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Demokratija sensta? 
Kai gimsta kūdikis, dažnas klausia, kas iš jo bus, kaip jis 

gyvens, ką pasieks, kokį džiaugsmą ar rūpestį tėvams su
kels? Taip žvilgsniai ateitin iškart sustiprėja, ne vienam gal 
iškyla ir ateities vizijos. O su žvilgsniu į pasaulį gal ir tokios -

N
EBĖRA šeimų, nebėra tautų, lieka kažkokia laisvai 
judanti žmonių mišrainė, keliaujanti iš vienos terito
rijos į kitą, ieškanti kažko, ko iš tikrųjų nėra. Įvykiai, 

įprastų gyvenimo formų triukšmingi laužymai, tvirtos 
nuostatos gauti, bet nieko neduoti, besaikiai lygybių ir tei
sių reikalavimai iki tokio lygio, kad greitai nebeliks nei ką, 
nei kam duoti - perša miglotą viziją ir kelia daugybę klausi
mų: kas išsilaikys, kas išliks, kas laimės ar pralaimės, kuo 
pavirs demokratija, kuri iki šiolei pasauliui gar vis buvo ro
doma kaip geriausia valdymosi santvarka. Siandien tas ge
rumas jau kelia rimtų abejonių, nes toji santvarka virsta 
gražia etikete - pavadinimai nebeatitinka tikrovės, nes pvz. 
turtuolis ir sukčius yra beyeik tas pats, poezijoje blevyzgos 
ir originalumas tas pats. Zmogaus teisių gynybos pagrindu 
dedamas lygybės ženklas tarp tvarkingai ir padoriai gyve
nančių ir tinginių, apsileidėlių. Net nebelengva atskirti, kur 
sportas, o kur sportinis verslas, nebeaišku, ar sveikame kū
ne sveika dvasia, ar pripildyta kišenė? Viskas tartum sulipę 
į vieną didelį gabalą, kuriam pajudinti nebėra tinkamos jė
gos, arba išsiliejęs laisvių potvynis yra toks malonus, kad 
niekas jo prarasti nenori, nors žino, kad tai ne vertybė. Nie
ko nuostabaus, kad daugeliui jau pradeda užkliūti gyvense
nos reikalai. Ir užkliūva su baime būti apkaltintam žmogaus 
teisių pažeidimu. O pastarasis kaip nekontroliuojamas 
įrankis gali būti naudojamas pagal reikalą, dažniausiai aiš
kiai savanaudišką. Dėl to atsiranda ribų nebeturintys reika
lavimai, kurie kone visais atvejais siejasi su uždarbiais 
ieškovui, patarėjui ar ir bylos vykdytojui. Konstitucinė žo
džio laisvė ribojama pagal susigrupavimą- ką vieni gali, ki
tiems draudžiama. 

D EMOKRATIJA - rodos, ta tikroji žmogaus laisvių 
ir teisių saugotoja - ar tik nerieda į gilią senatvę, ar 
neartėja prie būtiniausių reformų? Ką nors tiesiai 

sakyti prieš šitą santvarką, kurią net karais užsimota skleisti 
visame pasaulyje, nėra populiaru, kai kur net pavojinga. 
Bet kad su demokratija nėra viskas tvarkoj, turbūt jau ne 
vienas pastebi, bando nurodyti tos geros sistemos blogąsias 
puses, nes nėra daikto, žmogaus sukurto, kad jis būtų be 
priekaištų tobulas. Istorija rodo, kaip ir švenčiausios idėjos 
laikui bėg,ant pavirsta kitokiais pavidalais, negu jie turėtų 
atrodyti. Snekėti ir vis kartoti apie demokratiją šiandien 
daugeliui labai paranku ir naudinga - užlindai už tos iška
bos, esi saugus ir gerbiamas. Demokratu pasivadinęs įgauni 
laisvas rankas veikti kaip tau naudinga. Niekas nebegali 
prikaišioti, kad esi atsilikęs, kokių blogųjų santvarkų gerbė
jas. Jei įsteigsi politinę partiją, kurios pavadinime bus žodis 
"demokratija", tai to ir užteks bent gerai pradžiai. Užtat ir 
iš lietuviškos kompartijos, Lietuvai nepriklausomybę atga
vus, prisiskaldė tiek "demokratiškų" partijų, kad net akys 
raibsta jų pavadinimus beskaitant. Juk tas daugiapartišku
mas ir yra demokratija. Ko daugiau bereikia? Deja, šitaip 
manipuliuojant atsiranda ne vien tik daug partijų, bet ir 
daug demokratijų. Putino demokratija vienokia, Lukašen
kos kitokia, Brazausko vėl kažkokia ir t.t. Maždaug pagal 
Jurgį ir kepurė. Nėra abejonės, kad lietuviams rūpi lietuviš
koji demokratija. Tad kokia ji iš tikrųjų yra? Tautai jau būtų 
laikas žinoti, kokioje santvarkoje ji gyvena, kas valdo valsty
bę? Vieni sako, kad valdo KGB rezervistai, kiti, kad oligar
chai, susidėję su rusų turtuoliais. Pasigirsta ir raminančių 
aiškinimų, girdi, Lietuvą valdo Europos sąjunga? Formaliai 
į valdymo klausimus žiūrint, abejonių t:teturėtų būti. Bet 
kaip visur - medalis turi ir antrąją pusę. CS 
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Ko nepajėgė Stalinas, vykdo jo 
palikuonys 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Į Didžiąją Britaniją pasi
traukęs buvęs SSRS žvalgy
bos aukštas pareigūnas Vik
toras Suvarovas (tikroji pa
vardė Rezunas) iškėlė klausi
mą, kodėl Stalinas 1945 m. 
birželio 24 d. nepasirodė Rau
donosios aikštės tribūnoje pri
imti SSRS pergalės prieš Vo
kietij ąyaradą, o tai atlikti pa
vedė Zukovui. Ir labai argu
mentuotai pats atsakė: šį karą 
Stalinas laikė pralaimėtu, nes 
jo tikslas buvo -užkariauti visą 
Europą ir raudonąją žvaigždę 
nunešti dar toliau į Vakarus, 
o užkariavo tik Rytų Europą. 
Aiškinimas, kad Stalinas atsi
sakęs priimti paradą neva dėl 
to, kad karinius paradus tu
rėjęs priimti kariškis, neturi 
pateisinimo, nes Stalinas save 
laikė vyriausiuoju, turinčiu 
aukščiausią generalisimo laips
nį, karo vadu. 

Ko nepavyksta pasiekti su 
tankais, pasirodo, lengvai pa
siekiama taikiais būdais„. 
Globalizmas, kurio grėsmę vi-

soms tautoms keliose Lietu
voje išleistose savo knygose 
atskleidžia įžvalgus politikos 
vertintojas, publicistas Vilius 
Bražėnas. 

Suvaidintas per "perest
roiką" SSRS griūties spektak
lis, regis, griūties nepatvirtino: 
SSRS teisių ir įsipareigojimų 
perėmėja tapo Rusijos fede
racija, o, paskelbusios savo 
atsiskyrimą nuo SSRS, Lietu
va bei Latvija ir Estija liko 
ekonominėje priklausomybė
j e nuo Rusijos federacijos, 
Lietuvos visų lygių valdžios 
daugumą sudaro buvę komu
nistai. Taigi demokratinis val
dymas Lietuvoje mažai skiria
si nuo sovietinio "demokrati
nio centralizmo", o per jį sėk
mingai einama integracijos į 
Rusijos federaciją link: seimas 
ir konstitucinio teismo "rašto 
aiškintojai" lengva ranka į iš
laidas nurašo Lietuvos pilie
čius, deda pastangas jų vietoje 
įpilietinti rusus, kad "demok
ratišku" būdu tokia integraci
ja būtų patvirtinta naujos dau
gumos balsais. Tikrieji nepri-

klausomos Lietuvos atkūrėjai 
ir tvirtintojai iš valstybės val
dymo struktūrų šalinami, net 
"neaiškiomis aplinkybėmis" 
žūva ar sėdasi už grotų. Rusi
ja, akivaizdžiai demonstruo
dama savo pretenzijas į išsiva
davusias iš okupacijos ir įsto
jusias į Europos sąjungą (ES) 
šalis, vengdama jas brutaliu 
būdu reokupuoti, pati taiko 
stoti į ES ir per ją veikti. Ta
čiau Rusijai nebūtinas forma
lus įstojimas į ES, nes "de
mokratiniu" būdu galima oku
puoti ES institucijas. Daugu
ma Lietuvos atstovų ES insti
tucijose yra buvę komunistai 
ar jų palikuonys. Nevertinant 
kitų, išsivadavusių iš SSRS 
"globos" šalių atstovų ES ins
titucijose Gie turėtų būti pa
našūs), bet įvertinus okupaci
jų nepatyrusių ES narių abe
jingumą bei "toleranciją" so
vietams, galima teigti, kad jau 
dabar ne Rusija integruojama 
į ES, o ES - į Rusiją. Tokių 
ženklų pakanka. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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Išeivijos teologas 
Lietuvoje 

Kuo. dr. K. Trimako darbai Lietuvoje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kun. dr. Kęstutis Trima
kas, Cicero, IL, lietuvių ka
talikų dvasios vadas, grįžo iš 
kasmetinės kelionės į Lietu
vą _ir vėlyradėjo eiti savo pa
~e.igas Sv. Antano parapi
JOJe. 

Jis jau 16-tą kartą buvo 
nuvykęs į tėvynę dėstyti 
aukštosiose mokyklose. Šie
met kun. K. Trimakas apsiri
boj o tik Kaunu, anksčiau 
profesoriaudavo ir kitur 
pernai Šiaulių universitet~ 
bei Vilniaus pedagoginiame 
universitete. 

Sugrįžęs namo kun. K 'lli
makas papasakojo, kad šie
met Vytauto Didžiojo uni
versitete, šalia kursų baka
lauro studentams, jis dėstė 
Pastoraci~ės psichologijos 
kurs~ _magistrantams. Sioje 
grupeJe buvo dešimt asme
nų, iš kurių penki - pastora
cijoj e veiklūs pasauliečiai 
(trys moterys ir du vyrai) ir 
penki kunigai: du klebonai . ' v_ienas ~auno klinikų kape-
l~onas~ ~enas ką tik Romoje 
hturgmes muzikos studijas 
baigęs kunigas ir vienintelės 
Lietuvoje katalikiškos radijo 
nuolatinės laidos "Marijos 
radijas" vedėjas kun. Petras 
O. yolskis, neseniai viešėjęs 
ir Cikagoje. 

Kun. K. Trimakas apgai
lestavo, kad šiuo metu sto
jančiųjų į kunigų seminari
j~.s skaičius yra sumažėjęs 
Gis tebedėsto Religijos psi
chologiją Kauno kunigų se
minarijoje). Tačiau, anot jo, 
dabar Lietuvoje jaučiamas 
tam tikras religinis atgimi
mas, nes įvairiais renginiais 
- konferencijomis, sinodais 
piligrinėmis kelionėmis - ja~ 
uoliai ruošiamasi 2008 me
t~is mįnėti Marijos apsireiš
kimo Siluvoje 400 metų su-

kaktį. Tikimasi, kad į tą mi
n.ėjimą suplauks daug pilig
rimų ne vien tik iš Lietuvos. 
Tuo reikalu kunigų grupė iš 
Kauno arkivyskupijos net 
buv_o nuvykusi į Lenkiją 
pasimokyti, kaip reikia pri
imti piligrimus. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 

Kun. K. Trimakas yra ir 
spaudos žmogus - jis yra ne 
tik ~arašęs nemažai knygų, 
bet ir buvęs Draugo dien
raščio kultūrinio priedo re
daktoriumi. 2007 metais ke
turis mėnesius redagavęs tu
r~jo ~ą darbą nutraukti kaip 
tlk del to, kad buvo netikė
tai pakviestas dėstyti naujai 
atkurtoje pastoracinės teo
logijos programoje magist
rantams. 

Sugrįžęs namo spalio 21 
d. laikė pamaldas dviejose 
šventovėse. Po šv. Mišių Šv. 
Antano parapijoje Cicero 
jis turėjo skubėti į Marque~ 
tte Pvarką, kur laikė pamal
d~s _Svč. Mergelės Marijos 
gimimo parapijoje. Iškėlus 
kun. dr. Arvydą Zygą į Put
namą, CT, dabar ši didžiau
sia lietuvių parapija Čika
goje liko be lietuviškai kal
bančio kunigo. 

Kun. dr. K. Trimakas da
bar turės į Marquette Parką 
važiuoti kiekvieną sekma
dienį, nes kol kas dar neži
noma, ar į tą parapiją bus 
paskirtas lietuvis kunigas. 

~ Du~k mums, Viešpatie, tą drąsą ir narsumą, kad nesibijo-
1- turne niekad savęs užmiršę, savęs visiškai išsižadėję sau numi
Z rę ... , ~užibėti, kaipo toji žvakė ant altoriaus pastatyt~, dėl Dievo 

garb~~: sude~ti, ~aip tie smilkalų grūdai, išduodantys gardų 
:2: kvepepmą, del Dievo garbės. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

''Vilia Lituania'' Romoje gina 
menininkai 

SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Politiniai pareiškimai da
romi įvairiais būdais. Diplo
matai rašo vienas kitam itin 
mandagius raštus, politikai 
sako kalbas parlamentuose, 
TV ekranuose, visuomenė ren
gia eitynes ar piketus. Kūrėjai 
dažniausiai vengia tiesmukiš
ko kišimosi į nuogą politiką, 
savo požiūrį išreikšdami me
no kalba, apibendrintais, daž
nai tik nujaučiamais vaizdais .. . ' 
speJamais simboliais. Meni-
ninkų išraiškos būdai, labiau 
orientuoti į jausmus ir reiškia
~i va~zdais,_ įsirėžia į atmintį 
ilgesmam laikui. Apie tai žur
nalo Kultūros barai puslapiuo
se (2007, 7-8 nr.) pasakoja Ra
minta Jurėnaitė, aptardama 
pasaulinės šiuolaikinio meno 
p~rod~s 52-osios Venecijos 
~n~?-ale~ dalyvių darbus ir jų 
ide1as. Siemetinėje parodoje 
Lietuvai atstovavo Nomeda ir 
?ediminas Urbonai. Jų pro
jektas Vilia Litvania vaizdo 
įrašais, fotografijomis, simbo
liais ir kitomis šiuolaikinėmis 
p~iemonėmis pasakojo apie 
Lietuvos ambasados Romoje 
pa~tato istoriją. Kai Sovietų 
Sąiunga 1940 metais okupavo 
Lietuvą, ji pasisavino ir jos 
pastatą Romoje, kuriame bu
vo įsikūrusi Lietuvos pasiunti
nybė. Jokie Lietuvos protestai 
ar prašymai atitaisyti skriaudą 
nepadeda. Pastatą, teisėtai 
pri~ausantį Lietuvai, lig šiol 
atsisakoma grąžinti. Dar šią 
vasarą Italijos užsienio reikalų 
mi~isteri_s patvirtino, kad nesą 
galimybių pastatą, kuriame 
dabar įsikūrę Rusijos diplo
matai, sugrąžinti Lietuvai. 
Lietuvos menininkai savo po
žiūrį į tokį sprendimą ir pro
testą išsakė gana įtaigiu ir ori
ginaliu būdu. 

Paruošiamuosius projek
to darbus N.G. Urbonai pra
d_ėj~ _gerokai anksčiau nei pra
sideJ o Venecijos bienalė. 
Jiems patiems teko ieškoti 
ypatingos rūšies balandžių -
pašto karvelių. Tik šios rūšies 
paukščiai po skrydžio sugeba 
grįžti į paleidimo vietą. Vėliau 
iš Italijos valdžios reikėjo gau-

VILLA 
Ll"VA 
NIA 

N.G. Urbonų projekto Veneci
jos bienalėje-2007 ''Vilia Lit
vania" plakatas 

t~ leidimus balandinėms staty
t!. Italų profesionalai padėjo 
treniruoti balandžius skry
džiui Venecija-Roma. Lietu
vių menininkų projekte balan
dis tapo daugiaprasmiu sim
boliu. Vokiečių okupacijos 
metais pašto karveliai buvo 
~ail?~ami, bijantis, kad jie ga
h but! panaudoti žvalgybai ir 
pranešimams. Vėliau daili
ninkas P. Pikaso savo piešiniu 
juos išaukštino kaip taikos 
ženklą. Balandžiai - įprastas 

Venecijos San Marko ir Ro
mos miestų aikščių simbolis. 
Tad ir lietuvių menininkų su
g~lvotas gyvų balandžių skry
?is, s~v~~iškai įjungęs į pro
Je~tą ir srns valstybes, liudija 
apie geranorišką taikingą 

k:e.ipimąsi į ginčo dalyves ir 
viltĮ, kad bus atstatytas istori
n~s teisingumas. Kūrybingų 
Lietuvos menininkų darbas 
nebuvo vienareikšmis. 

Videointerviu su Kazi
mieru Lozoraičiu, iš Campo 

S. _Bi~gio Romos kryptimi pa
leisti balandžiai, krištolinių 
vazų-prizų skulptūrinė kom
pozija ir kitos projekto išraiš
kos dalys žiūrovams daugiau 
kalbėjo_ ne apie pastatą - apie 
pasaulio bendrijos ryšius ir 
s~a~d~ius k?nfliktus, stipres
m~J ?. i~ mazesniojo santykį. 
KureJai savo projekte reiškia
mą mintį sustiprino, žaismin
gai panaudodami šiuolaikines 
komercines priemones: paro
d?s ~i~rovams dalindami spe
cialiai sukurtus drabužius 
maišelius ir ženkliukus s~ 
Vilia Litvania simboliais. 

Kita to paties Nomedos ir 
Gedimino Urbonų projekto 
dalis skirta irgi pastatui -
"Lietuvos" kino teatro Vil
niuje istorijai. Buvusį populia
rų kino teatrą ketinama par
duoti privatiems verslinin
kams, atimti iš miesto gyven
tojų dar vieną visuomeninę
kultūrinę erdvę. 

Jos ginti stojo miesto švie
suoliai ir eiliniai piliečiai ne
liko abejingi ir menini~kai 
pateikę parodos lankytojam~ 
pasakojimą apie kultūros ir 
vartotojiškos visuomenės susi
dūrimą, naikinamą kultūros 
raiškos erdvę. 

Kaip tvirtina straipsnio 
autorė, " ... Nomedos ir Gedi
mino Urbonų 'Villa Litvania' 
suskambėjo kaip ryški, aist
ringa ir prasminga protesto 
akcija". Tik vargu ar pasiekė, 
ar suprato šią simbolių kalbą 
tie, kuriuos liečia ši neiš
spręsta byla ... 

Lie!uvos ~mbasados rūmai Italijos Romoje, 1940 metais 
SoVIetų Są.iungos užimti ir iki šiolei Lietuvai dar nesugrąžinti 



Diplomatijos viršūnėse 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Prieš septynerius metus teką rengti dide
lio malonumo suteikusią knygą Sirdis - Lietu
va. Ambasadorius Vytautas A. Dambrava diplo
matinėje tarnyboje. Rinkdamas medžiagą jo 
biografijai, turėjau unikalią progą perskaityti 
šūsnis amerikiečių diplomatų "tarnybiniam 
naudojimui" skirtų dokumentų, liečiančių 
įvairiausius V. Dambravos profesinės raiškos 
požiūrius. Nuostabu buvo patirti, kaip maža 
bendro turi amerikietiškoji diplomatinės raiš
kos samprata su nepriklausomos Lietuvos 
URM praktikoje įsitvirtinusiu biurokratinės 
veiksenos stiliumi, nureikšminančiu asmenybę 
ir iškeliančiu aparato darbuotojų įtaką bei jėgą. 

Jeigu Vytautas Dambrava būtų buvęs "tik" 
Lietuvos diplomatas, vargu ar šiandien kalbė
tume apie jį kaip apie išskirtinę asmenybę. 
Nebūtų pasireiškęs. Pamenate, kaip subtiliai 
jam buvo parodyta "jo vieta", surengus prieš jį 
nešvarų spektaklį su neva dėl ambasadoriaus 
"kaltės" Ispanijoje nesulaikytu nusikaltėliu. 

"Kodėl jie taip elgiasi? Juk galėtų pasakyt 
tiesiai: reikia pozicijos. Tą pačią akimirką pa
likčiau postą. Ne kartą esu sakęs: atstovavi
mas irgi turi ribas, pasižiūrėkite į mano pasą! 
Bet man kartojo: Vytautai, esi reikalingas! 
Dabar matyti, kiek iš tiesų buvau reikalingas", -
privačiai savo patyrimais dalijosi garbusis am
basadorius po to, kai prieš keletą metų užsienio 
reikalų ministeris skyrė jam tarnybinę nuo
baudą (tiesa, vėliau atšauktą) už "aplaidumą". 

Lietuviškoji "diplomatijos mokykla" to
kias asmenybes, kaip Vytautas Dambrava, 
kaip jau velioniai Adolfas Venskus, Stasys ir 
Kazys Lozoraičiai, įstengia, geriausiu atveju, 
tik toleruoti. Ką nors iš jų perimti, mokytis, 
siekti jų moralinių bei profesinių standartų -
jokiu būdu. 

Ne vienas iš jų galėjo būti efektyvūs pata
rėjai Lietuvos užsienio reikalų ministeriams, 
ypač pirminiu URM struktūros ir tarnybos 
raiškos standartų kūrimo laikotarpiu. Tačiau 
pas mus neįprasta pripažinti, kad kas nors ko 
nors neišmano ar atliko kažką ne visai taip. 
Čia visi viską išmano ir viską moka! 

Žinoma, vidurinės mokyklos mokytojų, 
partinių instruktorių, komjaunimo darbuotojų 
ar KGB rezervistų patirtis galbūt irgi galėjo 
būti tam tikru laipsniu pravarti, kadangi 
ambasadorių su Paryžiaus diplomatijos insti
tuto diplomais, matyt, sulauksime dar negreit. 
Tačiau faktas, kad nelygstamą patirtį turintys 
ir išskirtinai profesiniais gebėjimais aukštą 
tarptautinę reputaciją pelnę diplomatai lieka 
gyvenimo paraštėje, o "raktines pozicijas" čia 
užima skandalingai pagarsėję veikėjai, daug 
pasako apie mūsų valstybę ir jos užsienio poli
tikos kokybę. 

Kodėl čia prisiminiau V. Dambravą? Ogi 
todėl, kad Ispanijos karalystė visai neseniai 
apdovanojo jį aukščiausiu savo valstybės ap
dovanojimu - Ispanijos karaliaus Juan Carlos 
Pirmojo suteiktu valstybės ordinu Didžiuoju 
kryžiumi už civilinius nuopelnus. 

1999-aisiais, baigdamas savo dešimtį metų 
trukusią atstovavimo Lietuvai misiją Venezue
loje, V. Dambrava buvo įvertintas ir aukščiau
siu pastarosios valstybės garbės žymeniu "El 
Libertador" - išlaisvintojo Simono Bolivaro 
"Gran Cordon" pirmos klasės ordinu. 

Paklausite: o kaip Lietuva, ar ji yra įverti
nusi savo ištikimąjį sūnų atitinkamu žymeniu, 
jei kitos valstybės nešykšti jam aukščiausiųjų 
insignijų? Atsakysime: aštuoniasdešimtmečio 
proga ambasadorius buvo prisimintas vienu iš 
ordinų, toli gražu neprilygstančiu apdovanoji
mams, kuriais jo nuopelnus yra įvertinusios 
kitos valstybės. 

Vytautas Dambrava arti 30 metų tarnavo 
JAV valstybės departamente, įskaitant diplo
matinį darbą itin "karštuose" pasaulio taškuo
se - karo metais Vietname (1965-1967), Boli
vijoje siaučiant Che Guevarros sukilėliams-re
voliucionieriams (1967-1969), terorizmo siau
biamoje Argentinoje (1971-1974), pilietinio 
karo liepsnose skendinčiame El Salvadore 
(1977-1980). Nuo 1986-ųjų iki 2004-ųjų ėjo 
pareigas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 
Venezueloje ir Ispanijoje. Paskelbė šimtus 
straipsnių, išleido porą dešimčių knygų ispanų 

ir lietuvių kalbomis. Teisininko, turinčio dar ir 
muzikinį išsilavinimą, biografija - įspūdinga. 

Ispanijos ambasadoriaus Fidei Lopez Al
varez žodžiai, aukštojo apdovanojimo Vytau
tui Dambravai įteikimo proga, būdingai at
skleidė ne vien ambasadoriaus asmenybės 
mastą, bet ir savotišką Lietuvos valstybės dra
mą. Ambasadoriaus teigimu, Ispanija niekada 
nepripažino Lietuvos aneksijos, todėl visą lai
ką kalbėta apie diplomatinių santykių atkūri
mą, bet iki tol, kol neatvažiavo V. Dambrava, 
"vieni kitų beveik nepažinojome, o mūsų san
tykiai buvo daugiau ar mažiau apmirę" .... Veik 
dešimtmetį (1990-1999) Lietuvos ir Ispanijos 
santykiai buvo "atkūrinėjami", ten rezidavo 
Lietuvos pasiuntiniai, valstybė skyrė milijoni
nes sumas rezidencijų išlaikymui ir personalo 
algų apmokėjimui, tačiau viena kitos Ispanija 
ir Lietuva beveik nepažinojo. 

Ispanijos ambasadorius Alvarez 2007.IX.19 
įteikia V. Dambravai karaliaus skirtą apdova
nojimą 

V. Dambravos darbą Ispanijoje ypatingai 
prisimena Užsienio reikalų ir Krašto apsau
gos ministerijos, kadangi įtikinamai ir su užsi
degimu jis mokėjo ginti strateginius Lietuvos 
interesus prisijungti prie Europos sąjungos ir 
NATO. Septyniasdešimt devynerių V. Damb
rava, 1999-aisiais atvykęs savo entuziazmu ir 
energija privertė Ispaniją atrasti Lietuvos 
valstybę ir jos aktualiuosius rūpesčius sugebė
jo įrašyti į šios įtakingos šalies darbotvarkę. 
Išlaikyti aukštą Lietuvos reputaciją, kuri neat
siejama nuo Vytauto Dambravos vardo ispa
nų akyse - iššūkis kiekvienam, kuris pabandys 
pasimatuoti garbiojo diplomatijos maestro 
frak~···· 

Salia jo diplomatinio darbo - Lietuvos 
muzikų sąjungos išleistas unikalus leidinys, iš
kalbingai pavadintas "Skambančia knyga". 
Pirmą kartą pavartota forma, jungianti muziką 
su žodžiu, skirta ir skaityti - Vytauto Antano 
Dambravos esė "Septyni žodžiai", ir klausyti
kompaktinė plokštelė Josepho Haydno "Sep
tyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant 
kryžiaus", atliekami Valstybinio Vilniaus kvar
teto. 

1785 m. Josephas Haydnas gavo iš Ispani
jos laišką, kuriame Kadiso katedros kardino
las prašė parašyti muziką Didžiojo penktadie
nio bažnytinei liturgijai. Kūrinyje turėjo būti 
septynios dalys, atliekamos pakaitomis su 
priešmirtinius Kristaus priesakus aiškinančio 
ir skelbiančio vyskupo pamokslu. Pirmą kartą 
Kadiso katedroje atliktas 1876 m., kūrinys ne
paprastai greitai išpopuliarėjo ir šiandien 
prieš Velykas skamba visame pasaulyje. 

Ambasadorius Vytautas Dambrava esė 
"Septyni žodžiai" sukūrė Venesuelos radijo 
programai, vėliau kūrinys buvo išleistas atskira 
knygele, susilaukusia net trijų leidimų ispanų 
kalba, vėliau - net penkių leidimų lietuviškai. 
"Septyni žodžiai" - tai meditacinio pobūdžio 
apmąstymai apie septynis Kristaus žodžius 
baigiant žemiškąją misiją. Dr. V.A. Dambravos 
apmąstymų teologija - ne mokslinė. Ji - iš ty
ros, tikinčios širdies, dėl to gyva, paliečianti 
klausytojų ir skaitytojų sielas. 

Esė fragmentus kompaktinėje plokštelėje 
skaito pats autorius. Verta pasiklausyti. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Plečiasi Šengeno erdvė 

Briuselyje lapkričio 8 d. 
Europos sąjungos (ES) tei
singumo ir vidaus reikalų 
ministerių taryba pritarė 9 
nauj9 narių prisijungimui 
prie Sengeno erdvės šių me
tų gruodžio 21 d, skelbia EL
TA-LGITIC. Prie dabartinių 
13 valstybių pri~ijungus Lie
tuvai, Latvijai, Cekijai, Esti
jai, Lenkijai, Maltai, Slova
kijai, Vengrijai, Slovėnijai, 
Šveicarijai, šių šalių piliečiai 
turės lygias galimybes nevar
žomi keliauti iš vienos vals
tybės į kitą. 

Lietuva šių metų_ rugsėjo 
l d. prisijungė prie Sengeno 
informacinės sistemos, kuri 
garantuoja priėjimą prie visų 
Sengeno erdvei priklau
sančių šalių duomenų bazių. 
Ši sistema leidžia Šengeno 
erdvei priklausančioms ša
lims operatyviai keistis in
formacija apie nepageidau
jamus ar ieškomus asmenis, 
vogtus automobilius, nelega
lius migrantus. 

Teisėsaugos institucijos, 
turinčios teisę atlikti duo
menų pą.iešką ir įvesti duo
menis į Sengeno informaci
nę sistemą, Lietuvos pasie
nyje atvykstančių asmenų 
duomenis tikrina ne tik vals
tybiniuose registruose, bet ir 
Sengeno informacijo~ siste
moje. Lietuvai tapus Senge
no erdvės nare tokia patikra 
bus atliekama tik tuose Lietu
vos pasienio kontrolės punk
tuose, kurie yra prie išorinės 
ES sienos-pasienyje su Ru
sija ir Gudija, taip pat tarp
tautiniuose oro uostuose. 

Šengeno erdvės piliečių 
duomenų patikra tarptau
tiniuose oro uostuose bus 
panaikil!ta 2008 ųi. kovo 
mėnesį. Siuo metu Sengeno 
erdvei priklauso 13 senųjų 
ES narių: Austrija, Belgija, 
Danija, Graikija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Olan
dija, Portugalija, Prancūzija, 
Suomija, Svedija ir Vokie
tija. Airija ir Jungtinė kara
lystė yra Šengeno narės su 
išlygomis. 

Aplinkosaugos planas 
Krokuvoje susirinkę Bal

tijos šalių aplinkos ministe
riai lapkričio 15 d. patvirtino 
veiksmų planą, įpareigojantį 
imtis priemonių jūros taršai 
iš esmės sumažinti ir gerai 
jos aplinkos būklei pasiekti 
iki 2021 m. Helsinkio ko
misijos (HELCOM) - tarp
tautinės Baltijos jūros ap
linkos apsaugos organizaci
jos - parengtas veiksmų pla
nas numato priemones svar
biausioms Baltijos taršos 
problemoms spręsti. Dau
giausia rūpesčių dabar kelia 
Baltijos ekosistemos kitimas 
dėl cheminių medžiagų, daž
niausiai azoto ir fosforo jun
ginių pertekliaus, biologinės 
įvairovės nykimas ir neigia
mas laivybos bei kitos veik
los poveikis. 

Pagal veiksmų planą, vi
sos Helsinkio komisijai pri
klausančios valstybės turės 

sumažinti į Baltijos jūrą su 
upių vandeniu patenkančio 
azoto ir fosforo kiekį, rašo 
BNS. Lietuvai, kaip nustato 
minėtasis planas, iki 2016 m. 
šį kiekį teks sumažinti 880 
tonų fosforo ir 11 750 tonų 
azoto. To siekiant reikės ma
žinti taršą iš žemės ūkio šal
tinių, taikyti griežtesnius 
reikalavimus komunalinių 
nuotekų tvarkymui. Kitais 
metais numatoma atlikti iš
samų Baltijos taršos pavojin
gomis cheminėmis medžia
gomis tyrimą. 

HELCOM nutarimai 
HELCOM šalys susitarė 

mažinti laivybos ir kitos veik
los keliamą pavojų Baltijos 
jūros aplinkai, mažinti taršą 
laivuose susidarančiomis at
liekomis, naftos platformose 
diegti "nulinio išmetimo" 
principą. Į Helsinkio komisi
jos parengto Baltijos jūros 
veiksmų plano nuostatas 
Lietuva atsižvelgs ruošdama 
valstybinę Baltijos jūros ap
linkos apsaugos strategiją, 
kurią Aplinkos ministerija 
numato parengti kitais me
tais. Tyrimai rodo, kad nors 
Baltijos jūros taršos "karštų
jų taškų" pernai sumažėjo 
perpus, tačiau jos tempera
tūra kyla, o deguonies lygis 
vandenyje vis dar krinta. 

Praėjusių metų pavasarį 
Lietuvoje HELCOM užre
gistravo 15 karštųjų taršos 
taškų, šiais metais jų suma
žėjo iki 7. Visose didžiausią 
poveikį Baltijos jūrai daran
čiose šalyse buvo užregist
ruoti 182 tokie taškai, per 
metus jų sumažėjo dvigubai 
- iki 81. HELCOM sudaro 
Baltijos jūros šalys: Danija, 
Estija, Latvija, ~ietuva, Len
kija, Suomija, Svedija, Vo
kietija, Rusija bei Europos 
bendruomenė. 

Susitiko ministeriai 
Lapkričio 16 d. Vilniuje 

susitiko Lietuvos ir Latvijos 
užsienio reikalų ministeriai 
Petras Vaitiekūnas ir Maris 
Riekstinis, rašo LGITIC. Jie 
pabrėžė būtinybę Baltijos 
šalims vienu balsu kalbėti 
ES energetikos politikos, 
santykių su Rusija, Europos 
kaimynystės politikos, tarp
tautinio saugumo ir transat
lantinio bendradarbiavimo 
klausimais. Jie taip pat apta
rė aktualius dvišalių san
tykių, ES darbotvarkės ir 
regioninio bendradarbiavi
mo klausimus. 

Lietuvos ir Latvijos už
sienio reikalų ministeriai 
pažymėjo, kad būtina spar
čiau įgyvendinti bendrus 
projektus, mažinančius Bal
tijos valstybių energetinę 
izoliaciją ir gerinančius susi
siekimą su Europa. Sutarta 
ir toliau glaudžiai koordi
nuoti veiksmus siekiant šio 
tikslo. Teigiamai įvertinti 
Lietuvos ir Latvijos forumo 
veiklą, populiarinant baltų 
kalbų mokymą, jaunimo 
mainus ir kultūros projek
tus. RSJ 
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Ko nepajėgė Stalinas, vykdo jo 
palikuonys ••• 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Anot politikos analitiko 
ir publicisto Viliaus Bražėno, 
"Naujasis Europos sovietas" 
gal net dar aktyviau nei tiro
nas Stalinas braunasi i lietu
vių dvasinį pasaulį ir mūsų pa
čių rankomis kėsinasi sunai
kinti lietuvių tautą. 

Kai dirvoje įsigali varpu
tis, paviršinis žemės pureni
mas nuo jo apsisaugoti nepa
deda; jį palaidoti reikalingas 
giluminis arimas. 'Ibkio arimo 
po nepriklausomybės atgavi
mo nebuvo. 

Llustracijos įstatymas pa
lietė tik dalį (didžioji dalis 
svarbiausių KGB archyvų iš
vežta į Rusiją) komunistų par
tijos žemiausio rango paran
kinių ("bildukų"), o tos parti
jos tikrieji parankiniai - etati
niai kagėbistai - tapo "buvu
siais sovietų kariškiais" Lietu
voje (su visomis socialinėmis 
garantijomis), o patys komu
nistai ir jų vadovai - tikrieji 
tautos genocido organizato
riai - išlik.o net nepakutenti, 
užėmė aukščiausius postus 
formaliai nepriklausoma ta
pusioje valstybėje. Štai pasta
riesiems lietuvių tautos, Lie
tuvos valstybės reikalai rūpi 
tiek, kiek ta tauta ir ta valsty
bė gali jiems padėti išsilaikyti 
valdžioje, eiti baudžiavini la
žą, krauti oligarchams turtus. 

Europos sąjungą buvv ir 
niekur nepražuvę komunistai 
taip pat vertina tik kaip aruo
dą, iš kurio galima semti ar 
gvelbti. Tuisus įžvalgusis Vi
lius Lltvinavičius tvirtinda
mas, " .. .kad valdžia ypač suin
teresuota, kad mūsų šalis taip 
ir liktų beviltiška Europos 
provincija, nes mažiau atsa
komybės, gyventi paprasčiau, 
kuo labiau mulkinami žmo
nės, tuo valdyti paprasčiau" 
(Lietuvos aidas, 2007.IX.19). 
O jau apmulkintus žmonėms 
ir tokią valdžią nesunku per 
pigesnes dujas, naftą ar kito
kias žaliavas siurbti i Rusijos 
glėbi ar veikti ES institucijose 
Rusijos naudai. O, kai "Nau
jasis Europos sovietasn sėk
mingai naudoja Voltero Eka-

tecinai II duotą, tačiau efek
tyviai nepanaudotą receptą 
tautoms naikinti per moralės 
žlugdymą, Lietuvai pavojai 
gresia ne tik iš Rytų, bet ir iš 
Vakarų. 

KąreiškiavienESsesijos 
ska • • . alaik.yti' b . finan fJmma• p ei -
suoti gėjų bei lesbijiečių veik
lą, kuriuos palaikė mūsų rinkti 
europarlamentarai A. Degu
tis, E. Gentvilas, J. Dičkutė, 
O. Juknevičienė, J.V. Paleckis, 
A Pavilionis, A Sakalas ir M. 
Starkevičiūtė? Ką reiškia 2007 
m. rugsėjo 11 d. Europos žmo
gaus teisių teismo priimtas 
sprendimas byloje L prieš Lie
tuvą, kuriame konstatuota, 
kad Lietuva pažeidė Konven
cijos 8 straipsni (teisė i priva
taus ir šeimos gyvenimo gerbi
mą), susijusį su lyties pakeiti
mu. Ką reiškia Europos žmo
gaus teisių teisme buwsių eta
tinių KGB darbuotojų gyni
mas ir įpareigojimai Lietuvos 
valstybei už jų "teisių pažeidi
mą'' mokėti baudas? Reiškia 
tik viena - jau sprendžia ne 
Lietuva, o "sovietas", nors ne
va europietiškas. 

Artėja rinkimai i Lietuvos 
seimą, netruks ateiti rinkimai 
i ES parlamentą. Jei iki šiol 
su Stalino palikuonimis buvo 
nevengiama flirtuoti, metas 
ne tik mūsų politikams, bet ir 
visuomenei atsikvošėti, tų pa
likuonių "paslaugų" atsisaky
ti, raudonąją valktį nuo akių 
pašalinus, pamatyti tikrąjį 
Lietuvos kelią, juo eiti. Kiti 
keliai tautą ir jos valstybę veda 
i nebūtį. 

Periengta n1>a 
Vyriausioji rinkimų komi~ 

sija (VRK), regis, perženge 
ribą, už kurios ja pasitikėti 
nebegalima; kandidatui sei
mą vienmandatėje Alytaus 
rinkiminėje apygardoje įregist
ruotas įtariamas finansiniais 
nusikaltimais, besislapstantis 
nuo teisėsaugos (skelbta tarp
tautinė paieška), nelojalus Iie
tuvos valstybei (prašė politi
nio prieglobsčio Rusijoje, su
rengė Maskvoje spaudos kon
ferenciją, kurioje šmeižė Lie
tuvą) pilietis (gal Rusijos?) 
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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 M6S 1 P2 

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

Viktoras Uspaskichas. 
Iki šiol nei valstybės va

dovai, nei seimas neatkreipia 
dėmesio į tai, kad VRK, regist
ruodama .kandidatuoti narius 
ar partijas į LR seimą, nea~
žvelgia į jų lojalumą valstybei. 
Dėl tokio, prilygstančio netei
sėtam, komisijos elgesio į sei
mą pakliūva buvę SSRS re
presinių struktūrų darbuoto
jai, kagėbistai rezervistai, ko
laborantai ar kitokie nelojalūs 
valstybei veikėjai. 

Atsisakymas registruoti 
kandidatus į seimą dėl pažeis
to lojalumo valstybei pagrin
du negali būti laikomas .žmo
gaus teisių pažeidimu ar nbo
jimu, kaip nelaikomas tokių 
teisių pažeidimu ar ribojimu 
nepriėmimas i tam tikrą darbą 
piliečio, neturinčio atitinka
mo profesinio pasirengimo. 
Pretenzijų dėl atsisakymo re
gistruoti i renkamus organus 
dėl pažeisto lojalumo valsty
bei teismai nenagrinėja, todėl 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) tėra vienintelė insti~
cija, kuri gali ir privalo vertin
ti kandidatus bei sprctsti apie 
jų tinkamumą pagal lojalumą 
valstybei. 

Kandidatui seimą Aly
taus rinkiminėje apygardoje 
Viktoras Uspaskichas, kaip 
nelojalus Lietuvos valstybei 
pilietis, akivaizdžiai buvo 
ifegistruotas neteisėtai, nes jo 
nelojalumas Lietuvos valsty
bei viešai demonstruotas, aki
vaizdus. 

Kadangi VRK savo ilga
metėje veikloje kandidatų ver
tinimą pagal lojalumą valsty
bei ignoravo, dėl ko kildavo 
problemos ir net sumaištys 
įvairiose valstybės institucijo
se, o pastarasis nelojalaus vaJs
tybei piliečio registravimas 
kandidatu i seimą galutinai 
sukompromitavo komisiją, 
politinės partijos, visuomem
nės organizacijos bei atskiri 
piliečiai turėtų pareikšti ne
pakantumą VRK ir jos pirmi
ninko elgesiui, reikalauti VRK 
atsistatydinti, o nesutikus, 
kreiptis į Seimą su atstatydini
mo reikalavimu. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turt~ 
aptarnavimas nuo 1981 

PIRKIMAS ir PARDAV IM AS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 
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GriežteSDėS bausmės 
Koaservaterių "Yfiausy

bės pasiūlytas įstatymo pro
jektas, numatantis griežtes
nę sulaikymo tvarką jaunie
siems nusikaltėliams, sulau
kė nedaug opozicijos kriti
kos. Kanadoje pagausėjo ne
pilnamečių nusikaltimų, pa
darytų su šaunamaisiais gink
lais ar asmenų, anksčiau pa
leistų i laisvę. Visuomenė 
sutartinai reikalavo griežtes
nių sulaikymo įstatymų ir di
desnių bausmių. Pirmasis 
konservatorių siūlomas įsta
tymas suteikia teisę pareigū
nams įtartinus nusi.kaltimu 
laikyti ilgesnį laiką kalėjime, 
atidžiau skirti užstatą, lei
džianti gyventi laisvėje iki 
teismo. Naujajame įstatyme 
pabrėžiama didesnė atsako
mybė aukai ir bendruomenei 
už padarytą nusikaltimą. Vė
liau konservatoriai ketina 
paruošti kitą įstatymą - per
žiūrėti bausmes jauniems, 
ypač pakartotinai nusikaltu
siems viešosios tvarkos pa
žeidėjams. 

Kvebeko liberalq mafu
mos vyria•sybė išvengė 
ankstyvų rinkimų, kai opozi
cinė P. Marais partija nepa
laikėAction democratique de 
Quebec ketinimo išprovo
kuoti nepasitikėjimo balsavi
mu, (non-confi.dence voice). 
Tud beveik 8 mln. kvebekie
čių ramiai gali ruoštis atei
nančioms šventėms. Kovo 
mėn. rinkimuose liberalai 
prarado vietų parlamente, 
pirmą kartą provincijos isto
rijoje tapdami mažumos vy
riausybe ( 48 iš 125). Tučiau 
ankstyvų rinkimų grėsmė 
dar nepraėjo. Pavasarį bus 
tvirtinamas provincijos biu
džetas - dar vienas išbandy
mas Kvebeko liberalams. 

Didžiausios Kanados ra
šytoj1Į, aktorių organizaci
jos ACTRA, Writers Guild 
nori sustabdyti Can ~st te
lekomunikacijų verslovės san
dėrį, perimant Alliance At
iantis, kitą labai svarbią tele
vizijos, kino organizaciją. 
Šiame sandėryje svarbiausia 
investuotoja CanWest part
nerė Niujorko Goldman 
Sacks. Aktoriai, rašytojai bi
jo, kad sandoriui ivykus, iš
kiltų grėsmė kultūrinei Ka
nados nuosavybei- kino, TV 
kūrybai. Ją savo pinigais 
kontroliuotų JAV Goldman 
Sacks verslininkai. Kanada 
prarastų nepriklausomus 
valstybinius kūrybos sklai
dos kanalus. CanWest tvirti
na, kad pagal numatomą su
tartį Niujorko verslovė turė
tų tik 1/3 balsavimo akcijų. 
Protestuotojai pranašauja, 
kad įnešdami 2/3 reikiamų 
lėšų amerikiečiai beveik tap
tų naujo darinio savininku. 

B. Mulroaey, buvvs Ka
nados ministeris pirminin
kas, vienu metu tampa dvie
jų tyrimų objektu. Pagal V~
kietijos verslininko K. Scbre1-
ber pareiškimą, tyrimą veda 

policija. Opozicijos verčia
ma viešą apklausą ketina 
pradėti ir vyriausybė. Mi
nisteris pinnininkas S. Har
per pavedė P. Johnston, Wa
terloo universiteto rektoriui, 
įvertinti padėti ir pateikti 
siūlymus vyriausybei apie to
lesnę eigą. 'Tuismo nutarimu 
K. Schreiber turi būti per
duotas Vokietijos teisėsau
gai. Ten jis kaltinamas pa
pirkinėjimu, mokesčių ven
gimu ir kitais finansiniais pa
žeidimais. 

Kanada ir dar kelios 
Europos valstybės sulaukė 
kritikos iš Jungtinių Tu.utų 
agentūros Amnesty lntema
tional. Joms priekaištaujama 
dėl elgesio su sulaikytais Af
ganistano belaisviais. Pagal 
susitarimą Afganistane NA
TO misijos kariai, sulaikę 
terorizmu kaltinamus asme
nis, juos perduoda Afganis
tano teisėtvarkos įstaigoms. 
Tučiau perduodamos belais
vius valstybės pasilieka teisę 
stebėti ar su jais elgiamasi 
pagal Ženevos susitarimą. 
Kanada anksčiau tokio susi
tarimo neturėjo. Žmogaus 
teisių gynėjų kritika privertė 
peržiūrėti padarytus susita
rimus ir pakeisti juos. Šiuo 
metu Kanados vyriausybė 
pasiliko stebėtojo teisę, bet 
Jungtinių Tu.utų agentūros 
Amnesty lntemational teigimu 
nepakankamai ja naudojasi. 

Kanados ir JAV prekybi
Dinbi atšaukė milijonus vie
netų Kinijoje pagamintų 
žaislų, neatitinkančių svei
katos apsaugos reikalavimų. 
Tučiau pastebėta, kad žaislai 
nesunaikinami, bet parduo
dami interneto tinklalapiuo
se mažesnėmis kainomis. 
Žaislų paklausa artėjant 
šventėms gana didelė. Pir
kėjai, susivilioję nedidelėmis 
kainomis, noriai juos perka, 
nežinodami, kad jie kelia 
rimtą pavojų vaikų sveikatai. 
Didesnis švino kiekis pate
qs į mažųjų vidaus organus 
gali sukelti apsinuodijimą, 
komos būseną ir net mirti. 
Siūloma prieš perkant žais
lus internete, pasitikslinti 
tinklalapiuose, ar jie nėra 
draustinų žaislų sąraše. 

Vario vagystės ir jo per
pardavinėjimas visoje vals
tybėje tampa vis didesne 
problema. Dažnai r~ik~?
dami savo gyvybe šio 1t1n 
plačiai naudojamo metalo 
vagys ji renka ne tik atliekų 
surinktuvėse. Dingsta ne tik 
buityje naudojami daiktai. 
Vis dažniau variniai laidai 
vagiami iš elektros perdavi
mo mazgų, netgi iš oro uostų 
pakilimo takų. Tokios vagys
tės padaro ne tik ūkinių 
nuostolių. Tui didelė grėsmė 
ne tik vagiliautojų, bet ir vi
sai nekaltų žmonių gyvybei. 
Šiuo metu vario kaina itin 
didelė - už svarą mokama 
3.75 dol. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
BILIETAI IŠPIRKTI 
DELFI žiniomis, per 

Kalėdas į tėvynę grįžti no
rintiems svetur dirbantiems 
lietuviams bus sunkumų, 
nes jau lapkričio trečioje 
savaitėje nebebuvo bilietų į 
keltus, gruodį plukdysian
čius į Lietuvą. Neįsigiję kel
tų bilietų galės sugrįžti per 
Rygos ar Tulino uostus arba 
pirkti brangesnes keliones 
lėktuvais. Prieššventinėmis 
kelionėmis nemažai lietuvių 
emigrantų pradėjo rūpintis 
prieš šešis ar net aštuonis 
mėnesius, todėl jau dabar 
kai kuriose Skandinavijos 
šalyse ar Vokietijos keltuo
se nebeliko bilietų. Anks
čiau kelionėmis namo susi
rūpino ir kitose Europos ša
lyse uždarbiaujantys lietu
viai, kaip niekad anksti iš
pirkę pigiausių klasių lėktu
vų bilietus. Daug bilietų 
perkama ir į kitas šalis. Vie
nos populiariausių švenčių 
vietų - didžiosios Europos 
šalių sostinės: Paryžius, Pra
ha, Londonas, Viena, Buda
peštas. Šiuo metu sunku įsi
gyti bilietų ir į šias šalis. Ne
beliko vietų ir į daugumą 
Austrijos, Prancūzijos, Slo
vakijos bei Italijos slidinėji
mo kurortų. Populiarėja ir 
švenčių sutiktuvės egzotiš
kuose kraštuose. Lėktuvai, 
skraidinantys į Tailandą, 
Dominyką ar Kanarų salas, 
jau perpildyti. Ten skrenda 
ne tik lietuviai, bet ir kaimy
ninių šalių gyventojai: lat
viai, estai, rusai. Dabar la
biausiai perkamos kelionės 
- į Egiptą, kur įsibėgėja po
ilsio sezonas. 

LŽLEK PRIPAŽINIMAS 
Naujausiais TNS Gal

lup apklausų duomenimis, 
Vakaro žinias per savaitę 
skaito daugiau nei 1,210,000 
Lietuvos ir užsienio skaity
tojų. Populiariausiu dien
raščiu Vakaro žinios išlieka 
jau antrus metus. Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija (LŽLEK) pripa
žino, kad labiausiai skaito
mas šalies dienraštis VŽ yra 
profesinės etikos besilai
k~ntis leidinys. VŽ padėjo 
LZLEK pakeisti Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodeksą ir jame numatyti 
konkrečias bausmes profe
sinę etiką pažeidusiems lei
diniams. Iki šiol galiojo to
kia tvarka, kad žiniasklai
dos priemonė buvo pasmer
kiama visiems laikams be 
teisės susigrąžinti gerą repu
taciją. 

PAKILO 
KONKURENCINGUMAS 

DELFI žiniomis, Lietu
va pasaulio šalių konkuren
cingumo įvertinime iš per
nykštės 39 vietos šiemet pa
kilo į 38 vietą tarp 131 vals
tybės. Pasaulio ekonomikos 
forumas įvertina iš viso dau
giau nei 90 įvairių rodiklių. 
Atsižvelgiama į ekonominį 
stabilumą, sveikatos apsau-

gos bei švietimo sistemas, 
darbo rinką, infrastruktūrą 
ir t.t. Įvertinimo viršūnėje 
įsitvirtinusių JAV konkuren
cingumo rodiklis tuo metu 
Y.!a 5.67, o apačioje vėl likęs 
Cadas gavo 2.78 taško. Lie
tuvos balas dabar siekia 
4.49. Vertinimo skalė apima 
nuo l iki 7 taškų. Pasak są
rašo sudarytojų, JAV išlai
kyti vadovaujančią vietą pa
deda paveikūs rinkos me
chanizmai, verslo bendruo
menės išprusimas, įspūdin
ga technologijų pažanga bei 
aukščiausio lygio universi
tetai ir tyrimų centrai. To
Uau įvertinime rikiuojasi 
Svedija, Danija, Vokietija, 
Suomija, Singapūras, Japo
nija, Didžioji Britanija, 
Olandija. Tiek latviai, tiek 
estai šiemet nukrito po vie
ną laiptelį. Latviai užima 
45-ąją vietą, o estai yra 27. 
Estijos pasiekta vieta yra 
aukščiausia iš visų naujųjų 
Europos sąjungos šalių. 
Lenkija vertinime užima 51 
vietą. Rusija yra 58. Lietu
vai taip pat pavyko aplenkti 
iš karto po jos besirikiuo
jančias Slovėniją, Portu
galiją, Slovakiją, Omaną, 
Bahreiną, Pietų Afrikos res
publiką, Indiją, Italiją, 
Vengriją. 

TOLERANCUOS DIENA 
Lapkričio 16 d. Europos 

aikštėje Vilniuje 100 įvairia
spalvių balionų į dangų nešė 
vaikų linkėjimus Vilniui. Ši 
balionų kelionė - baigiama
sis lapkričio 16 d. minimos 
Tarptautinės tolerancijos 
dienos renginys. Švente sie
kiama, kad tolerancija taptų 
"elgesio modeliu ir aktyvios 
pilietinės pozicijos forma", 
norint išvengti šiandieniame 
pasaulyje nuolat kylančių 
nepakantumo protrūkių, ra
sinių ir tautinių konfliktų, 
pasak renginio organizato
rės, Tarptautinės istorinio 
teisingumo komisijos švie
timo projektų koordinato
rės l.Vilkienės. Įvairūs Tarp
tautinės istorinio teisingu
mo komisijos pradėti ren
giniai vyko visoje Lietuvoje. 
Lapkričio 16-ąją Tarptau
tine tolerancijos diena Jung
tinių Tautų švietimo, moks
lo ir kultūros organizacija 
UNESCO paskelbė 1995 m. 
Kasmet ji minima daugelyje 
demokratinių šalių. Ji Lie
tuvoje minima nuo 2003 m. 

PELNINGI METAI 
Lietuvos radijo ir televi

zijos komisijos duomenimis, 
per tris 2007 m. ketvirčius 
visų Lietuvos televizijos trans
liuotojų pajamos, įskaitant 
Lietuvos valstybinį radiją ir 
televiziją bei Pirmąjį Balti
jos kanalą, sudarė 153.64 
min. litų- beveik 25% dau
giau negu pernai tuo pačiu 
laikotarpiu (123.83 mln. Lt). 
Lietuvos radijo stočių pa
jamos pasiekė 23.749 mln. 
Lt, buvo penktadaliu dides
nės nei prieš metus, praneša 

LIETUVI TELKINIUOSE ii-----

Mont.r~a!io Aušr~s Vartų parapijos choro iškylos į Saint Benoit du Lac benediktinų vienuolyną 
dalyviw s.m. spalio 14 d. Ntr. V. Bulotienės 

Hamilton, ON 
SPALIO 21, SEKMADIE

NĮ, į antrąsias šv. Mišias, 10.30 
v.r. rinkosi AV parapijos tikin
tieji pasimelsti už savo mirusius 
artimuosius. Mišių pra~žioje 
klebonas kun. Audrius Sarka, 
OFM, pakvietė visus prisiminti 
mirusius per pastaruosius me
tus. Buvęs parapijos valdybos 
pirm. Marijus Gudinskas skaitė 
mirusiųjų pavardes, o artimieji 
nešė uždegtas žvakutes prie 
centrinio altoriaus. Klebonas 
jas laimino ir dėjo prie didelio 
vainiko, simbolizuojančio am
žinąjį gyvenimą. Tuo būdu kar
tu pajutome vieną parapijiečių 
alsavimą, kuris mus, gyvuosius, 
jungia su dangaus ramybėje be
siilsiančiais broliais ir sesėmis. 

AV PARAPIJOJE lankėsi 
brolius pranciškonus vizitavęs 
provincijolas Astijus Kungys, 
OFM, pasakęs mirusiųjų prisi
minimo proga pamokslą. Išgy
venome šiose šv. Mišiose jautrų 
dvasios pakylėjjmą. 

JAU TRECIĄ KARTĄ bu
vom susirinkę Aušros Vartų ea
rapijoje susitikti su Jėzumi Sv. 
Rašte. Ryto grupelė rinkosi 10 
v.r. parapijos šventovėje, o va
karo grupelė - 7 v.v. klebonijo
ie. Išrenkame vieną kurią nors 
Sv. Rašto vietą ir pasimeldę ati
džiai perskaitome. Po to br. 
Bernardas pateikia savo įžval
gas, o klebonas kun. Audrius 
Sarka, OFM, pateikia tos die
nos temos mintis. Paskui pasi
kalbėti susiskirstome į grupe
les. Susirenkame vėl kartu, ir 
vienas iš moderatorių pateikia 
grupelės mintis. Kartu vykstan
tis pasidalinimas, tai ir gera 
proga pabendrauti, susitikti vie
nuose tikėjimo namuose. Kvie
čiame aktyviau įsijungti į para
pijos gyvenimą, jos veiklą ir 

~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

PAŠTAS 
Gerb. Redakcija, šiandien 

laiškanešys atnešė man tris Tė
viškės žiburiai laikraščius: Nr. 
42, 43, 44. Gyvenu Dearborn 
Hts., Michigan. Nieko geriau, 
ir mūsų laikraštis Draugas at
eina ir ne pagal eilės numerį: 
Draugas Nr. 214, 217, 218, 221. 
Irgi šiandien atnešti. Negerai, 
kad niekaip nesiseka tą ne
sklandumą išlyginti. Gaila, kad 
paštas mums nedraugiškas. 

R. Razauskienė, Michigan 

naujus mūsų parapijos žmones. 
Br. Bernardas Beliekas, OFM 
ARTĖJANT KALĖDOMS 

AV parapijos šalpos sekcija ir 
klebonas pradeda lankyti ap
leistus ir vienišus mūsų parapi
jos sergančius žmones. 

AV PARAPUOJE Advento 
rekolekcijas ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Rekolekci
jos prasidės gruodžio 14, penk
tadienį, 5 v.p.p„ tęsis- šeštadie
nį 8 v.r. ir 5 v.p.p. Sekmadienį, 
gruodžio 16 - įprastu Mišių 
laiku. 

A.a. ANELEI URBONAVI
ČIENEI mirus Hamiltone, jos 
atminimui pagerbti Petras Styra 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
$20.J.K. 

KVIEČIAME VISUS į To
ronte vyksiantį jungtinį "Ginta-

ro", "Atžalyno" ir "Gyvataro" 
metinį tautinių šokių koncertą, 
kuris įvyks gruodžio l, šeštadie
nį, Lietuvių Namuose. 

ST. CATHARINES, ON, re
kolekcijos prasidės gruodžio 16, 
sekmadienį, l v.p.p. išpažinčių 
klausymu, po kurių bus šv. Mišios. 

A.a. ALEKSANDROS STE
PONAVIČIENĖS atminimui, 
užjausdami seserį Liuciją ir vi
sus gimines, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $25 - E .M. 
Klevas; $20 - J. Astas, E. Ber
žaitienė, E.K. Gudinskai, H. 
Liaukienė, A. Stanaitienė, E. V. 
Trippnas, F. Venskevičienė, G. 
K. Zukauskai; $15 - E. Gra
jauskienė, A. Volungienė; $5 -
F.M. Gudinskai. 

Dėkojame aukojusiems -
PLV komitetas 

Mirus.i.ųjų prisiminimo Miš!as aukoja Hamiltono Aušros Vartų 
paraplJOS klebonas kun. A. Sarka, OFM, su diakonu B. Belieku, 
OFM, š.m. spalio 21 d. 

(nuo 1919 metų) 
.&. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų 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 



Wasaga Beach, ON 
• GRUODŽIO 2, 3 val. p.p. 

Gerojo Ganytojo salėje įvyks 
KLB Vasagos apylinkės susirin
kimas ir valdybos rinkimai. 

• VASAGOS LIETUVIŲ 
pensininkų klubo susirinkimas 
- gruodžio 11 d., 2 val.p.p. Bus 
kalėdinė tema. Inf. 

• ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žiniaraštis 
Wasagos Pašvaistė (lapkritis, 
2007) rašo, kad lapkričio 13-tos 
dienos suėjimas linksmai pra
ėjo. Žaista "bingo", pasivaišinta 
skaniais užkandėliais ir pasvei
kinti nariai jų gimtadienių pro
ga. Ypatingi sveikinimai teko 
Irena Punkrienei, švenčiančiai 
75-tą jubiliejų. Kitas suėjimas 
įvyks gruodžio 11 d. Naujų me
tų sutikimą ruošia pensininkų 
klubas ir ieško talkininkų. Suti
kimas įvyks kavinės patalpose. 
Bilietų kaina - $35; pradžia 7 
v.v. Dėl bilietų kreiptis į Joaną, 
445-6898 arba į Kastytį, 429-
6921 iki gruodžio 16 d. Ilga
metis klubo narys Aleksas Ku
sinskis apsigyveno Creemore 
slaugos namuose. Vasagos Mo
terų būrelio dėka kavinės virtu
vėje išklotos naujos grindys ir 
įsigyta keletas naujų puodų. KB 

3-čias METINIS 

••J&IOffl' IUlJ&llfflJS 
2007 m. gruodžio 15, šeštadienĮ, 6 v.v. 

Jaunimo centro salėje, 50 Dundurn Street orth, Hamilton 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! 
Jūsų laukia ŠILTAS BUFETAS 

(kugelis, kimšta v ištiena, dešrelės su kopūsta i s, 

sa lotos, saldumynai,) paruoštas D.B. Mačių; 
MOKAMAS BARAS; MUZIKA ir LOTERIJOS STALAS 
Visos lėšos bus paskirtos studentų krepšinio grupės 

kelionei į Ispaniją 2008 metais! 

BILIETAI PARDUODAMI TIK IKI GRUODŽIO 9 D. 

BILIETAI : suaugusiems $25 asmeniui ; vaikams nuo 6 m 
iki 14 m - $10 asmeniui ; vaikams iki 5 metų - nemokami 

Bilietus galima įsigyti TALKOJE, Jaunimo centro 
salėje po pamaldų, skambinant 

Stasiui Bakšiui tel. 905-648-5855 arba 
el. paštu - sbaksys@cogeco.ca 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Eesti Elu (Estonian Life) š.m. lapkričio 9 d. 
laidoje rašo, kad rusiškų mokyklų knygose aiški
nama, jog Estijoje jokios okupacijos nebuvę. 
Naujoje Rusijos istorijos knygoje garbinamas 
Stalinas kaip sėkmingas ir atsimintinas vadas, 
sugebėjęs Rusiją išlaikyti didžiąja galybe. Hel
singin Sanomat, aptariąs tą istorijos knygą, pa
stebi, kad buvusi Stalino priespauda ribojasi 
1937-1938 m. Priskaičiuojama 800,000 žuvusių 
ir 18 milijonų pasiųstų į vergų stovyklas. Nė vie
no žodžig apie žmonių žudynes ir terorą iki 
1950 m. Zinoma, pakartojama ir kalama gies
melė, kad Estija, Latvija ir Lietuva savanoriškai 
prisijungusios prie Sovietų Sąjungos. Istorijoje 
visiškai iškreiptos ir pastarosios karo su Suomija 
priežastys. Knygoje pabrėžti ir V. Putino žodžiai, 
kad Sovietų Sąjungos griūtis buvusi pati di
džiausia XX š. geopolitinė katastrofa. 

Jungtinėje karalystėje jau dirba apie 40 
lietuvių gydytojų. Jie ruošiasi steigti savo drau
giją, kuri, šalia kitų darbų, galėtų prisidėti prie 
sveikatos apsaugos problemų sprendimo Lietu
voje. Gydytojai iš Lietuvos emigruoja daugiau
sia nusivylę nepakankamu uždarbiu. 

Trims užsienio lietuviams mokslininkams 
paskirtos pirmosios Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos premijos už Lietuvos vardo garsini
mą pasaulyje. Jas gavo Jungtinėse Amerikos 
valstijose dirbantys filosofas Algis Mickūnas, 
Ohio universiteto profesorius, Kolumbijos uni
versiteto aviacinės ir kosminės inžinerijos spe
cialistas Rimas Vaičaitis. Trečiasis apdovanotas 
šia premija - Prancūzijos atominės energetikos 
komisariato darbuotojas, branduolinės fizikos 
tyrėjas Danas Ridikas. Inf. 

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 1 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 DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelau
kite priminimo - laiku ją 
atnaujinkite. Tuo sutaupysi
te administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą , kurj 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

A.a. Algimantas Čepu
lis, medicinos daktaras, žy
mus chirurgas, visuomenės 
veikėjas, 81-rių metų, mirė 
rugpjūčio 26 d. Dainavos 
stovyklavietėje, besirengda
mas grįžti į Klyvlandą iš Lie
tuvių fronto bičiulių stovyk
los. Velionis gimė 1925 m. 
spalio 19 d. Marijampolėje. 
Cia baigęs Rygiškių Jono 
gimnaziją. Vokiečių okupa
cijos me!ais veikė rezistenci
joje. J. Cepulis 1944 m. dvi
račiu pasitraukė į Vokietiją. 
Tuebingeno universitete 
pradėjo medicinos studijas 
ir jas 1953 m. baigė Freibur
go universitete, įsigydamas 
medicinos da~taro laipsnį. 
1953 m. dr. J. Cepulis atvyko 
į JAV-bes ir St. Vincento li
goninėje Klyvlande iki 1958 
m. atliko chirurgijos prakti
ką, įsigydamas chirurgo spe
cialybę. Po to iki 1989 m.:. chi
rurgo praktika vertėsi Cika
goje. Nuo 1974 m. iki 1979 
m. buvo West Lake ligoninės 
chirurgijos skyriaus direkto
rius ir vienais metais buvo 
paskelbtas geriausiu metų 
gydytoju. 

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, dr. J. Čepulis su 
amerikiečiais gydytojais 1995-
1996 m. darbavosi Vilniaus 
ir Klaipėdos ligoninėse, vai
kų chirurgijoje. Dar 1970 m. 
jis į LietUVJĮ nugabeno vais
tų. Dr. J. Cepulis gyvai reiš
kėsi lietuvių visuomenės 
veikloje: buvo JAV LB kraš
to tarybos narys, priklausė 
ateitininkų organizacijai, 
Lietuvių fronto bičiuliams, 
aktyvus Dievo Motinos pa
rapijos narys. Jis su žmona 
Roma, kurią vedė 1950 m., 
buvo uolūs tautinių ir lab
daros darbų rėmėjai. Čepu
liai užaugino ir išmokslino 
tris sūnus Rimvydą, Liną, 
Edvardą ir dukrą Dainą. Li
nas gyvena Lietuvoje ir dirba 
lakūnu, kiti du broliai gy
vena JAV-se, o dukra Daina, 
ištekėjusi už Romo Puterio, 
gyvena Kanados Toronte. 
Laidotuvių namuose atsi
sveikinant apie plačią velio
nies veiklą kalbėjo bičiulis 
Juozas Ardys, ateitininkų 
vardu - "Ateities" klubo 
pirm. Džiugas Staniškis, šei
mos vardu - sūnus Rimvy
das, jautrų ir poetišką žodį 
tarė Mylita Nasvytienė. Mal
das sukalbėjo Dievo Moti
nos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas. Velio
nis palaidotas iš Dievo Mo
tinos šventovės "All Souls" 
kapinėse Klyvlande. Geduli
nes Mišias atnašavo ir pa
mokslą apie prasmingą ve
lionies gyvenimo kelią pasa
kė kun. G. Kijauskas. Skau
džią netektį išgyvena žmona 
Roma, sūnūs Rimvydas, Li
nas, Edvardas ir duktė Daina 
su šeimomis (10 vaikaičių). 

Australija 
Poetas Juozas Almis Jū

ragis mini 90 m. amžiaus su
kaktį. Gyvai reiškėsi lietu
viškoje spaudoje, yra parašęs 
knygų. Jo kūryba išversta ir į 
kitas kalbas. Pasak savait-

raščio Mūsų pastogė, sukak
tuvininkas, dirbdamas spaus
tuvėj e, nepamiršo lietuviško 
įsipareigojimo atiduoti savo 
duoklę lietuvybei. 

Juozas Donela, veiklus 
ir populiarus Australijos lie
tuvis, išleido atsiminimų 
knygą. Ji nepardavinėjama, 
o skirta bibliotekoms, auto
riaus draugams, giminėms 
Lietuvoje. Kaip rašoma Mū
sų pastogėje autorius mėgsta 
keliauti. Jis yra apkeliavęs 
Australiją, Europą, Šiaurės 
ir Pietų Ameriką. Pasak kny
gos skaitytojos K. Vanagie
nės, pradėjus knygą skaityti, 
negali jos atidėti kitai dienai. 

Dovilė Užubalytė-Zduo
bienė rašytojos Nijolės Užu
balienės duktė - nauja ma
gistrė, gimusi ir augusi Čika
gos Marquette parko apylin
kėje, yra baigusi Šv. Kazi
miero vienuolyno seserų va
dovaujamą Maria gimnaziją, 
K. Donelaičio lituanistinę 
mokyklą, Pedagoginį litua
nistikos institutą. Studijavo 
verslo administraciją, įsigy
dama bakalauro laipsnį. Bu
vo veikli skautė, priklausė 
Lietuvių skautų sąjungos se
serijos tuntui "Kernavė". Iš
tekėjusi už Arvydo Zduobos, 
apsigyveno Australijoje ir 
Sidnio mieste darbavosi vie
noj e bendrovėje ir vakarais 
Technologijos universitete 
Sidnio mieste tęsė toliau 
verslo studijas, įsigydama 
magistro laipsnį. Atvykusi į 
Australiją pradėjo bendra
darbiauti Mūsų pastogėje. 
Dovilei gyvenant Amerikoje 
LSąjungos seserijos tuntas 
išleido jos knygutę Šmikštys 
ir kompanija. Kartu su kitais 
rašytojais Dovilė Užubalytė 
buvo įtraukta į prof. Vinco 
Aurylos redaguotą lietuvių 
egzodo vaikų-jaunimo lite
ratūros I-mąjį tomą. Šiuo 
metu Dovilė Zduobienė yra 
vedėja (manager) vienoje fi
nansų bendrovėje. 

Britanija 
Anglijos vidurinėse mo

kyklose ir kolegijose žadama 
svarstyti įvesti lietuvių kal
bos egzaminą. Egzaminus 
rengiančios inistitucijos at
stovas buvo susitikęs su Lie
tuvos ambasadoriumi Vy
gaudu Ušacku bei Britanijos 
lietuvių švietimo tarybos 
pirm. Daiva Quinn ir kitais 
tarybos nariais. Šios institu
cijos atstovas Graham Geor
ges pažadėjo šį klausimą pa
teikti svarstymui. Britanijos 
lietuvių švietimo tarybos na
riai britų atstovą supažindi
no su rašytiniais įrodymais, 
kad daugiau nei 5000 moks
leivių norėtų laikyti lietuvių 
kalbos egzaminą Britanijos 
vidurinėse mokyklose. Am
basadorius V. Ušackas ragi
no egzaminų tvarką nusta
čius pareigūnus įvertinti 
tūkstantinius pageidavimus. 
Iki šiol britų švietimo siste
moje yra įteisinti arabų, ki
nų, prancūzų, vokiečių, italų, 
japonų, graikų, rusų, ispanų, 
lenkų kalbų egzaminai. JA 
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-PRISilVIINilVIAI, ĮSPUDZIAI 
Turpukario Lietuvoje kalėdojimas 

buvo reikšmingas dalykas katalikų gy
venime. Parapijos klebonas lankydavo 
savo tikinčiųjų namus. Kalėdodavo 
žiemą, po 'Il'ijų Karalių šventės. Kalė
dojimo datą skelbdavo kiekvieną sek
madienį iš sakyklos, po pamokslo. 

Naujoje Kazlų Rūdos šventovėje 
klebonavo kun. Petras Balasevičius. 
Vargonininku dirbo Aleksandras Ži
gaitis. Jis buvo garsaus muzikologo 
~imvydo Žigaičio tėvas ir Audronės 
Zigaitytės senelis. Jonas Juodviršis 
dirbo zakristijonu. Klebonas pirmiausia 
lankydavo miestelio tikinčiuosius. Po 
jų, lankydavo kaimiečius. 

Didelis buvo senasis Kazlų kaimas 
- aštuonios dešimtys sodybų ir gyven
viečių. Kaimas išsidėstęs abiejose Jū
rės upės pusėse. Pirmą dieną klebo
nas lankydavosi vienoje upės pusėje, 
antrą dieną-kitoje. Ne visus jis lanky
davo. Laisvamaniai klebono nelauk
davo. Kleboną vežiodavo turtingesnis 
kaimo ūkininkas, su gerais arkliais ir 
gražiomis rogėmis. Arkliams parišda
vo žalvarinius varpelius. Kalėdotojus 
ir kalėdą veždavo dar trejos rogės. 
Vienas roges visada važnyčiodavo ir 
mano tėvelis Juozas Lietuvninkas. 
Pirmose rogėse, įsisupęs į kailinius, 
važiuodavo klebonas. Antrose rogėse 
- vargonininkas ir zakristijonas. 'Il'e
čiose rogėse veždavo suaukotą kalė
dą: grūdus, miltus, kruopas ir kitas 
gėrybes. Prireikdavo ir ketvirtų rogių. 
Į jas kraudavo šieną, dobilus, avižinius 
šiaudus. 

Pietus klebonui ruošdavo vienas, 
turtingesnis kaimo ūkininkas. Porą 
kartų klebonas pietavo ir mūsų na
muose. Mama galvodavo kuo kleboną 
pavaišinti. Virdavome raugintų ko
pūstų sriubą su rūkytu kumpiu ir laši
nukais. Iškepdavome dvi nupenėtas 
žąsis. Jas iškimšdavome antaniniais 
obuoliais. Mamelė iškepdavo didelį 
geltoną pyragą su aguonomis. Tėvelis 
padarydavo miežinio alaus, nupirkda
vo du "kareiviukus" valstybinės degti
nės. Plušėdavome nuo ankstyvo ryto. 

Svečius vaišindavome didžiajame 
kambaryje. Ilgąjį pietų stalą užtiesda
vome balta, linine staltiese. Virš stalo 
pakabindavome žibalinę lempą su 
gaubtu. Lempos gaubtą ir šonus iš
puošdavome spalvotu, gofruotu po
pieriumi. Pakabindavome šiaudinį so
dą ir porą popierinių paukščių. Gali
nėje pirkios sienoje kabodavo Jėzaus 
Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos at
vaizdai. Šoninėje sienoje, šypsojosi šv. 
Agnietė su avinėliu ant rankų. Pirkios 
kerčioje - rankšluostinė su plonu, lini
niu rankšluosčiu ir raudonais mezgi
niais. Ant rankšluostinės didokas me
talinis kryžius. Priekyje rankšluostinės 
ant mažų vinučių, sukabindavome gra
žesnius Kalėdų eglutės žaisliukus ir 
girliandas. Nubaltindavome ir karštai 
prikūrendavome duonkepę krosnį. 
Langus puošdavome baltu, iškarpytu 
popierumi. Graži ir šilta būdavo mūsų 
pirkia. 

Aimana 

Kalėdojimas 
LIUDVIKA MARMIEN~ 

Vėlai atvažiuodavo klebonas. Kie
mas jau būdavo tamsus. Laukdavo 
švariai nukasti ir nušluoti takai, prie 
durų staktos pakabinta žibalinė lem
pa. Varpelių skambėjimas pranešdavo, 
kad svečiai jau atvažiavo. Pasigirsdavo 
arklių prunkštimas, kalėdotojų kal-

laukdavo kieme. Po poterių ir kalbų 
zakristijonas visus pakviesdavo į trobą. 
Mama pakviesdavo prie pietų stalo. 
Pirmasis užstalėn sėsdavosi klebonas. 
Šone -vargonininkas ir zakristijonas. 
Tėvelis sėdėdavo gale stalo, prie du
rų. Paskiausiai susėsdavo klebono pa-

Lietuvos kaimas per kartą kartas dvelkia nesibaigianl!:ia senove, kad nepa
mirštume tėvynės... Dail. V.V. Jonynas 

bos. 'fylėdavo tik tvarte uždaryti šunys. 
Vyresnė sesuo Mariutė skubėdavo ati
daryti duris. Visa mūsų moteriška gi
minė - mama, mamelė ir aš, atsisto
davome prie šiltos, duonkepės kros
nies. 

Su garų kamuoliais vidun įžengda
vo kailiniuotas klebonas. Jis pagarbin
davo Jėzų Kristų, nusivilkdavo kaili
nius. Zakristijonas paduodavo jam 
šlakstiklį ir indą su šventintu vande
niu. Klebonas šlakstydavo mūs galvas 
ir visas trobos kertes. Pirmiausia kle
bonas prieidavo prie mamelės. Ji pa
bučiuodavo metalinį krpelį, klebono 
ranką ir poteriaudavo "Svęskis vardas 
Tavo, ateik karalystė Tavo, būk valia 
Thvo". Mama persižegnodavo ir pabu
čiuodavo kryželį. Mudvi su Mariute 
žegnodavomės ir bučiuodavom kryže
lį. Vėliau, klebonas klausinėdavo po
terių ir apie šventųjų gyvenimą. Aš ir 
sesutė mokyklos dar nelankėme, tai ir 
ne visus poterius mokėjome. Klebonas 
paglostydavo mums galvas ir duodavo 
saldainių. Mamai ir mamelei duodavo 
po šventųjų paveikslėlį. 

Tuo metu visa klebono palyda 

lyda. Baltą, emaliuotą puodą su rau
gintų kopūstų sriuba, mama pasta
tydavo viduryje stalo. Padėdavo du 
dubenius virtų, besišypsančių bulvių ir 
supjaustytą kumpį. Abiejuose ~talo 
galuose, padėdavo po keptą žąsį. Ząsis 
patiekdavo pusdubeniuose, nesu
pjaustytas. Jos gulėdavo ant nugaros, 
apdėstytos keptais antaniniais obuo
liais. Didelės, riebios, gelsvai apskru
dusios, su atkištomis šlaunimis. Jos, 
tarsi, didžiavosi svečių dėmesiu, vilio
jo atsikąsti, paskanauti. Tėvelis pasta
tydavo molinį ąsotį naminio alaus ir 
porą "kareiviukų". 

Prieš valgį visi atsistodavo ir persi
žegnodavo. Klebonas palaimindavo 
valgius, palinkėdavo visiems geros 
sveikatos, santarvės, gero ateinančio 
derliaus. Pasrėbę kopūstų sriubos, sve
čiai dairydavosi į žąsis. Mama nu
pjaudavo žąsies kulšį ir dėdavo į kle
bono lėkštę. Ji dar dėdavo keptus 
obuolius ir virtas bulves, įpildavo stik
linę alaus ir stiklelį degtinės. Vėliau 
pjaustydavo žąsieną kitiems svečiams. 

Vyrai valgydavo, gerdavo, šneku
čiuodavos. Jie kalbėjosi apie derlių, 

Kūkčioja, verkia sena motina. 
kvapnią gysločių arbatą. Ji primena 
vasarą, saulėtą, šiltą, be skausmo, be 
ašarų.„ 

tė„. Feodalas Chaosas tuo pasinau
doja ir lobsta, lobsta.„ Tik amži
nosios vertybės prisidengusios kuk
lia eilute, be jokios širdgėlos kul
niuoja i priekį.„ 

Suskilo vaikų gyvenimai kaip ant 
senos tvoros padžiautos puodynės.„ 
Graudu„. 

Laimės būstas 
Juodas, varganas, skylėtas gyve

nimas ... Ar laimė gyvena baltėlesnia
me būste? Klysti... Kaip graudžiai 
verkia turtuoliai„. 

Dovana TAU 
Mano sužeistą ranką išgydei 

vešliais gysločių lapais. Mąstau, kaip 
atsidėkoti TAU.„ Lietingą ir vėlų 
rudens vakarą mes gurkšnojame 

Kiekvienam savo.„ 
Žolės ... Vienmetės, daugiame

tės ... Žmogaus gyvenimas ... Vienin
telis, trapus, dūžtantis, laikinas„. 
Kam lengviau? 

Kaleidoskopas 
Kodėl kai yra gera, mes norime 

dar geriau? Kodėl kai sunku mes 
norime sugrįžti į tą būseną, laiką, 
kuriame buvome? 

Priešingybės 
Gamtoje suirutė, širdyje suiru-

Tvirtybė 

Niekam nežinant einu per pa
vojingą lieptą. Nenoriu, kad kas nors 
mane lydėtų. Saugumo sumetimais 
ištiesiu ranką, bet ne bet kam.„ Einu 
per pavojingą lieptą.„ 

Keikti ir.„ atleisti 
Kiekvieną dieną keikiame ir kei

kiame laiką„. Jeigu jis stabtelėtų, aš 

apie politiką, apie orus. Sakė, kad 
sunku ūkininkams pragyventi, nebe
perka jų žąsų, mažai moka už grūdus, 
už gyvulius, dideli mokesčiai. Klebo
nas skundėsi, kad sunku surinkti pini
gus iš parapijiečių. Reikia atsiskaityti 
už šventovės statybą. Saldžiajai, mama 
patiekdavo šaltmėčių arbatą, pyragą 
ir bruknių uogienę su kriaušėmis. Ilgai 
pietaudavo kalėdotojai. 

Išlenkus stiklinę alaus, porą stikle
lių degtinės, parausdavo svečių veidai, 
atsirišdavo liežuviai. Jie juokaudavo, 
pokštaudavo, pasakodavo įdomesnius 
savo gyvenimo nuotykius. Mama pa
deklamuodavo eilėraštį apie kun. Sen
kaus nelaisvę. Neatsilikdavom ir mud
vi su sesute. Mariutė deklamuodavo 
apie kiškį ilgaausį, aš - apie eglę ža
liaskarę. Pirkioje būdavo tylu. Judė
davo tik mūsų šešėliai ant sienų. Šilu
mą skleisdavo balta duonkepė krosnis. 
Skaisčiai šviesdavo žibalinė lempa. 
Spindėdavo kalėdiniai žaisliukai ir 
girliandos. Palubėje skraidydavo po
pieriniai paukščiai. Supdavosi šiaudi
nis sodas. Kas gali būti gražiau mažai 
kaimo mergaitei? Kalėdojimas man 
būdavo nuostabi, nepamirštama žie
mos pasaka. 

Po pietų mama pakviesdavo var
gonininką ir zakristijoną virtuvėn ir 
dalindavo lauktuves. Vargonininkui 
įdėdavo rūkytą kiaulės karką, gabalą 
rūkyto kumpio, kiaušinių, porą gelto
nų linų gryžčių. Zakristijonui duoda
vo lašinių, miežinių kruopų, bulvių. 
Klebonui tėvelis duodavo pinigų. Grū
dus, šieną, avižinius šiaudus veždavo 
klebono gyvulėliams ir paukščiams. 

Pavalgę, pasikalbėję, papildę savo 
kišenes ir krepšius, kalėdotojai padė
kodavo, atsisveikindavo ir ruošdavosi 
važiuoti į kleboniją. Vėl suprunkšda
vo kieme nusistovėję ir sušalę arkliai. 
Suskambėdavo varpeliai. Visa palyda 
išvažiuodavovpro vartus. Būdavo jau 
vėlus laikas. Zibėdavo danguje žvaigž
delės. Kartais, pūga siausdavo, kelio 
nesimatydavo. 

Išvažiavus svečiams, nukraustyda
vome stalą, suplaudavome indus. Pa
leisdavome alkanus šunis. Pašerdavo
me juos maisto likučiais ir krisdavome 
į lovas. Greitai užmigdavome ir sap
nuodavome gražiausius sapnus. Pabu
dę tų sapnų jau neprisimindavome. 
Bet ilgai prisimindavome įspūdingas 
kalėdotuves, sidabrinius saldainius, 
skanius valgius, varpelių skambėjimą. 
Tie varpeliai ir dabar man ausyse te
beskamba. 

Sunyko žalieji mūsų kaimai. Kitų 
nė vardų nebeliko. Nebevažinėja ro
gėmis klebonas pas savo parapijiečius. 
Nutilo kalėdotojų varpeliai. Susveti
mėjo žmonės. Nutilo dainos kaimuo
se. Išnyko gražios, lietuviškos mūsų 
tradicijos. Laikas visas žaizdas užgydo. 
Vėl ateis pavasaris. Sužaliuos žolė. 
Parskris mūsų paukšteliai giesminin
kai. Užaugs nauja karta. Gal viskas 
pasikeis į gera. 

manau, kad man būtų labai sunku„. 
Ar jis man atleistų už keiksmus? 

Apmąstymui 

Rudeninių lapų guolyje miega 
ramybė. Žinau, triukšmas ateis ir 
nekviestas. Spėkite, kurio iš jų la
biausiai pasiilgau? 

Rudens vakarą 
Ąžuolo gilutės TAU šoka rudens 

valsą ... Branda gamtoje, branda 
širdyje„. Ta proga mes ir gurkšno
jame stiprią ąžuolo gilių kavą„. Mus 
apgaubė gilus rudens vakaras ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 



Punsko tautinių šokių ansamblis "Šalčia" 

Ruduo kaime 
Kaip raudotojos eina laukais 
nušalnojusios vasaros viltys -
džiaugsmo varpų rinkėjos. Saulele, 
atsilikti ar vytis? 

1Jlios dienos lyg paukščio spamais 
Zemės vėstantį lizdą uždengia. 
Greitai temsta. Ir krūpteli rankos, 
nakčiai žvakę uždegę. 

J. MARCINKEVIČIUS, Lietuva 

Neviltis - degantis žibintas 
Aš nieko jau daugiau nebelaukiu, 
Praeities gailėtis jau nebegaliu. 
Vien tik laisvė ir ramumas traukia, 
Noriu tik užmigti miegu giliu. 

Neii,nomų pasaulių nuotrupos 
Nieks jų nesupranta, niekas net nežino, 
Kur jų žvaigždės, saulė ir dangus. 
Tik kai liūdesys man sielą slegia ir kankina 
Kartais jos suteikia nevilčiai spamus. 

Ir tą valandą bekraštės nežinios platybėj, 
Gaubusios mane tartum juoda naktis, 
Suliepsnoja saulė, tolimi žvaigždynai, 
Kai mane užlieja nuotrupų ugnis. 

Neviltis, pavirtusi į degantį žibintą, 
Man tamsybes sklaido ilgesiu šviesiu 
Ir į mano sielą, nykią ir beviltę, 
Atneša pasaulių nuostabius vaizdus. 

Ir juntu, rusenant joms, tarsi mane kas kviečia 
Į tolimas šalis, nežinomas, plačias, -
Bet šias nuotrupas, ugningas, šviesias, 
Užgesina nykuma. - -

Vėl paskęstu vienišas į begalinę naktį, 
Širdį vėlei slegia juoda klaikuma. 
Jei ne nuolatinė kova ir padangės plačios, 
Ak, mane sudegintų nakties tamsai 

Enėjaus kapas 
Rudenio laukų platybėj 
Palikau aš vienas, 
Ir pasaulis šis bekraštis, 
Kaip kalėjimo bežadės sienos, 

Man paliko, ir aš jo nebemylėjau, 
Tiktai žemėn krito lapai 
Ir vainiko jų nebeuždėjau 
Ant tėvynės mano kapo. 

Tik į tolimas šalis išklydęs 

Ntr. S. Birgelio 

Su nenuoramom klajūnais vėjais, 
Aš verkiau jos skausmą tylų 
Tragiškom akim Enėjaus. 

Ir užtikęs jojo kapą 
Amžių miegančiuos smiltynuos, 
Papuošiau bežodžiais lapais 
mano mirusios tėvynės. 

Naktis be vėjo 
Krištolinės mintys mus lydėjo, 
Kai mes ėjom jūros pakraščiais žaliais, 
O naktis plati, be vėjo, 
Buvo mirusi, - ir taip 
Mes keliavome ilgom alėjom, 
Kol mus priglaudė rudens miškai, 
Ir neradę žodžių vėl tylėjom, 
Vien tik širdys plakė neramiai. 

Ir sapnuodami mylėt pradėjom 
Nerealius žmones ir vaizdus, -
Vis kentėdami vienatvėje tylėjom, 
Degdami nežemišku džiaugsmu. 

O po to ir vėl klajojom 
Mes - nemirštamos poezijos draugai -
Ir, į žemę sielvartus sukloję, 
Naktyje ant pelkių mirėme ramiai. 

ČESLOVASVALDEMARAS 
OBCARSKAS, Anglija 

Gyvenimo upė 
Gyvenimas teka kaip upė srauni, 
Atrodo tik vakar kai buvom jauni, 
Taip bėga pro šalį diena ir naktis, 
Tolyn vis greityn, kol dar plaka širdis ... 

Prisimenam šokius ir kojas miklias, 
Trepsėjom lig ryto, dainavom dainas, 
Galvojom, kad mums ta senatvė netiks, 
Nors metai prabėgs, bet širdis jauna liks. 

Ir manėm gyvenimas ilgas dar bus, 
Taip laukėm rytojaus ateiti pas mus, 
Ir greit atskubėjo dienelė laukta, 
Su ja atkeliavo ir metų našta. 

Draugai išbyrėjo, jų liko mažai, 
Prabėgo linksmybės ir buvę juokai. 
Dabar pasiguodžiam nors žodžiu geru, 
Ir džiaugiamės turėdami porą draugų. 

Mylėkim viens kitą, kol plaka širdis, 
Prabėgę meteliai atgal nebegrįš. 
Ką jaučiam širdy, išdalinkim kitiems, 
Gyvenimo upė juk teka visiems. 

GRAŽINA STAUSKIENĖ, Toronto 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Šv. Kotrynos šventovėje 

lapkričio 15 ir 16 dienomis 
skambėjo prancūziškos dai
nos. Programą atliko daini
ninkė Evelina Sašenko, tri
mitininkas bei fleitininkas 
Saulius Petreikis ir akordeo
nininkų trio "Chill Out". 
Koncerto lankstinuke šis 
koncertas buvo taip apibū
dintas: "Bohemiškiausias 
pasaulio taškas, meninės eu
forijos ir įkvepiančių vaizdi
nių kalva Paryžiaus centre -
Montmartre- greta įspūdin
gų fotogalerijų, paveikslų 
bei literatūrinių aprašymų 
prašosi muzikinio portreto. 
Svaiginamos aistros, meilės 
intrigos, slapti romanai, ne
pagydomos kančios, lengvi 
susižavėjimai ir mirtini lyčių 
žaidimai - visa jausmų lavi
na, liepsnojusi po nerūpes
tingo menininkų miestelio 
stogais, išliko prancūzų šan
sonečių melodijose". 

Įvairiuose Vokietijos mies
tuose lapkričio mėnesį skam
bėjo lietuviška muzika, poe
zija ir veikė dailės parodos. 
Bavarijoje, Wuerzburgo, Augs
burgo, Muencheno ir Strau
bingo miestg. salėse koncer
tavo M.K. Ciurlionio stygi
nių kvartetas. Jo programoje 
M.K. Čiurlionio, Fausto La
tėno ir Giedriaus Kuprevi
čiaus kūriniai. Šie kvarteto 
koncertai įtraukti į "Europa 
Musicale" festivalio progra
mą, kuri šiemet skirta Šiau
rės ir Baltijos valstybių mu
zikai pristatyti. Hamburge, 
lietuviškoje "Mare Libe
rum" galerijoje veikė meni
ninko Antano Obcarsko kū
rinių paroda "Burės". 

Berlyno Tarptautinėje kal
bų mugėje lapkričio 16-18 
d.d. šiemet pirmą kartą daly
vavo ir Lietuvos ambasada, 
kurios kioske buvo galima 
gauti informacijos ne tik 
apie lietuvių kalbą, bet ir 
apie mokymosi Lietuvoje ga
limybes, bei susipažinti su 
Lietuvos kultūra, turizmu ir 
verslu. Šį rudenį vokiečių 
leidykla Suhrkamp išleido 
Tomo Venclovos eilėraščių 
rinktinę Pašnekesys žiemą, 
kuriuos į vokiečių kalbą iš
vertė poetas Durs Gruen
bein. Lapkričio 18-23 d.d. 
Bremene, Wetzlare, Frank
furte, Wiesbadene, Leipzige, 
Bedyne, o vėliau ir Austrijos 
Vienoje T. Venclova surengė 
savo knygos sutiktuves bei 
eilėraščių skaitymus. 

Klaipėdos dramos teat
ras, nors savo pastovios salės 
nei repeticijoms, nei spek
takliams šiuo metu neturi, 
naują kūrybinį sezoną pra
dėjo laiku, rugsėjo 7 dieną, 
M. Gavrano spektakliu Vis
kas apie moteris. Rugsėjo 18 
d. prasidėjo airių dramatur
gės Marinos Kar pjesės Mei, 
arba Pelėdos ežero kerai re
peticijos. Spektaklis numaty
tas gruodžio mėnesį. Jame 
vaidins septynios klaipėdie
tės moterys (N. Savjčenko, 
V. Leonavičiūtė, R. Salteny
tė, R. Arbačiauskaitė ir kt.) 
ir vienas vyras. Režisuoja 
Gytis Padegimas. Dar vienas 

spektaklis numatytas šiais 
metais, tai M. Gavrano kūri
nys Viskas apie vyrus. Jį reži
suos Algirdas Latėnas. 

Po Naujų metų, sausio
vasario mėnesiais, į Klaipė
dos teatrą su nauju pastaty
mu turėtų grįžti režisierius 
Rolandas Atkočiūnas, šiuo 
metu vadovaujantis Liepojos 
dramos teatrui. Jis ketina 
režisuoti F. Weberio kome
diją Kvailių vakarienė. Klai
pėdos dramos teatro meno 
vadovas Povilas Gaidys tuo 
pačiu metu imsis rimtos E.E. 
Smito pjesės Oskaras ir po
nia Rožė. Teatro jauniausius 
aktorius, tik šiais metais bai
gusius aktorinio meistrišku
mo studijas Klaipėdos uni
versitete, P. Gaidys ketina 
įtraukti į darbą R. Blauma
nio pjesės Siuvėjų dienos Sil
mačiuose pastatymu. Spek
takliai (ir repeticijos) šį se
zoną vyksta ISiaipėdos kon
certų salėje, Zvejų rūmuose 
ir Klaipėdos valstybiniame 
muzikiniame teatre, o taip 
pat planuojamos gausios 
gastrolės - Mažeikiuose, 
~aune, Vilniuje, Panevėžyje, 
§iauliuose, Vilkaviškyje bei 
Sakiuose. 

Kompozitoriaus Jeroni
mo Kačinsko (1907-2005) 
gimimo šimtmetis buvo pa
minėtas spalio mėnesį Klai
pėdoje ir Vilniuje. Klaipėdos 
festivalio "Permainų muzi
ka" programoje spalio 3 d. 
J. Kačinsko kamerinius kūri
nius atliko Vilniaus styginių 
kvartetas, Kristupo kvinte
tas, pianistas Daumantas Ki
rilauskas ir kontrabosininkas 
Arnoldas Gurinavičius. Prog
ramoj e įvairiais metais su
kurti veikalai, nuo ankstyvo
jo Noneto (1932) iki pokario 
metais jau JAV sukompo
nuotųAtspindžių (1957), Ka
merinės fantazijos (1981) bei 
vėlyvųjų styginių kvartetų. 
Spalio 14, ta pati programa 
skambėjo Vilniuje, Taiko
mosios dailė,,s muziejuje. 
Spalio 5 d. Sv. Kotrynos 
šventovėje koncertavo Vil
niaus savivaldybės choras 
"Jauna muzika", šiai progai 
parengęs ištisą J. Kačinsko 
religinės ir pasaulietinės mu
zikos panoramą. Koncertą 
vedė J. Kačinsko kūrybos ty
rinėtoja muzikologė Danutė 
Petrauskaitė. 

J. Kačinskas laikomas 
vienu ryškiausių tarpukario 
Lietuvos modernistų, pabrė
žusių intuicijos ir individua
lumo reikšvmę. Jis studijavo 
Prahoje (Cekija) pas Elois 
Habą, iš jo perimdamas mik
rotoninės ir ateminės muzi
kos sampratą, kad gamtoje 
bei žmogaus gyvenime nie
kas nesikartoja, todėl ir mu
zika turi būti kuriama nepa
kartojamumo principu. Lie
tuvoj e kompozitorius rašė 
mikrotoninius kūrinius ir 
įsteigė šios muzikos klasę 
Klaipėdoje, tačiau per 11 Pa
saulinį karą visi jo mikroto
niniai kūriniai dingo. Emi
gravęs į JAV J. Kačinskas ra
šė daugiausia religinius kū
rinius, dirbo dirigentu ir pe
dagogu. GK 
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KASOS VALANDOS: plmwd., •ntrad. Ir trKllHI. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
kalUlml. Ir pankllld. nuo 9 v.r. Iki a v.v.; ieibld. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
eellmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; kalWlad. nuo 12 v..d. Iki 
7 v.v. Ir pe'*lad. nuo 11 v.r. Iki 8 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 75 mlll/onus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. lnd •••••••••• 3..DD% 
18D-364 d. tenn. lnct. ••••...• 3..oo% 
1 metų term. lncl611us •••••••• 3.50% 
2 metų term. lndtllua ••••...• 3.60% 
3 metų tarm. lncl611us ••••• , •• 3.86% 
4 metų term. lnd611ua .•••...• 3.70% 
5 matų tarm. lncl611us •••••••• 3.80% 
1 metų "'cuhllble" QIC ••...• 3.75% 
1 metų GIC-met. palūk •••• , , A.20% 
2 metų GIC-met. palūk •••• , , A.25% 
3 metų GIC-met. palūk .••... A.30% 
4 metų GIC-met. palūk •••••• A.40% 
5 metų GIC-met palūk .••... AA5% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 3..DD% 
RRSP Ir RRIF-1 m.tenn.lnd •. A.60% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tenn.lnd. • A.70% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. . A.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.85% 
RRSP Ir RRIF.S m.tenn.lnd. . .5.00% 
TaupornųĮų sųkallų Iki •••••• 1..oo% 
Kud. pal. i!eldų aųmk. Iki • , , .1..DD% 
Amerlkae dol. kaad. pal. 

taupymo ųak. .•..... .2..DD% 
Amerlkae dol. GIC 1 metų 

tenn. lnd. • •••••••• , , A.25% 

IMA UŽ: 
.Asmenines pukolu 

nuo ..•••.•.•• 7.25% 

SUlarllee pukola 
nuo •••••••••• 7.26% 

Neklln. ILlrlo plllkolu: 
SU nakel61amu 
nuoilmi!lu 
1 matų •••••••• 8.05% 
2 matų •••••••• 8.15% 
3 matų •••...•• 6.35% 
4 matų •••••••• 8.40% 
5 metų ••• „ ... 6.50% 

SUkeli!lamu 
nuollm61u 
1, 2, 3 metų ..•• 8.25% 

Duodame CMHC 
mpdrrauaffl• neldlno}emo 
fwtO pulro/ff 

Duodam• kometclnu 
naldlno/mlO bnfo pnlcolu 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKJTėS ·1NTERA.C-Pws· KORTELE 

Mūsų tlkalaa • ne ~naa, bet ųllnlngas patarnavimas 
APLANKYICITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

(COMPOUNDED YIELD) 

5.00% 
5.00% 
5.00% 
5.00% 
5.00% 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 
ĮPLAUKA 

5.00% 
5.125% 
5.254o/o 
5.388% 
5.526% 

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KO O P ERATYVAS 

@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 
l CI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

e l~!g COfp, BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suire 1508 
Toronco, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

~uošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Tunte sunkumų gauti paskolą'! Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

~ 
'~ ... r? 1, 

f~ ~ l~ 
, .... IJ l!; l ' KNYGOS ~ ~ .. .„ l< ~ 

·~ l !h r; " 
~ IC.;i ' ~ 

Knyga apie atkaklų žemaitį Joną 
ir jo smuiką 

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Šį rudenį žemaičių drau
gija pakvietė i popietę, kurio
je įvyko VPU Socialinės ko
munikacijos instituto doc. dr. 
Ritos Aleknaitės-Bieliauskie
nės knygos Jonas Urba ir žino
mo bandonininko Albino Ba
tavičiaus knygos-albumo 'Ihu
ragė limtmečių vingiuose su
tiktuvės, kuriose dalyvavo šių 
knygų autoriai. Meninę pro
gramą atliko solistė dr. Jo
lanta Kiselytė (lyrinis sopra
nas) ir dr. Egidijus Mažintas 
(bass-baritonas, gitara). Va
kare pasisakė atkaklaus Že
maitijos sūnaus prof. J. Urbos 
klasės draugė Raseinių gim
nazijoj e Donata Pareigytė. 
Antanas Batavičius, Ipolitas 
Petrošius, Juozas Elekšis, su
sibūrę į kapelą, linksmino že
maičius, knygos autoriai pa
dainavo, o R. Aleknaitė-Bie
liauskienė akompanavo solis
tams. Laurų vainiku buvo ap
dovanotas fizikas, daininin
kas, muzikantas Vytautas Jo
cius, šventęs 60 m. jubiliejų. 
Vakarą tradiciškai vedusi Da
lia Dirgėlienė paskelbė, kad 
spalio mėnesį vyks vakaras, 
skirtas brolių Juškų (surinku
sių tūkstančius lietuviškų dai
J!Ų) atminimui. Apsilankius 
Zemaičių draugijos Vilniaus 
skyriuje stebino ne tik narių 
gausa,. bet ir įsimintini rengi
niai. Zemaičiai renkasi kiek
vieno mėnesio trečiadieniais. 

"'fykus rudens vakaras. 
Matau, pro langą geltonuo
jančius beržus, - kada gi aš 
pradėjau pažinti tą Joną - gy
vendamas padariau daug 
žmonių atvaizdų. Dar moky
damasis mokytojų seminari
joje svajojau groti smuiku. 
Deja, ne ilguose pirštuose glū
dėjo mano dalia- sužinojau, 
kad ateis pas mane į studiją 
tikras smuikininkas - profe· 
sionalas,pozuosportretui.Be 
reikalo jaudinausi, tai buvo 
paprastas ir kuklus labai jaut
rios prigimties žmogus. Vė
liau susidraugavome. 

Jonas sentimentalus, kaip 
ir aš. Paprašytas pagroti atsi
sakinėja, tačiau vėliau, kažką 
prisiminęs, dedasi smuikąprie 
smakro .... Tuks, štai toks turė
tų būti portretas! 

Gaila, nesugebėjau iškart 
to įžvelgti ... " 

Tuip dailininko Vlado Ka
ratajaus laišku prasideda ge
gužės mėnesį pasirodžiusi 
knyga Susitikimai su praeiti
mis apie ilgametį Lietuvos 
operos ir baleto teatro kon
certmeisterį, Lietuvos muzi
kos akademijos profesorių, 
žinomą pedagogą, muzikos 
mokyklų mokytojų pagalbi
ninką-metodininką, smuiki
ninką Joną Urbą. Žinoma 
muzik:ė-mokslininkė-kultūro
logė dr. Rita Aleknaitė-Bie
liauskienė, kaip ir ankstesnė
se savo knygose, neaprašo he
rojaus gyvenimo faktų, bet 
ieško žmogaus: jo asmenybės 

Smuikininkas Jonas Urba 
Ntr. -.rotolaoaih.lt 

formavimosi paskatų. Todėl 
puikiai išleistoje, beveik 300 
puslapių didelio formato kny
goje (leidykla "Rgrupė") rasi
me daug įdomaus apie Rasei
nių, kur J. Urba gimė, kultū
ros tradicijas, mėgėjus muzi
kus, kuriuos dar berniukas 
girdėjo. Autorė bando ieškoti 
atsakymo į savąjį klausimą: 
kodėl pasirinkta smuikininko 
profesija? Graži kalba sukuria 
jaukią ir knygos pradžios, ir 
herojaus vaikystės aplinką. 
Daug archyvinių nuotraukų 
rodo didžiulį autorės darbą, 
su meile kauptą istorinę me
džiagą. Jos nuėjus į saugyklas, 
bibliotekas, - nuo lentynų ne
paimsi. Kaip įvairios simfoni
jos dalys, taip ir kiekviena mu
zikanto gyvenimo pakopa turi 
savą tempą, ritmą ir nuotaiką, 
o visas jas jungia pasikarto
jančios temos, kiekviename 
žingsnyje pagrojamos viski
taip. Galime klausytis naujų 
melodijų arba pažįstamų gar
sų. Tukia sudėtinga yra žmo
gaus savastis. 

Muzika tarnauja ne idėjai, 
o gyvenimui 

Retai kada pasakojimai 
apie menininkus patraukia to
kiu lengvu pasakojimu ir tuo 
.eačiu faktų gausa. Kaip M.K. 
Ciurlionio menų mokykloje 
gegužę vykusių knygos sutik
tuvių metu pasakė prof. Sau· 
lius Sondeckis, tai - unikali 
knyga. Pirmoji, ir, manau, il
gai bus vienintelė, kuri at· 
skleidžia profesinio smuiko 
mokymo Lietuvoje istoriją. J. 
Urba bręsdamas susidūrė su 
sudėtingo laiko sankirtose gy
venusiais muzikais. Veikė (gro
jo, mokytojavo) iš Stasio Šim
kaus suburtos Klaipėdos mu
zikos mokyklos po Lietuvą pa
sklidę instrumentinjnkai, Veng
rai, žydai, lenkai, dar jauni 
lietuviai ... Profesiniai muzikos 
židiniai (operos teatras, or
kestrai, kameriniai kolekty
vai, muzikos mokyklos) ieško
jo savo vietos Lietuvos kultū
roje. 

Karas įnešė į krašto gyve
nimą savo pataisas. Knygoje 
atsispindi Kauno konservato
rijos aplinka, muzikų asmeny
bės, kurios formavo savo Ida· 
ses, koncertavo patys. Patiks-

lint „ . 'ki . kų a nemazat smm mn as-
menybių, archyvuose rastose 
jų biografijose, kūrybos deta
lių, o asmeniniuose vyresnių 
žmonių fonduose netgi nuo
traukų. Su autore esam.e kole
gos, todėl atsimenu ne kartą 
išsakytas nuoskaudas, kad 
daugel sykių teko tikslinti pa
vardes, vardus XX š. pirmojo
je pusėje gyvenusių meninin
kų. Skirtingai rašomos, daž
nai nekreipiant dėmesio į su 
lenkiškais (ar rusiškais) nu
krypimais, netgi vietiniu žar
gonu vartojamų tikrinių žo
džių šaknis, galūnes. "Gerai, 
kad ir tai dar archyvuose likę", 
- kalbėjo autorė, - "dabar jau 
dalis kolektyvų, atskirų meni
ninkų veikla ateities nebepa
sieks ... " 

R. Aleknaitė-Bieliauskienė 
(su vainiku) sako padėkos 
žodj 

R. Aleknaitė-Bieliauskie
nė rado daug, niekada neke
dentos istorinės medžiagos. 
Kad ir karo metais Šiauliuose 
veikusio muzikinio teatro 
istoriją. Arba - unikalūs pus
lapiai apie Kauno muzikinę 
atmosferą, menininkus-peda
gogus Emilį Mlinarskį, Piotrą 
Stoliarskį. Netgi jų nuotrau· 
kasi Visas skyrius skirtas 
smuikininko-pedagogo, su
formavusio vieną Lietuvos 
smuikininkų mokyklų, Alek
sandro Livonto asmenybei. 

Knygoje ne tik apie J. Ur
bą, bet ir savo gyvenamąjį lai
kotarpį, įdomius muzikinės 
kultūros reiškinius "kalba" 
buvę jo kolegos, jau Vilniuje 
veikusio Operos ir baleto 
teatro dirigentai, artistai, mu
zikantai, pedagogai. Brangūs 
paties maestro pasisakymai 
apie muziką, o ypač pokalbiai 
smuiko pedagogikos temo
mis. O nuotraukose - jis su 
mokiniais, tarp muzikantų. 
Visada besišypsantis, tėviškas, 
mokėjęs taip pat pagarbiai 
bendrauti su visais, niekada 
nepamiršdamas, kad kelias į 
pripažinimą ateina tik labai 
daug dirbant. 



Tapkime Vilniaus ambasadoriais 
Užsienyje gyvenantys lietuviai kviečiami tapti Vilniaus, Europos 

kultūros sostinės 2009, ambasadoriais 

Lapkričio 8 d. Vilniuje vy
ko užsienio lietuvių bendruo
menių viešųjų ryšių atstovų 
seminaras, kuriame dalyvavo 
atstovai iš Suomijos, Čekijos, 
Japonijos, Airijos, Austrijos, 
Kazachstano, Estijos, Jungti
nės Karalystės, Prancūzijos, 
JAV, Naujosios Zelandijos, 
Lenkijos, Argentinos, Dani
jos, Brazilijos, Vokietijos, 
Urugvajaus, Norvegijos, Švei
carijos, Baltarusijos ir Lat
vijos. 

"Vilniaus-Europos kultū
ros sostinės 2009" vykdomoji 
direktorė Dalia Bankauskaitė 
seminaro dalyviams pateikė 
ambasadorių programą, ku
rioje dalyvauti kviečiami visi 
užsienyje gyvenantys, dirban
tys, studijuojantys lietuviai. 

Vilniaus ambasadorių už
duotis - kuo plačiau paskleisti 
žinią apie Vilniaus, Europos 
kultūros sostinės, projektus 
bei renginius, pakviesti savo 
draugus ir bičiulius, gyvenan
čius užsienyje atvykti į Vilnių 
ir juose sudalyvauti. Šiuo tiks
lu ambasadoriams įteikiama 
speciali informacija apie Vil
nių ir Lietuvą, atvirlaiškiai, 
kuriuos ambasadorius gali iš
siųsti savo draugams bei pa
žįstamiems, ambasadoriaus 
ženklelis. 

Ambasadorių emblema 
Ntr. www.culturelive.lt 

įvaizdį" - sakė Dalia Ban
kauskaitė - "Kartu galime la
bai daug. Todėl labai džiau
giamės, kad Vilniuje viešėję 
užsienio lietuvių žiniasklaidos 
atstovai sutiko tapti Kultūros 
sostinės ambasadoriais. Tiki
mės, kad jų dėka informacija 
apie Vilnių pasieks tolimiau-

sius pasaulio kampelius". 
Visi seminaro dalyviai bu

vo pakviesti atvykti į pirmąjį 
"Vilniaus-Europos kultūros 
sostinės 2009" ambasadorių 
suvažiavimą, kuris vyks šių 
metų gruodžio 27 d. Vilniuje, 
pramogų centre "Forum Pa
lace". Renginio metu planuo
jama pateikti pristatyti svar
biausias "Vilniaus-Europos 
kultūros sostinės 2009" prog
ramas pasitelkiant video gra
fiką, koncertinius numerius, 
operos solistų, džiazo virtuozų 
pasirodymus. 

Ambasadoriais kviečiami 
tapti visi, norintys prisidėti ir 
savo iniciatyva skleisti duome
nis apie Vilnių. Daugiau in
formacijos apie programą ra
site interneto puslapyje http:U 
www .culturelive.lt/lt/ambasa
doriai. Inf. 

"Ambasadorių veikla sie
kiame paskatinti asmeninę 
žmonių iniciatyvą prisidėti 
prie Lietuvai ypač svarbaus 
projekto, formuojančio šalies Vilnius naktį Ntr. iš kn. J. Paleckis Gyvenimas trikampyje 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l R urrecti n Rd. 1i ronto O M9 Tel. : 416- 9-5 - l 

Elektroninis paštas : klfondas@on.aibn.com 

Ja it uteU ta pagrindini kapitala Fonde per 45 m:etu 
Kanados lietuviiĮ organizacijoms davė 2. 09 mln. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.51 mln. dol. bei tudenl.LĮ tipendijom 
Kanadoje įr Lietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir pri iminkime jį avo te tamentuo e! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Al . MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL glS . 133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416·531-4800 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS OiRO LINIJOMIS 
1LIETUVĄ-visuomet1:eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto mie tą · iagarą Ontario "iaurę 
Otavą Kvebeką iru. p teiraukitė ! 

VISUOM T ruo"iamo maldininkų kelionė -
Roma Liurda Fatima 

1'orouto įs taigoje esu antr'adieuiai.· tar-p 11 ir 17 val. tvažiuoti Jurn 
nėra būtina, kambinkite ALGIUI MEDELIUI a menixkai. 

Jei. Toronl 1e 4116 531 ·'4800 
Bilietus prašau atsiimti , i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

MEDELIS CONSULTlNG #1202-50 Elm Dr.E., Misslssauga, ON, L5.A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 
Jliso pa laugo at. i/oliečiant gimines i ieuwos, arba Jum krendatU į ietm1ą. 

J DOLERl L V JE PRI T TOM Į RANKA PER 7 DARH 
DIE 

Dėl mulkesnė ' i11fomwcijo lwlbėkite 'll ALGIU MED ·'LJU 

Bilietai i L ebJvą 2107-2008 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - bilielio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronto - Viln ius 

per Helsinlli 
Taip pat bilietai kitomi,s oro 

linijomis ir į kita.s šalis 
Sl<amb;nkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav T1ravel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3 

64 7-998-6405 
Toll free 1-800 361-9487 

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.ca ONT REG 03228277 

~ . 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.75% už 30-89 d. term. indėlius 
3.00% už 90-179 d. term. indėlius 
3.00% už 180-269 d. term. ind. 
3.00% už 270-364 d. term. ind. 
3.50% už 1 m. term. indėlius 
3.50% už 2 m. term. indėlius 
3.55% už 3 m. term. indėlius 
3.70% už 4 m. term. indėlius 
3.75% už 5 m. term. indėlius 
4.00% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.20% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.65% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.65% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.75% RRSP & RRIF (variable) 
4.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.70% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 6.00% 
2 metų ...... 6.20% 
3 metų ...... 6.40% 
4 metų ...... 6.60% 
5 metų ...... 6.45% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
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 LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų į'sipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1 616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 

Artūras Karnišovas, buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas, 
dabar NBA vyr. vadybininkas (Sr. Operations Mgr.), lankėsi 
Toronte š.m. spalio 17 d. Kauno "Žalgirio" - Toronto "Rap
tors" rungtynių proga. Šalia jo - "Aušros" klubo krepšininkai 
Livija Čygaitė, Paulius Putrimas, Lukas Gabrys ir Mykolas 
Halpin Ntr. R. Puterio 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" pa

keitė išvykusį T. Beard. Klu
bas pasirašė sutartį su ameri
kiečiu Michael Bradley, 28 
metų 208 centimetrų ūgio, 
sunkiojo krašto puolėju žai
džiantis krepšininkas šį sezo
ną pradėjo Berlin "Alba" ko
mandoje. 

Atletė Jolanta Mileriūtė 
Ntr. K. Čachovskio (DELFI) 

• Vis mažiau lietuvių 
krepšininkų renkasi derinti 
studijas ir krepšinį už Atlanto. 
Šį sezoną aukščiausiame JAV 
studentų krepšinio lygos pa
skyriuje (NCAA) rungtyniaus 
vos 28 krepšininkai iš Lietu
vos - mažiausiai per pastaruo
sius kelerius metus. 

• Šeštadienį Vilniaus "Sie
mens" arenoje vykusios tarp
tautinės aukšto lygio varžybos 
"K-1 Hero's" tarp Lietuvos 
bušido kovotojų rinktinės ir 
geriausių pasaulio atletų bai
gėsi įtikinama mūsiškių per
gale. Lietuvos sportininkai 
laimėjo septynias iš dešimties 
kovų. Įspūdingą pergalę sun
kiasvorių dvikovoje iškovojo 
130 kg sveriantis Lietuvos at
stovas Tadas Rimkevičius. 

• Italijoje vykusių tradici
nių greitojo čiuožimo trum
puoju taku varžybų "Alta Val
tellina Trophy 2007" jaunių 

grupės bendrojoje įskaitoje 
lietuvė Agnė Sereikaitė už
ėmė antrąją vietą. 500 m nuo
tolį lietuvė įveikė trečia, o 
1000 m nuotolyje ir baigmėje 
ji užėmė antrąsias vietas. A. 
Sereikaitė nusileido tik veng
rei Zsofiai Konya. 

• Kroatijos sostinėje Zag
rebe vykusiose 40-osiose dai
liojo čiuožimo varžybose "Gol
den Spin of Zagreb" Lietuvos 
šokių ant ledo pora - 19-metė 
Katherine Copely ir 22-ejų 
Deividas Stagniūnas užėmė 
trečiąją vietą (151.9 tšk. ). 

• Helsinkyje vykusiame 
atvirajame Suomijos dziudo 
čempionate Lietuvos atstovė 
Raimonda Gedutytė (svorio 
grupė iki 78 kg) laimėjo si
dabro medalį. 

• Kaunietis Daugirdas 
Šemiotas tapo tik ketvirtuoju 
Lietuvos boksininku, iškovo
jusiu pasaulio čempionato 
medalį. Čikagoje (JAV) įvyku
siose varžybose sporto mo
kyklos "Gaja" ir klubo "Gon
gas" auklėtinis pasiekė dar 
vieną išsvajotą tikslą - laimėjo 
kelialapį į 2008 metų Peking 
olimpines žaidynes. 

• Klaipėdos atletai nuste
bino pasaulį. Klaipėdos tvirto 
bei grakštaus kūno puoselėto
j ai dar kartą įrodė, kad yra 
vieni geriausių pasaulyje. 
Maskvoje vykusiame pasaulio 
kultūrizmo mėgėjų čempio
nate atletai Ramūnas Send
rius ir Jolanta Mileriūtė tapo 
čempionais. 

• Lietuvos plaukikas Vy
tautas J anušaitis Stockholme 
(Švedija) vykusių pasaulio 
taurės varžybų trumpajame 
(25 m) baseine 200 m komp
leksinio plaukimo rungtyje 
užėmė trečiąją vietą. VP 

v 

SALFASS suvažiavimas 
Š.m. lapkričio 17 d. Šiaurės Amerikos 

lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungai 
(ŠALFASS) priklausančių organizacijų atsto
vai rinkosi į kasmetinį suvažiavimą Lietuvių 
centre, Klyvlande, OH. Kanadoje gyvenan
tys ŠALFASS nariai apžvelgė 2007 m. Sąjun
gos sporto klubų surengtas varžybas, aptarė 
ateinančių metų tvarkaraštį. 

ŠALFASS oficialiai įkurtas prieš 55 me
tus Čikagoje. Prieš tai veikė Vyriausiasis Fi
zinio auklėjimo ir sporto komitetas (FASK), 
įsteigtas pokario !lletais Augsburge (Vokieti
ja). Į pirmąsias Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynes (1951 m. lapkritį), įvykusias 
Toronte, FASK sukvietė daugelį šiame žemy
ne apsigyvenusių tautiečių. 

Si tradicija sėkmingai tęsiama kasmet 
jau beveik šešetą dešimtmečių. Nuo 1978 m. 
kas 4 metai organizuojamos Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės, į kurias atvyksta nemažai 
ne tik Šiaurės Amerikos, bet ir kitose šalyse 

apsigyvenusių tautiečių. 2009-ųjų metų birže
lio mėn. pabaigoje - liepos mėn. pradžioje 
Vilniuje vyks VIII-osios tokios varžybos, ku
rios šį sykį skiriamos Lietuvos vardo tūks
tantmečiui paminėti. 

Tikimasi, kad stambiausia užsienio lietu
vių-sportininkų delegacija bus suburta iš 
ŠALf ASS-gs>s klubų narių. 

Siemet SALFASS suvažiavime buvo ren
kama nauja valdyba. Pirmininku vienbalsiai 
išrinktas 36-rių m. iš Kauno į JAV prieš 13 
metų atvykęs Edison mieste (N ew J ersey 
valst.) dabar gyvenantis Laurynas R. Misevi
čius, vicepirmininku - čikagietis dr. Donatas 
Siliūnas. Centro valdyboje yra dar septyni 
nariai, kurie išrinkti trejų metų kadencijai. 

Dėl papildomos informacijos apie 
ŠALFASS veiklą prašome rašyti L.R. Mise
vičiui el.paštu Laurynas.Misevičius@UBS. 
com arba kreipkitės tel./faksu 1-203-452-
5208. Inf. 

----========;1 SKAUTU VEIKLA 1i---------
• Lietuviškosios skautybės fondas, įsteig

tas 1975 metais, 25 metus vadovautas v.s. e. 
Kiliulio, šiuo metu vadovaujamas v.s. fil. Petro 
Molio, parėmė šių metų skautų veiklą 
$11,357.49 (JAV). Paramos gavo archyvas, va
dovų mokyklos, LSS tinklalapis ir kt. 

• LSS vadovų-vių (draugininkų) suvažiavi
mas įvyko netoli Klyvlando, OH, lapkričio 3-5 
d.d. Dalyvavo ir Kanados atstovai. 

• Skautybės šimtmečiui paminėti Lietuvos 
paštas š.m. balandžio 14 d. išleido Europos 

serijoje "Europa. Skautų judėjimui - 100" vo
ką su dviem nuotraukom iš 1933 metų, kai 
skautybės įkūrėjas lordas Baden-Powell su 
žmona lankėsi Palangoje. Voką paruošė dail. 
V. J asanauskas. 

• Hamiltone veikiantis "Šatrijos Raganos" 
vyr. skaučių būrelis, vad. v.s. A. Vilimienės, 
padidėjo keturiomis narėmis. Įžodį davė Cleo 
Sanmartin, Caprice Sanmartin, Margot 
Lattanzi ir Inga Brazauskaitė. Kandidates įžo
džiui gerai paruošė ps. Lisa Lattanzi. Inf. 

Sukaktuvinėje 45 metų "Romuvos" stovykloje 2007 m. rugpjūčio 4-18 d.d. Viršuje Toronto 
jūrų skautai; apačioje iš k.: LSS tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintaras Plačas prisega Lelijos 
ordiną Toronto "Rambyno" tuntininkui v.s. Mariui Rusinui, šalia jų ordinu "Už nuopelnus" 
apdovanota "Šatrijos tuntininkės. Rūta Baltaduonytė-Lemon; Toronto "Šatrijos" tunto vyr. 
skautės prie stovyklinio "paminklo" Ntrs. K. Poškaus 

NUSIŠYPSOKIM, PASIŠAIPYKIM ... SUSIMĄSTYKIM Jei nepirksite ir nevalgysite paminėtų 
produktų, apsaugosite vidurius nuo tary
binių ir europietiškų virusų bei paprotin
site tų produktų gamintojus. 

Fun" - "Love or Leave", Augustė -
"Fate", "Saulės kliošas" - "Tell Me 
Why", "Ashtrey" - "The Green Sun", 
"Slajack" - "Lust And Sexy Shadows", 
Natas- "The Fall", "Sweetness Theory" 
- "Save Me", "Mini-me" - "Like You". 

Sovietiškai arba europietiškai, kad tik 
ne lietuviškai 

MAISTO PREKĖS 
"Tarybinis batonas", "Tarybinė bal

ta duona" (UAB "Gudobelė"), "Ban
delė trys kapeikos" (Vilniaus duona), 
"Tarybinės ekstra dešrelės", "Tarybinės 
medžiotojų dešrelės", "Tarybinės deš-

relės su garstyčiomis", "Tarybinės vir
tos dešrelės" (UAB "Samsono" mėsos 
perdirbimo įmonė), "Euro dešra", 
"Šaltai rūkyta Eurodešra", "Eurodeš
relės" (Mėsos perdirbimo įmonė Bio
vela Dūkštose, Vilniaus r.), "Memel 
Blue pelėsinis sūris" (AB Vilkyškių 
pieninė). 

*** 
Lietuvos nacionalinės atrankos 

Eurovizijai finalo atlikėjai ir dainos 
(pirmoji finalo dalis): Rūta Ščiogolio
vaitė - "lf l Ever Make You Cry", Ais
tė Pilvelytė - "Emocion Crisis", "4 

Gražūs veidai ir balsai tik ne Lietu
vai, dainų šalelei tokie atlikėjai ir jų dai
nos atstovauja. 

Parinko Algimantas Zolubas, Vilnius 



Namai, pilni gerumo 
Tęsinys iš 4 7 nr. 

RASA NORKUTĖ 

"Nei žmonai, nei man ne
reikia, kad vaikai atliktų kokį 
didvyrišką darbą, kad mūsų 
portretai sumirgėtų pirmuo
siuose laikraščių ar žurnalų 
puslapiuose. Tai nebūtų dide
lė garbė. Noriu viso pasaulio 
neįgalių vaikų tėvams ir tiems 
išdidiems tėvams, kurių vaikai 
užaugo sveiki, baigė aukštuo
sius mokslus ir tuo labai di
džiuojasi pasakyti, kad pras
mingas gyvenimas susideda iš 
kasdienių darbų ir gerų poel
gių, kad ir kuklių, bet jie pa
mažėle kuria tikrąją žmogaus 
didybę. 

... Prie rudenėjančios va
saros lauko svetainės paruoš
to stalo, apkrauto puikiais 
darbščios šeimininkės pačios 
ruoštais valgiais, susėdome 
visi: motina, tėvas, visi keturi 
sūnūs, žurnalo Akiratis redak
torė Genė Karklienė, gestų 
kalbos vertėjas Vytautas Luk
šas, aš ir vairuotojas su žmo
na. Gražūs augaloti sūnūs ra
gino mus nelaukti, kol atvės 
arbata, motinos keptas pyra
gas, kol nuo kaitrios saulės 
sušils braškių uogienė ir ska
niausias pasaulyje sūris, lietas 
pačios šeimininkės Stasės Čy
žauskienės. Besišypsančius tėvų 
veidus nušvietė iš po debesėlio 
atskubėję saulės spinduliai. 

Motina vis kalba, vis pa
sakoj a apie savo vaikus - jau 
suaugusius, šeimas kuriančius 
sūnus. Štai Stasys jau parveda 
marčią, Ričardas irgi ieško. 
Vyriausias Antanas su žmona 
Vida jau sukūrę šeimą, augi
na sūnų Vilių. Gyvena Palan
goj e. Dirba. Motinai jie vis 
dar vaikai. "Dideli vaikai, di
deli rūpesčiai", - sako Stasė 
Čyžauskienė. - "Bet, dėkui 
Dievui, mano vaikai geri. Kai 
reikia mums, visada padeda 
vyriausias sūnus Antanas". -
"Namuose milijonas darbų. 
Visi penki vyrai dirbome per
statant trobą. Ją padarėme 
mūrinę, išvaizdžią, padidino
me, nes reikės keturių butų 
su visais patogumais: trims 
sūnums ir mudviem su žmona. 
Šiai dienai liko tik antrame 
aukšte apdailos darbai. Sveti
mų samdyti nereikia - viską 
moka mūsų vaikai. Jie labai 
prie namų prisirišę- tikri ūki
ninkai. Apsirengę, pavalgę, 
skaito knygas. Turime kom
piuterį, internetą, radiją. Juk 
mes dvidešimt pirmojo amžiaus 
piliečiai ir savo žemės šei
mininkai", - didžiuodamasis 
sako tėvas. 

Visi trys sūnūs, šiuo metu 
gyvenantys ir dirbantys tėvų 
ūkyje, turi vieną būdingą ypa
tybę, kuri daugelį jaunų vyrų 
jau nebetraukia: tai gėlės. Ne 
tik sodybą jos puošia drauge 
su retais medžiais, bet ir gėlių 
pilni namai, net lauko virtuvė. 
Jos žydi ant palangių, net 
stalų. Ne šiaip sau gėlės: retos, 
nematytos, lietuviškos ir už
sienietiškos. Nerasi nugeltu
sio lapelio ar nukritusio žiedo. 
Ir vazonai, sakytum, išskirti
niai. Aplink sodybą ir gėlynus 
bei medžius tikras juodžemis, 

nubalinti atitinkamom spal
vom akmenukai nudažyti. Vis
kas suderinta ir priderinta. 
Daržai nuravėti. Vaikai sodi
no, laistė. Bulvių dirvose nė 
mažos žolytės nerasi. 

"Tai mano vaikų darbas", 
- sako motina Stasė Čyžaus
kienė. - "Mudviem su vyru 
užtenka ūkiškų darbų namuo
se, su gyvuliais". Čyžauskai 
turi net savo mezgėją - sūnų 
Andrių. Numezga visiems na
miškiams šiltus megztinius, 
šalikus, pirštines, šiltas koji
nes žiemai. Su savo mezginiais 
Andrius norėtų pasirodyti kur 
nors surengtoje parodoje. -
"Dievulis dukters nedavė -
tenka pasikliauti sūnumis. 
Marčia Anyta, regis, į darbus 
linkusi. Švari, tvarkinga. Gal 
Dievas duos vaikaičių. Tada ir 
likusieji paseks laimingųjų pė
domis, o mūsų namai bus pilni 
džiaugsmo, vaikiško juoko", -
gražus, dar jaunas motinos 
veidas nušvinta baltų sveikų 
dantų šypsena. Į mano klausi
mą, ar daug vaikams reikėjo 
vaistų, kol, užaugo, atsakė: -
"Ką jūs, užteko anų ... Gyve
nam be vaistų ir tikiu, kad jų 
bent kol kas nereikės ... " 

Aš ilgai žiūriu į šią gražią 
moterį ir mąstau: kiek ši 
darbšti moteris motina patyrė 
nepelnyto skausmo, kiek var
gų vargelių, kol vaikai užaugo 
ir kaip sunku buvo girdėti: 
trys vaikai kurčnebyliai - ste
bėjosi net aplinkinių kaimų 
žmonės. Šie žodžiai, tarsi 
spygliuotos vielos kirčiai žeidė 
tėvų širdis. - "Norint gyventi 
visavertį gyvenimą, ypač sun
kiu laiku, būtina iš naujo pa
gerinti ateities perspektyvą", 
- sakė tėvas Antanas Čyžaus
kas. - "Ir tada, kai supratome, 
jog vaikai tapo negirdintys, 
klausėme savęs: ar galime nu
galėti taip netikėtai užklupu
sią bėdą, ar verta motinai pa
mesti galvą? Juk jie sveiki, 
sveikutėliai, tie mano sūneliai. 
Užaugo, išsimokslino, mar
čias parves .... " - tėvas nutyla 
ir mąsto: - reikėjo rasti išmin
tingą išeitį, ir mes ją radome. 
Pamažu nutilo kalbos. Šian
dien ne viena mergina žvalgo
si į mano sūnus ... 

Noriu visiems šios bėdos 
paliestiems pasakyti: mes at
einam į šio pasaulio radaro 
ekraną. Todėl žingsniuodami 
per gyvenimą būkime išmin
tingi - tegu ir sunkiais akme
nimis grįstu keliu. Pasidžiau
kime užaugusiais vaikais, jų 
darbais - juk mes jiems pali
kome savo darbštumą ir savo 
išmintį. Motina, kaip pati sa
kė, susidūrusi su sunkiausiu 
savo gyvenime išbandymu, iš
girdo proto balsą ir priėmė iš
mintingą sprendiipą, - kalbė
jo tėvas Antanas Cyžauskas. -
"Esu tos nuomonės: jei teisin
gai gyveni - gyvenimas nėra 
vien vargas. Man šiandien 
skaudu, kai tėvai pasmerkia 
amžinai vienatvei gimusius ar 
tapusius kurčiais savo vaikus. 
Tokiomis šeimomis turėtų su
sirūpinti valstybė. Mano sū
nūs gimė ir augo tais laikais, 
kai kurtieji buvo smerkiami". 

- "Dėkui dar kartą Die-
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Įsteigta K. Būgos stipendija 

Pirmą kartą užsieniečiams studentams, 
studijuojantiems lietuvių kalbą, paskirtos vals
tybinės Kazimiero Būgos stipendijos. Pirmieji 
jas vieneriems akademiniams metams gavo 
studentai, besimokantys Varšuvos (Lenkija), 
Pįzos (Italija), Koelno (Vokietija), Karolio 
(Cekija) ir Sankt Peterburgo (Rusija) universi
tetuose. Stipendijos dydis - daugiau kaip 1000 
Lt per mėn. Kandidatus parinko žinomi Lie
tuvos kalbininkai. 

Stipendiją 2007 m. nutarė įsteigti Lietuvos 
vyriausybė, skatindama lietuvių kalbos studi
jas užsienio universitetuose. Ji pavadinta Ka
zimiero Būgos vardu, pagerbiant žymų lietu
vių kalbininką, žodynų autorių, gyvenusį ir 
dirbusį XX šimtmečio I pusėje. 

Šis paskatinimas konkurso būdu gali būti 
skiriamas ne daugiau kaip 10 studentų viene-

Lietuvoje veikianti 
viešųjų ryšių agentūra 
Strateginių komunikacijų 
centras (SKC) paskelbė 
naują užsienyje gyvenan
čių lietuvių vaikų švieti
mo projektą. Sumanymo 
esmė - sukurti vaikams 

....., tlJill M- . . patrauklias interaktyvias .1.oron o airon10 . . 
mokyklos mokslei- nuotohmo mokymo prog-
vės Sandros Vigely- ~a~as. ~asak pr~J~kto 
tės piešinys 1:i:i-1crnton,~Į, ta~tie~1~1 ga-

les nevarzoma1 pns11ung-
ti ir naudotis švietimo programomis, skirtomis 
plėsti gimtosios kalbos, istorijos, geografijos, 
kultūros žinias. Tikimasi, kad užsienyje gyve
nančių lietuvių vaikams skirtas projektas taps 
tęstiniu, sutelks verslo ir švietimo autoritetus 
ir padės realiai išsaugoti išvykusiųjų ryšį su 
Lietuva. Vienas iš projekto autorių M. Kra
sauskas, kalbinamas "Bernardinų" tinklalapio 
korespondentės D. Dokšaitės, pabrėžė, kad 
dabar šis projektas tik darbiniame etape. Pla
nuojama, kad mokomoji medžiaga bus talpi
nama internetiniame portale, ir visi norintys 
ja galės naudotis be apribojimų. Kiekvienas 
vaikas, turintis kompiuterį bei internetą, galės 

riems akademiniams 
metams. Pagal nuosta
tus stipendija negali 
būti skiriama tampa
čiam asmeniui dvejus 
mokslo metus iš eilės. 
Lietuvos vyriausybės 
paramos gali siekti už
sienio aukštųjų mokyk-

~rl•I~ lų studentai, kurie stu
i dijuoja pagal lituanisti-

Kalbininkas Kazimie- kos ir baltistikos studi
ras Būga jų programas ne trum-

piau nei vienerius me
tus. Kandidatus šioms stipendijoms turi 
pasiūlyti Lituanistikos centras, du dėstytojai, 
iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos specia
listas. Inf. 

naudotis programomis. Bus kuriamos pa
trauklios internetinės pamokos: žaidimai, vik
torinos, filmukai - tai, kas galėtų dominti vaikus. 

Pradėti šį projektą paskatino kelionė į Ai
riją ir pažintis su lietuviais. Jie įsikūrę įvairio
se vietose, todėl sunku pritraukti vaikus į šeš
tadieninę ar sekmadieninę mokyklą ir dėl geo
grafinių atstumų, ir dėl kitų priežasčių. Moky
mo programas padės parengti švietimo įstaigų 
specialistai, kurie rengia metodines medžia
gas, vadovėlius. Svarbu, kad tai būtų vaikams 
įdomu, kad tai nebūtų vadovėlių tekstų perkė
limas į internetą. Vilniaus Ozo vidurinėje mo
kykloje užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai 
jau sėkmingai mokosi nuotoliniu būdu. 

Tikimasi, kad ir būsimos kompiuterinės 
pamokos bus populiarios. Pagal sumanytojų 
planus, pirmiausia jos bus skirtos mažiesiems. 
Manoma, jeigu vaikai šitame amžiuje neiš
moks lietuviškai, tai bus labai sunku tikėtis, 
kad sulaukę šešiolikos, aštuoniolikos ar dvide
šimties jie imtų domėtis Lietuva, lietuvių kal
ba ir istorija. 

Būsimos mokyklos entuziastai tikisi jau 
kitais metais pakviesti į internetines lietuvių 
kalbos pamokas visame pasaulyje išsibars
čiusius tautiečių vaikus. Inf. 

Toronto "Gintaro" studentų grupė atlieka meninę programą Prisikėlimo parapijos metinėje 
vakarienėje spalio 13 d. Ntr. R.D. Puterių 

vui", - pakartojo motina, -
"mes nenuleidome rankų ir 
mums pasisekė". 

Išvažiuodami iš pilnų gė
lių ir _gerumo Stasės ir An
tano Cyžauskų ir jų sūnų: An
tano (gyvena ir dirba Pa
langoje), Andriaus, Ričardo, 
Stasio ir marčios Anytos (toks 
jos vardas) namų, padėko
jome už svetingumą ir palin
kėjome sveikatos, stiprybės, 
daug daug vaikaičių, Dievo 
palaimos. 

(Pabaiga) 

ŠYPSENOS 

• - Deja, jūsų vaiko negalime priimti į muzikos mokyklą. Jis visai ne
turi muzikinės klausos. 

- Na ir kas. Jūs jį mokykite groti, o ne klausytis. 
• Biologijos pamoka. Mokytoja: 

- Kokie paukščiai patys naudingiausi žmogui? -
- Kepti, ponia mokytoja, - atsako Jonukas. 

• Mokykloje. - Laimute, kaip bus veiksmažodžio "mylėti" būsimasis 
laikas. - Ištekėti. 

•Psichiatras tuščiame kabinete garsiai sako: Na, brangusis, papasakok, 
nuo kada tau prasidėjo haliucinacijos. 
• Klientas labai ilgai laukia užsakymo restorane. Pagaliau pasirodo ir 
lėtai atžingsniuoja padavėjas: - Jūsų turkiška kava, pone. - Turkiška? 
Dabar man aišku, kodėl taip ilgai teko jūsų laukti. Kaip kelionė? 
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EDVARDAS ŠULAITIS 

Daug mūsų tautiečių ge
rai pažinojo dr. Leoną Kriau
čeliūną (1919-1997), kuris bu
vo ne vien tik veterinarijos gy
dytojas, bet ir visuomenės vei
kėjas, reiškęsis daugelyje or
ganizacijų, be to, jis buvo ži
nomas kaip mecenatas, įvairių 
Uetuviškų projektų rėmėjas. 
Siemet lapkričio 25 d. jau su
ėjo 10 metų nuo jo mirties, 
kuri daugeliui buvo netikėta, 
nes pats dr. L. Kriaučeliūnas 
prieš tai atrodė gana tvirtai ir 
buvo galima tikėtis, kad jis su
lauks šimto metų. Tučiau mir
tis pakirto šį vyrą, sulaukusį 
78-erių, pilną įvairiausių su
manymų, neatliktų darbų. 

Visuomenės veikėjo sukaktis 
Dr. Leono Kriaučeliūno mirties dešimtmetį minint, išleista graži 

knyga. Rengiamas minėjimas Lemonte 
ninkas ir tęsėjas buvo dr. L. 
Kriaučeliūnas. 

TAI MANO LIETUVA.„ 
Kaip knygos "Įžangos žo

dyje" rašo žurnalistė Audronė 
V. Škiudaitė, "„. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas buvo dažnai 
kviečiamas kaip įvairių ren
ginių, ypač didelių, kur reikė
jo ypatingos jėgos, ypatingų 
sugebėjimų ir didelio finansi
nio pajėgumo, organizato
rius". Ten pat skaitome: "Jis 
daugelį kartų rengė Vasario 
16-osios minėjimus Čikagoje, 
žymiųjų asmenybių pagerbi
mus, kitas šventes. Jo rengia
moms šventėms ypatingumo 
suteikdavo ypatingi svečiai, 
kurie atkreipdavo ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių dėmesį. 
Jo renginiai visada būdavo pa
stebėti ir nušviesti ne tik lietu
viškos, bet ir amerikietiškos 
žiniasklaidos ... ". 

Dr. Leono Kriaučeliūno gyvenimas ir darbai 
ų 

Ne be reikalo mirties me
tinėms išėjusioje monografi
joje yra cituojami tokie poeto 
Stasio Santvaro žodžiai, tai
komi dr. L. Kriaučeliūnui: 
Svajojau užauginti ąžuolų so
dą, l bet tepasodina.u tik li,eknų 
pušaičių alėją. 

Mirties 10-osios metinės 
Kriaučeliūną giminės medis Mūsų rankose - neseniai 

iš Lietuvos atkeliavusi stambi, 
432 puslapių knyga Tai mano 
Lietuva .. , o jos antraštė skel
bia Dr. Leono Kriaučeliūno gy
venimas ir darbai. Šią gausiai 
iliustruotą monografiją suda
rė jo žmona Irena Kriaučeliū
nienė. Knygos puslapiuose at
sispindi dr. L. Kriaučeliūno 
veikla įvairiose lietuviško gy
venimo srityse. Joje skelbiami 
jo rašyti straipsniai bei įvai
riuose renginiuose skaityti 
pranešimai. Cia yra daug išei
vijoje bei Lietuvqs spaudoje 
skelbtų pokalbių. Salia to ran
dame nemažai rašinių, kurie 
yra paruošti žurnalistų, poli-

Lietuvoje pasirodliusios knygos apie dr. Leoną Kriaučellūnų, 
nuo kurio mirties šiemet sueina 10 metų, viršelis 

Įdomią apžvalgą knygos 
pradžioje pateikia istorikė 
Danutė Jokimaitytė. Įdėta iš
sami dr. L. Kriaučeliūno bio
grafija. Visa medžiaga buvo 
nuolat telkiama jo žmonos 
Irenos Kriaučeliūnienės, kuri 
yra monografijos sudarytoja 
ir mecenatė. Knyga yra skiria
ma plačiajam skaitytojų ratui, 
bet joje medžiagos ras ir išei
vijos istoriją tyrinėjantys moks
lininkai. 

tikų bei bičiulių, gerai nušvie
čiančių daktaro darbus. Dr. 
L. Kriaučeliūno veikla buvo 
įvairialypė: profesinė (laimėji
mai veterinarijos srityje), .kul
tūrinė, visuomeninė ir mece
natinė. 

Dr. L. Kriaučeliūnas daug 
dėmesio ir laiko skyrė Lietu-

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 

ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

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

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARGUTIS Parcels 

vių tautininkų sąjungai (jis 
buvo ilgametis Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos valdy
bos pirmininkas, ypač rūpinę
sis šios sąjungos leidžiamu sa
vaitraščiu Dirva). Taip pat 
knygoje yra daug dokumenti
nės medžiagos, iš kurios pa
aiškėja, kad visų darbų pradi-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Monografijoje spausdina
ma daugiau kaip 250 nuo
traukų, susijusių ne tik su dr. 
L. Kriaučeliūnu, bet ir su JAV 
lietuvių politiniu, kultūriniu 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie EVans) 
Savininkas Jurgis Kulla~lus 

LEDAS REFRIOERATION 

AIR CONDITIONING A HliATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

• 

gyvenimu. Čia galima rasti ir 
dokumentų. Knygą spausdino 
"Standartų spaustuvė" Vil
niuje. Tiražas - 500 egzemp
liorių. 

Knygos sutiktuvės 
Knygos Tai mano Lietu

va.„ sutiktuvės buvo sureng
tos š.m. lapkričio 25 d., 12.30 
v.p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte, IL. Tu sekmadienio 
rytą, 11 val., Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje įvykusiose šv. 
Mišiose buvo prisimintas dr. 
L. Kriaučeliūnas. Minėjimo 
metu apie knygą Tai mano 
Lietuva... kalbėjo buvusi 
Draugo diemaščio vyr. redak
torė Danutė Bindokienė. Tun 
pat mintimis apie dr. L. Kriau
čeliūno plačią veiklą pasidali
no Amerikos lietuvio bendra
darbis Bronius Nainys. 

Nors dr. L. Kriaučeliūno 
jau nėra 10 metų, bet šis žmo
gus dar ilgai bus neužmirštas 
ne vien tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje. Be kita ko, jo pini
gais buvo rekonstruota Kauno 
Veterinarijos akademijos pa
stato dalis ir finansuota joje 
esanti technologija, įranga, 
aparatūra bei instrumentai. Ji 
pavadinta "Dr. Leono Kriau
čeliūno klinika". 

Tud be reikalo dr. L. 
Kriaučeliūnas manė, esą jis 
per savo gyvenimą išeivijos 
lietuviams bei Lietuvai padarė 
per mažai. Visi faktai rodo, 
kad jis tikrai užaugino ąžuolų 
sodą, o ne tik lieknų pušaičių 
alėją. O tokių veiklių ir su
manių žmonių, kokiu buvo 
prieš dešimtmetį Amžinybėn 
iškeliavęs dr. L. Kriaučeliū
nas, išeivijoje juk ne daug tu
rėjome ir vargu ateityje daug 
jų turėsime. 

~TSIŲSTA PAMINĖTI 

LITHUANIAN PAPERS. 
Volume 21-2007. Annual Jour
nal of the Lithuanian Studies 
Society at the University oflas
mania. Editor: Algimantas P. 
Tuškūnas, OAM, PLD Tus. 

~OVANA 
Papuoškite savo šventes! 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 

1i.1rimc ir kini j:!imarinių 

bei linini•1 Jovam1 

www.dovanagifts.com 

610-892-1968 

Vdniaus radijo laidos oisieniui 
Jtirdimos kasd.ieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gruodžio 5 ir 19 d.d. 
nr/..t..t ... v FOUR SEASONS 
llU"./'./'rU~\. REALTY LIMITED 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street PEOOS SPECIALISTAS 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTlNU į Vilnių 

2007 m. gruodžio 5 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
8

3,~~o: ;, val;d o~~rat~·~=~~:~Pysanka" head :;i:g• 

Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

Pa rduodan l, perkant 

ar tik dėl informacijos 
api1: namu\, Vd~arna· 
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Stayncrio ir 
...., Collingwoodo apy· 

li n kėsc kreipkitės i ..______,_ _ ___, 

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

Ji mietai jums patarnaus. 

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

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

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAJ 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAJ SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHJRURGINIS GYDYMAS 

... SEN JORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 
',,,..,.~:mr TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INOĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 
~=--__J PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIAI 

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



Maloniai kviečiame i 

Xlll LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

SOKIU 
SVENTĘ 
~LOS ANGELES 
M LIEPOS 6 2008 _, 

!ntormacją apie programą1 nakv9nes ir 

užsiemimus pietų Kalitornj~e rasite tinklap~je 

WWW.SOKIUSVE:NTE:.COM 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų jdėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

~w~v~ 

DENI.A.L C.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~~·fo'"L~~-\l}-~- ~„::::: ..... ~ 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc„ LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužaloj imu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudaryma 
• palikimų tvarkymas 
• ne kilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax .tl6 236-1809 
Tinklalapii.: \rn\l'.pacclawfirm.com El.pašta': lawycrs@pacelawfirm.com 
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NAUJŲJŲ METŲ 

..A.~ ..A.PIL-Y-~E 
parapijos sa l ėje 

gruodžio 31, pirmadieni, 7 val. vakaro 
* Šilta vakarienė su vynu, gaminama Genės Kobelskienės 
* Nemokamas baras * DJ muzika 
Bilieto kaina - $95 ($85 susimokėjusiems iki gruodžio 16 d.) 
Bilietus platina R. Celejewska tel. 416-231-8832. Vietos ribotos. 

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija 

25 metai ''VIinius Manor'' ~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

JAU DAUG METŲ 
SKAITAU ''TŽ" "Vtlnius Manor'' pensinin

kų namams Toronte suėjo 25 
metai nuo jų įsteigimo. Jubilie
jaus šventė prasidėjo šv. Mišio
mis Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Po Mišių per šimtą tris
dešimt asmenų susirinko į 
"Vilnius Manor" salę. Pensi
ninkų klubo pirm. Alfonsas 
Aisbergas pasakė įžanginę kal
bą. 'fylos minute buvo prisimin
ti jau mirę "Vilnius Manor" 
gyventojai. 

Meninę dalį, sudainuoda
mas keletą dainų, atliko choras 
"Daina", vad. muz. Lilijos Tu
rūtaitės. Kun. Arūnui Brazaus
kui, OFM, sukalbėjus maldą, 
visi vaišinosi skaniai pareng
tomis V. Birštono vaišėmis. 

Iki šiol pens. klubui pirmi
ninkavo: H. Adomonis, A. Su
kauskas, H. Stepaitis, V. Sta
naitis, L. Balsienė, B. Saplys, J. 
Nešukaitis, A. Alsbergas. 

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. A. Alsbergas, J. Nešu
kaitis, ižd. V. Mašalas, sekr. T. 
Zaleskienė (renginiams), S. 
Kuzmickas, L. Balsienė ir Z. 
Barančiukienė (remontams), J. 
Morkūnas ir R. Sonda. 

Revizijos komisija: pirm. S. 
Prakapas, nariai - V. Kulnys, B. 
Stundžia. Valdyba renkasi kartą 
per mėnesi ir aptaria ivairius 
reikalus. "Vilnius Manor" vei
kia biblioteka, valgykla. Atna
šaujamos šv. Mišios kartą per 
savaitę. Stasys Prakapas 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PR E N U M ERA T O R l A M S: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dienas, pateikite savo adresų KANADOS PAŠTO BEND
ROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklala
pyje !D'!W·canadapost.q (pasirinkite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General Customer Service"). 

Norėjau prieš daug metų 
parašyti Jums laišką, bet, kaip 
mes sakome, geriau dabar nei 
niekada. Daug metų jau praėjo, 
kai skaitau Jūsų laikraštį. Be 
galo gražus ir malonus skaityti. 
Prieš daug metų buvau Vilniaus 
universitete (1942), redagavau 
mūsų klasės "laikrašti". Buvo 
be galo skaudu palikti 1944 
metais mamytę ir tėvelį, sesutes 
ir mano brangiausią, gražiausią 
LIETUV ĄI Kai skaitau Jūsų 
laikraštį, visuomet mano širdyje 
pasilieka jausmas: didžiausia 
garbė, kad aš esu LIETUVIS ir 
visi lietuviai linki kitiems žmo
nėms geriausio pasisekimo jų 
gyvenime! Prelate, prašom per
duoti visiems Jūsų darbinin
kams daug meilės bei laimės Jų 
gyvenime ir, su Dievo padėji
mu, geros sveikatos. 

Daug laimingų metų Tėviš
kės žiburiams! 

Jūsų skaitytojas -
Petras Druskis, Florida 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

Homellfe Realty 
Plus Ltd. 

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

905• 271 • 8781 NIJOLĖ B. BATES 
Tcl.(416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

PETRAS ŠTURMAS 
Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 

Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

Čiurlionio CD - puiki ka
lėdinė dovana! Edmontono 
lietuvių bendruomenė šiais 
metais išleido M.K. Čiurlio
nio kūrinių Miške, Beauštanti 
aušrelė bei dviejų kvartetų sty
giniams garsaplokštę (CD). 
Tui unikalus rinkinys, kurį ga
lima užsisakyti siunčiant $20 
($15 + $5 už persiuntimą) 
"Canadian Lithuanian Socie
ty of Edmonton'', 11629 - 83 
St., Edmonton, AB T5B 2Y7. 
Informaciją teikia Nijolė K.a
rosaitė nkorris@workin&-it
out.com. lnf. 

Anapilio knygyne galima 
įsigyti Vytės Nemunėlio knyge
lę MeJldukas rudnosiukas ir Ri
chard Scarry knygelę vaikams 
Mano žodynas. Tuip pat-kalėdi
nių sveikinimo atvirukų ir Kū
čioms kalėdaičių (plotkelių). 

l AUKOS l 
A.a. Monikos Bumbulienės 

13-tųjų mirties metinių švie
siam atminimui Antanas Bum
bulis Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PR E N U M ERA T O R l A M S: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dienas, pateikite savo adresų KANADOS PAšTO BEND
ROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklala
pyje !f!!W.capądąpost.cą (pasirinkite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General Customer Service"). 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ administracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2 d. sekma· 
dieniais, po 9.30 v.r. pamaldą iki malclaog l v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, sumokėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti 1Ž kaip dovaną savo bičiuliams. 

Kalėdiniai sveikinimai 
Jau planuojamas kalėdinis TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 

11 d. V"Ula medžiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruod.Ho l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bendras ir atskiri, asmeniniai. Į bendrąjį 
sveikinimą įrašomi visi tie, kurie pareiškia tokį norą ir atsiunčia 
auką TŽ Asmeniniai bei atskirieji sveikinimai yra rėminiai. Jų 
kaina pagal užimamą plotą. Jais daugiausia naudojasi parapi
jos, organizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas pasiekti savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu išvengia
ma atvirukų siuntinėjimo, kuris pareikalauja daug laiko ir iš
laidų. 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

• Lapkričio 25 paminėta 
Lietuvos kariuomenės šventė. 
Ta proga Lietuvos kankinių 
šventovėje 11 v.r. Mišiose iškil
mingai su vėliava dalyvavo To
ronto Vl. Pūtvio kuopos šauliai 
ir svečiai Lietuvos karininkai. 

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
didieji vartai nuo gruodžio 2 d. 
per visą žiemą šiokiadieniais 
bus užrakinti. Atidaryti bus tik 
laidotuvių metu, sekmadieniais 
ir per didesnes šventes. Visuo
met į kapines galima įeiti pro 
šoninius vartelius, kurie yra 
abiejose didžiųjų vartų pusėse. 

• Gruodžio 2, sekmadienį, 
Gerojo Ganytojo šventovės sa
lėje, 3 v.p.p. įvyks Wasaga 
Beach KLB apylinkės susirinki
mas. Bus valdybos rinkimai. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• KLKM dr-jos mūsų para
pijos skyrius ruošia savo meti
nę šventę gruodžio 9, sekmad., 
ir iškilmingai su savo vėliava 
dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po Mi
šių Anapilio parodų salėje bus 
pietūs su menine programa ir 
loterija. Bilieto kaina- $10. Vi
si maloniai kviečiami dalyvauti. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
lapkričio-gruodžio laidą platina 
A. Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje. 

• Adventinis susikaupimas 
mūsų šventovėse bus gruodžio 
8 ir 9 dienomis. Susikaupimus 
ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Lietuvos kankinių šven
tovėje - gruodžio 8, šeštadienį, 
11 v.r. Mišios su pamokslu 
(Anapilio autobusėlis tą dieną 
maldininkus paims nuo "Vil
niaus rūmų" 10.15 v.r. ir parveš 
atgal po pamaldų); gruodžio 9, 
sekmadienį- pamokslai sekma
dieninių Mišių metu. Išpažinčių 
bus klausoma abidvi dienas 
prieš ir po pamaldų. Delbi 
miesto Šv. Kazimiero švento
vėje susikaupimas bus gruodžio 
8, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių 
bus klausoma prieš Mišias. Wa
saga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo šventovėje susikaupimas 
bus gruodžio 9, sekmadienį, 2 
v.p.p. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias. 

• Anapilio Jaunų šeimų 
sekcija maloniai kviečia visas 
šeimas dalyvauti Kalėdinėje 
vaikų eglutėje, gruodžio 16, 
sekmad., po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio didžiojoje salėje. Pra
šome registruotis iki šio mėne
sio pabaigos vakarais pas Ja
niną tel. 905 848-5236 arba pas 
Zitą tel. 905 608-1153. 

• Naujųjų metų sutikimo 
pokylis Anapilyje prasidės 
gruodžio 31, pirmadienį, 7 v.v. 
Lietuvos kankinių šventovės 
salėje. Bilietus galima užsisaky
ti telefonu pas R. Celejewską, 
416 231-8832. Bilieto kaina -
$95, o susimokėjusiems iki 
gruodžio 16 d. - $85. 

• Mišios gruodžio 2, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Liudą 
Šalčiūnienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje, gruodžio 2, sekmadienį, 
2 v.p.p. padėka Dievui; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, gruo
džio l, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
mirusius Kanados lietuvių fon
do narius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J. Valiukienė; 
$200 - E Mockus, E. Kcygerienė. 

Anapilio sodybai $200 au
kojo J. Gurklienė. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Sekmadienį, lapkričio 25, 

iškilmingas Kristaus Karaliaus 
šventės 10.45 v.r. Mišias, gie
dant "Volungės" chorui, konce
lebravo kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, su parapijos kunigais ir pa
sakė šventei pritaikytą pamokslą. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyrius gruodžio 1 d. rengiamo
terims ir vyrams vienos dienos 
susikaupimą parapijos patalpo
se nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p., kurį 
ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Skyriaus metinė šventė 
su agape ir menine programa 
vyks sekmad., gruodžio 2, pa
rapijos salėj po 12.15 v.d. Mišių. 

• Parapijos prieškalėdinis 
susikaupimas vyks šeštadienį, 
gruodžio l, 4 v.p.p. su Mišiomis 
bei pamokslu ir pirmą Advento 
sekmadienį per visas Mišias. 
Susikaupimą ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. 

• Šis šeštadienis yra pir
mas mėnesio. Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi Roži
nio maldai ir Mišiom 10.30 v.r. 

•Čikagoj mirė a.a. Jadvyga 
Pečiulienė, 103 m., Vytauto Ta
mulaičio teta ir M. Tamulaitie
nės brolienė. 

• Ses. Paulė išvykusi į Put
namą rekolekcijom, grįš gruo
džio 8 d. Pirmos Komunijos pa
mokas gruodžio 2 d. perima P. 
Sukauskas ir R. Balaišienė. 

• Žodis tarp mūsų lapkričio 
ir gruodžio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Kaina $5. 

• Parapijos 2008 m. aukų 
vokeliai yra išdėstyti parapijos 
šventovės prieangyje alfabetine 
tvarka. Prašom visus, kurie juos 
gauna, pasiimti ir tuo sutaupyti 
parapijai pašto išlaidas. Kas 
vokelių nerastų ar norėtų jų už
sisakyti, prašom skambinti į 

parapijos raštinę 416-533-0621. 
• Mišios sekmadienį, gruo

džio 2: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Anna Gillis; 10.45 v.r. už a.a. 
kun. Alfonsą Bumbulį, už a.a. 
Mykolą ir Eleną Ivanauskus, 
už a.a. Vladą Kobelskį; 12.15 
v.d. už a.a. Adomą ir Sofiją Bi
retas ir už a.a. Pranciškų, Jurgį 
ir Stasį Kantautus. 

• Į "Sriubos vakaronę" Pri
sikėlimo parapijoje lapkričio 
25 d. susirinko pilna salė Kauno 
Caritas ir Vilniaus "Betanijos" 
rėmėjų, kurie išklausė kun. 
Antano Saulaičio, SJ, minčių ir 
parapijos Jaunimo choro pro; 
gramas. Aprašymas kitame TZ 
numeryje. 

Maironio mokyklos žinios 
• Tradicinės Kalėdų eglu

tės šiemet nebus, nes ruošiamės 
iškilmingai atšvęsti Maironio 
mokyklos 60-tį 2008 m. balan
džio 19 d. Mokiniai Kalėdas 
tarpusavyje švęs mokyklos pa
talpose gruodžio 15 d. Živilė 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu • 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 val. Labai gera 
kokybė. 416 503-1687. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Ateinantį sekmadienį pa
maldos 11.15 v.r.; pamaldose 
bus dalinama Šv. Komunija, 
pamokslas - anglų kalba; pa
maldų metu vyks sekmadienio 
mokyklos pamokos, o po jų kon
firmantų pamoka. 

• Sekmadienį, lapkričio 25, 
Mirusiųjų minėjimo proga, di
džiosios maldos metu buvo pri
siminti: Edvinas Dumašius ir 
visa Steponų šeima, Ona Ste
ponaitienė ir Vytas Steponaitis, 
Elena J uknienė, Liudas Monst
vilas, Marija Tinginienė, Elzė 
Tamulionienė, Agnė Ruzgienė, 
Edita Ulickienė ir jos šeima bei 
visi Kanados lietuvių fondo 
mirusieji nariai. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lapkričio 18 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 135 
svečiai. Pietų metu budėjo Vilija 
Bijūnaitė. Svečių knygoje pasi
rašė LR Gynybos atašė JAV ir 
Kanadai plk. R. Petkevičius, 
"Canadian Forces College" 
instruktorius pik. ltn. A. Gra
chauskas. 

•Lietuvių Namų lietuviško 
folkloro grupė- ~ioleta Levan
dauskienė, Jurga Saudienė, Eg
lė Juškaitienė ir Rūta Snowden 
- dainuos renginyje "Christmas 
Around the World" Toronto 
City Hall, Main Lobby gruodžio 
2 d., 1.30 v.p.p. 

•Ansamblis "Skrybėlaitės" 
linksmins Slaugos namų gyven
tojus kalėdinėje popietėje gruo
džio 9 d., 2 v.p.p. 

• Į kalėdinę šventę su Ka
lėdų seneliu iš Lietuvos ir lape 
snape iš Rudavos kviečiami visi 
maži ir paaugę. Onos Gladko
vienės mokinių koncertas 
"Žaislų parduotuvė" 1.30 v.p.p. 
ir Kalėdų senelio sutikimas 2 v. 
p.p. Dainos, šokiai, žaidimai ir 
dovanos. Registruoti vaikus 
Lietuvių Namų raštinėje tel. 
416 532-3311 arba skambinti 
Rūtai Snowden tel. 905 821-
0157, rutasnowden@rogers. 
com. Norint užsisakyti dovanė
lių, vaikai registruojami iki 
gruodžio 10 dienos. 

• LN valdybos posėdis -
gruodžio 5, trečiad., 7 v.v. LN 
seklyčioje, "Labdaros" - lap
kričio 28 d. , 7 v.v. LN seklyčioje. 

• Lapkričio 30 d., 8 v.v. ba
re "Lokys" rengiama labdaringa 
vakaronė, kurios metu bus ren
kamos aukos maestro Vytautui 
Kernagiui ir vaikams sergan
tiems vėžiu Lietuvoje paremti. 
Programą atliks džiazo trio A. 
Storyk, G. Kairys ir M. Gabrys. 
Vakaro metu matysite video 
koncertus bei išgirsite V. Ker
nagio muziką. Vakarą rengia 
lietuvių klubas "Santaka". 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

$500 - T. Bilda; $200 - V. Pau
lionis; po $100-J. Valiukas, M. 
Zubrickas, M. Mikelėnas-Mc
Louglin, l N acevičius; po $50 -
V. Liuima, M. Bušinskas; $20 -
J. Pacevičius, A. Augaitis; $5 -
E. Bedford. Nuoširdžiai dėko
jame už aukas. Jos priimamos 
Toronto Lietuvių Namų rašti
nėje, Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdara, 1573 
Bloor St.W., Toronto, ON. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) šiokia
dieniais, darbo valandomis. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa paminėjo Kariuo
menės šventę lapkričio 25 d. 11 val. Mišiose dalyvavo organi
zuotai, su vėliavomis. Buvo padėtas vainikas prie paminklinės 
lentos dėl žuvusių už Lietuvos laisvę. Mišias atnašavo klebonas 
kun. G. Mieldažis. Giedojo parapijos choras. Mišios užbaigtos 
Tautos himnu. Są_lėje visus pasveikino D. Urbo!J-avičienė. Buvo 
įteikti medaliai: Saulių žvaigždės A Piešinai ir Saulių žveigždės 
ordinas Z. Burkšaičiui. Apdovanotuosius pristatė A. Ziūkas, 
medalius prisegė A. Staškevičius. Klebonui palaiminus, visi 
vaišinosi E. Burkšaitienės, N. Bagdžiūnienės ir V. Mieldažytės 
paruoštais valgiais. 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus metinė šventė bus 
gruodžio 9 d. Mišios 11 val. Aušros Vartų šventovėje už gyvas ir 
mirusias dr-jos nares bei rėmėjus. Po Mišių susirinkimas ir vai
šės klebonijoje. 

A.a. Stasė Čėsnaitė-Celtorienė, 94 m. amžiaus, mirė lapkri
čio 20 d. Gedulinės Mišios buvo aukotos Aušros Vartų šven
tovėje lapkričio 22 d. Liko sūnūs - našlys Vincentas, Jonas ir 
žmona Jane, Haroldas ir žmona Elvyra, vaikaičiai, provaikai
čiai, dvi seserys Janina ir Irena Lietuvoje bei daug giminių ir 
artimųjų Lietuvoje ir Kanadoje. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos komitetas gavo Kūčių plotkelių. 

Prašom kreiptis į Alice Skrupskaitę ar Nijolę Sukienę. 
Šv. Elzbietos draugijos gruodžio mėnesio susirinkimas 

nukeltas į 2008 m. vasario mėnesį. 
Auksinis ratelis susirenka ketvirtadieniais nuo pietų iki 

3.30 v.p.p. VL 
Montrealio meno muziejus kvietė etnines grupes puošti sa

vo kalėdines eglutes švenčių laikotarpiui. Lietuvių eglutę 
puošia Julija Adamonienė. Iš viso yra arti 40 etninių grupių pa
puoštų eglučių. Paroda nemokamai. Lankymo valandos: nuo 11 
v.r. iki 5 v.p.p.; trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
iki 9 v.v. Vieta: Montreal Museum of Fine Arts, 1379 
Sherbrooke St.West, Montreal Hall of Mirrors salėje. Inf. 

Kapinių lankymo dieną Anapilyje š.m. spalio 28 savo rankdar
bių parodą iš Montrealio atvežusi Silvija Staškevičienė 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1!349 

ADAMONIS CASTELLI INISURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 A><: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. Petras Adamonis C.l.B. 

Vietoj kalėdinių sveikinimų atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo Tėviškės žiburiams: 

$100 - Birutė ir Jonas Lukšiai, Tillsonburg, Ont.; $90 -
Onutė ir Leonas Radzevičiai; $60 - Valentinas Poškaitis; $50 -
Birutė ir Antanas Matulaičiai, Stasė ir Mečys Bušinskai, Stasys 
ir Marija Jokubaičiai, O. Skrebūnienė ir šeima, Irena ir Anta
nas Ambraškos, Phoenix, AZ; $40 - Ona, Vladas ir sūnus Min
daugas Keziai, Ancaster, Ont., Adolfas Sekonis, Stasys Valickis, 
Collingwood, Ont.; $35 - Vanda Jasinevičienė; $30 - Irena ir 
Algis Zemaičiai, Eleonora ir Leonas Rudaičiai, Zuzana ir 
Petras J onikai; $25 - Prima ir Bronius Sapliai, Jonas Karaliūnas, 
St. Catharines, Ont., Bronė Galinienė, Jonas Bortnikas, 
Antanas, Stasė ir sūnus Aleksas Zimnickai, Aldona ir Mečys 
Empakeriai; $20 - M. Rybienė, Hamilton, Ont., Aldona ir Vla
das Vaitoniai; $10 - Marija ir Brian Mikelėnas-McLoughlin, 
Irena ir Antanas Patašiai, Anastazija Gaidelienė, Stefa Petrai
tienė. 


