuvė buvo viena iš 
keturių lapkričio 22 d. nau
jai paskirtų Europos komi
sijos direktorių. Išsamią 
informaciją apie įsidarbini
mo ES institucijose gali
mybes galima rasti Užsienio 
reikalų ir Vidaus reikalų 
ministerijų tinklalapyje. 

NARKOMANIJA 

Narkotikų kontrolės 
departamentas lapkričio 23 
d. Vilniuje surengė konfe
renciją apie šios srities 2004-
2006 m. pasiekimus, proble
mas ir perspektyvas. Rengi
nyje taip pat pristatyta Eu
ropos narkotikų ir narko
manijos stebėsenos centro 
(ENNSC) metinė ataskaita 
apie narkomaniją 29 Euro
pos šalyse. Didžiausiu iššū
kiu Europos valstybėms 
tampa vadinamoji polinar
komanija- kai asmuo varto
ja daugiau negu vienos rūšies 
narkotines medžiagas. Kita 
opi problema yra su narko
tikais susijusių mirčių skai
čiaus didėjimas. Tyrimų 
duomenimis, Europoje kas
met nuo kvaišalų perdozavi
mo miršta apie 7-8,000 žmo
nių. Tai sudaro 3% visų jau
nesnių nei 40 metų asmenų 
mirčių. Tokios didėjimo ten
dencijos pastebimos visose 
valstybėse. (Būdinga perdo
zavimo auka Europoje -
ketvirtą dešimtį įpusėję vy
rai, o ne jauni, pradedantys 
narkotikų vartotojai.) Lietu
voje praėjusiais metais už
registruotas 31 su narkoti
nių medžiagų vartojimu su
sijęs mirties atvejis. Euro
poje atlikti tyrimai parodė 
narkotikų kainų gatvėse ma
žėjimo polinkį. Populiariau
sia narkotinė medžiaga Eu
ropoje yra kanapės. Mano
ma, kad Europos sąjungoje 

DRAUDIMŲ RINKA 

Draudimo priežiūros 
komisijos duomenimis šių 
metų sausio-spalio mėne
siais šalies draudimo rinkoje 
buvo pasirašyta beveik 1.146 
bln. Lt įmokų - tai trečdaliu 
daugiau nei tuo pačiu laiko
tarpiu pernai. Toks spartus 
augimas per pastarąjį de
šimtmetį pastebimas pirmą 
kartą. Palyginus su tuo pačiu 
laikotarpiu 2005 m., išmo
kos išaugo 27% ir siekė be
veik 386 mln. Lt. Pasirašytos 
įmokos ne gyvybės draudi
me išaugo 31.3% ir siekė 
829.9 mln. litų. Gyvybės 
draudimo rinka pagal pasi
rašytas įmokas padidėjo 
44.5 % ir sudarė beveik 
315.8 mln. Lt. Per 10 šių me
tų mėnesių buvo sudaryta 
3.5 mln. draudimo sutarčių. 
Ne gyvybės draudime tradi
ciškai aktyviai draudžiamasi 
vairuotojų civilinės atsako
mybės privalomuoju drau
dimu (įmokos siekė beveik 
301 mln. Lt arba 40% dau
giau nei pernai), transporto 
priemonių draudimu - per 
10 mėnesių pasirašyta įmo
kų už 246 mln. Lt, t.y. 31.6% 
daugiau. Taip pat populia
rus yra turto draudimas -
pasirašyta 135 mln. Lt įmo
kų arba 33.1 % daugiau negu 
pernai tuo pačiu laikotarpiu. 

KULTŪRINĖ VEIKLA 
Statistikos departamen

to naujame metraštyje pa
teikiami 2000-2005 m. duo
menys apie įvairias kultū
rines institucijas. Lietuvos 
muziejai per penkmetį su
laukė daugiau lankytojų -
2005 m. beveik penktadaliu 
daugiau negu 2000 m. Teat
ruose pernai lankėsi kas ket
virtas Lietuvos gyventojas. 
Valstybiniai ir nevalstybiniai 
teatrai, kurių šalyje yra 32, 
parodė 4,000 spektaklių, 
juos žiūrėjo 826,000 žiūro
vų. Palyginti su 2000 m., ša
lies teatruose apsilankė 
18% daugiau. Didžiausi po
kyčiai per penkmetį įvyko 
kino srityje. Iš 2000 m. šalyje 
veikusių 109 kino salių 2005 
m. teliko 70. Kino žiūrovų 
skaičius nuo 2000 m. suma
žėjo 40%, o kaime - net 11 
kartų. Per penkmetį mažėjo 
bibliotekų ir jų skaitytojų 
skaičius. Per penkerius me
tus šalyje bibliotekų suma
žėjo net 74-iomis, o skaity
tojų sumažėjo 12%. Tačiau 
vienas skaitytojas vidutiniš
kai dažniau lankosi biblio
tekoje: 2000 m. - vidutiniš
kai bibliotekoje apsilankyta 
11 kartų, pernai - 14 kartų. 
2005 m. išleista 4,223 kny
gos, 434 žurnalai ir 3_75 pa
vadinimų laikraščiai. Zurna-
1ų metinis tiražas nuo 2000 
m. padidėjo 25%, laikraščių 
- 10%, knygų sumažėjo be
veik 30%. Statistikos depar
tamentas vartotojams sutei
kia galimybę nemokamai 
skaityti "Lietuvos statistikos 
metraštį 2006" internete ad
resu: www.statgov1t RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE ii-----
r-~~~~~~~~~~~~~~~P"~~~ t KLB Hamiltono apylinkės valdyba J 
Į sveikina Hamiltono ir apylinkių lietuvius Į 
~ # bei visus tautiečius * ~ 
Į * šv. ~ėdų ir ~* l 
l Cl\T . • • ~ f1, -:.i. '--aUJŲJŲ metų proga ~ 

~ ir linki , 
~ *Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti ~ 

*Kūrybinio impulso Naujiems pradėti -' 
~ *Lengvos laimės rankos, stiprios ~ 
~ sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos J. 
t.-~~~~~~'1;;li;>--~~'1;;li;>--~~'1;;li;>--~~'1;;li;>--J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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„ Nuoširdžiai sveikiname 
mielus savo narius bei visus „ 

lietuvius, gyvenančius 

„ arti ir toli, 

~ ru. :Kalidq 
• „ lll-

• (/lau/ujq melq 

„ 

P,11-0-fJll 
ir linkime laimės, sveikatos, 

Dievo palaimos visuose 
lietuviško ir asmeniško 

darbo baruose. 

Hamilton, ON 
SVEIKINDAMI gimines, 

draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais metais 
Pagalbai Lietuvos vaikams au
kojo: $50 - F. Povilauskienė; 
$40 - E.K Gudinskai; $30 - A. 
Volungienė, M.A. Pusdešriai; 
$20 - E. Grajauskienė, F. Vens
kevičienė. 

Sveikiname visus Hamilto
no lietuvius su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais. Dėkojame 
už jūsų aukas suteikiant reika
lingą pagalbą Lietuvos vaikams. 

PLV komitetas 
LAPKRIČIO 26 D. TURĖ

JOME PROGOS PAMATYTI 
naujausią režisieriaus Puipos 
filmą Dievų miškas, sukurtą pa
gal to paties pavadinimo B. 
Sruogos romaną. Balio Sruogos 
kūryba ne visiems gerai žinoma, 
bet tema apie išgyvenimus kon
centracijos stovyklose nepalie
ka abejingų. Tai psichologinė 
drama. Čia nėra vietos politi
kai, nes tiek fašistinės Vokieti
jos konclageriai, tiek sovietiniai 
Gulagai turėjo vieną tikslą, -
sužlugdyti asmenybę, žmogų 
paversti žvėrimi, galvojančiu 
tik apie tai, kaip išgyventi. Visi 
žmogaus laisvės atėmimo būdai 
yra vienodai baisūs ir tragiški. 
Skirtumas gal tik tas, kad šian
dieninė Vokietija prisiėmė kal
tę už nacių žiaurumus, o Rusija 
iki šiol nesijaučia atsakinga už 
milijonus žmonių, kuriuos kan
kino ir naikino Sibiro tremtyse. 
Esame dėkingi KLB Hamiltono 
apylinkės valdybai už suteiktą 
galimybę pamatyti šį filmą. M.E. 

Iš Britanijos 
Londono 

STASYS KASPARAS 

Siunčiu porą lenkų naujo
sios emigracijos savaitraščių, 
kurių leidžiama daugiau kaip 
40,000 egz. ir dalinama nemo
kamai atitinkamose būdelėse 
didelių gatvių sankryžose. 

Vienas to Express numeris 
yra su lenkų katalikų bažny
čios nuotraukomis. 

Nukelta į 7-tą psl. 

„ a Lietuvių kredito kooperatyvo "Talka" „ 
valdyba, komitetai ir tarnautojai „ 

ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ 



Neužmiršta 
Jau prabėgo septyneri 

metai, kai mirtis pasiėmė iš 
mūsų tarpo solistę Elzbietą 
Kardelienę, kuri savo laiku ne 
tik Montrealyje, bet ir Šiaurės 
Amerikoje, lietuvių telkiniuo
se, džiugino publiką savo 
skambiomis dainomis. O 
Montrealyje savo muzikos 
studijoje mokė jaunąją kartą 
ir supažindino su pianino ir 
liaudies dainų menu. 

Jos atminimas nėra už
mirštas. Norėtųsi, kad bėgan
tis laikas neblėsintų jos atmi
nimo. Todėl Klaipėdos uni
versitete, menų fakultete, jos 
vardu buvo įsteigtas stipendi
jų fondas tenai besimokan
tiems dainavimo. Per ruošia
mą sol. E. Kardelienės kon
kursą ir geriausiai pasirodžiu
siam dainininkui-ei, KUMF 
dainavimo katedros vertini
mo komisijos nutarimu, yra 
suteikiama stipendija. Stipen
dija jiems yra didelė paspirtis 
ir akstinas tęsti studijas. Nė 
vienas iš jų nėra pasitraukęs 
iš pasirinktos profesijos. Jau 
daugelis iš jų yra įsijungę į 

Solistės Elzbietos Kardelienės stipendijų fondo valdyba: (iš k. 
stovi) dr. Donaldas Doell, Antanas Mickus; kompoz. Alek
sandras Stankevičius, sol. Antanas Keblys, Dainius Juras 

Iš Britanijos ... 
Atkelta iš 6-to psl. 

Tai lenkų marijonų cent
ro šventovė "Polish Church 
Our Lady Mother of the 
Church". Joje sekmadieniais 
būna 5 šv. Mišios, dalyvauja 
jose apie 1700 maldininkų. 
Visą kompleksą sudaro: Len
kų katalikų centro namai, la
bai panašūs į Toronto Lietuvių 
Namus, kuriuose veikia salės 
parengimams ir didžiulis, kaip 
Toronto Lietuvių Namų "Lo
kio" klubas. Dar kitame name 
yra vienuolynas "Sisters of the 
Resurrection", dar toliau ki
tas vienuolynas "Sisters of the 

Klaipėdos valstybinį muzikos 
teatrą ir kitus muzikinius ren
ginius. 

Solistės Elzbietos Karde
lienės stipendijų fondo valdy
ba nebūtų pajėgi teikti šios 
stipendijos be rėmėjų pagal
bos. Stipendijų fondo valdyba 
yra labai dėkinga tiems, kurie 
parėmė šį fondą labai dosniais 

Holy Name of Jesus". Ir nau
jasis namas "Kolbe House", 
senesniųjų pensininkų namai, 
iš kurių išvežiojamas šiltas 
maistas Ealing lenkams pen
sininkams. Tėvai marijonai 
maždaug prieš 40 metų turėjo 
teismus su Westminsterio ar
kivyskupija, bet Tėvai marijo
nai laimėjo. 

*** 
St. Andrew Bobola len

kiška šventovė yra centrinia
me Londone. Pamaldose da
lyvauja 1100 maldininkų. 

Ir trečioji lenkų "Our La
dy of Częstochowa" šventovė. 
Ji yra maždaug apie 4 kilo
metrus nuo mūsų šventovės 
šiauriniame Londone. Jai va-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1 sk. .O. 75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ • INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

įnašais. Pažymėtini - kun. 
Juozapas Aranauskas, SJ, ir 
Kanados Tautos fondas. Būtų 
labai malonu ir pageidautina, 
kad buvę sol. Elzbietos Kar
delienės mokiniai prisidėtų 
prie šio fondo savais įnašais. 

A. Keblys, 
sol. E. Kardelienės stipendijų 

fondo pirmininkas 

dovauja kun. Tadeusz Kukla. 
Jis yra D. Britanijos Lenkų 
katalikų "Vicar delegate for 
Polish parishes and priests". 
Sekmadieniais būna 5 šv. Mi
šios. Jose dalyvauja apie 1600 
maldininkų. Londone yra len
kiškos trys šventovės. Visos 
lenkiškos parapijos turi savo
tišką autonomiją; jos nemoka 
anglų vyskupijoms jokių mo
kesčių. Jų vyriausioji vadovy
bė yra Lenkijos vyskupų kon
ferencija. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL.(416)252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans} 
Sav ininkas Jurgis Kuliešius 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A. PLENYS 
3333 Grassfi re Cres. , Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412 
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SVEIKI~„ 
VISUS HAMIL TONO PARAPIJIEČIUS 

IR KANADOS LIETUVIUS 

CJ\:6LĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

ir linkime, kad užgimęs KRISTUS 
atneštų į Jūsų širdis ir namus taiką, 

ramybę ir džiaugsmą. T elydi Jus visus 
ateinančiais metais Viešpa ti es palaima. 

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 

"ĄŽUOLAS~~ 
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 

, šv. Kalėdomis ir su 2007-taisiais metais. 

Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių 

ir ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais. 

~Zlfb~~ Klubo valdyba 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. gruodžio 6 ir 20 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. gruodžio 6 ir 20 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
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... ... ... ... ... ... ... 
Kanados lietuvių katalikių moterų 

draugijos Montrealio skyrius 
SVEIKINA VISUS 

Šv. ~lėdų 
• Ir ~aujųjų metų 

proga ... ... ... .... 

u 

6u l<alėdų ir 
Oaujų metų 

proga 

sveikinam visus 
tautiečius ir geros 

valios žmones -

KLB Montrealio apylinkės 
valdyba 

SVEIKIN Al\;tE 
VISUS 

~ĖDŲ PROGA! 

Užgimęs KRISTUS teatneša į JOsų 
širdis ir namus ramybę ir džiaugsmą. 
Telydi Jus visus ateinančiais metais 

Viešpaties palaima. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. ALOYZAS VOLSKIS ir taryba 

' 
=======: LIETUVI TELKINIUOSE1ti-----

i..===========::::===================~ 

Jonas Karaliūnas (sėdi), atšventęs savo amžiaus 85-rių metų sukaktį St. Catharines, ON, 
draugų tarpe š.m. spalio 18 d. "Mandarin" restorane Ntr. S. Zubrickienės 

Jau 56 metus Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choras gieda ir dainuoja lietuvių 
telkiniuose Šiaurės Amerikoj ir Lietuvoj. -t 

Choras kartu su dirigentu-vargonininku 
muz. LAVRENTI DJINTCHARADZE 

ir choro vadovu ANTANU J. MICKUM, 
su choro komitetu 

SVEIKINA 
visus tautiečius, muzikus ir "TŽ" 

skaitytojus, kur jie bebūtų, 

CJ\!,istaus gimimo šventės 
ir~aujų 2007 metų proga ... 

~uoširdžiai sveil<lname 
visus rėmėjus bei lietuvius, 

gyvenančius arti ir toli 

šv. ~LĖDŲ ir 

~aujųjų metų proga 
ir linkime sveikatos, stiprybės 

ir Dievo palaimos -

Šv. Jono kapinių valdyba 

lietuvių gydytojų kongresą (PPLGK). Tikimės, 
kad pirmojo susitikimo metu pasidalysime paty
rimu, pasaulinio lygio medicinos laimėjimais, jų 
pritaikymo galimybėmis praktikoje stiprinant 
Lietuvos žmonių sveikatą. Pirmojo susitikimo 
metu siektume įsteigti Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungą ir numatyti jos veiklos gaires. Platesnę 
informaciją apie kongresą rasite Kauno medici
nos universiteto tinklalapyje adresu www.kmu.lt. 
Susidomėjusius prašome užpildyti registracijos 
formą. 

Visus susidomėjusius šiuo renginiu prašau 
kreiptis į Kauno medicinos universitete įsteigtą 
LGK organizacinį komitetą šiais adresais: el.paš
tas kongresas@kmu.lt arba Kauno medicinos 
universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 
Kaunas, tel.:+370 37 327204 arba +370 37 
302950. Ypač būtume dėkingi, jei galėtumėte 
perduoti šią informaciją Jums žinomiems lietu
viams gydytojams. Prof. Remigijus Žaliūnas, 

rektorius, PPLGK organizacinio komiteto 
pirmininkas 



Lapkričio 19 d. Delbi vengrų salėje įvyko tradicinė "Multicultural Heritage Association of 
Norfolk" kalėdinė vakarienė. Dalyviai pagiedojo po kalėdinę giesmę kiekviena tautybė savo 
kalba. Nuotraukoje lietuvių grupė gieda Gul šiandieną Ntr. V. Staškevičiaus 

~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

WNDONO SIELOVADA 
Gerbiamiej~ 

Emilija, Alfonsas Kybartai 
Hamilton, Ont. 

Kun. K. Kaknevičiaus Lon
dono parapijos padėties apra
šymo antraštė Parapija be kle
bono yra netiksli. Kai paaiškėjo, 
kad kun. K. Kaknevičius paliks 
Londoną gale rugpjūčio mėne
sio, Kanados lietuvių kunigų 
vienybės posėdyje buvo sudary- -
tas planas, kaip toliau aptar- e![Ą~~~~~~~~~~~~!i)ėla,lcl~~~~~~ 
nauti Londono lietuvius. Rug
pjūčio mėnesį kunigų vienybė 
kreipėsi į Londono vyskupą su 
planu, kad parapija bus aptar
naujama kunigų iš Prisikėlimo 
parapijos Toronte ir Lietuvos 
kankinių parapijos Mississau
goje ir kad paskirtų administ
ratorium-klebonu prel. Joną 
Staškevičių, kuris anksčiau yra 
buvęs Londono lietuvių parapi
jos klebonu. Rugpjūčio 23 iš 
vyskupijos buvo gautas teigia
mas atsakymas šiam planui ir 
prel. J. Staškevičiui buvo su
teiktas tas pats titulas bei teisės, 
kurias turėjo kun. K. Kaknevi
čius. Tai įsigaliojo nuo rugsėjo 
1 dienos ir nebuvo jokio laiko
tarpio, kai parapija buvo likusi 
be klebono. 

Šiuo metu šventovės-salės 
pastatas, kol kas laikinai, yra 
uždarytas, nes buvo rasta, kad 
viena pastato siena iškrypusi ir 
stogas blogoje būklėje. Todėl 
nuo spalio pradžios Mišios yra 
aukojamos netoli esančioje 
anglų šventovėje. Laukiama in
žinierių planų bei įkainojimų, 
iš kurių parapijiečiai ir lietuvių 
bendruomenė galės spręsti, ar 
įmanoma pastatą išsaugoti, ar 
ieškoti kitokių išeičių, kad Lon
dono lietuviai turėtų savas pa
talpas. Kuo. V. Staškevičius, 

Kanados lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas 

LIETUVOS PILIETYBĖS 
REIKALU 

Sužinojau iš Lietuvos am
basados Otavoje (Kanadoje), 
kad Vyriausiojo teismo nutari
mu lapkričio 13 d., pagal Lietu
vos konstituciją, suteikimas 
Lietuvos pilietybės tiems, kurie 
jau turi kito krašto pilietybę, 
yra nelegalus. Todėl ambasada 
nebepriima Lietuvos pilietybei 
gauti prašymų iš tų, kurie nėra 
pasiruošę atsisakyti gyvenamo
jo krašto pilietybės. Taip pat vi
sų, kurie nėra gavę savo piliety
bės prieš lapkričio 13 d., prašy
mai yra sulaikyti. Spauda turėtų 
šį reikalą rimtai išnagrinėti, ka
dangi nutarimai liečia lietuvius 
išeivijoje. PLB šį reikalą kėlė, 
kad visi lietuviai turi būti priim
ti kaip lygūs, nesvarbu kur jie 
gimę. Gal dabar laikas per
svarstyti šį klausimą įrašant į 
Lietuvos konstituciją. (Praneši
mas sutrumpintas. RED.) 

Andrius Gaputis, Toronto 

Linksmų ~ 

Kalėdų švenčių 
Ir laimingų 

Naujųjų metų 
visiems giminėms, 

draugams ir 

pažįstamiems linki -

~f?-?118.l''!~ Julija, Jonas ir Linas Kamaičiai, 
~~ 'tb~~ Algimantas, Gedas Dziemionai, 

Kristina ir Carmen Casalinguida 

~W~\/~~~ 

DENTA..L CA..RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Du bickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 
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mielus draugus ir pažįstamus, 

linkiu jaukių KALĖDŲ švenčių 

bei laimingų, sveikų 

„ Mount Hope, Ont. ... ... ... ... 

Naujų metų -

Alina Kšivickienė, 
Dundas, Ont. 

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 

ir linkime sveikų 
bei laimingų 

Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems -

Janina ir Vytautas Svilai ............... 

\l l / ~lėdų ir 

/cpĄ)\-~ a~!e~~:ro:~~~ 
draugus ir pažįstamus Kanada je 

bei Amerika je sveikina -

Andrius Petrašiūnas, 
London, Ont. 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
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E:> LIETllVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Hartfordo, CT, LB apy
linkės valdyba, vadovauja
ma Viktoro Kogelio, suren
gė pobūvį-balių Švč. Trejy
bės parapijos patalpose. Me
ninę programą atliko Bosto
no vyrų penketukas, vado
vaujamas Daivos Navickie
nės. Skambėjo tradicinės lie
tuvių liaudies dainos, taipgi 
populiarios dainos, dabar 
Lietuvoje dainuojamos. Po 
vaišių į sceną buvo pakvies
tas vietiniams gerai žinomas 
muzikas Jurgis Petkaitis. 
Jam valdybos pirmininkas 
Viktoras Kogelis ir vicepir
mininkas Alfonsas Dzikas 
įteikė JAV LB krašto valdy
bos specialų raštą už nuopel
nus lietuvių bendruomenei. 
Toliau vyko suaukotų laimi
kių loterija, tarp kariu buvo 
Hartforde gyvenančios me
nininkės Aldonos Saimi
ninkienės šiaudinukų pa
veikslas, o taip pat gerai ži
nomo Juozo Liūdžiaus iš
keptas raguolis. Renginyje 
dalyvavo ir svečių iš tolimes
nių apylinkių, tarp jų - buvęs 
LB Connecticut apygardos 
valdybos pirm. Vytautas 
Alksninis, Lietuvos vyčių 
veikloje pasižymėjusi solistė 
Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brockton, MA. Visi dalyviai 
džiaugėsi vakaro sėkme. 

Vokietija 
Liubeko apylinkės lietu

viai reguliariai susitinka pa
bendrauti ir paminėti bend
rų bei šeimyninių švenčių. 
Algis ir Helga Bakšos at
šventė auksinę vedybinę su
kaktį. Išskirtinai šio telkinio 
tautiečiai minėjo LB apy
linkės pirmininko Horsto 
Simono 70 metų amžiaus su
kaktį. Jo pagerbti susirinko 
gausus būrys draugų, esamų 
ir buvusių bendradarbių bei 
svečių. Jie sveikino sukaktu
vininką kalbomis, eilėraš
čiais bei dainomis, dėkojo 
jam už nenuilstamą bend
ruomeninį darbą Liubeko 
apylinkėje per 30 metų. Jis 
stipriai talkino "Samaritų" 
ir "Caritas" organizacijoms, 
padėdamas gabenti labdarą 
į Lietuvą. Į apylinkės rengi
nius atsilanko vis daugiau 
dalyvių. Per Motinos dienos 
minėjimą salė vos talpino 
žmones. Per Vasario 16-osios 
minėjimą buvo svečių net iš 
Hamburgo ir Flensburgo. 
Per Kalėdų šventes Kalėdų 
senelis visada apdovanoja 
mažuosius, o pastarieji atsi
dėkoja padeklamuodami ei
lėraščių, padainuodami. 

Australija 
Kanberos lietuvių bend

ruomenės sąjungos metinis 
susirinkimas įvyko spalio 22 
d. Lietuvių būstinėje, Ha
cket vietovėje. Susirinkimą 
pradėjo ir jam vadovavo 
Viktoras Martišius. Minutės 
tyla pagerbti mirę bendruo-

menės nariai ir apgailėta ne
tektis dr. Kazio Kemėžio, 
mirusio prieš savaitę. Susi
rinkimui sekretoriavo Sigita 
Gailiūnaitė. Pastaroji per
skaitė ir praėjusių metų susi
rinkimo protokolą. Pirm. V. 
Martišius apžvelgė praėjusių 
metų veiklą. Buvo surengtas 
Vasario 16-osios minėjimas, 
kuriame meninės programos 
dalį atliko prof. Vytautas 
Landsbergis, paskambinęs 
pianinu. Vasario 26 d. įvyko 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus ir jo žmonos Al
mos priėmimas. Kovo 8-9 
d.d. prel. Edis Putrimas vedė 
rekolekcijas. Po jų pabend
rauta surengtoje vakarienė
je. Kartu su latviais ir estais 
surengtas sibirinių trėmimų 
minėjimas. Liepos mėnesį 
paminėta Valstybės diena, 
programą atliko Sidnio 
"Dainos" choras. Spalio 12 
d. surengtas priėmimas ad
vokatei Danutei Morkūnie
nei. Jame viešnia iš Lietuvos 
padarė pranešimą ir atsaki
nėjo į klausimus apie teisę 
Lietuvoje. Buvo suteikta fi
nansinė parama "Lietuvių 
namams" Vilniuje, "Ore
mus" Kaune. Apdovanotas 
premija geriausiai baigęs 
Gen. Jono Žemaičio karo 
akademiją kariūnas. Taipgi 
paremtas Dvasinės pagalbos 
centras Klaipėdoje, Almos 
Adamkienės labdaros fon
das, laikraštis Mūsų pastogė, 
pensininkų organizacija "Pa
guoda", LKVS ramovė ir 
skautų "Židinys". Iždo 
reikalais pranešimą padarė 
ižd. Romas Katauskas -
padidėjo pajamos ir investi
nis kapitalas. Revizijos 
komisijos pirm. Jonas 
Mockūnas taipgi patikrino 
ir trijų organizacijų - pensi
ninkų "Paguodos", LKVS 
ramovės ir sporto "Vilkas" 
knygas. Jos vedamos tvar
kingai, išlaidoms pateikti 
pateisinamieji dokumentai. 
Valdyba ir revizijos komisija, 
paprašytos susirinkimo, 
pasiliko darbuotis kitai 
kadencijai. 

Ispanija 
Lietuvos konsulas Va

lensijoje Saulius Labutis 
lapkričio 25 d. Gandijos 
mieste dalyvavo sekmadie
ninės lietuvių mokyklos ati
daryme. Apsilankė taipgi 30 
lietuvių šeimų, Gandijos 
miesto meras Miquel Moya, 
mero patarėjai kultūros, 
švietimo ir mokslo klausi
mais. Lietuvos konsulato Va
lensijoj e pastangomis, šiai 
mokyklai paskirta 600 kny
gų, kurias padovanojo Lie
tuvos Martyno Mažvydo, 
Adomo Mickevičiaus ir 
Technikos bibliotekos. Sek
madieniais Gandijos lietu
vių mokyklą lankys apie 60 
mokinių. Patalpas mokyklai 
parūpino vietos savivaldybė. 
Gandijos mieste gyvena apie 
2000 lietuvių. J.A. 

"Aš vejuos vasarą" 

Scena iš spektaklio "Aš vejuos vasarą" 

Kartu su paskutiniais sū
kuriais jau senokai nukritusių 
rudens lapų, rodos, vis dar ve
jamės jau prabėgusią vasarą. 
Deja, keičiasi metų laikai, o 
su jais ir spalvos. Tuoj pirma
sis sniegas uždengs ir juos. 
Na, o mes, dar vis labai vasa
riškai nusiteikę: tėveliai, sve
čiai, giminės, šiaip Prisikėlimo 
šventovės maldininkai, iš šir
dies plojome jauniesiems ak
toriams, D. Botyrienės vado
vaujamai teatro grupei "Ža
lios lankos", sėkmingai pasi
rodžiusiai su spektaklio prem
jera pagal V. Palčinskaitės 
pjesę Aš vejuos vasarą. 

Neišvengė Didžiųjų kmynų 
smurto ir Pienių miesto me
ras (už tinklo) raudonas Nas
turtas (Matas Zenkevičius) 

Širdis ima pulsuoti vis 
tankiau, kai girdime jaunuo
sius atlikėjus kartojant tuos 
pačius pjesės žodžius, kuriuos 
pirmąkart išgirdome Lietuvo-

je, ir, anot pačios autorės 
(V.P. ), apkeliavusius jau nei 
daugiau nei mažiau, - tik pusę 
pasaulio. 

Iš tiesų, - geri dalykai grei
tai nemiršta, kaip neprapuola 
ir nuoširdus žmogaus darbas. 
Džiaugiamės, kad atkakliai 
padirbėjusi teatro grupė pra
džiugino mus savo nauju spek
takliu. 

Jaunoji karta, emigracijo
je augantys mūsų vaikai, iš tie
sų nėra labai išlepinti lietuviš
ko vaikų meno, juo labiau lie
tuviško teatro. Todėl visi visi 
turėtume kaip įmanydami 
skatinti "Žalias lankas". Kad 
ir koks jis bebūtų: mėgėjiškas, 
žengiantis pirmuosius žings
nius teatras nusipelno didžiau
sios pagarbos ir visokeriopos 
paramos gyvuoti, dirbti, lavin
ti jaunuosius talentus, garsinti 
lietuvių kalbą ir pritraukti 
kiek įmanoma daugiau žiū
rovų. 

Atskiros padėkos verti visi 
prisidėjusieji prie sėkmingos 
spektaklio premjeros. Pir
miausia, žinoma, grupės va
dovė D. Botyrienė, aprangos 
kūrėja R. Stravinskaitė, mu
zikos ir dainų autorė V. Saba
liauskienė, dekoracijų kūrėja 
A. Minkevičienė, jaunoji dai
nininkė S. Puodžiūnaitė ir vai
kučių tėveliai, kantriai vežioję 
savo atžalas į teatro repetici
jas. 

Kvatojomės iš pasipūtėlio 
agrasto, kuris neva "niekad 
neišsigąsta" (L. Kapeniak), 
gailėjomės baisiai nelaimin
gos vis dar neprinokusios 
braškės (J. Melkytė ), dūsavo
me kartu su melancholiška ir 
svajinga konvalija (V. Slapšy-

tė ), - koks balsas! Kartu išgy
venome su mama piene (V. 
Bačėnaitė) dėl jos nuostabių
jų mažylių pūkučių (L. Boty
riūtė ir R. Melkis ), tikrai be 
galo mandagių vaikučių, įsi
tempę klausėmės tokios keis
tos mergaitės Giedrės (D. 

Savimylis pasipūtęs Agrastas 
(Lukas Kapeniak) 

Norkutė ), palaikėme tikrą šei
mos galvą nasturtą (M. Zen
kevičius ). O, visai kaip mūsų, 
suaugusių žmonių gyvenime!.. 
Tačiau kaip smagu trumpam 
sugrįžti į vaikystę! 

Kad naujai gimęs spek
taklis nepabaigtų savo dienų 
čia, Toronte, visi visi kaip įma
nydami turime skatinti "Ža
lias lankas" dirbti ir toliau, to
bulinti visa, kas įmanoma, ir, 
žinoma, suteikti galimybę pa
keliauti. Padėkime atsiskleisti 
jauniesiems žiburiukams, su
teikime jiems galimybę nešti 
lietuvišką žodį į kitas lietuvių 
bendruomenes. 

Rasa Juozapaitytė
Kapeniak 

(Nuotraukos A. Minkevičiaus) 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras" šoka Lietuvių dienų programoje Los Angeles, 
CA, spalio l d. Ntr. D. Puterienės 



Vaiduoklis 
Č. SENKEVIČIUS 

Tuoj po "Halloween" 
vaikštynių Antanėlis ir Jur
giukas, šviesiaplaukiai jau 
šešerių metukų Rimų dvynu
kai, skaičiavo, kiek dienų yra 
likę iki Kalėdų. Sudarinėjo 
dovanų sąrašus, taisė, brau
kė, kad nebūtų vienodi. Kiek 
galvosūkių, kiek įsivaizduo
jamo džiaugsmo, kai Kūčių 
vakare galės atplėšti gražiai 
supakuotas, kaspinėliais per
rištas dovanas! Ak, kaip sma
gu ko nors įdomesnio laukti! 

Labai laukė vaikai ir savo 
dėdės. 

- Ar atvažiuos dėdė Juo
zas? - vis pasiteiraudavo, 
mama atsakydavo: 

- Atvažiuos kaip visada, 
tik būkit geri... 

Tas dėdė Juozas buvo ne 
šiaip sau dėdė. Ir ne kokių 
brangesnių dovanų dalinto
jas. Ne. Dėdė buvo vaikų my
limas pasakotojas. Ko jis jiems 
neprišnekėdavo atvažiavęs. 
Vaikų akyse -jis viską žinan
tis, viską matantis, visur bu
vęs. Nėra kito tokio pasauly
je. Na, o ir jis vaikus labai 
mylėjo. Tai itin išryškėjo po 
baisios tragedijos, kai dėdie
nė su Aldute ir Algiuku, iš
skridusi Lietuvon nebegrįžo. 
Apie baisią lėktuvo avariją 
tada ilgai kalbėjo visas pa
saulis. O žuvusiųjų artimieji 
negalėjo nė žodelio be ašarų 
ištarti. Negali nė dabar. 

Antanėlis ir Jurgiukas 
nuo lango neatsitraukė tėvui 
išvažiavus į oro uostą dėdės 
parsivežti. Kambario kampe 
melsvomis švieselėmis blykš
čiojo eglutė, papuošta lietu
viškais šiaudinukais, apkabi
nėta saldainiukais, kuriuos 
bus galima suvalgyti tik po 
Trijų karalių. Po eglute - do
vanėlės, dovanėlės ... Antanė
liui nuo Jurgiuko, Jurgiukui 
nuo Antanėlio, vaikams nuo 
tėvų, tėvams nuo vaikų, dėdei 
nuo visų ... Kur besuskai
čiuosi... 

Mama Danutė Rimienė 
vis dar virtuvėje. Tos ruošos 
Kūčių dieną su kaupu. Bet 
Kalėdų džiaugsmas ir nuo
vargį slepia. O dar mylimas 
brolelis, tas vaikų numylėti
nis, laukiamas. Kur kitur per 
didžiąsias šventes, kai liko 
vienas, ačiū Dievui, dar svei
kas. Ir visi sveiki - ko dau
giau? Belieka džiaugtis ir dė
koti, dėkoti ... 

-Atvažiavo!.. - šūktelėjo 

APSAKYMĖLIS 

vaikai, abu sutartinai, - ir 
lėkė prie durų. 

- Dėde, dėde!.. - griebė 
už skvernų jam tarpdury pa
sirodžius - griebė ir nebepa
leido - vis sekiojo, vis glaus
tėsi, kol pagaliau atėjo lau
kiamoji valanda. Po maldų ir 
vakarienės dėdė įsitaisė so
foje, o iš abiejų pusių prilipo 
vaikučiai. 

- Taigi, - prašneko dėdė, 
- šį vakarą papasakosiu jums, 
kaip su vaiduokliu kalbėjau. 

- O!..-išpūtė akytes vai
kai, - vai ... duok. . .liu? .. 

- Taip, taip, su vaiduok
liu, su tokiu, kokio ir televizi
joj nerodo ... Tai va, tą Kūčių 
vakarą jau buvo visiškai su
temę, kai išėjau laukan. Net 
vartelių nemačiau. Jau norė
jau išsitraukti lemputę ir pa
sišviesti, o gi žiūriu už kal
niuko didžiulis mėnulis kyla. 
Ir varteliai pasimatė, ir mal
kų sandėliukas iš tamsos iš
lindo. O to sniego blizgėji
mas - žemė kaip veidrodis. 
Tik šešėliai nutįso, mažiukai 
ir labai ilgi, rodos lyg gyvi 
būtų, kaip kokios alkanos ir 
piktos dvasios išsitiesė per 
visą didelį lauką ... O šalta, 
šalta. Garas iš burnos rūksta 
ir čia pat sušąla. Jokio vėje
lio, jokio brakštelėjimo. Tik 
tvora kur ne kur pokšteli, 
gąsdina zuikučius. O tie ne
bežino nė į kurią pusę lėkti. 
Pasiėmiau lazdą ir einu. Taip 
tiesiai per lauką. Gurgžda 
sniegas po kojomis. Kur dau
ba užsnigta, įkrentu iki kelių; 
kol išsikapstau, sušylu, ir vis 
smagiau darosi. O tas mėnu
lis, jau aukštai pasikabinęs, 
žiūri į mane ir kelią rodo. Be 
jo tamsoje būčiau paklydęs. 
O kas tada? .. Taigi žygiuoju 
sau nosį patrindamas, ausis 
pačiupinėdamas, skruostus 
paplokščiodamas. Toks spei
gas! Gali be nosies likti ... Jau, 
rodos, ir pamiškė matyti, ar 
kas nors panašaus? .. 

Tik staiga girdžiu -
~ažkas užpakaly manęs ... 
Slepsi, šlepsi - aiškiai girdžiu. 
Sustoju - nieko. Gerai įsi
klausau - jokio garso. Bet 
kai tik pradedu eiti - ir vėl 
tas pats - kažkas mane seka. 
Atsisukti bijau. Pagreitinu 
žingsnius - ir tas iš paskos. 
Na, jau pakliuvau. Man daug 
kartų tėvas sakė: Kūčių naktį 
neik iš namų. Išsigandęs, 

sukaitęs skubu. Kaip jau bus 
- taip. Va, jau ir _,kapinės pra
deda ryškėti. Zingsnis po 
žingsnio - ir geležiniai vartai 
pasirodo. Tuoj pat - ir ak
meninė tvora, medžiai dideli 
ir kryžiai kur ne kur. Lėksiu į 
kapines, pasislėpsiu. Bet kai 
prieinu - vartai užrakinti, o 
ta tvora tokia aukšta ir plati, 
~ad nė nemėgink perlipti ... 
Sirdis pradėjo smarkiau 
dunksėti - pasijutau sugau
tas. Ir atsigręžiau staiga. Rik
telėjau drebėdamas - didelis 
baltas vaiduoklis stovi prieš 
mane. Galas jau, pamaniau. 
Bet kaip gintis? .. Sukaupęs 
jėgas šūktelėjau: "Kas esi?" 
Kaip iš kokio kubilo storu 
balsu atsiliepė: "Dvasia". 
Klausiu vėl: "Kieno dvasia?" 
Vėl nudundėjo balsas: "Esu 
gero žmogaus dvasia ... o tu, 
Juozai, nebijok, aš gąsdinu 
tik blogus vyrus, tuos atėjū
nus, kurie mūsų partizanus 
žudo ... " Ir su tais žodžiais jis 
dingo. Stoviu ir nebežinau, 
ką toliau daryti. 

Viena žinojau, kad reikia 
žygiuoti toliau, į pamiškę, 
kur manęs laukia būrio vadas 
- partizanas ... 

Dėdė nutilo, susimąstė. 
Dirstelėjo į vaikus - į vieną, į 
kitą. Šie sukrutėjo - įtampa 
atslūgusi, o Jurgiukas tuoj 
pat ir susidomėjo: 

- Vadas, partizanas ... Ko 
jis norėjo, dėde? .. 

- "Dievo pyrago" laukė ... 
norėjo Kūčias lietuviškai 
švęsti ... Taip buvom susi
tarę ... 

- Dėdė plotkelių nešė, -
įsiterpė mama. 

- O!.. plotkelių? - Ir sal
dainių? .. 

Besiaiškinant nuskambė
jo durų skambutis. Tėvelis 
nuėjo, ir tuoj pasigirdo balsai 
"kviečiam visus, užeikit, vai
kai pažais ... ne, ne, ačiū, mie-
las kaimyne ... rytoj ar poryt .. . 
mes pasimelsti važiuojam .. . 
tokios mūsų, lietuvių, tra
dicijos ... O, o ... suprantame ... 
Merry Christmas, Merry 
Christmas" - durys užsidarė. 

- Dėde, dar papasakok 
apie tą jūrininką - sučiauš
kėjo Antanėlis, stipriau pri
siglaudęs: 

- Rytoj, - įsikišo mama, 
- leiskit dėdei pailsėti - tuoj 
bus laikas važiuoti Bernelių 
Mišių ... Gerai? .. 

Nuleidę galvutes vaikai 
laukė, kas bus toliau. 

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, 
kūrybinio impulso naujiems pradėti, 

lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos 
ir džiugios šventinės nuotaikos 

šv. ~lėdų ir 

~aujųjų 2007 metų 
proga linki -

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" 
šokėjai ir mokytojai 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos operos ir bale

to teatras lapkričio 24-gruo
dži o 1 dienomis surengė 
Operos savaitę, kurios metu 
buvo statomi geriausi metų 
spektakliai. Šiais metais tą 
garbę nusipelnė penkios 
operos: Richard Strausso 
Salome, Broniaus Kutavi
čiaus Lokys, Giuseppe Verdi 
Likimo galia (La Forza del 
destino) ir Rigoletto bei J ac
q u e s-Fran co i s-From e n tal 
Halevy Žydė (La Juive). 
Prieš kiekvieną spektaklį vy
ko susitikimai su to spektak
li o režisierium, kur buvo 
proga ne tik klausytis, bet ir 
klausti. 

Richard Strausso Salo
mėją operos tyrinėtojai įvar
dina kaip pirmąją operą, ku
rioje nuosekliai įkūnytos 
Sigmund Freudo psichoana
lizės idėjos. Tai vieno veiks
mo opera, kuriai libretą pa
rašė pats R. Straussas, pasi
naudodamas žydų poetės 
Hedwig Lachmann išversta 
skandalingo britų literato 
Oscar Wilde pjese. Režisie
rius - Vokietijoje dirbantis 
amerikietis David Alden, 
kuris veiksmą perkėlė į šal
tojo karo laikų anoniminę 
totalitarinę Rytų Europos 
valstybę. Dirigavo garsus 
lenkų dirigentas, gyvenantis 
Londone, J acek Kaspszyk. 
Pagrindinius vaidmenis atli
ko Lietuvos scenos prima
dona Sigutė Stonytė (Salo
mėja), lenkų tenoras Pawel 
Wunder (Erodas ), vokietis 
bosas J ohannes von Duis
burg (Johanaanas). 

Broniaus Ku,tavičiaus Lo
kiui, remdamasi XIX š. 
prancūzų novelisto Prosper 
Merimee novele Lokys, pa
s"akojančia istoriją, nutikusią 
Zemaitijos grafų namuose, 
libretą parašė Aušra Jura
šienė. Režisavo Jonas Jura
šas. Dirigentas Martynas 
Staškus. Subtilios ir išradin
gos scenografijos idėjos 
Mindaugo Navako, kostiu
mai Sandros Straukaitės. Pa
grindinius vaidmenis atliko 
yytautas Juozapaitis (grafas 
Semeta ), Inesa Linaburgytė 
(grafienė), Irena Zelenkaus
kaitė (grafaitė Julija). 

Guiseppe Verdi Likimo 
galią režisavo Dalia Ibel
hauptaitė, dirigavo Gintaras 
Rinkevičius. Pagrindiniuose 
vaidmenyse: svečias (turbūt 
iš Gruzijos) "operissimo" 
Badri Maisuradze (Don Ai
varo), kuris "galingo ir sod
raus tenoro kantilena, 'itališ
komis' fermatomis ir išties 
pietietišku vaidmens emo
cialumu bei šiluma" prikaus
tė publiką; Sigutė Stonytė 
(Leonora di Vargas), Dai
nius Stumbras (Don Carlo 
di Vargas), Laima Jonutytė 
(čigoniukė Preciozila). Kitą 
Verdi operą, Rigoletto, reži
savo Gintaras Varnas, kuris 
už šį darbą laimėjo Auksinį 
scenos kryžių; dirigentas -
Martynas Staškus. Pagrindi
niuose vaidmenyse jaunieji 
Lietuvos solistai dirbantieji 
užsienyje, tenoras Edgaras 

Mantvydas (Mantujos her
cogas) ir sopranas Jo ana 
Gedmintaitė (Džilda) bei 
scenos veteranas, baritonas 
Vytautas Juozapaitis (Rigo
letto ). Būtų įdomu sužinoti, 
kas dainavo Maddaleną ar 
Sparafucile - trumpus, bet 
įdomius ir efektingus vaid
menis. 

Operos savaitę užbaigė 
J acques-Francois-Fromen
tal Halevy opera Žydė, ku
rioje tiek vokaliniu, tiek vai
dybinės įtaigos požiūriu vie
nas sudėtingiausių tenoro 
vaidmenų - Eleazaro, kurį 
atliko Chris Merrit, svečias 
iš JAV. Kiti vaidmenys pri
klausė Sandrai J anušaitei 
(Rachelė), Edmundui Sei
liui (p:tincas Leopoldas), Re
ginai Silinskaitei (princesė 
Eudoksija). Šią operą reži
savo svečias iš Vokietijos 
Guenther Kraemer; dirigen
tas - Martynas Staškus. Šių 
metų Operos savaitės prog
rama išlaikė gražią pusiau
svyrą tarp klasikos (Verdi, 
Halevy) ir modernios muzi
kos (R. Strauss, B. Kutavi
čius), tarp nuosaikesnių 
(Likimo galia, Žydė) ir drą
sesnių bei modernesnių (Sa
lome, Lokys, Rigoletto) pa
statymų. 

Alfonso Eidinto, istori
jos profesoriaus, politologo, 
diplomato, istorinis romanas 
Ieškok Maskvos sfinkso, kurį 
išleido leidykla "Versus au
reus" Vilniuje, pirmiausia 
buvo pristatytas Lietuvos už
sienio reikalų ministerijoje 
ir istorinėje prezidentūroje 
Kaune, vėliau autoriaus gim
tinės Kelmės, Tauragės bei 
Vilniaus apskrities A. Mic
kevičiaus bibliotekose. Ro
manas pavadintas Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
vykdytos operacijos kodo 
vardu, kurios metu buvo 
stengiamasi sužinoti, kokie 
sandoriai iš tikrųjų buvo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokieti
jos. Pasak knygos autoriaus 
ir leidėjų, šiuo istoriniu ro
manu siekiama apmąstyti ir 
nušviesti vieną iš skaudžiau
sių lietuvių tautos naujosios 
istorijos lūžių ir patirčių. Ro
manas turėtų padėti atsakyti 
į klausimą, ar Lietuvai pavy
ko išlaikyti savąjį orumą 
lemtingais 1939-1940 metais. 

Romano autorius A. Ei
dintas 1969-1973 metais stu
dijavo Vilniaus pedagoginio 
instituto Istorijos fakultete, 
buvo šio fakulteto Visuoti
nės istorijos katedros asis
tentas, docentas. 1986-1993 
metais dirbo Lietuvos moks
lų akademijos Istorijos insti
tuto skyriaus vedėju, direk
toriaus pavaduotoju. Pradė
jęs diplomatinę karjerą, 
1993-1997 metais buvo Lie
tuvos ambasadorius Kana
dai, JAV ir Meksikai, vėliau 
buvo paskirtas ambasado
riumi Izraeliui, Pietų Afri
kos respublikai, Kiprui ir 
Etiopijai. Šiuo metu dirba 
Lietuvos ambasadoriumi 
Norvegijai. G.K. 
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Vasario 16 gimnazijoje 
BRONĖ LIPŠIENĖ Vokietijos ir Lietuvos menininkų kūriniai. 

Meno galerija Vėlinės 

Šių metų spalio 8 d. Hiutenfelde buvo 
atidaryta meno galerija "Meilė". Galerijos 
iniciatorė yra mūsų apylinkės narė Meilė 
Veršelienė ir jos vyras Petras. Parodos atida
ryme buvo išstatyti mūsų apylinkės narių dar
bai: Meilės Veršelienės, Jūratės Batūraitės
Lemkienės, Izoldos Zacharias ir Marytės 
Dambriūnaitės-Šmitienės. Taip pat buvo iš
statyti Lietuvos skulptoriaus Ričardo Vainos 
bei Hiutenfelde gyvenančių vokiečių dr. 
Viliaus Hanfo ir Aleksandro Breithaupto 
darbai. 

Pasibaigus rudens atostogoms, lapkričio 
13 dienos vakarą, pilies koplyčioje susirinkę 
moksleiviai ir mokytojai uždegė žvakutes, 
kviečiančias prisiminti amžinybėn išėjusius 
artimuosius, gimines, gimnazijos mokytojus 
bei geradarius. Ateitininkai skaitė prasmingas 
eiles, skirtas Vėlinių vakarui. Mokyklos kape
lionas kunigas J. Dėdinas aukojo šv. Mišias. 
Po šv. Mišių visi kartu aplankėme šalia 
esančias kapines, kuriose pagerbėme amži
nam poilsiui atgulusius lietuvius, ant jų kapų 
uždegdami žvakutes ir skaitydami Vėlinėms 
skirtą poeziją. Skrybėlaičių koncerto aktyvios dalyvės Toronto Lietuvių 

Namuose lapkričio 26 d. Pirmoje eilėje iš k. - Rūta 
Snowden ir Ona Gladkovienė; antroje -Janina Budrienė, 
Jurga Šaudienė, Vilma Sabaliauskienė, Eglė Juškaitienė 

Skrybėlaitės dainuoja 
Toronto Lietuvių Namų svetainė sekmadienio popietę 

nuraudo rožėmis, pasipuošė skrybėlaitėmis, o dainos 
žadėjo, kad "meilė visuomet sugrįžta'', kad "bus dar mėne
sienų ir rudenio audrų". Abejingų neliko. Svečiai ritmingai 
mušė į taktą pritardami Onos Gladkovienės pianinu 
atliekamiems tango ritmams, širdys plyšte plyšo, kai smuiką 
virkdė Mindaugas Gabrys, visi drauge lingavom, kai dūsavo 
Vilmos Sabaliauskienės akordeonas, o dainos, dainos - tai 
kėlė jaudulį, tai vėl širdį graudino. Ir nieko to nebūtų buvę 
be Lietuvių Namų lankytojų, jų narių - mūsų gerbėjų bei 
dainos mylėtojų. Buvom suvienyti meilės ir dainos, buvom 
gražūs ir be pykčio, nes daina visus mus darė laiminges
niais. Už tai visiems nuoširdžiai ačiū. Nuoširdi padėka 
Rūtai Snowden už gebėjimą suburti visus bendram tikslui ir 
gražų vadovavimą. 

Galerijos atidaryme dalyvavo Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimo dalyviai, jų 
tarpe prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignata
vičius, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje 
Volkeris Heinsbergas, Lampertheimo meras 
Erichas Maieris, Hiutenfeldo viršaitis Valteris 
Šmitas ir kiti. Ateityje galerijoje bus rodomi 

Rašytojas Vasario 16-osios gimnazijoje 

Lapkričio 15 d. popietę Romuvos pilies 
salėje įvyko pokalbis su jaunosios kartos lie
tuvių rašytoju Mariumi Ivaškevičiumi. 
Susitikimui vadovavo dvi tryliktokės - Edita 
Garlaitė ir Daina Šmitaitė. Daina viso susi
tikimo metu vertė iš lietuvių kalbos į vokiečių 
ir atvirkščiai. 

Susitikti su rašytoju atėjo beveik visi vo
kiečiai ir lietuviai mokytojai ir visi vyresniųjų 
klasių mokiniai, pradedant dešimtąja klase. 
Visi buvo perskaitę kelias M. Ivaškevičiaus 
noveles iš ciklo Kam vaikų, o taip pat vokiečių 
kalba Mūsų meilės Vilniui traukinys. 

Vadovaujančios supažindino klausytojus 
su rašytojo gyvenimu ir kūryba literatūros, 
teatro ir kinematografijos srityse. Pats rašyto
jas papildė pristatymą naujausiomis žiniomis 
apie savo paskutiniųjų metų pasiekimus. 

Esame be galo dėkingos už šventę vyrams - Lietuvių 
Namų kultūros komisijos pirmininkui Vytautui Kulniui už 
pastūmėjimą pasirodymui ir vyrišką žodį, Lietuvių Namų 
pirmininkui Rimui Sandai už palaikymą ir paskatinimą 
judėti pirmyn, o taip pat Lidijai Balsienei, talkininkavusiai 
vakaro metu. Padėka ir saviškiams už kantrybę ir už~vakarus, 
praleistus be mylimųjų. Jurga Saudienė 

Prof. Vytautas Landsbergis koncertavo Lietu
vių kultūros instituto metiniame suvažiavime 
2006 m. spalio 7 d. Vasario 16-osios gimnazi
joje Ntr. M. Dambriūnaitės-Šmitienės 

Mokiniai ir mokytojai aktyviai įsijungė į 
pokalbį su rašytoju, domėjosi jo požiūriu į 
įvairias gyvenimo ir kūrybos sritis. Pokalbis 
buvo malonus ir įdomus. Po susitikimo moki
niai aprodė rašytojui Vasario 16-osios gimna
ziją, bendrabučius, parką ir Romuvos pilį. 

Visi džiaugėsi susitikimu ir dar kelias 
dienas kalbėjo apie rašytoją ir susitikime iš
keltas mintis. 

ELENA PEKAMINAVIČIENĖ 

Ruduo. Rūko skraistė tartum de
besis apgobė laukus, trobas, o mūsų 
automobilis smigo tartum į baltą pie
no putą. Važiavome į Kalvariją. Prisi
pažinsiu, kad Kalvarijoje dar nesu 
buvusi, todėl smalsiai dairiausi pro 
langą į nuogas medžių šakas pakelė
je, į šlapią asfalto juostą ir neperma
tomą rūko šydą l~ukuose. 

Atvykome. Cia ilgai žvalgėmės 
ieškodami parapijos namų, kuriuose 
ir turėjo įvykti literatūrinė popietė 
"Rudenėlio spalvos". Salėje mus pa
sitiko Kalvarijos literatų klubo "Ra
sa" vadovė Asta J ankeliūnienė ir kiti 
klubo nariai. Atrodo, buvome pirmie
ji, todėl galėjome apsižvalgyti po sa
lę, pabendrauti su rengėjais, pasigro
žėti liaudies meistro skulptūrėlėmis, 
drožtomis iš medžio, ir dar maloniai 
nuteikė paslaptingas žvakių šviesos ir 
šešėlių žaismas. Todėl aplinka atrodė 
romantiškai ir paslaptingai. 

Į salę rinkosi žmonės: jie atvažia
vo iš Šakių, Vilkaviškio, Marijampo
lės, Alytaus. Thi Šakių literatų klubas 
"Lygumų šaltinis", Vilkaviškio "Sek
lyčia", Marijampolės "Sietynas", Kaz
lų Rūdos "Girių versmė", Alytaus 
"Tėkmė". Nepatingėjo į Kalvariją at
važiuoti iš Punsko (Lenkija) poetas, 
pedagogas, visuomenininkas Algis 
Uzdila, Utenos literatų klubo " Ver
denė" narys Silvestras Sinkus. 

Renginį pradėjo Kalvarijos lite
ratų klubo "Rasa" nariai. Pasveikinę 
ir palinkėję atvykusiems spalvingų 
akimirkų, jie pasidžiaugė savo klubo 
jau trečiąja knygele Tėviškės rasos. 
Kiekvienas knygelės autorius paskaitė 
savo eilėraščių iš naujos knygelės. 

Rudens spalvos lapkritį 
Rinkinio įžangoje Kalvarijos lite

ratų klubo "Rasa" vadovė Asta Jan
keliūnienė rašo: "Kūrybos almanache 
Tėviškės rasos - mūsų literatų kūryba 
kviečia paklaidžioti jausmų labirin
tais, pasigrožėti tėviškės peizažais, 
drauge išgyventi t~i, kas artima kiek
vienam iš mūsų". Sis rinkinys išleistas 
neatsitiktinai - jis skirtas Kalvarijos 
215 metų, kai suteiktos miesto teisės, 
sukakčiai pažymėti. 

Vienas po kito prisistatė visi lite
ratų klubų dalyviai - svečiai. Poezija, 
skambi gitaros muzika, vėl eilėraščiai. 
Į renginį atvažiavo Irena Vaičiulytė
Bradaitienė iš Marijampolės, kuri 
niekuomet nesiskiria su savo drauge 
gitara, Jonas Šukys iš Alytaus taip 
pat gitaristas, poetas, pedagogas. 

Eilėraščiai, dainos, dovanos ir 
žvakių šviesa užliejo salę įvairiau
siomis spalvomis. Ruduo - meilės 
metas, ruduo - žmogaus brandos lai
kotarpis, ruduo - įvairiausių spalvų 
paletė ... Čia visko gana: niekas ne
kalba apie milijonus, žemės sklypus. 
Čia niekam nesvarbu, koks modelis 
tavo mašinos (jeigu ją dar turi?), 
niekam nerūpi partijos ir postai, už 
ką balsuosi rinkimuose. Savo kūrybą 
čia skaito matematikas, fizikas, medi
kas, pensininkas ir mokslų daktaras. 
Susitinka tie, kurie jau keliolika metų 
rašo, dalyvauja, kuria, domisi, skaito, 
auklėjasi ir džiaugiasi patys bei džiu
gina kitus savo knygomis, eilėraš
čiais, kurie neabejingi skausmui, ku
riuos žeidžia labiau negu bet kurį ki
tą išdavystė, apgaulė, melas. Ir susi-

tinka jie Šakiuose, Vilkaviškyje, Jona
voje ir kituose miestuose. Jie pažįsta
mi pagal kūrybą laikraščiuose, žurna
luose, almanachuose, rašytojų sąjun
gose ir draugijose. 

Jiems nesvarbu - gyveni tu pilyje 
ar lūšnoje, važiuoji automobiliu ar 
autobusu, svarbu, kad esi čia ir gali
ma su tavimi pakalbėti apie litera
tūrą, perskaitytas knygas, sutiktus 
įžymius žmones, parašytus kūrinius, 
dalyvavimus konferencijose ir susiti
kimuose. Šilti, draugiški santykiai, il
gesys, neapsimestinis domėjimasis 
tavimi kaip kuriančiuoju arba atsargi 
kritika. Todėl iš kiekvieno renginio 
grįžti tartum nusimetęs kuprą ir ne 
tik pats kažką duodi, bet ir gauni. 
Kartais besiklausant eilėraščio, neju
čiomis lygini savo gyvenimą su skai
tančiojo, stengiesi suprasti ir į viską 
pažvelgti "iš savo varpinės". 

Po literatūrinės dalies susirinko
me Kalvarijos bibliotekoje, kur su
muštiniai, karšta kava, arbatos puo
delis sušildė ir galima buvo pabend
rauti vieniems su kitais: pasikeisti 
knygomis, adresais, planuoti kitus su
sitikimus jau kitame mieste, kitokio
mis progomis. 

Lauke jau tamsu. 'frumpa lapkri
čio mėnesio diena. Į namus grįžome 
laimingi. Automobilyje skaitėme ei
lėraščius autorių, iš kurių gavome ar
ba nusipirkome knygas. Įvairiaspal
vės rudens spalvos, nors jas užgožia 
kartais tirštas rūkas„. 

Na ir kas, kad šiame renginyje 
nedalyvavo savivaldybės meras, se-

niūnas ar nebuvo kultūros namų at
stovų bei seimo narių. Be jų mes tik
rai nesijautėme nuskriausti ar nelai
mingi. Virš galvos turėjome stogą, 
skambėjo dainos, eilėraščiai, šalia 
buvo sielos bičiuliai. Thi tik vienas iš 
daugelio tokių renginių regiono mies
telyje. O jų bus dar daug, kol bus no
rinčių klausyti ir kurti. 

Esi žmogus 
Esi žmogus, o gal grū.delis mažas, 
Pasėtas Viešpaties į dirvą kietą. 
Gal debesy - gyvybės lašas, 
Užklydęs čia, kad dirvą tą palietum? 

Ir Tavo žodžiai kaip lietaus lašai 
Ištroškusion žemelėn krito. 
Tačiau tokių lašų kaip Tu, mažai, 
Todėl daigai vos tik išdygę vyto. 

Kurie pateko talp sausų grumstų, 
Jie žodį Viešpaties išgi,rdo "kelkis': 
Nors ir vaitojo grū.das ''Aš žūstu': 
Bet nugalėjo dvasios skurdą, alkį. 

Gal patikėjo žodžiais ir minia, 
Kuriai širdim ir protu rodei kelią. 
Tik nesakyk, kad netikėjai - ne. 
Pasėtas grū.das - želmenį jau kelia. 

Tavo tikėjimas, kad derlius bus, 
Kad darbininkai pradalgę vers plačią, 
Kad žmonės degi,ns, vers stabus, 
Kad šWulien tars jie, Tau klebone, ačiū. 

Prie layžiaus niekas nekalė Tavęs, 
Erškėčių Tau vainiko neuždėjo, 
Ir Dievo kur keliai nuves? 
Nes vietininkas Žemėje esi Kūrėjo. 

ELENA DEKAMINAVIČIENĖ 



Iš širdies gelmių apie gimtinę 
Eilinį kartą į Rokiškio rajono savivaldybės 

viešąją biblioteką susirinko poezijos gerbėjai. 
Jaukioje skaitykloje jie turėjo puikią galimybę 
susipažinti su kraštietės, jau į Amžinybę iškelia
vusios poetės Elenos Mezginaitės 65-osioms 
gimimo metinėms skirta literatūros paroda 
Nuo balto lino žydėjimo iki žmogaus esmės gel
mių. Turtingoje ir gausiomis iliustracijomis 
parengtoje literatūros parodoje atsispindi pa
tys reikšmingiausi kūrybinio kelio akcentai, 
dalyvavimas literatūriniuose renginiuose. Iš li
teratūros parodos giliai suvokiame, koks poe
tei buvo artimas ir brangus Rokiškio kraštas ... 

Pačiomis gražiausiomis rudens spalvomis 
viešojoje bibliotekoje įsipynė ir kito kraštiečio, 
poeto Rimgaudo Graibaus buvimas Rokiškio 
krašto žemėje. Gerbiamas poetas kiekvieną 
rudenį, prieš Vėlines sugrįžta į gimtinę, ap
lanko mirusių tėvų kapus ir. .. dažniausiai su
grįžta su didžiuliu literatūriniu kraičiu. Šį kar
tą ištikimiems poezijos gerbėjams jis pateikė 
naują poezijos knygą Žaibo parašas. Bibliote
kos skaitykloje liejosi poezijos posmai, atviras 
ir nuoširdus pokalbis su kraštiečiais. Apie gy
venimo prasmę, į Amžinybę iškeliavusius arti
muosius, vieną eilėraštį skaitė viešosios biblio
tekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickie
nė, nes pačiam autoriui, tai padaryti buvo la
bai skaudu ... 

Baigiantis susitikimui, atsisveikindamas 

su jam iki širdies gelmių brangiais žmonėmis, 
autorius pasakė: "Įsėsiu į autobusą ir nebema
tysiu šio širdžiai brangaus krašto ... " Gerbia
mas poetas žadėjo greit sugrįžti, sekančių me
tų pradžioje atvykti ir vėl pristatyti jau savo 
naują poezijos knygą. 

Rokiškio "Romuvos" gimnazijos bibliote
kos autografuotų leidinių kolekcija pasipildė 
dar vienu autografuotu Rimgaudo Graibaus 
leidiniu Žaibo parašas, o jame įrašas: " ... visi 
būkite laimės ieškotojai". Reda Kiselytė, 

v 

Zvakė 

Rokiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekos vedėja 

O žvakės šviesoj vėl pasaulis gajus, 
nors vėjas už sienų - graudingai grėsmingas, 
ir veria duris ar pravirkdo mažus 
kažkas pavėlavęs pareiti. Ko linki 

sapnai apie laimę - gelmė užmiršta? 
Nejaugi dar liepia tikėt ir žiūrėt 
aukščiau ir lengviau nei kasdienė našta? 
Bet žvakė, tirpinanti praktišką veto, 

slopinti kylančią ugnį ugnim, 
kol vėjų žvėris kaip kačiukas užminga, 
pasaulio centre - nes dabar su manim. 
Tebedega žvakė. Budri, pranašinga. 

ELENA MEZGINAITĖ 

rpj}žiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos 

G!Va,ujųjų metų 
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams -

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS CHORAS: 

vadovė Deimantė Grigutienė, Danutė Garbaliauskienė, Anelė Pajaujienė, 

Alvina Ramanauskienė, Elena Ulbikienė, Stasė Zimnickienė, Laima 
lšganaitienė, Gražina Šiaučiūnienė, Vida Paškuvienė, Aldona Remesat, 
Vladė Strimaitienė, Vytautas Strimaitis, Vitas Balyta, Valentinas Poškaitis, 
Ted Chornomaz, Dana Chornomaz, Kazimieras Janušonis, Pranas 
Linkevičius, Vladas Kazlauskas, Rimas Paulionis, Kazys Pajaujis, Vladas 
Šlenys, Antanas Zimnickas, Romas Janušonis 
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Linksmų šv. ~ėdų 
ir laimingų 

%ujųjųmetų 
linkime mūsų choro rėmėjams, 

draugams ir visiems lietuviams 

išblaškytiems plačiame 

pasaulyje -

v 

Sv. ~Iėdų 
ir ~aujų 

2007 metų 
proga sveikiname visus šokėjus, 

mokytojus, rėmėjus ir kitus 

meninius lietuvių vienetus bei 

visus lietuvius plačiame pasaulyje. 

~~~~~:~~ o TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
~ 

A ,lf ~A~- MAS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 

šv. CJ\b.LĖDŲ irCllAUJŲJŲ METŲ 

proga visus šokėjus, mokytojus, meninius 

lietuvių vienetus, organizacijas, rėmėjus ir plačiąją 

lietuvių visuomenę. 

Tegul šv. KALĖDOS atneša ramybę ir laimę, 
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Marija ir Jurgis Astrauskai 
Birutė Abromaitienė ir 

dukra Angelė 
Albina Augaitienė ir šeima 

Antanas Bumbulis ir dukros 
Vida ir Rima su šeimomis 

Julius, Pranė Barakauskai 
Alfredas Bražys, Gintaras, 

Linas, Gailutė ir jų šeimos 
Stasė ir Mečys Bušinskai 
Marija Borusienė ir vaikai 

Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, 
Hamilton, ON 

Vytautas Birštonas 
Nelė ir Jonas Budriai 
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Linas, Vitas ir Algis 
Danutė ir Adolfas Bajorinai 
Angelė Bungardienė, 

Hamilton, ON 
Valė, Vincas, Kristina ir 

Jonas Baliūnai 
Danguolė Baziliauskienė 

Birutė ir Vytautas Biretos 
Irena, Jeronimas Birštonai 

ir šeima, Stayner, ON 
Jonas Bukšaitis ir šeima 
Petras ir lsabelė Baronai, 

St. Catharines, ON 
Nijolė Bates ir šeima 
Lidija ir Adolfas Bušmanai, 

Bradford, ON 
Ona ir Alfonsas Budininkai, 

Hamilton, ON 

Regina Celejewski ir šeima 

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Charles 

Birutė ir Petras Daržinskai 
Adelė Dobienė ir Audra 
Aniceta Deksnienė ir šeima, 

Hamilton, ON 
Elena Delkuvienė 
Onutė Dirmantienė ir šeima 

Lina Einikienė 
Aldona ir Mečys Empakeriai 

Jonas Gimžauskas 
Hamilton, ON 

Vilma, Kazys ir Paulius Gapučiai 
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, QC 

Kostas ir Eugenija Gapučiai, 
Bothwell, ON 

Paulina ir Ignas Geniai, 
Sau/t Ste. Marie, ON 

mielus tautl.ečlus, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažlstamus, ftl šeimas 

GKristaus gimimo ir d'raufqfq metq 
"švenčių proga, llnkėdaml vlslems Betllejaus "švl.esos, 

skaidraus džl.augsmo, gauslos Dlevo palaimos k gerl.auslos 
sėkmės Naujalslals metais 

Anastazija Gaidelienė 
Bronė Galinienė 
Apolonija ir Vladas Gulbinai 
Anelė Gudžiūnienė, 

Ottawa, ON 
Bena Gataveckienė ir šeima 
Elena ir Kazimieras Gudinskai, 

Hamilton, ON 
Marija Gečienė 
Bronė, Jonas Greičiūnai ir šeima 

Newmarket, ON 

Vanda Jasinevičienė 
Zuzana ir Petras Jonikai 
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, ON 
Stasys, Marija ir Dana Jokubaičiai 
Eugenijus ir Regina Jasinskai, 

Dundas, ON 
Monika Jasionytė 
Alina, Inocentas Jurcevičiai 

ir šeima 

Elena Kišonienė 
Elena ir Stasys Kuzmickai 
Pajauta Kazilienė 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Jonas Kara/iūnas, 

St. Catharines, ON 
Ona ir Vladas Keziai, 

Ancaster, ON 
Adolfas Kanapka, 

Wasaga Beach, ON 
Teklė Kareckienė 

ir sūnūs - Jonas ir Stasys, 
Hamilton, ON 

Genovaitė ir Eugenijus 
Kuchalskiai 

S. V. Kneitai, 
Oshawa, ON 

Vincas Kėžinaitis, 
Hamilton, ON 

V. Kryžanauskas ir šeima, 
Collingwood, ON 

Vincas Kolyčius 
Birutė Kazlauskaitė 

A V. Karauskai 
Teofilė Kobelskienė ir vaikai 
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, ON 

Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima, 
Til/sonburg, ON 

Juozas, Lydija Lukšos ir šeima, 
Waterloo, ON 

Gražina ir Haris Lapai 
Gražina, Albina ir Antanas 

Laurinaičiai 

Feliksas Mackus ir 
vaikai - Jonas, Vytas ir Lina 

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Niagara Falls, ON 

Marija ir Brian Mikelėnas
McLoughlin 

Vytautas Mantvilas 

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Ona Naruševičienė 
Viktoras ir Rita Navickai, 

Arnprior, ON 

Valentinas Poškaitis 
Ramutė ir Jeronimas P/einiai 

ir Čygų šeima 
Stefa ir Antanas Petraičiai 
Monika Povilaitienė 
Teresė Povilauskienė 

ir šeima, Hamilton, ON 
Vida ir Vytas Paškai 
Vincas Paulionis 
Stasys ir Janina Poškai 
N.P. Puidokai 
l.A. Patašiai 

Alvina Ramanauskienė 
O. L. Rimkai 
Aldona Ranonienė 
Marta ir Albinas Radžiūnai 
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Rita ir Jean-Louis Renaud, 

Ottawa, ON 
Ona ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, ON 
Leo Rutkauskas, 

Tillsonburg, ON 
M. Rybienė ir vaikai, 

Hamilton, ON 

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, QC 

Adolfas Sekonis, 
Viktoras Skukauskas 

ir dukra Danutė 
Janina, Juozas Šarūnai, 

St. Catharines, ON 
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, ON 
Vanda, Petras Šidlauskai, 

Hamilton, ON 
Sofija ir Juozas Sendžikai, 

St. Catharines, ON 
Skrebūnų šeima 
Hilda Simanavičienė 
Gražina Strimaitienė 
Silvija, Arūnas, Danielius ir 

Antanas Staškevičiai, 
St. Jean, QC 

Liuda Stulginskienė 
Erna ir Justinas Šimkai 
Sofija Skučienė ir sūnus 

Zigmantas, Montreal, QC 

Vilius Stanaitis 
Petras ir Gražina Stauskai 
Nijolė Šimkienė ir sūnūs 

Birutė Tamošiūnienė 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Irena Turūtienė 
Ona Taseckienė 

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, ON 

Marija Vaitkienė 
Joana Valiukienė 
Aldona ir Vladas Vaitoniai 
Aldona Valadkienė 
Stasys Va/iekis, 

Collingwood, ON 
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, ON 
Julija ir Romanas Vaitkevičiai 
Nijolė, Birutė ir Vladas Vytai 
Jonas, Aldona ir Dalia 

Vaškevičiai, Minesing, ON 
Vanda Vaitkienė 

Bronė Žiobienė 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
Pranas Žibūnas 
Aldona Zarembaitė 
Antanas, Stasė ir sūnus 

Aleksas Zimnickai 
Irena ir Algis Žemaičiai 
Elena Žulienė 
Kristina Žutautienė ir sūnūs 
Irena ir Petras Zubai, 

Hamilton, ON 



visus Išganytojo parapijos parapijiečius, 
rėmėjus, bičiulius bei visus lietuvius 

JĖZAUS KRISTAUS gimimo proga. 

KALĖDŲ ŠVENTĖS teatneša tyro džiaugsmo 

ir NAUJIEJI METAI stiprybės 

'Į f be~:~:;:s
1

:::::n;as ir Rūta Žilinskai 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

Skambinti tel. (416) 769-0674 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

~~Et1't~ft 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ KANADOJE 

- su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 
Linkime visiems ramių, 

.1 __ M_1_N_1_A_T_1_u_R_o_s_„1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Į 
Pasirinkimas t . 'IRIJJIJ/iJCID!i1m L i n k s m ų 1 

Jo gyvenime nebuvo kitų J:i."1 JC9rvli71i····· ll'J) 
skiriamųjų ženklų. Vyravo daug- } ' 'IMl.lfl..,.j - K } ' d l 
taškiai. Gyvenimo pabaigoje f'~ S V • a C' Ų j"'t 
padėjo tašką. Kitų gyvenimai ~ bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, -~ 
susideda tik iš šauktukų, bet vis ~ visiems lietuviams, giminems, draugams ir ~ 
tiek baigiasi tašku„. ~ "i\ 

Vienas gyvenimas„. ~ pažistamiems linki ir toliau pasiruoš~s l, 
Vartau leidinio Skaičių ~ sąžiningai patarnauti - ~ 

simbolika puslapius. Daugelio ~ savininkas Jurgis Kuliešius su šeima } 
atsakymų į klausimus ieškau t - -~ 
šiame leidinyje. Skaičius vie- ~ NAUJOS PATALPOS: 413 Royal York Rd. Toronto, ON fli. 
nas. Vienas gyvenimas. Ką gali ~ tel. ( 416) 252-67 41 ~ 
reikšti? RedaKiselytė L~~~~~~~~~~~~~~~~~~"\ 
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~~~~~~~~~~~~~~ 

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus 

šv. I<alėdų ir 

Naujų metų proga 

" sv. ~lėdų proga 
sveil<lname 

savo gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

2007-jų metų -

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras Karasiejai _ 

v 
LINKSMŲ 

Sv. CJ\8rėdų 
~ ir laimingų bei sėkmingų 

Naujų metų 
~· linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai 

Su šv. ~[ėdomis 
sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus, taip pat 

"Lithuanian Athletic Club" 

žaidėjus, tėvus ir trenerius, 

linkėdami sveikų, sėkmingų 

~ujtĮ mettĮ-
Žiba, Stepas, Alena, Aras lgnatavičiai 

ir Birutė lgnatavičienė 

~~~~~~~~~~~~~~ 

"Džiaugsmingą naujieną paskelbė dangus 
11 

SVEIKINAME 
visus draugus ir pažįstamus 

ŠV. Kalėdų proga 
ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės 

Naujaisiais metais -

EUROPEAN MONUMENT INC. 
.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 
.A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

"Perlo" 
projektas 

įgyvendintas 

Torontiečių dantų gydy
tojų dr. Angelės ir a.a. dr. Sigi
to Kazlauskų ilgametės pa
stangos pagelbėti Lietuvai 
dantų gydymo srityje pagaliau 
įgyvendintos. Jų įsteigto lab
daros fondo "Perlas" dėka, 
šių metų vasarą atidarytos trys 
gantų gydymo ambulatorijos: 
Siluvoje, Valkininkuose ir Ba
lininkuose. 

Raseinių rajono laikrašty
je Naujas rytas, 2006 m. rug
pjūčio 9 d. laidoje Arvydas Ja
nonis s!raipsniu su nuotrau
komis Siluviškiai nesibaimins 
dantų gręžimo informuoja 
skaitytojus apie gautą iš Ka
nados dovaną - stomatologi
nę įrangą. Rašoma, kad Ra
seinių pirminės sveikatos 
priežiŲros centro direktorė 
Sofija Sneiderienė, pasitarusi 
su Jonu Klimu, palaikančiu 
glaudžius santykius su Toron
to lietuviais, nutarė, kad Silu
vai reikėtų modernios apara
tūros, kas ir buvo padaryta. 
~etrukus J. Klimo lydimos, į 
Siluvą atvyko fondo "Perlas" 
pirmininkė dr. Angelė Kaz
lauskienė ir jos pavaduotoja 
Angelė Abromaitytė. Toliau 
pažymima: "Stomatologijos 
kabinete, dalyvaujant rajono 
savivaldygės merui Edmundui 
Jonylai,VSiluvos seniūnui Vy
gaudui Seimiui, bendruome
nės pinp.ininkei Danguolei 
Tomak, Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonui 
Erastui Murauskui,_,Raseinių 
PSPC direktorei S. Sneiderie
nei, ambulatorijos darbuoto
jams, improvizuotoje apeigoje 
aparatįira perduota odontolo
gei V. Seimienei". 

Dr. A. Kazlauskienė pasi
džiaugusi, kad už torontiečių 
suaukotus pinigus nupirkta 
aparatūra pastatyta šventoje 
vietoj~ - stebuklais išgarsėju
sioje Siluvoje. Aparatūra tar
nausianti kaimo žmonėms, o J. 
Klimui "padėkojo už atliktą 
organizacinį darbą". Pastarasis 
pareiškė, kad tai ne paskutinė 
Kanados lietuvių dovana 
Lietuvos gyventojams. Gera 
pradžia suteikusi viltį, kad šito
kios geradarybės būdu galima 
bus prisidėti prie kaimo žmo
nių sveikatos priežiūros. Inf. 

Laiškas mirusiam 
draugui 

narkomanui 
RASA NORKUTĖ 

Aštuntos klasės mokslei
vę paklausiau, ar įmanoma 
mokykloje išvengti narkotikų. 
Įmanoma, neabejojo mergai
tė. Kalbėjomės toliau. Ji sakė, 
kad jei mokiniai turi prob
lemų dėl mokslų, mergaitės -
dėl lieknėjimo, o jei dar įsi
myli, o berniukas palieka, to
kius jaunus žmones greitai su
siranda narkomanai ar žmo
nės iš "zonos", nedirbantys ar 
nerandantys darbo. Prisivilio
ja, paguodžia, pasiūlo "žolės" 
ar ko kito. Ir patiki nelaimin
gasis. Pabando vieną kartą -
lyg ir patiria užsimiršimą. Pra
džiai pasiūlo pabandyti tik 
vieną kartą nemokamai. 

Nukelta į 17-tą psl. 



Laiškas„. 
Atkelta iš 16-to psl. 

Antrą kartą už centus. 
:palaipsniui dozė ir kaina kyla. 
Sitaip ir pražūstama. Devin
tokas Jonas pasakojo apie 
turtingų tėvų vaikus narko
manus. Jie visada turi pinigų. 
Narkotikai - jų laisvalaikis. 
Jie atkaklūs - įtraukia ir gerų 
tėvų, bet silpnesnio charakte
rio vaikus. Būna, kad turtingi 
tėvai ištraukia savo atžalas iš 
narkomanijos liūno. Vis tiek 
tokie vaikai yra pažeisti. Visai 
atsikratyti pavyksta vienam 
kitam. Likusieji vargsta visą 
gyvenimą. Mano kaimynės 
pažįstama narkomanė sakė, 
kad jei galėtų, laiką atsuktų 
atgal, narkotikams ištartų tvir
tą "ne!", o dabar jau esą per 
vėlu . 

... Skaičiau dešimtos kla
sės moksleivio laišką draugui 
narkomanui: "Kodėl tu ne
klausei manęs? Kiek kartų sa
kiau - neragauk jų. Gerai mo
k eisi. Tėvai neskriaudė. Bet 
tu norėjai išbandyti. Sakei, 
dar vieną kitą kartą pabandy
siu, ir baigta. Atrodei tvirtas, 
bet buvai pažeidžiamas, ne
mokėjai atsispirti sunkumams 
ir blogybėms. Būtum nepa
bandęs tos prakeiktos 'žolės', 
ir šiandien abu svajotume apie 
ateitį, apie tolimus kraštus, 
juk žad~jai geografiją studi
juoti. 'Zolė' malonumo tau 
nesuteikė. Pabandei hašišo -
ir šitas pasirodė per silpnas. 
Didžiavaisi, nes buvai stiprus 
ir sveikas. Tėvai pinigų ne
šykštėjo, nes jiems melavai, 
kai jų reikėjo vis daugiau ir 
daugiau. Vasarą rašiau tau į 
sanatoriją prie Nemuno ir 
prašiau grįžti iš narkotikų pa
saulio. O tu toliau vartojai ko
kainą, uostei klijus. Mokytis 
nebegalėjai. Tavo tėvai darė 
viską, kad tave išgelbėtų, bet 
tavo organizmas jau nebega
lėjo be kvaišalų. 

Paskutinį kartą tave ap
lankiau ligoninėje. Prie lovos 
sėdėjo tavo tėvai. Buvo gegu
žė, pats žydėjimas. Ne žiedų, 
ne jūros šaukeisi - bet trupi
nėlio 'žolės'. Tavo tėvų vei
dais riedėjo ašaros. Per vėlai 
jie suprato tavo 'ligą'. Ir gydy
tojai buvo bejėgiai. Ak, jei tu 
būtum paklausęs manęs ir 
mano draugų, mudu vasarą 
leistume drauge. Liūdnas ma
no laiškas tau, mano bendra
moksli, į Amžinybę. Jei laišką 
išspausdins, gal jis padės liku
siems gyviems tavo draugams. 
Sudie, drauguži". 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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Naujoji Valdovų rūmų paramos fondo valdyba, išrinkta š.m. lapkričio 23 d. Iš k.: pirm. Algirdas Vapšys, Beatričė Kleizaitė 
Vasaris, Eugenijus Jovaiša, Gintaras Songaila ir Edmundas Kulikauskas. Naujoji valdyba tariasi dėl tolesnės Fondo veiklos 
bei krypčių, yra numačiusi daugiau dėmesio skirti informacijos apie Lietuvos valdovų rūmų istoriją ir atkūrimo eigos 
apibendrinimui, rengti paramos projektus rūmų išorei bei vidui puošti 

Gerry Lougheed Jr. 

Gerry Lougheed Sr. 

Geoffrey Lougheed 

Richard Martel 

Emily Shepherd 

Cynthia Mack 

Marguerite Lougheed 
Co-Founder1929-2006 

Janice Lapointe-Denis 

James Ranger Bill Mclaughlin 

Catherine Coe Julie Richardson 

KALĖDŲ DŽIUGESYS 
Palaiminta taika 
Ne blėstanti viltis 

Kilni meilė artimui 
Tebūna Jūsų šių 

Kalėdų dovanos 

Yvon Denis Yves Doiron 

&e-&#~f3m; 
People Caring f or People 

1952-2006 

Stephane Aube 

Danielle Lapalme 

Colette Blais Lougheed 

Joiil Briere 
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šv. ~ėdų ir(]{aujųjų 
metų proga 

nuoširdžiai sveikinu mielus 

gimines, draugus ir pažjstamus, 

linkėdama geros sveikatos 

ir Dievo palaimos-

1 rena Biskienė ir šeima 

-~-··· ··· ··-~~~~ 
%n kJ~ m ų ·,?l·: 
laJmJngų 

švenčJų 

linkime giminėms, draugams b ei 

pažįstamiems Kanadoje ir Lietuvoje -

Sveikinam 

Teresė, Juozas Andrukaičiai 
ir Juozas Kalmatavičius 

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
linksmų bei sėkmingų 

su šv. ~ėdomis 
gimines, draugus ir 

pacientus, linkėdami 

sveikų bei sėkmingų 

Cllaujų metų -
·'9~ Dr. Stasys ir Aldona Dubickai 

p o KA L B IA I 

Sielovados rūpesčiai 
Pokalbis su prelatu Edmundu Putrimu, Lietuvos vyskupų 

konferencijos delegatu išeivijai 
Lapkričio mėnesį suėjo 

treji metai nuo torontiečio 
kunigo Edmundo Putrimo pa
skyrimo Lietuvos vyskupų 
konferencijos (LVK) delegatu 
Užsienio lietuvių katalikų sie
lovadai ir prelato titulo sutei
kimo. Pokalbyje klausėme 
apie jo pareigas ir rūpesčius. 

- Mūsų apylinkių lietuviai 
su pasididžiavimu prisimena 
Jūsų įvesdinimą, džiaugiasi Jū
sų paskyrimu, tačiau gal kam 
ir neaišku, kokios Jūsų konkre
čios pareigos. Kaip apibūdina
te savo darbą? 

- Kaip LVK delegatas, 
esu jos atstovas, jų reikalų 
vykdytojas išeivijoje. Padedu 
konferencijai koordinuoti lie
tuvių religinę veiklą Lietuvos 
užsienyje, t.y. išeivijoje. Man 
tenka tarpininkauti - angliš
kai tikslus pavadinimas būtų 
"facilitator", tarp lietuvių pa
rapijų ar misijų bendrijų, vie
tinių vyskupijų 36 kraštuose ir 
LVK. Pavyzdžiui, naujai susi
kuriančius lietuvių telkinius 
Airijoje ar Ispanijoje aplan
kau ir sužinau, kokie yra jų 
poreikiai. Savo pastabas ir pa
siūlymus perduodu LVK spren
dimui. Kaip delegatas, aš tie
sioginių sprendimų nepasi
taręs nedarau, pavyzdžiui, pa
rapijų uždarymą, arba kokie 
kunigai bus skiriami. Džiau
giuosi, kad po daug pastangų 
yra naujai paskirtas kunigas 
Aušros Vartų parapijai Mont
realyje kun. Gediminas Miel
dažius iš Kaišiadorių vyskupi
jos. Didelį rūpestį kelia sielo
vada Vokietijos lietuvių kata
likų, kurių yra apie 60,000. 
Deja, vietinės vyskupijos ir 
Vokietijos vyskupų konferen
cija ligšiol nesutinka priimti 
kunigo iš užsienio, nors jau 
dveji metai teikiami siūlymai 
- jie vis yra atmetami. 

- Kaip vyksta kunigų pa-
skyrimai parapijoms? Kodėl tai 
yra sudėtinga? 

- Daug kas mano, kad 
Lietuvoje yra kunigų pertek
lius, bet tai yra neteisinga 
nuomonė. Pašaukimų skaičius 
yra gausesnis, negu išeivijoje, 
tačiau kunigų demografija yra 
kitokia. Yra daug senesnių 
kunigų, bet mažas skaičius vi
durinio amžiaus kunigų, nes 
per 50 metų sovietinės prie-

• 

spaudos religinis ugdymas bu
vo uždraustas, o 15 nepriklau
somybės metų - per mažai lai
ko išauklėti tiek naujų kunigų, 
kiek reikia. Taipgi užsienyje 
vietiniai vyskupai, kurie pri
ima kunigus iš Lietuvos, ar 
aplamai iš užsienio, nepagei
dauja jaunų kunigų, nes jie 
neprityrę, jų sugebėjimai va
dovauti ar talkininkauti para
pijoms neišmėginti. Lietuvoje 
esantys kunigai jau yra per
krauti darbais aptarnaujant 
vieną didelę ar keletą mažes
nių parapijų. Kunigų paskyri
mą sprendžia Lietuvos vysku
pų konferencija, o mano pa
reiga yra sutvarkyti kanoni
nius - teisinius reikalus, susira
šinėjimus, dokumentaciją, rei
kalingą kviečiančiame krašte 
ir vyskupijoje. 

- Dar vienas labai opus 
klausimas išeivijos lietuviams 
šiais laikais yra parapijų užda
rymas. Ar visur tas vyksta? 

- Parapijų uždarymas irgi 
yra surištas su kunigų trūku
mu. Kunigų mažai, nes mažė
ja pašaukimų. Kodėl? Nes 
plinta sekuliarizacinis mąsty
mas. Bažnyčios vaidmuo žmo
nėms yra nebe esminis, kaip 
būdavo, o ritualinis. Visur -
Šiaurės Amerikoje, Australi
joje, Europoje, katalikų po
žiūris į tikėjimą yra mažiau 
aktualus- "man Bažnyčia rei
kalinga tada, kai man reika
linga". Sekmadienis pradeda 
prarasti savo šventumą. Jie 
dalyvauja Mišiose tik per di
džiąsias šventes. Iš viso men
kėja lankomumas. Vyskupijos 
visur atlikinėja parapijų per
žiūras, "realignment", ir yra 
logiška, kad sunku išlaikyti 
parapijas, kuriose yra mažai 

1'EDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKTMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

TNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 

'------'-=--__J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKLAI 

LIGONIUS PRJIMAME: 
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

parapijiečių. Aišku, tai yra fi
nansinis klausimas. Mažiau 
maldininkų, reiškia mažiau 
pajamų patalpų išlaikymui, 
buitiniams reikmenims, val
džios mokesčiams, kunigų al
goms, ir samdomiems darbuo
tojams. Kiekviena parapija 
priklauso vyskupijai, kanoniš
kai, t.y. pagal Bažnyčios įstaty
mus; vyskupas yra atsakingas 
už jo vyskupijoje esančias pa
rapijas ir turi teisę daryti apie 
jas sprendimus. 

Yra labai skaudu, kad lie
tuviškos parapijos, pastatytos 
pačių lietuvių sunkiai uždirb
tomis lėšomis, atitenka vieti
nėms vyskupijoms. Matyt, kad 
tik pačių parapijiečių pastan
gomis galima bent atidėti J?a
rapijų uždarymą - pvz. Sv. 
Petro parapija Bostone lieka 
veikianti. 

- Kaip parapijiečiai gali 
padėti išvengti parapijos užda
rymo? 

- Savo veiklumu - gausiu 
dalyvavimu sekmadienio Mi
šiose, atgaivinimu parapijos 
veiklos; laiškais, peticijomis 
vietiniam vyskupui. Galutinį 
sprendimą daro vietinis vys
kupas. 

- Aktualus rūpestis mums 
Kanadoje yra Šiluvos Marijos, 
Londono, ON, parapija. Ar ga
lite ką nors pranešti apie jos li
kimą? 

- Lapkričio 23 d. buvau 
pakviestas į susitikimą Lon
done su vietiniu vyskupu Ro
nald Fabrro, CSB, dalyvau
jant Kunigų vienybės pirmi
ninkui kun. Vytautui Staške
vičiui, Šiluvos Marijos parapi
jos administratoriui prel. Jonui 
Staškevičiui, parapijos tary
bos ir Londono lietuvių bend
ruomenės atstovams. Vysku
pui pabrėžta, kokia parapijos 
svarba ne tik kaip maldos na
mai, bet ir bendruomenės kul
tūrinės veiklos centras. Pokal
bis buvo nuoširdus ir atviras, 
vyskupas parodė savo suprati
mą ir paramą stengiantis tei
giamai išspręsti šį reikalą. Bus 
atlikta pastato peržiūra ir ta
da sušauktas kitas pasitari
mas. Tikimės, kad bus galima 
teigiamai susitarti dėl parapi
jos ateities. 

Kalbėjosi-

R. Sakalaitė-Jonaitienė 

nC' hlA„V FOUR SEASONS 
IU'/J"t'UK\. REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Pa rduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkiu s , žemes 
Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwood o apy

linkėse kreipk i tės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektron inis paštas: salvaitis@bmls.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



„ 
' „ 
' 
' lietuviams linkime 

LAIDOTUVIŲ NAMAI „ d v· · ""' KALE. DŲ ' z1ug1ų SV. 

„ ir laimingų NAUJŲ METŲ - ' „ MARLATTFUNERALHOMES ' 
TORONTE 

615 Main St. E. 195 King St. W. ETOBICOKE „ Hamilton, Ontario Dundas, Ontario 

' Tel. 528-6303 Tel. 627-7452 ir 
W" Alan Macdonald - Manager Christopher Franklin - Manager MISSISSAUGOJE 
~ ~ ~ ,.. ~ ,.. ~ ~ 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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~ visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkiu 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų-
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Š\1. CJ\g[ėd ų, ir ~~~~, 

%tujų, metų, 
proga sveikinu gimines, 

draugus ir pažtstamus -

ir sėkmės Naujuosiuose metuose 
visiems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje linki -

inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai 

- ~ ..... ... 
-~ -';<f'" 

šv. t\.31ėdų 
ir NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname visus 

savo gimines, draugus 

ir pažįstamus 

~ Ona ir Juozas Gataveckai 

~ visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų-

r Šv. 'l(alėdų ir 

1 !Naujųjų metų 
proga sveikiname visus 

f pažįstamus ir bendradarbius 

Vytas Kulnys ir Daugias šeima 

sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, 

linkėdami linksmų švenčių 

ir laimingų 2007 metų -

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 

ir linkime džiugių bei laimingų 

NAUJŲ METŲ -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Anastazija Petkevičienė 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 11 v.r. iki 3 v.p .p. 
Telefonas veikia nuo pirmad . iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

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

KLB TQRO_NTO 
APYLINKES ZINIOS 

Metų ataskaita 
Tą žvarbią vėlyvo rudens 

pavakarę, lapkričio 23, KLB 
Toronto apylinkės tarybos na
riai rinkosi į kasmet rengiamą 
visuotinį susirinkimą, kuris 
vyko Prisikėlimo parapijos 
muzikos kambaryje. 

Tradicinė darbotvarkė ap
sprendė susirinkimo tvarką, 
pirmininkaujant J. Kuraitei
Lasienei ir sekretoriaujant D. 
Mašanauskaitei. Susirinkimą 
pasveikino Lietuvos garbės 
konsulas L. Matukas, KLB 
krašto valdybos pirmininkė 

1 R. Žilinskienė. Invokaciją 
perskaitė kun. A. Žilinskas. 

Už šiuos metus atsiskaitė 
1 valdybos pirmininkė D. Gar-

baliauskienė. Ji pažymėjo, 
kad KLB Toronto apylinkės 
valdybos veikla buvo gana ak
tyvi. Valdybos nariai dalyvavo 
rengiant įvairiausius bend
ruomenės renginius. D. Gar
baliauskienė savo pranešime 
iškėlė svarbiausius valdybos 
nuveiktus darbus: Vasario 16 
surengtas minėjimas, kuriame 
paskaitininku buvo Vygaudas 
Ušackas, ambasadorius iš Va
šingtono. Taip pat buvo atsi
liepta į Hon. Laurel Broten, 
M.P.P. ir Michael Ignatieff, 
M.P. kvietimą ir dalyvauta 
Tarptautiniame moters dienos 
renginyje. Pirmininkė pabrė
žė, jog valdybos nariai daly
vavo ir talkino "Atžalyno" 
tautinių šokių grupės 35-me
čio jubiliejiniame koncerte. 
Valdybos ir revizijos nariai 
prisidėjo prie "Carassaugos" 
organizavimo. Taip pat buvo 
sprendžiamas klausimas dėl 
Vasario 16 ir Kovo 11 švenčių 
minėjimų sujungimo į vieną 
šventę. Po svarstymo kartu su 
Tėvynės sąjungos valdyba bu
vo nuspręsta šventes organi
zuoti įprastine tvarka. 

2006 metais valdybos pir
mininkė dalyvavo Pasaulio lie
tuvių bendruomenės XII su
važiavime, kuris įvyko Vilniu
je, rugpjūčio mėn. Atstovau
dama Kanadai D. Garbaliaus
kienė aplankė Kanados am
basadą Vilniuje. 

Kaip kasmet valdybos at
stovai vyko į Baltiečių vakarą 
(Baltic Evening XXVI), kuris 
buvo Otavoje. Jie susitiko su 
Latvijos prezidente Vaira Vi
ke-Freiberga ir Mr. Imants 
Freibergs. Susitikime dalyva
vo parlamentarai, ambasado
riai, konsulai ir kiti garbės 
svečiai. Meninę programą at
liko lietuvių choras "Arija". 
Tuip pat pranešime pažymėta, 
kad valdyba parėmė Lietuvių 
slaugos namų "Labdara" kon
certą "Atverkim širdis gėriui", 
jiems buvo skirta piniginė 
auka. 

Su dideliu susidomėjimu 
buvo išklausyta 2005 metų fi
nansinė apyskaita, kurią pa
teikė D. Sonda. Į klausimus 
atsakė valdybos iždininkė B. 
Jurienė. Revizijos komisijos 
pirmininkas V. Remesat išsa
miai pateikė atlikto patikrini
mo teigiamus rezultatus. 

Pasisakymuose dalyvavo 
B. Saplys, R. Žilinskienė, R. 
Sonda, V. Kulnys. Pastarasis 
iškėlė problema tapusį klausi-

Nukelta į 21-mą psl. 
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Sokiai DVD 
plokštelėje 

Atsižvelgdamas į užsienio 
lietuvių bendruomenių pagei
davimus dėl metodinės para
mos puoselėjant tautinę sa
vastį bei kultūrą, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos respublikos 
vyriausybės (TMID) ėmėsi 
iniciatyvos ir kartu su partne
riu išleido tautinių šokių 
DVD plokštelę ir knygelę 
Kaip moku - taip šoku. Tai 
bendras TMID ir kapelos 
"Sutaras" projektas, skirtas 
užsienio lietuvių bendruo
menių etnokultūros centrams, 
užsienio lietuvių bendruome
nių kultūros draugijoms, už
sienio lietuvių bendruomenių 
šokių grupėms, užsienio lietu
vių bendruomenių folkloro 
ansambliams, užsienio lietu
vių bendruomenių lituanisti
nio ugdymo centrams. Nufil
muoti 24 tautiniai šokiai, pri
dedamoje knygelėje pateikti 
jų aprašymai, gaidos. Norintys 
užsisakyti šį DVD prašomi 
kreiptis į Jolantą Norkevičie
nę, Užsienio lietuvių skyriaus 
Tarptautinio bendradarbiavi
mo poskyrio vedėją el.paštu 
jolanta.norkeviciene@tmid.lt 
arba el.paštu išeiviai@tmid.lt, 
tel. pasiteiravimui ( +370 5) 
270-9822, faksas ( +370 5) 
261-9431. Laukiami atsiliepi
mai, kurie galėtų būti nau
dingi planuojant 2007 m. veik
lą. Inf. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Lietuvos respublikos už
sienio reikalų ministerio Pet
ro Vaitiekūno lapkričio 23 
dienos įsakymu darbą pradėjo 
Roma Kličienė, garbės konsu
lė (Atlanta, GA), 1202 Lex
ham Drive, Marietta, GA 
30068, USA. Tel. 770 992-
6620; el.paštas klicius@bel
south.net; ir Astra Julianne 
Michels, garbės konsulė (Los 
Vegas, NV), 2747 Paradise 
Rd., Suite 106, Las Vegas, Ne
vada 89109, USA. Tel. 702 
892-0499; el.paštas: astrajm 
@yahoo.com. 

Šiuo metu Lietuva Jung
tinėse Amerikos Valstijose tu
ri 17 garbės konsulų. Inf. 

Metų ataskaita 
Atkelta iš 20-to psl. 

mą dėl Lietuvos vyriausybėje 
svarstomos dvigubos piliety
bės. Šiuo metu sprendimas 
vyriausybėje dar nepriimtas. 
Susirinkimo metu tai sukėlė 
diskusijas. R. Sonda pasiūlė 
išsiųsti peticiją su parašais 
Lietuvos seimo pirmininkui ir 
prezidendui dėl dvigubos pi
lietybės teisinio įtvirtinimo. 
Balsų dauguma buvo pritarta 
šiam pasiūlymui. 

KLB Toronto apylinkės 
valdybos veikla, talkinant ta
rybos nariams, liudija jų gilias 
darbo tradicijas ir aktyvų daly
vavimą Toronto lietuvių bend
ruomenės visuomeniniame 
gyvenime bei pastangas puo
selėjant lietuvybę išeivijoje. 

V. Ruškienė 

---=======;1 S KAUT VE l KLA 

• Kitais metais "Romuvos" daina". Šia proga skelbiame sto
stovyklavietė švęs 45-metį nuo vyklos ženklo ir šūkio konkursą. 
įsikūrimo. Stovyklos datos nu- Raginame visus įsijungti į šį 
statytos - nuo rugp. 5 d. iki konkursą, bus įteikta vertinga 
rugp. 18 d., dvi savaitės. Numa- dovana už išrinktą ženklą ir šū
tyta, kad pirmą savaitę vyks kį. Konkursas baigiamas balan
draugovių stovykla, o antrą sa- džio 1 d. Ženklo projektas ne 
vaitę dalyvaus liepsnelės/giliu- didesnis kaip 3", apskritas arba 
kai, paukštytės ir vilkiukai. Iš- 2"x3" pailgas. Nupieštus ženk
kilmės bus vidurinį savaitgalį, o lus arba sukurtus šūkius gali
didysis laužas šeštadienio vaka- ma įteikti vadovams arba 
re. Stovyklos vardas - "Miško tuntininkams. M.R. 

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų iškilmingoje sueigoje 
š.m. spalio 4 d. tuntlj evangelikų dvasios vadas kun. skau
tininkas Algimantas Zilinskas buvo apdovanotas LSS Lelijos 
ordinu. Nuotraukoje - po apdovanojimo (iš k.) "Šatrijos" 
tunto tuntininkės. Rūta BaltaduonĮtė-Lemon, Kanados 
rajono vadas v.s. Romas Otto, kun. A. Zilinskas, "Rambyno" 
tunto tuntininkas v.s. Marius Rusinas Ntr. M. Leknicko 

rA~--''w~-Al\!11\!;,!W~-~A~..ė;l!;i!;;:!W~-~A~ 

l .. fllu_0-liųd!iai Lo.eiki':-u t 
t $ t'JUlll UL UJ-. J(nJidon!L. E; Į) 

< Meilės, stiprybės, gerumo ir laimės ~ ~ 
-4 tą šventą kalėdinį rytą visiems palinkėkim. J 
t Pajauskim ką sako Aukščiausiasis, / l Jo žodžiais per amžius tikėkim. ) 

t Astra Skupaitė-Tatarsky ir šeima * Į> 
j( · · "Best Way To Travel Inc." kelionių agentė . ~k 
~v~~v~~v~~v~~v~~v~ 

Malonių 

· Kalėdų švenčių 
ir sveikatos pilnų 

· Naujų 2007 metų 
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sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus išeivijoje 

bei Lietuvoje 

šv. ~lėdų ir 
C}'laujų metų proga 

sūnų Romą, dukrą Daną su šeimomis, 
dukterėčią Vidą Baltrušaitienę, 

dr. Liudą Kumeliauską su šeima, 
draugus ir pažįstamus su 

šv. CJ\elėdomis 
ir linkime laimingų bei sėkmingų 

CJ'laujųjų metų-
Elena ir Pranas Krilavičiai, Delray Beach, FL. 

~~~~~~~~~„~ 

Link.§mų šv. 1.(afėtf ų 
ir faiminoų :Naujųjų metų 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir sūnus 

* Sl)šiUfjių š"· <Ą_,afėdų 
,,,-...)ml""V""'\, ir sėkmi"fJŲ 

~ujųmetų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki -

ED. KONDRATAS ir šeima 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S., O.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 2.35% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ......... 2.60% nuo .......... 7.00% 
1 metų term. indėlius ........ 3.20% 
2 metų term. indėlius ........ 3.35% 
3 metų term. indėlius ........ 3.40% 
4 metų term. indėlius ........ 3.45% 
5 metų term. indėlius ........ 3.55% 
1 metų "cashable" GIC ...... 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.25% 
RRSP, RRIF ''Variable" ....... 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ....... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ........... 4.25% 

Sutarties paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ........ 5.35% 
2 metų ........ 5.50% 
3 metų ........ 5.75% 
4 metų ........ 5.80% 
5 metų ........ 5.95% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
* l mettĮ GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

~** HomeLife {6 \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\ Sr~ 10720 Yonge Street, Suite 226 
~~' Richmond Hi ll, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai j ums patarnausiu namų 
p irkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated, REALTOR!!> 

• 

* LAIMĖS ir SĖI<MĖS „ nuoširdžiai linkime mieliems kooperatyvo 
nariams ir visiems tautiečiams 

Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvas 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KANADOS ĮVYKIAI 

Išrinktas liberalų vadovas 
Naujuoju Kanados libe

ralų partijos vadovu išrinktas 
Stephane Dion. Norą pakeisti 
atsistatydinusį Paul Martin 
----~ pareiškė 11 

kandidatų. 
Paskutiniame 
rinkimų rate 
liko 4: M. Ig
natieff, B. Rae, 
S. Dion, G. 
Kennedy. Pa

...__.____..___, gal priešrinki
mines apklausas M. lgnatieff 
ir Bob Rae buvo populiariau
si. Tačiau abiejų kandidatų 
politinė karjera kėlė rinkė
jams abejonių. Prieštaringai 
atsiliepiama apie Bob Rae, 
buvusio Ontario NDP ir pro
vincijos vadovo valdymo re
zultatus. M. Ignatieff artimu
mas amerikietiškai politikai, 
jo pareiškimai, vertinant Li
bano-Izraelio krizę, Izraelio 
veiksmus ir vėlesni atsiprašy
mai taip pat buvo nepriimtini 
daugeliui liberalų. G. Kenne
dy ir daugelis jo šalininkų, ma
tydami, kad laimėjimo tikimy
bė nedidelė, atvirai pareiškė 

palaiką S. Dion. Tai prisidėjo 
prie S. Dion laimėjimo. Nau
jojo liberalų partijos vadovo 
pagrindiniai rinkiminės prog
ramos punktai - klimato ap
sauga, ekonomika, socialinis 
teisingumas - tampa visos 
partijos veiklos kryptimi. S. 
Dion- trečiasis Kvebeko pro
vincijos politikas, tapęs libe
ralų partijos vadovu. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper dalyvavo 
Meksikoje naujojo prezidento 
F. Calderon prisaikdinimo iš
kilmėse. Šventė buvo palydėta 
neramumais. Dalis rinkėjų 
nepripažįsta F. Calderon per
galės ir buvo pasiryžę sutruk
dyti jo priesaikai. Policija ne
ramumus išsklaidė, ir naujasis 
prezidentas buvo prisaikdin
tas. F. Calderon, konservatorių 
partijos vadovas, savo progra
moje iškėlė būtinybę pirmiau
sia sumažinti šalyje klestintį 
nusikalstamumą, kovoti su 
narkotikų platintojais, siekti 
ekonominės pažangos. 

Albertoje išrinktas nau
jas progresyviųjų konserva-

11111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario MGS 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

torių vadovas ir premjeras Ed 
Stelmach. R. Klein, pasitrau
kęs po 11 metų politinės veik
los ir provincijos valdymo, jam 
perdavė ne tik valdžios vairą, 
bet ir stiprią ekonomiką su 
stambiu iždu. Naujasis turtin
giausios Kanados provincijos 
vadovas savo rinkėjams paža
dėjo rūpintis, kad gaunamas 
pelnas pasiliktų provincijoje 
ir tarnautų visų gerovei. Jis 
taip pat planuoja kviesti dau
giau trūkstamų profesijų dar
bininkų, kūrybingų verslinin
kų, rūpintis socialinių įstaigų 
ir gyvenamųjų namų statyba. 
Naujasis vadovas pabrėžė, 
kad jo sprendimus nulems ne 
ideologija, bet provincijos gy
ventojų poreikiai ir jų gerovė. 

Kanada papildomai ski
ria 120 min. dol. Pasauliniam 
AIDS fondui. Dalis lėšų bus 
išleista programoms, už
kertančioms kelią šios ligos 
plitimui. Kita dalis bus pa
naudota veiksmingų ir pi
gesnių skiepų gamybai, liku
sieji - mokslo tiriamiesiems 

Nukelta į 23-tą psl. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PA TlKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



Kanados ... 
Atkelta iš 22-to psl. 

darbams ir Tanzanijos AIDS 
programai. Be šio vienkarti
nio įnašo, Kanada yra įsipa
reigojusi per dvejus metus Pa
sauliniam fondui išmokėti 
ketvirtį milijono dolerių kovai 
su AIDS, tuberkulioze ir ma
liarija. 

Savo tarnybą virš Didžių
jų ežerų ir Atlanto pakrantės 
pradeda pirmasis Kanadoje 
vandenų žvalgas modernus 
lėktuvas "Dash-8". Jis aprū
pintas visais šiuolaikiniais 
elektroniniais, itin jautriais 
žvalgybos įrenginiais, kurie 
greit pastebi ne tik vandens 
paviršiaus taršą, bet ir gali nu
statyti teršalų kilmę bei sudė
tį, iškviesti tinkamą "Greitąją 
pagalbą" - valymo komandą. 
Lėktuvas pagamintas pagal 
švedų technologiją. Tokius 
vandenų žvalgybos lėktuvus 
jau seniai naudoja daugelis 
Europos šalių ir JAV. Jis kai
navo 4.6 min. dol. - gerokai 
daugiau nei buvo numatyta. 
Lėktuvo žvalgomoji erdvė nu
sidriekia nuo Minnesota vals
tijos (JAV) iki St. John - dau
giau kaip 3,000 km. 

Tiesiog iš dangaus nukri
to sėkmė vienam Britų Ko
lumbijos gyventojui. Prieš še
šerius metus jis ant užšąlusio 
Tagish ežero ledo rado keistą 
akmenį. Radėjas greitai su
prato, kad čia ne žemės rie
dulys ir, neliesdamas jQ, pra
nešė mokslininkams. Sie po 
itin kruopščių tyrimų buvo 
nustebę, atradę patį seniausią 
lig šiol tyrinėtą meteoritą. Da
lis šio akmens buvo nusiųsta į 
JAV NASA laboratoriją, kur 
yra pačios moderniausios kos
mologinių tyrimų laboratori
jos. Tyrimai ten patvirtino, 
kad šiam dangaus rieduliui 
apie 4.5 bln. metų ir kad tai 
pats primityviausias kada nors 
rastas dangaus kūnas. Jis su
darytas iš pačių seniausių or
ganinių junginių. Rastasis 
meteoritas susiformavęs itin 
šaltoje -260 e temperatūroje 

r ALGIS ir STEFA MEDELIAI 1 
,.&...:) MEDELIS CONSULTING 

r ""'-' ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu 1 

f sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus ~'l 1 

r šv. Kalėdų ir Naujųjų 2007 metų ~tk 1 
proga. Linkim daug laimės, sveikatos •~ . Kjv 
. n· ai· ~-· r ir ievo p atmos. ,,.,.,,_.~~ 1 

r Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis " "' ~ 1 .... ............................ .... 
Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 

133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA- visuomet 2eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Tel. Toronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba] ums skrendant į Lietuvą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite suALGIU MEDELIU 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;,~;"'. --{?--~-=-~-"'1, ... :.~~- i-~~--~-

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

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

ir savo kilme gali būti senes
nis už saulę. Radėjui buvo at
lyginta už radinį 750,000 dol. 
Dalis šio meteorito saugoma 
Edmontono universitete, kitą 
jo dalį galima pamatyti On
tario Karališkajame muzie
juje Toronte. NASA moks
lininkai meteorito daleles tiria 

toliau ir tikisi naujų atradimų. 
Gera naujiena kavos mėgė

jams - 1-2 puodeliai šio gėrimo, 
išgerti per dieną, gali apsaugoti 
nuo diabeto-2. Klinikiniai bandy
mai parodė, kad kai kurios kavos 
sudėtinės dalys padeda tvarkyti 
cukraus kiekį kraujuje, skatina 
medžiagų apykaitą. S.K. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.00% už 1 m. term. indėlius 
3.10% už 2 m. term. indėlius 
3.20% už 3 m. term. indėlius 
3.30% už 4 m. term. indėlius 
3.40% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable" GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5.75% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
Įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETlN Ą IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimacl., amtd. i'1rečiacl. ru> 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. ir peridad. nuo 9 v.c -8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

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

-APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 



24 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.XII.12 Nr. 51-52 

9:oSPORTAS 
........ 

, Lietuvių sporto klubas "Anapilis" 1 

, ir "Lithuanian Athletic Club" 
1 

, sveikina visą lietuvių 
bendruomenę ir rėmėjus , 1 

šv. ~lėdų ir , 
Cllaujų metų proga 

Nariais padidėjusi 
• •• organ1zac1Ja 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 
Metinis ŠALFASS suvažia

vimas įvyko š.m. lapkričio 18 
d. Klyvlande, OH. Tą dieną 
turėjo būti aptarta 17 atskirų 
klausimų diskusijoms ir spren
dimams. Pirmininkas Kazi
mieras Deksnys iš Hamiltono, 
ON, pradėjo posėdį. Dėl lėk
tuvų skrydžių atidėjimo vėla
vo JAV Rytų pakrantės atsto
vai New Jerssy "Liepsnos" 
pirmininkas Zilvinas Byblis 
bei šių eilučių autorius, SAL
FASS Rytų apygardos vado
vas, suvažiavime taip pat at
stovavęs Connecticut "Ąžuo
lų" lietuvių sporto klubui. Lai-

ku pasirodė iš Los Angeles, 
CA, atskridęs "Bl!ngos" pir
mininkas Vilius Zukauskas 
bei Rytų apygardos pirminin
ko pavaduotojas Baltimorės 
Lietuvių atletų klubo atstovas 
Vytautas Brazauskas. Smar
kiausiai sportipiu judėjimu 
pasižyminčiai Cikagai ir jos 
apylinkėms atstovauti atvyko 
tik vienas buvęs ilgametis 
ŠALFASS pirmininkas Ri
mantas Dirvonis. Labai _gaila, 
bet nei gerai žinomo "Zalgi
rio" kreQšinio klubo, nei 
ČLKL ar ČLFL, taip Rat visai 
neseniai susikūrusios Cikagos 
Lietuvių tinklinio lygos atsto
vų suvažiavime neišvydome. 
Visgi delegatų susirinko ne
mažiau nei kitais metais - at
važiavo visų Kanadoje vei
kiančių lietuvių sporto klubų 
atstovai, Detroito "Kovo" 
sporto klubo pirmininkas 
Paulius Butkūnas bei vietinio 
"Žaibo" pirmininkas Vidas 

Tatarūnas su keliais kitais klu
bo nariais. 

Svarbiausi darbotvarkės 
punktai buvo ateinančių metų 
varžybinio kalendoriaus nu
statymas. Vienbalsiai nuJarta 
2007 metų pagrindines SAL
FASS žaidynes 2007 m. birže
lio mėn. pradžioje surengti 
Niujorke. Varžybas suorgani
zuoti sutiko vietos Lietuvių 
atletų klubas (pirm. Tomas 
Lora). Jaunučių krepšinio pir
menybės planuojamos su
rengti Klyvlande, OH, o vete
ranų čempionatą rengs To
ronto lietuvių "Aušros" spor
to klubas. 

Susirinkusieji išklausė pra
nešimo apie praeitą vasarą 
Lietuvoje (Panevėžio mieste) 
vykusią 4-ąją Lietuvos tautinę 
olimpiadą ir joje sėkmingai 
sudalyvavusią Amerikos lietu
vių vaikinų krepšinio rinktinę. 
Deja, suvažiavimas nusprendė 
neskirti šiam projektui jokios 
finansinės paramos, nes JAV 
lietuvių komandai atstovavo 
iš Lietuvos atvykę studentai, 
o ne vietiniai. Nemažiau svar
bus darbotvarkės punktas bu
vo ŠALFASS oficialaus tink
lalapio registravimo ir kūrimo 
klausimai. Pirmininkas K. 
Deksnys pranešė, kad jam pa
vyko surasti fizinei kultūrai ir 
sportui tautietį iš Hamiltono, 
ON, -Giedrių Kesminą, kuris 
padedant pačiam K. Deksniui 
sutiko užregistruoti ir admi
nistruoti šios Sąjungo~ tinkla
lapį. Ne trukus visi Siaurės 
Amerikos sporto mėgėjai ga
lės užeiti į www.salfass.org 

ŠALFAS sąjungos suvažiavime Klyvlande lapkričio 18 d. 

ŠALFASS metinio suvažiavimo dalyviai Klyvlande, OH, š.m. lapkričio 18 d. Ntr. V. Brazausko 

arba www Jauna.org (abiejų 
pavadinimų tinklalapių adre
sai turėtų "atve§ti" į vieną ir 
tą patį oficialų SALFASS in
terneto puslapį), kuriame bus 
ne tik istorinės medžiagos 
apie pačią organizaciją, bet ir 
jos Centro valdybos narių 
nuotraukos bei ryšių informa
cija ir kt. 

Buvo aptartas bendradar
biavimas su LR Kūno kultū
ros ir sporto departamentu 
bei Pasaulio lietuvių bend
ruomene. Čikagos "Lituani
ca" klubui atstovavęs Riman
tas Dirvonis papasakojo apie 
savo kelionę į Vilnių, kur rug
pjūčio mėn. sudalyvavo spe
cialiame išeivijos sporto vei
kėjams skirtame seminare. 
Kartu su Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ALFASS) atstovu An
tanu Laukaičiu, užjūrio lietu
vių vardu kalbėję žinomiausi 
išeivijos sporto veikėjai papa
sakojo apie Siaurės Amerikos 
ir Australijos lietuvių sportinę 
veiklą per pastaruosius 6 de
šimtmečius. Po gardžių resto
rano "Gintaras" administra
torės Rūtos Degutienės ir jos 
pagalbininkJų paruoštų lietu
viškų pietų SALFASS atstovai 
klausėsi Algirdo Bielskaus 
pranešimo apie šiais metais 
Sąjungoje užsiregistravusius 
sporto klubus bei pavienius 
lietuvius atletus. 

Pasirodė, kad šiuo metu 
ŠALFASS turi daugiausia ofi
cialiai priklausančių narių 
nuo pat 1978-ųjų metų, kai 
Toronte vyko pirmosios Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės 
- 868, Jaip pat užsiregistravę 
net 28 Siaurės Amerikos lietu
vių sporto klubai. O dar, pa
sak jo, į šią statistiką nėra 
įtraukti šachmatininkai bei 
stalo ir lauko tenisininkai. 
Vėliau Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto klubų atstovai 
sprendė einamuosius reika
lus. Išklausyti atskirų sporto 
šakų, iždininkų -A Lauraičio 
bei E. Stravinsko, Kanados ir 
JAV LB atstovų pranešimai, 
kiek ilgiau diskutavo krepši
nio komiteto nariai. Gerokai 
ginčytasi dėl ŠALFASS dukte-

Ntr. V. Brazausko 

rinės organizacijos vien tik 
JAV ribose, veikiančios ne 
pelno siekiančios įmonės, to
kiu pat pavadinimu registra
vimo. Bet tai prieštarautų 
ŠALFASS įstatams. Pasiūlius 
Centro valdybai, suvažiavimo 
atstovai nubalsavo, kad vien 
tik Amerikoje registruota or
ganizacija turėtų pakeisti savo 
pavadinimą, kad nebūtų pai
niojama su oficialiai vienin
tele tokiu vardu galinčia veikti 
bendra Kanados ir JAV sporto 
sąjunga. 

Garbės teismo komiteto 
atstovas R. Dirvonis pranešė, 
kad jokių skundų per praėju
sius metus nebuvo gauta. Re
vizijos komisija sąjungos dar
bą taip pat įvertino teigiamai, 
kaip sakė jos pirm. A Gudė
nas. Susirinkimo pabaigoje 
ŠALFASS gen. sekretorius A 
Bielskus pasiūlė į organizaci
jos garbės narius pakelti ilga
metį iždininką, praeityje pajė
gų krepšininką čikagietį Alek-

v 

są Lauraitį, kurio kandidatūra 
suvažiavimo atstovų buvo pri
imta vienbalsiai. Suvažiavimo 
oficiali dalis baigta sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Po įtempto darbo ŠAL
FASS posėdžio dalyviai vaka
rop turėjo puikią progą atsi
pūsti ir pabendrauti su vieti
niais lietuviais. Tą patį šešta
dienio vakarą "Gintaro" res
torano patalpose vyko "Great 
Lakes Brewing Co." bei Klyv
lando lietuvių jaunimo tauti
nių šokių grupės "Švyturys" 
surengtas smagus pobūvis. 

Vakaronės, kurią rėmė 
ir ALB Klyvlando apylinkė, 
pelnas skirtas jau gerą dešimt
metį gyvuojančio "trečiab~n
gių" Aušrinės bei Ričardo Sir
vinskų suburto ir vadovauja
mo kolektyvo kelionei į Lie
tuvoje 2007 m. vyksiančią Pa
saulio lietuvių dainų ir šokių 
šventę. 

(Dėl vietos stokos aprašy
mas sutrumpintas. RED.) 

Zinios iš Lietuvos 
• ULEB Eurolygos var

žybų c grupės šešt9jo rato 
rungtynėse Kauno "Zalgiris" 
namuose rezultatu 66:73 ir 
vėl pralaimėjo Salonikos 
"Aris" (Graikija) krepšinin
kams, patyrė ketvirtą nesėk
mę iš eilės ir užima septįntą 
vietą. Negeriau Kauno "Zal
giriui" sekėsi ir Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) rung
tynėse Vilniuje. Amžinas 
"Žalgirio" priešininkas, "Lie
tuvos rytas" juos nugalėjo 
93:78. Pralaimėjimą ketvir
tose FIBA Europos taurės 
moterų krepšinio varžybose 
keturių komandų l grupės 
rungtynėse Lietuvos vice
čempionė Marijampolės 
"Arvi" komanda namuose 
85:91 nusileido Maskvos 
"Dinama" (Rusija) krepši
ninkėms. 

• Pasibaigė Lietuvos vy
rų aukščiausios rankinio ly
gos Tele2 čempionatas. Var
žybų lentelė: 1. Kauno "Lū
šis", 2. Panevėžio "Viking 
Malt", 3. Kauno "Granitas
Karys", 4. Vilniaus "HC Vil
nius", 5. Klaipėdos "Dragū
nas", 6. Varėnos "Ūla", 7. 
Vilniaus "VPU Šviesa-Sava
noris", 8. Šiaulių "Universi
tetas", 9. Alytaus "Ameida
Marisa", 10. Kauno "LOSC
Viltis". 

• Klaipėdos "Žuvėdros" 
kolektyvui nepavyko apginti 
Vokietijoje vykusio pasaulio 
Pietų Amerikos sportinių šo-

kių ansamblių čempionų ti
tulo. Čempionatą laimėjo 
Bremen "Grum Gold Club" 
(Vokietiįa) kolektyvas. Klai
pėdos "Zuvėdra" yra laimė
jusi penkis pasaulio čempio
natus, tačiau šį kartą turėjo 
pasitenkinti antra vieta. 

• Šiuolaikinės penkiako
vės pasaulio čempionas Ed
vinas Krungolcas ir bronzos 
medalistas Andrejus Zadne
provskis lankėsi pas minis
terį pirmininką Gediminą 
Kirkilą. Pastarasis juos pa
sveikino už Guatemaloje lai
mėtus aukso ir bronzos me
dalius. Pasaulio čempionui 
premjeras įteikė simbolinį 
40,000 litų čekį, o bronzos 
medalistui - 15,000, taip pat 
ir vardines dovanas. 

• Lietuvos galiūnas, 170 
kg sveriantis milžinas Žydrū
nas Savickas, užsienyje pra
vardžiuojamas "Big Z", tre
niruojasi 2-3 valandas per 
dieną. Mėnuo treniruočių ir 
maisto papildui sportininkui 
atseina 20,000 litų. Tačiau jis 
nesitiki didesnės valstybės 
paramos - anot jo, neremia
mas ir Jurgis Kairys (akroba
tinis lakūnas). Žydrūnas val
go daug baltymų ir anglia
vandenių turinčio maisto -
mėsos, kiaušinių, pieno pro
duktų ir negeria alkoholio. 
Šiuo metu jam priklauso 9 
pasaulio rekordai, o per 
paskutinius 3 metus laimėta 
50 varžybų. V.P. 
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"Pasitinkant Sv. Kalėdas" 
Labiausiai vaikų laukiama šventė - Šv.Kalėdos. Tai artėjančių 
atostogų, šventinių šviesų, puošnių eglučių, dovanų metas. Bet 
jų mažos širdelės pajunta ir tikrąjį šios šventės momentą. Dar 
neįgudusiomis rankelėmis jie savo piešinėliais bando paaiškinti 
šio švento vakaro prasmę ir simbolius. Spausdiname Toronto 
Maironio lietuvių mokyklos l ir II klasės moksleivių pieši
nius. (mokyt. R. Simonaitienė) 

Alvydas Bražukas ir Virginija Pečiulytė, budėję Lietuvių sky
riaus parodoje Camp Borden Ntr. V. Pečiulio 
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Tor-onlo \lal1on\ D lf olc ykfq 
~ ~. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ „ linksmų Šfl. liatėdų ir laimingų nau;ų melų tinki -

Anapilio sodybos jaunimo choras "GINTARĖLIAI" ir jų tėveliai 

„ 
„ 
„ 
„ 

*** 
Užgims ir vėl Betliejuj Kristus. 
Ak, ne! Užgims Tėvynėje šį kartą, 
Kad ten Kalėdos vėl nušvistų 
Ir vargą meilės spinduliais 

užbertų. • visus savo mokinius, tėvus, rėmėjus bei 

*** 
Tu ateini iš amžių glūdumos 
užgimt Nauja Diena 

tautiečius ŠV. KALĖDŲ proga ir linki t* 
o 

Betliejaus prakartėlėj. 

O, Viešpatie! 
Mažyti Kūdiki, 
Tavam delne galaktikos 

ir amžinybė! 

ČESLOVAS MASAITIS 

Tebūnie jums geras šitas 
rytas, 

Kai širdis Dievo Kūdikiui 
l džiaugsmą giedos, 
! Tebūnie jums geras šitas 

rytas, 
• ir diena, ir metai nuo 

:Z pradžios . 

. ~ 
" ,_ 

Linksmų šv. Kalėdų 
!l' • l . . - Ir aimmgų 
!:' 

!:' 2007 metų Jums linki -

sėkmingų, darbingų 2007 metų. •· ~ * ,,___~ ,J„ < ,.,,,.,,. 
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PADĖKA 
MYLIMAM BROLIUI 

A t A 

DONATUI ŽEMAIČIUI 
tragiškai žuvus Lietuvoje 2006 m. spalio 5 d. 

Dėkoju Tėvams pranciškonams už auko
tas šv. Mišias. 

Lieku dėkinga visiems draugams, užjautu
siems skaudžios netekties metu. Nuoširdus ačiū 
už atsiųstas gėles, užprašytas Mišias Lietuvoje ir 
Toronte, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje. 

Ačiū už jūsų visų paguodą, kuri palengvi
no tos netikėtos netekties skausmą -

Genutė Kobelskienė 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
KAROLIS KAZIMIERAS 

POCIUS 
mirė 2006 m. gruodžio l d. artimųjų apsuptyje, 

"University Campus-London Health Sciences Centre" 
ligoninėje, sulaukęs 95 metų. 

Gyvenęs Londone, ON, anksčiau Tillsonburge, kur 
dirbo draudimo ir nekilnojamo turto agentu, buvo ir ta
bako augintojas, turėjęs ūkį. Londone priklausė St. Pe
ter's bazilikai, Tillsonburge - St. Mary's parapijai, buvo 
"Knights of Columbus" ( #3212) narys. Gimęs Čikagoje, 
JAV. Jo tėvai - a.a. Kazimieras Pocius ir a.a. Mary So
winska. Liko liūdinti našlė, 18 metų vedybinio gyvenimo 
draugė Janina Ranoškienė. Anksčiau mirė jo pirmoji 
žmona Anastasia 'Itawchuk (1986 m. gruodžio l d.). 
Liūdi vaikai Loretta Pocius (London), Monica Hillborg 
(Port Dover), Gregory Pocius ir Tammy (Simcoe), Asta 
Pocius (Lietuvoje), Audra Pocius (Scarborough). Jis la
bai mylėjo savo dešimt vaikaičių ir keturis provaikaičius. 
Taip pat liko sūnėnai, dukterėčios, pusbroliai ir pussese
rės. Dangaus Karalystėje susitiks su anksčiau iškeliavu
siais savo dviem vaikais Irene Marozsan ir J ames Pocius, 
trimis broliais ir dviem seserimis. 

Draugai ir giminės buvo kviečiami pasidalinti prisi
minimais su šeima gruodžio 5 d. Verhoeve laidotuvių 
namuose Tillsonburge. Už jį buvo meldžiamasi St. Ma
ry's ir "Knights of Columbus" tą patį vakarą. Gedulines 
Mišias gruodžio 6 d., 11 v.r. St. Mary's šventovėje aukojo 
kun. Matthew George. Velionis palaidotas Tillsonburgo 
kapinėse. Šeima dėkoja už aukas, siunčiamas "Univer
sity Campus", LHSC, jo atminimui pagerbti. 

NUTARIMAS DĖL PILIETYBĖS ĮSTATYMO 
Lietuvos Konstitucinis teismas 2006 m. lapkričio 13 d. 

paskelbė nutarimą byloje dėl Pilietybės įstatymo ir Pilietybės 
įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatų konstitucingumo. 
Pranešime žiniasklaidai skelbiama, kad byloje prieštarau
jančiomis Konstitucijai buvo pripažintos dvidešmt trys 
įstatymų nuostatos. 

Teismo buvo prašyta ištirti, ar Pilietybės įstatymo straips
nis, tvarkantis pilietybės netekimą, neprieštarauja Konstitu
cijai. Antrasis prašymas teismui buvo ištirti, ar Konstitucijai 
neprieštarauja įstatymo punktas, nustatantis, kad Lietuvos pi
liečiai yra asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos 
pilietybę, jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai Qeigu jie nere
patrijavo) ir kad teisė į pilietybę tokiems asmenims, gyvenan
tiems kitose valstybėse, yra išsaugoma. 

Po nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. priimtuose pi
lietybės santykius reguliuojančiuose įstatymuose buvo api
brėžta, kokie asmenys yra Lietuvos piliečiai, tačiau "laips
niškai vis labiau buvo plečiamas asmenų, galinčių turėti 
Lietuvos ir kurios nors kitos valstybės pilietybę, ratas ... taip, 
kad tai sudarė prielaidas dvigubai pilietybei tapti ne ypač reta 
išmtimi, o plačiai paplitusiu reiškiniu". 

Konstitucinis teismas savo nutarime pabrėžė, kad Lietu
vos pilietis kartu ir kitos valstybės pilietis gali būti tik "atskirais 
įstatymo nustatytais atvejais; tokie įstatymo nustatyti atvejai 
gali būti tik labai reti (atskiri), išimtiniai, o ne paplitę". Toliau 
nurodoma, kad "suteikiant Lietuvos Respublikos pilietybę 
išimties tvarka asmens nuopelnai Lietuvos valstybei turi būti 
tokie ir taip pagrįsti, kad dėl jų buvimo nekiltų abejonių", ir 
"sprendžiant, ar tokiam asmeniui suteikti LR pilietybę 
išimties tvarka, turi būti įvertinamos visos tokį asmenį apibū
dinančios aplinkybės, turi būti vadovaujamasi limtos ir Lietu
vos valstybės interesais". 

Prieštaraujančiu Konstitucijai laikomas nereikalavimas 
atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės. Nutarime vis tik 
pabrėžta, jog tokie Konstitucijai prieštaraujantys nuostatai 
"negali būti pagrindu kvestionuoti asmenų, įgijusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir neatsisakiusių kitos pilietybės, teises; 
tokie asmenys ir toliau yra Lietuvos Respublikos piliečiai". 

Pilietybės įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą Konstitu
cinis teismas "įvertino kaip labai prieštaringą, nenuoseklų ir 
painų, todėl įstatymai taisytini iš esmės". 

Pilnas nutarimo tekstas skelbiamas Konstitucinio teismo 
tinklalapyje www.lrkt.lt (žr. teisės aktai/nutarimai, sprendimai 
ir išvados). Inf. 

AUKOJO TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$140-V. Liuima; $100-A. 
Arelis, A. Laurinaitis; $70 - M. 
Barteška; $50 - Dr. J. Sungaila, 
G. Balyta, P. Kondrotas, J. Dra
gūnas; $40 - K. Asevičius, L. 
Gotthans, A. Kvietinskas; $35 -
E. Vyšniauskas; $20 - B. Kalpo
kas, A. Kusinskis, E. J. Sinkys, 
P. Vėžauskas; $16 - B. Mazi
liauskienė; $10 - J. Misius, D. 
Alseika, O. Juodišienė, V. Ska
beikis, A. Balčiūnas; $9 - S. 
Ignatavičius. 

Kezys, K. Gaputis, J. Valiukienė, 
J.M. Zubrickai, J. Zlatkus; $75 
-J.E. Ivanauskas, O. Taseckienė, 
J. Tamulėnas, A. Bumbulis; $70 
- V. Verbickas, E. Malkus, J. 
Misius, A. Ramanauskas, A. 
Prialgauskas, S. Ignatavičius, B. 
Ignatavičienė, O. Juodišienė, E. 
Kišonienėt.A. Kišonas, J.S. Sen
džikas, S. Simoliūnas, B. Januš
ka, S. Kowbell, J. Kuras, B. Vi
leita, F. ,Mackus, M.A. Empa
keris, J. Simkus, A. Valadkienė, 
l. Ross, H.G. Lapai, O. Ado
maitis, G. J ocas, V. Mantvilas. 

Vietoj kalėdinių 
sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo 

Tėviškės žiburiams 
$50 - Haris ir Gražina 

Lapai, Marija ir Jurgis Ast
rauskai; $40 - Alina, Inocentas 
Jurcevičiai ir šeima; $30 -
Aldona ir Jonas Kutkos, Well
and, ON, Gražina, Albina ir 
Antanas Laurinaičiai, Jeroni
mas ir Ramutė Pleiniai ir Čygų 
šeima, Gerda ir Albinas Tarvy
dai, Teresė Povilauskienė ir šei
ma, Hamilton, ON; $25-Irena 
ir Petras Zubai, Hamilton, ON, 
Birutė ir Vytautas Biretos, Ma
rija Vaitkienė, Bronė, Jonas 
Greičiūnai ir šeima, Newmar
ket, ON, $20 - Vytautas Mant
vilas, Stella ir Juozas Miškiniai, 
Niagara Falls, ON, Vacys ir Ade
lė Karauskai, M. Rybienė ir vai
kai, Hamilton, ON, Monika Po
vilaitienė, Aldona ir Vladas Vai
toniai, Vladas ir Apolonija Gul
binai, Aldona Zarembaitė, Bi
rutė Abromaitienė ir dukra An
gelė, Irena Baltakienė ir sūnūs 
Linas, Vitas ir Algis, l.A. Pa
tašiai, Birutė Kazlauskaitė, A. 
Augaitienė ir šeima, Regina 
Celejewski ir šeima, Danguolė 
Baziliauskienė, Vincas, Valė, 
Kristina ir J anas Baliūnai, Kris
tina Žutautienė ir sūnūs; $15 -
Teofilė Kobelskienė ir vaikai, 
Bena Gataveckienė ir šeima, 
Rita ir Jean Louis Renaud, Ot
tawa, ON, Eleonora ir Leonas 
Rudaičiai; $10 - Pranas Žibū
nas, Petras ir Gražina Stauskai, 
Aldona Ranonienė, N.P. Puido
kai, Onutė Dirmantienė su šei
ma, Leo Rutkauskas, Tillson
burg, ON, Marija ir Brian Mi
kelėnas McLoughlin, Elena ir 
Stasys Kuzmickai, Anastazija 
Gaidelienė, Birutė ir Petras 
Daržinskai, Petras ir Isabelė 
Baronai, St. Catharines , ON; 
$5 - Elena Vyšniauskienė, Dut
ton, ON. 

A.a. Albinas Lajokas savo 
testamentu Tėviškės žiburiams 
paliko $500. Laikraščio leidėjai 
lieka dėkingi už šitokią reikš
mingą paramą savai spaudai. 

A.a. Mečislovo Trečioko pu
sės metų mirties atminimui, Jurgis 
Zlatkus ir Anicetas Zalagėnas 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Stasio Juškevičiaus at
minimui velionies šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo $100. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 - W. Zajančauskas, 
P. Puidokas, K. Bartnikas, V. 
Piečaitis; $60 -1. Paškauskienė, 
l. Turczyn, J. Juozaitis, J. Gim
žauskas, l. Girnius, B. Pranys, 
J.V. Margis, Ą. Petrauskas, A. 
Dainora, A. Cinga, P. Druskis, 
B. Galinienė, P.Z. Jonikas, V. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
Kazlauskas, A. Petschar, A. Vai- • iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą •----------------------„ čiūnas, AB. Samson, V.G. But-1 AUKOJO MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI l kiai, V. Liuima, K. Ivanauskas, •· ______________________ „_ V. Vaitkus, D. Gaputis, J.L. Luk-

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

Enciklopedijos rengimui: 
$3,000 - Tautos fondas Ka
nadoje (iš viso $41,750); $600 -
B. Lymantas (iš viso $2,178); po 
$500 - l. Andruškevičienė (iš 
viso $5,100), Išganytojo parapi
jos Moterų draugija (iš viso 
$2,150); $350- Prisikėlimo kre
dito kooper. (iš viso $6,600); 
$250 - J. Linkūnaitis; po $100 -
G. Jocas (a.a. Artūro Paulaičio 
atminimui, iš viso $2,500), V.E. 
Krikščiūnai, L.V. Matukas, D. 
Vaidilienė (iš viso $1,850); po 
$50 - V. Baliūnienė, M. Žyvat
kauskas; po $25 - H. Lapinas 
(iš viso $350), R. Šimkus, A. 
Zalagėnas; $20 - D. Simanavi
čius; $10 - J. Lelis. Karaliau
čiaus kr. mokykloms: $100 -
L.V. Matukas; $25 -A. Masio
nis (iš viso $575)~po $20 - D. 
Simanavičius, K. Zutautas; $10 
- J. Lelis. Kitiems fondo rei-

kalams: po $1,000 - Kanados 
lietuvių fondas (iš viso $9,500), 
LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija (iš viso $5,500); 
po $500 - E. Kronas, kredito 
kooper. PARAMA (iš viso 
$4,600); po $250 - P. Kravecas 
(iš viso $550), V.T. Sičiūnai; 
$200 - S.J. Sendžikai (iš viso 
$1,100); $150 - A. Laurinaitis; 
po $100 - A. Dailydė, D.J. 
Didžbaliai, L.V. Matukas, A. 
Ruzgys, A. Streimikis; po $50 -
V. Keturakis (iš viso $650), D. 
Laurinavičius, J. Sederavičius; 
$30 - V. ButĮcys; po $25 - L. Le
parskas, R. Šimkus, B. Stundžia 
(iš viso $365); po $20 - A. Gri
gonis, M. Tumulaitienė, A. Vai
čiūnas, A. Zarembaitė; po $10 -
J. Lelis, M.G. Petronis. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už paramą mūsų veiklai. 

MLFtaryba 

ša, A.S. Urbonavičius, E. Matu
laitis, R. Renaud, L. Rudaitis, 
V. Paškus, E. Kripienė, O. De
mentavičienė, L. Jonuška, G. 
Kaulius, M.J. Macevičius, V. 
Skabeikis, O. Naruševičius, 
A.L. Išganaičiai, L. Valevičienė, 
dr. A. Valevičius, M. Noreika, P. 
Šidlauskas, A.J. Kutka, M. 
Smith, A. Zalagėnas, J.O. Stat
kevičius, J.A. Vaškevičiai, S. 
Poška, A. Gudžiūnas, O.A. Bu
dininkas, E. Vyšniauskas, D. 
Jakas, A. Vaišvila, R. Vaišvila, 
A. Gaputis, A. Tarvydas, Č. Ži
lionis, J. Baužys, J. Bukšaitis, K. 
Gaputis, J. Ažubalis, B. Kup
cikas, E. Kazlauskas, M. Rut
kevičienė, F. Barakauskas, A. 
Kvietinskas,V. Sičiūnas. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - l. Mačiulytė
Guilford, V. Kėžinaitis, V. Sta
naitis, A. Kusinskis, M. Gečas, M. 
Juozaitis, P. Vėžauskas; $80- V. 

i;JRot..i~ 
"'lll•nNu~itl~~ . 

Mūsi; senelių 
maldoj kasdieninėj 

yra žodžiai šventi sudėti 

MEILE+GERUMAS+DOSNUMAS 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 



Lietuviškų renginių tvarkaraštis 
2006METAI 
Gruodžio 16 d. Maironio mokyklos Kalėdų eglutė 
Gruodžio 17 d. Skautų Kūčios 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijoje 
Gruodžio 17 d. Anapilio parapijos Kalėdų eglutė Anapilyje 
Gruodžio 31 d. Naujų metų sutikimas Anapilyje 
Gruodžio 31 d. Naujų metų sutikimas Prisikėlimo parapijoje 

2007METAI 

Sausio 28 d. 
Vasario 3 d. 

"Volungės" moterų grupės koncertas 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio 
"Užgavėnės" 

Vasario 10 d. Valentino dienos šokiai LN. Rengia klubas 
"Santaka" 

Vasario 11 d. Skautų Vasario 16-tosios iškilminga sueiga 
Anapilyje 

Vasario 18 d. Vasario 16-tosios minėjimas Anapilyje. 

Vasario 20 d. 
Kovo4d. 
Kovo 18 d. 
Kovo 25 d. 

Rengia KLB Toronto apylinkė 
Maž. Lietuvos moterų dr-jos "Šiupinys" LN 
Skautų Kaziuko mugė Anapilyje 
Lietuvių Namų metinis susirinkimas 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas 

Balandžio l d. "Paramos" kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas LN 

Balandžio 10 d. KLB Toronto apylinkės tarybos susirinkimas 
Balandžio 15 d. Tėviškės žiburių popietė Anapilyje 
Balandžio 15 d. Atvelykio pietūs (Velykų bobutė) LN 
Balandžio 21 d. Medžiotojų ir žūklautojų klubo "Tauras" 

metinis balius 
Balandžio KLKM draugijos centro 
21-22 d.d. valdybos suvažiavimas 
Balandžio 22 d. Ansamblio "Gintaras" metinis koncertas 
Balandžio 22 d. KLF narių metinis susirinkimas 
Balandžio 28 d. "Volungės" koncertas "Baltica 2007" North 

York Civic Center, G. Weston Hall 
Gegužės 4-5 d.d. Prisikėlimo parapijos Šalpos sekcijos vartotų 

Gegužės 

25-27d.d. 

daiktų ir drabužių išpardavimas 
"Carassauga" lietuvių 
paviljonas Anapilyje 

Birželio 3 d. Pavasarinė kapinių lankymo diena 
Birželio 13 d. Sibiro trėmimo paminėjimas. Rengia 

Birželio 23 d. 
Rugsėjo 30 d. 
Lapkričio 4 d. 

Kanados baltiečių federacija 
Joninės stovyklavietėje "Kretinga" 
Anapilio parapijos metinė šventė 
Vėlinės - kapinių lankymo diena 

KLB Toronto apylinkės valdyba 
Dėl papildymų ar pakeitimų prašoma skambinti 

Danutei Mašanauskaitei tel. 416 825-0728 ar rašyti el. paštu 
mdana7@hotmail.com 

kurie gyventų ir dirbtų "Vilnius Manor" pastate 
prižiūrėtoju (superintendent) ir valytoja 

* Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo automobilį. 
* Bendros pareigos yra susietos su pastato priežiūra, švara 

ir pataisymais pagal sutartį . 

*Sutarties dalis-dviejų miegamųjų butas nemokamai. 
*Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir 

valdyba. 
*Atlyginimai pagal susitarimą. 
SIŲSKITE PAREIŠKIMUS (RESUME) IKI 2007 M. SAUSIO 31 D. 

ADRESU: ''Vilnius Manor", J. SLIVINSKAS, 
1700 Bloor St.W., Toronto, ON, MGP 4C3 

Jei. 416 762-1777 arba nešiojamas 416 278-6279 (cell) 
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Lietuvos kompozitorių sąjungos reprezentacinis styginis ansamblis "Gaida" š.m. gruodžio 22, 
penktadienį, 7 v.v., koncertuos Toronto Lietuvių Namuose. Ansamblis, įsteigtas 2002 metais, atlieka 
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius. Toronte pagrindinę koncerto dalį sudarys lietuvių kom
pozitorių kūriniai, paremti Fr. Šuberto, H. Berliozo, F. Mendelsono, W.A. Mocarto ir M.K. Čiurlio
nio kompozicijų tradicijomis. "Gaidos" ansamblis kviečia įžymius Europos muzikus diriguoti jų kon
certams Lietuvoje ir užsienyje, pasiekdamas net tolimąją Korėją. Ansamblį sudaro: Rusnė Mataitytė 
- smuikas l, Dalia Suraučiūtė - smuikas 2, Vitalija Raškevičiūtė - viola, Edmundas Kulikauskas -
čelo, Valentinas Gelgotas - fleita, Jurgis Kamavičius - pianinas, Remigijus Merkelys - meno direk
torius. Koncertas Lietuvių Namuose -vienintelis lietuviams šiame kontinente. V.K. 

• 
Anapilio sodybos jaunimo choro "GINTARELIAI", 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249•7710 
Cell (416) 473-9020 

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

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

vadovaujamo muz. DEIMANTĖS GRIGUTIENĖS, 

NAUJA KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ (CD) 

"~ali.~ini.s (JiUmi.s 
11 

TAI PUIKI KALĖDINĖ DOVANA SAVO ARTIMIESIEMS IR BIČIULIAMS. 

Ją galima įsigyti Anapilio ir Prisikėlimo parapijose, Prisikėlimo ir 

TALKOS kredito kooperatyvuose, Toronto Lietuvių Namuose arba 

užsisakant tel. 905 848-9628, 905 274-5423. 
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams "Paramos" ir Prisikėlimo kredito 

kooperatyvams, Kanados lietuvių fondui, Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūriui, dantų gyd. Gintarei Sungailienei, 

"Punia Construction" (sav. A. Grigutis) 

šv. KALĖDŲ proga SVEIKINAME Kanados lietuvius 
bei ateitinink.us. Linkime, kad šios šventės ramybė bei meilė 
atkeliautų i kiekvieno žmoguas širdį ir lydėtų jų žingsnius 
ateinanaais metais. Kviečiame visus rasti savo kelią švęsti 
Kristų šeimoje. Tegul Naujieji metai jus laimina ir atneša 
stiprybės bei sveikatos. 
Linksmų Kalėdų, brangcis Tėviškės žiburių skal.Wt<>Jall 

Visos ateitininkiškos šeimos vardu -
Šlamės Ame11kos AteltlnlDkq talyba 

Toronto viešojo transporto - TTC priemonių vartotojams pri
menama, kad iki 2007 m. sausio 31 d. reikia sunaudoti senus žetonus 
(tokens). Nuo 2007 m. vasario l d. bus priimami tik naujai išleisti į 
apyvartą dvispalviai, panašūs į "toonie", bet mažesni. Senus 
žetonus irgi galima išsikeisti į naujus nuo sausio 2 d. iki vasario 28 d. 
šiose požeminio stotyse: Finch, Warden, Kipling, Bloor-Yonge ir 
TTC būstinėje (1900 Yonge St.). 

Kredito kooperatyvas PARAMA gruodžio 25, 26 (2006) ir 
sausio l (2007) dienomis bus uždarytas. 

Prisikėlimo kredito kooperatyvas gruodžio 25, 26 (2006) ir 
sausio l (2007) dienomis bus uždarytas. 

"Ontarlo Fresh & Tasty" - Europmųm Dellcatessen Store & Sausage Factory 
parduotuvės savininkai nuoširdžiai sveikina visus lietuvius ŠV. KALĖDŲ proga ir maloniai kviečia apsipirkti mūsų parduotuvėje. 
Jums siūlomas gausus europietiškų dešrų, sūrių bei įvairių lietuviškų prekių pasirinkimas. Fresh & Tasty pateikia dalelę vaišių iš 

Lietuvos kalėdiniam namų stalui Jūsų skoniui: 

• Lietuviška duona 
• Kūčiukai 
• Kepta plekšnė aliejuje 
• Kepta menkė pomidorų 

:eadaže 
• Sprotai 
• Konservuoti burokėliai 
apelsinų sultyse 

• Užkandėlė "Grybas" 
• Burokėlių sriuba 
• Silkė daržovių padaže 
• Grybų ir pupelių sriubos 
• Pomidorų padažai (meksi

kietiškas, pikantiškas ir kt.) 
• Padažas šašlykams 

• Grybai pomidorų padaže 
• Tušla cepelinams bei 

žemaitiškiems blynams 
• rraškučiai su aguonomis ir 

griliažiniai saldainiai 
• Kelių rūšių meduoliai 
• Šokoladinio ir vanilinio 

skonio javinukai, gruzdučiai 
• Rokiškio sūris 
• Kėdainių konseivų fabriko 

gaminiai (įvairios uogienės, 
majonezai, mineralinis vanduo, 
"Gubernijos" gira) 

• Rauginti kopūstai 

Nuo ketvirtadienio galite pirkti ir įvairių šviežių mėsų. 

Parduotuvės darbo valandos: 
pirmadienį 9.30 v.r. - 7.30 v.v. 
antradienį 9.00 v.r. - 8.00 v.v. 
trečiadienį 9.00 v.r. - 8.00 v.v. 

~~1L0.1J :J ,_. UD TAITT 
99 Advance Rd ., Etobicoke , ON M8Z 2S6 
Tel.: 416-234-8063 

ketvirtadienį 9.00 v.r. - 8.00 v.v. 
penktadienį 9.00 v.r. - 8.00 v.v. BloorSt. W. 

šeštadienį 9.00 v.r. - 7.00 v.v. 
sekmadienį 9.30 v.r. - 7.00 v.v. 

99 Advance Rd., Etobicoke 

Tel. 416 234-8063 

LAUKIAME JŪSŲ! KALĖDOS JAU ARTI! 
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U TORONT@rurr 
Išganytojo parapijos žinios 

• Šį šeštadienį, 2.30 v.p.p. 
vaikučių pamaldų repeticija šven
tovėje. 

Anapilio žinios 
• Kalėdų savaitgalio pamal

dos mūsų šventovėse. Lietuvos 
kankinių šventovėje: gruodžio 
24, sekmad. - Mišios 9.30ir11 v. 
r.; Kūčių vakarą - 10 v. kalėdinis 
koncertas ir Kūčių nakties Mišios 
11 v.; gruodžio 25, Kalėdų dieną 
- Mišios 9.30 ir 11 v.r. Gerojo 
Ganytojo šventovėje: gruodžio 
24, sekmad. - Mišios 2 v.p.p.; 
gruodžio 25, K~lėdų dieną -
Mišios 2 v.p.p. Sv. Kazimiero 
šventovėje: gruodžio 24, sekmad. 
- Mišios 3 v.p.p.; gruodžio 25, 
Kalėdų dieną - Mišios 3 v.p.p. 
Naujųjų metų savaitgalio pamal
dos mūsų šventovėse. Lietuvos 
kankinių šventovėje: gruodžio 31, 
sekmad. - Mišios 9.30 ir 11 v.r.; 
sausio 1, pirmad. - Naujųjų metų 
Mišios tiktai 11 v.r. Gerojo Gany
tojo šventovėje: gruodžio 30, šeš
tad. - sekmadieninės Mišios 2 v. 
p.p.; sausio 1, pirm~d. - Naujųjų 
metų Mišios 2 v.p.p. Sv. Kazimiero 
šventovėje: gruodžio 31, sekmad. -
Mišios 3 v.p.p.; sausio 1, pirmad. -
NaujųjlJ metų Mišios 3 v.p.p. 

• Sv. Jono lietuvių kapinių 
didieji vartai nuo gruodžio 15 d. 
per visą žiemą šiokiadieniais bus 
užrakinti. Atidaryti bus tik laido
tuvių metu, sekmadieniais ir per 
didesnes šventes. Visuomet į ka
pines galima įeiti pro šoninius 
vartelius, kurie yra abiejose di
džiųjų vartų pusėse. 

• Gruodžio 17, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišių metu bus kandi
datų Sutvirtinimo sakramentui 
įvesdinimo apeigos. 

• Anapilio jaunų šeimų sek
cija visus kviečia dalyvauti Kalėdų 
eglutėje gruodžio 17, sekmad., po 
9.30 v.r. Mišių Anapilio salėje. 

• KLB Wasaga Beach, ON, 
apylinkės valdyba rengia bendras 
Kūčias Gerojo Ganytojo švento
vės patalpose gruodžio 16, šeš
tad., 4 v.p.p. Bilieto kaina - $5. 
Juos galima įsigyti pas Rūtą 
Poškienę tel. 705 429-0790 iki 
gruodžio 12 . 

•Naujųjų metų sutikimo po
kylis prasidės Anapilyje, Lietuvos 
kankinių šventovės salėje, gruo
džio 31, sekmad., 7v.v. Bilietai jau 
platinami sekmadieniais parapijos 
salėje. Juos galima užsisakyti ir pas 
R. Celejewską tel. 416 231-8832. 

• Mišios sekmad., gruodžio 
17: 9.30 v.r. už a.a. Balį Savicką; 11 
v.r. už parapiją;Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, gruodžio 17, 
sekmad., 2 v.p.p. uta.a. Algirdą 
Trumpicką; Delbi Sv. Kazimiero 
šventovėje, gruodžio 17, sekmad., 
3 v.p.p. už Pučiauskų ir Žeber
tavičių mirusius. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Šventovės pastato reika

lais rūpinasi Petras Sergautis. Jam 
pateikus reikiamas žinias, vyks pa
rapijos tarybos ir Londono LB 
apylinkės valdybos posėdis. Vėliau 
viskas bus pristatoma parapijiečiams 
bei Londono lietuvių visuomenei 

• Gruodžio 17, sekmad., Mišios 
bus už a.a Pranę ir Stasį Repšius. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios • Sekmadienį, 1 v.p.p. - vai-
kučių kalėdinės pamaldėlės ir po 

• Šį sekmadienį, gruodžio jų Moterų draugijos ruošiama 
17, per 10.45 v.r. Mišias giedos Kalėdų eglutė. 
"Retkartinis" choras. Per Berne- • Kūčių pamaldos su Šv. Ko
lių Mišias, gruodžio 24 d., 10 v.v. munija sekmadienį, gruodžio 24, 
giedos visų norinčių prisidėti prie 4.30 v.p.p; Senų metų pamaldos 
bendro giedojimo choras, kurio sekmadienį, gruodžio 31, 9.30 v. 
repeticija vyks gruodžio 21 d., 7 ryto. 
v.v. Prieš Bernelių Mišias vyks • Parapijiečiai prašomi pasi-
jaunimo Prakartėlės pristatymas ir imti 2007 metų aukų vokelius. 
kalėdinės muzikos pusvalandis. • Praeitą sekmadienį pamal-

• Prieškalėdinis susikaupi- dose buvo prisiminti amžinajame 
mas, kurį ves Karaliaučiuje dir- poilsyje esantieji: Andrius Usval
bantis kan. Anupras Gauronskas, tas, Lėna Juknienė, Marta Jan
prasidės šį penktadienį, 7 v.v.; 
šeštadienį Mišios ir pamokslas kienė ir jos vyras Martynas Jan-
b 10 · 4 km d" kus. Užprašė Los Angeles, CA, us v.r. Ir v.p.p., o se a 1e- . . . . . M p 
nį įprasta Mišių tvarka. Kunigas gyvenanti gimma1te arta rost 
svečias ir parapijos kunigai išpa- ir ta proga Išganytojo parapijai 
žinčių klausys bent pusvalandį paaukojo $300 (JAV). 
prieš kiekvienas Mišias. v • Nuoširdžiai dėkojame 

• Norime priminti, kad Sv. Pauliui Kravecui už klebono pa
Komuniją gali priimti tik pakrikš- vadavimą gruodžio 3. Kun. Algi
tytieji, priėmusieji Pirmąją Ko- mantas Žilinskas vedė Advento -
muniją arba Atgailos sakramentu Kalėdų Šv. Komunijos pamaldas 
susitaikę su Dievu ir žmonėmis, o Los Angeles, CA, Protestantų 
susituokusieji - gyvenantys Baž- draugijos parapijai. 
ųyčios palaimintoje santuokoje. Lietuvių Namų žinios 
Sv. Komuniją galima priimti ir 
antrą kartą tą pačią dieną, jeigu • Gruodžio 10 d. Lietuvių 
išklausomos antros Mišios ir yra Namų svetainėje pietavo 135 
išlaikytas vienos valandos eu- svečiai. Popietės metu budėjo 
charistinis pasninkas. Kultūros komisijos narė G. Bijū-

nienė. • Kalėdinių sveikinimų ir 
aukų vajus parapijos remiamoms • Kalėdinės muzikos kon
sriubos virtuvėms Lietuvoje baig- certas- gruodžio 17 d., 1.30 v.p.p. 
sis šį sekmadienį. Sveikinimai bus sekmadienio popietėje. Pasirodys 
pasiųsti virtuves lankančių žmo- Onos Gladkovienės muzikos stu
nių Kūčioms, kad jie pamatytų, dijos jaunieji talentai, atlikdami 
kiek daug žmonių juos prisimena kalėdinės muzikos programą. 
ir užjaučia. Visus kviečia dalyvauti ir palaiky-

• Gruodžio 11 d. palaidotas ti jaunuosius talentus LN Kul
a.a. Bronius Stončius, 79 m. Pali- tūros komisija. 
ko žmoną Onutę, vaikus Reginą, • Puiki kalėdinė dovana šei
Edvardą, Bronių, Stasį ir Vytą su mai, jaunimui ir senimui - 160 
šeimomis Kanadoje ir brolius įvairaus žanro lietuviškų vaizda
Viktorą ir Vacių su šeimomis juosčių, kurias platina LN Kultū
Lietuvoje. ros komisija. Tai koncertų, operų, 

• Kalėdaičių (plotkelių) scenos veikalų bei jaunimo prog
galima pasiimti zakristijoj sekma- ramų juostelės. Norintieji jų įsi
dieniais, o parapijos raštinėje bet gyti ar nemokamai skolintis, arba 
kuriuo laiku. gauti jų katalogą el. paštu, prašo-

• Mišios sekmadienį, gruo- mi kreiptis tel. 416 769-1266, el. 
džio 17: 8 v.r. už a.a. Steponą paštas vkulnys@hotmail.com. 
Katkų; 9 v.r. už gyvus ir mirusius „-----------. 
parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. l AUKOS l 
Vytautą Marcinkevičių, a.a. Joną --A-·Z---S· t--.v·.-·t - . 

.a. enono ana1c10 a mi
Dirmantą, a.a. Louis Pagorski ir nimui žmona Aldona Stanaitienė 
a.a. Albiną Styrienę - 10 met.; 
12.15 už a.a. Joną Jaciką. Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

Karaliaučiaus parapijai $50 
aukojo A. Bražys. Maironio mokyklos žinios 

• Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutėje gruodžio 16 d., 
10 v.r. Prisikėlimo parapijos salė
je. Prašome atvežti vaikus 9 v.r. į 
salę, kad jie turėtų laiko pasiruoš
ti programai. Eglutėje bus vaiku
čių pasirodymas, atvyks Kalėdų 
senelis, dalinsimės plotkelėmis, 
bus loterija. 

• Mokykla bus uždaryta gruo
džio 23, 30 ir sausio 6 dienomis. Į 
mokyklą sugrįšime sausio 13 d. 

• Linkime visiems džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų! Živilė 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J.M. Zubrickai; 
$50-J. Bernatavičienė. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinai tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu. 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1-
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumeratos kainos nuo 2007 m. 
sausio l d. yra pakeliamos. Reguliarios prenumeratos - iki 
$60 metams, rėmėjo- $70, garbės-$80, JAV-se $60 JAV dole
riais. Kainas kelti leidėjus verčia krintantis prenumeratorių 
skaičius ir nuolat didėjančios leidybos išlaidos. Taipgi ir JAV 
prenumeratos didino nuostolį dėl JAV dolerio vertės pakitimo 
per paskutinius kelerius metus. 

Nors laikraštis nėra leidžiamas komerciniu pagrindu, sie
kiant pelno, ir kainų neketinama kelti iki visiško išlaidų ap
mokėjimo, vis tik turime stengtis nuostolius mažinti. Kai 
kurie panašūs laikraščiai Kanadoje išsilaiko iš prenumeratų, 
bet jų kainos yra dvigubai aukštesnės, negu mūsų, o jų skelbi
mai taip pat yra brangesni. Todėl tikimės prenumeratorių 
supratimo, ir dėkojame visiems, kurie kasmet šalia prenumer
atos paskiria auką, ir tiems, kurie nepamiršta TŽ savo 
palikimuose. Tokios visos aukos leidžia savaitraščiui gyvuoti. 

Norintys iš anksto susimokėti prenumeratas šių metų 
kaina yra kviečiami tai padaryti iki gruodžio 31 d. 

Kanados lietuvių ktJtalikų kultūros draugija "Žiburiai" 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Mišiose Aušros Vartų šventovėje gruodžio 10 d. už gyvas ir mi
rusias KLKM dr-jos nares buvo dalyvauta su vėliava. Skaitinius 
skaitė J. Adamonienė ir D. Staškevičienė. 

Po Mišių klebonijoje susirinko gražus būrys narių ir svečių. Su
sirinkimą pradėjo pirm. D. Staškevičienė, primindama susirinku
siems dr-jos šventės prasmę ir perskaitė kun. L. Andriekaus, OFM, 
eilėraštį "Marija". Susikaupimu ir malda buvo prisimintos mirusios 
narės. 

Kalbėtoja Joana Adamonytė labai įdomiai papasakojo savo 
įspūdžius ir patirtį apie Vilniuje vykusį rugpjūčio 7-9 d.d. PLB XII 
seimą, kuriame dalyvavo iš 36 kraštų 165 atstovai. Suvažiavime bu
vo svarstomos įvairios problemos, susijusios su lietuvių emigracija, 
mokyklomis emigrantų vaikams, mokytojais, mokymo priemonė
mis ir kt. Prel. E. Putrimas pranešė, kad dabar pasaulyje yra 46 lie
tuvių parapijos ir 80 misijų. 

Viešnagė Krokuvoje parodė, kaip glaudžiai šis miestas surištas 
su Lietuvos istorija, kiek daug ten lietuviškų herbų, simbolių ir 
ženklų. Dalyviai pateikė Joanai įvairių klausimų, sklaidė albumus ir 
domėjosi knygomis bei DVD, skirtais mokyklai. 

Vyko nedidelė loterija. Visi liko valdybos suruoštose vaišėse, 
dalinosi įspūdžiais. Ta proga dr. J. Mališka "Vaiko tėviškės na
mams" paaukojo $50. Rama Aras iš Omaha, NE, a.a. l.M. Muraus
kienės atminimui aukojo $20 (JAV). 

Naujųjų metų sutikimą Aušros Vartų parapijos salėje gruodžio 
31 d., 7.30 v.v. rengia Montrealio Vaikų choro vadovai. Pelnas ski
riamas reta vėžio liga sergančios Natalijos Jurkutės fondui. Bus šo
kiai, koncertas, užkandžiai, šampanas ir kt. 

Montrealio lietuviška kalėdinė radijo programa bus girdima 
gruodžio 25 d. nuo 1 val. iki 3 val. po pietų per CFMB radijo stotį, 
banga 1280 AM. D.S. 

A.a. Mildos Murauskienės atminimui "Vaiko tėviškės na
mams" aukojo: $200 -A.Z. Urbonai; $100 - J. Kibirkštis, W.K. 
Gentemann; $45 -A.N. Forster; $40 - R. Baršauskas; $30 - lz. 
Mališka, J. R. Kisieliai, Šv. Antano parapijos choras "Rambynas", 
Omaha, NE, JAV; $25 -P.J. Adomoniai, Z.H. Lapinai; $20-R.V. 
Bulotai, J. Blauzdžiūnienė, H.E. Celtoriai, Z.A. Burkšaičiai, E.L. 
Dainiai, L. Gedvila, S. Galova, A. Kibirkštis, G. Kudžmienė, V. Mu
rauskas, S. Skučienė, B. Niedvaras, R. Piečaitienė, A. Povilaitienė, 
Y.M. Sabaliai, D. Staškevičienė, A.S. Staškevičiai, Z.R. Valinskai, 
R.M. Verbylos; $10 - Mr. Bardeau. Dėkoja -

KLKM dr-jos Montrealio skyrius 

Šv. Kazimiero parapija 
Metinis parapijiečių susirinkimas - sekmadienį, gruodžio 17 

po šv. Mišių. 
Kūčių vakare Bernelių Mišios - 10 v.v. Klebonas ir parapijos 

komitetas kviečia visus po šv. Mišių į salę kavutei ir užkandžiams. 
Kalėdų rytą šv. Mišios bus 11 val. Klebonas kun. Aloyzas Volskis 
klausys išpažinčių sekmadienį prieš ir po šv. Mišių. 

Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas labai 
dėkoja aukotojams. Aukojo: $260- M. Ruffo; po $100- E. Dainius, 
P. Janušauskas, S.V. Piečaitis, D. Staškevičius; $50- D. Mickaitė, R. 
Heroux. V.L. 

Šv. Kazimiero parapijos "Auksinis ratelis", gruodžio 7 d. užbaigęs 
rudens sezoną šiltais Kalėdų pietumis ir gimtadienių tortu; 
pasveikintos Lucy Mikalajūnienė (sėdi pirma iš d.) ir Donna 
Mozuraitienė (stovi 5-ta iš k.) Ntr. L. Visockis-Poole 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST.E. , SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

v Šis kalėdinis TŽ numeris yra šių metų paskutinis. 
Svenčių laikotarpiu kito numerio nebus, o pirmasis Nau
jųjų metų numeris išeis sausio 3, trečiadienį. Administ
racija ir redakcija dirbs iki gruodžio 20 d., po švenčių
nuo gruodžio 28 d. 


