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Eikime drauge 
Žiniasklaida, o ypač periodinė spauda, šimtmečiais jau 

yra buvusi žmogaus palydovė. Nepakeičia to nė modernioji 
technologija. Atvirkščiai - palengvina suartėti, greičiau 
pasinaudoti laukiamomis žiniomis bei kita informacija. 

K AS bebūtų, laikraščiai savo reikšmės nepraranda, ir 
dar nėra duomenų manyti, kad praras. Ypač siaures
nės ir specialios žmonių grupės, kaip tautinės mažu

mos, atskiros organizacijos, bendruomenės, tikinčiųjų para
pijos vien tik tarpusavio ryšiams palaikyti turi remtis savąja 
spauda - prieinamiausia susižinojimo priemone. Dalykas 
svarbus. Išeivijos lietuvių periodika, kaip jau visiems aki
vaizdu, išgyvena ypatingų rūpesčių ir problemų laikotarpį. 
Kai kurie laikraščiai susidariusių sunkumų klausimus iš
sprendžia labai paprastai:- sustabdo leidybą. Pavyzdžiui, tai 
padarė Lietuvių balsas Cikagoje, Darbininkas Bruklyne, 
Laisvoji Lietuva Los Angeles, Nepriklausoma Lietuva Mont
realyje; kiti keliami į Lietuvą (Akiračiai). Tretiems - skirta 
laikytis, nes lietuviškoji veikla ir joje užimti darbo, įsiparei
gojimų, taipgi ir idėjiniai skatinimai neleidžia jiems likvi
duotis. Pastarųjų grupei priklauso ir Tėviškės žiburiai, 2009 
metais švęsiantys 60 metų gyvavimo sukaktį. Per tuos šešis 
dešimtmečius išvaryta gana ilga ir gili krikščioniškosios kul
tūros, lietuvybės išlaikymo bei tautinio auklėjimo vaga - jau 
paliktas ryškus pėdsakas yems, kurie tuos darbus norės ar 
jaus pareigą toliau tęsti. Siandien matome žymiai besikei
čiančią išeivijos lietuvių sudėtį. Pirmųjų, pagrindinių ir ilga
mečių mūsų savaitraščio skaitytojų, prenumeratorių bei rė
mėjų gretos smarkiai retėja. Toji būklė laikraščio leidėjus 
verčia atidžiau žvelgti į ateitį, ieškoti būdų, kad laikraščio 
leidyba išsilaikytų. Jaučiamas dargi ir stiprus moralinis įsi
pareigojimas, priimant dėmesin daugelio tautiečių nuomo
nę, kad Kanadoje bent vienas lietuviškas laikraštis dar rei
kalingas. Ta prasme sutariam ir jaučiamės einantys vienu ir 
tuo pačiu keliu visi. Todėl nesunku pasidalinti ne tik džiaugs
mais, bet ir rūpesčiais. 

K UR besidairysi, kiekvienų metų pabaigoje konsta
tuojamas išlaidų pa~idėjimas, visko pabrangimas. 
Spauda - ne išimtis. Siems metams baigiantis, Tėviš

kės žiburių leidėjai nutarė taipgi truputį pakelti kainas,v kad 
finansinė būklė netaptų blogų pasekmių priežastimi. (Ziūr. 
nutarimą 15 psl. ). Tiek skelbimų, tiek ir prenumeratų kainų 
pakėlimas, palyginti su kitais (estų, latvių) panašiais savait
raščiais, yra gana kuklus, atsižvelgiant į tai, kad savaitraščio 
prenumeravimas praktiškai būtų įmanomas visiems. Atsi
mintina, kad prenumeratos niekada nebuvo ir dabar nėra 
pagrindinės pajamos laikraščiui išsilaikyti. Jos šiuo metu 
nepadengia nė pusės visų išlaidų. Būklę gelbsti auką,s, skel
bimai, palikimai, kita geranoriška parama. Užtat TZ leidė
jai liks visuomet dėkingi ypač tiems, kurie aukoja, arba savo 
testamentuose nepamiršta mūsų, tiems, kurie skelbiasi ar 
kaip kitaip finansiškai remia. Apgailestaujame tik, kad vie
na bendra bėda nesibaigia - tai pašto patarnavimai. Tuo 
reikalu nuolat skundžiamasi, o laikraščio leidėjai neduoda 
ramybės paštui. Deja, reikalai negerėja. Oficialus pašto 
paaiškinimas yra toks: "publications mail" (laikraščiai) tu
rėtų būti pristatomi per 4-5 dienas, ir tai be garantijų; 
"lettermail" - per 3 dienas, taipgi be garantijų. Taigi grei
čiausias kelias - "lettermail", kai laikraštis siunčiamas kaip 
laiškas, įkištas į voką ir, žinoma, atitinkamai apmokamas. 
Prisimintina, kad Tėviškės žiburiai į paštą išvežami regulia
riai kiekvieną antradienį, o po ilgųjų savaitgalių trečiadie
niais. Įvairuojantis laikraščio gavimas aiškiai rodo, kad tai 
priklauso tik nuo pašto paslaugų. Norintys laikraštį gauti 
greičiau, turi primok~ti. Tai tokie metų pabaigos rūpesčiai, 
kuriais norime su TZ skaitytojais pasidalinti ir pakviesti: 
kas bebūtų, eikime drauge ... ČS 
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Siame numeryje 
Pasaulio lietuvių bendruomenės fondo veikla-2,5 psl. 

Nieko naujo, deja.„ - 3 psl. 
Sveikinimo atvirukai Lietuvos kariams - 5 psl. 

Varšuvos lietuviai- 6 psl. 
Teatrinės veiklos reikšmė - 8 psl. 

Knyga apie Jiezno partizanus - 9 psl. 
Gal padės Ivanas Krylovas? - 11 psl. 

Lietuviškų filmų naktis Anglijos Londone - 13 psl. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos vyriausybės (TMID) seminaro, 
įvykusio š.m. lapkričio 7-9 d.d. Vilniuje, dalyviai 

Rūpi Lietuvos įvaizdis 
Žiniasklaidos seminaras Vilniuje 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- rina Lietuvos užsienio ir kul-
JONAITIENĖ tūros politikos pirmumus. 

Trijų dienų žiniasklaidos
ryšių su visuomene seminare 
Vilniuje, surengtame "Cent
rum" viešbutyje lapkričio 7-9 
d.d., dalyvavo 32 atstovai iš 
įvairių pasaulio valstybių, ku
riose yra įsikūrusios lietuvių 
bendruomenės. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to prie Lietuvos vyriausybės 
(toliau TMID) sukviesti į ži
niasklaidininkų seminarą da
lyviai pamatė pagal iškabas 
prie įėjimo, jog jie dalyvauja 
ryšių su visuomene seminare. 

Seminarui vadovavo 
TMID generalinio direkto
riaus pavaduotoja Vida Bag
donavičienė, kuri pirmą rytą 
pristatė TMID'o 2006 m. 
veiklos rezultatus, pranešė, 
kad pernai paremti 335 pro
jektai. Iš visų paraiškų 86% 
buvo patenkintos. Susirinku
sius sveikino premjero G. Kir
kilo sekretoriato vadovė 
Džiuljeta Žiugždienė, ragino 
kviesti investuotojus ir turis
tus į Lietuvą, taip pat ir žurna
listus, kurie pasaulyje skleistų 
palankų Lietuvos vaizdą. Ji 
taip pat skatino bendruome
nes šiltai priimti naujus imi
grantus į savo gretas. 

Pagrindinė seminaro te
matika lietė Lietuvos įvaiz
džio kūrimą ir esamus bei ku
riamus projektus ir paslaugas, 
kurie gali būti naudingi arba 
įdomūs užsieniečiams. Tarp
tautinės migracinės informa
cijos centro (TMO) Vilniaus 
biuro vadovė dr. A. Sipavičie
nė supažindino susirinkusius 
su šios tarpvyriausybinės, ne
politinės, humanitarinės orga
nizacijos tikslais. Tai - pagal
ba migrantams, vyriausybėms, 
tautiečiams konfliktų atvejais, 
informacija migrantams, vi
suomenėms, užsienyje gyve
nantiems. Veiklos pirmumais 
išvardinti nesaugios emigraci
jos apsisaugojimas, nemoty-

TMID direktoriaus pavaduo
toja Vida Bagdonavičienė, va
dovavusi seminarui 

vuotos/neinformuotos migra
cijos apsisaugojimas, reemi
gracijos skatinimas, kova prieš 
prekybą žmonėmis. Pagrindi
nė veikla - patariamoji bei in
formacinė, analitinė-tiriamo
ji. Interneto tinklalapis: www. 
iom.lt/infocentras. 

Projektą "LT tapatybė" 
pristatė Lietuvos instituto 
l?rojektų koordinatorius D. 
Sirvinskas. Viešoji įstaiga 
"Lietuvos institutas" yra orga
nizacija, pristatanti Lietuvą 
pasaulyje. Vykdydamas savo 
veiklą, Lietuvos institutas de-

Grįsdama savo veiklą atviru
mo, partnerystės ir pasitikėji
mo principais, ši institucija 
siekia, kad Lietuvos tarptauti
nis įvaizdis būtų sudaromas 
pilietiškos Lietuvos tapatybės 
pagrindu ir kad pasaulis kuo 
daugiau sužinotų apie tūks
tantmetes tradicijas puoselė
jančią valstybę. Lietuvos insti
tutas šių tikslų siekia įgyven
dindamas "Info.It", "Tapaty
bė.It", "Kalba.It", "Menas.It", 
"Leidyba.It" veiklos progra
mas. Lietuvos instituto steigė
jai: Lietuvos kultūros ministe
rija, Užsienio reikalų ministe
rija ir Švietimo ir mokslo mi
nisterija. Lietuvos instituto 
veikla finansuojama pagal 
programas iš valstybės biu
džeto, fondų bei privačių rė
mėjų. 

Vilnius - Europos kultū
ros sostinė 2009 - dar viena 
ES iniciatyva kultūros srityje. 
Jo tikslas - paversti Vilnių 
traukos centru, iškelti kultūrą, 
kaip vertybę, skatinti pasidi
džiavimo sostine jausmą. 

Nukelta i 4-tą psl. 

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro 
ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suorganizuo
tos informacinės mugės "Gyvenk ir dirbk Lietuvoje" dalyviai 
2007 m. balandžio 14 d. Ntr.www.iom.lt/infocentras 
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Siluvos jubiliejus 
400 metų Lietuvoje ir už jos ribų sklinda Šiluvos žinia. 

Dievo Sūnaus Motina Švč. M. Marija apsireiškė Šiluvoje ir 
skundėsi: "Čia buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar aria
ma ir sėjama". Išgirdę šią žinią, tikintieji skubėjo į Šiluvą, 
trokšdami permaldauti Dievą už savo nuodėmes ir apsi
leidimus, išmelsti trokštamų malonių ir padėkoti už gau
tąsias. 

Nūdien Šiluvos įvykis gali atrodyti labai tolimas, todėl 
neaktualus XXI š. žmogui. Tuip mąstyti galima tik neįsigili
nus į Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje esmę. Net soviet
mečiu nebuvo tiek pavojaus prarasti tikėjimą kaip šiandien. 
Žmonės meldžiasi pinigams, kuria naujus stabus - grožio 
karalienes ir šou žvaigždes, religija tampa krepšinis, o 
moralinis nuosmukis galutinai užmerkia sielos akis, kad jos 
nematytų Dievo šviesos. Net tikintys žmonės, stokodami 
pasitikėjimo Kristaus Bažnyčia, dažnai blaškosi tarp prie
tarų, reinkarnacijų ir naujųjų "apsireiškimų". 

Prieš 400 metų katalikai Lietuvoje ir ypač Šiluvos apy
linkėse buvo išgąsdinti ir sutrikę panašiai kaip mokiniai po 
Kristaus nukryžiavimo. Šiluvos bažnyčia buvo nugriauta, do
kumentai ir liturginiai reikmenys užkasti į žemę, o ištikimų
jų vis mažėjo. Apsireiškusi Dievo Motina pakvietė garbinti 
savo Sūnų ir atgaivino tikėjimą ne tik Šiluvoje, bet ir visoje 
Lietuvoje. 

Bėgant amžiams Lietuvos katalikai patyrė skausmingų 
išbandymų. Carinė Rusija siekė nugirdyti Lietuvą, surusinti 
ją ir palenkti į stačiatikybę. Tikintieji neturėjo teisės melstis 
iš lietuviškų maldaknygių, o bažnytinė veikla negailestingai 
varžyta. XX amžiuje, sovietinei Rusijai okupavus Lietuvą, 
prievarta skleidžiama bedievyste kėsintasi į Katalikų 
Bažnyčią, siekta, kad žmogus liktų be Dievo ir taptų klusniu 
totalitarinės sistemos sraigteliu. Sovietinė valdžia bijojo 
Šiluvos ir visaip trukdė tikintiesiems joje lankytis. Tačiau ji 
nepaliovė traukusi žmonių ir palaikiusi jų ryžtą nepasiduoti 
prievartai ir išsaugoti tėvų tikėjimą. 

Marijos apsireiškimas Šiluvoje - didelė Dievo dovana 
mums, tik turime gerai ja pasinaudoti. Viliuosi, jog tam vai
singai pasitarnaus pasirengimas Šiluvos Jubiliejui. Apsi
reiškimo žinią Lietuvoje ir už jos ribų bandys skleisti ir šis 
naujasis leidinys. Visus geros valios tautiečius prašau pa
laikyti Šiluvos žinių leidimą ir skleidimą, kad jis pasiektų my
linčius Dievo Motiną ir trokštančius Lietuvai prisikėlimo. 

Per Šiluvos Dievo Motinos Marijos užtarimą meldžiu 
Dievą, kad 2008 m. švęsdami apsireiškimo Jubiliejų atnau
jintume savo tikėjimą, o mūsų širdys taptų gražia ir nesu
griaunama Jėzaus Kristaus šventove. 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejų švęsti ruošiasi visi 
išeivijoje gyvenantys lietuviai: parapijos, misijos ir bendruome
nės, organizacijos ir institucijos, parapijų klebonai ir lietuvių 
sielovadoje dirbantys kunigai, vienuolijos, pastoracinių tarybų 
nariai ir visi tikintieji. 

Aplinkraštis "Šiluvos žinios išeivijoje" leidžiamas nuo 
2007 m. lapkričio mėn. Jame spausdinami aprašymai bei nuo
traukos iš piligriminių kelionių į Šilines Lietuvoje ar į Dievo 
Motinos šventoves išeivijoje, atsiminimai ir Dievo malonės 
patyrimų aprašymai. 

Kviečiama pasidalinti sumanymais, kaip kiekvienoje 
vietovėje organizuojame pasirengimą Jubiliejui, kas šia proga 
vyksta ar numatoma suruošti. Informaciją siųsti: siluva.iseivi
joje@gmail.com, arba paštu: Šiluvos žinia, c/o Lithuanian 
Daily Draugas, 4545 W. 63rd Street, Chicago IL 60629, USA. 

"Tėviškės žiburiuose" bus spausdinamos ištraukos iš šio 
aplinkraščio. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
fondo veikla 

Rėmėjai iš Kanados klau
sė, kokius darbus, veiklą ar 
projektus Pasaulio lietuvių 
bendruomenės fondas (PLBF) 
remia. Trumpas atsakymas 
būtų - visokius, kurie naudin
gi ir reikalingi išeivijai, Lietu
vai, lietuvybės išlaikymui, lie
tuvių labdarai. Daugelis są
skaitų arba fondelių atida-ro
mi tada, kai rėmėjai atsiunčia 
didesnes aukas ir prašo telkti 
daugiau lėšų jų siūlomiems 
projektams. Arba kai PLB ir 
PLJS valdybos, kai kurios lie
tuvių organizacijos ar draugi
jos paprašo vesti specialius 
vajus, padėti telkti paramą jų 
vykdomiems projektams ir pa
našiai. Kartais PLBF direkto
riai patys nutaria ką nors pa
remti. PLBF veikia nuo 1979 
metų ir turėjo daugiau kaip 
80 atskirų sąskaitų ar fonde
lių. Šiuo metu yra aktyvūs 22 
fondeliai. 

abiejuose fondeliuose yra keli 
tūkstančiai dol., ir laukiam 
mecenatų čekių. 

PLBF nuo 1994 metų yra 
Broniaus Bieliuko vardo sti
pendijų fondas, iš kurio išmo
kėta 40,000 dol. Nuo 2003 me
tų veikia Antano Juodvalkio 
vardo stipendijų fondas žur
nalistikos stipendijai. Abu 
fondai toliau remia Vytauto 
Didžiojo universiteto studen
tus. 

Praėjusiu dešimtmečiu 
(1990-1999), Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, labai akty
vūs buvo prof. dr. Rimo Vai
čaičio ir dr. Stasio Bačkio sti
pendijų fondai. Pirmasis rėmė 
Vilniaus, Vytauto Didžiojo, 
Kauno Technologijos ir Vil
niaus Technikos universitetus, 
o antrasis - Kauno Technolo
gijos universiteto studentus. 
Sio dešimtmečio (nuo 2000) 
pradžioje veikė prof. dr. Ro-

PLB Fondo valdyba: iš k. pirm. Vytautas Kamantas, ižd. 
Juozas Lukas ir sekr. Jonas Treška, jr. 

Didžiausias projektas 
1979 metais buvo per 5 metus 
surinkti 600,000 dol. ir įsteigti 
pastovią išeivijos lietuvių Li
tuanistikos katedrą kuriame 
nors Šiaurės Amerikos uni
versitete, stengiantis įgyven
dinti 1978 metais PLB V-jame 
seime Toronte priimtą nutari
mą. Tie pinigai buvo surinkti, 
Lmokėti Illinois universitetui 
Cikagoje, ir PLB Lituanisti
kos katedra jau veikia nuo 
1984 metų rudens. Ją pradėjo, 
suorganizavo ir septynerius 
metus vadovavo prof. dr. Bro
nius Vaškelis, buvęs pirmo
sios PLB valdybos Toronte na
rys. PLBF įmokėta ir Illinois 
universiteto gerai investuota 
negrąžinama 600,000 dol. do
vana arba "Endowment" per 
20 metų iki dabar padidėjo 
net tris kartus, išaugo iki 1 
milijono 750 tūkstančių dole
rių, uždirbti nuošimčiai moka 
už katedrą ir toliau augina ne
liečiamą pagrindinį lietuvių 
dovanos kapitalą. PLBF rūpi
nasi katedros magistrantų bei 
doktorantų stipendijomis ir 
iki šiol iš 1986 metais įsteigto 
Stasio Barzduko vardo stipen
dijų fondelio išmokėjo stipen
dininkams apie trečdalį mili
jono. Šiuo metu PLBF yra du 
fondeliai arba sąskaitos ka
tedros paramai: Lituanistikos 
katedros ir Stasio Barzduko 
stipendijų fondas. Šiuo metu 

mualdo ir Nijolės Kašubų sti
pendijų fondas Kauno Tech
nologijos universiteto studen
tams, ir prof. dr. Broniaus 
Vaškelio stipendijų fondas 
PLB Lituanistikos katedros 
magistrantams ir doktoran
tams, atvykstantiems iš Lietu
vos. Iš jų buvo išmokėta 
76,000 dol. 

Specialiai mokslo įstai
goms paremti veikia Vytauto 
Didžiojo ir Klaipėdos univer
sitetų fondai, Lietuvių išeivi
jos instituto paramos fondas 
ir Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje, Lietuvos mokykloms 
bei "Lietuvių namai" mokyk
lai Vilniuje remti fondai. Iš tų 
fondų jau išmokėta per 
89,000 dol. 

Nuo 1999 metų PLBF yra 
Dieviško kryžiaus (Divine 
Cross Fund I) fondas, įsteigtas 
anonimo geradario per Indrę 
Tijūnėlienę, kurio tikslas yra 
remti kardinolo Audrio J. 
Bačkio prižiūrimus labdaros 
projektus Vilniaus arkivysku
pijoje Lietuvoje. Iš jo jau iš
mokėta 100,000 dol. ir papil
domai gauta per 60,000 dol. 
tolesnei paramai. Tas pats ge
rasis anonimas mecenatas 
praėjusiais metais per Indrę 
Tijūnėlienę įsteigė antrąjį 
Dieviško kryžiaus (Divine 
Cross Fund 11) su 50,000 dol. 
auka padėti vargingiausiems 
žmonėms per vyskupą Riman-

tą Norvilą. 
Žiniasklaidai paremti yra 

aktyvūs keli specialūs fonde
liai. Tai Punske, Lenkijoje, 
lietuvių leidžiamam Aušros 
žurnalui ir PLB valdybos lei
džiamam bei Punske spausdi
namam Pasaulio lietuviui, ku
riam išmokėta apie 40,000 
dol. Neseniai atidarytas nau
jas fondas Bernardinai.It ir 
renkamos aukos pranciškonų 
leidžiamam internetiniam 
dienraščiui Lietuvoje remti. 

Daug lėšų buvo surinkta 
ir išmokėta PLB valdybų nu
tartų leisti knygų paruošimui, 
spausdinimui ir platinimui. 
Savo veiklos pradžioje PLBF 
leido ir platino perspausdin
tus Lietuvos pogrindžio spau
dos leidinius. Vėliau buvo iš
leistos arba platintos Danutės 
Brazytės Bindokienės Lietu
vių papročiai ir tradicijos išei
vijoje, Vytauto Landsbergio 
Atgavę viltį, Irenos Lukoše
vičienės Gyvenimo ciklai, Lie
tuvos kovų ir kančių istorijos 
16-kos knygų serija, ir PLB 
istorijos knyga, Vitalijos 
Stravinskienės Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė 1949 - 2003. 
Už visus tuos leidinius buvo 
sumokėta per 200,000 dol. 
Šiuo metu dar platinamos 
Papročių ir PLB istorijos kny
gos, veikia jų sąskaitos. 

PLBF 2000-aisiais metais 
atidarė Valdovų rūmų atstaty
mui Vilniuje remti sąskaitą 
arba fondą. Buvo gautos 95 
aukos, surinkta 61,000 dol. ir 
pinigai reguliariai (kelis kar
tus per metus) persiųsti Val
dovų rūmų paramos fondui 
Vilniuje jų panaudojimui Lie
tuvoje. Si sąskaita toliau vei
kia, priima aukas ir tuoj per
siunčia į Lietuvą. 

Per PLBF buvo paremtos 
kelios mokyklos Lietuvoje, Si
biro ir Karaliaučiaus lietuviai, 
Seinų krašto lietuvių veikla, 
Lietuvos našlaičiai, Užsienio 
lietuviams remti centras, ke
lios šventovės Lietuvoje, Vin
co Kudirkos paminklo komi
tetas, Pietų Amerikos, Vakarų 
Europos ir Rytų Europos LB 
kraštų lietuvių veikla. Į Lietu
vių išeivijos institutą prie Vy
tauto Didžiojo universiteto 
buvo persiųsti specialūs ar
chyvai - Broniaus Kviklio, 
PLB valdybų, PLB seimų bei 
Jaunimo kongresų, Pasaulio 
lietuvio, JAV LB institucijų, 
studentų ir jaunimo organiza
cijų, kelių JAV lituanistinių 
mokyklų ir LB apylinkių ir 
kai kurių JAV lietuvių visuo
menininkų. Dr. Kazio Pem
kaus didelė lituanistinė biblio
teka buvo persiųsta į Klaipė
dos universitetą, ir vienas spe
cialus archyvas į Lietuvos ar
chyvų departamentą. Buvo 
paremti ligonys vaikai iš Lie
tuvos, atvežti amerikiečių or
ganizacijų į JAV specialiam 
gydymui. Pasiųstas kelių šim
tų tūkstančių dol. vertės pa
dovanotas elektroninis mik
roskopas Vilniaus universi
tetui. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Nieko naujo, deja ... 
RASA JUKNEVIČIENĖ 

Dar nuo Stalino laikų KGB sėkmingai nau
dojo psichologams gerai žinomą reiškinį, kad, 
prabėgus vos keletui metų, daugelis žmonių 
užmiršta jų pačių akimis matytų įvykių chro
nologinę seką. Pasinaudojusi tuo KGB pa
skleisdavo dezinformaciją, sąmoningai supai
niodavo jai reikalingus faktus, daugybę kartų 
tai pakartodavo, ir įpirštą "tiesą" visuomenė 
priimdavo kaip tikrą. 

Pasakojimus apie tokius KGB metodus 
visai neseniai girdėjau per radijo stotį "Svobo
da" ir suklusau - nereikia Stalino laikų. KGB 
rezervininko A. Pociaus vadovaujamas lietu
viškasis saugumas tokius pat metodus per ap
tarnaujančią žiniasklaidą įdiegė ir pas mus. O 
tai, ką matom dabar per L. Graužinienės va
dovaujamos komisijos tyrimą, yra klasikinis to 
seniai išbandyto metodo pavyzdys. 

KGB metodika niekada nebuvo svetima 
nei Arvydui Pociui, nei Artūrui Paulauskui, 
nei jų globėjams iš "Gazpromo", tad pasirinko 
gerai išmoktą metodą, kaip atsaką ir kerštą už 
jų veiklos "liustraciją" NSGK atlikto tyrimo 
metu. Pasirinko prieš dešimt, penkiolika metų 
vykusius įvykius. Iki šiol nebaigti tirti, legen
domis ir mitais apipinti Savanorių maištas, 
Bražuolės tilto sprogdinimas, J. Abromavi
čiaus žūtis - puiki medžiaga. Visuomenė pri
miršo, o žurnalistai, rengiantys reportažus iš 
seimo, yra jauni, apskritai tų įvykių nematę ir 
mažai ką girdėję. Todėl ir diskutuoja senų vil
kų pamėtėtą klausimą- neva Algirdą Petru
sevičių konservatoriai įtraukė į sąrašą, nes tas 
norėjęs pasislėpti nuo atsakomybės. Mat buvo 
įtariamas. Nesvarbu, kad su pirmu klavišo pa
spaudimu kompiuteris išmes atsakymą, kad 
seimo rinkimai buvo 1996-aisiais, o J. Abro
mavičius žuvo 1997-ais. Nesvarbu, kad apie A. 
Petrusevičių, kaip apie galimą įtariamąjį toje 
byloje, pirmą kartą sužinojome tik iš Saugumo 
komiteto nutekintos informacijos vienam laik
raščiui 2006-aisiais, t.y. praėjus dešimčiai me
tų po sąrašų seimo rinkimams sudarymo. Ban
doma vaizduoti, kad veiksmas vyksta dabar ir 
su šiandieninėmis žiniomis. Nors savaime aiš
ku, kad šiandien į sąrašus jo niekas nei reko
menduotų, nei svarstytų traukti. 

O kodėl čia svarbūs A. Pocius ir A. Pau
lauskas? 

A. Paulauskas, nes jis pirmas, dar būdamas 
generalinio prokuroro pavaduotoju, tuoj po J. 
Abromavičiaus žūties 1997-ųjų pradžioj pra
dėjo politizuoti tyrimą ir skleisti KGB-istinę 
dezinformaciją prieš tuometinį seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. Klausite, kodėl? 
Ogi todėl, kad tų pačių 1997 metų pabaigoje 
turėjo vykti ir įvyko prezidento rinkimai ir to
dėl, kad jau buvo aišku, jog juose dalyvaus Vy
tautas Landsbergis ir dar todėl, kad Artūrui 
Paulauskui ir jį remiančioms struktūroms iš 
vienos Žvėryno gatvės taip pat buvo aišku, 
kad prokuroro pavad!1otojas irgi prezidento 
rinkimuose dalyvaus. Sita sąmoningai skleista 
dezinformacija buvo Artūro Paulausko rinki
mų kampanijos dalis. Gana sėkminga. 

Po to viskas buvo palikta išorinei ramybei. 
Prabėgo treji metai iki kitų seimo rinkimų, še
šeri us metus Artūras Paulauskas vadovavo 
parlamentui, jo dešinioji ranka specialiosioms 
tarnyboms Alvydas Sadeckas - Valstybės sau
gumo ir gynybos komitetui, tačiau jokio viešo 
ženklo, kad jiems "rūpi tiesa". Matyt, dar ne
buvo atėjęs laikas. Taupyta, lyg paskutinė gra
nata. 

9 dabar - Arvydas Pocius. 
Siandien bent kiek politika ir su VSD susi

jusiais įvykiais besidomintys žmonės neabejoja, 
kad laikinojo prezidento Artūro Paulausko 
siūlymas paskirti Arvydą Pocių VSD generali
niu direktoriumi nebuvo atsitiktinis. Šie du 
vyrai, kartu su Turniškių žmogum Dainium 
Dabašinsku, kaip parodė NSGK tyrimas, įėjo 
į "Lietuvos direktorių", pasak Virgio Valenti
navičiaus, branduolį. "Direktoriai" turėjo val-

dyti kraštą amžiams, nepaisant rinkimų rezul
tatų, nepaisant skirtingų partijų pavadinimų, 
nepaisant gražaus Lietuvos demokratijos fa
~ado. Pažiūros? O kokių tamstoms reikia? 
Stai 1997-ieji, Artūras Paulauskas, Kauno die
na: "Tai, kad Lietuvai reikia įstoti į NATO, 
yra tik dešimties politikų elito nuomonė". 
Mažai? Tie patys 1997-ieji, Lietuvos aidas: 
"Mes neskubinsim ėjimo į NATO ir Europos 
sąjungą". 

Rasa Juknevičienė su Daumanto našle 

Sakysit, užduotis - laimėti visų kairiųjų 
balsus, todėl ir pažiūros tokios. O gal užduotis 
- vėliau tapti valstybininku, kad griautum iš 
vidaus, kad valdytum informaciją, kad kurtum 
dezinformacijos lauką ir kad visada valdžioj 
būtų "Gazprom", nesvarbu - su Uspaskich ar 
su Stoniu. 

Taigi, Arvydas Pocius. Irgi prokuroras, ir
gi KGB patirtį ne iš vadovėlių žino. Jo paval
dinys Arūnas Paukštė, beje, irgi iš prokurorų, 
atrodo, ne be problemų išėjęs iš jų, berašy
damas disertaciją apie terorizmą Lietuvoje, 
atrado jį visokiausiais pavidalais. Suprantama, 
juk negali vadovauti Lietuvos kovai su teroriz
mu ir jo nerasti - atleis, pinigų nebeskirs, į ko
mandiruotes nebeišvažiuosi. Disertacija tikrai 
verta dėmesio - pasirodo, 1991-ųjų Sausio 
tryliktoji - tai kairiojo terorizmo apraiška Lie
tuvoje, o Rusijos grėsmė ir įtaka šiandieninėje 
Lietuvoje mažėja (disertacija apginta jau prie 
Putino, 2006-aisiais). Bene didžiausias jam 
pavojus - dešinysis terorizmas. Tam ir saugu
mo provokatoriai, ir bylos atsirado. Visai kaip 
iš rusiško spectarnybų vadovėlio. 

Tai va, kokia, graži kompanija sudėliojo, 
sušukavo Maskvoje nuolat besikonsultavusios 
Loretos Graužinienės komisijos mintis. 

Gražiai gyvenam, valdomi "Gazpromo" 
draugų. Nesvarbu, kad jie kartais tarpusavy 
susipeša, nepasidalindami "otkatų" (juk ir 
Kremliaus klanai nuolat tarpusavy grumiasi). 
Kai reikia mušti Landsbergį, susivienija. O 
juk tai iš esmės nieko naujo ... Tik reikia pa
krapštyti pastarųjų penkiolikos metų atmintį. 

Vargu, ar mes besulauksim kokio nors 
naujo Mitrochino, pabėgusio su dabartinės 
Rusijos, sakykim, SVR (Užsienio žvalgybos 
tarnybos) archyvais į Londoną. Nenustebčiau, 
jei ten rastume ką nors įdomaus apie šiuos ir 
kitus mūsų laikų herojus, apie tuos tragiškus 
praeities įvykius ir apie komisiją, padariusią 
tai, ko Rusija nesugebėjo padaryti dar iki Lie
tuvai įstojant į NATO ir ES. 

Ir galiausiai dėl Loretos Graužinienės ko
misijos bandymų Tėvynės sąjungą nevykusiai 
sieti su teroristais arba tais, kurie dangsto nu
sikaltėlius. Tėvynės sąjungos nuostata čia la
bai aiški - teroristų ir nusikaltėlių vieta - ka
lėjime. 

• Mirtis yra tada prasminga ir graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui skirta. Kada tauta prieina 
tokią lemtingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tauta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne mirtį. (J. Aistis) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Gruzijoje 
Lapkričio 23-24 d.d. pre

zidentas Valdas Adamkus 
lankėsi Gruzijoje, susitiko 
su prezidentu Michailu Saa
kashviliu ir su ten viešinčiu 
Lenkijos prezidentu Lech 
Kaczynskiu. Gruzijos vado
vas Lietuvos prezidentą in
formavo apie pastarųjų sa
vaičių įvykius Gruzijoje ir 
apie priemones siekiant sta
bilizuoti padėtį šalyje. Lie
tuvos vadovas taip pat susiti
ko su šalies parlamento pir
mininke Nino Burjanadze. 

V. Adamkui vizito metu 
įteiktas aukščiausias šios 
Kaukazo vatstybės apdova
nojimas - Sv.Jurgio per
galės ordinas, iki šiol yra 
paskirtas tik keletui valsty
bių vadovų. Jis teikiamas už 
ypatingus nuopelnus de
mokratijai ir laisvei. 

Aptarta IAE ateitis 
BNS žiniomis, premje

ras Gediminas Kirkilas lap
kričio 29 d. Ignalinos atomi
nės elektrinės uždarymą ir 
su tuo susijusias problemas 
Briuselyje aptarė su Eu
ropos komisijos (EK) pir
mininko pavaduotoju Giun
teriu Verheugenu, atsakingu 
už įmones ir pramonę. Lie
tuvos premjeras pabrėžė, 
kad kol bus pastatyta nauja 
atominė elektrinė, Lietuvai 
gali pritrūkti elektros, nes 
elektros jungtys su Švedija ir 
Lenkija pradės veikti vėliau. 
G. Kirkilas taip pat priminė, 
kad energetinių išteklių 
eksportas iš Rusijos yra ribo
tas dėl politinių ir techninių 
priežasčių. Pasak premjero, 
Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymas 2009 m. pa
baigoje gali padidinti ir ap
linkos taršą. 

G.Verheugenas pabrė
žė, kad elektros jungtys labai 
reikalingos mažinant visų 
Baltijos šalių energetinę 
priklausomybę. Aptariant 
dujotiekio "Nord Stream" 
perspektyvas, G.Verheuge
nas pasiūlė Europos komisi
jos pagalbą tiriant Baltijos 
jūros dugną. 

Mažės infliacija 
Lietuvos banko valdy

~os pirmininkas Reinoldijus 
Sarkinas mano, kad jeigu 
nuo sausio didės dujų kaina, 
infliacijos augimas pradės 
lėtėti nuo kitų metų pavasa
rio, ir 2009 m. antrąjį pusme
tį Lietuva galėtų įvykdyti 
Mastrichto infliacijos krite
rijų, kuris yra lemiamas ša
liai siekiant įsivesti eurą. Pa
sak jo, po Naujųjų metų dar 
kurį laiką infliacija turėtų 
didėti, nes Lietuva labai pri
klauso nuo importuojamų 
energetikos išteklių, kurių 
kainos, planuojama, smar
kiai išaugs. 

Lietuvos banko vadovas 
pripažino, kad bankas neturi 
daug priemonių, padedančių 
kovoti su infliacija. Įtakos 
infliacijai turi ir artėjantys 
seimo rinkimai - kai kurie 

seimo nariai siūlo smarkiai 
didinti kitų metų biudžeto 
išlaidas. Didesnę įtaką žabo
jant infliaciją galėtų turėti 
fiskalinės priemonės. R. Šar
kino nuomone, idealu būtų, 
jeigu ateinančių metų biu
džetas būtų patvirtintas be 
deficito. 

Seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas pripažino, 
kad suvaldyti infliaciją dabar 
yra didžiausias rūpestis, ta
čiau jis teisino parlamentarų 
pasiūlymus kitų metų biu
džete rasti papildomai kelis 
bilijonu§ litų įvairiems porei
kiams. Siuo metu planuoja
ma, jog kitų metų valstybės 
biudžeto pajamos kartu su 
Europos sąjungos (ES) pa
rama sieks 25.330 bln. litų, 
išlaidos- 26.411 bln. litų, o 
biudžeto deficitas bus 1.081 
bln. litų, praneša BNS. Vy
riausybė skelbia, kad sieks 
įsive§ti eurą pradedant 2010 
m. Zinovai teigia, jog tai 
įvyks keleriais metais vėliau. 

Skatina reformą 
Prezidentūroje lapkričio 

22 d. vyko diskusija sveikatos 
draudimo tema. Joje prezi
dentas Valdas Adamkus pa
žymėjo, kad problemos svei
katos apsaugos sistemoje -
ilgametės, paslaugų prieina
mumas ir kokybė vis mažėja. 
Jo teigimu, "esama sveikatos 
apsaugos išlaidų struktūra 
neatitinka modernios svei
katos apsaugos sistemos pri
oritetų". Y.Adamkus pažy
mėjo, kad išlaidų sveikatos 
priežiūrai skirta BVP dalis 
Lietuvoje yra viena mažiau
sių Europos sąjungoje. Jo 
nuomone, vienintelis būdas 
spręsti šią problemą - ieš
koti priemonių, kaip racio
nalizuoti gydymo išlaidas ir 
pritraukti privačių lėšų. Rea
liausias papildomas sveika
tos finansavimo šaltinis būtų 
privatus sveikatos draudimo 
fondas, kuris padengtų dalį 
pacientų gydymo išlaidų. 

Lietuvos laisvosios rin
kos instituto (LLRJ) prezi
dentas Remigijus Simašius 
pažymėjo, kad sveikatos 
draudimas turėtų atsirasti 
"sveikoje" sveikatos apsau
gos sistemoje. Jo teigimu, 
vyriausybės pareiga šiuo me
tu turėtų būti ne draudimo 
kūrimas, o konkurencingos, 
legaliais mokėjimais ar pa
ciento priemokomis parem
tos sveikatos apsaugos siste
mos sukūrimas. 

Tautininkai su TS 
Lapkričio 21 d. Lietuvių 

tautininkų sąjungos (LTS) 
prisijungimo prie Tėvynės 
sąjungos (TS) sutartį pasirašė 
abiejų partijų - TS ir LTS -
vadovai Andrius Kubilius ir 
Gintaras Songaila. Joje nu
matyta, kad lapkričio 24 d. 
Tėvynės sąjungos suvažia
vime būtų įsteigta Tėvynės 
sąjungos Tautininkų frakcija 
ir patvirtintas jos pirminin
kas. Suvažiavime pritarta šių 
partijų susivienijimui. RSJ 
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Rūpi Lietuvos įvaizdis 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Šiuo projektu Vilnius 
kviečia dalyvauti specialiuose 
renginiuose, tarptautiniuose 
suvažiavimuose ir konferenci
jose, kurti Europos menų 
programoje, bendrauti kultū
rų pažintinėse programose, 
prisiminti gyvosios istorijos 
programose, džiaugtis žmonių 
programose - įtraukiant visus, 
vaikus ir jaunimą. 

Lietuvos įvaizdžio strate
giją pateikė docentas V. Gai
dys, prof. A. Bumblauskas ir 
lekt. S. Matonienė. V. Gaidys 
kalbėjo apie vyriausybės kan
celiarijos užsakytą tyrimą ir jo 
rezultatus, kuriuose kraštuo
se Lietuva teigiamai vertina
ma, kur geriau žinoma, kur 
mažiau. Jo teigimu - nedaug 
yra gerų naujienų - santykis 
toks: viena gera-dvi blogos. 
Jaunimas bendrai nežino apie 
Lietuvą. Kaimyninės šalys 
pvz. Estija, Suomija, Latvija -
teigiamai vertina Lietuvą. Ita
lija, Portugalija, Vokietija -
nežino apie Lietuvą. Užsieny
je 55% vertintojų teigia, jog 
lietuviai-geri, draugiški; 54% 
- Lietuva turi turtingą kultū
rą, 48% - ji patraukli turiz
mui. Lietuvoje apklaustųjų 
92% teigia, jog lietuviai - geri 

sportininkai, 64% mano, kad 
Lietuva patraukli. 78% mano, 
kad Lietuvos vyriausybė turė
tų imtis specialių priemonių 
įvaizdį ubienyje gerinti. 

Uždaviniai yra suformuo
ti pagrindą informavimo ir ko
munikacijos apie valstybę po
litikai. Pagrindinis dėmesys 
2007-2010 m. skirtinas komu
nikacijai šalies gyventojams. 

Diiuljeta Žiugidienė, Lietu
vos ministerio pirmininko 
sekretoriato vadovė, sveikinu
si seminarą min. pirmininko 
vardu 

Prof. Bumblauskas kalbėjo 
apie istorinio paveldo vaidme
nį kuriant Lietuvos įvaizdį -
itin įdomi analizė. S. Mato
nienė vedė diskusiją apie Lie
tuvos įvaizdžio kūrimo strate-

Seminaro "Migracijos pavojai: prekyba žmonėmis" vaikams 
dalyviai (TMO). Užsiėmimus veda mokytojas L. Deveikis 

Ntr. mny. iom.Wipfocęntras 

giją. Diskusija liko be konkre
tesnių išvadų, nes dalyviai, pa
tys atvykę iš užsienio bend
ruomenių, norėjo pasisemti 
žinių iš Lietuvos institucijų 
apie tai, kokį įvaizdį Lietuva 
norėtų pateikti užsieniui, o ne 
atvirkščiai. 

Lietuvos Aplinkos minis
terijos Visuomenės informa
vimo ir viešųjų ryšių departa
mento direktorius R. Jan
kauskas pateikė informaciją 
apie Lietuvos įnašą pasauli
nėje parodoje "EXPO Zara
goza 2008". Plačią informaci
ją galima rasti tinklalapyje 
www.gpo2008.lt. 

Antrąją seminaro dieną 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Thrptautinių rei
kalų departamento Thrptauti
nės teisės skyriaus vyriausia
sis specialistas Marius Grei
čius pateikė rezultatus ap
klausos, kuri buvo atlikta ir 
pagal kurios surinktus duo
menis buvo parengti pasiūly
mai dėl priemonių, kurios 
skatintų ekonominius emig
rantus grįžti i Lletuvą. 

Politikos apžvalgininkas 
V. Savukynas aptarė komuni
kacijos galimybių panaudoji
mą įgyvendinant užsienio lie
tuvių bendruomenių tikslus. 
Jis kalbėjo įdomiai ir konkre
čiai apie bendravimą su žur
nalistais, kaip jiems pateikti 
informaciją. 

Didesnę šios dienos laiko 
dalį užėmė seminare dalyvau
jančių atstovų pasidalinimas 
savo kraštų patirtimi sklei
džiant informaciją. Kai kurios 
bendruomenės - labai jaunos, 
turi mažai veiklių narių-kitur 
narių skaičiai nukritę, nes se
noji imigracija į tą kraštą iš
mirusi, o nauji ateiviai neįsi
jungia i lietuvišką bendruo
meninį gyvenimą. Kai kurios 
bendruomenės naudojasi vi
somis komunikacijos priemo
nėmis - el. paštu, el. konfe
rencijomis, turi lituanistines 
mokyklas, interneto tinklala-

Pagrindinė "EXPO 2008" tema - vanduo ir darnus vysty
masis Ntr. mny.expo2008Jt 

pius, laikraščius - o kitos var
toja tik dalį šių priemonių. 
Įsimintina Japonijos bendruo
menė, kurioje yra 200 lietu
vių, tačiau tik keliasdešimt 
dalyvauja. Taipgi yra bend
ruomenė Naujoje Zelandijo
je, kur yra 100 lietuvių, kurie 
bendrauja elektroniniame fo
rume, renkasi 30-40. Didžiau
sią pasisekimą įvairiuose kraš
tuose turi šventės, mugės, kul
tūros savaitės, rengiamos kar
tu su kitomis grupėmis arba 
atskirai. 

Tuliau savas informacijos 
priemones pateikė Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos 
centro (www.lgitc.lt) direkto
rius ŽilVinas Beliauskas, tink
lalapio www.lietuyiams.com 
vyr. redaktorė Deimantė 
Doksaitė, LTV WORLD lai
dos - LRT generalinis direk
torius K. Petrauskis (informa
ciją galima rasti www.Irt.It). 

Ilečiąją seminaro dieną 
doc. V. Gudonienė pateikė 
tai, kas būtų buvę naudinga 
užsienio atstovams išgirsti se
minaro pradžioje. Atsižvel
giant į tai, kad retas iš susirin
kusiųjų buvo arčiau susipaži
nę su ryšių su visuomene (to
liau - RSV) sritimi, ji aiškino 
pagrindines sąvokas apie 
įvaizdį, reputaciją, interesų 
grupes ir pan., kurios reikalin
gos suprasti ar prasmingai da-

!yvauti bet kokiose diskusijo
se apie šalies įvaizdžio strate
giją. Po pietų atstovai autobu
su vyko į LNK. televizijos cent
rą Seškinėse. Studijoje jiems 
buvo rodoma I.NK laida "Ne
priklausoma paieškų tarny
ba", kurioje tarp kitų, matė 
Argentinos veikėją Juan Ig
nacio Fourment Kalvelį, ku
riam prieš keletą metų per šią 
laidą pavyko užmegzti ryšius 
su savo giminėmis Panevėžyje. 
Visi buvo pakviesti bendra
darbiauti su šia laida, kuri jau 
surado ir suvedė per 3,000 
žmonių. Interneto tinklalapis 
www.npt.lt. 

Visiems sugrįžus į "Cent
rum" viešbutį, vyko seminaro 
įvertinimas, pažymėjimų įtei
kimas ir informacijos pasikei
timas prieš atsisveikinant. Da
lyviai pasiūlė, kad kitam semi
narui būtų sudaromos sąlygos 
bendrauti ''workshop" forma
te. Seminaro eigoje taip pat 
buvo pasiūlyta pasinaudoti 
www.lietuviams.It tinklalapiu 
informacijai talpinti ir susi
rasti. Tuip pat iškilo mintis 
atskirų Europos bendruome
nių žiniaraščius įtraukti į vie
ną leidinį, kuris jau egzistuoja, 
t.y. Europos lietuvis. Nemažai 
dalyvių išreiškė susidomėjimą 
gauti seminare skaitytus pra
nešimus raštu. 

Estijos atstovės pasisakymas apie seminarą 
Juo toliau, tuo sunkiau 

grįžti prie pažado išreikšti 
savo nuomonę apie seminaro 
tematiką, raidą, dalyvius, lek
torius, vedančiuosius. 

Nors dažnai sakoma, kad 
PLB seimai, konferencijos, 
seminarai be reikalo išdėlio
jami į tris darbo dienas, fak
tas nenoriai pasitvirtina. Mat 
paskutinioji - trečioji diena 
būna smagiausia, įdomiau
sia, draugiškiausia ... Thip bu
vo ir šį kartą. 

Siaurinti seminaro tema
tiką. Man visai iškrito iš at
minties migracijos, grįžimo į 
Tėvynę. Tupatybė LT temos 
ir jų lektoriai ... Žiūrėkime į 
priekį - EXPO Zaragoza-
2008, Vtlnius Europos kultū
ros sostinė - 2009, Lietuvos 
1000-metis 2009 ir t.t. 

Seminaro auditorija bu
vo pilna išmintingų, aiškiare
gių, darbščių asmenybių, tad 
džiugu buvo juos pažinti ir 

semtis visokių išmonių. At
metant mintis, kad negauna
me iš Lietuvos informacijos, 
proklamacijų ir dar kažko ... 
Turėjome ir turime, tik norė
kime ir sugebėkime viską 
permąstyti ir surūšiuoti. Pa
stebėjau, kad Laura kraunasi 
ant savo jaunų pečių ne tiek 
bendruomenės, kiek valsty
bių ir ambasadų rūpesčius. 
Neužsikrėskime, nes greit pa
vargsime nuo to ... 

Pastebėjau, kad ne vienas 
iš pasisakiusių atstovų buvo 
dėl laiko stygiaus nutraukia
mi ir grįždavo į savo suolą 
net įsižeidę. Čia jau kažkoks 
virusas, persekiojantis mus 
visuose posėdžiuose. Visi pa
kviestieji lektoriai kalba, gali 
kalbėti, nusikalbėti ... rodyti 
ir neparodyti. Tik mums pa
tiems pritrūksta laiko. 

Puikiai atrodė TMID 
jaunų ir darbščių, mandagių 
ir pastabių žmonių kolekty-

vas. Labai ačiū! Puikiai atliko 
seminaro vedančiosios vaid
menį Vida Bagdonavičienė. 
Pastabi, mandagi, su hu
moru ... Ačiū! 

Nors įsirašiau į būsimųjų 
Lietuvos įvaizdžio ambasa
dorių gretas ir jau gavau pa
skatinimo laišką bei anketas, 
suabejojau savo reikalingu
mu. Kiekvienas atvažiavimas 
į Lietuvą padeda mums įveik
ti nuovargį, abejones, tarsi 
įgauname pusei metų į priekį 
pasitikėjimo sparnus. Sunku 
tapti nuoširdžiu Lietuvos ar 
jos sostinės įvaizdžio skleidė
ju, kai per trumpą laiką matai 
daug negerų dalykų. 

Metai iš metų važiuoju į 
Antakalnį, o šį kartą net du 
rytmečius pamojavau prava
žiuojančiam LR preziden
tui... Ar tik ne nuo Petro
Povilo katedros iki pat trolei
busų žiedo apleistos gatvės 
su nušiurusiais namų balko-

nais, sovietinių laikų preky
bos kioskais, paštas, turgelis 
ir tik vienas atnaujinamas 
pastatas! 

Tuko atsidurti visai kita
me vos ne Gariūnų rajone 
universitetinėje ligoninėje ... 
Išorinės durys, ilgi korido
riai, keltuvai, ligonių aima
nos, slaugių ir seselių nebuvi
mas, tualetai, palatos, susirū
pinimas, kiek prieš operaciją 
įdėti į voką ... sunku išgyventi 
neigiamas emocijas ir girti 
Lietuvos pranašumą... Tai 
kas, kad puikuojasi Gedimi
no prospektas, puikios finni
nių parduotuvių vitrinos, 
stikliniai dangoraižiai. Čia 
tik išorinė pusė! 

Kaip mes, lietuviai, gy
vendami nuo seno svetimoje 
šalyje, atstovaujame Lietu
vai: esame lojalūs ir įstaty
mams paklusnūs piliečiai; 
mokame valstybinę kalbą, 
tautos istoriją, kultūrą ... ; esa-

me sąžiningi darbininkai, dar
buotojai, verslininkai, rūpes
tingi šeimos nariai; puikiai 
sutariame su kolegomis dar
be, namo kaimynais; bend
raujame su kitomis Estijos 
tautinėmis mažumomis (jų 
per 100!), forumai, semina
rai, pasitarimai, parodos, 
koncertai, projektai ir atsi
skaitymai ... 

Ir jei per valstybines 
šventes, kultūrinius rengi
nius, parodas galvojame, jog 
mūsų išvaizda pati gražiau
sia, fotografijų stendas išraiš
kingiausias, trispalvė ir tauti
niai drabužiai spalvingiausi 
(taip apie save galvoja kinie
čiai, armėnai, lietuviai ... ir vi
si kiti ... ). Tui ir yra pats pir
minis, natūralus savo šalies 
įvaizdžio buvimas, kėlimas, 
kai apie mus sakoma: žiū, ten 
eina lietuviai!.. 

Viena išjų
Cecilija-Rasa Unt 



Sveikinimo atvirukai Lietuvos kariams 
JAV ir Kanados lietuvių skautų organiza

cijų atstovai lapkričio 15 d. Vašingtone su vizi
tu viešėjusiai Lietuvos Užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijų pareigūnų delega
cijai, vadovaujamai KAM sekretoriaus Renato 
Norkaus, įteikė šv. Kalėdų sveikinimo atviru
kus Afganistane misiją atliekantiems Lietuvos 
kariams. 

Įvairias atvirutes su mažųįų autorių nuo
traukomis ruošė Vašingtono, Cikagos, Bosto
no ir Thronto skautai. Sie atvirukai dar iki šv. 
Kalėdų švenčių turėtų pasiekti Lietuvos karius 
atliekančius misiją Afganistane. 

Lapkričio 13-16 d.d vykusio vizito metu 
Lietuvos pareigūnai susitiko su JAV valstybės 
sekretorės padėjėju Daniel Fried, valstybės 

sekretorės padėjėjo pavaduotoju Centrinei ir 
Pietų Azijai John Gastright ir kitais pareigū
nais. Delegacijos narė ambasadorė Gintė Da
mušytė, Lietuvos civilinių projektų Afganista
ne koordinatorė, papildomai susitiko su Vals
tybės departamento koordinatoriumi rekonst
rukcijai ir stabilizacijai amb. John Gerbst ir 
kitais pareigūnais. 

Visuose susitikimuose Lietuvos pusė kėlė 
infrastruktūros plėtojimo Ghoro provincijoje 
klausimus, JAV pareigūnams pristatė lapkri
čio 26 d. įvyksiantį PRT seminarą Vilniuje. 
Susitikime amb. G. Damušytė pasiūlė plėsti 
trišalį Lietuvos-JAV-Afganistano bendradar
biavimą moterų reikalų srityje. 

LR ambasada Vašingtone 

JAV ir Kanados lietuvių skautų atstovai Vašingtone, DC, įteikę Lietuvos valdžios pareigū
nams savo gamybos šv. Kalėdų sveikinimo atvirukus, skirtus Lietuvos kariams, atliekantiems 
misiją Afganistane 

Pasaulio lietuvių„. 
Atkelta iš 2-ro psl. 

2003-2004 metais geradaris Donatas 
Januta iš Kalifornijos padovanojo ir Lietuvos 
bibliotekoms buvo išsiųsti visiškai nauji 
(nenaudoti) Juozo Kapočiaus išleistų Lietuvių 
enciklopedijos komplektai: 21 komplektas po 
37 tomus lietuvių kalba ir 104 komplektai po 
6 tomus Encyclopedia Lituanica anglų kalba. 
Iš viso tai buvo didelė 125 komplektų su 1,401 
knyga vertinga dovana. 

2004-2006 metais Jurgis Birutis iš Floridos 
ir jo bendradarbiai sėkmingai vedė du spe
cialius vajus pagerbti Lietuvos partizanams, 
per PLBF atidarę specialias sąskaitas ir su
rinkę 12,300 dol. iš daugelio rėmėjų. Thip 
buvo paremta Juozo Jakavonio Šalia mirties 
atsiminimų knyga, išleista 2005 m. Kaune, ir 
2006 m. filmas Stirna apie partizanę lietuvaitę 
iš JAV. Po 1991 metų sausio 13 tragiškų įvykių 
Vilniuje PLBF buvo atidaręs specialią są
skaitą, surinko ir žuvusiųjų šeimas parėmė 
19,500 dol. suma. 

Daugiausia paramos buvo sutelkta ir dau
giausia savo darbo PLBF skyrė PLB projek
tams. PLB seimams, Jaunimo kongresams, 
PLB pirmininkų suvažiavimams, PLB at
stovybės Lietuvoje išlaikymui ir PLB valdybų 
veiklai (šalia jau minėtų PLB Lituanistikos 
katedros projektų, Pasaulio lietuvio paramos 
bei PLB knygų leidimo), PLBF sutelkė ir 
išmokėjo dar apie trečdalį milijono dol. Aukos 
PLB veiklai ir toliau priimamos. 

Pabaigai paminėsiu dar kelis projektus, 
kuriems dabar yra telkiamos aukos (šalia 
anksčiau išvardintų). Tai Lietuvių psichologų 
fondas remti kolegas ir jų mokslines konferen
cijas, prof. dr. Giedriaus Subačiaus kuriamam 
dokumentiniam filmui Upton B. Sinclair: The 
Lithuanian Jungle apie lietuvius imigrantus 
paremti fondas, ir Ruklos jaunimo fondas pa
remti Lietuvos karių šeimų vaikų sportą Ruk
los apylinkėse. Apskritai, PLBF yra panašus i 
lietuvišką "United Way" fondą, per kurį gali
ma greitai ir paveikiai paremti daugelį įvai-

riausių mažų ir didelių projektų, naudingų lie
tuvybei stiprinti. 

PLBF veiklą planuoja ir prižiūri 9 savano
rių direktorių taryba (Laima Braune, Vytautas 
Kamantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkaus
kienė, Gražina Liautaud, Juozas Lukas, Kęs
tutis Slotkus, Jonas 'Iteška, jr. ir Laima Zavis
tauskienė) ir teisės patarėjas advokatas Sau
lius Kuprys. Kasdieninius aukų rinkimo, rašti
nės, susirašinėjimo ir kitus administracinius 
darbus atlieka 3 narių valdyba (pirm. Vytautas 
Kamantas, ižd. Juozas Lukas ir sekr. Jonas 
'Ireška, jr.) su talkininkais. Visi jie dirba ne
mokamai, todėl kiekvienas paaukotas doleris 
tenka tam projektui ar paramai, kuriai jis bu
vo atsiųstas. Labai mažos išlaidos už paštą, 
spausdinimą, smulkius raštinės reikmenis, re
vizorius ir archyvų sandėlių nuomą, apmoka
mos iš PLBF bendroje sąskaitoje laikomų už
dirbtų kai kurių investicijų pelno pinigų. Gau
tos iš aukotojų nenurodytos aukos skirstomos 
pagal PLBF vadovų nutarimus reikalingiems 
aktyviems projektams. 

Per 28 metus PLBF gavo (apvaliomis su
momis) 3,400,000 dol., išmokėjo 3,200,000 
dol. lietuvybės išlaikymo projektams, ir šiuo 
metu ižde yra apie 200,000 dol. įvairiose minė
tose sąskaitose ar fondeliuose. Dosnūs kana
diečiai lietuviai parėmė daugelį PLBF pro
jektų. Visiems aukotojoms priklauso didelė 
padėka. 

PLBF yra pelno nesiekianti ir nuo mokes
čių atleista organizacija (Not for Profit Coor
poration, Exempt from lncome Tu.x, registe
red in the State of Illinois and State of Michi
gan, Federal ID No. 36-3097269). JAV gyve
nantieji savo aukas PLBF gali nusirašyti nuo 
aukotojų pajamų mokesčių. Visi aukotajai 
gauna kvitus. Visas PLB Fondo iždo knygas ir 
atskaitomybę galima pamatyti ir patikrinti: 
PLB Fondas, Juozas Lukas, 622 Tremont 
Court Nw, Grand Rapids MI 49504, plbfon
das@aol.com. 

Prašom Kalėdų proga minėtus projektus 
paremti, čekius rašyti ir siųsti Lithuanian 
World Community Foundation, PO Box 
140796, Grand Rapids, MI, 49514-0796. 

Juozas Lukas 
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Parama Afrikai 
Kanada sandraugos vals

tybių susitikime U gandoje 
(Afrika) palaikė apribojimus 
Iranui, bet atsisakė pritarti 
bet kokiems papildomiems įsi
pareigojimams, mažinant oro 
ir aplinkos taršą. Kanados 
vyriausybės nuomone, iši 
oro apsaugos vajų turi įsi
jungti visos valstybės, ypač 
tos, kurios itin teršia orą. Ki
taip jokios sutartys, tarp jų 
ir Kyoto, neturi jokios pras
mės. Tus pačios kelionės me
tu lankydamasis Tunzanijoje, 
ministeris pirmininkas S. 
Harper pranešė apie Kana
dos paramą Afrikos sveika· 
tingumo programai "Išgel
bėti milijonus gyvybių". Ka
nada tampa šios programos 
vadove, įsipareigoja apmo
kyti 40,000 sveikatos dar
buotojų. Jie padėtų Afrikos 
gyventojams ir medikams ko
voti su plačiausiai paplitu
siomis ligomis - raupais ir 
maliarija. Kanada numačiusi 
per penkerius metus skirti 
šiai programai 105 mln. dol. 
- beveik ketvirtadalį visos 
sumos. Kitos šios programos 
dalyvės - Microsoft įkūrėjas 
Bill Gates, UNICEF, WHO, 
Pasaulio bankas ir dar kelios 
valstybės. 

Federacinė vyriausybė 
planuoja gauti daugiau kaip 
9 bln. viršpelnio per šį finan
sinį pusmetį. Vien rugsėjo 
mėnesio valstybės iždo įplau
kos buvo 2.6 bln. didesnės 
nei tuo pačiu praėjusių metų 
laiku. Tui 700 mln. daugiau 
nei tikėtasi. Ar pralenks 
konservatorių vyriausybė 
buvusio liberalų ministerio 
pirmininko J. Chretien val
dymo laikais pasiektą iždo 
pajamų rekordą 2000-2001 
m. - 19.9 bln. - parodys fi
nansinių metų pabaiga. 

Federacinė konservato
rių l')'riausybė pasiūlė naują 
įstatymo projektą. Jame nu
matomos didesnės bausmės 
už asmens duomenų pasisa
vinimą, jų naudojimą nusi
kalstamiems tikslams, per
davimą ar tik saugojimą. 
Valstybė kasmet dėl šių nu
sikaltimų patiria 2 bln. dol. 
nuostolio. Per metus į teisė
saugos įstaigas kreipiasi per 
8,000 nukentėjusių. Pagal 
dabartinius įstatymus bau
džiami tik tie asmenys, kurie 
panaudoję kito asmens do
kumentus, gamina jų kopijas. 

John Godfrey, aktyvus ir 
gerai žinomas liberalų parti
jos narys, buvęs federacinės 
vyriausybės pareigūnas įvai
riose pareigose, palieka par
lamentinį darbą ir renkasi 
pedagogiką. J. Godfrey pa
skirtas Toronto prancūzų 
mokyklos vyriausiuoju ad
ministratoriumi. 

Vienoda Kanados ir JAV 
dolerio vertė už pietinės sie
nos išvilioja pirkėjus, kur au
tomobilių ir kitų prekių kai· 
na gerokai mažesnė. Kana
dos prekių gamintojams tai 
sunkūs laikai, praradus ir sa
vuosius pirkėjus, ir atvyks-

tančius iš JAV. Vyriausybė, 
atsižvelgdama į šios pramo
nės šakos sunkumus, ruošia
si pagelbėti, leisdama kuo 
greičiau nurašyti lėšas, išlei
džiamas įmonių įrangos ir 
technologiniy procesų at
naujinimui. Sių metų biu
džete bendra šių įmokų su
ma sudarytų 1.3 bln. dol. 

PEI provincijos bulvių 
augintojai patyrė n~malonų 
akibrokštą Alžyre. Si valsty
bė atsisakė priimti visą kro
vinį, atradusi, kad nedidelis 
kiekis bulvių užkrėstas puvi
niu. Tus kiekis, atsiųstas iš 
Kvebeko provincijos ūkių, 
buvo pašalintas, bet Alžyras 
atsisakė priimti PEI bulvių 
siuntą. PEI bulvių auginto
jams ne tik 1.2 mln. fmansi
nis nuostolis, bet ir morali
nis - paprastai jų auginamos 
bulvės pripažįstamos kaip ge
ros kokybės prekės pavyzdys. 

Išmokos advokatams, 
ruošusiems rezidencinių mo
kyklų auklėtinių bylas teis
mui Saskatchewan ir Onta
rio provincijose, pasiekė re
kordinį skaičių - 45 mln. dol. 
Patys ieškinio dalyviai pasi
piktinę, kad vyriausybė pir
miausia pasirūpina advoka
tais, o jiems delsia išmokėti 
teismo nuosprendžiu paskir
tus pinigus. Daugiau kaip 
12,000 moksleivių, patyrusių 
fizinį, moralinį ir seksualinį 
išnaudojimą, teismas pasky
rė tą atlyginimą už patirtas 
skriaudas. Kiekvienam moks
leiviui numatyta 10,000 vien
kartinė išmoka ir 3,000 už 
kiekvienus mokykloje pra
leistus metus. Pripažintiems 
nukentėjusiais ieškovams iš
mokų suma siekia 2 bln. 

Kanados vyriausybę už 
tariamą jo konstitucinių tei
sių apribojimą į teismą pa· 
davė kanadietis, Montanoje 
(JAV) už dviejų žmonių nu
žudymą nuteistas mirties 
bausme. Kanados vyriausy
bė neketina kokiu nors būdu 
tarpininkauti nusikaltėliui 
Smith, pakeičiant teismo 
nuosprendį lengvesne baus
me. Kanadoje mirties baus
mė panaikinta 1976 m. Opo
zicinių partijų vadovai rašė 
laiškus Montanos guberna
toriui, prašydami mirties 
nuosprendį pakeisti kalėji
mu iki gyvos galvos. Smith -
vienintelis kanadietis JAV 
kalėjime, laukiantis nuo
sprendžio įvykdymo. 

Ontarlo provincijos prem
jeras D. MacGuinty pažadė
jo Konfederacijos meno cent
rą (PEI, Charlottetown) pa
remti kasmetiniu 200,000 
dol. įnašu. Šis Kanados vie
nijimosi istorijai skirtas cent
ras įsteigtas prieš 43 metus. 
Pagal susitarimą jį turėjo 
remti visos provincijos, bet 
laikui bėgant jos pamiršo sa
vo įsipareigojimus. 

Šiemet Kanados išlaidos 
sveikatos apsaugai siekia 16 
bln. dol. Tui 10 bln. daugiau 
nei 2006 metais. Vienam ka
nadiečiui sveikatos priežiū
rai išleidžiama 4,876 dol. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
PEF VERTINIMAS 
Pasaulio ekonomikos 

forumo (PEF) paskelbtoje 
ataskaitoje Lietuva pateko 
tarp penkiolikos šalių, pir
maujančių pasaulyje lyčių 
lygybės srityje (šiemet 14-ta 
vieta, pernai buvo 21-ji). 
Didžiausia lyčių lygybė -
Skandinavijos šalyse. Iš kai
myninių šalių Lietuvą pra
lenkė tik Latvija (13 vieta), 
o Lenkija (60) ir Rusija (44) 
gerokai atsiliko. Už Lietu
vos pakankamai toli liko 
tokios ES senbuvės kaip 
Austrija (27), Prancūzija 
(51) ar Italija (84). Pras
čiausia lyčių lygybės padėtis 
- Pakistane (126), Čade 
(127) ir Jemene (128). Pa
sak Lygių galimybių kont
rolierės Aušrinės Burnei
kienės, Lietuvos pasiektas 
rezultatas lyčių lygybės sri
tyje yra tiek politikų ir kont
rolieriaus tarnybos, vykdan
čios įvairius šviečiamuosius 
projektus, tiek ir žiniasklai
dos bei visos visuomenės 
nuopelnas. 

AUGO ALGOS 
DELFI skelbia, kad Lie

tuvoje šių metų trečiąjį ket
virtį vidutinis mėnesinis dar
bo užmokestis prieš mokes
čius sudarė 1949.8 Lt ir paly
ginti su pernai tuo pačiu 
laikotarpiu išaugo 17 .9%. 
Minėtu laikotarpiu atlygini
mai valstybės sektoriuje bu
vo vidutiniškai 1941.6 lito, 
per metus išaugo 12.2%. Pri
vačiame sektoriuje - 1954.5 
lito, - tai 21.7% daugiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu per
nai. Darbo užmokesčio pa
didėjimą lėmė didesnis dar
bo dienų skaičius, nuo 2007 
m. liepos 1 d. padidinta mini
malioji mėnesinė alga ir 
minimalusis valandinis atly
gis bei nuo gegužės 1 d. pa
didintas darbo užmokestis 
sveikatos priežiūros darbuo
tojams. Vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis "į rankas" 
š.m. trečiąjį ketvirtį sudarė 
1455.1 lito ir, palyginti su 
trečiuoju 2006 m. ketvirčiu, 
padidėjo 17.4%, valstybės 
sektoriuje - 1449.3 lito ir 
buvo 12.1 % didesnis negu 
trečiąjį 2006 m. ketvirtį, pri
vačiame sektoriuje - 1458.4 
lito ir buvo 20.9% didesnis, 
palyginti su trečiuoju 2006 
m. ketvirčiu. Realusis darbo 
užmokestis šalies ūkyje tre
čiąjį 2007 m. ketvirtį, paly
ginti su trečiuoju 2006 m. 
ketvirčiu, padidėjo 10.9%, 
valstybės sektoriuje - 5.9%, 
privačiame sektoriuje -
14.2%. 
PEDAGOGŲ STREIKAS 

Lietuvoje tęsiasi moky
tojų streikas. Lapkričio 29 
d. pirmųjų dviejų pamokų 
nevedė septynių Plungės 
mokyklų mokytojai, lapkri
čio 30 d. estafetę perėmė 
Alytus, kur pirmosios pamo
kos metu nedirbo šešių ug
dymo įstaigų pedagogai. 
Lietuvos švietimo darbuo
tojų profesinės sąjungos 
Plungės susivienijimo pirm. 

S. Kajutienė teigė, kad pro
testuojančių pedagogų rei
kalavimai lieka tie patys, 
kaip lapkričio pradžioje 
streikavusių pedagogų - ne
delsiant padidinti atlygini
mus 20%, o nuo sausio 1 d. 
juos pakelti dar 30%. Su strei
kuojančius pedagogus vieni
jančios profsąjungos vado
vais susitikusi švietimo ir 
mokslo ministerė Roma Ža
kaitienė tokio žymaus atly
ginimo didinim9 nežadėjo. 
Kaip pranešė Svietimo ir 
mokslo ministerija, susiti
kime pristatytas 2008 m. 
biudžeto, skiriamo švieti
mui, projektas numato, kad 
mokytojams ir visiems ki
tiems pedagoginiams dar
buotojams atlyginimai nuo 
2008 m. pradžios bus pakelti 
15%, o nuo 2008 m. rugsėjo 
1 d. - dar nuo 5 iki 15%. Pa
sak po susitikimo išplatinto 
Lietuvos švietimo darbuoto
jų profesinės sąjungos (LŠ
DPS) pranešimo, pedagogų 
perkalbėti jau neįmanoma -
jie ne tik nenutraukia vieti
nių streikų, bet yra pasiren
gę terminuotam trijų dienų 
streikui nuo gruodžio 11 d. 
bei egzaminų boikotui. Sta
tistikos departamento duo
menimis, š.m. antrą ketvirtį 
vidutinis mokytojo atlygini
mas siekė 1793 Lt, atskai
čius mokesčius pedagogai 
vidutiniškai gauna 1345 Lt. 

EILĖS PASIENYJE 
BNS žiniomis, Lietuvos 

ir Lenkijos pasienyje susi
darė vilkikų eilės, nors ne
liko muitinės patikrinimo 
Kalvarijos punkte eilė drie
kiasi dešimt kilometrų. Pa
sak Lietuvos pasieniečių, jie 
vilkikus praleidžia trimis ei
lėmis, tuo metu lenkai -vie
na. Be to, artėjant šventėms 
Lenkijos pareigūnai kasmet 
sustiprina kontrolę, didesnę 
dalį automobilių tikrina 
rentgeno aparatu, o tai trik
do normalų eismą. Vežėjų 
teigimu, sutrikus grafikui, 
sunku laikytis poilsio ir dar
bo režimo, be to, genda kro
viniai. Pasieniečiai mano, 
kad prieš šventes eilės dar 
ilgės. 

DAUGIAU DARBŲ 
DELFI praneša, kad 

trečiojo ketvirčio pabaigoje 
Lietuvoje buvo 29,300 laisvų 
darbo vietų samdomiems dar
buotojams. Statistikos depar
tamento duomenimis, per 
ketvirtį laisvų darbo vietų 
skaičius padidėjo 19.3%, pa
lyginti su atitinkamu laiko
tarpiu pernai, -22.3%. Dau
giausia laisvų darbo vietų 
buvo pramonėje, statyboje, 
prekyboje, viešajame val
dyme ir gynyboje; privalo
majame socialiniame drau
dime, transporto, sandėliavi
mo ir ryšių įmonėse. Ma
žiausia laisvų darbo vietų 
buvo žemės ūkyje, medžiok
lėje, miškininkystėje ir žuvi
ninkystėje-1.7% visų laisvų 
darbo vietų. Mažiausias lais
vų darbo vietų lygis buvo 
švietime - tik 0.5%. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Varšuvos lietuviai svarstėme, ar sulauksime lai
kų, kai Lietuva bus laisva. Iki 
ryto dainavome su Jaunimo 
teatro aktoriais, o kai į vmūsų 
nedidelį klubą užėjo "Zalgi
rio" rinktinė - išsigandome, 
kad nuo svorio ir mūsų ovaci
jų suluš grindys. Galime pasi
girti, kad pas mus svečiavosi 
geriausi Lietuvos istorikai, 
:f!latematikai, kompozitoriai. 
Zinojome, kad anais laikais 
juos lydėjo "angelai sargai" , 
bet nebuvo sunku suvokti, kas 
yra kas. 

Klubui penkiasdešimt metų 
Kada pirmas lietuvis apsi

gyveno Varšuvoje? Nežino
me, bet žinome, kad jau devy
nioliktojo šimtmečio pabai
goje šiame mieste įsikūrė lie
tuviška organizacija. Tai buvo 
Lietuvių studentų draugija, 
dažnai vadinama "Lietuvos" 
vardu. Pirmasis "Lietuvos" 
draugijos sekretorius buvo 
"Tautiškos giesmės" autorius 
Vincas Kudirka. Draugija vei
kė tik dvejus metus, bet ji su
kūrė lietuvių bendruomenės 
pagrindus. 

Būta ir daugiau istorinių 
asmenybių, kurių gyvenimas 
vienaip ai: kitaip yra susijęs su 
Varšuva. Sis miestas, kuriame 
veikė ne tik universitetas, bet 
ir politechnikos ir veterinari
jos institutai, konservatorija 
ir meno mokykla traukė jau
nus žmones, tarp jų ir lietu
vius. Dažnam lietuviui, kaip 
rodo ir Kudirkos pavyzdys, 
Varšuva su artima aplenkėju
siam lietuviui kalba ir kultūra 
rodėsi patrauklesnė už Rusi
jos didžiuosius pramonės ir 
mokslo centrus. Gal todėl į šį 
miestą atvykų_ ir Mikalojus 
Konstantinas Ciurlionis. Kai 
Varšuvos lietuviškas jaunimas 
įsteigė chorą, didysis Lietuvos 
kompozitorius ir tapytojas ta
po pirmuoju chorvedžiu. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą Varšuvos lietuviai turėjo 
net savo šventovę. Ją padova
nojo Lietuvių draugijos glo
bėja kunigaikštienė Marija 
Radvilienė. Ji ir kitokiais bū
dais, taip pat lėšomis, rėmė 
lietuvišką veiklą, nors pati 
jau lietuviškai nekalbėjo. 

Varšuvoje gyveno ir kūrė 
daug žinomų lietuvių - tai 
poetas Ksaveras Sakalauskas
Vanagėlis, kompozitorius S. 
Kezūra, kuris harmonizavo 
lietuvių liaudies dainas, pir
masis (neformalus) Lietuvos 
konsulas Lenkijoje Antanas 
Kasakaitis ir daugelis kitų. 
Manoma, kad prieš 11 Pasau
linį karą Lenkijos sostinėje 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Aušros 

Vartų šventovėje Mišios 9 v.r. 
Sekmadieniais 9 v.r. (votyva) ir 
10.30 v.r. (suma). St.Catharines 
- šeštadieniais Mišios 4 v.p.p. 
Dėl išsamesnės informacijos 
skambinti į kleboniją, 905 522 
5272. 

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

KALĖDINĖS PLOTKE
LĖS (kalėdaičiai) bus pardavi
nėjami nuo gruodžio 2, sekma
dienio. Norintys įsigyti anks
čiau prašom kreiptis į kleboną. 

PENSININKŲ KLUBO 
"ĄŽUOLAS" narių prieškalėdi
nis susirinkimas-vaišės vyks 
gruodžio 11, antradienį, 2 v.p.p. 
salėje po šventove. 

ATEITININKŲ "Gerojo 
Ganytojo centrui" maisto rink
liava - gruodžio 9 d. 

ADVENTO REKOLEKCI-

gyveno apie 2000 lietuvių. 

Kartų kaita 
Karas, okupacija, trėmi

mai neaplenkė ir Varšuvos lie
tuvių. Galima sakyti, kad po 
karo Varšuvoje liko tik vienas
kitas senbuvis lietuvis. Komu
nistinis režimas nebuvo pa
lankus jokiai tautinei veiklai. 
Ji pradėjo atsigauti tik šeštąjį 
dešimtmetį. Tuomet Varšuvo
je įsikūrė nedaug lietuvių, ku
rie repatrijavo iš Lietuvos, da
lis iš jų buvo lenkų kilmės. Jie 
įkūrė Lenkijos lietuvių drau
gijos Varšuvos skyrių. Jo veik
la žymiai pagyvėjo, kai septin
tąjį dešimtmetį į Lenkijos 
sostinę plūstelėjo jaunimas iš 
Seinų ir Punsko krašto. Baigę 
lietuvišką Punsko licėjų kai 
kurie jauni žmonės nenorėjo 
taikstytis su komunistinio sau
gumo prižiūrima ir diktuoja
ma veikla. Ilgainiui Varšuvos 
lietuvių klubas, įsikūręs 
Wiejska gatvėje (šalia Lenki
jos seimo) tapo vieta, kur susi
tikdavo lietuviai iš Tėvynės ir 
užjūrio. Nenuostabu, kad tie 
susitikimai labai domino ir 
lenkų komunistinį saugumą. 
Bet Lenkija buvo žymiai libe
ralesnė, atviresnė šalis nei 
tuometinė sovietų okupuota 
Lietuva. Todėl mes turėdavo
me daug literatūros iš Vakarų, 
kuri buvo neprieinama tuo
metinėj e Lietuvoje. Paminė
siu tik Bostono Lietuvių encik
lopediją. Mūsų svečiai mielai 
skaitydavo "uždraustas" kny
gas, diskutavo "uždrausto
mis" temomis. Septintąjį de
šimtmetį Varšuvos lietuviai 
sugebėjo išleisti cenzūros ne
kontroliuojamą Lietuvišką ka
lendorių. 

Ne tik "konspiravome", 
bet ir linksminomės. Juolab, 
kad mūsų svečiai buvo tikrai 
ypatingi. Jie užeidavo ne to
dėl, kad jiems kas nors liepė, 
o todėl, kad taip elgtis jiems 
diktavo širdis. Su profesoriu
mi (tuomet dar tik "muziko
logu") Vytautu Landsbergiu 

JAS ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Rekolekcijos prasidės 
gruodžio 14, penktadienį: 5 v. 
p.p. klausomos išpažintys, 6 v.v. 
šv. Mišios už rekolekcijų daly
vius; gruodžio 15, šeštadienį: 8 
v.r. ir 5 v.p.p. klausomos išpa
žintys, 9 v.r. ir 6 v.v. šv. Mišios 
už rekolekcijų dalyvius; gruo
džio 16, sekmadienį, šv. Mišios 
įprasta tvarka, išpažintys 15 
min. prieš Mišias. 

(nuo 1919 metų) 

Užaugo vaikai 
Tuo pačiu metu, kai Lie

tuva atgavo nepriklausomybę, 
mes praradome savo patalpas 
Wiejska gatvėje - neturėjome 
lėšų sumokėti nuomos mo
kesčio. Keletą metų bastėmės 
be namų, kartais prisiglausda
vome Lietuvos ambasadoje, 
kuri praeito dešimtmečio pra
džioje pradėjo veikti Varšu
voje. Prieš keletą metų išsi
nuomojome patalpas Noa
kowskiego gatvėje ir esame 
čia iki šiol. 

Per tą laiką užaugo vaikai 
tų, kurie pradėjo tikrą, ne fa
sadinę lietuvišką veiklą, kurie 
anais laikais išdrįso išleisti pu
siau legalų žurnalą Varsnos, 
kuriuos ne kartą lenkų komu
nistinis saugumas kviesdavo 
"rimtiems" pokalbiams. 

Gal ne visų mūsų vaikai 
puikiai kalba lietuviškai, ne 
visi aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje, tačiau tai jie jau 
sudaro mūsų klubo branduolį. 
Malonu ir džiugu, kad vis daž
niau prie mūsų glaudžiasi ir iš 
Lietuvos atvykę studentai. 

"Gražu yra matyti, kai lie
tuvių būrelį, kurie tarp sveti
mųjų vienybę užlaiko" - prieš 
daugiau nei šimtą metų rašė 
Varšuvos universiteto medici
nos studentas Vincas Kudir
ka. Galima sakyti, kad jis čia 
subrendo tautiškai, čia jo su
sižavėjimas lenkų kultūra blė
so ir užleido vietą prigimtam 
lietuviškumui. Mūsų valstybės 
himno autoriaus garbei ir pa
vadinome mūsų klubą Lietu
vos-LITUANIKOS vardu. 

Valdas Samonis, 
buvęs Varšuvos klubo narys 

ST. CATHARINES bend
ruomenei rekolekcijos prasidės 
gruodžio 16, sekmadienį, l v. 
p.p. su išpažinčių klausymu, po 
kurių šv. Mišios už rekolekcijų 
dalyvius. Inf. 

Lietuviška programa yra 
rodoma pirmadieniais, 2.30 
v.p.p. per 4-tą TV kanalą. 
Programą veda Stasys Ku
liavas. Inf. 

A. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.&. 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 



Šv. Kazimiero parapijos 100-mečio iškilmingos Mišios š.m. spalio 6 d. Montrealyje 

St.Catharines,ON 
A.a. IZABELĖ BARONIE

NĖ, eidama 90-uosius metus, 
ramiai išsiskyrė su šiuo pasauliu 
š.m. lapkričio 7 d. Westpark 
Health Centre ligoninėje. Jos 
netekties liūdi vyras Petras po 
58 vedybinio gyvenimo metų, 
sūnus Antanas su žmona Nadia, 
vaikaičiai - Chris (Amy Hale), 
Danny ir visa mūsų lietuviška 
bendruomenė, giminės ir drau
gai. Velionės lankymas su mal
domis vyko George Dart laido
tuvių namuose lapkričio 9 d. 
Gedulines šv. Mišias aukojo ir 
maldas prie kapo sukalbėjo Ha
miltono Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. Audrius Šar
ka, OFM. Velionė buvo malo
naus būdo, mylinti šeimą, gabi 
mezgėja, brangino tikėjimą, 
nuolat lankydama šv. Mišias, 
kol sveikata leido, gerbė lietu
vybę. Šv. Mišiose ir palydoje į 
kapines dalyvavo nemažai žmo
nių. Palaidota po šv. Mišių lap
kričio 10 d. Victoria Lawn ka-

pinėse, St. Catharines, kur 
trumpu žodžiu atsisveikino 
KLB apylinkės pirmininkas Al
gimantas Zubrickas, padėkoda
mas už jos įnašą į mūsų visų 
bendrus siekius - lietuvybės iš
laikymą šiame Niagaros kam
pelyje. Lietuvių grupelei sugie
dojus Marija, Marija, išsiskyrė
me. Vaišės su kavute vyko lai
dotuvių namuose. 

IPOLITAS TAUTERAS, 98 
m. amžiaus, išgyvenęs St. Ca
tharines apie 30 metų, iš kurių 
16 metų pats vienas, po žmo
nos a.a. Sofijos mirties 1991 m., 
persikėlė į Torontą ir gyvena 
dukrelės Jolės globoje. Buvo 
mums smagu turėti jį savo 
tarpe. v 

JANINA IR JUOZAS SA
RŪNAI, kadaise buvę toron
tiečiai, išgyvenę St. Catharines 
apie 20 metų, grįžo atgal į To
ron tą ir apsigyveno "Vilnius 
Manor". Jie visi buvo nuoširdūs 
tautiečiai ir nuolatiniai mūsų 
lietuviškų šv. Mišių lankytojai. 
Mes linkime jiems tolesnės sėk
mės ir Dievo globos. SZ 

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: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
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% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•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 

Ntr. R.D. Puterių 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Danijos lietuvių bendruo
menės susirinkime Kopenha
goje išrinkta nauja valdyba: 
Andrius Karolis, Artūras Mas
lauskas (ižd.), Jolita Kičienė, 
Mindaugas Vaupša, Reda Mil
dažytė, Remigijus Juodviršis, 
Vytautas Raudonis (pirm.). 

Norvegijos dienraščių ir 
televizijų žurnalistai lankėsi 
Lietuvoje. Grįžę paskelbė nei
giamus pranešimus, ypač apie 
Kauną, vadindami jį vagių liz
du, mafijos sostine. Teigiama, 
kad iš Kauno į Norvegiją yra 
gabenami sintetinio narkotiko 
amfetamino gaminiai, kad vi
sais Europoje vogtais automo
biliais prekiaujama Kaune. 
Norvegijos garbės konsulas 
Kaune Vytautas Valaitis mėgi
no įtikinti žurnalistus, kad Kau
nas niekuo nesiskiria nuo kitų 
didžiųjų Lietuvos miestų, bet 
norvegų žurnalistai remiasi sa
vo policijos duomenimis - dau
guma Norvegijoje sulaikytų nu
sikaltėlių yra iš Kauno. 

Aštuoni lietuviai bylinėjasi 
su savo darbdaviu Airijoje. Ply
telių klijavimo specialistas Sta
sys Tarvydas kartu su Arūnu 
Kupriu bei Mariumi Geležiniu 
ir kitais penkiais tautiečiais 
kreipėsi į teismą dėl jiems neiš
mokėto atlyginimo. Bendra 
teismui pateikta suma yra 80, 
000 eurų (maždaug 277,000 li
tų). Tačiau ieškovai susilaukė 
atkirčio iš darbdavio - jie buvo 
apkaltinti vagyste įrankių, kurių 
vertė 4,500 eurų. JA (BNS inf.) 

"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 

Šv. Jurgio parapijoje 
Filadelfijoje spalio 14 d. bu
vo švenčiamos dvi sukaktys: 
105 metų, kai įsteigta ši pa
rapija, ir prel. dr. Juozo An
derlonio 25-rių metų klebo
navimo paminėjimas. Iškil
mingose pamaldose dalyva
vo Filadelfijos vyskupas pa
galbininkas J oseph P. Mc
Fadden. Evangelija skaityta 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Lietuvos vyčių narės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
nešė aukas. Vysk. J. McFad
den savo pamoksle priminė 
parapiją steigusių imigrantų 
pasiaukojimą savo kilmės 
kraštui. Nuo caro režimo pa
bėgę lietuviai 190} m. Fila
delfijoje įsteigė Sv. Jurgio 
parapiją. Pirmas steigiamos 
parapijos klebonas buvo 
kun. Juozas Kaulakis. Da
bartinės mokyklos pastatą 
1920 m~ pastatydino kun. Ig
natijus Zimblys. Parapijai dau
giau kaip 40 metų vadovavo 
prel. dr. Vito J. Martusevičius. 

Dabartinio klebono prel. 
J. Anderlonio seneliai buvo 
pirmieji įsteigtos Šv. Jurgio 
parapijos nariai. Tebeveikia 
parapijos mokykla, turinti 
220 mokinių. Gerai lietuviš
kai kalbantis prel. J. Ander
lonis daugelį metų yra Lie
tuvos vyčių organizacijos vy
riausias dvasios vadas. Jo pa
rapijoje veikia Lietuvos vy
čių 3-čioji kuopa. Vykdant 
šventovės remontą, klebo
nas pasirūpino, kad švento
vės vidų puošiant būtų įterp
ta tautinių motyvų. Virš alto
riaus iškilo didžiulis stilizuo
tas lietuviškas kryžius. Prel. 
J. Anderlonis, be tiesioginių 
klebonavimo pareigų, profe
soriauja Newman kolegijoje. 
Jis yra ir arkivyskupijos tri
bunolo narys. 

Airija 
Spalio 8 d. Airijos Dub

line pirmą kartą buvo pradė
tos "Lietuvos dienos", tru
kusios apie tris savaites. Bu
vo surengta Kęstučio Stoš
kaus paroda Vilnius. Sena
miesčio fotografijos. Koncer
tavo Vilniaus Sv. Kristoforo 
kamerinio orkestro kvarte
tas. Oficialiame "Lietuvos 
dienų" atidaryme dalyvavo 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas. 
Dienų eigoje vyko Mikalo
jaus Vilučio grafikos darbų 
ir Airijos lietuvių foto Foto
manai parodos, buvo rodo
mas Jono Vaitkaus filmas 
Vienui vieni. Koncertavo 
Andrius Mamontovas, Ve
ronika Povilionienė, Saulius 
Balandis. Buvo rodoma Ra
mutės Stakėnienės tapybos 
ir šilko kolekcija Pictura et 
vestis ir jos sudarytas albu
mas Tarp dangaus ir žemės, 
šoko ~ortinių šokių ansamb
lis "Zuvėdra". Surengtos 
draugiškos Galway miesto 
lietuvių ir Marijampolės mo
terų komandų "rugby" rung
tynės. Galway mieste vyko 
Lietuvos ekonominė mugė, 
padedant Lietuvos ambasa
dai Dubline ir Airijos lietu-

vių bendruomenės vadovy
bei. Siekta paskatinti išeivius 
iš Lietuvos puoselėti savo 
tapatybę, parodyti airiams 
naujus kultūros, ūkio ir moks
lo laimėjimus. 

Slovėnija 
Liublianos miesto mu

ziejuje įvyko penkias dienas 
trukusi Lietuvos kultūros sa
vaitė. Renginių lankytojai 
galėjo sužinoti apie Lietuvos 
istoriją, literatūrą, muziką, 
kino meną. Lietuvos kultū
ros savaitės lankytojams bu
vo parodyti 7 dokumentiniai 
ir 3 vaidybiniai filmai, pasa
kojantys apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį: jos žmones, 
papročius, tradicijas, kvalbą, 
meilę krepšiniui ir kt. Zino
mi Lietuvos ir Slovėnijos is
torikai bei politologai viešai 
diskutavo apie abiejų valsty
bių grįžimą į Europos žemė
lapį, pasisakė rūpimais klau
simais. Literatūros vakare 
dalyvavo rašytojai Vincas 
Gedgaudas, Mykolas Kar
čiauskas, Liutauras Degesys. 
Buvo skaitomos jų kūrinių 
ištraukos. Rašytojai su kole
gomis iš Slovėnijos pasikeitė 
nuomonėmis apie tautinių 
kalbų išlaikymą, aptarė to
lesnio bendradarbiavimo, 
kūrinių vertimo planus. Kul
tūros savaitę užbaigė solistės 
Jurgos Šeduikytės koncertas. 

Australija 
A.a. Edvardas Duchaus

kas-Dukas, 83 metų, mirė 
spalio 1 d. Adelaidėje. Velio
nis gimė 1~24 m. lapkričio 3 d. 
Kaune. Cia buvo įstojęs į 
Aukštąją technikos mokyklą 
Kaune studijuoti elektroni
kos. Organizuojant Vietinę 
rinktinę, stojo į jos Karo mo
kyklą Marijampolėje. Vokie
čiams likvidavus Vietinę 
rinktinę, Edvardas kurį laiką 
slapstėsi, vėliau pakliuvo į 
vokiečių kariuomenę, o ka
rui baigiantis atsidūrė Vo
kietijoje. Apsigyveno Schwa
bisch Gmuend pabėgėlių sto
vykloje. Aukštojoje techni
kos mokykloje tęsė mokslą 
ir baigė elektroniką. Vėliau 
1949 m. atvyko į Australiją. 
Baigęs darbo prievolę, apsi
gyveno Adelaidėje ir darba
vosi elektronikos inžinieriu
mi. 1950 m. vedė Birutę Gu
daitytę. Šeima susilaukė sū
naus Raimondo ir dukros 
Vilijos. E. Dukas dalyvavo 
bendruomeninėje veikloje, 
dainavo vyrų oktete ir mišria
me chore "Lituania". Išėjęs į 
pensiją, įsteigė pensininkų 
klubą, kuriam ilgus metus 
vadovavo. Laidotuvių apei
gos vyko Lietuvių katalikų 
centre. Koplyčioje gedulines 
Mišias atnašavo kun. Juozas 
Petraitis, giedojo Šv. Kazi
miero parapijos choras. At
sisveikinimo žodžius tarė sū
nus Raimondas, pensininkų 
klubo vardu - Vytautas Sko
beika, draugų vardu - Vikto
ras Baltutis, plačiau apibūdi
nęs velionies nueitą gyveni
mo kelią. Velionies liūdi žmo
na Birutė, sūnus Raimondas 
su šeima, duktė Vilija, arti
mieji, draugai ir pažįstami. JA 
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Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 
Dvasios mokslai Jpač uti

mai abipusiai siejasi su meni
niu imlumu ir jautrumu ir to
dtl gali pretenduoti i savą fi
loaofini ar teatrini autentiiku
mą. Damam mcninintui. in
teligentui, pedagogai nlldie
nos pasaulis atrodo apimtu 
"Visiškos nmtdes; ii čia visuo
menėje gajua potraukis nar
h>•ihms, alkoho1izmui, lei
mos ir visos bendruomenės 
bizė. Bet vba tai kyla ne to
dėl. kad taip autvark.ytas pa
saulis. 'liti tik mllsų didėjančio 
noro llopija: juk noras pagim
do mūsų pasaųlio vai7.dą. au
turdamu savo aavybių pro
jemją &Uičiausioje šviesoje. 
Pasaulio vaizdas, kokj šian
dienmatomc, siaubingaa. 'Ibkj 
ji formuoja nūdienos masinė 
kultllra, radijas, televizija, fi.-
niaŲJafda 

Bčit1 hcftia, niW.. biti 
11bnaam. •• 

Teatrinės veiklos reikšmė 
Vaidinimai turėjo lemiamą vaidmenĮ tautinei sąmonei 

ir gimtajai kalbai stiprėti 

l'&ftlml!do doro (XIX l., dahartlnl1 Ulmla'gi1 rajonai) lie
lalllos. S:,datw lle rimai pnijo lllkaupta 't'llbdaojamojo Ir 
ta~ m~o ~'!!.rUa. dldlhlle '!!~bel ':"'m.tntn'!'I 
P'""f1PU n:qti m.qia11lm1 1pekt•Jctim bei -.-1• pmmgq 
Lietamlje tblu(jrafUomla 

vaidino; įkuriamas pirmasis 
'Vieiaais Vililiaus miesto teat
ras (1785-1864), prie kurio 
vairo stovėjo vila eilė ilkilią 
teatro asmenybių, turėjuaiq 
lietllvilko, lenkillm ir ru&iiko 
kraujo. 'Dlčiau visi jie buvo 
LDK piliečiai. Tuo tarpu le-·a · -•-·-~ :1..w.:.to,,; iki. mat 81 ucu; -~ .., sa-
varankiškų lietuviq tultiiroa 
latq subrandinti mokyklinia
me teatre atsinduaias epizodi
nes šio midrawi meno b:yptis. 

LimmJs Did!iosios Kimi-
-:i-~ kil • . „ 11- ._, 
paaa„„o~ ••ngieJl Alfitt uu• 

zenW:ijai it patogiam gyveni
mui skirtą. atvirą ir laisvą dva
rą, apsuptą aod11, tvenkiniq 
bei meno kūriniq, sujungtq i 
harmoningą viaum'- Iinyko 
aukštos gynybinės tvorm, di
džiuliai vartai, buvo atskirta 
ūkinė ir reprezentacinė dalys. 
Planuojant pastarąją laikytasi 
centro, harmonijos princip11. 

Nuo didDiq prie bdalliq 

pačiam, tačiau tuo metu dva
ruose susiformuoja imantrioa 
pramogavimo fonnos. 

Malomunq kudieJųW 
Daugelio dvarininkų gy

-renimas XIX i„ o ypač jo pra
džioje, išsiskyrė į miesto ir už
miesčio gyvenimus. Pavasa
rius ir Vlllllll'llll turtingieji ps.
praatai leisdavo savo dvaruo
se ir dvareliuose mmiesčluo
se, o atėjus šaltesniam metlĮ 
~i s~uodavo i Yilni, 
vadmamaJam kamaval111-lai-
1otarpiui tarp Advento ir Ga
vėnios. Žiemm linksmybės ir 
žmonėjimasis turėjo it prakti
nės relldmčs-jaunuoliai, lan
kydamiesi aiistokratų salo
nuose, išmokdavo aukltuo
menės manierų, igydavo 
bendravimo ir gyvenimo įg11-
džiii. Panelės turėdavo progą 
pasirodyti, o jų tėvai ar globė
jai - surasti atialai tinkamą 

nors kolekcionuoti, rinkti se
nienas, fotografuoti, taigi įsi
vyrauja. naujos, gerokai ra
mesnės laisvalailci.o leidimo 
formos. Kilmingiesiems jau 
ne gėda būti lciirėjais profesio
nalais, tad kai kurie ill jų tam
pa net gan aukšto lygio meni
ninkais. lstorizmo stiliaus 
Vaitlruškio dvaro (dabartinis 
Ukmergės rajonas) rūmai, 
gaila, beveik neišlikę, garsėjo 
biblioteka, vaizduojamojo ir 
taikomojo meno vertybėmis. 
XIX š. pabaigoje perstatytą 
l1lm'Ų oficinos centrinėje da
lyje buvo jnmata dviejų auli
UĮ pastato aukščio teatro salė. 
Manoma, jog ją j.9ireugė dvaro 
savininku Stanislovas Kazi
mieras Kosakovskis, žymus 
mėgėjų teatro entuziaata.s. 
Oficinoje taip pat buvo ireng
ta ir didžiulė biblioteka bei 
dalis !eim.yninio archyvo. Čia 
buvo saugoma apie 12000 vei
talą lenk\I, prancūzų, 1"U8'Ų. 
wkieQų kalbomis, seniausieji 
birių sukurti net XVII š. pra
džioje. R1lmus puošė daug ita
lų, lenkq, Stanislovo Felibo 
KosaktMkio tapytq darbų, se-

Anbčiau mes manėme, 
tad šis pasaulis egzistuoja 
pata savaime ir nepriklauso 
nuo mūsq. 'Dli!iau šiandien 
mob!ininkaj sutinka su mūsę 
pasaulio tyrimo būdais. Juk ir 
jie patys. atlikdami ekaperi
mentua, tyrinėdami tikrovę 
priartėjo prie tokios išvados. 
Jie "perjungė" suvokimą i 
lm.ogaua 'Yidq ir i lm.ogaus vi
dq perkėlė išorinio 'Y)'bmo 
prlef.astia. Pus pasaulis ncpa
likcis. Dievo 11\Jlmrtas paaaulia 
- aullčiaasioji lvieaa, esanti 
absoliučioje :nimybėje. Astro
fizikai, pavyzdliui, tvirtina, 
tad Visata - viena mintis, 
kryptingas protaa. Ekologai 
priėjo išvadų. kad mūsų pla
neta su savo atmosfera ir vi-
aais gamtos reil1rjniai• elgiasi 
taip gyva b~. turinti protą 
ir veibmų programą, ir b.ip 
gyvu objektas reaguoja i mus. 
1"trologai tvirtina, tad teat-

ką - beveik iki XIX l. vid. -
laikėnegubeturė~pajamųm 
kokios non kitos profesiona
lios wik1cs nei įprastos dvari
ninkq lėšos iš valdomq .lemiq. 
'Ikd kilminRi'l kasdienybė, 
ypač po Lietuvos ir Lenkijoa 
valstybės pastudnio padaliji
mo, bi bajoni neteko tiesio
ginio baito valdymo teisių, 
tapo sunkiai atllkiriama nuo 
laisvalaikio. Vienas geriauaiai 
tq laikų pramogq kultūrą at
spindinčiq liudytojų - dvarq 

Lietuvos ir Lenkijos vals
tybės gyvavimo metu pagrin
diniai kultūros puoselėtojai 
buvo didOOĮ dvarai, kur llllltll
ra atliko tiek reprezentaci:ni 
vaidmenį, tiek ir tenkino este
tikos poreikius. Sekdami b
raliaua dvaru, LDK didikai 
rėmė knygų vertimus ir leidy
bą, mo.kslo tyrimus. Jq dva
ruose kūtė teatro IJUpės, buvo 
išlaikomi kompozilx>riai, poe
tai, kviečiami žinomi meni
ninkai. Didikų rankose buvo 

Uktrakio riimaĮ (DX L) parima - "riena1 iymiqjo pranciių 
lirUbnaizdiio uchitrJdn P.dmrdo FranlllUI Andre kiirilllq -
tnclfclnt aakltaom•• pamaw&jtmo 'rieta, nutulriama 
J'Gmqdalll 

DkU.lu1f nz!tlenclntq Ulatratio llmq (XIX l.) taua - p1llM 
rieta aplnl&tl po kojoml• telkianti eleų, Istorinę 'lhlkų 
ulos pili 

koncentruota tikroji krašto partnmi. JCam.avalo metu Vil
valdžia - ją dvaruose buvo niuje Unbmintaai. ypač alcty
formuojama ir smulkiąją ar viai - buvo rengiamos temi
bežemių bajorų politinė orien- nės kostiumų puotos, teaUali
tacija, jie rėmė ar net išlaikė zuotosšveDtės,Jruriamigyvieji 
įvairių (neretai ir reform.ac:i- pave.ikslai, kuriuos ypač mėg
jos) krypčių religiniii bend- davo jaunos panelės, taip ga
ruomeniq veiklą, fina113avo lijusios būaimiems jaunikiama 
lventoviq it vienuolynų staty- pasirodyti. romėną ar graiką 
bas. Padėtis ima keistis isi- deiviq, mūzų ar kitokiaill idca
galint ŠVietimo epochos vcr- liais pavidalais. Populiarūs 
fybėms - išsilavinimas tampa būdavo ir profesionalūs bei 
prmtilo reikalu. o pasieitua mėgėjiški spektakliai, blriuo
politinei būklei dar ir garan- se nevengdavo vaidinti ir pa
tnoja amulkiems ar beh:miams tys lnlmingicji. 'Ibki.Cl.'I pramo
bajorams galimybę uhidirbti. goa darė įtatą ir provincijos 
Didikai pamalu patys imasi dvarų gyvenimui, kur taip pat 
kūrybos. LDK kultūroje vy- nevengta kurti mėgėjiškų vai.
raujanti vaidmeaj perima dinimų ivairių šeimyniniq 
smulkieji bajorai. Si tellden- švenčių proga. rengti kostiu
cija ypač austiprėja XIX š. - mų vakarų ar knrti gyvųjų pa

raa gerlaųsiai atspindi it jaučia ir dvatcliq tinklas, apimantis net it snmlkia11sio bajoro dva- veiblų. Prasidėjus gavėDiai ir 
vidUŲ pasaulio bendruomenė& "Visą buvusios valstybės terito- telyje paprastai atsirasdavo aprimus linksmybią šu.rmu
pullą. Kiti moblai dvasinės riją. Stiprėjantys ekmlominiai, nedidelė biblioteka, pianinas. liui, aukštuomenei išsiskirs
lrlzės nesuvokia, nes susitel- politiniai ir tultDriniai i:yšiai Bsilavinimui tapus mada, rim.- čius i savo dvarelius, kultūri
tia. i pelmĮ, pajamas. Šiandien, su Vabrq Europa XVI š. pa- ti pokalbiai moblo ar kultū- nis gyvenimas neapmirdavo -
tai daugėja agresyvią vady- baigoje lėmė bajorų gyveni- ros temomis salonuose išm&- laisvalaikis būdavo lcicUiamas 
bos aprailkų, žmonės vi1 la- mo būdo pokyčius. Iki. tol 13- mia tulčias kalbas. Vietoje rengiant knygą skaitymo bal
biau aickia dvaaini1Į vertybiq. vcm~ uždaro tipo patogiose jprastų pasilinbminimo for- su, literatūrinius vakalu&, ul
Didėja suaidomėjimaa mūsq sodybose, pimliausia stambūs mą - lėbavimo, kortų - pra- siimant daile, rankdarbiais, 
Lietuvos senove, kultūra. pa- bajorai ir didikai ėmė keisti dedama skaityti knygas, indi- m112:ikine kūryba. Po 186.3 m. 
pročWs. XVI l. auilcatėjo di- savo aodJlnt vaizdą. Jiems pa- 'Vidualiai kurti. Į kultūros var- mkili.mo caro valdžiai pradė
dikų, k.unigaikll!iq teatrai: tiko keliaujant ar studijuojant totojų būri jsittaukia ir kil- jus represijas ir isivyravus slo
Oginskių, Radvilą, ~nhau- Europos universitetuose pa- mingos moterys. Panelei tam- giai nuotaikai, tendencija ul
zq, Sapiegq ir lci.tq dvaruose stebėtas vakarietiškas gyveni- pa privalu ne tik gražiai siu- siimti rimtesne veikla ypač 
ikuriamos teatro 1tudijos, iš mo būdas - atriros erdvės ir vinėti, bet ir išmanyti apie stiprėjo. Dvarininkai vis la
ul.sienio pabieati pedagogai bendravimas. Palladio ir kitq naujausiit literatūrą, muziką biau užsisklendžia savo dvare
ruošė aktoriua, patys didikai Europos architektų kūrybos ar dailę. Si kultūrinė veikla, liuose ar kuo ilgiau būna už
vertė, kiirė dramos kūrinius, pavyzdiiai propagavo repre- žinoma, buvo skirta tik sau sienyje, madinga tampa ką 

noviniq ginklų. indą, senojo 
Egipto meno kolekcijo.'1. Vait
kušk.io dvaras garsėjo ir tuo, 
jog čia gyveno ir vieDllll aist
ringiausių to meto Lietuvos 
fot<>gl'8fii - Stani.!llOYaS Kosa
l:ovskis. Deja, prasidėjus l
ajam pasauliniam karui ver
tingiami rinkiniai buvo išvelti 
i Rnsiją. dalis pateko i Leukiję 
ar visiškai. dingo. 1ik nedideli 
jų fragmentai saugomi muzie
juose ir bibliotekose. Patys 
rūmai, netekę šeimininki1, lai
bli bėgant sunyko. Neoklasi
cistiniai Tiškevičių Uhtrakio 
dvaro romai illiko iki liol ir 
la.ikomi. vienu ryškesniii XIX 
l. pabaigos tradicinės lenką ir 
lietuvių rezidencii'l architek
tūros pavyzdžiu. Rūmai su
projektuoti Juzefo Husso, 
garsėja f;ymiojo prancūzą 
kraštovaizdžio architekto 
Eduardo Fransua Andre su
planuotu parku. Vienas ryš
kesnių rūmų elementq - di
džiulė teralla antef.erolcranto. 
Ji ifengta ant il lauko rieduliq 
sumūrytos sienos, kurios kam
pai puo~ti raudonomis plyto
mis, todėl turi ir grnybinio 
charakterio bmotą. čia pui
kiai atsiskleidžia praeities kll
mingųjq gyvenime vyravusi 
rafinuotų, intelektualių pra
mogaĮ kuJtūr.i, mokėjimas ver
tinti gamtos, praeities hveaį. 

(Ntn. E. Malinto) 

O llliis lwMiu lidrailim W, /Kaip,__, llliis ~ rii{)41. l B"""""' Wn 'Bt ir-., 1 na +"IWi' ė+ffwiy Ir tlltlbl 
B, Jllllli:i. """'1Jl WN.1,,,&J ""llo flltGldio, / MrlJdU"""""' /Ir l'" 'ti lllo .,.„ (Adomas Jaldtas) 

(B. Bnwdtinnis) 



Knyga apie Jiezno partizanus 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

2007.X.20 Jiezno kultūros 
centre vyko knygos Amžinieji 
ąžuolai apie tų apylinkių par
tizanus sutiktuvės. Autorė -
Bronislava Vinskienė - Tėvy
nės sąjungos narė, buvusi par
tizanų ryšininkė, lietuvių kal
bos ir literatūros mokytoja, 
kraštotyrininkė. Knygoje su
rinkta apie 150 partizanų ir jų 
rėmėjų biografijų, o suminėta 
daugiau kaip 300 partizanų 
pavardžių. 

Atrodo, daug knygų yra 
išleista apie laisvės kovą, par
tizanus ir okupacijų žiauru
mus, bet dar daugiau liko ne
aprašyta, neįamžinta, lieka 
nepaminėti konkretūs žmonės 
- partizanai, jų rėmėjai. Nuei
na į užmarštį jų idealai, jų žyg
darbis, jų tragedija, artimųjų 
skausmas. Lieka daug nežino
mų laisvės kovotojų, mūsų tau
tos didvyrių. Tai labai gerai su
prato Prienų rajone, Strazdiš
kių kaime, gyvenanti Bronis
lava Vinskienė. 

Leidinio ištakų reikia ieš
koti Bronislavos jaunystėje, 
kai jai, penkiolikmetei mer
gaitei, partizanų ryšininkei 
gimtajame Sobuvos kaime, to
se pačiose Jiezno apylinkėse, 
būrio vadas Juozas Andrule
viči us-Auksin ukas davė už
duotį: surinkti kiek galima 
daugiau medžiagos apie parti
zanų kautynes, žuvusius parti
zanus. Ji neužmiršo žuvusio 
vado priesakų ir visą savo są
moningą gyvenimą rinko me
džiagą. Taip darė ir sovietiniais 
metais, užrašus slėpdama že
mėj e. Pateikiama medžiaga 
apie partizanų kautynes su 
okupacine kariuomene ir jos 
talkininkais stribais Jiezno, 
Stakliškių, Butrimonių apy
linkėse, apie nežmoniškus kan
kinimus, nužudytų partizanų 
kūnų niekinimą Jiezno mies
telio aikštėje, stribų piktada
rybes ir kt. Autorė yra šių Lie
tuvos didvyrių amžininkė ir 
kai kurių įvykių liudininkė. 
Dauguma minimų žmonių yra 
buvę jos kaimynai, pažįstami. 
Knygoje pasakojama daug vie
na už kitą tragiškesnių istorijų. 

Knygos sutiktuvėse daly
vavo daug autorei dėkingų 
partizanų palikuonių. Viena 
iš jų - partizanų vado Antano 
Rutkausko-Žemaičio dukra 
Onytė ir trys jos broliai. Že
maitis išėjo į mišką kovoti, na
mie palikęs jauną žmoną ir 8 

Knygos autorę Bronislavą Vinskienę sveikina marti ir 
vaikaitis 

Bronislavai Vinskienei už didžiulį darbą dėkoja Prienų 
rajono savivaldybės vicemeras, Tėvynės sąjungos skyriaus 
pirmininkas Kęstutis Palionis 

vaikus. Šeima, kurioje vyriau
siajam buvo 16, o jauniausiam 
- nepilni metukai, buvo iš
tremta į Sibirą. 1947 m. šešio
likmetė Onytė pabėgo į Lie
tuvą, į mišką, pas tėvelį. Stak
liškių apylinkėse, Gojaus miš
ke, ji susitiko su tėveliu, bet 
po kelių mėnesių Žemaitis žu
vo apsuptyje. Onytė liko vie
na, septynerius metus okupa
cinė valdžia skelbė jos pa
iešką. 

Praėjusią vasarą šių eilu
čių autorei Pelekonių kaime 
vykusioje konferencijoje teko 
girdėti, kaip vietinė mokytoja 
būsimosios knygos autorei 
tėškė į akis: partizanai - tai 
banditai. Todėl manau, kad 
labai gerai, jog išėjo ši knyga: 
gal minėtai mokytojai ir į ją 
panašiems atsivers akys. Tik
riausiai juos suklaidino oku
pacinių laikų mokykla, oku
pantų rengti vadovėliai ir vis 
dar įtakingi buvę okupacinės 

valdžios pareigūnai. Naujoji 
Lietuva taip pat nepadarė vis
ko. Pavyzdžiui, ji nesudarė 
prideramo požiūrio į partiza
ninį karą. 

Naujosios Lietuvos vado
vėliai turėtų skelbti, kad par
tizanai buvo mūsų kariuo
menė, kuri kovojo su sveti
maisiais - užgrobėjais ir jiems 
tarnavusiais. Vyko žūtbūtinė 
kova už gyvenimą arba mirtį, 
kurią tada Jie pralaimėjo. Bet 
Lietuvos jie nepralaimėjo, ko 
kai kas iki šiol jiems negali at
leisti. Knygos sutiktuvėse au
torę, daugelio paminklų par
tizanams iniciatorę, sveikino 
bendražygiai, taip pat Prienų 
rajono tarybos vicemeras ir 
TS skyriaus pirmininkas Kęs
tutis Palionis, naujasis Jiezno 
seniūnas Arūnas Vaidogas, 
kuris, pavartęs knygą, vienoje 
nuotraukoje tarp neatpažin
tųjų partizanų atrado ir savo 
senelį. 

Jiezno kultūros centre į Bronislavos Vinskienės knygos sutiktuves susirinko buvę partizanai 
ir jų palikuonys 
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lU KULTORINEJE VEIKLOJE 
Pirmoji lietuviška roko 

opera Meilė ir mirtis Veronoje 
šiemet šventė 25 metų su
kaktuves su spalio 6 ir 7 d. 
"Siemens" arenoje atnaujin
tais Aido Giniočio režisuo
tais spektakliais. Pagrindi
nius vaidmenis paruošė 
Mantas J ankavičius (Ro
meo) ir Inga J ankauskaitė 
(Džuljeta). Roko operos lib
reto autorius Sigitas Geda 
didžiausius nuopelnus dėl 
spektaklio sėkmės priskyrė 
dramaturgui William Sha
kespeare ir kompozitoriui 
Kęstučiui Antanėliui. "O 
mano smuikas - trečias. Tu
rėjau taikyti eiles pagal jau 
parašytą muziką. Tuomet 
tikrai maniau, kad ši opera 
ilgainiui pasens, tačiau ji ne
sensta. Be to, tai vienintelis 
būdas 'sukalti' šiuolaikiniam 
jaunimui į galvą Šekspyrą", 
- filosofavo S. Geda po spek
taklio. 

Pirmasis šios roko operos 
dar sovietmečiu išdrįso imtis 
režisierius E. N ekrošius, 
1982 m. pastatęs ją Valstybi
niame jaunimo teatre. Tuo
met žinomiausius įsimylėjė
lius vaidino trys aktorių po
ros: Janina Matekonytė su 
Vytautu Taukinaičiu, Kristi
na Kazlauskaitė su Sauliumi 
Bareikiu ir Violeta Podols
kai tė su Kostu Smoriginu. 
Meilė ir mirtis Veronoje buvo 
rodoma 1988 m. ir JAV (Či
kagoje ir Madisone) anglų 
kalba. 1996 m. E. Nekrošius 
vėl grįžo prie šios roko ope
ros ir ją režisavo Kalnų par
ke per LIFE festivalį. Tuo
met joje vaidino Brigita 
Bublytė su Česlovu Gabaliu 
ir Aušra Prūselaitytė su Po
vilu Meškėla. 

Trečiasis Europos są
jungos valstybių kino festi
valis įvyko Karaliaučiuje 
spalio pradžioje. Jame buvo 
rodomi ir du lietuviški fil
mai. Dalios Rust dokumen
tinė drama Matrosovka apie 
šiandieninį buvusio Gilgės kai
mo ant Kuršių marių kranto 
gyvenimą, ir režisieriaus Ša
rūno Barto Trys dienos - Ka
raliaučiuje prieš dešimtmetį 
sukurtas vaidybinis filmas 
apie lietuvių jaunuolių ke
lionę į šį miestą ir jame patir
tas meilės istorijas. Šiemet 
festivalyje buvo atstovauja
mos 22 ES valstybės. Lietu
viškąją programą festivalyje 
rėmė Lietuvos kultūros minis
terija, padedama Lietuvos 
instituto ir Lietuvos generali
nio konsulato Karaliaučiuje. 

Vilniaus teatras "Lėlė" 
spalio 6 ir 7 d.d. pastatė Vi
talijaus Mazūro režisuotą 
spektaklį vaikams Eglė žalčių 
karalienė pagal Marcelijaus 
Martinaičio (ne Salomėjos 
N ėries) tekstą. Režisierius 
teigė, kad jam šiuo metu ne
įdomi literatūrinė, istorinė, 
etnografinė Eglės žalčių kara
lienės interpretacija. Jis nau
ją spektaklį kūrė kaip "daili
ninko teatrą". Scenoje žiū
rovai išvydo įspūdingus ryš
kių spalvų objektus: "šėpą", 
"velnio galvą", skraidė "be
veik tikra" mistinė varna. 

Žilvino ir Eglės istorijos siu
žetas spektaklyje derinamas 
su sakme apie Moterį ir Vy
rą. Muziką spektakliui sukū
rė kompozitorius Faustas 
Latėnas, choreografė - Sigi
ta Mikalauskaitė. Vaidino 
aktoriai Elvyra Piškinaitė, 
Almira Grybauskaitė, Vilius 
Kirkilionis, Deivis Sarapi
nas, Olga Pocevičiūtė ir Li
jana Muštašvili. 

Tarptautinėje astrono
mijos olimpiadoje Kryme 
(Ukraina) Vilniaus Žvėryno 
gimnazijos aštuntokas Mo
tiejus Valiūnas iškovojo si
dabro medalį. Olimpiadoje 
varžėsi moksleivių grupės iš 
24 valstybių. Jiems reikėjo 
įveikti tris varžybų tarpsnius: 
išspręsti teorinius uždavi
nius, dalyvauti stebėjimų ir 
praktiniame užsiėmimuose. 
Be Motiejaus Valiūno, Lie
tuvai atstovavo Kauno tech
nologijos universiteto gim
nazijos devintokas Dainius 
Kilda, Vilniaus Grigiškių 
"Šviesos" vidurinės mokyk
los dešimtokas Ignas Špokas 
ir Jonavos J. Ralio vidurinės 
mokyklos devintokas Artū
ras Zukovskij. Visi jie ge
riausiai pasirodė Lietuvos 
astronomijos olimpiadoje. 
Lietuvos moksleiviai šioje 
olimpiadoje dalyvauja jau 
penktą kartą. Du ankstesnių 
olimpiadų dalyviai, dabar 
jau studentai, Vytis Kapo
čius ir Laurynas Pašakarnis 
yra laimėję trečiąsias vietas. 

Vilnietės grafikės Eglės 
Kuckaitės darbas Tarptauti
nėje grafikos meno trienalė
je "Transfers" Prahoje (Čeki
ja) laimėjo Didliį prizą. Lie
tuvaitės darbą geriausiai 
įvertino tarptautinė jury ko
misija, kurią sudarė meni
ninkai ir kritikai iš JAV, Čeki
jos, Lenkijos, Belgijos, D. 
Britanijos, Vokietijos. Trie
nalėje dalyvavo 60 meninin
kų iš 21 valstybės, kurie buvo 
pakviesti į renginį, nes per 
pastaruosius trejus metus 
buvo laureatais tarptautinė
se ar valstybinėse grafikos 
meno parodose. E. Kuckaitė 
XIII Talino (Estija) grafikos 
trienalėje "In Exile" taip pat 
yra laimėjusi Didįjį prizą. 

Režisierės Giedrės Bei
noriūtės filmas Gyveno se
nelis ir bobutė laimėjo pirmą
ją vietą Kijeve (Ukraina) vy
kusio tarptautinio kino festi
valio "Stupeni" Žmogaus 
teisių kategorijoje. Filme pa
sakojama apie lietuvių vals
tiečių šeimą, kuri 1948 m. 
buvo priskirta "buožėms" ir 
ištremta į Sibirą, Irkutsko 
sritį, kartu su kitais tokiais 
pat tremtiniais įsteigė ten 
Srednios kaimą, statė na
mus, augino bulves, kirto 
medžius, meldėsi, ilgėjosi 
Lietuvos, laidojo artimuo
sius. Savo senelių tremties 
patirtimis pagrįstą filmą re
žisierė kūrė naudodama ani
maciją, koliažo principu. 
Lietuvos kino programą ko
ordinavo kino festivalio 
"Stupeni" partnerė Lietuvos 
ambasada Kijeve ir Lietuvos 
institutas. GK 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. l„ 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
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AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. • •••••••• 3.00% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 3.00% 
1 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.50% 

nuo •••••••••• 7.2&% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.80% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.85% nuo •••••••••• 7.25% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.70% Neklln. turto paskola: 
5 metų 18nn. lnd611u• •••••••• 3.80% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.75% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 1 metų •••••••• &.05% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.25% 2 metų •••••••• 8.15% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.30% 3 metų •••••••• 8.35% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.40% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.45% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 3.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.70% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.85% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .5.00% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 8.40% 
5 metų •••••••• 8.50% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.25% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.25% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: 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 

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

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

e ~~!.g COf P. BROKERAGE' 

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

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 4 16-227-2008 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated, REALTORZI 

Gal padės Ivanas Krylovas? 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Jau tiek iškilių kalbininkų straipsnių spau
doje prirašyta, visuomeninių organizacijų ir 
atskirų asmenų kreipimųsi aukščiausioms val
džioms išsiųsta, o valstybės vadovai (preziden
tas ir premjeras), tarsi akli kurčnebyliai, tęs
dami antikonstitucinį flirtą su Lenkija, bando 
darkyti lietuvių kalbą: rašyti lenkų asmen
vardžius lietuviškuose dokumentuose len
kiškais rašmenimis, užsieniečių pavardes - ne 
tradiciškai, iš klausos, įvesti į lietuvišką raidy
ną x, q, w raides. 

verstas i lietuvių kalbą, neprieštaraujantis nei 
LR konstitucijai, nei Europos sąjungos nuro
dymams. Dėl nejkainojamos vertės jis patei
kiamas ištisai. 
Po ąžuolu šimtamečiu 
Lig soties kiaulė gilių prisiputo; 
Paskui nugriuvo po mediiu; 
Akis praplėlus atsibudo 
Ir rausti ąžuolo šaknis knysle sukru.to. 
"Ne į sveilcatq medžiui ta~ -
lai sako varnas iš aukštai, -

Antai Vitas Labutis rašinyje Kiek lietuvių 
kalba gali turėti ralybų? (Lietuvos aidas, 
2007.VII.28) atskleidžia, kad premjeras Gedi
minas Kirkilas ir teisingumo ministeris Petras 
Baguška pasirašė Lietuvos respublikos (LR) 
vardų ir pavardžių rašymo įstatymo projektą, 
kuriam parengti buvo sudaryta speciali darbo 
grupė vadovaujama teisingumo viceministerės 
Eglės Radušytės, kurios dauguma narių laiko
mi valstybine "paslaptimi". Kam prisireikė vy
riausybei tokio projekto, jei seimas ruošiasi 
priimti naują lietuvių kalbos istatymą, kuri 
pradėjo prezidentas, kad patenkintų saujelės 
Lietuvos lenkų ambicijas. Akivaizd~ kad pre
zidentas ir vyriausybė prievartauja Lietuvių 
kalbos komisiją ir minimą darbo grupę, verčia 
pažeisti Lietuvos konstituciją, nors nei komi
sija, nei darbo grupė dazyti rašybos pakeitimus 
neturi nei teisinio, nei dalykinio, nedarkančio 
lietuvių kalbos, pagrindo. 

Bknisi jam laknis, ir qžuolui bus bai&ta'~ 
Atsakė kiaulė: ''Ne bėda! 
Tedžiūsta, didelio čia daikto: 
Vis tiek iš jo - ma1.a nauda; 
lis buvęs ar nebuvęs - man vis viena; 
Kad tiktai gilių būt: nuo jų tunku kas dienq". 
- "O nedėkingoji! Tiesiog klausyt sunku. 
Jei savo knysi'} tu aukštyn pakeltum, 
'IUomet nepliaukštum veltui,-
Giles tas brandinu ai ant lalat'. 

• 
Nemokša tūlas tarp pelėsių 
'Ibipogi plūsta mokslo šviesą 
Ir mokslo veikalus visus, 
Nejausdamas, kad jis ragauja jų vaisius. 

(Iš rusų kalbos vertė 
V. Rudokas) 

Didžiausias mažųjų tautų turtas yra jų 
kultūra, kurios sudedamoji dalis - kalba. Lie
tuvių kalba laikoma Europos kalbų šaknimis, 
lietuvių kalba - pats seniausias ne tik Lietu
vos, bet ir Europos kultūros šaltinis, todėl ji 
itin vertintina bei gerbtina. Jos šaknų knaisio
jimas, šakų laužymas ar lapų draskymas pri
lygsta kultūrinio paveldo darkym~ didžiausiam 
nusikaltimui Tuutai. 

Kadangi aukščiausi šalies vadovai negirdi 
iškilių savų lietuvių kalbos specialistų, kviečiu 
į talką kitos, gal vadovams priimtinesnės šalies 
atstovą Ivaną Krylovą. Jei jiems Lietuvos 
konstitucija "neįkandama" ar laikoma neįpa
reigojančiu įstatymu, siūlau skaityti minimo 
atstovo dokumentą, pavadintą Kiaulė po ąžuo
lu (Ivanas Krylovas, Pasakėčios, Vaga, Vilnius, 
1977). Dokumentas rašytas labai seniai, dar 
gerokai prieš minimus metus, tačiau kaip ne
prarandantis didaktinės reikšmės, keliskart 

Tuatleidžia Lietuvos valstybės vadovai už 
siūlymą remtis kitos valstybės atstovo grubiu, 
tačiau išmintingu pamokymu; jei savo teisi
ninkų ir kalbos specialistų balso negirdi, ki
tokio būdo jiems atverti ausis sunku rasti. 

Seksualumo klausimu 
DR. RŪTA GAJAUSKAITI:, 

krlmlnolog6 

Keliasdešimt minučių trun
kančiomis ovacijomis, pagar
biai atsistoję dėkojo konfe
rencijos dalyviai pranešėjui 
Danieliui Ange (Prancūzija) 
už nuoširdų, jausmingą ir iš
samų pranešimą. Ne už bet 
kokj- o pačia aktualiausia bei 
ypač opia seksualumo tema! 
Ir nepaprastai svarbiu šiandi~ 
nai požiūriu-kaip šį klausimą 
išgelbėti nuo vulgarinimo, iš
kreipimo ir pražūties. 

Siandien, kai sekso revo
liucija triuškinančiai žengia 
per pasaulio valstybes, naikin
dama moralines valstybes, šei
mas, griaudama tautines tra
dicijas ir visuomeninę sanldo
dą, šiandien, kai sekso revo
liucijos fronto linija peržengė 
privačios erdvės rubikoną ir .iš
siliejo į gatves, kai pradėjo įta
koti politinius sprendimus ir 
įstamleidystę, vienuolio Da
nielio Ange pranešim.e nagri
nėtos lytiškumo ir seksualumo 
problemos teologijos ir dva
singumo požiūriu staigiai pa
kylėjo šią iki purvo suvulga
rintą temą i visai kitą lygmenį! 
Buvo priminti gražūs ir pras
mingi meilės žodžiai ir tikslai 
bei jų pasekmės - nemirtin
gumas atgimstant savo vai
kuose ir vaikų vaikuose. Nes 
tik mylintis žmogus gyvena 
pilnavertį gyvenimą ir lieka 
nemirtingas. Buvo grąžinta 
pačio žmogiškiausio jausmo -
meilės - raidos, klestėjimo ir 

puoselėjimo vienintelė forma 
- šeima, jos užduotis visuo
menėje, tautoje bei valstybėje. 

Ilgą laiką tarnaujantis ho
moseksualių asmenų sielova
dai, kunigas atrado tą pačią 
jautriausią žmonijos jausmų 
raidos grandį, kuriai reikia 
supratimo, atlaidumo bei at
jautos ir skubios pagalbos. Su
jungtomis pajėgomis būtina 
gelbėti žmogiškuosius jaus
mus, išsaugoti šeimą - pasau
lio pamatus, apginti meilę -
žmogiškumo aukščiausią ap
raišką, suformuoti ir nukreipti 
teisinga linkme homoseksua
lių asmenų jausmų ugdymą, 
užsibrėžiant tikslą - pašauki
mą į skaistumą, kaip pačią 
aukščiausią krikščioniško to
bulumo formą. 'Ilun tik reikia 
visuomenės atitinkam.o supra
timo ir homoseksualių asme
nų specialaus auklėjimo, susi
tvardymo ugdymo, bet jokiais 
būdais ne nusikalstamos tole
rancijos propagavimo, kuris 
juos stumia į atskirtį ir palieka 
visuomenės nepriimtais. Tuo 
pačiu labai pažeidžiamais ir 
apsukruolių greitai jtraukia
mais į šitą liūną. 

Krikščioniško požiūrio i 
homoseksualus ir nuoširdžios 
pagalbos gerąja patirtimi kon
ferencijoje pasidalino Toni 
Dolfo-Smitas. Jo daug vilčių 
teikiantis pranešimas parodė, 
kad dauguma atvejų homo
seksualaus potraukio ištakos 
siekia ankstyvosios vaikystės 
laikotarpį, kuris keičia ne as-

menybę, o tik jo santykį su .ki
tais. Tuigi, įmanoma tą santy
ki keisti, nepažeidžiant susi
formawsios asmenybės. Pra
nešėjo 15 metų darbo patirtis 
su homoseksualiais asmeni
mis, sprendžiant lytinės tapa
tybės ir seksualinės orientaci
jos problemas, atrinko pačius 
priimtiniausius kelius proble
mai spręsti. Tu.i pasitikėjimo 
ugdymas, gebėjimas priimti, 
bendrauti, jaustis saugiam. Iki 
70% siekiantys teigiami rezul
tatai rodo vykdomo darbo tei
singą kryptį ir tikėtinas geras 
perspektyvas ateityje. 

Apie homoseksualumo 
psichologines šaknis labai 
profesionaliai pranešime iš
dėstė gydytojas psichotera
peutas Gintautas Vaitoška 
(Lietuva-Austrija). Diskusijų 
metu dar ir dar kartą buvo pa
sitikslinta, kad homoseksua
lumas neturi jokio ryšio su ge
netika - tai grynai žmogaus 
psichinės veiklos sritis. Spe
kuliatyvūs pranešimai apie 
įgimtus lyties tapatumo trūku
mus tolimesniuose medicini
niuose tyrimuose nepasitvirti
no, tačiau pirm.o efekto ir po
litinio spaudimo jtakoje ho
moseksualai buvo išbraukti iš 
ligų sąrašo. Vėliau sąrašai taip 
ir liko neatitaisyti, nors ego
sensorinis homoseksualizmas 
kaip sindromas ir toliau psi
chiatrų diagnostikoje egzis
tuoja. Tui dar kartą patvirtino 
teigiamų rezultatų realumą 
(iki 70% ), taikant tinkamą as
meninę terapiją, o ne vykdant 
psichinio ligonio užgaidas chi
rurgiškai keičiant lytj. 

Nukelta i 11-tą psl. 



Metinėje tradicinėje tremtinių bei politinių kalinių šventėje Ariogaloje 2007 m. vasarą. Iš k. 
Tėvynės sąjungos Alytaus miesto skyriaus pirm. Rima Rakauskienė, jos tėvelis partizanas 
Vytautas Nanartonis, motina p. Nanartonienė ir sūnus T. Rakauskas Ntr. S. Peštenienės 

Seksualumo ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Genetika juk lieka ta pati - taigi asmeny
bės susipriešinimo su savimi priežastis nepasi
keičia, o tik paaštrėja. 

Labai subtiliai savo pranešime Irena Eglė 
Laumenskaitė (Lietuva) pasiūlė suvokti save 
ir aplinkinius, priimti tokiais, kokie esame, 
nesistengiant vienodai įvertinti ir vienodai 
elgtis. Antai, būtina skirti gėjus nuo homosek
sualų. Pirmieji priklauso bohemai (linksmi ir 
ištvirkę), o antrieji - nelaimingų tėvų nelai
mingi vaikai. Pastariesiems ir turėtų būti skir
tas specialių valstybinių institucijų dėmesys, 
konsultacijos ir santykių keitimo programos. 
Gėjų atžvilgiu - taikomos įvairios įstatymais 
nustatytos elgesio normos. Toks diferenciuo
tas požiūris padėtų efektyviau taikyti pasau
gos priemones ir tikėtis kuo palankesnių visuo
menei rezultatų. 

Pažymėtina, kad Lietuvos konstitucijoje 
(25 str.) įtvirtintas dorovės pirmumas, jos gy
nimui netgi apribojant asmens teises ir laisves! 
Būtent šiuo pirmumu buvo pasinaudota, už
draudžiant gėjų demonstraciją Vilniuje. Pažy
mėtina, kad tokios normos, ginančios dorovę 
yra ES bei tarptautiniuose teisės aktuose, ta
čiau prisidengiant lygių galimybių įstatymu 
seksualinės mažumos siekia ir įgyvendina tei
sės pakeitimų importą iš ES į narių teisėtvar
ką. Ir šiam reiškiniui turime priešnuodį - Lie
tuvos konstitucijos 25 str., kuriame įtvirtinta 
ne tik mažumų teisės, bet ir draudimas teikti 
joms privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo ar 
pažiūrų pagrindu. Pažymėtina, kad nėra sąvo
kos "seksualinės mažumos", o tik "lytis". Ant
ra vertus, LR konstitucija yra aukščiau už ES 
sutartį ir įstamleidžiai (seimas) neprivalo per
kelti ES įstatymus prieš savo rinkėjų valią. 

Spalio 8-tą dieną įvykusi seime konferen
cija apie lytiškumą ir homoseksualumą orga
niškai buvo pratęsta spalio 12-tą. Tarptautinė
je konferencij9je apie šeimą besikeičiančioje 
visuomenėje. Sie klausimai kaip bazė ir ant
statas - neatskiriamai susiję, kaip priežastis ir 

pasekmė bei tiesiogiai įtakoja visuomenės su
dėties vystymąsi ir klestėjimo tendencijas. 

Konferencijoje buvo pateikti mokslinių 
tyrimų rezultatai apie individo įtaką šeimai, 
šeimos vaidmuo ir privalumai vaiko vystymui
si, šeimos politikos tendencijos ES ir esamos 
neigiamos pasekmės vaiko gyvenime. Tai ne
pilnoj e šeimoje, įvaikintoje šeimoje, "donorų" 
vaikų padėtyje, homoseksualų šeimose. Visais 
aspektais išnagrinėjus naujoves ir naujadarus 
santuokų sudarymo ir šeimos srityje konsta
tuota, kad suaugusiųjų eksperimentų įkaitais 
ir nukentėjusiais lieka vaikai. Pasiteisina visose 
tautose žinoma taisyklė - pas nelaimingus tė
vus auga nelaimingi vaikai. Logiška, kad ir vi
suomenė, susidedanti iš nelaimingų individų, 
negali būti laiminga, kūrybinga, o tuo pačiu ir 
beshystanti ar klestinti. 

Siandien masiškai propaguojama ir prakti
kuojama suaugusio teisė išsituokti arba net 
neregistruoti santuokos praktiškai anuliuoja 
jų pareigas vaikams, nes vaiko teisės tiesiogiai 
priklauso nuo suaugusiojo. Taigi vaiko teisės 
dažniausiai pažeidžiamos tėvams sprendžiant 
savo interesus. Dalis visuomenės ciniškai mai
šo vaikų ir tėvų poreikius. Ypač tai agresyviai 
pasireiškia vienos lyties (homoseksualų) šei
mose. Jose vaiko teisės pažeidžiamos šimtu 
nuošimčiu tiek vaiko būsimo seksualumo at
žvilgiu, tiek biologinių ar socialinių tėvų-moti
nų atžvilgiu, tiek dokumentinių duomenų įra
šų - taigi visuomenės atžvilgiu. Čia vaikas ne
tenka visų savo teisių ir yra priklausomas nuo 
iškrypusių tėvų įgeidžių. Kai kuriose šalyse 
valstybė įstatymuose įtvirtino tokį vaiko teisių 
pažeidimą. 

Lietuvos konstitucija bei seimui pateikta 
valstybinės šeimos politikos samprata gina 
šeimą, kaip vienintelę pilnaverčio individo ug
dymo aplinką, tuo pačiu globoja ir ginamo
tinystę, tėvystę ir vaikystę. Seimas šią sampra
tą priėmė pirmu skaitymu beveik vienbalsiai. 
Tikėtina, kad gruodyje, kai šis dokumentas 
turės tapti įstatymu, seimas taip pat vieningai 
balsuos už kiekvieną straipsnį atskirai, tuo 
įtvirtindamas istoriškai susiklosčiusias šeimos 
vertybes, o tuo pačiu garantuodamas visuo
menės vystymąsi ir valstybingumo įtvirtinimą. 

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 ir t.t. p teiraukitė ! 

VISUOM T ruo"iamo maldininkų kelionė -
Roma Liurda Fatima 

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

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

MEDELIS CONSULTlNG #1202-50 Elm Dr.E., Misslssauga, ON, LS.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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MllSSISSAUGOJE 

2007.XII.4 Nr. 49 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

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-mai l: 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. Te l. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
Toronto Baltlc Hockav Charltv Gama 

LATVIANS vs. LITHUANIANS 

Saturday, December 15, 2007 
5 pm to 6 pm 

Varsity Arena - University of Toronto -
275 Bloor St. West 

AI/ proceeds from this event will be donated to benefit 
Kristus Darzs & Labdara Nursing Homes 

Admission - suggested donation $1 O per adult 
For further information or to participate in Toronto 

Baltic Hockey 

please call 416-672-6888 or 
email prbrivins@yahoo.com 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) elitinio poskyrio rung
tynėse pirmą kart~ šį sezoną 
susitiko Kauno "Zalgiris" ir 
Vilniaus "Lietuvos rytas". 
Pergalę po atkaklios ir įdo
mios kovos rezultatu 80:72 
nusinešė žalgiriečiai. 

• Pirmąją nesėkmę UL
EB Eurolygos krepšinio var
žybose patyrė Vilniaus "Lie
tuvos ryto" krepšininkai. Jie 
įtemptose rungtynėse namuo
se rezultatu 70:77 nusileido 
Stambui "Efes Pilsen" (Turki
ja) klubui. Trečią nesėkmę 
ULEB Eurolygos krepšinio 
varžybų penktojo rato rung
tynėse patyrė Kauno "Žalgi
rio" komanda - po atkaklios 
kovos rezultatu 70:78 nusilei
do pirmenybių vicečempionei 
Maskvos CSKA (Rusija) ko
mandai. Antrą pralaimėjimą 
iš eilės patyrė ir Eurolygos FI
BA moterų pirmenybėse žai
džiančios Vilniaus "TEO" 
krepšininkės - po atkaklios 
kovos su Fraencos "Germano 
Zama" (Italija) komanda pra
laimėjo 80:86. 

• Lietuvos futbolo rinktinė 
baigė sezoną ir atrankos į 2008 
m. Europos čempionatą var
žybas. B grupės rungtynėse 
Tbilis lietuviai rezultatu 2:0 
(0:0) nugalėjo Gruzijos rinktinę 
ir iškovojo antrą pergalę iš eilės. 

• 2008 metų Europos fut
bolo čempionato atrankos 
varžybų rungtynes Kauno S. 
Dariaus ir S. Girėno stadione 
žaidė Lietuvos ir Ukrainos 
futbolo rinktinės. Lietuviai 
nugalėjo kai kuriuos aštuonių 
stipriausių komandų varžovus 
rezultatu 2:0, tačiau turėjo 
pasitenkinti grupėje penkta 
vieta ir į kitą ratą nepateko. 

• Europos vyrų rankinio 

Lietuvos plaukikas Vytautas 
Janušaitis Ntr. DELFI 

klubų Iššūkio taurės varžybų 
trečiojo rato - šešioliktbaig
mes - atsakomąsias rungtynes 
Kauno "Granitas-Karys" na
muose 27:28 pralaimėjo Bel
gijos klubui "Eynatten", ta
čiau pateko į aštuonbaigmę. 
Pirmąsias rungtynes, vykusias 
taip pat Kaune, granitiečiai 
laimėjo didesniu skirtumu 
31:18. 

• Vilniaus kultūros, pra
mogų ir sporto rūmuose vyku
siame pasaulio profesionalų 
kultūrizmo čempionate Lie
tuvos atstovė Jolanta Mileriū
tė iškovojo pirmąją vietą. 
Antrąją užėmė serbė Alek
sandra Rapajič, trečiąją - lat
vė Marija Deksnė, o ketvirta 
liko kita lietuvė - Odeta Vaiš
norienė. 

• Austrijos Vienoje vyku
sias Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos (IDSF) pasau
lio įvertinimo Pietų Amerikos 
sportinių šokių varžybas lai
mėjo Vilniaus "Ratuto" klubo 
pora Andrius Kandelis ir Eglė 
Visockaitė-Kandelis. 

• Pasaulio taurės varžy
bose Lietuvos plaukikas Vy
tautas J anušaitis Bedyne (Vo
kietija) trumpajame (25 m) 
baseine 200 m kompleksinio 
plaukimo rungtyje užėmė tre
čiąją vietą. VP 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
A. Trečios kartos paminkl ų statytojai. 
A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

Jei vairuojate automobilį 
Automobiliai bus saugesni 

Kanados greitkelių saugumo ir draudimo 
institutas (Insurance Institute for Highway 
Safety) šiais metais už saugumo patobulini
mus apdovanojo 34 modelius. Daugiausia 
paskatinimų už papildomas saugos priemones 
automobiliuose gavo Ford ir Honda Motors 
įmonės. 

Praėjusiais metais tik 13 automobilių tu
rėjo ESC, elektroninį saugumo kontrolės prie
taisą. Jautri elektronika padeda kontroliuoti 
stabdžius, automobilio ratams staiga pagavus 
slidžią dangą ar sutikus nenumatytą kliūtį ir 
sumažina nelaimingo autoįvykio galimybę. 
Kaip tvirtina eismo saugumo kontrolės tar
nyba, šis prietaisas, kainuojantis 450 dol., pa
dėtų per metus išvengti 10,000 autoįvykių. 
Ford Motors gamintojai planuoja 2009 m. šį 
prietaisą įdėti visiems automobiliams. 

Honda Motors ateinančiais metais su ESC 
gamins 13 modelių. Toyota Tundra - pirmasis 
mažasis sunkvežimis su papildomu saugos 
įtaisu. Federacinė vyriausybė svarsto, ar ne-

reikėtų ESC paskelbti visiems automobiliams 
privalomu taip pat, kaip ir saugos diržai. 

Eismo žinios - telefone 
Ateinančiais metais naują paslaugą vai

ruotojams pasirengusi siūlyti IntelliOne - To
ronte ir Atlantoje (JAV) esanti eismo informa
cijos bendrovė. Kartu su Rogers Wireless ji ku
ria Kanados eismo žemėlapį nešiojamuose te
lefonuose. Vairuotojai juose galės matyti eismo 
padėtį greitkeliuose ir pagrindinėse miesto 
gatvėse. Nauja technologija leidžia priimti te
lefonų, kuriuos paprastai turi visi vairuojantys 
automobilius, skleidžiamus signalus ir netgi 
pagal judėjimo greitį atskirti važiuotojus ir 
pėsčiuosius. 

Bet kokia kita telefonų savininkų asmeni
nė informacija bus užsiaptinta. Pagal šiuos 
signalus ir bus kuriamas LiveTraffic eismo že
mėlapis, kuris padės išvengti grūsties keliuo
se. Telefoninis eismo žemėlapis bus atnaujina
mas kas 30 sek., jis turėtų būti baigtas kurti iki 
2008 m. vasario mėn. Juo galės naudotis vai
ruotojai ir neturintys GPS. Kol kas dar nenu
matyta naujosios paslaugos kaina. SK 

Iš praėjusios vasaros veiklos - 45 metų sukaktuvinėje "Romuvos" stovykloje skautai ir vilkiu
kai, atžygiavę į vėliavų aikštę Ntr. K. Poškaus 

HUMORISTISKAI 

Padaugi.no 
Trys žemaičiai -
Jurgis, Pranas ir Antanas, -
buvo pakviesti į restoraną. 
zyliai atsisėdo jie prie stalo. Ir 
gurkšnoja degtinėlę, alų. Po 
valandėlės pratarė tik: 

-Je ... -
ir nutilo jis, deja -
o po minutės jau, beje, 
Jurgis ištarė jam: 

-Je, je ... 
Ilgai kažką vis laikęs širdyje, 

Antanas jau pasakė: 
-Je, je, je ... 

Jurgis nužvelgė Antaną 
Ir prabilo tyliai Pranui: 

- Prani, jau mums nomėi 
eetė reek, nes jau Untuons 
gatavs - per daug šnek. 

Svajonė 

Kapuose iškasiu duobę sau 
nemažą, 

Nes po mirties žadu nupirkti 
Namą, 
"Mersėdesą" 
Ir garažą ... -
Visa tai, ko gyvas neturėjau, 

------1111111111111111111111 
RC>V.AL LEP.AGE 
-----11111111111111111111111111 

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 

Po mirties viltis sudėjau. 
Taigi, mano kapui, dar ko 

gero, 
Prisireiks mažiausiai dešimt arų. 

Steponas Miltenis, 
Raseiniai 

*** 
Vyriškiui išpjovė tonsilus. 

Po operacijos daktaras jam 
sako: 

- Tai reikėjo padaryti dar 
vaikystėje. 

Vyriškis apsidžiaugė: 
- Tai gerai. Tada sąskaitą 

siųskite mano tėvams. 
Bernardinai.It 

ANTANAS GENYS 

' Jūsų nekilnojam turt 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

PIRKIMA ir P RDAVIMA 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
utton Group-A urance Realty lnc. 



IŠ MOKSLEIVIĮĮ KURYBOS 
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Toronto lietuvių Maironio mokyklos 3 kl. moksleivių piešiniai, 
mkt. Rasa Thmkevičienė, padėjėja Ina Sungailienė 

v 

Ziemos sulaukus 
Po ilgo ir lietingo rudens pirmasis sniegas - tikra šventė! 

Galima suktis su vėju, gaudant snaiges, sulipdyti sniego 
gniūžtę, o jei sniego daug - ir pastatyti savo svajonių pilį. 
Kviečiame paskaityti Alytaus Putinų vidurinės mokyklos 5 kla
sės moksleivių eilėraščių apie žiemą. 

Žiema jau čia 
Krenta snaigė. Dar viena! 
Jau žiema ateina čia 
Aysnigti namų stogai. 
Sviečia baltumu laukai 

Mus vilioja sniego kalnas, 
Lygutėlis ledo stiklas. 
Balta balta - bet nešalta, 
Iš pusnyno išsiritus ... 

Agnė Viligurskaitė 

Žiema 
Trumpėja dienos, ilgėja naktys. 
Lauke jau darosi šalčiau. 
Balta žiema už lango beldžias, 
ir aš lekiu į lauką slidinėt 
greičiau! 

Tomas Navickas 

Šalta žiema 
Pusto sniegą už langų 
Ir visiems labai baisu. 
~aukščiai slepias už trobų„. 
Salta jiems ir neramu 

Rokas Remeikis 

Netikėtas susitikimas 
Aš einu iš namų 
baltu baltu takučiu, 
Priešais - Kalėdų Senelis 
neša maišą dovanų 

Ernesta Kanapkaitė 
* 

Sukaustė šaltis upelius, 
Pakando medžių lapelius. 
Atėjo nelaukta žiema, 
Tokia visa balta balta .. . 

Agnė Viligurskaitė 

Žiemos smagumai 
Vaikai žaidžia su sniegu 
Ir visiems labai smagu. 
Jiems smagu, kai žemė bąla 
Ir aplinkui oras šąla 

Stato jie baltas pilis. 
Ir ne viena, ir ne dvi. 
Jie ridena baltą sniegą, 
Kol pūga ramiai dar miega ... 

Inesa Zagorskytė 

Mes nebijom šalčio 
Žiemą šalta 
Žiemą balta 
Ir visi mes 
griebiam paltą 
Imam pirštines 
Kepurę 

ir į lauką 
lekiam, dumiam 

O lauke 
draugai mūs laukia, 
ir į sniego mūšį šaukia. 

Danielė Vaitulevičiūtė 

Inesos Zagorskytės piešinys 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuvos moksleiviai Vašingtone 

Penki Vilniaus, Kauno ir nizacijos "Gelbėkit vaikus' sa
Šiaulių mokyklų ryresnjujų vanoriai talkininkai. Kelionės 
klasių moksleiviai Zivilė Sim- išlaidas padengė Lietuvos 
kutė, Monika Peldavičiūtė, verslininkai. Jungtinėse Ame
Karolis Remeika, Gytenis rikos valstijose moksleiviai tu
Galkis ir Lukas Ambrozevi- rėjo progos aplankyti įvairias 
čius pagal Baltijos šalių-JAV mokyklas ir susipažinti su 
verslo ir kultūrinių mainų pro- bendraamžių gyvenimu. Bet, 
gramą "Across Cultures" lan- kaip jie sako patys, labiausiai 
kėsi Vašingtono valstijoje. Šie įsiminė išvykos ir susitikimai 
moksleiviai kelione buvo ap- Kongreso rūmuose ir Vašing
dovanoti už aktyvią užklasinę tono universitete. Daug įspū
veiklą. Jie dalyvauja mokslei- džių paliko išvyka į "Boeing" 
vių savivaldos veikloje, nuo- lėktuvų gamyklą. Čia jie turė
širdūs nevyriausybinės orga- jo progos apžiūrėti naują 

"Boeing 787" modelį. Jis daug 
modernesnis, naudojantis ma
žiau kuro ir mažiau teršiantis 
orą. Labai daug įvairių minčių 
sukėlė pažintis su visame pa
saulyje žinoma "Microsoft" 
verslovės darbo organizacija 
ir tvarka. 

Į klausimą, kokių dar 
įspūdžių parsivežė iš kelionės 
moksleiviai, jie vieningai pri
pažino: "Svarbiausia, supra
tome, kad visada reikia di
džiuotis ir savo šalimi". SK 

Lietuviškų filmų naktis Anglijos Londone 
''Vakar, šiandien ir kitur ... " 

Lapkričio 10 d. Anglijos 
Londono centre įvyko pirmoji 
lietuviškų filmų naktis "Vakar, 
šiandien ir kitur„. ", organi
zuota Jungtinės karalystės 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
"Rex" kinoteatre. Žiūrovai 
galėjo ne tik susipažinti su 
įvairių žanrų ir laikų lietu
viško kino pavyzdžiais, bet ir 
padiskutuoti apie lietuviško 
kino saviraišką su vakaro sve
čiais Kostu Smoriginu, reži
sieriumi Arūnu Mateliu ir bri
tų aktoriumi Stephen Camp
bel Moore. 

Renginio pavadinimas 
"Vakar, šiandien ir kitur" pa
teikia programos atranką. Va
karo metu buvo pateikti du 
meniniai filmai: Niekas neno
rėjo mirti ir Nuodėmės užkal
bėjimas, atspindintys soviet
mečio ir šių dienų kino meist
rų kūrybą, dokumentinė juos
ta Prieš parskrendant į Zemę 
bei pora trumpametražių fil
mų Lengvai ir saldžiai bei Šo
kantis kirminas. Filmai buvo ro
domi su angliškomis paant
raštėmis. Pasak "Nakties" 
pagrindinės organizatorės 
Lauros Dzelzytės, nemažai 
lietuvių, gyvenančių Jungtinė
j e karalystėje, persmelktų va
karietiškos kultūros, dažnai 
pamiršta, o dauguma britų net 
nežino, kokia puiki ir aukštos 
meninės vertės yra mūsiškė 
kūryba. Šis ilgai brandintas 
renginys yra skirtas visiems, 
norintiems išgyventi žavias 
lietuviško kino akimirkas ar iš 
naujo atrasti savo kultūrinį 
paveldą. 

Britanijoje susipažinti su 
lietuvišku kinu galima kai ku-

riuose tarptautiniuose kino pataps kasmetiniu renginiu, 
festivaliuose. Tačiau be pavie- puošiančiu Londono kino me
nių filmų peržiūrų, lietuviškų no padangę ir puikiai repre
filmų naktis buvo vienas iš pir- zentuojančiu Lietuvą ne tik 
mųjų tokio pobūdžio renginių kaip nuostabią filmavimų vie
Londone, kurio metu rodyta tą, bet ir kaip šalį, galinčią di
lietuviškos kino kūrybos per- džiuotis išties puikiais autori-

Anglijos Londono lietuvių jaunimo liaudies šokių ratelis 
"JonKelis". Ratelis susikūrė š.m. vasario mėnesį. Per gana 
trumpą gyvavimo metą grupė jau spėjo koncertuoti keliuose 
lietuvių bendruomenės renginiuose. Kiekvieną šeštadienį lie
tuvaičiai renkasi mokytis "Rolenderio" ir kitų liaudiškų 
šokių. Ratelio atmosfera labai jaunatviška ir smagi. Norin
čius sužinoti daugiau apie rengiamus šokius prašome rašyti 
el. paštu ikairyte@googlemail.com. Prisijunk ir tu! 

spektyva, susipažinta su kūrė
jais bei pabendrauta tiek su 
lietuvių, tiek ir su britų kino 
mylėtojais. Renginiu siekta 
įkvėpti didesnį susidomėjimą 
lietuviškuoju kinu bei sukurti 
terpę diskutuoti šia tema. 

Nakties organizatoriai ti
ki, kad lietuviškų filmų naktis 

niais darbais. Ateityje rengi
nys turėtų peraugti į Lietu
viškų filmų festivalį Londone. 
Tikimasi, kad bendradarbiau
jant su Pasaulio lietuvių bend
ruomene, "Naktis" pasieks ir 
kitus Europos miestus. Dau
giau informacijos www.jkljs. 
m:g. JKLJS inf. 

/Ų TEVISKES ZIBlIRIAI 
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius: 

• tautinės-krikščionivkos minties straipsnius„. 
• išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 
pranešimus, pasisakymus~ veiklos kronikas 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją ... 

• apsakymus~ knygi{, filmų recenzijas, konce1tų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus ... 

•naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų ... 

Medžiagą si ųsti redakcijai adresu: "Tėviškės žiburiai", 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 • Faksas: 905-290-9802 • E-paštas: tevzib@rogers.com 
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NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

..A.~ ..A.PIL "Y" JE 
parapijos salėje 

gruodžio 31 , pirmadienį, 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 ribot<?S. 

.....,~""'"''"" 

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapi/io parapijos tarybos M51i!IJ~~~~ 
administracinė sekcija 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui artėjant, 

l~ KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS 
~(·· ··~~k ir • 
==·.~ 1;:§' KANADOS LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBE 

skelbia ateinančius 2008 metus 

ŠILUVOS MARIJOS METAIS KANADOJE 
NUMATOMA: 
• 2008 m. balandžio 5 d. Anapilyje iškilmingos Mišios, kurias atnašaus vysk. Jonas 

Ivanauskas su visais suvažiavusiais kunigais ir pašventins Šiluvos M. Marijos paveikslą 
• Pašventintasis Šiluvos M. Marijos paveikslas keliaus per visus lietuvių telkinius Kanadoje 

NUMATYTAS ŠILUVOS M. MARIJOS PAVEIKSLO KELIONĖS TVARKARAŠTIS: 
• balandžio 6 d. - Šiluvos M. Marijos šventovėje, London, ON 
• balandžio 12 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Delhi, ON 
•balandžio 19 d. - lietuvių bendruomenėje, Sudbury, ON 
*balandžio 20 d. - lietuvių bendruomenėje, Sault Ste. Marie, ON 
* balandžio 27 d. - gegužės 4 d. -Aušros Vartų šventovėje, Hamilton, ON, 
ir St. Catharines, ON 

*gegužės 11 d. - 18 d. Lietuvos kankinių šventovėje, Mississauga, ON 
*gegužės 25 d. - birželio 1 d. - Prisikėlimo šventovėje, Toronto, ON 
*birželio 8 d. -Aušros Vartų šventovėje, Montreal, ON 
*birželio 15 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Montreal, ON, ir lietuvių bendruomenėje, 

Ottawa, ON 
*birželio 22 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Windsor, ON 
*birželio 29 d. - Gerojo Ganytojo šventovėje, Wasaga Beach, ON 
* rugpjūčio 24 d. - Kanados kankinių šventovėje, Midland, ON 
* rugsėjo mėnesi - Vakarų Kanadoje 

ŠILUVOS MARIJOS SUKAKTUVINIŲ METŲ UŽDARYMO IŠKILMIŲ RENGINIAI: 
* lapkričio 1 d. - Prisikėlimo parapijoje, Toronto, ON, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, 
kalbės apie pavergtosios Lietuvos pogrindi ir uLIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKĄ" 

*lapkričio 2 d. - VĖLINĖS - Kapinių lankymo diena Anapilyje, Mississauga, ON, 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, su visais kunigais atnašaus Mišias Lietuvos kankinių 
šventovėje ir oficialiai uždarys Šiluvos Marijos sukaktuvinius metus 

PRAŠOME VISUS TAUTIEČIUS SAVO APYLINKĖSE NUMATYTOMS DATOMS RUOŠTIS 
IR VIENINGAI JUNGTIS Į KRISTAUS MOTINOS MARIJOS GARBĖS ŠVENTĘ! 

~w~v~ 

DENT.A..L C:.A..R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. c416) 763-5677 

• 

~OVANA 
Papuoškite savo šventes! 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 

Turime ir kitll Į?imarinill 
bei lininill Jovam1 

www.dovanagifts.com 

610-892-1968 

nr ~ ...... v FOUR SEASONS 
KfJ"./'rlnl\. REALTY LIMITED 

Assoclate Broker, 67 First Street PEDOS SPECIALISTAS 
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

P.arduodanl, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namu~. va~arna· 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, S1ayncrio ir 

...,. Collingwoodo apy· 
linkėsc kreipkitės j ..._____,_ _ ____, 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

... PlODOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... !AUGĘ NAGAI 

... VIETINIO NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SENIORŲ PtDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČlAPlODYST!O 

IR EISENOS SUTRllCIMAI 

+ P!ODOS DEFORMACIJŲ 

,/T>.,_,,,uu TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDtKLAJS 

+ PRllMAME VISUS 
i._==.._ _ _, PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS ĮRANKIAI Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

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

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

MIELAI SESUTEI 

AtA 
STASEIRAVINSKIENEI 

mirus Lietuvoje, 

gilią užuojautą reiškiame ONUTEI GIRDAUS

KIENEI, jos vaikams - EUGENUUI, RAMONAI 

ir RŪTAI bei visiems artimiesiems -

Lina ir Algis Juzukoniai 
Vula ir Viktoras Vadauskai ir šeima 
Rūta ir Michael Jaglowitz ir šeima 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toron10 O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jfisų sutelkJas 4.88 min. dol. Fondo 
pag1i11d;n;s kap;1alas davė 2.97 min. dol. pelno /;etuvybės 
WaU91mu; Kanadoje, huma11;1ali11ei pagalbai Lietuvoje 

be; stipendijoms lietuvht studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS l ietuvių 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 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulie~lus 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-304 2 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gruodžio 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233-4601 
83!!0: ;, val;d o~~~.~.e:,~~~~Pysanka" head :a:=· 
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Š.m. lapkričio 21 d. Lietuvių 
Namų seklyčioje buvo parody
tas Vytauto Landsbergio, jn., 
sukurtas filmas Visa teisybė apie 
mano tėvą. Tai dokumentinis fil
mas apie muziką, profesorių, 
2olitiką Vytautą Landsbergį. 
Ziūrovai turėjo gerą progą 
plačiau ir giliau pažinti šios 
Lietuvai daug nusipelniusios ir 
iškilios asmenybės vidinį pa
saulį, jo etines ir filosofines nuo
statas. Filmą rodė LN Kultūros 
komisija, komentavo ir at
sakinėjo į gausius dalyvavusių 
peržiūroje klausimus Jūratė 
Landsbergytė prof. V. Lands
bergio dukra. L. Maltsas 

LN Kultūros komisijos pri- rr=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:i"l 
žiūrima Videoteka yra papildyta 
naujais įrašais. Norintieji už
sisakyti video kasečių ar DVD 
internetinį katalogą prašomi 
kreiptis adresu: vkulnys@hot
mail.com arba tel. 416 769-1266. 

VK 
Prisimindami a.a. Petrą 

AugaitĮ, gyvenusį Delhi, ON, 
kur jis buvo stipriai įsijungęs į 
KLB apylinkės ir Šv. Kazimiero 
parapijos veiklą, buvusį ir Tėviš
kės žiburių korespondentą, jo 
penkerių metų mirties sukakčiai 
paminėti, Zosė Augaitienė ir 
šeima Tėviškės žiburiams aukojo 
$300. 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

BESTWAYTO 
TRAVEL tnc. 
Royal York PlaZ'.11 , 

isoo Aoyal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGIENTĖ 

ASTRA SKUPAlli·TATARSKY 
IŠPARDAVI MAI SKRENDANT]EMS 

Į LIETUVĄ KAlĖDŲ METU: 
$629+ mok. 

Atostogos Karibų salose 
geriausiomis kainomis 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (41 6 249-771 0 
Ccll (4 16) 473„9020 

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

Bilietai i lieblvą 2007-,2HB 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

$675 
ge91Jžės 1 - birželio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčia i pap.ildomai $245 
Finnair avialinijos, 1bronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

li1nijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei~Flores 

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

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

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.ca ONT :REG. 03228.277 

l 1D1i ~ ~ , . flo1·ldT1·t1i~el 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų jdėjimas , protezavima.s, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

115 akeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont LSG 1 E5 

www.watersidedental.ca Tell. 905 271-7171 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

398 Gueliph Line, Burlington 
{tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking J 

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
+ a m nin · žalo , a t iradu i rysium u kūno 

užal jimu i-: i yk jima 
• imigracija į Karndą 
• · t tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojam turt pirkima /pard a ima 
• k n ultacijo Lie tuvo r publik tei · klau imai 

295 The West MaU 6th Flom: Toron to ON M 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 .236-1809 

1'Ų_ I~V~~~~ l11}~~IA~ 
PRANESIMAS 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDĖJAI (Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija 
"Žiburiai") praneša, kad dėl kylančių leidybos kainų nuo 2008 m. sausio 1 d. keliamos 
prenumeratų kainos. Tuo pačiu suteikiama skaitytojams proga pasirinkti pristatymo 
metodą, kuris gali sutrumpinti pristatymo laikotarpį. 

Ligšiol TŽ siunčiami "Publications Mail", t.y. papiginta kaina laikraščiams. Norint 
gauti TŽ greičau, galima pasinaudoti "Lettermail" t.y. pirmos klasės tarifu. Į JAV ir į 
užjūrį TŽ siunčiami per kurjerį "Delivery Net'', kuris greičiau ir pigiau nuveža, negu 
Kanados paštas, ir atiduoda vietinėms pašto įstaigoms (pvz. JAV ar Europoje). 

Už prenumeratas ir skelbimus atsiskaitoma Kanadoje - Kanados doleriais; JAV 
prenumeratoriams - JAV doleriais. 

KANADOJE Metinė Pristatymo būdas 
prenumerata 

Reguliari $ 70.00 KAN Kanados paštas -
"Publications Mail" 

Reguliari (1 kl.) $ 120.00 KAN Kanados paštas -
"Lettermail" 

Garbės $ 90.00 KAN Kanados paštas -
"Publications Mail" 

Garbės (1 kl.) $ 140.00 KAN Kanados paštas -
"Lettermail" 

JAV 
Reguliari $ 90.00 JAV Delivery Net (kurjeris į 

JAV) ir JAV paštas 
Garbės $ 110.00 JAV Delivery Net (kurjeris į 

JAV) ir JAV paštas 
Reguliari (1 kl.) $ 150.00 JAV Kanados paštas -

"Lettermail" 

UŽJŪRIN 
Europa, P. Am. ir kt. 
Reguliari $ 90.00 KAN Delivery Net (kurjeris) ir 

vietinis paštas 

Oro paštu $ 170.00 KAN Delivery Net (kurjeris) ir 
vietinis paštas 

SKELBIMŲ KAINOS keliamos 50 e. iki $8.50 už vieną inčą per vieną skiltį, nuo 2008 
m. sausio 1 d. Norintys gali iš anksto susimokėti už pusmečio ar metų skelbimą (iki 
š.m. gruodžio 31 d.) dabartine kaina. Už skelbimus atsiskaitoma Kanadoje -
Kanados doleriais; JAV prenumeratoriams - JAV doleriais. 

Dainavos 
Ansamb1io 

Vyrų 

Vienetas 

Naujas įrašas 

Čikagoje 
Lietuvėlė 

Dovanėlle 
Draugas 

Detmite 
Dievo Apv. para. 

Klevelande 
Dievo Motinos par. 

Toronte 
Pr i sikėlimo švent. 
Liet Kankinių švent. 

Puiki dovana! 
kompaktus irgi galima pirkti per www.dainava.us 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

2261 Bloor Str. w. 
Toron10, Ont. M6S 1 NB 

NIJOLĖ B. BATES 
~L (4 16) 763-S 1 & 1 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

• Suvalkų krašte mirė a.a. 
Gražina Rėkienė, brolienė mū
sų parapijiečio Broniaus Rėkaus. 

• Gruodžio 7 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 
ir 5 v.p.p., o po Mišių - Šventoji 
Valanda. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse vyks gruo
džio 8 ir 9 d.d. Susikaupimus 
ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Lietuvos kankinių šven
tovėje - gruodžio 8, šeštad., 11 
v.r. Mišios su pamokslu (Ana
pilio autobusėlis tą dieną mal
dininkus paims nuo "Vilniaus 
rūmų" 10.15 v.r. ir parveš atgal 
po pamaldų); gruodžio 9, sek
mad. - pamokslai sekma
dieninių Mišių metu. Išpažinčių 
bus klausoma abidvi dienas 
prieš ir po pamaldų. Delbi 
miesto Šv. Kazimiero švento
vėje susikaupimas bus gruodžio 
8, šeštad., 3 v.p.p. Išpažinčių 
bus klausoma prieš Mišias. Wa
saga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo šventovėje susikaupimas 
- gruodžio 9, sekmad., 2 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. 

• KLKM dr-jos mūsų pa
rapijos skyrius rengia metinę 
šventę gruodžio 9, sekmadienį, 
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. 
Pageidaujant Anapilio autobu
sėlis parveš dalyvius prie "Vil
niaus rūmų". 

• Anapilio jaunų šeimų 
sekcija maloniai kviečia visus 
dalyvauti kalėdinėje vaikų eg
lutėje, kuri įvyks gruodžio 16, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio didžiojoje salėje. 

• Naujųjų metų sutikimo 
pokylis Anapilyje prasidės gruo
džio 31, pirmad., 7 v.v. Lietu
vos kankinių šventovės salėje. 
Bilietus galima užsisakyti tele
fonu pas R. Celejewską, 416 
231-8832. Bilieto kaina- $95, o 
susimokėjusiems iki gruodžio 
16 d. -$85. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti: Vytės Nemunėlio kny
gelę Meškiukas rudnosiukas, 
Richard Scarry knygelę vai
kams Mano žodynas, kalėdinių 
sveikinimo atvirukų ir Kūčioms 
kalėdaičių (plotkelių). 

• Wasaga Beach LB apy
linkės Kūčios numatytos gruo
džio 15, šeštadienį, 4 v.p.p. 

• Pensininkų klubo rengia
mas Naujųjų metų sutikimo po
kylis Gerojo Ganytojo misijos 
kavinėje prasidės gruodžio 31, 
pirmadienį, 7 v.v. Bilieto kaina 
- $35. Bilietų skaičius ribotas ir 
juos galima užsisakyti iki gruo
džio 16 d. pas Jo aną tel. 705 
455-6898 arba pas Kastytį tel. 
705 429-6921. 

• Mišios gruodžio 9, sek
mad.: 9.30v.r. už a.a. Izabelę Pra
sauskienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje, gruodžio 9, sekmad., 2 
v.p.p. už a.a. Vytaų_tą Senkų (XIII 
metinės); Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje, gruodžio 8, šeštad., 3 
v.p.p. už gyvas ir mirusias KLKM 
dr-jos Delhi skyriaus nares bei 
rėmėjas. 

Anapilio sodybai $300 au
koj o KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių šventovės skyrius. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, gruodžio 9, 

4 v.p.p. parapijos šventovėj vyks 
kalėdinės muzikos koncertas, 
kurį atliks "Volungės" choras 
su kitų chorų nariais. 

• Praeitą savaitgalį prieš
kalėdinį susikaupimą parapijai 
ir vienos dienos susikaupimą 
KLKM dr-jos narėms vedė kun. 
Julius Sasnauskas, OFM. 

• Sveikinimų ir aukų vajų 
Lietuvos vargšams, kurie lanko 
Kauno "Caritas" ir Vilniaus 
"Betanijos" sriubos virtuves, 
veda parapijos tarybos nariai. 
Sekmadieniais šventovės prie
angyje stovi eglutė; davę auką, 
parapijiečiai ir svečiai parašo 
sveikinimą ir jį pakabina ant 
eglutės. Sveikinimus ir piniginę 
dovaną gruodžio 17 d. alkanų 
virtuvėms nuveš kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. 

• Kalėdaičių galima gauti 
parapijos raštinėj bet kada, o 
sekmadieniais ir zakristijoj. 

• Bernelių Mišios bus 10 
v.v. Kalėdinės muzikos koncer
tas prasidės 9.30 v.v. Kalėdų 
dieną Mišios vyks sekmadienio 
tvarka: 8 v.r., 9v.r. (anglų kalba), 
10.45 v.r. ir 12.15 v.d. Kalėdų 
dieną ir kiekvieno mėnesio ant
rą sekmadienį Mišios latvių mi
sijos nariams latvių kalba auko
jamos 1 v.p.p. 

• Šį pirmą mėnesio penkta
dienį 7 v.v. bus Mišios ir Šv. Va
landa. Prieš Mišias klausoma 
išpažinčių. Gyvojo rožinio dr-jos 
Rožinio malda ir Mišios yra atkel
tos į šį šeštadienį 10.50 v.r. 

• Lapkričio 28 d. palaido
tas a.a. Edvardas Mačiulaitis, 
94 m. Gruodžio 1 d. palaidota 
a.a. Marija Gverzdienė, 87 m. 
Paliko dukrą Nijolę Simonavi
čienę, sūnus Algį ir Šarūną su 
šeimomis bei seserį Lietuvoje 
Reginą U rbonavičienę. 

• Parapijos aukų vokeliai 
2008 metams yra išdėstyti šven
tovės prieangyje alfabetine tvar
ka. Prašome juos pasiimti, o jei 
kas jų nerastų - skambinti į pa
rapijos raštinę 416-533-0621. 

• Mišios sekmad., gruodžio 
9: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už Sukaus
kų, Sodaičių ir Miniotų šeimų 
mirusius; 10.45 v.r. už a.a. Mo
niką ir Kazimierą Gapučius, už 
a.a. Eleną Juknevičienę (IX 
met.), už a.a. Oną ir Antaną 
Pavalkius; 12.15 v.d. už Oną 
Olekienę. 

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. 

• Gruodžio 22 ir 29 d.d. bei 
sausio 5 d. pamokų nebus. 
Grįžtame sausio 12 d. Živilė 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 au~ojo O. Žvirblienė (a.a. 
Stasio Zvirblio VIII mirties 
metinių atsiminimui). 

TŽ kalėdinis numeris su 
šventiniais sveikinimais išeis 
gruodžio 11 d. Paskutinis, regu
liarus šių metų numeris išeis 
gruodžio 18 d. Pirmasis po 
Naujų metų pasirodys sausio 8 
d. Savaitraščio administracija 
Kalėdų švenčių laikotarpiu bus 
uždaryta nuo gruodžio 19 d. iki 
sausio 2 d. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v. ryto, po kurių įvyks kon
firmantų pamoka. 

• Sekmad., gruodžio 16, pa
maldų metu įvyks tikybos pa
mokos ir po pamaldų konfir
mantų pamoka. 

• Tarybos narių kalėdinis 
posėdis - gruodžio 18, antrad., 
7.30 v.v., Žilinskų namuose. 

• Vaikų Kalėdų pamaldos 
ir Kalėdų eglutė įvyks sekmadie
nį, gruodžio 23, 1 v.p.p. 

• Kūčių vakaro dvikalbės 
pamaldos su Šv. Komunija -
gruodžio 24 d., 5 v.p.p. 

• Senųjų metų pamaldos -
sekmadienį, gruodžio 30, 11.15 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gruodžio 2 d. LN sve

tainėje pietavo 90 svečių. 
• Į kalėdinę šventę gruo

džio 16 d., su Kalėdų seneliu iš 
Lietuvos ir lape snape iš Ruda
vos kviečiami visi maži ir pa
augę. Onos Gladkovienės mo
kinių koncertas "Žaislų parduo
tuvė" 1.30 v.p.p. ir Kalėdų sene
lio sutikimas 2 v.p.p. Dainos, 
šokiai, žaidimai ir dovanos. Re
gistruoti vaikus LN raštinėje 
tel. 416 532-3311 arba pas Rūtą 
Snowden tel. 905 821-0157, 
rutasnowden@ rogers.com. iki 
gruodžio 10 d. 

• LN valdybos posėdis -
gruodžio 5, trečiadienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

• Lapkričio 30 d. bare "Lo
kys" įvyko labdaringa vakaronė, 
kurios metu buvo renkamos au
kos maestro Vytautui Kernagiui 
ir vaikams, sergantiems vėžiu 
Lietuvoje paremti. Programą 
atliko džiazo trio A. Storyk, G. 
Kairys ir M. Gabrys. Skambėjo 
V. Kernagio muzika. Renginys 
sutraukė nemažai V. Kernagio 
gerbėjų bei draugų. Surinkta 
$780. Po $100 - L.G. Sližauskai, 
D .A. Grigučiai, M. V. N avickai; 
$40 - R&G; po $30 - Robertas 
ir Vilma, A.R. Krasauskai; po 
$20 - J. Kuliešius, R.D. Stasiu
levičiai, l.L. Šlykai, G. Neuman, 
L. U nderienė, J. Budrienė; $15 
- V.V. Ramanauskai; "Santa
kos" klubas - $500. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems apsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie šio 
renginio savo aukomis. Vakarą 
rengė lietuvių klubas "Santaka". 

• LN reikalingas baro tar
nautojas, darbuotojai virtuvėje 
bei salių parengimui. 

• LN Naujų metų sutiki
mas "Naujametinis karnavalas" 
su iškilminga vakariene ir at
likėjais iš Lietuvos. Dėl bilietų 
skambinti Birutei 905 271-1640. 
Išsamesnė informacija bus ki
tame TŽnr. 

Slaugos namų žinios 
•Ansamblis "Skrybėlaitės" 

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

• Slaugos namams a.a. S. 
Žvirblio 8 metų mirties atmini
mui žmona A. Zvirblienė auko
jo $100. Dėkojame už aukas, 
kurios priimamos LN raštinėje, 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog adesu: Labdara, 1573 
Bloor St.W, Toronto, ON. 

Toronto Pensininkų klubo 
valdyba ruošia Kūčias gruodžio 
24, 2 v.p.p. III-čio aukšto me
nėje. Kaina - $20 asmeniui. 
Prašom įsigyti bilietus iki gruo
džio 21 d. Bilietai gaunami pas 
Z. Barančiukienę, 766-8603 
arba S. Kuzmicką, 769-1351. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Jau galima gauti plotkelių (kalėdaičių) pas AV parapijos 
kleboną kun. G. Mieldažį. Auka yra laisva. 

"Rūtos" klubo kalėdinis pobūvis rengiamas gruodžio 12 d., 
12 val. Aušros Vartų parapijos salėje. Registruotis pas Z. Burk
šaitį. Mokestis $5. Tą dieną "bingo" nebus. 

Šeštadieninės lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutė bus 
gruodžio 16 d. po 11 val. Mišių Aušros Vartų parapijos salėje. 

Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., kalėdinis koncertas - 10.30 
v.v., Bernelių Mišios 11 v.v. 

A.a. Jonas Ramanauskas, 75 m. amžiaus, mirė lapkričio 21 
d. Palaikai sudeginti. Gedulinės Mišios buvo atnašautos lapkri
čio 26 d. Aušros Vartų šventovėje. Liūdi žmona Dalilė, vaikai
čiai Kristina ir Aleksas. Sūnus Robertas mirė prieš 8 m. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, lapkričio 25, buvo parodyta parapijos šimt

mečio minėjimo nuotraukos. Julija ir Joana Adamoniai pa
ruošė lengvus pietus. Kun. J oseph Powers palaimino valgį ir 
parapijiečius. Joana Adamonytė tarė keletą žodžių. Paveikslų 
galerija turėjo nuotraukų iš šimtmečio pokylio ir Toronto 
"Volungės" programos. Matėme iškilmingų ~išių ir šimt
mečio koncerto nuotraukų. Galima dar įsigyti Sv. Kazimiero 
parapijos šimtmečio metraštį su DVD nuotraukomis. Naujai 
išleistas parapijos šimtmečio metraščio DVD, kurį galima žiū
rėti Lietuvoje ar kitur Europoj, išparduodamas. Kaina - $5, 
DVD giesmių ir šimtmečio koncerto - bus išleista netrukus. 

Kalėdų plotkelių galima įsigyti pas Alice Skrupskaitę ar 
Nijolę Šukienę. Auka yra laisva. 

"Auksinis ratelis" pertrauks veiklą pietumis gruodžio 13 
d. dėl Kalėdų atostogų. 

Kūčių vakare Bernelių Mišios įvyks 9.30.VL 

Šv. Kazimiero parapijietės Aurelia Tusienė (k.) ir Albina 
Rašytinienė prie nuotraukų parodos lapkričio 25 d. 

LITAS 
Ntr. V. Lietuvninkaitės 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349 

ADAMONIS CASTELLI IN!SURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555, MONTREA . QUE. H2l 1l3 
: 514-286-1985 AX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu: gruodžio 24, pir
mad., 9 v.r.- 1 v.p.p.; gruodžio 
25 ir 26 d.d. - uždaryta; gruo
džio 31, pirmad., 9 v.r.-1 v.p.p. 
Sausio 1, 2008 m. - uždaryta. 

Kredito kooperatyvo PA
RAMA darbo valandos Kūčių 
dieną nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Abu 
skyriai bus uždaryti Kalėdų die
ną, gruodžio 26 ir 2008 m. 
sausio 1. Kitomis dienomis 
veiks įprastomis valandomis. 

J. ir S. Sinkevičiai atsiuntė 
$100 auką Tremtinių grįžimo 
fondui. Nuoširdžiai dėkoja už 
nuolatinę pagalbą -

KLKM dr-jos centro valdyba 

Petras Adamonis C.l.B. 

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. 
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. 

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


