
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, December 11, 2007 PM 40012376 R09408 

T H E LJGHTS O F HOMELAND 
Nr. 50-51 (3013) 2007 DECEMBER-GRUODIS 11 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • tevzib@rogers.com • Nr. kaina - $1 

Meilės jėga 
''Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių 

ir sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams. " 
(Šv. Pauliaus laiškas Titui 2,14) 

MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE, 

Pirmieji lietuviai imigravo į JAV 1868 m. ir sukūrė vieną iš 
pirmųjų lietuviškų telkinių Shenandoah, Pensilvanijoje. Dau
gelis jų dirbo sunkiose sąlygose Pensilvanijos anglių kasyklose. 
Darbas buvo labai sunkus drėgnose, šaltose, tamsiose kasyk
lose, kur penktą valandą ryto pradėdavo dešimties valandų 
pamainą - uždirbdami 25 centus per valandą. 

Nepaisydami savo vargingo gyvenimo sąlygų, jie paskyrė 
laiko įsteigti draugiją ir sukurti savo katalikišką parapiją. Pir
moji, įsteigta Shenandoah 1872 m., buvo Šv. Kazimiero 
draugija. Tai buvo pirmoji lietuvių bendruomenė, pastačiusi 
šventovę savo lėšomis. Tačiau dėl įvairių nesusipratimų, ji ne
buvo Bažnyčios ar vietinės valdžios pripažinta kaip lietuvių 
katalikų parapija. 1891 m. bendruomenė persitvarkė į Šv. Jur
gio draugiją ir pastatė vieną iš to regiono gražiausių šventovių 
- Šv. Jurgio. Parapijiečiams tenka gili pagarba už paaukotą 17 
valandų paroje darbą, kad galėtų finansuoti šį architektūrinį 
šedevrą, kuriame telpa 800 tikinčiųjų. 

Shenandoah apylinkėje, kaip ir visuose pasaulio lietuvių 
telkiniuose, maldos namai pastatyti ir veikla išlaikyta savano
rišku pagrindu. 

Ištrauka iš Šv. Tėvo kalbos susitikime su savanoriškomis 
organizacijomis 2007 m. rugsėjo 9 d.: Ačiū Dievui, daugeliui 
žmonių yra garbės dalykas savanoriškai įsipareigoti kitiems, 
kokiai nors organizacijai, sąjungai arba tam tikram bendrojo 
gėrio reikalui. Toks įsipareigojimas pirmiausia reiškia galimy
bę išskleisti savo asmenybę ir veikliai bei atsakingai įsitraukti į 
visuomeninį gyvenimą ... "Taip" savanoriškam ir solidariam įsi
pareigojimui yra apsisprendimas, padarantis žmogų laisvą bei 
atvirą kito vargo reikalui. Savanoriškosios tarnybos esmę su
daro pagrindiniai Dievo ir žmogaus krikščioniškojo paveikslo 
matmenys - Dievo ir artimo meilė ... ir .. .leidžia patirti, kad 
pats gyvenimas yra neužsitarnauta dovana ... Meilė nereikalauja 
atlygio; ji nenaudojama kitiems tikslams siekti (Benedict XVI, 
Deus caritas est, 31c) .... Visi Bažnyčios karatyvinių institucijų 
darbuotoj ai turi ne tik mokėti tinkamai daryti tai, ko reikia 
šiam momentui, bet ir rodyti artimui širdį (Benedict XVI, 
Deus caritas est, 31a). 

Kalėdų dvasia teatnaujina mūsų pasiryžimą dirbti krikš
čioniškąjį darbą. "Širdis tepamato kur meilė yra reikalinga ir 
teveikia atitinkamai" (Be!1edict XVI, Deus caritas est, 31 b) 

Dievo palaimos Jums Sv. Kalėdų proga ir Naujaisiais 2008 
metais. Pagarbiai Jūsų Kristuje -

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas išeivijai 

~~~~~~~~~---~~~~· 

Kūdikis ir motina 
KUN. DR. KĘSTUTIS 

A. TRIMAKAS 

Dievas sukūrė žmones. 
Jiems nieko netrūko. Bet jie 
panoro apsieiti be Dievo ir 
patys tapti dievais. Nepasise
kė. Žiauriai apsigavo. N eno
rėjo savo kaltės pripažinti. At
siskyrę nuo Kūrėjo - savo bū
ties Versmės, savyje sudarkę 
Jo atvaizdą, iškreipė save ir 
tapo dvigubai nelaimingi. 

Dievui pagailo žmonių. 
Dievo Sūnus nusileido iš dan
gaus gelbėti žmonių: tapo 
žmogumi, kad padovanotų 
jiems galią per Jį patį tapti 
Dievo vaikais. 

Betliejuje ... 
Su Betliejaus žvaigžde, su 

Gimstančiuoju grotoje prasi
dėjo nauja era - naujos gali
mybės žmonijai. Pradžia buvo 

sunki, nes žmonės buvo "at
pratę" bendrauti su Dievu -
nesugebėjo suprasti Jo kilnu
mo - Jo planų jų pačių atžvil
giu. Tad beveik niekas Atėju
siojo nelaukė. Juk Jis atėjo 
juos kviesti į dangų, o jie nera
do Jam net vietos paprastoj 
praeivių užeigoje. 

Jo laukė Motina. Ji pir
moji Jį priėmė visa širdimi, vi
su kūnu. Visa būtybe Ji juto, 
kaip labai Jo reikia Jai pačiai, 
ir žmonėms aplinkui ... ir visa
me pasaulyje esantiems, kurie 
tiesiog užsispyrusiai galvojo, 
kad daugiau nieko visatoje 
nėra - tik jie ir žemė. Tad ir 
triūsė žemėje, ieškojo joje lo
bių ir laimės (dar vis gal slap
tai svajodami, kad tie "lobiai" 
padarys juos dievais?). 

Nukelta į 3-ią psl. 

Meilę ir ramybę nešančio Kūdikėlio Jėzaus atėjimas Dail. V. Pazukaitė 

Kalėdos 
Tykiai sklendžia sapno mostais, Ir, nugirdus tylų gandą 
ilgesio svajom ratuotos, iš didingosios tolybės, 
gilios dienos sniego skruostais ilgesingai siela skrenda, 
švęsti tyro džiaugsmo puotos. kur dangus viltim sužibęs ... 

MYKOLAS VAITKUS 

r~~~-~-~~-~~~~-~~~-~~~~~~~« 

J Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir viltingų i 
i l l NAUJŲJŲ METŲ proga ! 
' SVEIKINAME l 
i mielus bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus l r bei visus tautiečius, dėkodami už sudaromą galimybę ! 
1. gimtuoju spausdintu žodžiu tarnauti lietuvybei - l 
! Kanados lletuvių katalikų kultilros draugija "Žiburiai." j 
L:.~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~~J 



2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007.XII.11 Nr. 50-51 

2185 Stavebank Rd„ Mississauga, ON LSC 11'3 Canada. 
Tel. 905 275-4672 • FAX 905 290-9802 

E-mail: tevzib@rogers.com • www.tzib.com 
Agree'!lent No. 40012376 PAP Registration No. 09408. CPM 1001760. 
LEIDEJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros. draugija "Žiburiai". 
REDAGUOJA: vyr. red. prel. dr. Pr. Gaida, red. C. Senkevičius, red. R. 
Sakalaitė-Jonaitienė, techninė red. V. Tumosienė. Metinė prenumerata -
$60, rėmėjo - $70, garbės - $80. Oro paštu į uijūrius - $170, paprastu paštu 
- $60. Amerikoj - JAV dol. 
!<eičiant adresą kreiptis į "TŽ" administraciją. Už skelbimų turinį redakci
ja neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasi
rašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviš~s žiburia_i (The Lights of Homelandį is published weekly by the Li
thuan1an Canad1an R.C. Cultural Society "Ziburiai", Inc. 
Subscriptions: regular - $60, patron - $70, sponsor - $80 per year. Airmail 
overseas - $170, regular mail overseas - $60. US subscriptions are payable 
in US funds. Printed in Canada. ISSN 0040-4063. 
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept. 
at mailing address given above. 
~ acknowledge the financial assistance of the Govemment of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs. 

Kalėdinės švenčių 
dienos 
RASA NORKUTĖ 

Kokios šiemet bus Kūčios, šv. Kalėdos? Naujieji metai? 
Ku~ioj~ p~sėje - iš šiaurės ar iš pietų išgirsime balsą žvėries, 
kuns mekinamas, žudomas, nepaisant Gamtos bičiulių ir ES 
vilkų gynėjų Tarptautinių konvencijų balso. Jei žiemos meš
ka nenušleivos irštvon žiemos pogulio ir neleis girioj kara
liauti briedžiui, o lapkričio pabaigoj ir gruodžio pradžioj 
dygs auksiniai grybai - žaliuokės, o po berželiais išvysime 
keružiais išdygusius raudonviršius, netikėdami sušuksime: 
"Dievuliau mano, kokios gražios bus šiemetės: pavasaris per 
šventas Kalėdas! Grybaįper Naujuosius metus!" Tikriausiai 
sužinosime, kur plazda Siaurės žvaigždė. 

Gruodžio šaltis, anot Salomėjos Nėries, Įrašys languose/ 
tulpes, ramunes... Už iškilmingą žiemos panoramą: sidabro 
rėmuose žiemai įsir~mins upių vingiai ir sveikins mus kriok
liais, skambančiais Zemaitijos upių krantais. Sveikins kero
tus ąžuolus, iškilusius skardžius, baltuosius šilų miškų ber
žus. Tačiau bus liūdna, kai mes norėsime pasipuošti sutikda
mi šventas Kalėdas, kirsime pačią gražiausią eglutę. Namai 
pakvips šviežiai ištryškusiais sakais. Klaus vaikiukai ir mergy
tės, iš kurio miško toji žaliaskarė, paaukojusi savo gyvenimą 
dėl .t~ump~laikio džiaugsmo. Gal ji iš Anderseno pasakos, 
pasmnkus1 savo tragiškąjį likimą? O gal jinai iš tų miškų, 
kur klykauja lazdynų raganos ir juodosios meletos? Gal iš tų 
miškų, kur peri juodieji gandrai. 

Gruodis kiekvienam iš mūsų, ypač tų, kuriems gamta 
stebuklų stebuklas - kaip Kūčių ir šventų Kalėdų žvaigždė
tos naktys? .. Jos visam gyvenimui lieka šviesaus ilgesio me
tas, apmąstymų ir prisiminimų, išsipildžiusių ir neišsipildžiu
sių svajonių metas. 

Kai suspindės Vakarė žvaigždė ir po dangaus žvaigždy
nus plaukios mėnulio pilnatis ir skaičiuos pro žvaigždėtą 
l~gą šve.nto Kūčių stalo valgius, susėsime prie jo, balta stal
tiese užtiesta. Po staltiese kvepės kvapniausias slėnių, pa
upių ir miškų šienas. Kvepės dobiliukais, žvangučiais, gervių 
bijūnais - burbuliukais, pievų žemuogėm, katilėliais, širda
žole, žvangučiais. 

Susėdę prie šio didelio, šventiško devynių ar dvylikos 
valgių stalo, prisiminsime, kad kviečiai - derlūs laukai, me
dus - sveikatos ir išminties šaltinis, kūčiukai - meilės. Ajerų 
duona - stiprybės ir gyvybės simbolis. Bruknės - jaunamar
tė~ val~is. Aguon9 pienas - meilės gėrimas. Baravykai -
Dievuho dovana. Zuvis - stebuklingas žvejų valgis. Grucė -
laimės simbolis ir t. t. 
. Kl)čios - labai senas paprotys. Įdomu, iš kur jos kilu

s10s? Zymūs mūsų tautos istorikai bei etnografai iškelia ne
mažai į~.airių teorijų. Vienas įtikinamiausias senovės papro
tys, sus11ęs su saulės grįžimu. Grįžtančios saulės laukdavo 
maždaug nuo lapkričio mėnesio pabaigos. Krikščionys lauki
mo laiką sutapatindavo su Adventu (atėjimas). Prie Kūčių 
stalo sėsdavo tik atsikratę įvairių, negerų minčių. Kūčias 
pradėdavo valgyti užtekėjus vakarinei žvaigždei. 

Senįau labai populiarios buvo Rarotos - iškilmingos gie
damos Svenčiausios !\1arijos Mišios, laikomos labai anksti, 
dar prieš aušrą prie Sv. Marijos altoriaus. Ankstyvą ir šaltą 
gruodžio mėnesio sekmadienio rytmetį medinių trimitų gar
sai, kaip nurodo istoriniai šaltiniai, kviesdavę žmones iš toli
miausių kaimų, kaimelių. Vilniaus katedroje, pagal istorinius 
šaltiniusJ Rarotos buvo pradėtos atnašauti nuo 1501 metų. 

Per Sventas Kalėdas mūsų senoliai dainuodavo kalėdines 
dainas, kurios yra sudominusios ir pasaulinio garso tautosa
kos tyrinėtojus. Vyskupas Antanas Baranauskas 1883 metais 
pavasarį parašė Sventų Kalėdų giesmę Sveikas, gimęs Vieš
patie! 

Nepasiekiamos Kalėdos? 
VINCAS KOLYČIUS 

Šį laišką vieną Advento 
vakarą prieš pat Kalėdas pa
rašė Kamilė, mama, auginanti 
du labai sunkios negalios vai
kus - Tadą ir Luką. Moteris 
ką tik buvo tapusi našle. Per 
Kalėdas visos miesto gatvės 
žiburiuoja nuo šviesų mir
gėjimo. Kalėdos - šviesos, 
džiaugsmo, šeimos šventė. O 
aš jaučiuosi, kaip maža vargšė 
mergaitė, tuščiomis rankomis 
ir šalta širdimi prieš šias spin
dinčias ir nepasiekiamas Ka
lėdų vitrinas. 

Netgi kai Jeronimas, ma
no vyras, dar buvo kartu. Jau
kūs šeimyniniai vakarojimai 
prie Kūčių stalo, laukiant vi
durnakčio Mišių - šito niekad 
nebuvo pas mus. Čiauškėji
mas išeinant į bažnyčią - tėvai 
su susikibusiais už rankų vai
kais - ir paskui sugrįžimas į 
šiltus namus, kuriuose ant sta
lo garuoja arbata su medum -
šito niekad nebuvo. 

Ir ankstyvas Kalėdų rytas 
su berniukų krykštavimais, su
radus dovanėles prie eglutės 
- šito niekad nebuvo. Mes nie
kad nepažinome šio visiškai 
paprasto Kalėdų džiaugsmo, 
būdip.go daugeliui šeimų. 

Siandien Jeronimas - pas 
Dievą. Tadas - sunkios neįga
lios žmonių pensione, kelias
dešimt kilometrų nuo mūsų 
miesto, o Lukas - ant mano 
rankų. Kalėdos man tapo ne-

pakeliamu vienatvės laiku. 
Kiek Kalėdos yra svarbios ki
tiems, tiek man jos nieko ne
reiškia. Argi Kalėdos apskri
tai yra man? 

Senoj giesmėj iš mano 
vaikystės sakoma: Štai Ema
nuelis, Dievas su mumis. Aš ti
kiu, Viešpatie, ateik padėti 
silpnam mano tikėjimui. Ka
milė. Kalėdos - didelė, graži 
svajonė, bet kaip išgyventi Ka
lėdų džiaugsmą šeimoje, kai 

Užgimęs Jėzus 

Dail. A. Abromaitienė 

kartais našta yra per daug sun
ki, ir visi būna susikoncent
ravę ties pagrindiniu dalyku -
kaip padaryti džiaugsmą ne
įgaliam vaikui. 
Pagrindiniai Kalėdų dalykai 

Palikime nuošaly dovanų 
popierių, papuoštą eglutę, rū
pestį dėl žvakučių, po eglute 
sudėliotus prakartėlės perso-

nažus, pagaliau ruošą virtu
vėje. Palikime viską ir susėdę 
prie Kūčių stalo nutilkime -
prieš Viešpatį. Atsiverskime 
Evangeliją su Kalėdų istorija 
(Luko 2,1-20). Mes niekad ne
atskleisime jos prasmės iki ga
lo, bet pamėginkime jos pra
tęsimą pamatyti savo kasdie
niame gyvenime, įeikime į šią 
paprastą, gal net vaikišką is
toriją su visu savo gyvenimo 
realumu. Apmąstykime šią 
pirmą Kalėdų šeimos šventę, 
įeikime į jos nepaprastą ramy
bės ir džiaugsmo aplinką, kuri 
vis dėlto atskleidžia mums 
labai daug. Su Mergele Mari
ja pagarbinkime naujagimį, 
silpną ir vargingą kūdikį, ku
ris kartu yra VisaĘ_alis. 

Paprašykime Sv. Juozapo 
užtarimo, prisiėmusio atsako
mybę rūpintis Jėzumi, įsimai
šykime į vargingų piemenėlių 
tarpą ir išgyvenkime papras
tumo jausmą kartu su jais. Pa
dėkime viską prieš Kūdikėlį 
Jėzų, visiškai viską: tai kas 
mums rūpi, kas mus piktina, 
ar skaudina, mūsų tuščiausias 
svajones ir mūsų giliausius 
troškimus. Išdrįskime paverk
ti prieš Jį, išliekime visą mūsų 
kartėlį. Kalėdos kartais kaip 
ir mamai Kamilei gali būti 
sunkios. Paprašykime, kad 
Dievas maldos tyloje apšvies
tų mūsų protą, nuramintų mū

sų širdį ir vėl atgaivintų mus 
naujam gyvenimui. 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian 
l ResutTection Rd. Toronto O M9A 5G l 

Elektroninis paštas : 

v 

&. 

Foundation 
Tel. : 416-889-5531 

klfondas@on.aibn.com 

• UI-

2008-~ 

l/IUfą pųMJ1L 

šią naktį gimęs Kristus telaimina geros 

valios lietuvius, teikia stiprybės būti tauriais, 

o visai žmonijai - šviesios ateities vilčių. 

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA: 

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

D. Baltrušytė-Sher, L. Baziliauskas, V. Bireta, K. Deksnys, G. Jgnaitytė, 

V. Jonušonienė, R. Kalendra, A. Kaminskas, P Kuras, J. Kuraitė-Lasienė, 

P Meik/ejohn, A. Nausėdas, P Vilkelis , R. Žilinskienė. 
L Bazi/iauskas - administratorius 

KONTROLĖS KOMISIJA: 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO CANADA 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE LA LITUANIE AU CANADA 

9.1.ieli. tautiečia~ 

<Pa{yaėlf mi praei.nančius metus, su ažiaugsmu pasiti/fjme šv. 'l{Įllėtfas ir su 
viltimi žvelljme į atei.nančius !Naujuosius 9.1.etus. 

<Tegul ateinantys 2008-ji Jums, Jūsų šei.moms ir Jūsų artimiesiems 6ūna aosnūs 
faimingų a/fjmirk,ų irprasmineų aar6ų. <Te6us tai vilči.ų ir {ūk,esčių išsipiU{ymo metai. 

<Braneūs tautiečia~ penk,erius metus turėjau progos iš arti ste6ėti Jūsų gyveni"'4: 
ir pasiauwJa"'4: vei.k,{ą li.etuvy6ės varaan, arauge švęsti gar6ineas su~k,tis ir minėti 
tautines šventes. <Baigaama savo tarny6ą 'l(fltuUioje norėčiau padėwti visiems, savo 
nenuilstamu aar6u puosefijantiems geriausias li.etuvišŲsias traau:i.jas ir pati.nk,ėti 
ne6fėstančios energijos di.r6ant mūsų <Tėvynės Lietuvos fa6ui. <Tene6fėsta li.etuviš~ 

avasia Jūsų, Jūsų vaik,ų ir vai~ičių širayse. 

Vžiaugsmineųšv.'l(JJ.IMų ir faimingų !Naujųjų 9.1.etų ! 

!Nuoširdžiai Jūsų, 

2007 m. 9tuiJtfrs 

Sigutė Jakftonytė 

Lietuvos 1lµpu66~s !Nepaprastoji. 
fr Įgafiotoft am6asaaorė 'l(fltuUioje 

Kūdikis ir motina garbinamas mano Sūnus, o 
dabar čia vien ariama ir sė-
jama". 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Motinai tiesiog galėjo 
plyšti širdis, suvokiant Dievo 
ir Sūnaus troškimą ... ir kaip 
pablūdę žmonės nesuprato 
to dieviško troškimo, kuris 
nusileido į jų tarpą Kūdikio 
pavidalu. Viduje kraujuojan
čia širdimi Ji meldėsi. 

Malda pirma paveikė 
netoliese avis ganančius pie
menis. Jų kuklūs žemiški no
rai mažiausiai trukdė jiems 
pajusti dievišką troškimą, 
kuris patraukė juos prie gro
tos, kur jų laukė iki žemės 
nusižeminęs Dievas ... 

Žemės nuotoliai nieko 
nereiškė dieviškai traukai: 
ją pajuto ir už šimtus mylių 
žeme nepasitenkinę, žvaigž
des stebėję išminčiai, kurie 
vis kažko ilgėjosi, tik nežino
jo ko ... Vilties žvaigždė juos 
atvedė prie prakartėlės, kur 
jų laukė Kūdikis išskėstom 
dieviškom rankom. 

Thip aplink Atėjusįjį iš 
Dangaus ėmė burtis pirmi 
būsimi dangaus gyventojai ... 

Šiluvoje. •• 
Buvo praėję šešiolika 

šimtmečių. Per tą laiką daug 
kas atsitiko. Paaukodamas 
prisiimtą savo žmogišką gy
vybę, leisdamas žmonėms sa
ve nužudyti Motinos ir Die
vo Tėvo akivaizdoje, Dievo 
Sūnus palaužė pasibaisėtiną 
žmonių užsispyrimą. Jo 
krauju užmokėta malonė 
lenkė kiečiausiai užsispyru-

sius žmones suprasti ir pri
imti Jo Tėvo gailestingumą. 
Vienas po kito jie klupo prie 
Dievo Tėvo.„ Iš mirties pri
sikėlęs Sūnus jiems padova
nojo galią tapti Dievo vai
kais. 

Vis dėlto daugelio žmo
nių širdys buvo kaip labai 
sausa dirva Dievo sėklai. 
Daugelis net ir tada liko svy
ruojantys, viduje drungni -
krikščionys iš vardo, lengvai 
nuslystantys nuo tiesos kelio, 
savaip suprantantys ir savaip 
kaitaliojantys Dievo apreikš
tą tiesą. Europoje, kur la
biausiai buvo paplitusi krikš
čionybė, ėmė plisti nesutari
mas, skilimai, ginčai... To 
skaldymosi buvo paliesta ir 
paskutinė krikščionybę Eu
ropoje priėmusi lietuvių tau
ta. Būdinga padėtis buvo Ši
luvoj e, kurioje susiskaldy
mas paliko tikrai skaudžius 
pėdsakus: kur ne taip seniai 
stovėjo bažnyčia, ant kurios 
altoriaus buvo aukojama 
Kristaus auka, kur kasmet 
suplaukdavo minios žmonių 
prašyti malonių, dabar nebu
vo likę akmens ant akmens, 
toj vietoj tebuvo dirbama že
mė; žmonės, išgirdę Kristaus 
dieviškumą neigiančiujų bal
sus, nebesitikėjo palaimos iš 
Jo, o tik žemiškos laimės. 

Motina nebeišlaikė. Pa
sirodė ant akmens su savo 
Kūdikiu - žmonių laimės šal
tiniu. Iš Jos širdies išsprūdu
sį nusiskundimą lydėjo aša
ros: "Kadaise čia buvo 

• •• 
Betliejuje Motina tylėjo. 

Tik žvelgė į Sūnų, žavėjosi 
Juo ir Jį garbino ... Meldėsi 
ir vylėsi, kad žmonės vis dėl
to Sūnumi vėl patikės. Bet 
Šiluvoje nebeišlaikė. Po 1600 
metų per daug aiškiai matėsi 
nuoga tikrovė: vargiai jie Sū
nui atsilieps. Laikydama Kū
dikį ant rankų, verkė ir skun
dėsi, kad Jis užmirštas, ne
mylimas tų, kurie anksčiau 
Jį buvo priėmę ... Kodėl jie 
atšalo? Kas jų širdis atšaldė? 

Thip, čia buvo sėjamos 
ne tik javų sėklos, bet ir su
klydusiųjų idėjos, kad Jos 
Sūnus - ne Dievas ... tad ne
dera Jo garbinti nei tikėtis iš
ganymo iš Jo. 

••• 
Dabar padėtis panaši. 

Šiandien taip, ~p buvo va
kar-kaip tada Siluvoj ir kaip 
Betliejuj ... Kas yra atsitikę 
su žmonių širdimis? 

Šiluvoje mums, lietu
viams, pasakyta ... ir nešioja
me tą Motinos skundą, ir jį 
girdime bet kur, kur tik esa-
me ... 

Tepadeda mums Ji to 
skundo žodžius suprasti šio
se Kalėdose, šiame Sūnaus 
gimtadienyje, ypač kai arti
nasi Motinos apsireiškimo 
Šiluvoje keturių šimtų metų 
sukaktis, kad Jį pagarbintu
me, Jam padėkotume, kad 
Jis teikėsi ateiti mūsų išva
duoti ir taip mus užves ant 
tikro kelio į laimę. 
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Dalinamės duona ir gerumu ... 
SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Kiek kartų tai padarėte vie
nam iš mažiausiųjų brolių, 
man padarėte (Mt25,40). 

'ftadicinei ir kukliausiai 
metų vakarienei paskutinio 
lapkričio sekmadienio popie
tę į Turonto Prisikėlimo para-

Dr. Judita Čuplinskienė, sriu
bos vakaronės organizatorė 

pijos salę susirinko tikrai gau
sus būrys parapijiečių, svečių. 
Prieš 14 metų, minint Prisikė
limo parapijos įkūrimo 40-
metj, buvo pasiūlyta - vieną 
vakarą paskirti mažiau pasitu
rinčių ar gyvenimo nuskriaus
tų gerovei, kai netgi kukli va
karienė ne visad šildo jų būtį. 
Nuo to laiko kasmet dviem 
labdaros valgykloms siunčia
ma kas mėnesį po 1,200 dol., 
per 14 m. - tai daugiau kaip 
400,000 dol. suma. Už šių 
skaičių slypi daugybės sava
norių darbas kasmetiniuose 
vartotų daiktų išpardavimo 
vajuose, pavienės aukos, lėšos 
iš kitų renginių. 

Sriubos vakarienė, ren
giama kas antri metai, padeda 
surinkti lėšų ir skatinti atjau
tos darbus, kaip krikščioniš
kosios kultūros vertingiausią 
savybę. Apie tai susirinku
siems savo pranešime primi
nė ilgametė šio renginio orga
nizatorė, Prisikėlimo parapi
jos labdaros se~cijos pirmi
ninkė dr. Judita Cuplinskienė, 
paskelbdama, kad šio vakaro 
lėšos bus skiriamos apleistų 
Lietuvos vaikų ir jaunuolių 
šalpai. Pranešėja perskaitė du 
laiškus, skirtus vakarienės da
lyviams. Pirmajame kardino
las Audrys Juozas Bačkis, Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas, dėkodamas už paramą, 
rašo: "Jau 17 metų gyvename 
laisvėje ir pereinamasis laiko
tarpis, kuris įnešė daug suiru
tės ir pasimetimo, pamažu 
praeina. Šiuo metu pasirodo 
aiškesni socialiniai kontūrai: 

atsiranda labai turtingų žmo
nių, kurie, deja, nelabai linkę 
dalintis su vargstančiais, ne
bent reklamos ar politiniais 
tikslais; atsiranda ir vidurinio
ji klasė, kuri savo kasdieniu 
triūsu ir tvarkingu gyvenimu, 
nors ir sunkiai, bet sugeba išsi
laikyti. Deja, ji yra dar labai 
maža ir silpna. Tučiau nelais
vės metais patirtos žaizdos 
skaudžiausiai palietė žmones, 
kurie nemoka ir nesugeba pri
sitaikyti prie esamų sąlygų. 
Thi vadinamieji užribio žmo
nės, kurių dalis patenka į ka
lėjimus, klimpsta i alkoholio 
liūną. Atrodo, kad tokių žmo
nių išgelbėti jau neįmanoma. 
Liūdniausia, kad jie traukia į 
pražūtį ir savo vaikus, kurie iš 
šeimos nesulaukia jokios pa
galbos arba patiria smurtą iš 
tų, kurie jais turi rūpintis.„ 
Baisu yra matyti šių vaikų 
akis, kuriose atsispindi kan
čia, klausimas ir viltis ... " 

Kardinolas aprašo savo 
ąpsilankym.us vaikų namuose. 
Cia našlaičiai ar pamestinukai 
pirmą kartą dosnių žmonių 

linkiu, kad gerumas ir meilė 
aplankytų Jūsų širdis ir Jūsų 
namus. Ir telaimina Dievas 
visus, kurie pasistengs, kad 
kuo daugiau žmonių patirtų šį 
šiltą ir jaukų jausmą, kai su 
tavimi pasidalinama gerumu 
ir atjauta". 

Antrajame laiške Kauno 
ark:i.vyskupijos Caritas reikalų 
vedėja, labdaros "Sriubos" 
valgyklos globėja Onutė Vir
bašiūtė rašo, kad šiuo metu 
valgykloje maitinama apie 
600-700 žmonių. Sriubos lėkš
tė kainuoja apie 1,5 Lt, kar
tais istengiama patiekti ir ant
rąji karštą patiekalą - iškepti 
blynų, išvirti sočios košės. O. 
Virbašiūtė su džiaugsmu rašo, 
kad valgykla įsigijo naują ko
pūstų tarkavimo mašiną. Ji 
dėkoja Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcijai už galimybę 
įsigyti du šaldiklius ir indaplo
vę. Visa tai gerokai palengvins 
virėjų ir savanorių talkininkų 
virtuvėje darbą. Savo laišką ji 
baigia: "Mes ne tik maldoje 
prisimename jus, dėkodami 
Dievui už daugelį metų remia-

Kun. A. Saulaitis, SJ, sriubos vakaronės kalbėtojas (dešinėje) 
ir kun. Augustinas Simanavičius, OFM 

dėka gauna kalėdinę dovanė
lę. Laiško autorius pasidžiau
gia, kad Turonto geradarių re
miama valgykla tampa savo
tišku globos centru. J aunuo
lius, baigusius mokyklą ir nu
stojusius valstybės globos, pri
ima katalikų Amatų centras. 
Čia jie mokomi specialybės 
(populiariausia kulinarų ir 
konditerių), apgyvendina ma
žame viešbutyje. Valgykloje 
"Betanija" ne tik pamaitina
mi, bet ir mokosi padėti ki
tiems. Kardinolas laišką už
baigia: "Šiltos sriubos lėkštė 
yra šeimos šilumos ir jaukumo 
simbolis. Visiems, kurie šian
dien susirenkate prie sriubos 
vakarienės stalo, nuoširdžiai 

mą Kauno sriubos valgyklą" 
ir primena, kad tą dieną, kai 
vyksta sriubos vakarienė Tu
ronte, buvo aukojamos šv. Mi
šios už šios vakarienės daly
vius ir aukotojus Turonte. Tu
kia savotiška gerumo są
šauka ... 

Vakarienės svečias, aka
demikas, mokslininkas, lietu
x_ių bendruomenės veikėjas 
Cikagos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventovės Lemon
te klebonas kun. A Saulaitis, 
SI, savo pasakojimu ir konk
rečiais pavyzdžiais tarsi per
vedė susirinkusius per Lie
tuvą, parodydamas ir nevil
ties, ir gerumo momentus. 

Nukelta j 5-tą psl. 

Bendra sriubos vakaronės dalyvių malda 

visiems lietuviams ištvermės 

bei ryžto darbuotis 



v 

TREMTINIŲ GRĮZIMO 

FONDO vardu sveikiname visus 

geradarius ir rėmėjus su 

šv. KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2008 metų. 

Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar. 

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija 

Prisikėlimo parapijos vaikų ir jallllimo choras sriubos ftbronei paruoiė įspūdingą giesmiq 
ir vaidybiniq samų montal• 

Dalinamės duona ... 
A1kelta iš 4-to psl. 

Močiutės sausainiai ar sutaupyti studen
tiškos stipendijos litai, atiduoti labiau 
vargstantiems, verslininkų žuvis ar kaimo 
ūkininko padovanotas pieno kibiras, karšta 
sriubos lėkštė Ruklos labdaros valgykloje ir 
daugelis kitų nesavanaudiškų ženklų liudija 
jam būnant Lletuvoje patirtus gerumo ir at
jautos ženklus. Ir čia pat kalbėtojas priminė, 
kiek daug dar apleistų vaikų, pasimetusių jau
nų žmonių, patyrusių ir patiriančių prievartą, 
pažeminimus, nuoskaudas, suaugusių agresy
wmą. 'Tuči.au kun. A Saulaitis su didele vilti
mi baigia savo kalbą, tikė.damas, kad šv. Mato 
evangelijos žodžiai vis dažniau prisimenami 
ne tik šventovėse, bet ir kasdieniniame gyveni
me, sutikus labiau nuskriaustą. 

VJSOs vakaro kalbos buvo labai įtaigiai su
pintos su skaitymų ir kino kadrų montažu. Iš 
didelio e.krano į susirinkusius žvelgė daug iš
gyvenusių vaikų ir jaunuolių veidai .•• 

Vakaro giesmes vedė D. Paškauskaitė ir 
Turonto Prisikėlimo parapijos vaikų choras 

(vad. D. Viskontienė, A. Puodžiūnienė, L. 
Underienė, G. Judvytytė, J. Krikščiūnienė). 
šv. Mato evangelijos skaitytojai V. Bijūnaitė, 
S. Kuliavas, N. Zelionka su vaikų vaidinamais 
gyvaisiais paveikslais dar kartą priminė-geru
mas ir dosnumas neturi būti savireklamai. Jis 
turi eiti iš širdies ir skiriamas šalia mūs esan
tiems, kuriuos aplenkė gyvenimo sėkmė ar 
pritrūko stiprybės atsispirti gyvenimo išban
dymams. 

Kun. J. Šileika, OFM, palaimino susirin
kusius ir vakarienės simboij - duoną. Visiems 
buvo patiekta tradicinė burokėlių sriuba, aje
rais kvepianti lietuviška duona, kurią vakarie
nei paaukojo R.L. Kuliavai, gaivi gira. Greitai 
ištuštėję dubenys ant stalo - geriausia padėka 
šeimininkėms G. Kobelskiene~ B. Stanulienei, 
B. Prakapienei. 

Vakarienę užbaigė Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. A. Sim.anavičius, OFM, dėko
damas visiems šio vakaro rengėjams, dideliam 
savanorių talkininkų būriui, jauniesiems 
giedotojams ir jų vadovėms - visiems, kuriuos 
tą vakarą i salę atvedė atjauta ir noras dalintis 
gerom~ linkėdamas, kad šis vajus neapsinoo
tų vienu vakaru, o pasireikštų gerais darbais 
kasdien. (Ntrs. D.R. Puterių) 
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1D1 SAVAITE LIETUVOJE 
Metų europietis 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus - pirmasis 
naujos Europos sąjungos 
narės atstovas, pelnęs pa
grindinį Metų europiečio ti
tulą. Iš 50 pretendentų, no
minuotų devyniose kategori
jose, Lietuvos vadovas buvo 
išrinktas absoliučiu šio ti
tulo nugalėtoju. Lapkričio 
27 d. V. Adamkus dalyvavo 
iškilmingoje vakarienėje Eg
monto rūmuose Briuselyje 
(Belgijos karalystėje), kur 
vyko The Economist grupei 
priklausančio savaitraščio 
European Voice Metų euro
piečio rinkimų EV50 apdo
vanojimai. Susirinko apie 
200 aukštas pareigas už
imančių asmenų - Europos 
parlamento narių, komisarų, 
valstybių vadovų ir žinomų 
ES pareigūnų. 

EV50 nominacijose kas
met pagerbiama 50 euro
piečių, Europos sąjungai nu
sipelniusių asmenų devynio
se srityse - Europos komisi
jos narys, Europos parla
mento narys, Valstybės vei
kėjas, Diplomatas, Kampa
nijos dalyvis, Verslo vadą,vas, 
Sėkmingiausias asmuo, Zur
nalistas ir Ne ES pilietis. 
Pretendentus išrenka Euro
pean Voice vyresnieji redak
toriai kartu su specialia ko
misij aJ kurioje šiais metais 
buvo Svedijos užsienio rei
kalų ministeris, buvę Belgi
jos bei Maltos vadovai, pro
fesoriai bei The Economist 
leidinių grupės atstovai. 
Metų europiečio rinkimus 
savaitraštis rengia nuo 2001 
metų. Praėjusiais metais 
Metų europiečiu buvo iš
rinktas Europos komisijos 
pirmininkas Jose Manuel 
Barroso. 

Rūpinasi įvaizdžiu 

Vyriausybė lapkričio 21 
d. patvirtino specialią komi
siją, kuri rūpinsis Lietuvos 
įvaizdžio formavimu. Jai va
dovaus premjeras Gedimi
nas Kirkilas. Komisijoje taip 
pat dirbs užsienio reikalų 
ministeris Petras Vaitiekū
nas, vyriausybės kancleris 
Valdemaras Serapinas, kiti 
vyriausybės, seimo atstovai, 
prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjai. Vyriausybės nuta
rime numatyta, kad Lietuvos 
įvaizdžio formavimo komisi
ja spręs strateginius įvaiz
džio formavimo klausimus, 
nustatys jo formavimo kryp
tis, teiks pasiūlymus vyriau
sybei bei kitoms valstybės 
institucijoms, koordinuos 
valstybės institucijų veiklą. 
Tyrimai rodo, kad didžiausia 
problema kuriant Lietuvos 
įvaizdį yra šalies nežinomu
mas. Apklausos rodo, kad 
Lietuvos visiškai nepažįsta 
per 40% europiečių, o apie 
valstybę žinantys užsienie
čiai skeptiškai vertina po
litinį stabilumą, korupcijos 
lygį, modernumą ir patrauk
lumą investicijoms. 

Po komisijos sudarymo 
bus patvirtinta strategija, ku
riamas ir formuojamas nuo-

seklus, visus valstybės intere
sus atitinkantis šalies įvaiz
dis, bendrai sprendžiami 
strateginiai šalies įvaizdžio 
formavimo klausimai. 

Lankėsi NATO pareigūnas 
Lapkričio 29 d. Lietuvo

je lankėsi NATO karinio ko
miteto pirmininkas genero
las Raymond Henault, skel
bia BNS. Jis pareiškė, kad 
Lietuvos kariuomenės trans
formacija atitinka Aljanso 
Baltijoms šalims keliamus 
reikalavimus, ir kad Lietu
vos sprendimas kariuomenę 
padaryti profesionalia visiš
kai sutampa su NATO kursu 
ir poreikiu dėmesį sutelkti 
ne į kiekybę, o į kokybę. 

Dėl apie Rusijos pasi
traukimo iš Įprastinės gink
luotės Europoje sutarties 
(ĮGES), generolas pabrėžė, 
jog NATO vis dar laiko ĮG
ES kertiniu Europos saugu
mo akmeniu ir pabrėžė, kad 
Aljansas teigiamai vertina 
naujų šalių prisijungimo prie 
šios sutarties galimybę, kai 
tik Rusija išves savo pajėgas 
iš Moldovos ir Gruzijos. Lie
tuva prie 1999 m. Stambule 
pasirašytos adaptuotos ĮGES 
galėtų prisijungti tik jai įsi
galiojus, t.y. kai ją ratifikuos 
visos 30 prie jos tuomet pri
sijungusių valstybių. Kol su
tartis nėra ratifikuota, nau
jos šalys, tarp jų ir Baltijos, 
prie ĮGES prisijungti negali. 

Praėjus penkeriems me
tams po galutinio termino, 
pasibaigusio 2002 m„ Rusija 
nėra įvykdžiusi nė vienos iš 
esminių sutarties sąlygų- iš
vesti pajėgas iš Gruzijos ir 
Padnestrės Moldovoje. Vi
sos NATO valstybės iki šiol 
laikėsi pozicijos, kad kol Ru
sija neįvykdys savo įsipa
reigojimų, jos negalės įvyk
dyti savųjų, tai yra ratifikuoti 
sutarties. 

Pasirašytas dekretas 
Lapkričio 27 d. prezi

dentas V. Adamkus pasirašė 
dekretą, kuriuo teikia seimui 
Liustracijos įstatymo ( asme
nų, slapta bendradarbiavu
sių su buvusios SSRS specia
liosiomis tarnybomis, regist
racijos, prisipažinimo, įskai
tos ir apsaugos įstatymo) pa
keitimo ir papildymo pro
jektą. Jis siūlo numatyti 
Liustracijos komisijos finan
savimą iš valstybės biudžeto 
lėšų, kad Komisija galėtų 
samdyti patyrusius advo
katus ir teisininkus atsto
vauti valstybei bylose dėl as
menų pripažinimo bendra
darbiavus su KGB. Prezi
dentas taip pat siūlo tiksliau 
nustatyti Komisijos įga
liojimus ir ją aptarnaujan
čios darbo grupės sudarymo 
tvarką bei pareigas. Pre
zidento teikiamame projek
te nauja tai, kad Komisijai 
pradėjus darbą būtų skel
biamas antrasis 6 mėnesių 
trukmės laikotarpis, per kurį 
asmenys, slapta bendradar
biavę su SSRS specialiosio
mis tarnybomis, galėtų re
gistruotis ir savanoriškai pri
sipažinti Lietuvos valstybei. 
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Nuoširdžiai sveikiname 
mielus savo narius bei visus „ lietuvius, gyvenančius 
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darbo baruose. 

Hamilton, ON 
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪK

LAUTOJŲ KLUBE GIEDRAI
TIS lapkričio mėnesį vyko įvai
rių sėkmingų šaudymo bei me
džioklės pramogų. Prasidėjo 
stirnų medžiokle, kur dalyvavo 
penki klubo nari~i - M. Joni
kas, G. Senkus, P. Sidlauskas, J. 
Stankus ir V. Svilas. Medžioklė 
vyko klubo miškeliuose ir apy
linkėje. Per savaitę buvo sume
džiotos trys stirnos. Mėnesio 
pabaigoje buvo suorganizuotas 
"Kalakutų šaudymas". Suvažia
vo iš apylinkės klubų šauliai ir 
per V. Svilo suorganizuotus šau
dymus ir varžybas padaryta ne
mažai pelno, kuris padeda so
dybą išlaikyti. Svečiai pabrėžia, 
kad klube nuotaika visada gera, 
ir visi labai draugiški, tad šitos 
"šaudymo dienos" pasidarė la
bai populiaros. Kaip visada šei
mininkės suruošia skanius pie
tus ir nustebina svečius paga
mintais patiekalais. Prie dienos 
sėkmės ir darbu prisidėjo J. 
Stankus, A. Svilas, P. Šidlaus
kas, G. Senkus, E. Bajoraitienė, 
O. Jusienė ir V. Svilas. 

G. Senkus 
ŠIOKIADIENIAIS Hamil

tono Aušros Vartų šventovėje 
Mišios 9 v.r. Sekmadieniais 9 v.r. 
(votyna) ir 10.30 v. (suma). St. 
Catharines šeštadieniais Mišios 
4 v.p.p. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti į kleboniją 
tel. 905 522-5272. 

ARTĖJANT KALĖDOMS 
AV šalpos sekcija ir klebonas 
lanko apleistus ir sergančius 
parapijiečius. Norima aplankyti 
ir tuos, kurie ligi šiolei nebuvo 
žinomi. 

AV PARAPIJOS aukų vo
kelius galima pasiimti po šv. 
Mišių Jaunimo centro salėje. 

ADVENTO REKOLEKCI
JAS ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Rekolekcijos prasidės 
gruodžio 14, penktadienį, 5 v. 
p.p„ tęsis - šeštadienį 8 v.r. ir 5 
v.p.p. Sekmadienį, gruodžio 16 
- įprastu Mišių laiku. 

------

Nukelta į 9-tą psl. 

' 
~ Lietuvių kredito kooperatyvo "Talka" ' valdyba, komitetai ir tarnautojai 

' ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ilJ ... ilJ ilJ ilJ .... 



Dalis Hamiltono lietu'Vių skautų rėmėją, kurie buvo apdovanoti ordinais ''Už nuopelnus" su Rėmė
jo kaspinu. li k. G. Gudelienė, T. Pomauskienė, J. Gedris, N. Otto, A. Deksnienė, A. Gedrienė, E. 
Bajoraitienė, M. Jonikas Ntr. K. ~pok.o 

i SKAUTŲ VEIKLA i 
• Hamiltono skautai susi

rinko po Mišių Aušros Vartų 
parapijos salėje pagerbti skauti
jos rėmėjų ir geradarių. Kana
dos rajono vado vs Romo Otto 
įgaliotas, tuntininkas ps G. Sen
kus perskaitė Seserijos ir Broli
jos įsakymus ir įteikė ordinus 
"Už nuopelnus" su Rėmėjo 
kaspinu šiem asmenim: iš lie
tuvių skaučių seserijos - E. Ba
joraitienei, A. Deksnienei, A. 
Gedrienei, G. Gudelienei, E. 
Lesevičienei, N. Otto, S. Pana
vienei, T. Pargausk:ienei, V. Ver
bickienei ir A Volungienei; iš 
Lietuvių skautų brolijos - J. 
Gedriui, R. Kanteniui ir M. Jo
nikui. Šie asmenys labai padeda 
Hamiltono skautų veiklai. lie
kame jiems tikrai dėkingi. Po 
trumpos formalios ordinų įtei
kimo sueigos skautai galėjo pa
bendrauti su svečiais prie 
vaišių. G. Senkus 

Naujas LR ambasados 
Vašingtone adresas 

Nuo š.m. gruodžio 1 d. pa
sikeitė LR ambasados Vašing
tone laikinas adresas. Naujas 
ambasados adresas: Embassy 
of Lithuania, 2300 Clarendon 
Boulevard, Suite 302, Ar
lington, VA 22201, USA. Tul. 1 
202 234-5860; faksas 1 202 328-
0486; el.paštas: info@ltem
basws.org. Liutauras Bauža, 

LR ambasada Vašingtone 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

nr hl.A ... V FOUR SEASONS 
KJ"J'/P'I„ REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

Pardu(xlant, pcrkanl 
ar lik dėl informacijos 
apie namu~, va~na· 

miu>, ūkiu>, leme' 
Wasagos, S1ayncrio ir 

"" Collingwoodo apy-
link~ krcipki1ė, į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

Delhi, ON, Šv. Kazimiero parapijos sal~je LSS Kanados 
rajono vado vs Romo Otto įgalioti, Hamiltono "Širvintos-Ne
muno" tunto skautai įteikė Albertui Augustinavičiui LSS or
diną "Už nuopelnus" su Rėmėjo kaspinu. A. Augustinavičius 
jau daugeŲ metų rėmė skautų veiklą Delbi apylinkėje ir jo 
ūkyje vykdavo daug iškylų bei stcnyklų, kai dar skautai netu
rėjo savo nuosavos stovyklavie~s. Iki šios dienos A. Augusti
navičius priima skautus ir leidžia veikti jo miškeliuose. Visi 
liekam jam dėkingi už jo Įdėtas pastangas dirbti kartu su 
skautišk:o jaunimu. Iš kairės - skautas Matas Senkus, sv vsk. 
R. Bartninkas, A. Augustinavičius, ps. G. Senkus 

Ntr. A. Pargausim 

Pi.rmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
i§ikūręs nuosavuose namuose -

TI ,l ·KA LIETUVIŲ KREDITO 
~ KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 11..6 
Tul. 905 544-7125 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v . .tyto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais -nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v . .tyto iki 12 v. dienos. liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaiyta. 

AKJyYAI PER 55 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kud.pel.~eklų ųak. Iki •• 0.75% 
santaupu ............. 1.00% 
kaad. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
IND~LIAI: 
90 dienų ind61iue .••••• .2.50% 
180 dienų lnd611us ••••• .2.50% 
1 m. tarm. lnd•llus ••••• A.00% 
2 m. term. lnd•llus ••••• A.00% 
3 m. term. lnd611ue ••••• A.10% 
4 m. term. lnd611ue _____ A-20% 
5 m. term. lnd611us ••••• A.35% 
RRSP Ir RRIF 
(Verteble) •••.•••.• „ ... 1.00% 
1 m. ind. • ••.•••.••••• A.00% 
2 m. lnd. • ••.•••.••••• A.00% 
3 m. lnd ••••.•••.••••• A.10% 
4 m. lnd. • ••.•••.••••• A.20% 
5 m. lnd ••••.•••.••••• A.35% 

PASKOLAS 
A&menln• nuo ••.••.••• 8..50% 
neklln. turto 1 m •••••.••• &.80% 

•Nemokami ė»ld11 sųshltų 
apmolc6}imai 

• N•rlų santaupos 
ųdrrtustos TALKOS 
aturgoa kapitalu 
3 min. dol. Ir Kenados 
vaidilos lld $100,000.00 
sumos dntudlmu 

Sekite kasdienę lnformaclJų apie nuollm~lua TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTEL.! - INTERAC KORTELė 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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SVEIKINAME 
Šv. CJ\5\LĖDŲ ir 

CJ.taujųjų metų proga 
v isas mūsų parapij os šeimas linkėdam i , k ad 
Jus l ydėtų Viespaties malo nė Tikėj imo k e lio· 
nėj e. T est ipri n<'I gern svei kC11<1 J ūsų <'lrtim ųjų 

kūną i r dvasią. T eu žgim s rn J ūsų gyvenimuose 
naujos i dėjos, mintys, p la n a i. T egul Jus l y d i 
meilė i r at ida ari imui, 1e puoš ia Jūsų namus 
m nžojo K ūdikė l io džinugsmns. 

Sveikina Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Audrius Šarka, OFM, ir • . 
diakonas Bernardas Beliekas, OFM : 

~--~.....,~"~::::-..e~ . 

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 

"ĄŽUOLAS~~ 
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 

šv. Kalėdomis ir su 2008-taisiais metais. 

Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių 

ir ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais. 

~~~ ..;~ ~ Klubo valdyba 

~~~~~~~~~~~~~~ * 80-eikina1111Le $ 
gimines, draugus ir pažįstamus, 

:Kalėdų švenčių proga, 
linkėdami sveikatos, džiaugsmo 

ir laimingų 2008 metų. 

~ Petras ir Genovaitė Breichmanai 
~~~~~~~~ 

r~-~-~-~~~-~~4~-~, 

f ~:~~~ bei savo į 
} mielus vaikaičius, draugus f J ir pažįstamus su Į 

1 
šv. Kalėdomis, 1 

} ~ink~da~a daug laimės f 
f ir sekmes 1 
} Naujaisiais metais f 
Į ~ _. Onutė Adomauskienė, t 
f- A Hamilton, Ont. }' 

„~ ... ~ ...... ~ ... ~~ ... ·~~ ... ·~·~„ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l Hamiltono lietuvių pensininkų namai g 
i AAMBVNAS l 
~ sveikina ~ l Hamiltono lietuvius bei visus tautiečius g 
j t 1 ~ 
ij ~ 

i Į 
1 ~ 
ij ~ 
1 g 
ij ~ 
i g 
ij ' ~ i . g 
i Adresas: 1880 Main St.W., Hamilton, ON a 
~ Tel. 905-526-8281 g 
~=i~~~~W#~~~~~~~~~W#~M 
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E:> LIETllVIAI PASAULYJE 
Australija 

Kanberos lietuvių bend
ruomenės apylinkės visuoti
nis susirinkimas įvyko spalio 
21 d. Lietuvių būstinėje. Su
sirinkimą pradėjo ir jam va
dovavo valdybos pirm. Vik
toras Martišius, pasveikin
damas susirinkusius ir pa
prašydamas tylos minute pa
gerbti mirusią bendruome
nės narę Audronę Kovals
kienę. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė Sigita Gai
liūnienė. Valdybos pirminin
kas savo pranešime suminė
jo atliktus valdybos darbus: 
surengtas kalėdinis pobūvis, 
Vasario 16-osios minėjimas 
(paskaitą skaitė dr. V. Do
niela), Valstybės šventės mi
nėjimas (kalbėjo dr. A. Ka
baila); surengtos kun. A. 
Kungio, OFM, priėmimo 
vaišės, suorganizuota išvyka 
į Sidnio Lietuvių klubo nau
jas patalpas. Australijos lie
tuvių bendruomenės tarybos 
suvažiavime Geelonge Kan
beros lietuviams atstovavo 
S. Gailiūnienė ir L. Budzi
kauskas. Pirmininkas padė
kojo valdybos nariams už at
liktus darbus ir priminė, kad 
jo pirmininkavimas tokiam 
susirinkimui esąs paskutinis, 
nes į valdybą kitai kadenci
jai nekandidatuosiąs. Ižd. R. 
Katauskas išsamiai išaiškino 
finansinę būklę. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė 
pirmininkas J. Mickūnas. Iš 
valdybos pasitraukė V. Mar
tišius ir L. Žilinskienė. Pas
tariesiems buvo išreikšta nuo
širdi padėka už ilgų metų 
darbą. Dabartinę valdybą 
sudaro: naujas narys Jonas 
Mickūnas, Barbara Silinis, Si
gita Galiūnaitė; revizijos ko
misiją-Viktoras Martišius,_, Min
daugas Mauragis ir Tudas Zilins
kas. Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti užkandžiais. 

Gudija 
Rimdžiūnų vidurinėje 

mokykloje spalio pabaigoje 
vyko Astravo rajono švieti
mo skyriaus atviras posėdis, 
kuriame buvo svarstoma 
mokyklos finansinė būklė ir 
revizijos rezultatai. Mokyk
los svečiams buvo surengtas 
koncertas ir moksleivių raši
nių ir darbelių paroda. Lie
tuvos seime vyko Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ir 
seimo komisijos posėdis, ku
riame dalyvavo "Gervėčių" 
klubo pirm. A. Augulis. Bu
vo svarstoma pagrindinė lie
tuvių teisė į pilietybę. Ger
vėčių krašte lankėsi versli
ninkai iš Lietuvos - bend
rovės "Grundolita" direkto
rius A. Budrickas ir jo pava
duotojas V. Staraitis. Pasta
rieji susipažino su Gervėčių 
šventovės remontu, Lietuvių 
kultūros, švietimo ir infor
macijos centru Rimdžiūnuose, 
pažadėdami globą bei para
mą. Rimdžiūnuose taipgi įvy
ko tradicinis, jau penktas iš eilės 
"Paribio dainos" festivalis. 

Rimdžiūnuose Lietuvos 
žmonių lėšomis pastatydin
tas lietuvių kultūros centras. 

Erdvų kiemą supa tvarkingi 
dviaukščiai pastatai. Juose 
veikia lietuvių vidurinė mo
kykla, kultūros namai, bib
lioteka. Čia prieš Pirmąjį pa
saulinį karą gyveno 500 žmo
nių. Dar ir dabar tebėra se
nųjų sodybų trobos, ūkiniai 
pastatai ir darželiuose žydi gė
lės. Atskirame kieme įsteig
tas vaikų darželis. Tačiau ši 
gyvenvietė apsupta kitų tau
tų žmonėmis. 

Gervėčiuose XX š. pra
džioje plačiai ima reikštis tau
tinis atgimimas. Plito drau
džiama lietuviška spauda, 
veikė slaptosios mokyklos, 
vyko vakaronės klojimuose. 
Cia jie turėjo 100 dainininkų 
chorą, suburtą vargonininko 
Miko Petrausko, jam talkino 
jo brolis garsvusis sol. Kipras 
Petrauskas. Sio krašto švie
sios dienos pavirto gūdžia 
naktjmi, kai jį okupavo len
kai. Sv. 'Ilejybės šventovėje už
gra usta giedoti lietuviškai. 
Zmonės pradėjo kovoti. Bu
vo siunčiamos peticijos Vil
niaus vyskupijai ir Vatikanui. 
Po dešimties metų buvo leis
ta šventovėje giedoti lietu
viškai vieną kartą p~r mėne
sį. Dabartinė mūrinė Sv. 'Ilejy
bės šventovė pastatyta buvu
sios medinės šventovės vie
toje, išstovėjusios 200 metų. 
Manoma, kad tai viena iš se
I]-iausių lietuvių šventovių. 
Siuo metu sekmadieniais 
pripildo šventovę tikintieji, 
išlaikę senus lietuviškus pa
pročius bei tradicijas. 

Rusija 
Karelijoje gyvena 1,100 

lietuvių ir turi lietgvių kultū
ros autonomiją. Sios auto
nomijos delegacija, pakvies
ta Alytaus mero, dalyvavo 
šio miesto pagyvenusių žmo
nių renginiuose. Pasak lietu
vių kultūros autonomijos 
pirmininkės Gitanos Buivy
daitės, čia lietuviai organi
zuotai gyvuoja jau dvejus 
1!1etus, plinta nemaža veikla. 
Cionykščius lietuvius palai
ko Lietuvos generalinis kon
sulatas, Lietuvos socialinė ir 
darbo ministerija. Karelijos 
lietuviai draugauja su Aly
taus miestu, Lietuvių Na
mais Vilniuje, kur mokosi 5 lie
tuviukai iš Karelijos. Iš viso 
- tai yra pirmieji iš šio krašto 
mokiniai. Karelijos lietuvių 
delegaciją, viešėjusią Lietu
voje, sudarė Gitana Buivy
daitė ir jos mama, socialinės 
organizacijos vadov~ Regina 
Tupycina, Klaudija Slepikie
nė, Justas Erko ir Emilija 
Avrameno. Jie aplankė Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentą prie Lietuvos vy
riausybės, Genocido muziejų, 
kur tartasi dėl paminklo žuvu
siems tautiečiams Karelijoje 
pastatymo. Ypač daug lietu
vių žuvo kasant Belomor ka
nalą - daugiau nei tūkstantis. 
Taipgi svečiai aplankė seimą ir 
dalyvavo Pasaulio lietuvių bend
ruomenės komisijos posėdyje. 
Buvo susitikta su PLB wldybai 
pinnininke Regina Narušiene ir 
PLB ątstovu Lietuvoje Gabrie
liumi Zemkalniu. JA 

Amerikos lietuvių fondo jubiliejus 
(1962-2007) 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
2007 m. lapkričio 3 d. Pa

saulio lietuvių centre (PLC), 
Lemonte buvo iškilmingai 
atšvęstas Amerikos lietuvių 
fondo 45 m. veiklos jubilie
jus. Pirmoji šventės dalis -
meninė programa - vyko 
PLC Jaunimo rūmų salėje. 
Ją pradėjo ir vedė aktorė 
Audrė Budrytė, pakviesdama 
pradžioje ALF tarybos pir
mininką Arvydą Tamulį tarti 
žodį. Pasveikinęs gausiai susi
rinkusiuosius, trumpai primi
nė ALF pradžią 1962 m. Ta
da ALF tikslas buvo sukaupti 
l milijoną dolerių ir jis atro
dė nepasiekiamas, o dabar 
be ALF paramos neišsivers
tų dauguma lietuviškų orga
nizacijų. 

Lietuvybės reikalams pa
remti iki šiol yra išdalįnta per 
14 milijonų dolerių. Zmonės 
remia ALF ir galima tikėtis 
šviesios ateities, nes pagrin
dinis kapitalas, kurio dabar 
yra 17 milijonų, lieka nepa
liestas, skirstomos tik palū
kanos. Ateitis bus užtikrinta, 
baigdamas sakė tarybos pir
mininkas, ir tik su jūsų para
ma per ALE 

Meninę programą - spek
taklį-koncertą "Jubiliejus" 
atliko savosvpajėgos: teatro 
sambūris "~altvykslė" (va
dovė Ilona Ciapaitė) ir meno 
ansamblis "Dainava" (vado
vas Darius Polikaitis ). Matė
me įdmp.ią inscenizaciją pa
gal A. Cechovo "Jubiliejus" 
ir išgirdome puikiai atliktų 
įvairių "Dainavos" dainų. 
Programą baigiant, D. Poli
kaitis kvietė visus kartu su
giedoti Amerikos lietuvių 
fondui Ilgiausių metų. Įvairių 
kartų atlikėjai - seniai ar se
niau čia gyvenantys ir nese-

niai atvykę iš Lietuvos. Tai 
buvo puikus pavyzdys, kaip 
darniai dirbant kartu galima 
pasiekti puikių rezultatų. 

ALF valdybos pirminin
kas Ramūnas Astrauskas dė
kojo visiems už atsilankymą, 
ypač ALF nariams, dė~ojo 
programos atlikėjams, "Zalt
vykslės" ir "Dainavos" vado
vams. A. Budrytei buvo įteik
tos puokštės gėlių. Po to visi 
perėjo į PLC pokylių salę, 
kur tolesnei programai vado
vavo ALF v-bos narys ir 
"Margučio 11" vedėjo prane
šėjas Tadas Kubilius. 

Sveikinimo žodį tarė 
ALF tarybos garbės pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, 
kurio parašytas straipsnis 
Drauge ir davė pradžią ALF 
steigimui. Dr. A. Razma svei
kino visus ir džiaugėsi puikia 
menine programa. Suminėjo 
ALF nuopelnus ir linkėjo, 
kad per ateinančius 5 metus 
švenčiant 50-ąjį jubiliejų, 
ALF galėtų sutelkti 20 mili
jonų pagrindinio kapitalo, iš 
kurio palūkanų būtų galima 
teikti dar didesnę paramą lie
tuvybės darbams. Ir tie dar
bai žydės, kai turės stiprų fi
nansinį užnugarį. Vyko trum
pa vaizdajuostė, paruošta 
Arvydo Renecko, kurioje 
buvo išryškinta ALF veikla. 
Paaiškinimus atliko Tadas 
Kubilius. 

ALF v-bos pirm. R. Ast
rauskas, pasidžiaugė, kad vi
suomenė pasitiki ALF, pami
nėjo neseniai gautą didelį pa
likimą ir įsteigtą specialios 
paskirties fondą ALF sudėty
je. R. Astrauskas dėkojo ir 
LR prez. Valdui Adamkui, 
kalbėjusiam vaizdajuostėje 
apie ALF ir prezidento gim
tadienio proga kvietė visus 

pakelti taures ir sugiedoti 
jam Ilgiausių metų. Dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
šio renginio, ypač savano
riams, dirbusiems ilgas va
landas, kvietė kun. Valdą 
Aušrą sukalbėti maldą. 

Po Aldonos Šoliūnienės 
ir jos talkininkų paruoštos 
gardžios vakarienės, LB Švie
timo tarybos atstovai, kun. V. 
Aušra ir mokytoja Audronė 
Survilienė, lituanistinių mo
kyklų vardu tarė padėką 
ALF ir įteikė dovanėlę ALF 
tarybos pirm. A. Tamuliui ir 
v-bos pirm. R. Astrauskui. 
Vyko šiame vakare dalyvau
jantiems studentams stipen
dijų įteikimai. 

ALF Pelno skirstymo ko
miteto pirm. Algirdas Saulis 
kvietė studentus, kai baigs 
studijas, prisiminti ir ALF ir 
tapti jo nariais. Stipendinin
kų pavardes skaitė ALF sti
pendijų pakomitečio pirm. 
Tadas Kulbis, stipendijas įtei
kė ALF t-bos pirm. A. Ta
mulis: bakalauro laipsnio sie
kiantiems - Algirdui Biels
kui, Gediminui Bielskui, 
Giedrei Elekšytei, Ingai Jo
naitytei, Urtei Staniulionytei, 
Laurai Stankevičiūtei ir Do
mui Zastarskiui; magistro 
laipsnio siekiantiems: Jolan
tai Gudėnaitei ir Ryčiui Vit
kauskui; doktorantams: Ag
nei Naujokas, Rasai Maksi
mavičiūtei; PLB Lituanisti
kos katedroje studijuojan
tiems ir doktoratui besiruo
šiantiems Daivai Litvinskai
tei ir Aurelijai Tamošiūnaitei. 
Dalyvavusių stipendininkų 
vardu padėkos žodį tarė Inga 
Jonaitytė. Pokylis buvo baig
tas šokiais, grojant brolių 
Svabų orkestrui. 

• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio impulso 

naujiems pradėti, stiprios sveikatos, džiugios šventinės 

nuotaikos ir Dievo palaimos linkime 

šv. CJ\elėdų irCl\_,aujųjų metų proga 
„ visiems Lietuvoje ir po platųjį pasaulį išsibarsčiusiems lietuviams - "ill 

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA 

~uoširdžiai sveil<iname 
visus rėmėjus bei lietuvius, 

gyvenančius arti ir toli 

šv. ~LĖDŲ ir 

~aujųjų metų proga 
ir linkime sveikatos, stiprybės 

ir Dievo palaimos -

Šv.. Jono kapinių valdyba 



Wasaga Beach, ON 
KLB VASAGOS APYLIN· 

KĖS susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d Išrinkta valdyba: Kas
tytis Batūra, Joana Dūdienė, 
Rūta Poški.enė, Lina Verbickai
tė-Sawitz. Į revizijos komisiją 
išrinkti: Aldona Vitkienė, 
Bronius Zabulionis. 

KLB VASAGOS APYLIN· 
KĖ ruošia 3-čias Kūčias, kurios 
įvyks gruodžio 15, šeštadienį, 4 
v.p.p. Bilietai (po $5) gaunami 
pas Joaną Dūdienę tel 705 445-
6898) ir Rūtą Poškienę (tel. 705 
429.()790). 

Hamilton, ON 
Atkelta iš 6-to psl. 

PAŠVENTINTOS KALĖ· 
DINĖS PLOTKELĖS (kalėdai
čiai) jau pardavinėjamos Jauni
mo centro salėje po šv. Mišių. 
Norintys įsigyti bet kuriuo kitu 
laiku prašomi kreiptis i kleboną. 

ST. CATBARINES, ON, 
rekolekcijos prasidės gruodžio 
16, sekmadienį, 1 v.p.p. išpa
žinčių klausymu, po kurių bus 
šv. Mišios. 

SPORTO KLUBAS "KO· 
VAS" kviečia visus į trečią meti
nį Kalėdų balių, kuris įvyks 
gruodžio 15, šeštadienį, 6 v.v. 
Jaunimo centro salėje. Bus šil
tas maistas, mokamas baras, 
gera muzika ir sėkminga loteri
ja. Surinktos lėšos skiriamos 
studentų krep.iininkų kelionei į 
Ispaniją 2008 m. Dėl papildo
mos informacijos kreiptis į Stasį 
Ba.kšį 905 648-5855. 

IVAIRIOS ŽINIOS 

Kas d'fYlildas automobilio 
niruotoju, sulaikytas Šiaurės 
Airijoje dėl girtavimo, yra lie
tuvis. Kas dešimtas reabilitaci
jos kursų lankytojas dėl alko
holizmo yra Rytų europietis. 
Sulaikytų lietuvių vairuotojų 
girtumas vidutiniškai yra 3 kar
tus didesnis už leistiną normą. 
Su šiais nusikaltimais kovoti ai
rių policijos pareigūnai yra iš
leidę plakatų ir lankstinukų lie
tuvių, rusų, lenkų kalbomis. Šio 
krašto valdžia tomis kalbomis 
ketina pakelėse įrengti ir kelių 
ženklus, primenančius, kad 
Šiaurės Airijoje važiuojama 
kairią.ja kelio puse ir kad drau
džiama vairuoti išgėrus. 

Lim.eriko mieste, Airijoje, 
spalio 3 d. išnuomotame name, 
sprogus dujų balionui, žuvo 
lietuvis. Sprogimas įvyko prieš 
vidurdienį, namas labai ap
gadintas. Lietuvio kūnas rastas 
prie namo. Manoma, kad spro
gimas - nelaimingas įvykis. 
Apie žuvusį žinoma kad jis bu
vo išvykęs i Lietuvą ir neseniai 
grįžęs atgal i Airiją. Per sprogi
mą daugiau niekas nenuken
tėjo. JA (DNS inf.) 

TSIŲSTA PAMINė.TI 

l .l.AISYĘ, 2007 m. liepa
rugpjūtis Nr. 158(195). Redak
torius - Vidmantas Vitkausk.as. 
Administratorius Lietuvoje -
Vidmantas Zavadskis, JAV-se -
Jonas Vaznelis (P.O. Box 328 
Beverly Shores IN 46301-0328 
USA). Tiražas 3000 egz. 

PRENUMERATORIŲ DĖME
SDJL Sekite sa.o preaumeratol 
bŲPmoll datą, kari yra palym6o 
ta ant laikraWo lipdės su jūsq 
adresu. Nelaukite primhrimo -
laiku ją atnau,iialdfe. 1bo sutau
pysite admlnl•tradjos 1a1Ų ir 
palto lllaldas. 

Užgirn ęs KRI S TUS tea t n eša į Jūsų 

š irdis ir n a mus ramybę ir džiaugsmą. 

T e l y di Ju s v i s u s at eina n č i ci is rne tci is 
Viešpnties p a l a imei. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. ALOYZAS VOLSKJS ir taryba -~ 

~---~..._,.::::::;;"""""'=::::::~-=~~ 

\ l l/ ~lėdų ir 

/&~\ ClX_a~!.~!ų:rog~:~~ 
draugus ir pažįstamus Kanada je ' 

bei Amerika je sveikina -

Andrius Petrašiūnas, 
London, Ont. 

2007.XII.11 Nr. S0-51 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

u 
6u, l<alėdų ir 
Oaujų metų 

proga 

sveikinam visus 
tautiečius ir geros 

valios žmones -

KLB Montrealio apylinkės 
valdyba 
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Č. SENKEVIČIUS 
Kai rankos pasunkėjo ir 

kvėpavimas sutriko, Daugir
dų močiutei prireikė atsigulti 
į lovą. Rytmečių šalnoms be
grūmojant, spėjo ji dar iš dar
želio išsi.kasti nenuvytusią, 
pačios išaugintą gražią rau
doną rožytę, atsinešti ją i sa
vo kambarį, pasodinti į vazo
nėlį ir palaistyti. Tugu dar ir 
toliau puikuojasi ta gražuolė. 

Močiutės rožytė 
- Aš kaip sakiau„. su tais 

žiedeliais ... 
-Netikėkit... kartais nu

jautimas apgauna. 

- Dabar jūs prižiūrėkit •.• 
palaistykit kasdien, kad be 
laiko nenuvystų, - Įsakė duk
teriai Meilutei. 

Kiekvieną rytą pabudusi 
tuoj žvelgdavo i vazonėij. ne
siog traukte traukdavo jos 
žvilgsnį tie puikūs žiedeliai. 
O svarbiausia, kad jie ėmė 
reikšti gyvybę. Vieną i:ytą ji ir 
sako dukteriai: 

- Žinai, Meilut, sapna
vau sapną, aiškų balsą girdė
jau: žiedeliai nužydės„. pasi
baigs ir tavo gyvenimėlis ... 
girdėjau.„ aiškiai sakė„. to
kia pranašystė„. 

- Nesirūpink, mamyt, ta
vo gėlytė laikysis, prižiūrė
sim.„ pamatysi.„ 

- Ak, kad nors Kalėdų 
sulaukčiau„. Labai norėčiau 

dar Vrrgutj ir jo vaikelius pa
matyti... Sakei, atskris visi? „ 

- Pažadėjo.„ Kūčių rytą 
parsivešiu. O rytoj tau dakta
ras naujų vaistų išrašys. Tik 
nesirūpink, bus viskas gerai„. 

Ir sulaukė. Pasirodė sū
nus Vrrgutis su žmona Onu
te, mielais vaikaičiais Tuduku 
ir Aušrele. Eglutė buvo pa
statyta močiutės kambaryje -
tegu ten būna didysis džiaugs
mas, sukaupta šventinė nuo
taika su maldom, kalėdaičių 
pasidalinimu, dovanėlėm. 
Viskuo pasirūpino gerasis 
žentas Ignas Daugirdas su sa
vo vaikais Algiuku ir Vytuku. 

Močiutė iš lovos nebesi
kelia, bet visa šeima šalia jos. 
9 ir rožytė žydi kaip žydėjusi. 
Sventas vakaras pagaliau at
ėjęs. Šeimininkas skaito savo 
sukurtas maldas, vaikai dek
lamuoja eilėraščius apie gi
musį Jėzulį. Eglutė apkarsty
ta šiaudinukais, spragsi šalta 
ugnelė, traukia i save vaikų 
akytes. 

Sustoję šalia eglutės prie 
įrengto Betliejaus visi keturi 

visus Išganytojo parapijos parapijiečius, 

rėmėjus, bičiulius bei visus lietuvius 

JĖZAUS KRISTAUS gimimo proga. 

KALĖDŲ ŠVENTĖS teatneša tyro džiaugsmo 

ir NAUJIEJI METAI stiprybės 

~ f' be~:~:;:s
1

:::::n~s ir Rūta Žilinskai 

APSAKYMĖLIS 

vaikai padarė kalėdinius pra
nešimus, kurie jau buvo tapę 
šeimos tradicija. Pradėjo Al
giukas: 

- Aš sutaupiau dvylika 
dolerių ir tris centus„. Lietu
vos našlaičiams ... 

-Aš penkiolika„. Afri
kos vaikams, - nepasidavė 
Vytukas. 

- Aš šešiolika ir dešimt 
centų, - išdidžiai rėžė Tudu
kas, - ir atiduosiu vargšams„. 

O mažoji Aušrelė, pasi
žvalgiusi prisipažino: 

- Aš ..• aš ... močiutei pen
kis dolerius„. 

Sužiuro šeima į ligoni -
pro užmerktas akis _prasiver
žė laimės ašarėlė. Umai vis
kas nutilo, tartum kokią pa
garbą kam išreiškiant 

Po tokios jautrios akimir
kos, kai be žodžių pasikeičia
ma artimųjų meile, vaikams 
jau kiek nerimaujant, buvo 
leidžiama atplėšti jiems skir
tas dovanėles. Mažiesiems 
truputis kitokio susijaudini-

* * . 

~žiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos 

<YVaujųjų metų 
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams -

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS CHORAS 

mo - o.i, aaa, vaje tesigirdėjo 
kambary, nors gretimame jau 
sklido kalėdinė muzika, pasi
girdo ir Lietuvos vaikučių 
balseliai iš Virgučio atvežtos 
naujos plokštelės. 

Viskas susipynė į tokią 
šventinę nuotaiką, kuri na
mus pripildo tik vieną kartą 
per metus. O močiutė atsi
merkdama vis žvilgčiojo, ar 
dar lai.kosi visi rožytės žie
dai ... 

'Il'ečią Kalėdų dieną, kai 
po praūžusios sniego pūgos 
pastogėse sučirškė linksmi 
žvirbliukai, buvo atėjęs laikas 
svečiams atsisveikinti. Ne
lengva buvo artintis prie mo
čiutės lovos, patirti skaudų 
nusistebėjimą, kad brangieji 
jau išvažiuoja: 

- Tuip greitai„. na ką gi, 
sergu.„ negaliu su vaikučiais 
nė pažaisti... gal jau nebesi
matysim daugiau ... Jei nesirg
čiau, pabūtumėt„. 

- Pasimatysim dar, pasi
matysim, - tvirtino sūnus lyg 
žinodamas, - laikykitės, mo
čiute„. 

• 
Bėgo trumpos dienos, 

slinko šaltos, ilgos naktys. Jau 
ir po 'Irijų Karalių - viena 
diena kaip kita. O rožytė žydi 
ir žydi. Močiutė pasijuto stip
rėjanti. Ir štai vieną rytą lipa 
iš lovos - pati palaistys savo 
mielą augintinę, tokią sveiką 
ir gražią. Pasiruošia, prieina. 
Paliečia žiedelį. 

-O Viešpatie! „ -lyg mal
dai sudeda rankas. Gėlytė 
šviečia ..• Bet jau nebe ta.„ Ji 
plastikinė„. 

'Thrpdwy pasirodo duktė. 
- Meilute, kas čia? Kur 

dingo manoji... 
Duktė prieina, apkabina 

mamą. 

- Nupirkau tokią, kurios 
žiedeliai nevysta„. 

Norėjau, kad tu ilgai gy
ventum.„ 

- Vaikeli mieliausias, -
akys ašarėlėm pasruvo, - to
kios kalėdinės dovanos ne
laukiau. .. 

Abi apsikabina. Stovi ir 
.klausosi gerų širdžių plakim.o. 

proga sveikiname visus 

savo gimines, draugus 

ir pažįstamus -

~ 

~ visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų -



Piešiniuose - vilties ženklai 

Lygiai prieš metus iš mūsų 
tarpo netikėtai pasitraukė 
grafikė Gražina Didelytė 
(1938.X.2-2006.1.2). Pasitrau
kė tyliai, tarsi nepastebimai -
taip, kaip ir gyveno, labai ne
daug likus iki septyniasde
šimtmečio. Šios dailininkės 
gyvenimas ir darbai pažymėti 
tuo kuklumu, tarsi noru susi
lieti su aplinka, gamta, kurią 
nepaprastai mėgo ir ten suras
davo sau įkvėpimo šaltinį. 
Juodai baltas, tik retkarčiais 
auksine ar sidabro spalva pa
ryškintas piešinys, dažnai tik 
kuri nors išskirtinė jo detalė, 
kaligrafiškos linijos - tai pa
grindiniai jos grafikos lakštų 
bruožai, su niekuo nesupai
niojami, atpažįstami iš karto. 

Pasirinkusi nedidelį for
matą, dailininkė savo linijo
mis į mažyčius lakštelius su
talpina stebėtinai daug, visą 
mūsų gyvenimą - nuo beribio 
žvaigždėto dangaus kosminės 
platybės iki numindžiotos ta
kažolės. 

Nemėgusi išskirtinio dė
mesio sau, G. Didelytė savo 
darbais dalyvavo svarbiausio
se tautos užslėpto, draudžiamo 
ir atviro gyvenimo srityse. 
Iliustravo J. Marcinkevičiaus, 
K. Bradūno, G. Iešmanto ir 
kitų autorių knygas. Jos pas
kutinieji darbai - piešiniai 
poetės A. Puišytės knygai Bal
tojo riterio baladės ir kartu su 
Čepkelių rezervato darbuoto
ja biologe Onute Grigaite iš
leista knyga Raiste. Jose vaiz
das ir žodis pasiekė ypatingos 
vienovės. G. Didelytė dauge-

Kūčių vakaras 
Kūčių vakaras. Ilsisi žemė, 
Įsisupusi snaigi,ų skaron, 
zyluma, ramuma dangumi 

ritas, semia, 
Akimis Dievas žvelgi,a gerom 

Į pritilusią mūsų buveinę, 

Į pavargusias mūsų akis -
Ar dar laukiame? - Eina, 

Jis eina/-
Varpų varis tuoj tuoj apsakys ... 

Kaip sutiksime siųstą Jo sūnų? -
Ar dar Jo atėjimo verti?
Šitiek blogio pasėjame, būna, 
Kai Jo esam vien meilei tverti ... 

Ar begalime būti kitokie? 
Ar Jo ganomais būti verti? -
Dangus dengi,a laukus balta 

drobe 
Ir sukrūpsi ugnelė širdy ... 

MARIJA ŽARKAUSKAITĖ 

lio grafikos parodų dalyvė ir 
prizininkė. Už lietuviškos dai
lės tradicijų puoselejimą buvo 
apdovanota G. Kazokienės 
fondo premija. Liko jos paro
dų katalogai, apdovanojimų 
raštai, miniatiūrų ir knygženk
lių rinkiniai. Draugai ir arti
mieji dar tebesaugo jos iliust
ruotos knygelės Simono Dau
kanto keliu. Juo anais slogiais 
dešimtmečiais grupė Vilniaus, 
Kauno inteligentų keliavo, 
dalindami Šv. Rašto knygas, 
tvarkydami apleistas šven-

toves ir kapavietes, tuo pačiu 
taku, kuriuo talentingas že
maitis keliavo į Vilnių, "į 
mokslinyčią", kad vėliau ža
dintų patriotinę dvasią ir pasi
didžiavimą gimtąja kalba. 

Iš to meto dailininkės mi
niatiūrų ir piešinių, netgi laiš
kų artimiesiems, žvelgia ap
leistos piliavietės ir pilkapiai, 
senojo griaunamo lietuviško 
kaimo slėpiniai ir jaukumas -
visi lietuviškos kultūros ir is
torijos klodai. Prie jų Gražina 
mokėjo prisiliesti ne deklara
tyviai, bet su tuo pačiu subti-

lumu, tik linijos kontūru ar 
piešinio užuomina, vengdama 
pigaus politizavimo. Tokiu pat 
santūrumu pažymėta piešiniai 
tremties, Vėlinių, lietuviškojo 
kaimo likimo tema. Iš jų žvel
gia Dzūkijos žmonių - daini
ninkių, audėjų, pasakorių vei
dai. Lietuvos gamta - medis, 
laukų ir pelkių žolynai ar jai 
buvo patrauklūs savo kukliu 
grožiu, lapų forma, nereiklu
mu savo būčiai ir mokėjimu 
išgyventi - tuo, ką dailininkė 
vertino ir žmogaus gyvenime. 

Tarp iliustracijų knygoms, 
knygženklių, miniatiūrų jos 
artimi draugai tebesaugo 
daug Gražinos pieštų atviru
kų, daugiausia Kalėdų ar Pri
sikėlimo tema. Mažučiai, sub
tiliu piešiniu jie ir dabar liudi
ja ne tik apie mažosios minia
tiūros grafikės talentą, bet ir 
jos širdies dosnumą, mokėji
mą savo kūryba dalintis suki
tais, ypač tada, kai labai rei
kėjo kokių nors vilties ženk
lų. SK 

(Nuotraukose G. Didelytės 
miniatiūros) 

sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, 

linkėdami linksmų švenčių 

ir laimingų 2008 metų -

ir sėkmės Naujuosiuose metuose 
visiems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje linki -

inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai 
AESTORIUM CONSULTING 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Išrinktas geriausių vai

kų knygų penketukas - Vai
kų literatūros žinovų komi
sija paskelbė penkias geriau
sias praėjusių metų vaikiškas 
knygas, iš kurių patys vaikai 
galės išrinkti labiausiai pati
kusią piešdami jai iliustraci
jas. Visi vaikų piešiniai bus 
sudėti į rinkinį ir rodomi kitų 
metų Vilniaus knygų mugėje 
kartu su jų išrinkta geriausia 
knyga. Komisija peržiūrėjo 
keliasdešimt per metus iš
leistų vaikų knygų ir išrinko 
jy nuomone geriausias: R. 
Cerniausko Slieko pasaką, 
A. Zurbos Raganaitę Džildą, 
R. Šerelytės Krakatukų pie
velę, S. Poškaus Su varna 
Barbora ir K. Kasparavi
čiaus, šiemet pasiūlyto kandi
datu H.C. Anderseno premi
jai, knygelę Dingęs paveikslas. 

Karaliaučiaus l. Kanto 
universitetas rugsėjo pabai
goje surengė tarptautinę 
mokslo konferenciją Kristi
jonas Milkus ir Imanuelis 
Kantas. Konferenciją kartu 
su universitetu rengė lietu
vių kalbos institutas Vilniu
je, ją rėmė Lietuvos tūks
tantmečio minėjimo direkci
ja ir Lietuvos generalinis kon
sulas Karaliaučiuje. Dešim
ties lietuvių mokslininkų de
legacija kartu su Karaliau
čiaus universiteto atstovais 
aptarė lietuvių kalbininko 
K. Milkaus (1732-1807) pali
kimą, paminėdami jo 200 
metų mirties metines. Poe
tas, teologas, vertėjas K. Mil
kus nuo 1751 metų studijavo 
Karaliaučiaus universitete, 
iki mirties išbuvo Pilkalnio 
kantoriumi. Savo darbais 
puoselėjo lietuvių rašto kal
bą, tapo vienu iš lietuvių pa
saulietinės poezijos pradi
ninkų. 1800 m. išleisto K. 
Milkaus Lietuvių-vokiečių ir 
vokiečių-lietuvių kalbų žody
no pratarmėje filosofas l. 
Kantas lietuvių kalbą ir lie
tuvių tautą apibūdinęs labai 
palankiai, pabrėžė lietuvių 
kalbos senumą, savitumą ir 
egzistavimo teisę. 

Smėlio skulptūrų paro
dą, vykusią nuo liepos 23 iki 
rugsėjo 17 dienos Jono kal
nelio saloje (Klaipėdos r.), ap
lankė apie 100,000 žmonių. 
Konkurse, pirmą kartą su
rengtame Lietuvoje, varžėsi 
10 profesionalių smėlio skulp
torių grupių iš Lenkijos, Gu
dijos, Ukrainos, Italijos, Ru
sijos ir Austrijos, sukurdami 
dešimt maždaug 3 m aukščio 
kompozicijų. Pirmą vietą ir 
1,500 dolerių prizą komisija 
skyrė menininkei iš Italijos 
Michalla Ciappini. Festiva
lio organizatoriai planuoja 
ir kitais metais surengti dar 
didesnę parodą, kurioje da
lyvaus apie 20 grupių, tarp 
kurių bus ir smėlio skulpto
riai iš JAV ir Meksikos. 

Kultūros, filosofijos ir 
meno institutas išleido me
notyrininkės dr. Gražinos 
M. Martinaitienės monogra
fiją apie XVIII š. dailiosios 

tekstilės šedevrus - kontušo 
juostas Lietuvoje. Tai pir
mas mėginimas lietuviškai 
papasakoti kontušo juostų 
kilmės, gamybos, juosėjimo 
ir naikinimo istoriją. Kontu
šinės juostos susiformavo 
veikiamos rytietiškų juostų, 
įvežamų į Lietuvos didžiąją 
kunigaikštiją (LDK) nuo 
XVII š., pradžioje iš Persi
jos, vėliau - iš Turkijos. Pir
mieji audėjai į LDK atkilo iš 
Turkijos ir Vengrijos, tačiau 
jų atsinešta techninė patir
tis, tekstilės grožio samprata 
LDK įgijo unikalių savybių. 
Kontušo juostų audybos ži
diniai veikė Slucke ir Gardi
ne, o jų steigimo iniciatoriai 
buvo LDK didikai ir aukšti 
pareigūnai, pirmiausia Rad
vilos. Sluckas atstovavo "ry
tietiškajai" kontušo juostų 
dekoravimo krypčiai, o Gar
dinas - "vakarietiškajai", 
siekiančiai į rytietiškos kom
pozicijos juostą įpinti pran
cūziškų motyvų. 

XVIII š. LDK nuaustos 
juostos, pasak dr. G.M. Mar
tinaitienės, be jokių išlygų 
yra priskiriamos prie didžiau
sių taikomosios dailės verty
bių. Tokio aukšto įvertinimo 
jos nusipelnė dėl savo meni
nių ypatybių: subtilaus kolo
rito, pagrįsto įvairių rūšių ir 
spalvų verpalų sąskambiu, 
savito dekoro ir originalaus 
jo išdėstymo audinio plokš
tumoje. Šiųdieniai tekstilės 
dailininkai vargu galėtų su
valdyti daugybę plonyčių šil
kinių ir ne ką storesnių auk
so bei sidabro siūlų bei iš jų 
sukurti sudėtingus gėlinius 
bei geometrinius ornamen
tus. Be savo unikalios meni
nės išraiškos, kontušo juos
tos anuomet turėjo ir kitų 
reikšmių, jomis juosdavosi 
kilmingi asmenys - didikai ir 
bajorai, o juostos su išaus
tomis signatūromis būdavo 
jų atpažinimo ženklas. 

Vilniaus apskrities Ado
mo Mickevičiaus viešojoje 
bibliotekoje spalio 9 d. buvo 
pristatytas debiutinis Aistės 
Vilkaitės romanas Nojus ir 
Ema, laimėjęs pirmąją vietą 
šių metų Lietuvos jaunųjų 
filologų konkurse. Iš Pane
vėžio kilusi devyniolikmetė 
mergina rašyti pradėjo bū
dama keturiolikos, tačiau 
daugiausia tai buvo poezijos 
bandymai. 2004 m. jos eilė
raščiai pelnė autorei "Pane
vėžio literatūrinės žiemos" 
laureatės vardą. Mažasis ro
manas Nojus ir Ema yra apie 
dviejų jaunuolių dramatišką, 

mistišką, skausmingą ir kar
tu visiškai paprastą meilę. 
Pasak kritikų, romanas pa
traukia skaitytojus grakščiai 
išlaikyta kompozicine sche
ma, nuoseklia epizodų kaita, 
kuri padeda atpažinti jaunų 
žmonių elgseną, mąstyseną, 

jausmus bei požiūrį į save ir 
kitus, o retkarčiais ir vertybi
nę tuštumą, tikresnio dva
singumo ilgesį. GK 
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RengiaJDės XIII tautinių šokių šventei Kiekviena šventė rengia
ma pagal tą patį seniai išdllbtą 
planą, bet kiekviena yra ir 
skirtinga, nes tai daug priklau
so nuo parinkto repertuaro ir 
nuo sugebėjimų meninės da
lies vadovės. Danguolę Var
nienę pažįsta visi mokytojai iš 
mokytojų kursų, o daugelis 
didesniųjų ansamblių net po 
keletą kartų buvo "Spindulio" 
svečiais ir dalyvavo kiekvie
nais metais rengiamose Lie
tuvių dienose Los Angeles 
mieste. VISi gerai pažįsta spin
duliečių draugiškumą ir vai
šinggmą. 

Ji l'Yks sukakoq proga 
GENOVAIT'ė 

BREICHMANIENė 
Greitai baigiasi ketvirtieji 

metai. Mūsų šokėjai sparčiai 
rengiasi ij kartą suskristi i prie 
Pacifiko pakrančių prisišlieju
sį Los Angeles miestą, kuria-

me 2008 liepos 6 įvyks jau 
XIII-oji Išeivijos lietuvių tau
tinių šokių šventė. 2007 m. 
buvo labai darbingi mūsų šo
kėjams, nes gražus būrys mū
sų jaunimo dalyvavo Dainų 
šventėje Lietuvoje ir įsijungė i 

Los Angeles LB Jaunimo ansamblio dalyviai ioka IV Dlutinią 
iokių šveiatėje 1972 m. 

Graiūs momentai Jš Sadula 

Šokių dienos programą "Lino 
sakmė", kuri jvyko Kaune Da
riaus-Girėno stadione. Vos 
sugrįžus į namus, Dainavoje 
buvo surengti kursai, kad mo
kytojai galėtų susipažinti su 
numatytu repertuaru - XIII
osios šventės menine progra
ma. Dabar visi stengiasi kuo 
geriau paruošti šokius, kad 
galėtų pasirodyti saviesiems 
.žiūrovams, o taip pat suteJkti 
kiek lėšų padengti kelionės iš
laidoms. Pirmieji Kanados šo
kėjų ansambliai "Atžalynas", 
"Gintaras" ir "Gyvataras" 
ruošia kartu bendrą koncertą 
'lbronte. 

2007 metai yra taip pat 
sukaktuviniai, nes praėjusią 
vasarą suėjo 70 m. nuo pirmo
sios tautinių šokių šventės -
nuo pirmojo taut. šokių masi
nio pasirodymo, kuris įvyko 
1937 m. vasarą Kaune, Petro 
V.tleišio aikštėje. šoko 448 šo
kėjai. Did.žiuJj pasiseĮcimą tu
rėjo pirmasis Jono Švedo ir 
Marijos Baronaitės kūrinys 
Kalvelis. Graži muzika, daina 
ir paprasti judesiai vaizdavo 
kalvio darbą. Ir po 70 m. šis 
gerai atliktas dainos ir šokio 
junginys visada susilaukia 
publikos šilto dėmesio. 

2007 m. birželio 30 d. su
kako 50 m. nuo pirmosios iš
eivijos lietuvių tautinių šokių 
šventės, kuri ivyko Čikagoje 
suorganizuota senųjų ir nau
jųjų ateivių, po pasaulį pa
sklidusių lietuvių, atsisakiusių 
grįžti į sovietinės Rusijos oku
puotą Lietuvą. Mes buvome 
naujakuriai šiose mums drau
giškose valstybėse, bet noras 
surengti tą šventę buvo toks 
didelis, kad nugalėjome visas 
kliūtis. Iškilmingai buvo Įneš
ta mūsų trispalvė, galingai nu
skambėjo Lietuvos himnas 
Tarptautiniame amfiteatre 
Čikagoje.„ Tuo laiku mūsų 
Tėvynėje visa tai buvo už
drausta. Šventę stebėjęs Čika
gos meras Richard Daley bu
vo sužavėtas pilnu amfiteatru 
besisukančių ratukų ir apie 

800 lituanistinių mokyklų mo
kinių, kurie, paruošti seselių 
kazimieriečių, puikiai padai
navo. Jis pirmą kartą matė to
ki renginj ir stebėjosi, kodėl 
iki šiol nė viena tautybė tokios 
šventės nesurengė. JAV prezi
dentas D. Eisenhower atsiun
tė telegramą, sveikindamas 
rengėjus ir visus lietuvius. En
tuziazmas buvo didelis. Vi
siems buvo aišku, kad tautinių 
šokių šventės vyks toliau. 

Dvylika tokių švenčių jau 
įvyko. Devynios iš jų buvo Či
kagoje, viena Klyvlande ir dvi 
Kanadoje - Hamiltone ir 'lb
ronte. Ši XIII-oji 'Th.utinių šo
kių šventė pirmą kartą įvyks 
vakarinėje JAV dalyje - gar
siajame Los Angeles mieste. 
Čia veikia taut. šokių ansamb
lis "Spindulys", kuriam vado
vauja Danguolė Razutytė
Varnienė. Ji yra taip pat Lie
tuvių tautinių šokių instituto 
pirmininkė ir XIII-osios taut 

Šventei rengti sudarytas 
pagrindinis komitetas, kuris 
turi savo tinklalapį internete 
ir per jį informuoja šokėjų 
mokytojus. Užsakytos patal
pos, kuriose vyks pati šventė, 
o taip pat susipažinimo va.ka
ras ir pabaigtuvių pokylis. At
rodo, kad viskas gerai apgal
vota ir suplanuota. 

Los Angeles yra įdomus 
miestas, ir bus gera proga su
planuoti savo atostogas kitai 
vasarai taip, kad galėtų šokė
jų tėvai ir kiti lietuviai ne tik 

Linksmos "Gyvataro" mergaitės penktoje šventėje 

šokių šventės meninės dalies 
vadovė. Savo pagalbininkais 
Danguolė pasirinko Ligiją 
Ringienę, Cikagos "Vyčių" 
mokytoją, ir 'lbmą Mikucltj, 
"Bostono sambūrio" mokyto
ją ir vadovą. Labai gerai, kad 
Danguolė žiūri į ateitį ir jau
nesnius vadovus rengia per
imti ateinančių švenčių va
dovybę. 

aplankyti Los Angeles ir jo 
įdomybes, bet kartu dalyvauti 
ir XIII-joje šventėje. Prade
dant IV švente išeivijos lietu
vių tautinių šokių šventės be 
perstojo vyksta kas ketveri 
metai. Nė viena kita etninė 
grupė tokių švenčių neturi. 
Tu.i jau unikumas. Neleiskime 
jam nutrūkti. 

Ntrs. iš leidinio Suk, 81lk 
ratelį ••• (G. Breichmanienė) 

~~~~~~~· ... 

@TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
~ .,., 

Alf •A~- M A S -. _., 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 

šv. CJ\6.LĖDŲ ir ctlAUJŲJŲ METŲ 
proga visus šokėjus, mokytojus, 1neninius 

lietuvių vienetus, organizacijas, rėmėjus ir plačiąją 

lietuvių visuomenę. 

Tegul, šv. KALĖDOS atneša rainybę ir laimę, 

o NAUJIEJI METAI pasibeldžia su viltimi, 
sėkme ir džiaugsmu. 

www.atzalynas.ca 

~~~~~~~ 
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J annqjų vertėjų 
konkursas Europoje 

fgpfi~~~~tm;!l~~~~~~~~~~·~~,~~~~~89a~~~!W9·~~~~~~~ 

Tegul šventinių žvakučių liepsnose sudega visi vargai ir nesėkmės, o ugnies šiluma 

Pirmą kartą Europos są
jungos valstybėse, skatinant dau
giakalbiškumą, m.rbq bendrijos 
bruožą, buvo surengtas jaunųjų 
vertėjų konkursas "Juvenes 
translatores' ("Jaunieji vertė
jai"). Konkurso dalyviams-vyres
niųjų klasių moksleiviams buvo 
pateiktas viena iš 23 oficialių 
ES kalbų tekstas vertimui į kitą 
kurią nors kalbą. Vienu metu 
27 valstybėse vertimo užduotis 
atliko daugiau kaip pusantro 
tūkstančio moksleivių iš 300 mo
kyklų. Iš kiekvienos valstybės 
atrinktų į konkursą mokyklų 
skaičius tapatus valstybės narės 
balsų ES taryboje skaičiui. 
Konkurso laimėtojai, po vieną 
ii!i visų 27 valstybių, ateinančių 
metų kovo mėnesį bus pakvies
ti į BriuseŲ atsiimti apdovanoji
mų ir susipažinti su Europos 
sajungos tarybos darbu. 

KŪČIOMS teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus. 

Literatūriniai 
apdovanojimai 
Rašytojas M. Ondaatje už 

naujausią romaną Divisadero 
laimėjo 2007 m. tradicinę Ka
nados gen. gubernatoriaus ski
riamą literatūrinę premiją. Lai
mėjęs ši apdovanojimą penktąji 
kartą M. Ondaatje prilygo tiek 
pat kartų apdovanotam šia pre
mija literatūros meistrui, rašy
tojui ir eseistui Hugh Mac Len
nan. Gubernatoriaus premija 
už geriausią poezijos knygą pa
skirta Don Domanski (Hali
fax), už dramos veikalą - Co
leen Murphy (Toronto ). Kas
metinės generalinio gubernato
riaus literatūrinės premijos ski
riamos jau 50 metų. Laimėtojai 
bus pakviesti i gen. gubernato
riaus būstinę Otavoje, kur jiems 
bus įteiktos 25,000 dol. dydžio 
premijos. 

Nauji parkai Kanados 
šiaurėje 

Du nauji gamtos parkai, 
užimantys 10 mln. ha plotus, 
steigiami pačioje Kanados šiau
rėje NWI; netoli Arktikos. Pir
masis NWT prie Rampert upės 
ir Wetland teritorijoje saugos 
nuo aktyvios žmonių, ypač kal
nakasybos verslininkų, veiklos 
didelius sengirių ir tundros plo
tus, jų augmeniją ir gyvūniją. 
Naujojo parko tvarkymui Ka
nados vyriausybė skiria arti mi
lijono dol„ darbams bus pasi
telkiami vietiniai šiaurės gyven
toj ai. Juose bus leidžiama tik 
su gamtos apsauga ir aplinkos 
priežiūra susijusi veikla. Antra
sis parkas steigiamas Great Sla
ve Lake vietovėje. SK 

švenčjų 

džiaugsmas bei 
ramybė

Giedra, Rimas, Audra ir Lina 
Paulioniai 

linkime giminėms, draugams bei 

pažįstamiems Kanadoje ir L ietuvoj e -

Teresė, Juozas Andrukaičiai 
ir Juozas Kalmatavičius 

~veikiname 
visus su artėjančiomis 

ŠV. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS 2008 

Linksmų šv. ~ėdų 
ir laimingų 

%ujųjųmetų 

CJ\elėdų proga 
sveil<lname 

savo g imines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

2008-jų meni -
Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras Karasiejai 

SVEIKINAME 
visus šokėjus, 

mokytojus, rėmėjus 

ir kitus meninius lietuvių 

vienetus bei visus 

lietuvius plačiame 

pasaulyje. 

tejungia mus visus, 

skleisdama taiką ir 

ramybę mūsų širdyse. 



Birutė Abromaitienė ir 
dukra Angelė 

Albina Augaitienė ir šeima 
Z. Augaitienė ir šeima 
Bronė ir Jonas Akelaičiai 
Irena ir Antanas Ambraškos, 

Phoenix, AZ 

Antanas Bumbulis ir dukros 
Vida ir Rima su šeimomis 

Julius, Pranė Barakauskai 
Stasė ir Mečys Bušinskai 
Marija Borusienė ir vaikai 

Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, 
Hamilton, ON 

Nelė ir Jonas Budriai 
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Linas, Vitas ir Algis 
Angelė Bungardienė, 

Hamilton, ON 
Valė, Vincas, Kristina ir 

Jonas Baliūnai 
Danguolė Baziliauskienė 

Birutė ir Vytautas Biretos 
Jonas Bukšaitis ir šeima 
Ona ir Alfonsas Budininkai, 

Hamilton, ON 
Jonas Bortnikas 
Valentina Balsienė 
Adomas ir Kristina Biretos 
Ona ir Antanas Baltrūnai 
Alfredas Bražys, 

Gintaras, Linas, Gailutė 
ir jų šeimos 

Regina Celejewski ir šeima 

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Charles 

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

Hamilton, ON 
Elena Delkuvienė 
Onutė Dirmantienė 

Lina Einikienė 
Aldona ir Mečys Empakeriai 

Jonas Gimžauskas 
Hamilton, ON 

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

Ričardas Gapučiai, 
Valdreuil-Dorian, QC 

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

Anastazija Gaidelienė 
Bronė Galinienė 
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SvetKtDAme 
mlelus tautl.ečl.us, savo artlmuoslus, gimines, 

draugus, parjstamus, ftl Mmlas 

GKnstaus gimimo 1r c:N"aujqfq metų 
švenčl.ų proga, llnkėdaml vlslems Betllejaus šviesos, 

skaidraus džl.augsmo, gausi.os Dlevo palalmos 1r geriausi.OS 
sėkmės Nau}alslals metais 

Anelė Gudžiūnienė, 
Ottawa, ON 

Bena Gataveckienė ir šeima 

Bronė, Jonas Greičiūnai ir šeima 
Newmarket, ON 

Jūratė ir Mark lgnatavičiai, 
Wasaga Beach, ON 

Vanda Jasinevičienė 
Zuzana ir Petras Jonikai 
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

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

Dundas, ON 
Monika Jasionytė 
Alina, Inocentas Jurcevičiai 

ir šeima 
J. Juozaitienė ir dukros Dana 

ir Alda su šeimomis, 
Hamilton, ON 

Vladas ir Petra Jankaičiai 

Elena Kišonienė 
Elena ir Stasys Kuzmickai 
Pajauta Kazillenė 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Jonas Karallūnas, 

St. Catharines, ON 
Ona, Vladas ir sūnus 

Mindaugas Keziai, 
Ancaster, ON 

Adolfas Kanapka, 
Wasaga Beach, ON 

Genovaitė ir Eugenijus 
Kuchalskiai 

Stasys ir Vincė Kneitai, 
Oshawa, ON 

M. V. Kryžanauskų šeima, 
Collingwood, ON 

Vincas Kolyčius 
Birutė Kazlauskaitė 
Teofilė Kobelskienė ir vaikai 
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, ON 
Juozas Krištolaitis, 

Hamilton, ON 
Teklė Kareckienė ir sūnūs 

Jonas ir Stasys, 
Hamilton, ON 

Birutė ir Jonas Lukšiai, 
Tillsonburg, ON 

Juozas, Lydija Lukšos ir šeima, 
Waterloo, ON 

Gražina ir Haris Lapai 
Gražina, Albina ir Antanas 

Laurinaičiai 
Adelė Ledienė 

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Niagara Falls, ON 

Marija ir Brian Mikelėnas
McLoughlin 

J. Macijauskienė, sūnus 
Edvardas ir dukra Janė 

Birutė ir Antanas Matulaičiai 

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Ona Naruševičienė 
Viktoras ir Rita Navickai, 

Arnprior, ON 
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, QC 

Valentinas Poškaitis 
Ramutė ir Jeronimas P/einiai 
Stefa Petraitienė 
Monika Povilaitienė 
Teresė Povilauskienė 

ir šeima, Hamilton, ON 
Vincas Paulionis 
N.P. Puidokai 
Irena ir Antanas Patašiai 
Antanas ir Česė Pažerūnai 
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, ON 

Alvina Ramanauskienė 
O. Rimkienė 
Aldona Ranonienė 
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Ona ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, ON 
M. Rybienė, 

Hamilton, ON 

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, QC 

Adolfas Sekonis, 
Viktoras Skukauskas 

ir dukra Danutė 
Janina, Juozas Šarūnai 
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, Of't 
Vanda, Petras Sidlauskai, 

Hamilton, ON 
Sofija ir Juozas Sendžikai, 

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

Antanas Staškevičiai, 
St. Jean, QC 

Liuda Stulginskie,,nė 
Erna ir Justinas Simkai 
Sofija Skučienė ir sūnus 

Zigmantas,Montreal, QC 
Petras ir Gražina Stauskai 

Prima ir Bronius Sapliai 
Klementina ir Kazimieras Slyžiai 

ir šeima, 
Ridgetown, ON 
vaikai - Irena Slyžytė-Moore, 
Henrikas Slyžys, Dovidas 
Slyžys, Audrey Slyžytė-Bieber, 
James Slyžys, Petras Slyžys ir 
vaikaičiai 

Herbertas ir Elena Stepaičiai 
Nijolė Šimkienė 

Birutė Tamošiūnienė 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Irena Turūtienė 

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

Collingwood, ON 
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, ON 
Nijolė, Birutė ir Vladas Vytai 
Jonas, Aldona ir Dalia 

Vaškevičiai, Minesing, ON 
Janė Vingelienė 

Bronė Žiobienė 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Irena ir Ąnicetas Zalagėnai 
Pranas Zibūnas 
Aldona Zarembaitė 
Antanas, Stasė ir sūnus 

Aleksas Zimnickai 
Irena irvA/gis Žemaičiai 
Elena Zulienė 
Kristina Žutautienė ir šeima 
Irena ir Petras Zubai, 

Hamilton, ON 
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Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas 
VYTAUTAS PEČIULIS 
Lietuvos kariuomenės at

kūrimo šventė paminėta jau 
89-tą kartą. 1918 metais lap
kričio 23 dieną Lietuvos mi
nisteris pirmininkas ir krašto 
apsaugos ministeris prof. Au
gustinas Voldemaras išleido 
pirmąjį įsakymą Lietuvos ka
riuomenei kurti. Toji data yra 
laikoma kariuomenės kūrimo 
pradžia, ir ta diena kasmet 
yra švenčiama, dabar vadina
ma net Karių diena. 

šventės minėjimas Thron
te įvyko sekmadienį, lapkričio 
25. Minėjimą surengė Turonto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa. 
Su vėliavomis ir atvykusiais 
Lietuvos karininkais ji dalyva
vo Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje, Anapilio sodybo
je. Pritaikytą pamokslą Kris
taus Karaliaus ir kariuomenės 
švenčių progai pasakė kuopos 
kapelionas prel. Jonas Staš
kevičius. Po Mišių šauliai ir 
karininkai susirinko lietuvių 
kapinėse prie paminldo "Žu
vusiems už Lietuvos laisvę". 

Pagrindinis minėjimas 
įvyko Lietuvių Namuose. Jį 
vedė šaulė Irena Paznėkienė. 
Įnešus vėliavas, sugiedotas 
Kanados himnas, pagerbti žu
vusieji ir mirę už Lietuvos lais
vę. Invokaciją dienai taikytais 
žodžiais sukalbėjo diakonas 
dr. Kazimieras Ambrozaitis. 
Kuopos vadas Vytautas Pe
čiulis savo žodyje apibūdino 
minėjimo prasmę ir papasa
kojo įspūdžius apie Lietuvos 
kariuomenę, kurią aplankė 
praeitą vasarą. Pristatė minė
jime dalyvaujančius - Lietu
vos karinį atašė Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms bei Ka
nadai pik. Romualdą Petkevi
čių ir Kanados karinėje kole
gijoje dirbantį instruktorių 
pik. ltn. Andriejų Grachaus
ką. Buvo pristatyti ir minėjime 
dalyvaujantys Lietuvos Vieti
nės rinktinės veteranai. Kuo
pos vadas pagerbė kuopos 
garbės šaulį Petrą Joniką, ku
ris vasarą minėjo 90 metų am
žiaus sukaktį- jam buvo įteik
tas tai progai pagamintas svei
kinimas. 

Apdovanojimo ir pagerbimo metu, heni!iant Kariuomen~s šventę Toronte. H k.: pik. 
Romualdas Petkevičius, Petras Jonikas, Kazimieras Paznėkas, Alfonsas Stunguris ir Vytautas 
Pečiulis 

Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Liudas Matukas ir 
Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdybos pirmi
ninkė Joana Kuraitė-Lasienė. 
Pagrindiniame pranešime pik. 
Romualdas Petkevičius ap
žvelgė dabartinę Lietuvos ka
riuomenės būklę, numatomus 
pasikeitimus karinėje siste
moje ir dalyvavimą tarptauti-

nėse taikos palaikymo misija- gal pasirašytą sutartį dirbs inst
se. Nurodė, kaip kariuomenė ruktoriumi trejus metus. 
persitvarko iš šauktinių karių Meninę programą atliko 
tarnybos į profesionalią, į ku- 'lbronto vyrų choras "Aras", 
rią jungsis savanoriškai Lietu- vadovaujamas Lilijos Turūtai
vos piliečiai, pasirinkdami ka- tės, kuri yra baigusi Lietuvos 
rinę karjerą pagal pasirašytas muzikos konservatoriją ir ge
ilgametes sutartis. Atsargos rai parenka tinkamas dainas 
kariuomenę sudarys kariuo- kiekvienai progai. Choras pa
menėj e tarnavę ir savanoriš- dainavo patriotinių ir šventei 
kose pajėgose esantys kariai. pritaikytų dainų. Minėjimas 

Didelis dėmesys bus krei- baigtas Lietuvos himnu. Po 
piamas į Lietuvos šaulių są- minėjimo kuopos šaulės mo
jungą, kurioje karišką pradžią terys paruošė pabendravimo 
gavęs jaunimas galės pasi- vaišesgarbėssvečiamsirprog
rinkti tarnybą kariuomenėje. ramos atlikėjams. Minėjimas 
Pik. Romualdas Petkevičius, pagal tradiciją rengiamas kas
Lietuvos kariuomenės vado met tuo pačiu laiku ir iš anks
gen. Valdo Tutkaus pavedimu, to nurodytas spaudoje - Ka
prisegė Lietuvos kariuomenės nados lietuvių bendruomenės 
medalius "Už nuopelnus" Vy- renginių tvarkaraštyje. Tuo 
tautui Pečiuliui ir Irenai Pe- pačiu metu dažnai atsiranda 
čiulienei. koks nors kitas renginys, ir 

Pik. ltn. Andriejus Gra- tuo skaldomi dalyvaujantys. 
chauskas apibūdino savo da- Mažėjant susidomėjimui, šau
lyvavimą tarptautinėse taikos lių kuopai teks apsispręsti, ar 
palaikymo misijose ir dabar- verta ateityje rengti šitokį mi
tines pareigas Kanados karinėje nėjimą. Vis dėlto turėtų iš
kolegijoje Thronte, kurioje pa- silaikyti tradiciniai minėjimai. 

Dalis kuopos šaulių su Lietuvos karininkais Kariuomenės šventės minėjime š.m. lapkričio 25 ~~~~~~~~~.~~~l 
d. Pirmoj eilėj iš k.: Alfonsas Stunguris, Marija Jokubaitienė, Kazimieras Paznėkas, Petras } ~-L„ 17' ... f d ~~-;~~·S°'~"' l1 
Jonikas, Zuzana Joniki.enė, pl.k. ltn. Andriejus Grachauskas ir Irena Pei!iulienė. Antroj eilėj: } Lin.umq .l\41ė 1Į ivenčiq it :--~\-f~ _l 
Vytautas Pei!iulis, Kazimieras Pajaujis, pik. Romualdas Petkevičius, Bernadeda Pei!iulienė, 6ėbnė3 Naujai.6iai6 metai6 ~~, ~' „ 
Irena Pamėkienė ir Feliksas Šiaui!iūnas ~ _t 

' - . ,~0-RO- N~TO ~LIE~TUV~IŲ~NAii&MiPŲ~~,-A~LDt?TYBA. --~. j ~:~::j:.:::~;o;~. ~~:iems . į i 
Ir ~ trikampyje ir Lietuvoje - \., -- --wm~aw- { 

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ t 
. Vytautas ir Irena Pečiuliai _l 

{:t} l. Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija ~ i "L A B D A R A" l r--:~~"'Z;:,:...·•':;:;.~; 
Įi VALDYBA ~ r Šv. <IT alėdų ir t 

t NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA i t :N°aaj':nų metų f 

1
1· . . - visus savo narius, slaugos namų gyventojus Įt } pr~?at sveikiname visus ! 

ir visus tautiečius linkėdami f paz1s amus ir bendradarbius 1 

~ l.o..~ stipriossveikatos . t ~ VytasKu/nysir Doug/asšeima f 
1,AA ~~-:~ r ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ateinančiais ~~~~ t111~ ~A-•A••A••A*-•A*•Aj 
,. Linksmų > 

' šv. Kalėdų l 
l
. 

1
. \ ir > 

. It laimingų ~ - _ t Naujųjų metų IJ 
· < 

1 

~ , _ -:. linkime sesėms bei broliams ~ 

' ,./ _ • ,.,, • '- "Vilniaus" šaulių rinktinės IJ 
-e - - -... valdyba ir > 

0 • Jf • ~ Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa i\. 
• - • ~~~~-~ • 0 •v-.~v-.~v-....,v„~v„~v~ 
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v isus d raugus ir pažįstamus 

ŠV. Kalėdų proga 
ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės 

Naujaisiais m etais -
Salomėja Sakalienė, 

Algis, Ramūnė, Tomas ir Livija Jonaičiai 

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

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus 

šv. I<alėdų 
. Ir 

" 
LINKSMŲ 

Sv. ~[ėdų 

linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai 

Sveikinam 

su šv. ~ėdomis 
visus gimines, draugus ir 

pacientus, linkėdami 

sveikų bei sėkmingų 

Cltaujų metų -
Dr. Stasys ir Aldona Dubickai 

Šv. ~ėdų irC}'laujųjų 
metų proga 

nuoširdžiai sveikinu mielus 

gimines., draugus ir pažįstamus, 

linkėdama geros sveikatos 

ir Dievo palaimos-

1 rena Biskienė ir šeima 

~ ~ Šu JCoJMų šmWių 
~ ri.. proga sveikiname visus savo 

.1_._ . ...._.„ gimines, draugus, pažįstamus 

ir linkime džiugių bei laimingų 

NAUJLĮ METLĮ -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičienė 

v 

SVEIKATA • MOKSLAS • SEIMA 

"Malonu, kai ligonis sėkmingai sveiksta„." 
Dr. Ramūnas Saplys gimė ir augo Toronte, aktyvių lietuvių bend

ruomenė& veikijų B. ir P. Saplių ieimoje. Nuo pat mažens ieimoje buvo 
die.Į$Ulma pagarba Lietuvos kultūrai, tradicijoms. Ramūnas lankė lietu
viškas sporto, skautų organizacijas, tautinių Jokių repeticijas, mokėsi 
Maironio moky/doje ir Auk.ftesniuosiuose lituanistiniuose kursuose. 
Tik vėliau, pradėjus studijas Toronto universitete, teko atidėti i Jalį lais
valaikio ubiėmimus ir rimtai ruoltis būsimajai profesijai. Bendrieji 
mokslai, studijos medicinos mokykloje, rezidentūra viskas pamažu 
vedė pasirinktos specialybės keliu. Šiandien dr. R. Saplys - vienas il 400 
Ontario provincijos gydytojų OTtopedų, Ontario provincijos ir Kanados 

ortopedų sqjungos narys, dirba Mississaugos 'IHlium ligoninėje, turi savo konsultacinį kabinetą. 
Kartu su žmona Silvija, dailininke, augina 4 dukras. Laisvalaikis skirtas Jeimai ir kelionėms. 

- Kokias operacijas atlie
kate? 

- Mano specialybė - ran
kų ir kojų lūžiai, sportuojant 
ar buityje gauti sužeidimai, 
taip pat su osteoperoze (kaulų 
retėjimo liga) susijusios kelio, 
klubų sąnario, nugarkaulio, 
delno lūžių operacijos. Ope
ruoju 20 val per savaitę, likusį 
laiką tenka skirti konsultaci
joms ir pooperacinei priežiū
rai. Didėjant baby boomers 
kartos metų skaičiui, mes, or
topedai, jaučiam kaip didėja 
ligonių srautas. Natūralu, kad 
senstant kaulai darosi trapes
ni, sąnariai išsidėvi. Turbūt, 
daugelis yra pastebėję, kad 
po 60-ties metų mūsų kūną 
palaikantis rėmas, tai yra, 
kaulai pradeda kelti rūpesčių. 
Dažniausiai atlieku kelio ir 
klubų sąnarių, plaštakos kau
lo operacijas. Jaunesnieji pa
cientai kreipiasi dėl sužeidi
mų sportuojant - jaunuoliai, 
vaikai paprastai yra judrūs ir 
ne visada atsargūs. 

- Kuri iJ Jūsų ilvardintų 
operacijų sudėtingiausia ? 

-Turbūt, klubo sąnario 
operacija, tačiau medicinos 
naujovės ši darbą palengvina 
ir mums, chirurgams, ir pa
cientams. Šiuo metu naudoja
me pažangų operavimo būdą 
- artroskopiją. Jei anksčiau 
norint pakeisti susidėvėjusi 
klubo ar kelio sąnarį, reikėda
vo daiyti didesnį pjūvį pažeis
toje vietoje, dabar to išvengia
me. Per nedidelę kiaurymę 
mes galime ne tik gerai matyti 
pažeistą vietą, bet ir su spe
cialiais prietaisais operuoti. 
Tu.k:ios operacijos suteikiama
žiau skausmo pacientams, 
greičiau ir sėkmingiau gyja, 
lieka daug mažesnis randas, 
trumpiau pasiliekama ligoni
nėje. Iš viso, nors klubo sąna
rio operacija priklauso sudė
tingesnei kategorijai, tačiau 
beveik visada sėkminga 

Dažnokai operuojame 
sportininkus, patyrusius su
žeidimus. Kartais tai būna vai
kai, aktyviuose žaidimuose ar 
varžybose žaidžiantys be ati
tinkamos aprangos arba tre
niruojasi itin smarkiai, ir tada 
atsitinka nelaimė, dažniau
siai, lūžiai. Žinoma, patys sun
kiausi lūžiai gydomi Turonto 
vaikų ligoninėje. Mes gydome 
paprastus, nepavojingus gyvy
bei lūžius ar kitus kaulų sužei
dimus. Kita mūsų pacientų 
grupė 25-40 metų amžiaus va
dinamieji savaitgaliniai spor
tininkai. Jie aktyvūs, fiziškai 

stiprūs, tačiau treniruojasi ar 
sportuoja nereguliariai, tik 
priešokiais ir ne visada jaučia 
savo fizines galimybes. Pasi
tai.ko ir buitinių traumų dėl 
neatsargumo ar skubėjimo. 

- Ir ryresni, ir jaunesni ne
retai pasiskundžia peties, ke.lio 
ar klubo skausmais. Kada rei
kia kreipm i chirurgą? 

- Neskubėkite ieškoti chi
rurgo, pirmiausia kreipkitės i 
šeimos daktarą. Paprastai šei
mos gydytojas tiria skaudamą 
vietą, skiria vaistus ar fiziote
rapines procedūras. Tik tada, 
kai skausmas nuolatinis ir jau 
trukdo atlikti kasdieninius 
darbus - siūloma operacija. 
Kuo vėlesniame amžiuje ope
ruosime, tuo didesnė tikimy
bė, kad nereikės operuoti pa
kartotinai. Nors dabar visi 
dirbtiniai sąnariai, kuriais pa
keičiame susidėvėjusius, ga
minami vis geresnės kokybės, 
tačiau ir jie neamžini. O pa
kartotinės operacijos - nerei
kalingas stresas. Sunkiau gy
jama, paprastai dėl kitų, šalu
tinių sveikatos problemų. 

- Kaip ilvengti lios rūlies 
operacijų? 

- Tur būt, visiškai išvengti 
negalima - yra genetinis pa
veldėjimas, gyvenimo būdas ir 
dar visokie atsitiktinumai. Tu
čiau žinoma, kad didelis virš
voris labai apkrauna ir taip 
jau aktyvius sąnarius, ir juos 
vargina dar labiau. Per didelis 
fizinis krūvis ir per didelis 
nejudrumas taip pat daro įta
kos sąnarių susidėvėjimui Vy
resniojo amžiaus moterims 
daug reikšmės turi dar ir hor
monų - estrogeno trūkumas, 
kada kaulai neišvengiamai re
tėja ir darosi trapesni. Ši pro
cesą galima sulėtinti, maži
nant svotj, daugiau judant ir 
papildomai geriant kalcio tab
letes. Apie tai dažniausiai pri
mena šeimos gydytojai. 

Vyresniojo amžiaus mo
terys taip pat turėtų atsiminti. 
kad su dešimtmečiais keičiasi 
mūsų kūno fizinės galimybės. 
Pastebimai praplatėja pėda, ir 
ji ne taip tvirtai ir saugiai laiko 
mūsų kūną. Štai todėl avaly
nės parduotuvėje jau neberei
kia žiūreti į smailiakulnius ba
telius, kokie jie bebūtų gražūs . 
Ieškokime patogių batų pla
čiu, neaukštu kulnu. Tu.kie pa
togūs kulnai padės išlaikyti 
lygsvarą, kuri su amžiumi, 
silpnėja, ir apsaugos nuo ne
reikalingų kritimų ir galimų 
sužeidimų. Kritimo, to pačiu 

ir lūžio pavojų kelia labai po
puliarios vasarinės basutės -
flip-jlop. Žinoma, Įjas taip pa
togu, be jokių pastangų, įsi
spirti ar nusiauti. Bet tokia 
avalynė neturi jokios atramos 
kulnui. Ilgiau vaikštant su to
kios rūšies apavu, koja labiau 
nuvargsta, ir didesnis kritimo 
pavojus. 

Vyresniojo amžiaus žmo
nės turėtų patogiai sutvarkyti 
gyvenamąjį būstą - kuo ma
žiau laiptų, visokių kilimėlių 
ir takelių ant grindų, už kurių 
dažnai kliūva kojos. Jokių iš
simėčiusių laidų ar nereika
lingų daiktų kambariuose. Or
topedinės operacijos būna 
sėkmingos, bet geriau jų 
vengti. 

- Kokie maloniausi mo
mentai litame nelengvame 
darbe? 

- Nuo pat vaikystės žino
jau, kad noriu būti gydytoju. 
Dar paauglystės metais, lan
kydamas sergančią mamos 
mamą, bobutę, taip aš ją vadi
nau, Turonto General ligoni
nėje, rodydamas University 
Avenue esančias ligonines, sa
vo mamai pažadėjau - ir aš 
čia vaikščiosiu su baltu cha
latu. 'Tuip ir atsitiko ... 

Malonu stebėti, kai po 
sunkaus lūžio ar sužeidimo li
gonis atsistoja ant savų kojų 
ir pradeda vaikščioti, iš pra
džių atsargiai, o paskui drą
siai, su džiaugsmu. Ne taip se
niai ligoninėje užkalbino kaž
kur matyta moteris. Iš pradžių 
nepažinau, bet ji pati man pri
minė savo istoriją, kai buvo 
atvežta i ligoninę su abiejų 
kojų lūžiais. Jai prireik.ė ne
mažai kantrybės, kol atsistojo 
ant kojų ligoninėje, prisime
nu, ilgai bijojo be pagalbos 
žengti savarankišką žingsnį. 

- Daktare, aš ne tik vaikš
tau, aš bėgioju, prižiūrėdama 
vaikų darželyje mažuosius ir 
pamirštu, kad man taip buvo 
atsitikę, - su džiaugsmu prisi
pažino buvusi pacientė. 

Mano darbe tai patys 
smagiausi momentai, kai 
žmogus gali vėl sugrįžti į savo 
buvusį gyvenimą, pasirūpinti 
savimi ir artimaisiais. 

ŠV. Kalėdų ir Naujųjų me
tų proga norėčiau pasveikinti 
savo ir savo šeimos vardu bu
vusius pacientus, lietuvių bend
ruomenės narius, laikraščio 
skaitytojus, palinkėti visiems 
geros sveikatos ir sėkmės atei
nančiais 2008 metais! 

- Ačiū už pokalbį! 
Kalbėjosi S. Katkauskaitė 



Iš Amerikos 
• • • - su p1n1ga1s 

V. Kernagiui 
Neseniai už Atlanto vie

šėjęs Kazlauskų duetas grižo 
ne tik kupinas įspūdžių, bet ir 
surinkęs pinigų Vytautui Ker
nagiui. Tiesa, išeiviai sergan
čiam maestro aukojo gerokai 
mažiau nei jo gerbėjai, gyve
nantys Lietuvoje. Už Atlanto 

Vytautas Kemagis 

vietoj maestro koncertuoti vy
kę Liveta ir Petras Kazlauskai 
jau Lietuvoje. Amerikos lietu
vių bendruomenės renginiuo
se koncertavę atlikėjai neslė
pė - emigrantai ateidavo ne 
tik paklausyti jų muzikos, bet 
ir pasidomėti V. Kernagio 
sveikata bei paaukoti pinigų. 

Surinko kelis tūkstanaus 
Su darbo viza išvykęs į 

Ameriką ir šešis koncertus su
rengęs duetas už Atlanto ne 
tik koncertavo. Prieš kiekvie
ną renginį iš Livetos lūpų pa
sigirsdavo raginimas padėti 
vėžiu sergančiam žymiam mu
zikantui. "Visi Vytauto svei
kata labai domėjosi, daug 
klausinėjo ir linkėjo stiprybės. 
Ypač nuoširdūs buvo žmonės 
ten, kur Vytautas anksčiau yra 
koncertavęs", - pasakojo mo
teris. Iš Amerikos .Kazlauskai 
parvežė kelis tūkstančius litų. 
Su jais - ir daugelio tautiečių 
linkėjimus. "Vaikai piešė jam 
piešinius atsigulę ant grindų, 
vėliau juose visi įrašydavo lin
k.ėjimus atlikėjui, juos Vytau
tui jau perdavėme", - sakė 
dainininkė. Sveikstančiam 
maestro pora parvežė ir jo 
prašytą mėgstamų saldainių 
bei česnakinės druskos. 

Laikė Mišias 
V. Kemagio sveikatos in

tencija Klyvlande ir Ročeste
ryje Livetos iniciatyva buvo 
laikomos ir šv. Mišios. Pasta
rojo miesto šventovėje tai da
rė dainininkės pažįstamas ku
nigas. "Nuostabus žmogus. 
Mes kartu mok.ėmės Tuuragės 
mokykloje. Tik jis - kitoje kla
sėje", - netikėto susitikimo 
nuotaikomis dalijosi L. Kaz
lauskienė. 

Maestro sveiksta 
56 metų maestro V. Ker

nagis po neseniai ji užklupu
sio vėžio jau sveiksta. Jis daž
niau pasirodo ir viešumoje. 
Dainininkas neseniai pristatė 
penkių kompaktinių plokšte
lių rinkinį Klasika. Ir laikėsi 
labai stipriai! Kelias valandas 
ištvermingai raitė autografus 
ir net šmaikštavo: "Vėžys 
duoda unikalią galimybę ne
susirgti Alzheimeriu". Šei
minio dueto puvežti pinigai
ne pirmieji paaukoti muzikan
tui. Per televizijos LNK. spe
cialų renginį-koncertą surink
ta daugiau nei pusantro šimto 
tūkstančių litų. 

Tomas Stuoka, 
LT ir lrytas.lt inf. 

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 

linksmų bei sėkmingų 

2007.XII.11 Nr. S0-51 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 17 

Malonių 

Kalėdų švenčių 

~-VeiKi-r)<l 

Alina Kšivickienė, 
Dundas, Ont. 

~ visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkiu 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų-

~~~~~··~ ~~~~-ml 

Link,smų šv. 1(afėių 
0 ir faimiTZĮJų :Naujųjų metų 

ltt!!J..-...._o o . 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems l inki -

G. Slabosevičienė ir sūnus 
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__ ..... , KANADOS ĮVYKIAI , ..... __ 

Santykiai su Iranu 
Kanados -.yriausybės pa

skirtas ambasadorius Irane 
John Mundy lig šiol nesu
laukė šios vyriausybės ofi
cialaus pripažinimo ir yra 
paprašytas palikti Iraną. Ka
nados ir Irano vyriausybėms 
nesisek.a susitarti dėl pasi
keitimo atstovais. Kanadai 
nepriimtinas Irano siūlomas 
ambasadorius, savo ruožtu 
Iranas nepriėmė Kanados 
atstovo, kuris jau nuo pava
sario laukia Irano patvirtini
mo ir galimybės eiti savo pa
reigas. Irano ir Kanados san
tykiai gana įtempti. Kanada 
priekaištauja Irano vyriausy
bei dėl nuolatinių žmogaus 
teisių pažeidinėjimų, sieki
mo turėti branduolinį gink
lą. Paskutinysis susidūrimas 
- kanadietės .žurnalistės Ka
zemi mirtis Irano kalėjime. 
Pirminė Irano versija - žur
nalistė kalėjime mirė nuo 
natūralių priežasčių. Tačiau 
yra faktų, kad ji buvo žiau
riai sumušta. Kanadiečiams 
buvo neleidžiama tirti jos 
mirties aplinkybių, tačiau 
šiuo metu pačios Irano vy
riausybės įsakymu tyrimas 
atnaujintas. 

Kariškią šeimoms ne
reikės rūpintis sveikatos 
drauda, persikėlus i naują 
vietą. Naujasis Ontario pro
vincijos vyriausybės siūlo
mas įstatymas panaikina 90 
dienų laukimo laiką, kol pra
dės galioti sveikatos drauda. 
Beveik 9,000 kariškių šeimų 
nariams tai leis pasinaudoti 
sveikatos įstaigų pagalba ne
delsiant. Kitas to paties įsta
tymo punktas numato, kad 
atsarginiams kariams bus už
tikrintos darbo vietos, juos 
pašaukus i aktyvią tarnybą. 
Siuo metu provincija turi 
12,000 savanorių, keli šimtai 
yra aktyvioje tarnyboje. Ko
vo mėn. į Afganistaną išvyks 
200 atsargos karių. 

Kanados lėktum CF-18 
kurį laiką padangės sargy
boje virš Aliaskos ir Arkties 
pakeitė amerikietiškuosius 
lėktuvus. Po vieno sunkia
svorio bombonešio F-15 
kritimo Missouri valstijoje, 
visi kiti tos rūšies lėktuvai 
buvo sulaikyti žemėje, tiriant 
avarijos priežastis. Pagal 
NORAD programą kaimy
ninės valstybės neretai su
vienija oro saugumo pajė
gas. Yra pastebėta, kad Ru
sijos karinė oro žvalgyba vis 
dažniau lankosi JAV, Kana
dos pasienyje. Skraidydami 
poromis, Rusijos sunkieji 
TU-95MS bombonešiai žval
go JAV, Kanados, Danijos 
sienas ties Grenlandija. Pas
taruoju metu Rusija pradėjo 
domėtis Arktikos teritorija 
ir bando reikšti savo preten
zijas į baltojo žemyno erdvę. 

Kanados -.yrla.usybė, pa
minėdama tarptautinės išmi
navimo sutarties 10-metj, 
skiria 80 mln. šiam vajui. 
Praėjusiais metais žemės mi-

nų sunaikinimui kanadiečiai 
paskyrė beveik 9 mln. Lėšos 
bus naudojamos per Jungti
nių Tuutų organizacijos išmi
navimo centrą. Didžioji dalis 
pinigų bus skirta Afganista
nui, kur kiek.vieną mėnesį 
žūsta per 100 žmonių, šimtai 
sužalojama. Požeminių minų 
specialistai mano, kad vajus 
užtruks dar bent 10-metį kol 
bus išrinktos visos minos. 
Per praėjusį dešimtmetį, va
dovaujant Kanadai, iš žemės 
iškasta 40 min. minų. 

Kanada pasiruošusi pa
teikti naujus pasiūlymus Bali 
(Indonezija) tarptautinėje 
konferencijoje. Cia susirin
ko 10,000 gamtosaugininkų, 
mokslininkų, politikų iš 90 
pasaulio valstybių. Jie ketina 
paruošti naują aplinkosau
gos projektą, kuris 2012 m. 
turėtų pakeisti Kyoto proto
kolus. Kanada jau anksčiau 
pareiškusi, kad neįvykdys 
pagal Kyoto protokolus pri
imtų įsipareigojimų, bet ruo
šiasi iki 2020 metų 20% su
mažinti oro taršą. Kritikų 
nuomone, tai n~akanka
mos pastangos. Siuo metu 
Kanada pagal aplinkos ap
saugos gerinimo rodiklius iš 
41 pasiturinčių valstybių -
paskutiniajame dešimtuke. 

Kanados ministerio pir
mininko S. Harper susitiki
mas su D. Williams, NWT ir 
Labradoro teritorijų vadovu, 
neatnešė konkrečių rezulta
tų. Aptariant prieš metus ki
lusi nesutarimą, ką turi pasi
rinkti provincija - Atlanto 
sutarties ar lygiavos prog
ramos paramą, nė viena pu
sė nepanoro nusileisti. D. 
Williams nuomone, federa
cinės vyriausybės nuostata, 
kad provincija turi pasirinkti 
tik vieną kelią, atneša daug 
finansinių nuostolių provin
cijai. Pasirinkus naują lygia
vos formulę, bet atsisakius 
pagal Atlanto sutartį palie
kamos pelno dalies už gam
tinių išteklių eksportą, New
foundland praranda 11 bln. 
dol. Ministeris pirmininkas 
S. Harper įsitikinęs, kad pa
rama pagal naują lygiavos 
programą yra pakankama, 
visas kitas pelnas turi būti 
nukreipiamas į federacinį 
iždą. 

Kanados vyriausybė nu
tarė padidinti pagalbą AIDS 
-ŽIV programoms. Ji skyrė 
84 mln. dol. ateinantiems 
2008-2009 metams. Tuip pat 
sudaryta darbo grupė ir pa
skirti du jos vadovai, patyrę 
ir žinomi sveikatos apsaugos 
specialistai. Komisija tirs pa
dėtį ir ruoš rekomendacijas 
vyriausybei Dar didesnė Ka
nados parama tarptautinėms 
programoms, daugiausia Af
rikos valstybėms. Nuo 2006 
metų Kanada yra paskyrusi 
480 min. dol. gydymui, profi
laktikai ir vaistų gamybai bei 
kūrimui. SK 

Su sv. čK_g[ėdotnis 
sveikiname visus g imines, 

draugus ir pažįstamus, taip pat 

"Lithuanian Athletic Club" 

žaidėjus, tėvus ir trenerius, 

linkėdami sveikų, sėkmingų 

~ujtĮmettĮ-
Žiba, Stepas, Alena, Aras lgnatavičiai 

ir Birutė lgnatavičienė 

615 Main St. E. 
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303 

Alan Macdonald, 
Assistant Manager 

195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7452 

Richard Kranstz, 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 19Sl" 

PrRKIMAS ir PARDAYIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Del nuosavybes įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group·Assurance Realty Inc. 

Bilietai 1į Lietuvą 2007-2008 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai S245 
Finnair avialinijos, Toronto-Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

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

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

Fax 416·221-4885 
gabriele@bdt.c~ONT REG. 03228277 

RDTwo1·ldTruifel 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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K.ryiių kalnas visada nuteikia rimčiai ir susimąstymuL Ypal žiemą, kai balto sniego fone išryškėja kryžių ir skulptūrų siluetai - lmogaus dvasinės ir meninės 
minties kolektyvinis kūrinys, šl vietovė savo simboliais verčia pamąstyti apie gyvenimo lr kančios, akimirkos ir amžinybės bėgsmą... Ntr. D. Puterienės 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Čia, Budavonės miške, buvo 
sovietų nukankinti Lietuvos 
kunigai: Vaclovas Balsys, Justi
nas Dabrila, Jonas Petrika 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
Ir 

MISSISSAUGOJE 

Gerry Lougheed Sr. - F.D. Marguerite Lougheed 
Co·founder 1929-2006 

KALĖDŲ 

DŽIUGESYS 

Palaiminta taika 

Neblėstanti viltis 

KiJni meilė artimui 

Tebūna Jūsų šių 

Ko,/ėdų dovanos 

Co!ette Blais Lougheed- F.D. 

"People Caring for People" 
1952-2007 
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KASOS VAlANDOS: plnnad., enlnld. Ir treaad. nuo 9 v.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kalWbld. Ir penldlld. nuo 9 v.r. lld 8 v.v.; iallml. nuo 8 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
9llanacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: anlrad. nuo 9 v.r. Id 3.30 v.p.p.i k8Mrtad. nuo 12 v.d. Iki 
7v.v. Ir penklad. nuo 11 vz.. Iki &v.v.; eelcmad • ..,o 91Lr:. llcl 12.30v.p.p. 

AICTYVAI per 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179d.181111. lnd •••••••••• 2.75% Asmenines paskolas 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.75% 
1 metų 18rm. lnd611u• •••••••• 3.25% 

nuo •••••••••• 7.00% 

2 metų wnn. lnd•Hus •••••••• 3.30% SUtartlee pukoln 
3 metų wnn. lnd611us •••••••• 3.35% 
4 metų 18rm. lnd611u• •••••••• 3.90% 
5 m8tų wrm. lnd611ua •••••••• 3.80% 
1 metų "ltaShable" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC·mal palūk. ..••• .4.00% 
2 metų GIC·meL palūk. ..•••. 4.00% 
a metų GIC-maL palūk. •••••• 4.2&% 
4 metų GIC·mal palūk. ••••• .4.30% 
5 metų GIC-meL palūk. ..•••. 4..40% 
RRSP. RRIF "Yarlable• ••••••• 2.7&% 
RRSP Ir RRIF-1 m.mrm.lnd. • .4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.18rm.lnd. • .4..50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.wnn.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-4 m.18rm.lnd. • .4.70% 
RRSP Ir RRIF-CI m.18rm.lnd. • .4.75% 
Taupomųlą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kald. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 
.Amerlkae dol. lcud. pal. 

taupymo Ų8IL •••••••• 2.00% 

nuo •••••••••• 7.00% 
Neldln. turto p•kolu: 

Su nekel61amu 
nuoilm61u 
1 metų •••..••. 8.00% 
2 metų ••• „ ... 6.10% 
3 inetų •••••••• 8.30% 
4 metų •••••••• 8.35% 
5 metų ••• „ ... 6.40% 

Su kel61Bmu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 8.00% 

.Amerikos dol. GIC 1 metų Duodame .tomen:lnu 
tarm. lnd. • •..••..••. .4.00% neldlnoJamo uta palmlea 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITB •tNTERAC-PLus• KORTELE 

Mūsų tlk&IH • ne peln111, bet ųllnlngas patarnavimas 
APLANl<YKITE 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, Suite 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: 416-227-2008 el.paštas: laimadz@yaboo.ąi 

' lndependenUy Owned and Operaled, REALTORZI 

f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

„ * LAIMES ir SEI<MES -. l nuoširdžiai linkime mieliems kooperatyvo "f 
Į nariams ir visiems tautiečiams * l 
i m.~w i 
l r/fuu;ų milų pRJ{JlL t 
l t 
l t 
l t 
l t 
l ~ „ l „ 
l Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvas t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrecl ion Rd. Toronto ON M9J\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 m etus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 2. 09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 mln. dol. bei studentą stipendijoms 
Kanadoje ir L ietuvoje 0.37 min. dol. 

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 . 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
11> KULNO SKAUSMAI 

11> PEDOS SKAUSMAJ 

11> PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

11> ĮAUGĘ NAGAI 

11> VIETINE NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

11> SEN IORŲ PtDŲ PRJ EŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAJS 

• PRllMAME VISUS 
<-...::.=---' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIA I 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gruodžio 5 ir 19 d.d. 
*** 

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 
8
3!!o: ;, valid o!~~.~·~!;::~~Pysanka" head :a:g• 

Su daina 
gyvent 

smagiau! 
Š.m. lapkričio 11-tos popie

tę publika rinkosi i Lietuvių 
Namus paklausyti 1LPK choro 
"Daina" 13-kos metų jubilie
jinio koncerto. Nors vieneto 
"Daina" choristų skaičius su
mažėjęs, bet jiems į pagalbą at
ėjo choras "Aras", kapela "Sū
duva" bei šok.ėjų grupė "Atža
lynas". Chorai "Aras" ir "Dai
na", lyg brolis ir sesutė, palaiko 
vienas kitą, o muz. L. Turūtaitė 
tarsi motina juos puoselėja, 
moko bei skatina nepasiduoti 
senatvės negalioms. Koncertas 
buvo paįvallintas šokių grupės. 
Sol. Darius Mašalas vedė dainą 
Mi.fkų gėlė. Paskutinei dainai 
vad. L. Turūtaitė pakvietė ir 
publikoj esančius dainiečius at
eiti i sceną. Buvę choro "Dai
na" choristai mielai prisidėjo ir 
drauge traukė Vėjo dainą: Duok 
rankq man, i1' mes i.feisim l Duok 
rankq man - būsim kartu. Įteik
tos gėlės, sveikinimai bei linkėj
mai paskatino ir toliau gyvuoti 
ir dainuoti. Br.P. 

[SKAITYTOJAI PAS1SAKd,I 
VERTINGI STRAIPSNW 
Dėkoju už toki ilgą laiką 

Tėvis1cės žiburių siuntimą. Labai 
vertinu laikrašti ir viską skaitau. 
Redaktorė aiškiai aprašė Šv. 
Kazimiero par. šimtmečio su
kakties šventę. Daug straipsnių 
1Ž yra labai svarbūs - kaip Zo· 
lubo, kuo. Svarinsko, Garmu
tės, Baltrukonio, kalbininko Z. 
Zinkevičiaus ir kitų, ir vedamų
jų neišsenkamos idėjos, proble
mos, kalbos gražumas. 

Visiems Dievo gausių pa
laimos metųt Sof"Jja Skučienė 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763-51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 



PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių slaugos 

namų "Labdara" savanorėms ir kitoms 
bendruomenės moterims ne tik už skaniai 
iškeptus pyragus per neseniai įvykusį 

tradicinį "Labdaros" kalėdinių rankdarbių, pyragų bei 
papuošalų išpardavimą, bet ir už jų triūsą renginio 
metu. Dėkojame prekiautojoms, kurios kasmet apsi
lanko su savo dirbiniais ir pamalonina susirinkusias 
pirkėjas. 

Siais metais surinktų aukų ir išparduotų pyragų 
dėka buvo sutelkta 1,990 dol. Sutelkti pinigai bus ski
riami slaugos namų gyventojams, rengiant jiems prog
ramas bei įvairias išvykas. 

Lietuvių slaugos namų "Labdara" administracija 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

~ ~~ 
Ontario 

JUSTICES OF THE PEACE 
Ontario Court of Justice 

(i) Centrai East Region 

(ii) East Region 

ATEITININĮgĮ ŽINIOS 

• Ateitininkų vakaronė -
įdomus pranešimas ir "Atsi
meni, kai mes prie laužo dai
navom ... " Toronto sendrau
giai ateitininkai kviečia daly
vauti įdomioje vakaronėje -
pirmoje dalyje įdomus prane
šimas. Bus proga susipažinti 
su Vito Underio iš Detroito 
ilgamete savanoriška veikla 
su neįgaliais žmonėmis Lietu
voj e. Pranešimas paįvairina
mas vaizdajuoste. Antroje 
dalyje - dainų vakaras, lydi
mas Ramūno ir Vito Underių, 
kartu su praeityje stovyklose 
girdėtais dainininkais-m uzi
kan tais. Žadame įdomų, 
linksmą prisiminimų pilną va
karėlį. Muzikinėje dalyje bus 
gaivinančių gėrimų bei užkan
dėlių. Vakaronė vyks šeštadie
nį, sausio 26 Prisikėlimo para
pijos kavinėje (Bloor & Isling
ton) nuo 6.30 val. vakaro. Įėji
mas - laisva auka. Laukiame 
gausaus dalyvių skaičiaus! 

Rengėjai-
Toronto sendraugiai 

ateitininkai 

The Justices of the Peace Appointments Advisory Committee invites applications for full
time justice of the peace appointments to the Ontario Court of Justice. 

For information about the position, the court locations in each region and the application form, 
please visit the Ontario Courts website at www.ontariocourts.on.ca/jpaac/en/index.htm. 

Applications must be received by 4:30 p.m. on Friday, December 21, 2007. lfyou are 
applying for both regions, you must submit separate applications. 

lf you do not have access to the lnternet, call: 

Coordinator, Justices of the Peace Appointments Advisory Committee 
Telephone: 416-326-4957 

Justices of the peace should be reasonably representative of the population they serve. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.55% už 30-89 d. term. indėlius 
2.75% už 90-179 d. term. indėlius 
2.75% už 180-269 d. term. ind. 
2.75% už 270-364 d. term. ind. 
3.25% už 1 m. term. indėlius 
3.30% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.60% už 4 m. term. indėlius 
3.60% už 5 m. term. indėlius 
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.45% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.45% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.75% RRSP & RRIF (variable) 
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.70% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

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 LIETUVĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., anrad. i'trečiad. l'IJC) 9 v.r. -33) v.p.p.; kelvi'lad. i' perida:t. l'IJC) 9 v.r. - 8 WI. 

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 
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9-0 SPORTAS 
Olimpinių žaidynių kviesliai 

Sporto mėgėjai, būsimųjų 2010 metų žiemos olimpinių 
žaidynių Vankuveryje dalyviai turi progos susipažinti su šio 
renginio simboliais. Jie sukurti pagal indėnų mitologiją ir 
įvaizdžius. Trys draugai - Miga, Quatchi ir Sumi pasitiks 
dalyvius ir žiūrovus, primindami seną ir turtingą šio vakarinio 
Kanados krašto istoriją ir kultūrą. 

Miga - pagal indėnų mitologiją jūros lokys, banginio ir 
lokio mišrūnas, jam labai patinka slidinėjimas. Sumi - gyvu
lių saugotojo dvasia, kuri dėvi banginio kepurę, skraido 
Thunderbird sparnais ir bėgioja lokio kojomis. Quatchi - di
delis, švelnus ir nedrąsus milžinas, mėgsta žiemos sportą, 
ypač ledo ritulį. SK 

s. 
Vankuverio olimpinių žiemos žaidynių 2010 simboliai -
Miga, Quatchi ir Sumi 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Antrą nesėkmę iš eilės 

ULEB Eurolygos krepšinio 
varžybose patyrė Vilniaus 
"Lietuvos ryto" krepšininkai. 
Jie itin atkakliose šeštojo rato 
rungtynėse išvykoje paskuti
nėmis sekundėmis rezultatu 
69:71 nusileido Malaga "Uni
caja" (Ispanija) klubui. Ket
virtą nesėkmę ULEB Euroly
gos krepšinio varžybų šeštojo 
rato A grupės rJingtynėse pa
tyrė Kaųno "Zalgirio" ko
manda. Zalgiriečiai išvykoje 
rezultatu 74:90 pralaimėjo Pi
rėjo "Olympiakos" (Graikija) 
komandai. 

• Nesėkmių seriją FIBA 
moterų Eurolygos krepšinio 
varžybose pratęsė Vilniaus 
TEO komanda. TEO krepši
ninkės po atkaklios kovos re
zultatu 70:75 nusileido Valen
cia "Ros Casares" (Ispanija) 
klubui ir patyrė trečią nesėk
mę iš eilės. 

• UNESCO būstinėje Pa
ryžiuje šios organizacijos ge
neralinis direktorius Koichiro 
Matsuura vieną geriausią visų 
laikų disko metiką Virgilijų 
Alekną paskelbė UNESCO 
sporto čempionu. 35 metų Lie
tuvos disko metikas dukart 
(2000 ir 2004 m.) tapo olimpi
niu bei pasaulio (2003 ir 2005 
m.) čempionu. Pernai Euro
pos lengvosios atletikos čem
pionate jis iškovojo auksą ir 
tapo pirmuoju lietuviu, po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
tapusiu Senojo žemyno Euro
pos lengvosios atletikos pir
menybių nugalėtoju. V. Alek
nos asmeninis rekordas -

73,88 m - yra antras rezulta
tas per visą šios sporto šakos 
istoriją pasaulyje. 

• Lietuvos dziudo atsto
vai iš Kauno - Raimonda Ge
dutytė ir Marius Labalaukis 
Europos jaunimo (iki 23 me
tų) čempionate Salzburge 
(Austrija) laimėjo bronzos 
medalius. 

• Vilniuje vyko Lietuvos 
greitųjų šachmatų ir žaibo 
čempionatai. Kaip praneša 
šalies šachmatų federacija, 
greitųjų šachmatų čempio
nate po 9 ratų šveicariška sis
tema tarp vyrų nugalėtoju ta
po Emilis Pileckis (8 tšk. iš 9 
galimų). Tarp moterų geriau
siai sekėsi Simonai Limontai
tei, kuri surinkusi 7,5 taško 
tapo nugalėtoja. Lietuvos žai
bo šachmatų čempionato nu
galėtojais pakartoję sėkmingą 
pasirodymą taip pat tapo E. 
Pileckis (9,5 iš 11 galimų) ir S. 
Limontaitė (7 iš 9 galimų). 

• Ištraukus burtus į FIFA 
2010 metų pasaulio futbolo 
čempionatą, vienbalsiai pri
pažįstama, kad Lietuva neturi 
sėkmės tokiose loterijose. 
Lietuvos rinktinė pateko į 7-
ąją grupę kartu su Prancūzija, 
Rumunija, Serbija, Austrija ir 
Farerų salų futbolininkais. 

• Estijos sostinėje Taline 
vykusiose Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos pasaulio 
įvertinimo varžybose Pietų 
Amerikos šokių programoje 
nugalėjo Vilniaus "Ratuto" 
pora Andrius Kandelis ir Eglė 
Visockaitė-Kandelis. VP 

Kanadietė - ugnies nešėja 
Kanadietė Erin Roy (Bayfield, ON) bus viena iš trijų 

Olimpiųės ugnies nešėjų Olimpinėse žaidynėse - 2008 Ki
nijoj e. Sią teisę ji laimėjo, dalyvaudama tarptautiniame 
konkurse. Kiti du olimpinės ugnies nešėjai, konkurse lai
mėję šią garbingą pareigą - Diana Mondino (Argentina) ir 
Mateus Laurito del Conte (Brazilija). Inf. 

Pasirašoma pirmoji Europos ekonominio bendradarbiavimo sutartis Romoje 1957 m. kovo 25 
d.; Europos sąjungos komisijos nariai Vilniuje Ntr. iš www.eudel.lt 

Prie Europos sąjungos ištakų 
Europos sąjunga - pats 

jauniausias ir vis labiau įsi
tvirtinantis pasaulinėje visuo
menėje valstybių darinys pa
mini savo pradžios jubiliejų -
pirmųjų Europos sutarčių 50-
metį. Šios sutartys tapo da
bartinės Europos sąjungos gi
mimo prielaida. 

Prieš 50 metų pokarinėje 
Europoje svarbiausias karo 
nualintų tautų siekis - įtvirtin
ti taiką, atkurti karo nunioko
tą ekonomiką. Valstybės pa
juto, kad po vieną tai padaryti 
sunkiau. Neseniai pasibai
gusio Antrojo pasaulinio karo 
patirtis parodė, kad bendra
darbiavimas, savitarpio pagal
ba - būtina sėkmės sąlyga. Pir
moji anglių ir plieno bendri
jos sutartis 1951 m. pasirašyta 
Paryžiuje. Sutarties dalyvės -
Prancūzija, Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Olandija, Ita
lija. 

Netrukus buvo nutarta tą 
sutartį atnaujinti ir praplėsti. 
Romoje 1957 metų kovo mėn. 
pasirašyta Europos ekono
minio bendradarbiavimo ir 
Europos atominės bendrijos 
sutartis. Ji pradėjo galioti 
1958 m. sausio l d. ir šioje 
ekonominėje bendrijoje pra
dėjo bręsti mintys apie pla
tesnę sąjungą. Tikrąja Euro
pos sąjungos gimimo data rei
kėtų laikyti 1992 m. Mastrich
to sutartį, pagal kurią jau ofi
cialiai buvo įsteigta Europos 
sąjunga. Tačiau pradžią ir 
prielaidas jai atsirasti davė 
vadinamoji Romos sutartis, 
nors, kitų politikų nuomone, 
ne mažiau svarbi ir Paryžiaus 
sutartis. 

Lapkričio mėnesį Berlyne 
bei visose Europos valstybėse 
iškilmingai paminėta šio svar
baus dokumento - 1957 m. 
Romos sutarties 50-metis. Ta 
proga ne tik įvertintas neleng
vas Europos vienijimosi ke
lias, bet ir aptartos proble
mos, ją stiprinant. Dar lig šiol 
nepriimta Europos sąjungos 
konstitucija, sąjungos narėms 
nelengva derinti savo valsty
bės ir bendruosius interesus. 
Tačiau viešoji Europos sąjun
gos erdvė darosi patraukles
nė, o pati sąjunga įgyja vis 
daugiau įtakos, sprendžiant 

pasaulio reikalus. 
Lietuva, Europos sąjun

gos nare tapusi 2004 metų ge
gužės mėnesį, vis labiau stip
rina savo narystę Europos 
bendrijoje. Nors sajungos kri
tikai tvirtina, kad mažoms vals
tybėms sąjunga greičiausias 
kelias prarasti savo politinę ir 
kultūrinę tapatybę, tačiau ar 
yra geresnis pasirinkimas ma
žoms valstybėms, patyrusioms 
agresiją ir prievartą? O mo
kėjimas išsaugoti savo verty
bes priklauso nuo vidaus kul
tūrinės politikos, užtikrinan
čios tradicijų ir paveldo sau
gumą, papildant jį nauja patir
timi, neatsisakant savasties. 
Apie tai buvo kalbėta, kartu 
su kitomis valstybėmis minint 
Europos sąjungos gimimo iš
takas, reikšmingos sutarties 
50-metį. 

Vilniaus universtiteto tarp
tautinių santykių ir politikos 
institute buvo surengta tarp
tautinė konferencija. Joje bu
vo aptarta Europos sąjungos 
50-ties metų raida. Konferen
cijoje kalbėta apie Europos 
ekonominio, socialinio, politi
nio ir kultūrinio bendradar
biavimo problemas ir per
spektyvas, įvertinta Lietuvos 
narystės Europos sąjungoje 
patirtis. Renginyje dalyvavo 
politikai, diplomatijos parei
gūnai, mokslo visuomenės at
stovai ir svečiai. Tarp jų ir vie
nintelis tebegyvenantis Ro
mos sutarties signataras Mau
rice Faure. Pranešimą skaitė 
Europos komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas Kęstutis 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Sadauskas. Jis pabrėžė, kad 
Romos sutartis padėjo pama
tus šiandieninei Europai. Pir
minis šios sutarties siekis buvo 
taika - pokarinė Europa dar 
tebesigydė karo žaizdas, skai
čiavo nuostolius fizine ir dva
sine prasme. Reikėjo tikrumo, 
kad nepasikartotų 11 Pasauli
nio karo tragedija. Tad pirmo
sios valstybės šios sutarties 
dalyvės savo partnerystę su
tvirtino sutartimi. Dešimt 
naujų prie ES vėliau prisijun
gusių valstybių, tarp jų ir Lie
tuvos, tikslas - užsitikrinti ne
priklausomybę, stiprinti de
mokratiją. Pasiekus šiuos 
punktus einama globalizaci
jos ir modernizacijos krypti
mi, stengiantis išsaugoti kiek
vieno šio junginio nario savi
tumą ir kultūrinį išskirtinumą. 

Ko tikisi šiandieniniai eu
ropiečiai iš savo bendrijos? 
Gerovės, laisvės judėti, kad 
sąjunga būtų laisvų ir sava
rankiškų valstybių darinys, ku
ris būtų pavyzdžiu pasauliui. 
Bendras siekis, kad Europos 
sąjunga pasižymėtų dinamiš
ka ir modernia visuomene, 
laisva rinka, visuotine sociali
ne pažanga. Europos sąjun
goje kaip jungianti grandis ne 
tiek svarbu geografija, kiek 
vertybių sistema. Ji, būdama 
bendra visoms sąjungos daly
vėms, nėra nekintama. Gebė
jimas priimti naujas, gyveni
mo diktuojamas permainas, 
išsaugant esmines vertybes, 
mokėjimas atsinaujinti stip
rina sąjungą, turėtų užtikrinti 
jos ilgaamžiškumą. SK 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
ST ANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

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



Lietuviai 
Argentinoje 

Lietuvių tautos pagrindi
nė savybė yra vienybė. Lietuva 
po ilgų priespaudos metų at
gavo savo nepriklausomybę 
su šia dmybe. Ir Lietuvos him
nas baigiasi Vardan tos Lietu
vos vienybė telydi. Lietuviai 
ateiviai, atvykę Argentinon jau 
prieš 100 metų, pasižymėjo šia 
vienybės dorybe, nes jautė 
reikalą veikti kartu, vieni ki
tiems padėti. Buvo įsteigtos 
lietuvišios organizacijos, ku
rios gyvena vienybėje. 

Pirmoji lietuvių draugija 
"Nemunas" jau 1909 metais 
buvo įsteigta Berisso mieste, 
kuri turi savo draugijos namus 
su biblioteka. Išleido knygą 
apie Berisso lietuvių istoriją 
Lietuviai Berisse dviem to
mais. Lanus mieste 1914 me
tais lietuviai įkūrė didelę 
draugiją, pavadintą "Lietuvių 
Susivienijimas Argentinoje" 
SIĄ kuri turi nuosavus drau
gijos namus su sale ir su mu
ziejumi, ir vandens baseinu 
vasaros metu. Turi kelis tauti
nių šokių ansamblius. 

1926 metais Buenos Aires 
mieste Įsikūrė "Lietuvių cent
ro" draugija su dviejų aukštų 
namais, sporto aikšte, turi taip 
pat tautinių šokių tris grupes 
ir moterų chorą. Berisso mies
te 1931 metais įsisteigė lietu
vių katalikų draugija "Min
daugas", kuri turi nuosavus 
namus, biblioteką, tautinių 
šokių ansamblį ir jaunimo 
chorą. Rosario mieste taip pat 
jau SO metų veikia "Lietuvių 
draugija", kuri turi savo na
mus su biblioteka. Taip pat 
turi šokių jaunimo grupę "Sal
tini". Visose šiose draugijose 
yra lietuvių kalbos šeštadieni
niai kursai. 

Visas minėtas draugijas 
jau 50 metų koordinuoja Ar
gentinos lietuvių organzacijų 
ir Spaudos taIJba, vadinama 
AIDS taryba. Sios tarybos pa
grindiniai du tikslai yra: jungti 
visas Argentinoje esančias 
Lietuvių organizacijas, kad 
būtų išlaikyti lietuvių tautos 
papročiai, lietuvių kalba ir pa
laikyti gerus santykius su Pa
saulio lietuvių bendruomene 
ir Lietuvos Užsienio specialiu 
departamentu. ALOS taryba 
taip pat rengė Pietų Amerikos 
Lietuvių kongresus nuo 1960 
iki 1990 metų trijuose kraš
tuose: Argentinoje, Brazilijo
je ir Urugvajuje. 

Mūsų naųjimo& 
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Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet a:eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Tel. Toronte "16 531-„800 
Bilietus prašau atsiim ti, i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visas pasla11gos atsik11iečia11tgimi11es iš Lietuvos, arba J11ms skrendant į Liet111•q. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DJENAS. Kreipkitės visomis sava itės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės i11formacijos lwfbėkite su A LGIU MEDELIU 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"A..L LEP.A.~E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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

dr. Liudą Kumeliauską su šeima, 
draugus ir pažįstamus su 

šv.~lėdomis 
ir linkime laimingų bei sėkmingų 

O Cl'l_aujųjų metų-
Elena ir Pranas Krilavičiai, Detray Beach, FL. 

r.,..~~.,..~~.,..~~.,..~ ..... .,..~.....,.,..„ 
i rnu0-Iudiiai LO-eikit!Lll \ 
(\ ~· tJ.iuu_ UL lo .. ~f -~ #} 
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~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc .OLS. OLl.P 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

lff TEVISKES ZIBlIRIAI 
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius: 

• tautinės-krikščioniškos m inties straipsnius ... 
• išeivijos gyvenimą Liečiančius rašinius, 
pranešimus~ pasisakymus, veiklos kronikas~ 
atsiminimus~ laišlats, nuotraukas, poeziją ... 

• apsakymus, knygib filmų recenzijas, koncertų, 

baliaus apraSymus, juolats, anekdotus ... 
•naujienas iš Lietuvos~ Kanados ir 
kiftĮ krašftĮ ... 

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: "Tėviškės žiburiai", 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C LT3 • Faksas: 905-290-9802 • E-paštas: tevzib@rogers.com 
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Prie skautiško Kūčiq stalo BamiHone, ON Ntr. G. Senkaus 

• Skautą Kūčios įvyks gruodžio 16 d. Prisikėlimo para
pijos salėje, 4 v.p.p. Visi skautai-ės dalyvauja uniformuoti. 
Kviečiame visus tėvelius dalyvauti. Bus tėveliams skambinta 
dėl Kūčių patie.kalų gaminimo. Vyresnės skautės pardavinės 
loterijos bilietus Kūčių metu. Bus galima laimėti imbiro na
melj Kalėdoms. Prašome skautes ir skautus atsinešti bent po 
vieną dėžutę negendamo maisto, kutj paaukosime vargšams. 

• Lapkričio 27 d. ivyko "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntą 
vadovų posėdis, kuriame buvo diskutuojama ateinančių me
tą veikla bei stovy.klos. Skautą Vasario 16 Mišios ir jšlrilmin
ga sueiga įvyks vasario 10 d. Lietuvos kankinių šventovėje ir 
Anapilio salėje. 2008 m. .Kaziuko mugė bus kovo 2 d. Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Mugės tema - GRYBAI . .Kiek
vienas vienetas pasirinks ypatingą grybą ir pagal tai papuoš 
savo paviljoną. 

• Kadangi ateinančiais metais bus Tautinė stovykla, 
"Romuvos" stovykla bus tik mažesniesiems - liepsnelėm/ gi
liukiam, udrytėm/bebram ir paukštytėm/Vilkiukams. Skati
name visus kitus ruoštis dalyvauti 'Th.utinėj stovykloj mgpjū
čio 9-19 d.d. Primename, kad norintys dalyvauti 'Th.utinėj ar
ba "Romuvos" stovykloj, turi būti užsiregistravę Lietuvių 
skautą sąjungoje. MR 

• I.SS tarybos posėdyje spalio 20 d. Lemonte, Il.., svars
tytas Seserijos ir Brolijos sujungimo projektas. Kitas tarybos 
posėdis - balandžio mėn. 

• IX-oji Tautinė stovykla įvyks 2008 m. mgpjūčio 9-19 
d.d. "Manatoc Camp Reservation", netoli Klyvlando, OH. 
Stovyklai vadovaus LSS tarybos pirmijos pirm. vs fil. Gintaras 
Plačas. lnf. 

Tebūnie jums geras šitas 
rytas, 

Kai širdis Dievo Kūdikiui 
džiaugsmą giedos, 

Tebūnie jums geras šitas 
rytas, 

l 
ir diena, ir metai nuo 

pradžios. 

~ 
Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų 
2008 metų Jums linki -

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t linksmų iu. lialėdų ir laimingų nau;ų melų linki - f 
} Anapilio f 
l sodybos -f 
~ ~00~0 ~ 

' l choras -f 
~ . ~ 

Žiemos diiaugsmai iškyloje Į "Romuvą". Kuados rajono 
vadas vs R. Otto su skautais M. Valadka Jr A. Grybu 

Ntr. A. Dailydės 

l "GINTARELIAI" -f 
Į ir jų tėveliai Į 

~ ~~~ . 
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 

Suvalkq krašto lieturiq išeivijos sambūrio nariai Streetsville, 
ON, š.m. lapkriBo 25 d. Kalėclq senelio parade (Santa Claus 
Parade), atstovavę Carassauaos lietuviq pa~ljonui - (iš k.) 
Violeta Jonušonienė, Alals Gelafauskas (su vėliava) ir Irena 
Rentelienė; vaikuBai - Uclija Rentelytė (viduryje) ir Jon'Dlw 
Gelaf.auskas Ntrs. V. Jonušonienės 



Lietuvė - piešinių 
konkurso laimėtoja 
Šį rudenį trijų Baltijos vals

tybių Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos jaunesnieji moksleiviai 
dalyvavo piešinių konkurse 
"Vilties spalvos". Konkursą 
surengė Europos komisijos 
Humanitarinės pagalbos di
rekcija. Dalyviai buvo papra
šyti spalvomis ir piešiniu išsa
kyti savo mintis apie žmonijos 
bendravimą, draugystę, soli
darumą ir gerumą. Lietuvos 
vaikai konkurso vertinimo 
komisijai pateikė daugiau 
kaip pusę tūkstančio darbų. Iš 
kiekvienos valstybės buvo iš
rinkta po tris geriausius pieši-

nius galutiniam įvertinimui. 
Vertintojai, kurių tarpe buvo 
ir Europos komisijos pareigū
nai iš Briuselio, geriausiu 
darbu pripažinov lietuvaitės 
vilnietės Ievos Simkonytės 
piešinį "Visata", antroji vieta 
teko estei, latvė gavo trečiąjį 
prizą. Europos komisijos Lie
tuvos atstovybės pareigūnai 
pasveikino Lietuvos piešimo 
Jsonkurso nugalėtojas Ievą 
Simkonytę, Moniką Stasytytę 
(abi iš Vilniaus) ir Grigiškių 
pradinės mokyklos moksleivę 
Valeriją Šostakaitę. 

Inf. ir ntrs. iš www.eudel.lt 

Konkurso Ltetuvoje nugalėtojos (iš kairės) Monika Stasytytė 
(11 v.), Ieva Simkonytė (I vieta Lietuvoje ir I vieta bendrame 
tarpvalstybiniame konkurse), viduryje -jauniausia konkurso 
dalyvė Valerija Šostakaitė(III v.) 

Lietuvos moksleivės - tarptautinio piešinių konkurso ''Vilties 
spalvos" laimėtojos Ievos Simkonytės, Vilniaus J. Basanavi
čiaus vid. mokyklos moksleivės, piešinys ''Visata" 
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;xcJAU~IMO ZODIS 
Gyvenimo ir muzikos pamokos 
Maži piršteliai bėga fortepijono klavišais, 

paberdami garsų virtinę. Skamba Clementi 
"Sonatina": veržlūs, laisvi garsai, žaisminga 
nuotaika. Prie fortepijono sėdinčios mergytės 
grojimo įgūdžiai, perduodama nuotaika pri
vertė atidžiau suklusti šiemetinio Kiwanio fes
tivalio vertinimo komisiją. Vaivai paskyrė pir
mąjį prizą. Jau keleri metai iš šių konkursų 
Vaiva negrįžta tuščiomis - visada su prizais, 
paskatinimo premijomis. Kiwanio festivalio 
jaunųjų talentų konkurse dalyvauja ne taip 
mažai jaunųjų muzikantų. Vaiva, ko gero, vie
nintelė, kuri groja visus kūrinius iš atminties. 
Nuo vaikystės turinti regėjimo negalią mer
gaitė pasižymi itin gera klausa, ritmo pojūčiu, 
gera muzikine atmintimi ir, svarbiausia, noru 
groti bei dainuoti. Kada Vaiva atrado muziką 
ar muzika atrado Vaivą? Janina Dzemionienė 
prisimena: namuose buvo seni pamiršti var
gonai. Vieną kartą mamai užsiėmus įprastais 
ruošos darbais, tie tylūs vargonai prabilo ne
sudėtinga vaikiška melodija, ne kartą dainuo
jama vaikams. Atbėgusi į kambarį pamatė už 
vargonų sėdinčią trimetę Vaivutę ir grojančią 
melodiją. Tačiau rimčiau pagalvoti apie 
muzikos pamokas paskatino kitas susitikimas. 
Mama į vieną parapijos renginių nusivedė ir 
Vaivą. Net ir nepastebėjo, kaip ji atrado for
tepijoną ir pradėjo skambinti. Išgirdęs skam
bančią muziką tuometinis choro vedėjas a.a. 
J. Govėdas susidomėjo ir pradėjo žvalgytis, 
kas groja. Mažosios muzikantės nesimatė už 
instrumento ... Žinomas kompozitorius, chor
vedys, pedagogas liko nustebintas Vaivos suge
bėjimais. 

Janina Dzemionienė prisimena šeimoje 
buvus muzikų: dėdė Vincas Valinčius - žino
mas chorų vadovas Punsko krašte, motina 
dainavusi, ir pati Janina dainuoja, tėvelis groja 
akordeonu. Matyti, jų visų talento dalelės ir 
atiteko Vaivai. Šeima, visada vertinusi muziką, 
pasirinko nelengvą kelią - lydėti Vaivą jos ne
lengvoje kelionėje į muzikos pažinimo kraštą. 
Visi namų darbai ir reikalai rikiuojami taip, 
kad vyresnieji, dažniausia mama, turėtų gali
mybę lydėti mergaitę į muzikos pamokas, kar
tu su ja sėsti prie naujų pratybų, būti pirmai
siais klausytojais. Mamos pareiga ne tik paly
dėti į repeticijas, bet ir padėti išmokti rei
kiamą ir teisingą pirštų dėstymą ant klavia
tūros, pradedant mokytis naują kūrinį. Pa
drąsinti, kai nesiseka, ir pasidžiaugti, kai nau
jai išmoktas kūrinys ar jo dalis skamba laisvai, 
be įtampos. Vaivą jau penkeri metai moko 
Ilona Beres, ne tik pedagogė, bet ir koncer
tuojanti pianistė. 

Vaivai, net ir turinčiai neabejotiną talentą 
muzikai, nėra lengvų dalykų. Viskas, kas ki
tiems yra paprasta, jai sudėtingiau, reikia 
įveikti papildomas kliūtis. Bet jos, atrodo, 
stiprina trapios mergaitės asmenybę. Vienuo
likmetė Vaiva dabar jau pati pradeda savo 
muzikinę karjerą. Savo dieninėje Bishop 
Scalabrini mokykloje (Mississauga) šeštaklasė 
Vaiva, laimėjusi konkursą, akompanuoja 
mokyklos chorui, gieda mokyklinėse pamal
dose šventovėje. Ir retkarčiais pati rašo gies
mėms žodžius ir muziką. Norint kurti, užrašyti 
muziką, reikia išmokti muzikines raides ir 
ženklus. Tad prie įprastų mamos ir Vaivos 
kelionių prisideda dar viena - į Brailio 

Eilinė muzikos pamoka. Prie fortepijono Vai
va Dzemionaitė, daugkartinė Kiwani konkur
sų laimėtoja Ntr. J. Dzemionienės 

(silpnaregių ir aklųjų) raidyno pamokas, kur 
tenka mokytis skaityti natas. 

Jauniesiems talentams labai lengvai ir 
greitai pranašaujama sėkminga ateitis, ypač 
po pirmųjų laimėjimų. Vaivos mama prašo 
neskubėti nei su pranašavimais, nei su pa
gyrimais, ji, kaip niekas kitas žino - prieš akis 
dar nemažai metų ir išbandymų. 

- Gal būsiu advokate, o gal ir dainininke, 
- abejoja ir pati Vaiva, paklausta apie savo 
ateitį. Tikriausiai, vienuolikmetės Vaivos 
gyvenime ir mokantis muzikos bus nemažai 
pasirinkimo kryžkelių, abejonių, konkursinių 
laimėjimų ir nusivylimų. Ir, galbūt, ji tikrai 
taps advokate ar pasirinks kitą, tolimą muzikai 
profesiją. Tačiau, dabar klausantis pačios 
Vaivos sukurtos giesmės, skambinamų Sopeno 
etiudų ar Mocarto kūrybos ištraukų, kartu su 
mama dainuojamos lietuviškos dainos, esu 
tikra, kad jos gyvenime visada bus daug 
muzikos. SK 

l TORONTO MAIRONIO MOKYKLA l 
Lapkričio 24 d. įvyko vi

suotinis tėvų susirinkimas. Iš 
tėvų komiteto pasitraukė Gin
taras Repečka ir Jurgis Kulie
šius. Įvyko rinkimai. Išrinkti -
pirm. Dalia Ažubalienė, na
riai: Astra Skupaitė-Tatarsky, 
Elona Punkrienė, Kristina 
Dambaraitė-J anowicz, Algis 
Nausėdas, Paulius Sukauskas, 
Romas Puteris, Petras Meik
lejohn, Ona Slivinskienė, Juo
zas Balaišis ir Ričardas Punk
ris. Revizijos komisiją sudaro 
-Aras Nausėdas, Dalius But
rimas ir Rimas Juodis. Disku
sijoms vadovavo Petras Meik
tejohn, sekretoriavo Živilė 
Selmienė. Maironio mokyk
los vedėja Virginija Zubric-

MINIATIŪROS 
Pabėgėlė 

Narvelyje gyvena atmintis. 
Aš jai nesuteikiau laisvės. Lai
kiau geležiniuose gniaužtuose. 
Pabėgo ... Nepykau, mylėjau. 

kienė apžvelgė praėjusius 
mokslo metus, pasakė, kad 
dabar turime 165 mokinius 
(nuo jaunųjų darželio iki 8 
sk. ), padėkojo tėvų komitetui 
už darbą. Pabrėžė, kad šiais 
metais ruošiamės didelei su
kaktuvinei mokyklos šventei, 
kuri įvyks kitais metais Ana
pilio sodyboje. 

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų vedėjas Mykolas Slap
šys pristatė naujus mokytojus 
- Gitaną Judvitytę ir Rasą 
Kapenic, pranešė, kad kursus 
lanko 34 moksleiviai; gaunami 
užskaitai ( credits) iš TCDSB. 
Svarbu, kad jaunimas noriai 
lankytų lietuvišką mokyklą. 
Iždininkė Ramunė Stravins-

Sugrįžo. Gal iš meilės man? 
Šykštuolis 

Dosnus dėdė, dosni teta, 
dosnus kaimynas ... Dosnus lai
kas. Kuklią dalį atrėžė gyveni
mas ... Kodėl pašykštėjo laiko 
būti čia, žemėje? 

kienė pateikė finansinius duo
menis. TCDSB algas apmoka 
tik septyniems mokytojams -
o iš viso yra 32 mokytojai 
(įskaitant padėjėįus bei tiky
bos dėstytojus). Siemet tru
putį sunkiau verčiamės, nes 
nebeimam pinigų iš mokinių 
už knygas. Rimas Juodis ir 
Dalius Butrimas patvirtino 
sąžiningą sąskaitų suvedimą. 
Diskusijų metu paliesti klausi
mai: pajamų ieškojimas, mo
kyklos tinklalapio išvystymas, 
paveikesnė žiniasklaida, kny
gyno patobulinimas, mokyk
los programos perrašymas, 
mokinių namų darbų žinios 
tėvams ir loterijos premijų su
dėtis. Inf. 

Pažadintieji 
Klajūnas vėjas pažadino 

langą, o vėliau mane. Spėlioju. 
Kas labiau pyksta už su
drumstą ramybę: langas ar aš? 
Daiktai irgi turi širdį ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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SKAUTININKEI 

AtA 
MARUAI GVERZDIENEI, 

baigusiai žemišką kelionę, 

jos dukrai vs NUOLEI SIMONAVIČIENEI ir vyrui 
s. ALGIUI, vaikaičiams - SAUUUI, VAIDAI ir 
RENATAI, sūnums ALGIMANTUI ir ŠARŪNUI, 
jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai 
Toronto skautininkių-skautininkų draugovė 

"Romuvos" valdyba 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAI ŽMONAI, MAMYTEI 

IR SENELEI 

AtA 
ANELEI URBONAVIČIENEI 

mirus, dėkojame klebonui kun. A Šarkai, OFM, ir 
diakonui B. Belickui, OFM, už maldą prie karsto lai
dotuvių koplyčioje, atnašautas gedulines šv. Mišias 
Hamiltono Aušros Vartų šventovėje ir palydėjimą į 
amžinojo poilsio vietą. Nuoširdi padėka giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už jautrius paguodos žo
džius, pareikštus asmeniškai ar raštu, už lankymą 
koplyčioje ir šventovėje. Ačiū už aukas Lietuvos vai
kams, dėkojame užprašiusiems šv. Mišias ir už gražias 
gėles. Dėkojame D. Radtkei už giedojimą, p.p. Ma
čiams už skanaus maisto paruošimą, draugėms už 
skanius pyragus. 

Visiems reiškiam nuoširdžią padėką už paguodos 
žodžius mūsų liūdesy -

lpl'OS Stasys, vaikai Vula, f4stas, Rita, Algis 
ir jų šeimos bei vaikai 

PADĖKA 
MŪSŲ BRANGI, MYLIMA MAMYl'Ė 

IR MOČIUTĖ 

AtA 
SOFQA PACEVIČIENĖ 

mirė 2007 m. spalio 9 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 

Dėkojame prelatui Jonui Staškevičiui ir klebonui 
kun. Vytautui Staškevičiui už maldas, gedulines šv. 
Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir palydėjimą į 
amžinojo poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už paguodą, maldas 
ir dalyvavimą šermenyse bei laidotuvėse. Ypatingas 
ačiū Valentinai Balsienei už prasmingus ir nuošir
džius atsisveikinimo žodžius. Ačiū visiems už aukas 
Kanados lietuvių fondui, Tėvilkis žiburiams bei už
prašytas šv. Mišias. Thip pat dėkojame visiems už ne
paprastai gražias gėles ir aukų rinkėjoms už jų pa
stangas. 

Dėkojame Antonin ir Karolina Kubalek už jaut
riai atliktą muziką per šv. Mišias. Visiems ačiū už ska
nius pyragus, kuriais susirinkusieji vaišinosi. Ačiū vi
siems už paramą, paguodą ir parodytą meilę per tas 
pirmutines liūdesio dienas po mūsų mylimos mamytės 
ir močiutes mirties -

sūnūs J.ytas ir Antanas, marti Lilija, 
vaikaičiai Antanas, Audra ir Laura 

AtA 
MARUAI GVERZDIENEI 

iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame gilią užuojautą dukrai NIJOLEI, 
sūnums ALGIMANTUI IR ŠARŪNUI bei jų 
šeimoms, ypač vaikaičiams, ir kartu liūdime -

Ipolitas Tauteras 

Erika Kuraitienė 
Algimantas Zubrickas 

Jonas Karaliūnas 
Joana Bušausldenė 

Olė ir Andrius Pamataičiai 
Stasė ir Sigitas Zubrickai 
Paulė Skeivelienė 

Sofija ir Juozas Sendžikai 

Jeronimas Biellūnas 
Petras Baronas 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mali, 6th F loor, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfi r m.com El.pašta~: lawycrs@pacelawfirm.com 

~W~\I~ 

DENT~L C~RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <4t6) 763-5677 

ORTODONTAS 
(Or thodo ntist) 

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

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

416 769-2526 

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

plokštes, atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

AUKOJO 
Tmids ~IBURIAMS 

Vietoj kalėdlniq sveikinl
mq atvirukais įsirašė i bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėvi.fkės 
žiburiams: $100-Antanas Bum
bulis ir dukros Vida ir Rima su 
šeimomis, Adomas, Kristina Bi
retos ir Vytautas, Birutė Bire
tos, Herbertas ir Elena Stepai
čiai, $80-Juozas, Lydia Lukšos 
ir šeima, Waterloo, Ont; $70 -
Sofija ir Juozas Sendžikai, St. 
Catharines, Ont.; $50 - Tuklė 
Kareckienė ir sūnūs Jonas ir 
Stasys, Hamilton, Ont., Valenti
na Balsienė, Hilda Simanavi
čienė, Janė V.ingelienė, Z. Au
gaitienė ir šeima, Gražina ir 
Haris Lapai, Vanda, Petras Šid
Jauskai, Hamilton, Ont., Vladas 
ir Petra Jankaičiai, Jonas, Aldo
na, Dalia Vaškevičiai, Mine
sing, Ont., Elena Delkuvienė, 
Pajauta Kazilienė, Alina, Ino
centas Jurcevičiai ir šeima, Th
resė Povilauskienė ir šeima, 
Hamilton, Ont.; $40 - Angelė 
Gudžiūnienė, Ottawa, Ont., 
Elena Žulienė, Viktoras ir Rita 
Navickai, Amprior, Ont., Irena 
ir Viktoras Prisčepionkos, Ot
tawa, Ont., Jonas Bukšaitis ir 
šeima; $30 - Ona ir Antanas 
Baltrūnai, Irena Turūtienė, 
Vincas Paulionis, Ona ir Al
fonsas Budininkai, Hamilton, 
Ont., G.A. 'Th.rvydai, Irena ir 
Anicetas Zalagėnai, Viktoras 
S.kukauskas ir duktė Danutė, 
Mėta ir Edis Kazakevičiai, Y.M. 
Kryžanauskų šeima, Colling
wood, Ont., Sofija Skučienė ir 
sūnus Zigmantas, Montreal, 
Que., Aldona ir Jonas Kutkos, 
Welland, Ont., Nelė ir Jonas 
Budriai; $25 - Jūratė ir Mark 
Ignatavičiai, Eugenijus ir Regi
na Jasinskai, Dundas, Ont., Jo
nas, Bronė Greičiūnai ir šeima, 
Newmarket, Ont., Julius, Pranė 
Barakauskai, Adolfas Kanapka, 
Wasaga Beach, Ont., Stasė ir 
Jonas Naruievič~ Carignan, 
Que., Klementina ir Kazimie
ras Slyžiai ir šeima, Ridgetown, 
Ont„ vaikai - Irena Slyžytė
Moore, Henrikas Slyžys, Dovi
das Slyžys, Audrey Slyžytė-Bie
ber, James Slyžys, Petras SJ:yžys 
ir vaikaičiai, O. Rimkienė, Re
gina Celejewski ir šeima, D. 
Staškevičienė, Verdun, Que., 
Marytė Vaitkienė, Jeronimas ir 
Ramutė Pleiniai, Juoz.as Krišto
laitis, Hamilton, Ont., Petras ir 
Irena Zubai, Hamilton, Ont.; 
$20 - Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai, N.P. Puidokai, Vmcas 
K.olyčius, Danguolė Baziliaus
kienė, Antanas ir česė Pažerū
nai, Aldona Zarembaitė, Ona 
Naruševičienė, Adelė Dobienė 
ir Audra, Monika Povilaitienė, 
Birutė Abromaitienė ir dukra 
Angelė, Irena Baltakienė ir sū
nūs Linas, Vitas ir Algis, Bronė 
ir Jonas Akelaičiai, Stella ir 
Juozas Miškiniai, Niagara Falls, 
Ont, Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont., J. Juozaitienė ir 
dukros Dana ir Alda su šeimo
mis, Hamilton, Ont., Adelė Le
dienė, Andrius, Kristina, Ginta
ras ir Ričardas Gapučiai, 
Vaudreuil-Dorion, Que„ A. 
Augaitienė ir šeima; $15 - Bena 
Gataveckienė ir šeima; $10 -
Petras ir Gražina Stauskai, Al
dona Ranonienė, Thofilė Ko
belskienė ir vaikai, Monika Ja
sionytė, S. ir E. Knzmickai, E. 
Vyšniauskienė, Dutton, Ont., 
Birutė Kazlauskaitė, P. Žibū
nas, Onutė Dinnantienė. 
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Ramybės spindinčia šviesa l Pabūk, Kalėdų ryto Viešpatie, l 
Virš apsnigtų sodybų ir laukų, l Viršum gyvenimo akimirkų 
trapių... Z. Stunžėnienė "DAf/JAfl!CffDfS f7AIDArrAtAS99 

• Paminklai (granitas, bronza, medis) 

•Nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 

• Skulptūros (paminklinės ir 

dekoratyvinės) 

t::::::!~~:il •Telefonas (905) 510-4707 

Visi drauge palydėkime senuosius ir sutikime NAUJUOSIUS 
drauge su pirmą kartą Toronte sveč ia i s iš Lietuvos„. 

gruodžio 31, pirmadienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St.W. 

LINKSMA PROGRAMA, KURIOJE JŪSŲ LAUKS DAUG ĮVAI RIŲ SIURPRIZŲ! 

·~· ~ GARDI VŠ ILTA VAKARIENĖ su VYNU, ŠALTI UŽKANDŽIAI...~ 
· . " SAMPANAS, SMAGI MUZIKA, VEIKS BARAS 

\. · Bilieto kaina- $100. laukiame JŪSŲ ! 
· I šsamesnė informac ija teikiama telefonais: (416) 825-0728 - Danutė 

Mašanauskaitė, (905) 2 71-1640 - Birutė ir ( 416) 825-9519 - Angelė 
Taip pat bi lietus ga lite į sigyti bare " Lokys" teL (416) 534-821 4 

Tegul gražiausios metą šventės mums visiems bfma tikrai lieluviškos 

LietuviLĮ fondo vardu lin kime. kad šių dienų 

Naujieji metai su dainininkais iš Lietuvos ramyhė. šiluma ir pagarha vienas kitam hūtų 
J ūsų šeimose per ateinančius metus. 

Lietuvių fondo n arystė - tai puikiausia 
~ventinė dovana, įtraukian ti vaikus 
ir vaikaičius i mūsų pl ačiąją lietuviški1 
šeimą. 

LITHUANIAN FOUNDATION. INC. 

14911 l 271h Street • Lemont, IL 60439 • 630-257-1616 
admin@lithfund.org • www.li thuanianfoundation.org 

Planuokite savo vasaros 

atostogas Kalifornj~e 

XllJ LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

šOKJU 
SVENTE 
~LOS ANGELES 
~ LIEPOS 6) 2008 

Per 900 šokėju, jau užsiregistrav~ 

lntormacją apie programą) nakv~nes Ir 
užsiėmimus pietų Kalltornj~e rasite tlnklap~je 

WWW.SOKIUSVENTE. COM 

Norėtume pristatyti ir trumpai apibūdinti du 
Lietuvos dainininkus, atvykstančius pirmą kartą 
į Kanadą koncertuoti 2008 metų iškilmingame 
sutikime Thronte, Lietuvių Namuose. 

Sandra Valiuškienė gimė Vilniuje, augo ir 
mokėsi Kaune. Dainuoja nuo pat vaikystės. Bai
gė J. Gruodžio konservatorijoje dainavimo spe
cialybę. Mokėsi groti įvairiais instrumentais- gi
tara, akordeonu, pianinu, tačiau arčiausiai šir
dies liko dainavimas. 
2005 m. išleido pirmąjį 
savo albumą Krenta 
žvaigidė. Šiuo metu dir
ba kartu su kompozi
toriumi Kęstučiu Lušu, 
ruošia į leidybą Kęs
tučio Lušo sukurtų dai
nų albwną. Kartu kon
certuoja su dainininku ................. ~-"--

Vytautu Petrušoniu. Dirba Kauno Valstybiniame 
muzikiniame teatre. Labai mėgsta savo darbą. 
Tuatras yra jos antrieji namai. Meilė dainavimui 
atsispindi Sandros Valiuškienės balse. 

Alvydas Lukoševičius pradėjo dainuoti Klai
pėdos profesionaliame berniukų chore "Ginta
rėlis" 6 metų. Baigė Klaipėdos muzikos mokyk
los smuiko klasę. 
Solinę karjerą 
pradėjo ansamb
lyje "Nerija'', va
dovaujamame R. 
Bieliausko. Su Kęs
tučio Lušo džia
zo-roko grupe. 
Tuko dainuoti an
samblyje "Studi
ja" ir ansamblyje 
"Eldija". Su šou grupe "Panorama" dirbo Islan
dijoje, J. Arabų Emiratuose, Bul_garijoje, Vakarų 
Berlyne, Kuboje, Lenkijoje, Cekijoje, Veng
rijoje. Yra išleidęs 3 CD, dirbo Lietuvos "TV" 
virtuvinių laidų vedėju, sukūrė ir vedė muzikinę 
laidą "Obuolio sala". 

Vtlniaus centre įsteigęs restoraną "Obuolio 
muzikos klubas", kur įgyvendina visas savo muzi
kines svajones. Inf. 

Dainavos 
Ansamb1i() 

Vyrų 

Vienetas 

Naujas įrašas 

Čikagoje 
Lietuvėlė 
Dovanėlė 
Draugas 

Detroite 
Dievo Apv. para. 

Klevelande 
Dievo Motinos par. 

Toronte 
Pris i kėlimo švent. 
Liet. Kankinių švent. 

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

"Ontario Fresh & Tasty" - Euro~ ~licatessen Store & Sausage Factory 
parduotuvės savininkai nuoširdžiai sveikina visus lietuvius SV. KAI.EDŲ proga ir maloniai kviečia apsipirkti mūsą parduotuvėje. 
Jums siūlomas gausus europietiškų dešrą, sūrių bei įvairių lietuviškų prekių pasirinkimas. Fresh & Tasty kaip ir praeitais metais 

kalėdiniam Jūsą stalui siūlo tiesiogiai iš Lietuvos atvežtus saldumynus, konservus ir žuvies produktus 

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

~~· 'jJ!) RUH UI TUTJ 
99 Advance Rd., Etobicoke, ON M8Z 286 
Tel.: 416-234-8063 

ketvirtadienį 9.00vI. - 8.00v.v. 
penktadienį 9.00vI. -8.00v.v. Bloor St. W. 

šeštadienį 9.00vI. -7.00v.v. 
sekmadienį 9.30vI. -5.00v.v. 

99 Advance Rd., Etobiooke 

Tel. 416 234-8063 

Nuo ketvirtadienio galite pirkti ir įvairių šviežių mėsą. LAUKIAME JŪSŲ! KALĖDOS JAU ARTI! 
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'~ TORONT@rur 
Anapilio žinios 

• Praėjusį savaitgalį mūsų 
šventovėse Adventinius susi
kaupimus vedė kun. Julius Sas
nauskas, OFM. Jam nuoširdžiai 
dėkojame. 

• Praeitą sekmadienį gra
žiai praėjo KLKM dr-jos mūsų 
parapijos skyriaus metinė šventė. 

• 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 7 v.v. 
gruodžio 31, pirmadienį, Lietu
vos kankinių šventovės salėje. 
Bilietus galima užsisakyti tele
fonu pas R. Celejewską, tel. 416 
231-8832. Bilieto kaina-$95, o su
simokėjus iki gruodžio 16 d. - $85. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Vytės Nemunėlio knyge
lę Meškiukas rudnosiukas, Ri
chard Scarry vaikams Mano žo
dynas, kalėdinių sveikinimo at
virukų ir Kūčioms kalėdaičių 
(plotkelių). 

• Wasaga Beach LB apylin
kės valdyba ruošia bendras Kū
čias gruodžio 15, šeštadienį, 4 v. 
p.p. Bilietas asmeniui - $5. Bi
lietus platina J. Dūdienė tel. 
705 445-6898 ir R. Poškienė tel. 
705 429-0790. 

• Klebonas kun. V. Staške
vičius praeitą savaitgalį vedė 
Advento susikaupimą Detroite 
Šv. Antano parapijoje. 

• 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 Joaną tel. 705 
455-6898 arba pas Kastytį tel. 
705 429-6921. 

• Mišios gruodžio 16, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Balį Sa
vicką; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovė
je, gruodžio 16, selqnad., 2 v.p.
p. už a~a. Teofilę Salvaitienę; 
Delhi Sv. Kazimiero švento
vėje, gruodžio 15, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Vilkų šeimos mirusius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo E. Simonavičienė 
(a.a. Monikos Gaputytės l mir
ties metinių proga). 

Amerikos lietuvių fondas 
Tėviškės žiburių leidybą parėmė 
$3,500 (JAV) auka. Savaitraščio 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja už šį 
stambesnį prisidėjimą išlaikant 
lietuviškąją periodiką išeivijoje. 
ALF administratorė Laima Pet
roliūnienė laiške rašo: "Dėko
jame už Jūsų pastangas garsi
nant Lietuvių Fondą ir džiau
giamės, kad galėjome paremti 
Jūsų leidinį". 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kalėdinės muzikos kon

certas, kurį atliko "Volungės" 
choras, parapijos jaunimo cho
ras, parapijos kanklių ansamb
lis, solistas A. Radtke ir visa ei
lė instrumentalistų praėjo su di
deliu pasisekimu. Koncerto vy
riausia vadovė - D. Viskontie
nė,jai talkino muz. D. Radtke ir 
sol. A. Puodžiūnienė. 

• Gruodžio 4 d. palaidotas 
a.a. Antanas Vinskas, 98 m. Pa
liko dukrą Rūtą Patafio su šei
ma. St. Catharines, ON, mirė 
a.a. Konstantinas Bubelis, para
pijiečio Vytauto Bubelio brolis. 

• Parapijos tarybos Labda
ros sekcija 2008 m. sausio mė
nesio pradžioj pradės vartotų 
batų vajų vaikams. 

• Kalėdaičių galima gauti 
sekmadieniais zakristijoj, opa
rapijos raštinėj bet kada. 

• Dr. Ona ir Jonas Gustai
niai, savo šeimos ir artimų drau
gų tarpe atšventė vedybinio 
gyvenimo 60-ąją sukaktį. 

• Parapijiečiai yra prašomi 
pasiimti 2008 metų aukų voke
lius, kurie yra išdėstyti švento
vės prieangyje ir tuo sutaupyti 
parapijai pašto išlaidas. 

• Sveikinimų ir aukų vajus 
Kauno Caritas ir Vilniaus "Be
tanijos" vargšų virtuvių lankyto
jams baigsis šį sekmadienį. Kun. 
Julius Sasnauskas, OFM, gruo
džio 17 grįždamas į Lietuvą, tuos 
sveikinimus ir dovanas nuveš ir 
perduos vargšų virtuvėms. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 16: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Rimą Strimaitį; 10.45 v.r. už a.a. 
Aldoną Mačiulaitienę, už Va
liuką ir Ildeponą Ivanauskus ir 
už Rimą, Juozą ir Joną Vainus; 
12.15 v.d. už a.a.Vytautą ir Fe
liciją Skrinskus. 

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. 

Maironio mokyklos žinios 
• Tradicinės Kalėdų eglu

tės šiemet nebus, nes ruošiamės 
iškilmingai atšvęsti Maironio 
mokyklos 60-metį 2008 m. ba
landžio 19 d. Mokiniai Kalėdas 
tarpusavyje švęs mokyklos pa
talpose gruodžio 15 d. 

• Gruodžio 22 ir 29 d.d. bei 
sausio 5 d. pamokų nebus - šv. 
Kalėdų ir Naujų metų per
trauka. Grįžtame prie knygų 
sausio 12 d. 

• Primename, kad mūsų 
tinklalapio adresas yra www. 
maironiomokykla.net, Jvie
čiame aplankyti. Zivilė 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumeratos kainos nuo 2008 m. 
sausio l d. yra pakeliamos. Nuo tos datos reguliari prenume
rata - $70 metams, garbės $90; JAV reguliari $90 (JAV dol.), 
garbės - $110 (JAV dol.). Taip pat siūlome kitą kategoriją -
prenumeratas, pristatomas pirmos klasės paštu (t.y. 
"Lettermail"), kuris turėtų būti greičiau gaunamas negu regu
liarus (siunčiamas "Publications Mail" kategorijoje). Į užjū
rius prenumeratos kainuos (Kan. dol.) $90, oro paštu - $170 
(Kan. dol.) metams. 

Dėkojame visiems, kurie kasmet šalią prenumeratos pa
skiria auką, ir tiems, kurie nepamiršta TZ savo palikimuose. 
Tokios visos aukos leidžia savaitraščiui gyvuoti. 

Skelbimų kainos nuo 2008 m. sausio l d. pakeliamos 50 e. 
iki $8.50 už vieną inčą per vieną skiltį. Už skelbimus atsiskai
toma Kanadoje - Kanados doleriais, JAV skelbėjams - ~AV 
doleriais. LEJDEJAI 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį Trečio Ad
vento pamaldos 11.15 v.r. 2008 
m. aukų vokelius galite pasiimti 
prieš arba po pamaldų. 

• Tradicinis kalėdinis tary
bos posėdis įvyks gruo9žio 18, 
antradienį, 7.30 v.v. Zilinskų 
namuose, Mississaugoje. 

• Kalėdinės pamaldos Lie
tuvių slaugos namuose "Labda
ra" įvyks gruodžio 20, 11 v.r. 

• Vaikų kalėdinės pamal
dos ir Eglutė įvyks sekmadienį, 
gruodžio 23, 1 v.p.p., o Kūčių 
pamaldos su Šv. Komunija 
gruodžio 24 d., 5 v.p.p. 

• Paskutinės šių metų pa
maldos įvyks sekmadienį, gruo
džio 30, 11.15 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 

• Gruodžio 9 d. LN sve
tainėje pietavo 115 svečių. Pietų 
metu budėjo V. Bijūnaitė. 

• Į kalėdinę šventę su Ka
lėdų seneliu iš Lietuvos ir lape 
snape iš Rudavos kviečiami visi 
maži ir paaugę gruodžio 16 d. 
Onos Gladkovienės mokinių 
koncertas "Žaislų parduotuvė" 
- 1.30 v.p.p. ir Kalėdų senelio 
sutikimas 2 v.p.p. Dainos, šo
kiai, žaidimai ir dovanos. Re
gistruoti vaikus LN raštinėje tel. 
416 532-3311 arba skambinti 
Rūtai Snowden tel. 905 821-
0157, rutasnowden@rogers.
com 
--. LN Kultūros komisija 
gruodžio 9 d. posėdyje peržvel
gė praeities veiklą, aptarė atei
ties planus. Norima įjungti į 
Kultūros k-jos veiklą daugiau 
naujų ateivių. Komisijos meti
nis susirinkimas - 2008 m. 
sausio 13 d. 

• LN valdybos posėdis -
2008 m. sausio 9, trečiadienį, 7 
v.v. LN seklyčioje. 

• Bare "Lokys", galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl 
platesnės informacijos, progra
mų tvarkaraščio ir laiko prašo
me skambinti į LN raštinę tel. 
416 532-3311 arba barą tel. 416 
534-8214. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

KLB Rodney apylinkė - $1000; 
Jadvyga Karl - $500; L. Morkū
nas - $200. Nuoširdžiai dėko
jame už aukas. Jos priimamos 
LN raštinėje, Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose, 
arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON. 

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. 

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

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 

DU SVEČIAI iš Lietuvos ieško 
išsinuomoti kambarį su virtuve 
ir tualetu 3 savaitėms Šv. Kalė
dų-Naujųjų metų laikotarpiu. 
Siūlyti telefonu 416 233-6787. 
Pageidautina Mississaugoje. 

~ MONTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

KLKM dr-jos Montrealio skyrius savo metinę šventę 
paminėjo gruodžio 9 d., 11 val. Aušros Vartų šventovėje. Mišias 
už gyvas ir mirusias nares atnašavo klebonas kun. G. Mieldažis. 
Skyrius Mišiose dalyvavo su savo vėliava. Skaitinius skaitė J. 
Adamonienė ir D. Staškevičienė. Ji taip pat skaitė rašytojos B. 
Pūkelevičiūtės skyriui specialiai parašytą bendruomenės maldą. 
Be kitų giesmių Mišių pabaigoje choras pagiedojo Marija, Ma
rija. Po Mišių klebonijoje D. Staškevičienė pasveikino susirin
kusius ir paprašė kleboną kun. G. Mieldažį sukalbėti maldą 
Viešpaties Angelas už mirusius draugijos dvasios vadus, nares, 
rėmėjus ir visus geradarius. Toliau šventę vedė G. Kudžmienė. 
Ši diena buvo skirta rašytojai, poetei, dramaturgei, aktorei B. 
Pūkelevičiūtei prisiminti. Velionė 2007 m. rugsėjo 21 d. atsisky
rė su šiuo pasauliu. G. Kudžmienė paskaitė apie jos nueitą gy
venimo kelią, o J. Adamonienė - viena iš paskutinių poetės ei
lėraščių Rarotai. Klebonui palaiminus stalą, visi praleido mal
onią popietę besivaišindami, bekalbėdami. 

Parduodamas Aušros Vartų parapijos automobilis 
"Chevrolet Impala" (2004 m.). Kaina $12,000. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Kūčių vakare Bernelių Mišios - 9.30 v.v. Prieš šv. Mišias -

9.15 v.v. kalėdinių giesmių koncertas. Klebonas ir parapijos ko
mitetas kviečia visus po šv. Mišių į salę kavutei ir užkandžiams. 

Mirė a.a. Malcolm Mackenzie, 81 m., St. Domenic parapi
jos administratorius, kurį laiką talkinęs mūsų šventovėje ir 
rėmęs mūsų lietuviškus renginius. Liūdi žmona Edythe, 7 vaikai 
ir jų šeimos - Gerald, Catherine, Anna-Marie, Michael, lan, 
Edna-May, Janny; 14 vaikaičių; 3 provaikaičiai. Gedulinės 
Mišios buvo aukotos mūsų šventovėje gruodžio 8 d. Bus 
palaidotas pavasarį veteranų kapinėse "Field of Honour". VL „ 

Simonas Knystautas (viduryje) švęsdamas 10-jį gimtadienį, se
nelių Aldonos ir Romo Knystautų paskatintas, savo draugų do
vanas - 250 dol. paaukojo Vaiko tėviškės namų fondui Lietuvoje 

Ntr. A. Knystautienės 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK S .E„ SUITE 555, MONTREA . OUE. H2L 1 L3 
. 514-286- 1985 'P\X: 514-286-1981 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

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. 

PROFESIONALUS pedikiu
ras, manikiuras, plaukų šalini
mas ir parafino procedūros. 
Galiu atvykti į namus. Visada 
pasiūlysiu puodelį kavos. 
Skambinti tel. 647 502-8323. 

TŽ tinklalapis šiuo metu 
yra pertvarkomas. Dėkojame 
internetu mūsų ieškantiems 
už kantrybę. 

FAX: (514) 766-1349 

Čiurlionio CD - puiki kalė
dinė dovana! Edmontono lie
tuvių bendruomenė išleido 
M.K. Čiurlionio kūrinių Miške, 
Beauštanti aušrelė bei dviejų 
kvartetų styginiams garsaplokštę 
(CD). Tai unikalus rinkinys, kurį 
galima užsisakyti siunčiant $20 
($15 + $5 už persiuntimą) "Ca
nadian Lithuanian Society of 
Edmonton", 11629 - 83 St., Ed
monton, AB T5B 2Y7. Infor
maciją teikia Nijolė Karosaitė 
nkorris@working-it-out.com. 

Inf. 
Vilniaus radijo laidos užsie

niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

Po šio kalėdinio TŽ numerio bus dar vienas, kuris 
išeis gruodžio 18 d. Pirmasis po Naujų metų pasirodys 
sausio 8 d. Savaitraščio administracija ir redakcija dirbs 
iki gruodžio 18 d., po švenčių - nuo sausio 2 d. 


