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Laiko upei tekant 
Kai kur varpai, kai kur patrankos nugriaudė, nuaidėjo 

drebindamos sausio 1-osios naktį. Su triukšmu, su viltimi, 
su sveikinimais ir linkėjimais įžengėm į kitokiais skaitmeni
mis pavadintą laikotarpį. 

L AIKAS slenka kažkur kaip milžiniška ir nematoma 
upė, nešdama ir žmones, ir vabalėlius, ir šimtmečių 
ąžuolus, ir trapias smilgas. Visus vienodai, ir niekas 

negali šalia stovėti, nes šalia - tuštuma. O laikas yra viskas. 
Gal dėl to ir sakoma - einame su gyvenimu. Taigi einame. 
Tačiau mums ne tik leista, bet ir pamokyta klausti, kur 
einame? Ir kas veda? Ir ar tas kelias tinkamas žmogui? Ne 
vabalėliui, ne smilgai. Per Naujųjų metų slenkstį žengiant, 
tikriausiai, ne vieną apstoja šimtai žmogaus būtį liečiančių 
klausimų, tarp kurių gal yra ir toks: kodėl aš iš viso gyvenu 
ir kas iš tikrųjų esu? Jei esu tik savo tėvų valios padarinys, 
biologinis rezultatas, kokia vertybė galiu būti? Nuo čia ir 
prasideda mąstymai apie gyvenimo prasmę, žmogaus 
paskirtį, sudaromos išvados atsakymams teikti. Tačiau 
daugelis nuo viso to sąmonin__gai nusisuka, girdi, palikime 
mąstymus turintiems laiko. Siaip jau eiliniam žmogui to 
laiko šiandien per mažai. Jo nebeįmanoma padalinti, kad 
nenukentėtų bėgamieji reikalai, kurių begalės. Nebėra 
kada galvoti, kai reikia tik veikti. Nė sekundės nebelieka 
klausti, kodėl aš taip lakstau? Jaučiame tik stiprią gyveni
mo srovę, kuri neša ir neša. Gal tik ligos patale kai kas dar 
spėja pamąstyti apie gyvenimo prasmę ir jo praradimą? Gal 
ne vieną ir graudulys suima, kai iššoksta mintelė apie 
nepanaudotus laiko išteklius geresniems tikslams, kurie 
buvo stumiami į šalį kaip trukdantys gyventi. Ne dėl per 
trumpo amžiaus, bet dėl neplaningo gyvenimo nebeužteko 
laiko - prisipažinkime. Užtat kiekvienas turėtų turėti 
aiškesnį gyvenimo planą, o ne bėginėti paskui kitus, net 
nepagalvojant, kas iš viso to išeis. Nuostata - visi taip daro, 
dažnai apgauna. Laiko upė teka ne žmogaus valia. Ją 
užtvenkti ar vagos kryptį pakeisti, žmogiškųjų jėgų ne
užtenka. Tai bent tiek pamąstymui Naujuosius metus pra
dedant. 

Į 
VAIRIŲ nuotaikų bei vilčių veikiami, atsistojame prieš 
metus, kurie jungs daugybę jubiliejų, sukakčių, žymes
nių įvykių. Visa vienaip ar kitaip bus paminėta. Pats di

dziausias ir reikšmingiausias jubiliejus - Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos apsireiškimai Šiluvoje, įvykę prieš 400 
metų. Kai kur šie metai dėl to pavadinami Marijos metais, 
o visur vyks įspūdingos iškilmės, bus neeilinis sujudimas 
tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Nors tai ir religinis, kata
likų tikėjimą išpažįstančių žmonių jubiliejus, bet kai jis 
švenčiamas plačiu mastu ir visaip remiamas, tampa tautiniu 
įvykiu, įgauna gilesnės prasmės ir didesnės pagarbos, savaip 
paliečia visus. Nėra abejonės, kad ir išeivijoje, taigi ir Ka
nadoje, šis ypatingas jubiliejus bus atitinkamai švenčiamas. 
Antras šiemet stipriau žymėtinas jubiliejus - tai Vasario 16-
oji, jau 90-oji, švęsta, minėta visur, kur tik susidarydavo 
nors ir mažiausias lietuvių telkinėlis. Ir Sibiro tremtyje, ir 
nežinomos ateities Vakarų pasaulyje, patriotinėse šeimose, 
rezistencijos pogrindžiuose toji šventė nepraėjo ir nepraeina 
nepaminėta, nešvęsta. Toji šventė, kaip tautinę gyvybę 
palaikantis lašas, kasmet nukrenta lietuvio širdin, ir tuo 
galime didžiuotis. Kas dar šiemet? Ne tik dėmesio, bet ir 
aktyvaus prisidėjimo verta XIII-oji Tautinių šokių šventė 
Los Angeles,CA. Tokios šventės ne vien tik puošnūs dra
bužiai ir gražūs šokiai, ne vien tik smagi pramoga jaunimui 
- didysis lietuvių įvairaus amžiaus sulėkimas ir pasimaty
mas kiekvienam įspaudžia patriotinę žymę, kuri ypač reika
linga gyvenantiems ne Lietuvoje, bet norintiems išlikti lie
tuviais. Visi tie šių metų įvykiai ir jubiliejai tebūna sėkmingi 
ir įkvėpiantys daugiau entuziazmo dirbti ne tik sau. Jaučia
me, kad to mums labiausiai reikia. ČS 
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Žiemos rytas parke, Oakville, ON N tr. B.E. Liškausko 

Rusija -rimta grėsmė ar tautinė paranoja? 
KĘSTUTIS GIRNIUS 

Tik naivuolis manytų, kad 
dabartinė Rusijos valdžia linki 
Lietuvai gero. Bet ar Rusija 
sukelia Lietuvai realų pavojų 
- ar ji siekia sugrąžinti Lietuvą 
į savo įtakos sferą, mėgina su
žlugdyti Lietuvos ūkį, destabi
lizuoti padėtį? Sakyčiau, kad 
ne. Veikiau šitokie nuogąsta
vimai yra lakios vaizduotės ir 
tautinės paranojos apraiška. 
Daugelis mano, kad Rusija 
yra pavojinga, gal net kėsinasi 
į Lietuvos teritoriją. Pavasarį 
paskelbtoje Rusijos sulaikymo 
strategijoje, konservatoriai ra
šė apie Rusijos posūkį į "auto
ritarizmą ir teritorinį revan
šizmą". Ne vienas teisino 
Gruzijos valdžios smurtą prieš 
opoziciją, kuri esą vykdo Ru
sijos saugumo nurodymus nu
versti pravakarietišką prezi
dentą M. Saakašvilį. Atseit, 
Lietuvai gresia panašūs desta
bilizuojantys veiksniai. 

Kokie pikti bebūtų Krem
liaus kėslai, Rusija nepuls Lie
tuvos. Ji negali tuo rizikuoti. 
Poreikis išsaugoti NATO pa
tikimumą verstų Ameriką, jei 
ne kai kurias baikštesnes Eu
ropos šalis, reaguoti į Rusijos 
agresiją prieš sąjungos narę. 
Negebėjimas apginti puola
mos narės reikštų ne tik NA
TO žlugimą, bet ir nepatiki
mais paverstų visus JAV kari
nius įsipareigojimus kitoms 
šalims. Maskva puikiai su
pranta, kad Amerika negali 
sau to leisti, tad ir reaguos vi
somis reikalingomis priemo
nėmis. 

Nereikėtų aiškinti šito aki
vaizdaus fakto, jei negyvuotų 
plačiai paplitęs įsitikinimas, 

kad JAV valdo bevaliai mė
mės, kurie nedrįs priešintis 
Rusijai. Neseniai vienas žino
mas veikėjas man aiškino, kad 
Lietuva pateko į NATO, nes 
Rusija tam neprieštaravo ... 

Tikrovė yra visiškai kita. 
Ne be pagrindo rašoma apie 
naująją Amerikos imperiją. 
Pernai Amerikos išlaidos gy
nybai sudarė per 500 bln. do
lerių, du trečdalius sumos, ku
rią visos kitos pasaulio valsty
bės išleido gynybai. Amerikos 
gynybos doktrina siekia visa 
apimančio vyravimo ("Full 
Spectrum Dominance"). Pen
tagono duomenimis, Amerika 
turi 725 karines bazes užsie
nio šalyse. Jos neatsirado 
spontaniškai, bet tik po kietų 
derybų ir Amerikos spaudi
mo. Nuo 1990 m. JAV yra da
lyvavusios keturiuose karuose 
(jei įskaičiuojamas Kosovo ir 
Serbijos bombardavimas) ir 
50 smulkesnėse karinėse in
tervencijose, nors gal tik dvie
juose iš jų ji gynė savo gyvy
binius interesus. 

Amerika nepataikauja 
Maskvai. Vakarams draugiš
kai nusiteikęs buvęs Rusijos 
užsienio reikalų ministeris A. 
Kozyrevas priekaištavo ame
rikiečiams, kad "nemalonu 
klausytis, kai pranešate, ką 
darysite, nepaisydami, ar tai 
mums priimtina ar ne. Per
žengiama riba, kai aiškinate, 
kad mums naudinga vykdyti 
jūsų nurodymus". Rusijos va
dovai ne kartą buvo verčiami 
nusilenkti amerikiečių įvykdy
tiems aktams, tad neturi iliu
zijų dėl JAV karinės galios ir 
ryžto ja naudotis. Dėl strate
giškai nereikšmingos šalies 

Maskva nerizikuos galimu 
Amerikos kontrasmūgiu. Šiuo 
atžvilgiu Lietuva yra visiškai 
saugi. Lietuva ir Baltijos šalys 
nėra Rusijos užsienio politi
kos pirmumas. Maskvai svar
biau išlaikyti savo įtaką Uk
rainoje ir Užkaukazėje. Taip 
pat ir Vidurio Azijoje, kur yra 
didelės dujų ir naftos atsar
gos. Daugiau rūpesčių kelia 
nepaprastai sparčiai auganti 
rytų kaimynės Kinijos karinė 
ir ūkio galia. 

Ekonomikos požiūriu Lie
tuvai pagrindinį rūpestį kelia 
jos priklausomumas nuo Ru
sijos dujų, naftos, o, uždarius 
Ignaliną, ir elektros. Rusija 
pasiryžusi daryti ekonominį 
spaudimą savo kaimynams. 
Nedraugiškų veiksmų sąrašas 
yra ilgas. Paaiškėjus, kad "Ma
žeikių nafta" bus parduodama 
lenkų bendrovei, "Družbos" 
IJaftotiekį ištiko "avarija". 
Siomis dienomis Rusijos pa
reigūnai pareiškė, kad nafto
tiekis niekada nebus sutaisy
tas, naftos srovė bus nukreipta 
į Primorską. 

Rusija anksčiau nutraukė 
naftos tiekimą Ventspiliui. 
2006 m. pradžioje Maskva su
mažino dujų tiekimą Ukrai
nai, dėl ko nukentėjo kitos ša
lys. Kremlius privertė Vakarų 
naftos bendroves jai perleisti 
Sachalino ir Kovytkos dujų 
telkinių kontrolę už mažesnę 
nei rinkos kainą. Bendrovėms 
buvo priekaištaujama, kad jos 
pažeidinėjo gamtosaugos įsta
tymus. Nereikia sureikšminti 
šių veiksmų. Stebina ne tai, 
kad Rusija kelia dujų kainas, 
bet kad taip ilgai skyrė jas Lie-
tuvai. N k It . 3 v. l u e a Į -c1ą ps . 
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Visi keliai į Siluvą! 

li~~~~~::L:c:...:::~~·-~ $ ~ 
Tautiniais drabužiais apsirėdę maldininkės ir svečiai, nešini 
parapijų ir organizacijų vėliavomis, 2007 m. rugsėjį keliauja į 
šventės iškilmes Šiluvoje Ntr. A. Kazlos 

Lietuvoje 2008 m. rugsėjo 6-15 d.d. bus švenčiamos jul:?_ilie
jinės 400 m. iškilmės Dievo Motinos apsireiškimo vietoje Silu
vos šventovėje. Rugsėjo 15-oji yra skirta maldai ir šventimui su 
lietuviais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse žemėse. 
Išeivijos tautiečiai bei svečiai yra kviečiami jungtis ir aktyviai 
dalyvauti švenčiant visas iškilmių dienas, ypač rugsėjo 15-ąją. 
Išeivijos parapijų bendruomenės ir kunigai, organizacijos, cho
rai, meno grupės, ypač jaunimas kviečiami telktis į dienos or
ganizavimą, siūlyti savo prisistatymus, menine~ ir akademines 
programas. Šios dienos svarbiausia dalis - Siluvos aikštėje 
bendra Šv. Mišių liturgija. Kviečiami maldininkai, išeivijos mu
zikai, chorai ir ypač jaunimo ansambliai. Išeivijos dienos prog
ramą koordinuoja ir dalyvius registruoja ses. Pranciška Bube
lytė, FDCJ, el. paštas pranciskai@yahoo.com, tel. +370-37-
730488, adresas - Nasturtų g. 7, Kaunas LT-50181. 

Krikščioniškos minties tinklalapis 
2007 m. spalio 1 d. pradėjo veikti naujas tinklalapis - in

terneto vartai www.tikiu.It. Jame taip pat yra forumas, ku
riame visi kviečiami aktyviai dalyvauti ir išsakyti požiūrį ak
tualiais klausimais, pasiūlyti savo temų. 

Internetinių vartų www. tikiu.It užduotis - ne pristatyti 
savo organizacijos veiklą, bet tapti vartais į pasaulietinėje ži
niasklaidoje (elektroninėje versijoje) skelbiamus straipsnius 
- tiek valstybės, tiek vietiniu mastu. Pasaulietinėje žinia
sklaidoje tikėjimo klausimai gvildenami įvairiai: kartais tai 
neigiamas požiūris, bet neretai ir labai gražiai pristatomi 
tikėjimo elementai visuomenėje. Nors ir turėdami labai ri
botas galimybes vis vien stengiamės kiekvieną dieną atnau
jinti skyrių "Pasižvalgius" naujomis nuorodomis. 

Per www.tikiu.It galima pasižvalgyti ir atrasti gražių ar 
diskutuotinų straipsnių pasaulietinėje žiniasklaidoje ti
kėjimo ar jam artima tematika, visuomeninių aktualijų. Kai 
šiandien visuomenėje įsivyravusios nevilties, netikėjimo, 
pasimesimo nuotaikos, išdrįskime sakyti - tikiu. Tikiu Die
vu, Jo Zodžiu: meile, tiesa, gyvenimu, ateitimi, grožiu. 

Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos tikslas ne tik nuo
rodas surinkti internetiniuose vartuose www.tikiu.It, bet ir 
paskatinti tikinčiuosius kūrybingai ir išmintingai dirbti, kad 
pasaulietinėje žiniasklaidoje būtų kuo daugiau straipsnių, 
reportažų, diskusijų, susijusiųvsu tikėjimo ir amžinosiomis 
vertybėmis, jų aktyvia sklaida. Sioje srityje jau turime nema
žą įdirbį. Kviečiame visus prisidėti prie šios tarnybos savo 
patarimais, kritinėmis pastabomis, reklama, finansine pa
galba. 

Juozas Dapšauskas, Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos 
vadovas, www.tikiu.It vyr. redaktorius (redakcija@tikiu.lt) 

Laidotuvės Nežinomojo kareivio Kaune, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje 1934 
metais lapkričio 23 dieną 

Nežinomojo kareivio kapas 
STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Civilizuotos tautos ir vals
tybės, pagerbdamos žuvusius 
savo tėvynės gynėjus, yra su
kūrusios Nežinomojo kareivio 
memorialą, kuriame dažnai 
dega amžinoji ugnis. Tu.i sim
bolis pagarbos visiems žuvu
siems kariams, kurių asmeny
bės liko nežinomos. Pirmiau
sia ši tradicija atsirado Pran
cūzijoje, pasibaigus Pirmajam 
pasauliniam karui, kai 1920 
m. lapkričio 11 d. Paryžiuje 
prie Triumfo arkos buvo pa
laidotas nežinomasis kareivis, 
tapęs laisvės ir kovų už ją sim
boliu. Prancūzijos pavyzdžiu 
pasekė JAV, kur Nežinomasis 
kareivis buvo palaidotas Va
šingtone Arlingtono kapinėse. 
Jo antkapyje įrašyta "Cia guli 
garbingas Amerikos karys, ži
nomas tik Dievui". 

Lietuvoje Nepriklauso
mybės kovų didvyriams pa
gerbti Kaune, Karo muziejaus 
sodelyje iš pradžių buvo pa
statytas ir 1921 m. spaliov21 d. 
atidengtas paminklas "Zuvu
siems už Lietuvos laisvę". Pa
minklas sukrautas iš lauko rie
dulių, suvežtų iš vietovių, ku
riose vyko kautynės su bolše
vikais, bermontininkais ir 
lenkais. 1934 m. lapkričio 23 
d. - Kariuomenės dieną - prie 
šio paminklo su ypatingomis 
iškilmėmis buvo palaidotas 

Nežinomasis kareivis. Ant jo 
kapo pastatytas kuklus akmuo 
su labai prasmingu lotynišku 
įrašu Redde quod debes (Ati
duok, ką privalai). Lietuvos 
prezidento aktu Nežinomasis 
kareivis buvo apdovanotas ka
reivišku 1-ojo laipsnio Vyčio 
kryžiumi, kuris amžinam sau
gojimui perduotas Vytauto 
Didžiojo karo muziejui (dėl 
1940 m. sovietinės okupacijos 
jo išsaugoti nepavyko). 

Prie Nežinomojo kareivio 
kapo vykdavo iškilmingiausi 
renginiai - Vyčio kryžiaus vė
liavos pakėlimas svarbiausių 
valstybės švenčių dienomis 
(Nepriklausomybės dieną, 
Lietuvos kariuomenės dieną), 
čia duodavo priesaiką Tėvynei 
Lietuvos kariai, vykdavo jau
nimo renginiai. 

Tu.čiaupo 1940 m. sovieti
nės okupacijos ir 1944 m. re
okupacijos valdžios sprendi
mais ir aktyviomis muziejaus 
direktoriaus J. Apuoko-Mak
simavičiaus (1946-1964) pa
stangomis lietuviams šventa 
vieta buvo išniekinta, visi Lie
tuvos laisvę menantys simbo
liai (paminklai, tautos did
vyrių biustai, kryžiai) muzie
jaus sodelyje sunaikinti, užge
sinta amžinoji ugnis aukure, 
uždrausta kelti Vyčio kryžiaus 
vėliavą prie Nežinomojo ka
reivio kapo, o Trispalvę - mu
ziejaus bokšte, skambinti 

Paminklas "Žuvusiems už Lietuvos laisvę", 1923 m. 

Laisvės varpu Lietuvos him
ną. Nežinomojo kareivio ka
pas išniekintas, o jo palaikai 
slapta išvežti nežinoma kryp
timi. Kiek vėliau - koks pasi
tyčiojimas - jo vietoje atsira
do SSRS čekisto Nr. l Felikso 
Edmundovičiaus Dzeržinskio 
paminklas! 

Tu.čiau okupantams nepa
vyko Nežinomojo kareivio iš
trinti iš patriotų atminties. Jo 
antkapinis įrašas tapo Lietu
vos partizanų šūkiu. O Lietu
vai atsikovojus laisvę 1990 m. 
vasario 16 d. toje pačioje ~ie
toje atstatytas paminklas "Zu
vusiems už Lietuvos Laisvę". 
Tų pačių metų lapkričio 23 d. 
palaidotas Nežinomasis ka
reivis (nesuradus sovietų iš
niekinto Nežinomojo kareivio 
palaikų, palaidotas kitas, taip 
pat Nežinomasis kareivis), o 
1992 m. lapkričio 18 d. Jis ap
dovanotas Vyčio kryžiaus or
dino didžiuoju kryžiumi. 

Šiandien Vytauto Didžio
jo karo muziejaus sodelis vi
siškai atstatytas (atstatymo 
projekto autorius architektas 
Algimantas Sprindys ), atkur
tos taip pat pirmosios Lietu
vos respublikos Įaikų apeigos 
prie paminklo "Zuvusiems už 
Lietuvos Laisvę" ir Nežino
mojo kareivio kapo. O pa
šaukti tarnauti Lietuvos kariai 
taip pat duoda priesaiką ginti 
Tėvynės laisvę. 

Ntrs. S. Sajausko 



TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

9vl ie{ieji, 
:Nuosta6ių, sė~mingų ir dosnių 'l(afėdų ir :Naujųjų metų ... 

Linkjme vaikjčioti tikiJėrio ta~ais 
ir džiaugtis įsta6iausiomis gyvenimo dovanomis: 

mei{e, pagar6a ir liarmonija. 

:Nuošinfž iai sveiRjname ir EinRjme, 
kų.e[ :Naujieji <Jvt.etai suteikfų Jums tvirty6ės, 

naujų Ufėjų ir minčių 

Rusija ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Vakarų bendrovės seniai 
būtų įvedusios pasaulio rinkos 
kainas. Lietuvos elektros sis
tema tebėra prijungta prie 
Rusijos, dažnį reguliuoja Vol
gos hidroelektrinių kaskadas. 
Bet Maskva nė kartą ųepikt
naudžiavo šiuo ryšiu. (Sis pri
klausomumas niekada nebu
vo paslaptis. Savo tinklalapyje 
"Lietuvos energija" atvirai pa
žymi, kad ji "yra Baltijos šalių, 
Baltarusijos ir Rusijos lygia
grečiai veikiančių elektros sis
temų grandis"). 

Rusija nutraukė dujų tie
kimą Ukrainai po to, kai Uk
raina atsisakė mokėti aukš
tesnę kainą ir pradėjo iš vamz
dynų vogti dujas. Iš pradžių 
pamelavęs, Kijevas vėliau tei
sinosi, jog ėmė ne Europos 
šalims tiekiamas Rusijos du
jas, bet jai skirtas Turkmėnijos 
dujas. Baltarusija seniai vagia 
naftą iš Rusijos vamzdynų jos 
teritorijoje. Dujotiekiu po 
Baltijos jūra Rusija siekia pa
daryti savo dujų ir naftos 
transportą į Vakarus nepri
klausomą nuo kitų šalių malonės. 

Kaip minėta, Rusija bru
taliai privertė Vakarų bend
roves atsisakyti savo teisių į 
dujų telkinius. Kitos šalys taip 
nesielgia, bet ir jos pasiduoda 
tam, ką žurnalas Economist 
vadina "petronacionalizmu" 

ir išstumia Vakarų bendroves. 
Prieš kelias savaites Brazilija 
paskelbė Atlanto vandenyne 
radusi milžinišką naftos telki
nį, tuo pačiu atšaukė planus 
varžytynėse parduoti teises 
kaimynystėje vykdyti naftos 
paieškas. 

Nors Rusija yra sukėlusi 
Lietuvai nemalonumų, ji nėra 
mėginusi ūkiškai palaužti Lie
tuvą. Nepajėgtų, jei ir siektų. 
O to nesieks, nes nuoseklus ir 
atviras spaudimas priverstų 
Europos sąjungą reaguoti. 
Rusijai svarbiau didinti savo 
investicijas į Europos šalių 
energetikos ūkį negu bausti 
Lietuvą. Ateityje Lietuva gali 
sulaukti nemalonumų, bet 
prisiminkime, kad, nepaisant 
Rusijos spaudimo šį pavasarį, 
Estijos ūkis klesti toliau. 

Rusijai dažnai priekaiš
taujama, kad slaptais ir viešais 
agentais, papirkta žiniasklai
da, įtaigojamais politikais ir 
verslininkais ji kišasi į Lietu
vos vidaus politiką, skaldo 
žmones, pakerta jų patriotiz
mą, skatina abejingumą. Ru
sijos pinigai esą padėjo išrink
ti R. Paksą prezidentu, prisi
dėjo prie Darbo partijos sėkmės. 

Sunku ką nors konkretes
nio pasakyti apie Rusijos įta
ką, nes tiesiog trūksta patiki
mų duomenų. Pasitenkinsiu 
keliomis pastabomis. Pirma, 
kol kas Rusija savo "pergalė
mis" ne itin daug pasiekė -
Paksas buvo atstatydintas, 
Darbo partija žlunga. Antra, 

liberaldemokratus ir Darbo 
partiją labiausiai palaiko var
gingesnieji gyventojai. Ne tiek 
Rusijos pinigai ar mažos do
vanėles nulemia jų balsus, 
kiek pasipiktinimas ir nusivy
limas valdžia. 

Nesumažinus skurdo, de
magogai ir populistai ilgai tu
rės savo rinkėjus. Trečia, jei 
Rusija keltų pavojų šalies sta
bilumui, manytum, kad sei
mas, vyriausybė ir preziden
tas imtųsi griežtų priemonių 
pavojui sutramdyti. Bet jie 
laikosi labai santūriai, neat
leido nė vieno teisėsaugos or
ganų ar saugumo tarnybų tar
nautojo už nekompetentingu
mą, apsaugojant Lietuvą nuo 
svetimų ardomosios veiklos. 
Daug kas Lietuvoje netvar
koje, bet nesikuklinkime. Tai 
brolių lietuvių, o ne kitų, nuo
pelnas. 

Dr. Kęstutis Kazimieras Gir
nius gimė 1946 m. lapkričio 25 d. 
Nuertingene, Vokietijoje. Baigė 
Harvardo (JAV) universitetą ba
kalauro laipsniu 1968 m Čikagos 
universitete įsigijo magistro laips
nį, 1979 m. - daktaro laipsnį. 
Dėstė filosofiją Roosevelto univer
sitete. Nuo 1979 metų dirbo Vo
kietijos Muenchene Laisvės radi
juje, nuo 1984 m. - Laisvosios 
Europos radijuje. 2007 m. gyventi 
ir darbuotis persikėlė į Lietuvą. 
Plačiai ir įžvalgiai reiškiasi spau
doje filosofijos, istorijos, politikos 
klausimais. Ateitininkų, Lietuvių 
fronto bičiulių ir kt. organizacijų 
veikėjas. (Red). 
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lld SAVAITE LIETUVOJE 
Šventė vėliavos dieną 
Vilniečiai ir sostinės 

svečiai tradiciškai pirmąją 
Naujųjų metų dieną pagerbė 
Lietuvos savanorių žygdarbį 
- 1919 m. sausio 1 d. pirmą 
kartą virš Gedimino kalno 
buvo iškelta lietuviška tri
spalvė. Sausio 1 d., minint 
Lietuvos vėliavos dieną, Ge
dimino pilies bokšte kariai 
iškėlė Lietuvos vėliavą, bokš
te plevėsuosiančią naujai
siais metais. 

Iškilmingoje vėliavos 
pakėlimo 89-ųjų metinių iš
kilmėje dalyvavo Krašto ap
saugos ministerijos ir Lietu
vos kariuomenės vadovybė, 
Vilniaus miesto vadovai, 
Lietuvos laisvės kovų daly
viai, visuomeninių organiza
cijų atstovai, palydėję į Ge
dimino kalną iškilmingai ne
šamą 2008 m. Gedimino 
bokšto vėliavą. Gedimino 
bokšte kariai nuleido 2007 
m. vėliavą, o skambant Lie
tuvos himnui bei aidint trims 
šūvių salvėms, pakelta jau 
šiais metais plazdėsianti vė
liava. Vėliavos pagerbimo 
tradicija siejama su sostinę 
gynusio Lietuvos savanorių 
būrio, kuriam vadovavo karo 
komendantas Kazys Škirpa, 
trispalvės iškėlimu Vilniaus 
Gedimino pilies bokšte 1919 
m. sausio 1 d. 

Šengeno narė 
2007 m. gruodžio 21 d. 

Lietuva, kaip ir dar aštuo
nios Europos sąjungos (ES) 
valstybės - Latvija, Estija, 
Čekija, Vengrija, Malta, 
Lenkija, Slovėnija ir §lo
vakija - tapo visateise Sen
geno erdvės nare. Lietuva 
pakels užkardas prie vidinių 
ES sausumos ir jūrų sienų. 
Asmenų kontrolė prie šių 
valstybių oro sienų bus pa
naikinta 2008 m. kovo 30 d. 
Lietuva, siekdama atitikti 
Šengeno teisyno keliamus 
reikalavimus, įgyvendino 142 
Šengeno priemonės prog
ramos projektus už daugiau 
kaip 615 mln. litų. Tiek kai
navo pasirengimas sudaryti 
sąlygas savo piliečiams ES 
teritorijoje laisvai keliauti ir 
jaustis saugiai. 

Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) parei
gūnai nebevykdo pasienio 
tikrinimų prie sausumos sie
nų su Lenkija ir Latvija. Per 
minėtas sienas vykstantiems 
asmenims nebereikia sustoti 
pasienio kontrolės punktuo
se ir pasieniečiams pateikti 
privalomų kelionės doku
mentų. 

Keliaujančiųjų į kitą 
Šengeno erdvei priklausan
čią valstybę jūros keliu doku
mentai taip pat netikrinami. 
Tačiau jų gali pareikalauti 
asmenį užsienio valstybėje 
sustabdę pareigūnai ir Lie
tuvos pasieniečiai, kontro
liuodami nelegalią migraciją 
visoje šalies teritorijoje. Pa
sienio ruože VSAT parei
gūnų sustabdytas asmuo tu
rės pateikti asmens tapaty
bės dokumentą, leisti ap-

žiūrėti transporto priemonę, 
ja gabenamus daiktus. Lie
tuvos pilietis, neturintis 18 
metų, galės laisvai išvykti 
per Lietuvos-Lenkijos ir Lie
tuvos-Latvijos sienas be tėvų 
sutikimo, kuris buvo būtinas 
iki tol. Lietuvai tapus visa
teise Šengeno grupės nare 
pasienio kontrolė kol kas 
išliks visuose oro uostuose. 
Jos numatoma atsisakyti nuo 
2008 m. kovo pabaigos. 

Valiutos krizė? 
Dviženklio bendrojo vi

daus produkto (BVP) augi
mo atsinaujinimas bei aukš
čiausia infliacija per pasta
rąjį dešimtmetį padidino ne
rimą dėl galimo Lietuvos 
ekonomikos "kieto nusi
leidimo" ar valiutos krizės. 
Dabartiniai rodikliai leidžia 
manyti, jog galima pasiekti 
teigiamą lėtėjimą, tačiau di
delė infliacija ir ekspansinė 
fiskalinė politika gali kelti 
grėsmę tokiai vilčiai. Tuo 
tarpu valiuta liks labai pažei
džiama, jeigu įvyktų pasauli
nių finansinių rinkų krizė, 
praneša "The Economist In
telligence Unit" (EIU). 

Per paskutinius metus 
Lietuva buvo laikoma pačia 
atspariausia iš trijų Baltijos 
šalių. Tačiau nerimą kelia 
BVP augimas iki 10.8% 3-
čiuoju 2007 m. ketvirčiu ir 
metinė infliacija, lapkritį pa
siekusi 7.8% (aukščiausias 
10-mečio rodiklis). 

Tarptautinė reitingų 
agentūra "Fitch Ratings" su
mažino Lietuvos ilgalaikio 
skolinimo užsienio ir vietos 
valiuta reitingo perspektyvą 
iš stabilios į neigiamą bei 
perspėjo, jog auganti inflia
cija grasina perspektyvai pri
sijungti prie euro zonos. 

Perrinktas DP vadovu 
Nepaisant Generalinės 

prokuratūros pateiktų įta
rimų, 2007 m. lapkričio 17 d. 
Viktoras Uspaskichas vien
balsiai perrinktas Darbo 
partijos (DP) vadovu. Ap
gaulingos buhalterinės ap
skaitos organizavimu įtaria
mas, jis praėjusių metų ru
denį grįžo į Lietuvą iš Mask
vos, kur nuo Lietuvos tei
sėsaugos slapstėsi ilgiau nei 
metus. 

Po kelių dienų - lapkri
čio 20 d. V. U spaskichas as
meniškai paaukojo partijai 
37,500 Lt, dar tiek tą pačią 
dieną davė J. Blažytė. Kaip 
rodo Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) sausio 2 d. 
pateiktos politinių partijų 
praėjusių metų 4-ojo ket
virčio finansinės veiklos dek
laracijos, finansinėmis ma
chinacijomis įtariama DP 
sulaukė didžiausios aukoto
jų paramos - beveik 400,000 
Lt. Nuo 27,000 iki 35,000 Lt 
sumas aukojo parlamentarai 
- Seimo pirm. pavaduotojas 
V. Gedvilas, R.Kšanienė ir 
J. Pinskus. 2007 m. "darbie
čiai" bei jų pavieniai rėmėjai 
iš viso DP suaukojo apie 1.2 
mln. litų. RSJ 
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AIYydaa Butkui, buvęs SIĮ- • • • • v • • teroristinė valstybė, neptyYiai jūdžio I seimo narys, VDU Lietuvos Ir Latvil) OS rys1a1 11usiteik:u1i NATO at!vilgiu. 
Atturiamolios Wybol, vėliau Antrasis ueSU1ipratiuul1 
senato muys, pradėjo iitwmia- buvo Lietuvos prezidento ii-
tik:oa atudijų atkūrimlĮ VDU; dėstyti "pamokymai" Latvijai 
litnaniatikm kmdrai wdaYa- ir Estijai, k.ajp jos turėtų elgtis 
oro 1996-1993 m., nuo 1995 m. au aavo uepiliečiaiJ. Interviu 
vadovauįa VDU Letonikos radijui "Ecbo Moskvi" Lietu-
centrui. S.m. gegu!ėl 24-26 vos prezidentas pHakė, kad 
dd bmferendjoje apie etJlil. Lietuva galėtų būti p~ 
kumą Europoje, Rėzeknės liauria kaimynėms pilietybės 
aukltojoje mokykloje skaitė klausimu. nutylėj~ kad buvu-
pranelim'- kurio santrauka siųją sovietinių migrantų dis-
pukelbta DELFI interneto proporcija Latvijoje ir lietu-
portale l .m. lapkričio 19 d . wje yza miltiniib Net mūaų 

.Autorius padsaJm ne apie diellomis, ty. po 17 neprikiau-
tai, bip grdiai draugauja abi wmybės metų rusai Latvijoje 
tauto&, bet apie atvejus, kai sudaro 28% gyventDjų. o Li.e-
ilk.yla nesuaipratimų. Jų !Iki- tuvoje - tik 6%. 
limuijia įlvelgia keturias prio- Thlino balandlio ivykiai 
.laatis: kalbos barjeru, lnfor- ryllciai parodė, kad Latvijos ir 
macijol ltob, tautilliai stereo- Estijos atsargi nuostata dėl 
tipai ir skirtinga tų pilių il- pilietybės b1JVU1i visilkai tei-
torijos faktų interpretacljL Jo singa. Beje, pilietybės jstaty-
teigimu, kalbos barjero tarp r---- e11ena l 3'.-'-A1Jdild1a0-- 1934 m. mo akirtwnai ankstesnių Li.e-
lietuvių ir latvių nėra ir nebu- --• .......... y • .., tu\'ol vadovų pradėti pabrėžti 
m. Pasienyje lmonėl tradU:il- Jau DllO 181. laiviai vahtie&i bėgo į Lietuvą. Bfitingės terminalas nėra vi- jau pirmaiaiaia atkurtosios ne-
kai Aneb abiem baltų blbo- tapę turtinpni, labiau išsiia- Skirtingai traktuojamas ailkai saugus. Antra vertus, priklausomybės metais, 1ie
mis, o nemokantiems antro- ~ ir civilizuotesni, caro ir I...Mm.ijos padalijimas 1561 m. nutrauktas naftos tiekimas kiant didesnio Rusijos palan
aios praver& trečioji kalbL pirmosiol respublikos 1aibis - ji esą ptiaijunguai ne prie ''Drufbo1" vamzdynu iJ Rusi- kumo Lietuvai. Latvijoje j to
''Nuo rusų laikų 1infwi franlm vuJiai "leitiai" plūate plūdę i LDK, o prie Lenkijos (ii tik- jos lian.dien iš eamėa ncgaty- kius pareiški.mus būdavo žiū. 
vaidmuo via dar tenka ru1ų Latviją tarnauti pu iikininln.Js rųjų Lenkija iki Liublino ulli- viai paveiktų mūsų lalių eko- rima kaip i nesolidarų lietu
k.albai, tačiau mŪSlf diMomia ar dirbti gamyldole. "Latvių jos i Ruaijoa-Livonijoa kllI'll DOmiŲ, jeigu nebūtų lio ter- vos elgesį ir vandelUI pylimą 
tteC!i.ąja kalba ima tapti liaudies 1111e.kdotuosc lietuvis n«ildio). Tuo tupu Lietuvos minalo. ant propagandinio Rusijos 
anglų". Geriausiu bendravi- vaizduojamas kaip\'ėplair~ iltorijo1 f.e:mėlapiai be aklu- UetuYOs ir Latvijos U11ty- malūno. 
mu - bi žmonės lnek.a vie- vytėlis. „ pulų įtraukia į lDK sudėtį ir kiua laikinai aptemdydavę Kas darytina, bd nauai-
uu lito kalba be trečiosios Neatsilieka ir lietuviai. vasalinę Kmio t:unigaikltyllt ldauliCDDa, kiaulinių, IŪRlių, pralimę taip mūsų vyriausy-
tarpillinbvimo. Latviams jie prikila iniciaty- (1561-1795), non putaroliol pieno, degtukų ir kiti pzckybi- bių ir uutų būtų maf.im, klau-
~-----------------____,,,..., statusu buvęs visai kitob nei ninkų briubi. Jų pagrindu, lia autorius? Pirmiausia, rci

Nors Lietuva ir Latvija 
yra "brolių tauto1" bei geo
grafiniai kaimynai, lioa iafyl 
gyvena illformac:iD6je .izoliac.i
j oje, docento teigimu. Tie.It 
Lietuvoje, tiek Latvijoje eili
niai !monė1 apie kaimynus 
slavus žino daugiau nei apie 
kaimynui baitui. 'Dūbta kny
gų apie antrąj11 iaij. Diikata 
platemių klausimų mokykli
nėse programOllC. Jie -vieni:D
teliai kaimynai, nematantyl 
vieni titų tel.mzijos - net .f.i
nių santrauką. 

'Jautiniai stereotipai yra 
S~ ĮJC': ~UI~ 
nera VlCllpusilld, pr"nmenam1 
priklausomai nuo būklėa. Kai 
reikia solidarumo, pabrėtia
mi pozityvieji stereotipai, pvz. 
vienintelės illikulio1 baltų 
tautos su archajilkiausiomia 
dabartinėmis indoeuropiečių 
kalbomis ir nniblla etnokul
tūra, Antrojo pasaulinio karo 
bei llOYietizmo aukos ir tt. 'lll
čiau konkurencinėje būklėje 
prisimenami neigiamieji ste
reotipai Latviai tada tvirtina 
esą pranalesni ui lietuviua jau 
vien todėl, kad jie (ibkyrua 
latgaliečiua) yra palangieji 
liuteronai. o lietuviai - kon
aervatyviil ir milikę katalibi. 

IDfliantų. Tiek Latvijos spau- ko gero, buvo acnqjų stereoti- kia da!aemio ryiių palaik.y
doje, tiek interneto forumuo. pų m:;idyYai. Latvijoje mėgill- mo. Abiejų ialių scinwme yra 
se vis dar illceliamu Palangoa ta vadovautis principu: versli- tazpparlament:inės grupės i:y
istorinės priklausomybė& ldBu- Dinkai il Skandinavijos, Vo- iiaml su antrąja šalimi-reikia 
aimaa - pasirodo aamprotavi- ldetijoe, E.atijoe, net Rusijos - skatinti ir plėsti tų gru pi 11 
mų, kad Palanp pajllria e111Į1 praiam, bet il Lietuvos - ne! veiklą bei įtaŲ. 
"atiduotu" ar net Mdovano- Tie kariukai beveik baigėsi .Antra,reitiapuiekti,lcad 
tas" Lietuvai 1921 m. A. But- 2004 m., kai Lietuva ir Latvija abiejų laliq visuomenės maty
k:us primena, bd minėtas pa- jstojo i ES. tų kitos šalies televizijll. gir
jūris niekada nėra priklaus~ Nemalonius prisiminimus dėtų -1'"""-inę kalbą. VJIB tai 
nei Įlvonijai (neskaitallt laiki- sukelia 2005 m. geguf.ės 9-oji., padė;;'°paŽinti gim.inilkąją 
ną ž.emaitijos dovanojimų), kai Latvijos prezidentė, ne- tautą ne tik per "Maksimu" 
nei Kurio kunigaikštystei. Ir pailydama pareikštos Baltijos ar "Drogo" parduotuves, bet 
tikni ~ tarptautinėmia sutar- šalių vienybėa, iiYyko i Muk- ir per vidaus paliti.ką, per lite-timia 1819 m. šis ruobul ~ ~.....:..........:..........:....._....::...___:._ ___ ....__ _ __:.__._ _ _,,_,~_ 

kęs į Kurio gubcmijOI IUdė~ 
vos stoŲ, pasyvumą, net tin- Net "tautai valioll" farBo ruaai 
gumą, iaakYmų ir kmnandų ar tą.syk m:suvaidino. k.ajp Abre-
direktyvą ilgeai, pasipūtimą. Dės atveju 1944 m. Ir būtcllt 
taip pat tai, kad senovėje jie valstybingumo tradicijų stob 
nenuėję aavos valstybės, ir to- leido latviams 1919 m. iveati 
dėl latviai dabar netuzi pa- savo kariuomenę i Palangą. 
kanbm01 valatybiltumo pa- nematant aldrtumo tarp buvu
tirtiea, latviams eųs biidingu sios Kurio kunigaildtystėa 
dideanis nuolautumu, patai- (paabtinylia valstybingumo 
k.avimu oknpantmm ir bend- subjektu) ir Knrlo guberni
radarbiavimu su jm, kad ir jos - rus11 oi:Jlpantų (lietuvių 
ku tie bllbl- Lietuvių tautosa- po!itlriu) mkurto •dminutra
koje latvis vaimuojamaa kaip einio vieneto. 
aavanaudis ir ly.kltus akinin- Ganiai jvardyti nesusi
kas. be to, dar ir burtininkas. pratimai pasirodė praėjusio 
užkalbėtoju. 'Dlčiau A. But- limt. 10 delimtmečio abai
k:us pripažjlta, kad tarp lietu- goje, kai Lietuva prie e . 
vių ir latvių dalni a Ilsiai veikia sios pradėjo statyti Bū tingės 
pozityvieji stereotipai. naftos terminall\- 'Ik.da pui-

Vienas kitu nesantaikos pylė argumentai, W ten Vl\ dalyvauti Antrojo paaauli
obuoliubs pasitaiko ir inter- esanti istorinė latvių femė, nio bro pabaigos min.ėjime. 
pretuojant mūaų bendros is- kadaise dovanota Lietuvai. PerNATOviriūniųBUSitikimą 
torijos ivykius. DabartiDiai Po to sekė jau pagristi elwlo- Rygoje, bi buvo dirbtinai pri
Latvijos iatorijoa lemėlapiai giniai ir techniniai motyvai, verta ES vidinė siena tarp Li.e
vaizduoja 12 i. Latviją kaip kuriuos savo ruoltu Lietuvo1 tuvoa ir LatvijOB, bito i akia 
valstybę, sudarytą ii kuršių, pusė visilkai ignoravo, kontr- la~ų l?~c~ų ~~utų 
tiemgali11, lėlių. Iat galių ir ly- argumentuodama, kad Latvi- jvairoYi: 1r paviriutm•l!nm as: 
vių genčių jimginio. Pagal to- ja paprasčiausiai bijanti Bu- apŪltis Latvijos pasienyje su 
Idą logiką iicitų, kad 13-14 š. tingėl .konkurellcijoa m Ven• Rusija, blogi Latvijos keliai, 
Lietuva, prielindamad Livo- piliu. Pati Lietuva pabrė!ė NATO viriunių susiti.ti.mas 
nijos vokieaų agresijai, "otu- terminalo būtinybę, prisimin- (nors malbws daugiausia lai
paw" pietinea kuršių, !iemga- dama blobdą il RusijOI puiės kytos Latgalos pusėje) ir tt 
lių ir aėlių !e.mes, o kovas su 1990 m. Istorija parodė, kad Visi tie argumentai, o ypač 
vnkiel!iais pralaimėje; kurtiai tei1io1 buvo abi lalya. Visų trec'!ialit, kėlė nuostab!l- tani 
ir fiemgaliai •jldavitilkai" pirm.a. dvi avarijos įrodė, jog Uetuva b!ltų kokia prorusilka 
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ratūrą ir apskritai kultūrą. Kol 
kas šios sritys plačiau prieina
mos tilt jų atstovams. 

'lrečia, laikas atsisakyti 
senųjų stereotipų. Dabar ne 
19, o 21 šimtmeti.9 - tita rea
lybė, kita tautlĮ patirtis, kiti 
pcmūriai ir standartai. Reikia 
bandyti suderinti ir istorinių 
poliūrių skirtumus, 1111kclian
čius nesusipratimus ir nerei
kalingas dist:usi.j as. Kad ir 
kaip bebūtų, ateitis yza mūsų 
rankose. lšnaudckim tai mūsų 
valstybių ir tautų labui l Inf. 
(Ntra. l.l leidinio SilaaWlllli 
~) 
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Dviguba pilietybė - NATO ir ES 

Lapkričio 29 d. BNS pa
skelbė naujausią - Tėvynės 
sąjungos vadovo Andriaus 
Kubiliaus siūlymą spren
džiant dvigubos pilietybės 
klausimą. Nustatant pačius 
bendriausius pilietybės sutei
kimo principus, A Kubiliaus 
manymu, dvigubą pilietybe( 
galėtų turėti tie Lietuvos pi
liečiai, kurie yra gavę Euro
pos sąjungos (ES), NATO 
šalių ar į euroatlantines 
struktūras besijungiančių 
valstybių pasus. 

Siuo metu Konstitucijos 
12 straipsnio 2 dalY,je galimy
bė turėti dvigubą pilietybę 
numatoma tik išimtiniais at
vejais, tačiau šis klausimas 
yra itin aktualus umenio lie
tuviams - tapę valstybės, .ku
rioje gyvena, piliečiais jie iš
kart praranda Lietuvos pasą. 
Pernai rudenį Konstitucinis 
teismas išaiškino, kad pagal 
Konstituciją dvigubos pilie
tybės atvejai tori būti reta iš
imtis, ir dvigubą pilietybę 
įteisinančius įstatymus pa
skelbė kaip prieštaraujančius 
pagrindiniam šalies įstaty
mui. 

Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas taip pat siūlo, kad Lie
tuvos pilietybę išsaugotų vai
kai, gimę kitoje valstybėje, 
kurioje pilietybė automatiš
kai suteikiama neatsiklausus 
vaiko tėvų norų. Thčiau kartu 
nustatoma sąlyga, kad bent 
vienas iš vai.ko tėvų turėtų 
būti Lietuvos pilietis. "Siūlau 
spręsti vaikų, gimusių Airijo
je arba Didžiojoje Britanijo
je, problemą, kai jie tiesiog 
gimimu įgauna tos valstybės 
pilietybę. Spręsti numatant, 
kad jie bet kuriuo atveju iš
saugo ir Lietuvos pilietybę", 
- sakė A Kubilius. 

Galiausiai, konservato
riaus paruoštame doku
mento projekte siūloma, kad 
asmenys, kurie iki 1940 metų 
birželio 15 dienos okupacijos 
buvo Lietuvos piliečiai, taip 
pat jų vaikai, vaikaičiai ir 
provaikaičiai, galėtų turėti 

Algis MEDELIS 

• narems 
dvigubą - Lietuvos ir kitos 
valstybės - pilietybę, tačiau 
ši teisė būtų prarandama 
dviem atvejais. Pirma, jei šie 
žmonės padarė ar norėjo pa
daryti tarptautinius nusi.kal
timus, tokius kaip agresija, 
genocidas, nusikaltimas 
žmoniškumui, karo nusikal
timai. Antra, įvykdė ar ren
gėsi įvykdyti nusikalstamas 
veikas prieš Lietuvą. 

Tučiau siūlydamas išsau
goti Lietuvos pilietybę asm~ 
nims, kurie ją turėjo iki 1940-
ųjų, A. Kubilius numato ir 
alternatyvą - daryti skirtį 
tarp lietuvių ir nelietuvių kil
mės asmenų, pastariesiems 
numatant papildomas Lietu
vos pilietybės įgijimo sąlygas, 
jau turint ir kitos valstybės 
pasą. Tukiu būdu nelietuvis, 
kuris iki nustatytos datos tu
rėjo Lietuvos pilietybę, o 
paskui įgijo kitos valstybės 
pasą, privalėtų išlaikyti lietu
vių kalbos egzaminą, prašy
damas suteikti pilietybę tu
rėtų nuolat gyventi Lietuvo
je, turėti legalų pragyvenimo 
šaltinį ir išlaikyti Lietuvos 
konstitucinių pagrindų egza
miną. 

"Šiuo atveju aš numačiau 
ir galimą alternatyvą. Dėl to 
būtų galima apsispręsti. Ki
taip sakant, darant skirtumą 
tarp lietuvių kilmės asmenų, 
kurie iki 1940 metų turėjo 
Lietuvos pilietybe;, ir nelietu
vių kilmės asmenų. Bet šiuo 
atveju aš primygtinai netei
giu vieno ar kito varianto, 
manau, kad būtų galima pa
svarstyti", - sakė A. Kubilius. 
Tuo metu, anot siūlymo, vi
sais kitais atvejais, kai spren
džiamas dvigubos pilietybės 
klausimas, pagrindinę spren
dimo teise; turėtų preziden
tas, kuris turi teisę suteikti 
Lietuvos pilietybę išimties 
tvarka. 

Kaip aiškino A. Kubilius, 
jis siūlytų pirmiausia apsi
spręsti, kada galima suteikti 
dvigubą pilietybę, kada - ne, 
ir tik po to bandyti "perraši-
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nėti" visą Pilietybės įstatymą, 
kurio daugelį nuostatų Kons
titucinis teismas yra pripaži
nęs kaip prieštaraujančius 
pagrindiniam šalies įstaty
mui. Pasak konseivatorių va
dovo, priėmus įstatymo pa
taisas, tvarkančias dvigubos 
pilietybės įgijimą bei prara
dimą, būtų galima kreiptis i 
KT, kad šis "peržvelgtų", ar 
pataisos yra suderinamos su 
Konstitucija. Thip esą būtų 
siekiant, kad niekam nekiltų 
neaiškumų. 

Tuomet, anot A. Kubi
liaus, būtų galima pradėti tai
syti likusias įstatymo nuosta
tas. Seimo valdyba yra suda
riusi tarpžinybinę darbo gru
pę, kurią įpareigojo paruošti 
Pilietybės įstatymo pataisų 
projektą bei ištaisyti priešta
ravimus tarp Konstitucijos ir 
dvigubą pilietybę įteisinančių 
teisės aktų. 

Iš parlamentarų, Lie
tuvos išeivių ir teisininkų su
daryta grupė, kuriai vado
vauja seimo narys Arminas 
Lydeka, savo darbą ketina 
baigti kitų metų kovo 1-ąją. 

Tuo metu seimūnai po 
pateikimo yra pritarę social
liberalų lyderio Artūro Pau
lausko siūlymui surengti re
ferendumą, kuriame piliečiai 
išreikštų savo poziciją dėl 
dvigubos pilietybės įteisini
mo. Jei seimas galutinai pri
tartų referendumo dėl dvigu
bos pilietybės surengimui, 
tai jis turės būti surengtas 
vėliausiai po 3 mėnesių nuo 
sprendimo priėmimo. 

Planuota, kad jis galėtų 
įvykti kartu su artimiausiais 
seimo rinkimais 2008 m. ru
denį. Tučiau minėta darbo 
grupė šią savaitę kreipėsi į 
seimo valdybą, prašydama 
neįtraukti klausimo dėl refe
rendumo i darbotvarkę tol, 
kol nebus parengti grupės 
siūlymai, kaip "lopyti" Pilie
tybės įstatymą. 

Parengta pagal BNS pra
nešimą 2007-XI-29. Jnf. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Sukaktuviniai metai 
Ministeris pirmininkas 

S. Harper, sveikindamas ka
nadiečius švenčių proga, pa
brėžė, kad valstybė 2007 me
tus palydėjo, įvykdžiusi savo 
planus ir įsipareigojimus tarp
tautinei bendrijai. Valstybės 
vadovas priminė, kad kana
diečiai šiais metais minės 
svarbias datas. Sukanka 150 
metų nuo Br. Kolumbijos 
provincijos įkūrimo, 400 me
tų Kvebeko miestui ir 250 
metų N. Scotia provincijos 
parlamentinio valdymo įsta
tymui- pirmajam Kanadoje. 
Savo kalboje S. Harper, at
sargiai vertindamas praėju
sių metų ekonominę sėkmę, 
labiau pasidžiaugė stiprė
jančiais federaciniais iyšiais, 
pagerėjusiais santykiais su 
Kvebeko provincija. 

Nuo sausio pirmosios 
dienos Kanadoje įsigalioja 
keletas svarbių naujų fede
racinės konservatorių vy
riausybės nutarimų. Praėju
siais metais gautas viršpelnis 
panaudotas valstybės skolai 
apmokėti ir mokesčių maži
nimui. Vienu nuošimčiu su
mažintas GST mokestis. Už
pildžius asmeninių mokesčių 
blankus, daugeliui, ypač gau
nantiems vidutinį ir mažą at
lyginimą, reikės mokėti ma
žiau mokesčių. Iki 9600 dol. 
padidintos neapmokestina
mos pajamos. Gerokai su
mažino asmeninius pajamų 
mokesčius Kvebeko, Br. Ko
lumbijos ir Newfoundland 
provincijos. Tik N. Bruns
wick provincijos gyventojai 
turės mokėti daugiau. Tiki
masi, kad sumažinti korpo
racinių verslovių bei smul
kaus verslo įmonių mokes
čiai skatins gamybą ir kon
kurencines galimybes, padės 
įveikti galimus ekonominius 
sunkumus. 

Kanados ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų 
ministerija išreiškė susirūpi
nimą Pakistano politiniais 
neramumais, žuvus žymiai 
politinei veikėjai Benazir 
Bhutto. Kanada ir kitos vals
tybės pasiūlė pagalbą tiriant 
B. Bhutto žūties priežastis ir 
aplinkybes, tačiau tarptau
tinė pagalba buvo atmesta. 
Buvusi Pakistano vyriausy
bės vadovė ruošėsi dalyvauti 
rinkimuose kaip Pakistano 
žmonių partijos kandidatė. 
Ji pasisakė prieš teroristų 
veiklą ir religinių fundamen
talistų kišimąsi i politinį gy
venimą. B. Bhutto pritarė 
demokratinėms permainoms 
ir Pakistano ryšiams su Va
karų valstybėmis. Pasikėsi
nimas ir B. Bhutto žūtis su
kėlė neramumus visoje vals
tybėje. Daugelis Bhutto šali
ninkų kaltina dabartinį pre
zidentą Musharraf, kad jis 
nepasirūpino tinkama ap
sauga. Kanados vyriausybė 
įspėja, kad kelionės į Pakis
taną pavojingos, siūlo jas ati
dėti. Rinkimų diena Pakis
tane perkelta į vasario 18 d. 

Gen. pbernatorė Jean 
Micbaelle paskelbė, kad dar 

61 naujam nariui suteikti 
garbės kanadiečio vardai. 
Naujai pagerbtųjų tarpe -
įžymiojo sportininko W. 
Gretzky tėvas Walter Gretz
k:y pagerbtas už savanorišką 
veiklą, Luiza Arbour, .žmo
gaus teisių gynėja ir kt. Af
ganistane tarnaujančių Ka
nados ginkluotųjų pajėgų va
das brig. generolas G. La
roche 150 karių įteikė pasi
žymėjimo ženklus už kovinę 
narsą ir sumanumą. Buvo 
pagerbtas ir Naujųjų metų 
išvakarėse žuvusio kario at
minimas. Šiuo metu Afga
nistane tarnauja daugiau 
kaip 3,000 kanadiečių. Nuo 
misijos pradžios yra žuvę 74 
kariai. 

Albertos promcijos va
dovai pasiryžę gerinti gyven
tojų sveikatą. Nuo sausio 
pirmosios provincijoje įsiga
lioja griežtas įstatymas, drau
džiantis rūkyti bet kuriose 
viešose vietose ir įstaigose. 
Lig šiol tokius draudimus tu
rėjo tik kai kurios įstaigos ir 
restoranai, dabar ši tvarka 
privaloma visiems. Kalgaris 
- pirmasis miestas Kana
doje, kuris paskelbė ribojan
tis perdirbtų riebalų (trans
fat) naudojimą viešojo mai
tinimo įmonėse. Daugiau 
kaip 400 restoranų, atsisakę 
sveikatai kenksmingų rieba
lų, per .keturis mėnesius turi 
įgyvendinti sveikos mitybos 
įstatymą. Kitas tarpsnis -
nuo 2009 m. bus reikalauja
ma sumažinti perdirbtų rie
balų kiekį visuose parduoda
muose maisto produktuose. 

Mazikos mylėtojai atsi
sveikino su Oskaru Peterso
nu, 82, vienu iš didžiausių 20 
šimtmečio džiazo atlikėjų. 
Legendinis džiazo pianistas, 
1952 m. sukūręs jį išgaisinu
sį Petersono 'Ilio, koncerta
vęs su D. Gilespie, Ch. Par
ker, Ella Fitzgerald, L. 
Armstrong, D. Ellington ir 
kitais žymiausiais atlikėjais, 
yra lalln.ėjęs 8 Grammy ap
dovanojimus, daugelį tarp
tautinių prizų, gyveno Kana
doje, paskutiniais dešim1me
čiais - Mississaugoje. Oska
rui Petersonui suteiktas 
svarbiausias Įvertinimas -
Kanados garbės piliečio var
das. 

Paskelbti federaciniai 
rinkimai keturiose apylin
kėse, kai kuriems parlamen
tarams palikus savo tarnybą 
dėl įvairių priežasčių. Libe
ralų partijos nariai, neturin
tys vietų parlamente, akty
viai ruošiasi rinkimams, ku
rie vyks kovo mėnesį. Thron
to apylinkėje liberalų parti
jos kandidatu numatytas 
Bob Rae, federacinės Ubera-
1ų partijos užsienio reikalų 
kriti.kas. Dabar kritiko nuo
monę parlamento posė
džiuose išsako kitas jo įgalio
tas partijos narys. Willow
dale apylinkėje savo kandi
datūrą siūlo Marta Findley, 
aktyvi liberalų partijos vei
kėja. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
AUGA ATLYGINIMAI 

Lietuvos vyriausybė nu
tarė 100 Lt iki 800 Lt didin
ti minimalų atlyginimą. 2007 
m. pabaigoje minimalus mė
nesio uždarbis Lietuvoje bu
vo 700 Lt. Atskaičius mo
kesčius, minimalus atlygini
mas nuo 2008 m. sausio pa
didėjo daugiau kaip 84 Lt ir 
per mėnesį sudaro 660.8 Lt. 
Paskutinį kartą minimalus 
atlyginimas buvo padidintas 
2007 m. liepą. Tuo tarpu ne
apmokestinamos pajamos 
nuo 2007 m. sausio buvo 320 
Lt, o vyriausybės progra
moje numatyta, kad jos 2008 
m. bus 400 Lt. Smulkieji vers
lininkai nuolat piktinasi, 
kad valstybė iš jų kišenės di
dina minimalų atlygį, tačiau 
nedidina neapmokestinamo 
pajamų dydžio (NPD). 
Premjeras Gediminas Kirki
las tvirtino, kad NPD didini
mas bus svarstomas ir tam 
dar yra laiko. Statistikos de
partamento duomenimis, 
minimalų atlygį ir mažiau 
Lietuvoje gauna apie 14% 
dirbančiųjų. Nuo Naujųjų 
metų sausio Lietuvos gyven
tojai moka mažesnį gyven
tojų pajamų mokestį (GPM), 
gauna didesnį minimalų at
lyginimą, ilgiau gaus pašal
pas už prižiūrimą vaiką, ta
čiau brangiau moka už alko
holinius gėrimus, <legalus ir 
dujas. Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymo patai
sose numatyta, kad nuo sau
sio pirmosios GPM mažėja 
3% - nuo 27% iki 24%. Dėl 
šio mokesčio mažėjimo vi
dutinį atlygį neatskaičius 
mokesčių 1950 Lt gaunantis 
lietuvis "į rankas" po sausio 
l d. uždirba maždaug 50 Lt 
daugiau. Nuo š.m. gaunan
tieji minimalų darbo užmo
kestį po mokesčių uždirbs 
maždaug 84 Lt daugiau. 

ŠALPA REMTINIEMS 
Nuo sausio valstybės re

miamos pajamos (VRP) di
dėja 50 Lt ir sudarys 285 Lt 
per mėnesį. Jeigu šeimoje 
vienam šeimos nariui tenka 
mažesnė suma pajamų nei 
285 Lt, šeimai iš dalies kom
pensuojamos būsto šildymo 
išlaidos, skiriama socialinė 
pašalpa ir kitos lengvatos. 
Padidinus VRP į kompensa
cijas už būsto šildymą papil
domai pretenduos 43,000 
žmonių. Nuo šių metų 50 Lt 
didėja pagrindinė pensija, o 
visi pensininkai turėtų gauti 
maždaug 17% arba viduti
niškai 110 Lt didesnes paja
mas. Akcizas alui nuo Nau
jųjų metų didinamas 10%, o 
kitam alkoholiui - 20%. Tai 
butelį alaus turėtų branginti 
2 et, sidrą - maždaug 4 et, 
vyną - iki 20 et, degtinę -
daugiau nei 1.50 Lt. Kuro 
akcizas didėja vidutiniškai 
12% ir litrą populiariausio 
95 markės benzino turėtų 
branginti apie 14 et, o dyze
lino - maždaug 11 et. Dujos 
buitiniams vartotojams šie
met 70-76%. Nuo sausio l 
d. naikinamas ir laikinasis 
socialinis mokestis, kurį mo
kėdavo privačios bendrovės. 

Socialinis mokestis 2007 m. 
buvo 3% nuo pelno. Finan
sų ministerijos skaičiavi
mais, dėl to biudžetas ne
teks 400 mln. Lt pajamų. 
PAGERBTI ŽURNALISTAI 

Konkursas "Žiniasklai
da prieš korupciją", skirtas 
gruodžio 9-ąją minimai 
Tarptautinei antikorupcijos 
dienai, Lietuvoje buvo su
rengtas pirmą kartą. Jį orga
nizavo Lietuvos žurnalistų 
sąjunga (LŽS), Nacionalinė 
žuryalistų kūrėjų asociacija 
(NZKA) ir Specialiųjų tyri
mų tarnyba (STT). 2007 m. 
gruodžio 7 d. buvo pagerbti 
labiausiai kovoje su korup
cija nusipelnę Lietuvos žur
nalistai. Pirmoji vieta vals
tybinės spaudos ir interneto 
kategorijoje skirta Linai 
Vyšniauskaitei už straipsnių 
ciklą Lietuvos žiniose. Ant
roji vieta atiteko Respubli
kos žurnalistui Tomui Ber
žinskui, o 3-sios vietos lai
mėtoju paskelbtas portalo 
lrt.lt redaktorius Mindau
gas Nastaravičius. Regio
ninės spausfos kategorijoje 
pagerbtos Siaulių krašto žur
nalistė Natalija Kondrotie
nė ir Vakarų e'kspreso kores
pondentė Natalija Mogu
čaja. Laureatais taip pat ta
po laikraščio Tauragės kurje
ris žurnalistas Gintaras Gra
žinskas bei Alfreda Gudie
nė ir Arvydavs Lingaitis už 
leidiniuose Siaurės rytai ir 
Anykšta spausdintus straips
nius. Jie pagerbti miestų ir 
rajonų spaudos kategori
joje. Konkurso organizato
riai siekė šiuo renginiu pa
skatinti ne tik aktyviau do
mėtis antikorupcijos tema, 
bet ir analizuoti, tirti korup
cijos reiškinį bei formuoti 
visuomenės nepakantumą 
jam. Konkurse galėjo daly
vauti žurnalistai, kurių tiria
mosios žurnalistikos straips
nius ar televizijos, radijo lai
das, reportažus konkursui 
turėjo atrinkti šalies žinia
sklaidos priemonių redak
cijos ir nepriklausomi au
toriai. 
TAIKESNĖ UŽ RUSIJĄ 
Nevyriausybinės orga

nizacijos "Vision of Huma
nity" paskelbtame Pasauli
niame taikos rodiklyje Lie
tuvai skirta 43-oji vieta. Pa
lyginus su kaimynėmis, ji 
taikingesnė už Rusiją ir yra 
geresnėje pozicijoje negu 
Latvija, bet yra ne tokia tai
ki kaip Estija ir Lenkija. Pa
saulinis taikos rodiklis su
dru:ytas atsižvelgus į 24 veiks
nius, pradedant karinėmis 
išlaidomis ir baigiant santy
kiais su kaimynais bei pa
garba žmogaus teisėms. Tai
kingiausia pasaulio šalimi 
pripažinta Norvegija, o ma
žiausiai taikinga - Irakas. 
Ypač netaikingomis taip pat 
vadinamas Sudanas, Izraelis 
bei Rusija. Netaikios, anot 
tyrimo, yra ir JAV, kurioms 
atiteko 96-oji vieta iš 121. 
Lenkijai skirta 27-oji, Estijai 
- 28-oji, Latvijai - 47-oji, 
Rusijai -118-oji vieta. RSJ 

TELKINIUOSE ii-----

"Bočių" choras, vad. A. Ulbino, gieda kalėdines giesmes KLB Vasagos apylinkės surengtų bendrų 
Kūčių metu 2007.XII.15 

KLB Vasagos apylinkės bendros Kūčios 2007.XII.15 Gerojo Ganytojo salėje 

Wasaga Beach, ON 
KLB VASAGOS APYLINKĖS Kūčios įvyko 

2007 m. gruodžio 15 d. Gerojo Ganytojo salėje. 
Lina Verbickaitė-Sawitz sveikino visus atvyku
sius, 4 v.p.p. "Bočių" choras (vad. A. Ulbino) 
giedodamas JYli naktis įėjo į salę su žvakėm. Li
na pakvietė vyriausią Vasagos šeimos narį Adolfą 
Kanapką, kartu su jauniausiu Juozuku Lapavi
čiumi uždegti kalėdinę žvakę. Lina perskaitė ei
lėraštį Kūčios. E. Abramavičienė, V. Rukšys ir 
A. Masionienė buvo pakviesti uždegti po žvakutę 

Lina Verbickaitė-Sawitz veda bendrą Kūčių 
programą 2007.XII.15 Vasagos Gerojo Ganytojo 
salėje 

KLB Vasagos apylinkės pirm. Rūta Poškienė 
(kairėje) dėkoja Stasiui Valickiui už darbą 
valdyboje 

2007 metais mirusių a.a. M. Laurinavičienės, 
a.a. J. Gelažiaus ir a.a. M. Ažubalytės-Civiero 
prisiminimui. Visi atsistojome minutės tyla prisi
minti visus savo šeimos narius bei draugus, kurie 
išėjo amžinybėn. Prel. Jonas Staškevičius sukal
bėjo maldą. Sveikinomės dalindamiesi plotke
lėm. Joana Dudienė paaiškino apie obuolį, kurį 

Adolfas Kanapka su Juozuku Lapavičiumi už
dega kalėdinę žvakę, pradedant KLB Vasagos 
apylinkės bendras Kūčias 2007.XII.15 

mes pasidalinome prie stalų. Valgėm Kūčias. Li
na kvietė A. Ulbiną vesti kalėdines giesmes, ku
rias visi giedojome. Aldona Lapavičienė įteikė 
po knygą Jonas Kuprionis, Skautas prel. Jonui 
Staškevičiui ir Rūtai Poškienei. Vyko šiaudukų 
traukimas. Ištraukę ilgiausius laimėjo po kalėdi
nę dovanėlę. Vaišinomės sausainiais su kavute. 
Rūta Poškienė padėkojo visiems už prisidėjimą 
ruošiant Kūčias. Stasiui Valickiui padėkota už jo 
dalyvavimą KLB Vasagos apylinkės valdyboje 
per praėjusius trejus metus. Pabaigoje visi susto
jome ratu, susikibę rankom dainavome Lietuva 
brangi,. Dlv. (Ntrs. K. Poškaus) 

,.....----------------------------------• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

',,.,.. ,.,_."" TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS IRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSO ST.E., ANCASTER, Ont. T EL. (905) 648-9176 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 

apie namus, vm,arna

mi us, ūki us, žemes 
Wasago , Staynerio i r 

_, Coll i ngwoodo apy

'----"----' l inkėse kreipkitės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Hamilton, ON 
GERB.REDAKCIJA,KLKM 

d-jos Hamiltono skyr. valdybos 
vardu nuoširdžiai sveikiname 
visus darbuotojus šv. Kalėdų 
bei Naujų metų proga, linkė
dami ir toliau sėkmingai dar
buotis visų tautiečių labui, bei 
asmeninės laimės kiekvienam. 
Siunčiu keletą nuotraukų iš 
Lietuvoje aplankytų "Vaiko tė
viškės namų", kuriuose teko 
būti 2007 m. vėlyvą rudenį. Šio
j e kelionėje man talkino bu
vusi mūsų skyriaus sekretorė 
Danutė Garkūnienė, kuri dabar 
gyvena Lietuvoje. Susitikome 
su Vilkaviškio vyskupu Riman
tu N orvila, kuris nuoširdžiai 
dėkojo už Kanados lietuvių tei
kiamą paramą ir papasakojo 
apie darbus ir rūpesčius, kurių 
tikrai netrūksta. Tai namų re
montas bei jų apšildymas, vaikų 
priežiūra bei užimtumas, dar
buotojų suradimas ir išlaiky
mas. Siuo metu 14-koje namų 
gyvena 84 vaikai nuo 2 iki 14 
metų amžiaus. Tai vaikai iš ne
darnių šeimų arba našlaičiai, 
kuriuos atsiunčia Vaikų teisių 
apsaugos tarnyba. Kiekviena
me name kartu su vaikais gyve
na dvi moterys, kurios tvarko 
namus, ruošia maistą, prižiūri 
vaikus. Jas vaikai vadina Mama 
ir Teta. Visą ūkį tvarko direkto
rius Vytautas Šulinskas, kuriam 
padeda Vilkaviškio vyskupijos 
ekonomas kanauninkas Dona
tas Jasulaitis. Valstybinė para
ma yra tik po 500 Lt vaiko išlai
kymui. Jeigu ne geranoriška 
pagalba iš Vokietijos, Italijos 
bei Kanados, sunku būtų išsi
versti. Mums parodė namą, ku
ris buvo pastatytas už Kanados 
lietuvių suaukotus pinigus. Ant 
jo yra atminimo lentelė, kuri 
apie tai skelbia. Kambariai ap
statyti kukliais baldais, bet visur 
švaru ir tvarkinga. Pabendrauti 
teko tik su pačiais jauniausiais 
vaikučiais, nes kiti tuo metu 
buvo mokykloje. Atsisveikinda
mos perdavėm geriausius lin
kėjimus nuo Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijos ir 
palikom atminimui knygutę 
apie draugijos veiklos apžval
gą. Vyskupas R. Norvila pado
vanojo leidinėlį apie Vilkaviš
kio vyskupijos IV Eucharistinį 
kongresą, o vaikučiai - savo ga
mintų suvenyrų. Palikau šiuos 
gerumo namus būdama tikra, 
kad mūsų pagalba čia tikrai rei
kalinga ir vertinama. ME 

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS ŠVENTOVĖJE šiokia
dieniais Mišios 9 v.r. Sekma
dieniais 9 v.r. (votyva) ir 10.30 
v.r. (suma). St. Catharines Mi
šios šeštadieniais 4 v.p.p. Dėl 
išsamesnės informacijos skam
binti į kleboniją tel. 905 522-
5272. 

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS klebonas kun. Audrius 
Šarka, OFM, ir diakonas Ber
nardas Beliekas, OFM, sveiki
na parapijiečius šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga, linki vi
siems sveikatos ir, kad visus ly
dėtų Viešpaties malonė Tikėji
mo kelionėje. Inf. 

A.a. BIRUTĖ ŠILGALIE
NĖ-ŠLAPKAUSKIENĖ mirė 
Hamiltone. Jos atminimui, 
reikšdami užuojautą dukrelėms 
Ritai, Ramonai, jų vyrams ir vi
siems vaikaičiams, KLF fondui 
aukojo po $20 - Z. Čečkauskas, 
J. Stankus, D.M. Jonikai, J. 
Krištolaitis, M. Borusienė. JK 

Atvykusius į Akivilių ''Vaiko tėviškės namus" pasitinka ši nuo
roda lietuvių ir italų kalbomis, nes visus namus ( išskyrus vieną 
- kanadiečių) statė italai 

KLKM d-jos Hamiltono skyr. sekretorė M.G. Enskaitienė su ma
žaisiais gyventojais bei jų Teta 

Akivilių ''Vaiko tėviškės namai" (iš kairės - direktorius Vytautas 
Šulinskas, buvusi KLKM d-jos Hamiltono skyr. sekretorė Danutė 
Garkūnienė, dabartinė sekretorė Marija Gražina Enskaitienė, 
Vilkaviškio vyskupijos ekonomas kanauninkas Donatas Jasulaitis 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E» LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Jaunimo centras Čika
goje praėjusiais metais šven
tė 60 metų įsisteigimo su
kaktį. Jo patalpose veikė Da
riaus ir Girėno lituanistinė 
mokykla. Ryšium su Jauni
mo centro sukaktimi Drauge 
rašoma ir apie šią mokyklą. 
Gage Park LB apylinkės 
pirm. V. Binkis ir tėvų grupė 
pakvietė mokytoją J. Kava
liūną į lituanistinės mokyk
los steigiamąjį susirinkimą. 
J. Kavaliūnas išrūpino mo
kyklai patalpas viename val
džios pastate. Taip 1962 m. 
rudenį pradėjo veikti Da
riaus ir Girėno lituanistinė 
mokykla. Jos vedėjas - mkt. 
J. Kavaliūnas ir mokytojai: 
M. Petraitienė, kun. F. Gu
reckas, V. Žukauskas, tauti
nių šokių mokytoja l. Ralie
nė. Vėliau įsijungė mokyto
jai G. Česienė, E. Narutienė, 
F. Strolia, kun. J. Borisevi
čius, SJ, J. Juozevičiūtė. 1965 
m. J. Kavaliūno rūpesčiu 
mokykla prisidėjo prie mo
krm:o priemonių parengimo, 
G. Česienė, paruošė prati
mus 11 skyriui, E. Narutienė 
- 111 skyriui ir J. Plačas - V 
skyriui. Tais metais iš vedėjo 
pareigų pasitraukė J. Kava
liūnas ir jas perėmė J. Pla
čas, vadovavęs mokyklai il
gus metus. Mokykloje pra
dėtas leisti laikraštėlis Li
tuanika. J. Plačas redagavo 
dienraščio Draugas skyrių 
Tėvynės žvaigždutė. 1977 m. 
mokykla persikėlė į naujai 
pastatytas Jaunimo centro 
patalpas. Pakilia nuotaika 
rudenį pradėti mokslo metai 
lietuviškose patalpose. Vyko 
įvairūs renginiai: Kalėdų eg
lutė, Motinos dienos minėji
mai, mokslo metų pabaiga ir 
kt. Tėvų komitetas telkda
mas lėšų mokyklai rengė po
kylius, koncertus, išleido 15 
ir 20 metų sukaktuvinius lei
dinėlius, surengė Rai
mondos Apeikytės pianino 
rečitalį. Ilgainiui mokinių 
skaičius mažėjo Dariaus ir 
Girėno bei Kr. Donelaičio 
mokyklose. Tėvai nutarė 
mokyklas sujungti. Taip}au
nimo centre atsirado Cika
gos lituanistinė mokykla, ku
rios vedėja yra J. Dovilienė, 
buvusi Dariaus ir Girėno 
mokyklos mokytoja. 

Karaliaučiaus kraštas 
Karaliaučiaus lietuvių 

vaikų dainų festivalis įvyko 
2007 m. lapkričio 17 d. Gum
binėje. Jame iš įvairių vieto
vių dalyvavo 17 grupių taip 
pat Karaliaučiaus rusų vaikų 
folkloro ansamblis "Talica" 
bei dvi grupės iš Lietuvos -
Vilkaviškio Salomėjos Ne
ries ir Virbalio vidurinių mo
kyklų. Viskas praėjo pakilio
je nuotaikoje. Festivalio da
lyvius sveikino Karaliaučiaus 
lietuvų tautnės kultūros au
tonomijos pirm. A. Mulio
nis, Karaliaučiaus švietimo 
kultūros ministerijos atsto
vai, Lietuvių mokytojų drau
gijos pirm. A. Bartninkas, 
Lietuvos generalinio konsu
lato Karaliaučiuje ir Tauti-

nių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos 
vyriausybės atstovai ir kiti 
svečiai. Ypač šiltai priėmė ir 
nuoširdžiai pasveikino Gum
binės miesto administracijos 
švietimo ir kultūros skyriaus 
atstovai. Festivalio prog
ramos atlikėjai buvo suskirs
tyti į 4-rias grupes: l grupė -
fakultatyvai, klasės su lietu
vių etnokultūros priedu, lie
tuvių šeštadieninės mokyk
los; 11 grupė - vaikų folkloro 
ansambliai; 111 grupė - solis
tai; IV grupė - festivalio sve
čiai. Programa buvo įvairi: 
liaudies dainos, populiarios 
melodijos, romansai. Festi
valio vertinimo komisijai ne
lengva buvo išrinkti pačius 
geriausius. Ypač visus suža
vėjo Gastų vaikų folkloro 
ansamblis "Beržynėlis" (vad. 
Loreta Makaraitė-Litvino
va). Jis buvo apdovanotas 
specialia Gumbinės miesto 
meno premija, kaip daugiau
sia žiūrovų simpatijų susi
laukęs. Taipgi gražiai pasiro
dė Tilžės 11 ir 111 vidurinių 
mokyklų moksleiviai. Jie 
dainavo įvairias lietuviškas 
dainas (vadovės Vita Kava
lenko, Svetlana Drozdova ir 
Elena Paukštytė ). Neatsiliko 
ir Įsručio VI vidurinės mo
kyklos dainininkai (vad. Ire
na Kiudukienė ), o taip pat 
Karaliaučiaus 40-osios gim
nazijos ansamblis "Boružė
lė" (vad. Violeta ~opetienė) 
ir Karaliaučiaus "Saltinėlis" 
(vad. Rūta Leondra). Pui
kiai pasirodė ir Lazdynų, Ra
gainės bei Eitkūnų mokyklų 
grupės su nuotaikingomis 
programomis. Visi festivalio 
dalyviai kartu sudainavo dai
ną Dar neišeikime. 

Britanija 
Londone, Strathfordo 

rajone, gruodžio viduryje 
pirmą kartą įvyko kalėdinė 
mugė. Jos metu būsimo 2012 
metų olimpinių žaidimų kai
melio gyventojai ir svečiai 
buvo supažindinti su lietu
viška daina, muzika, taipgi 
buvo galima įsigyti lietuviškų 
prekių. Kalėdines giesmes 
giedojo lituanistinės mokyk
los vaikų choras "Moksliu
kai". Taipgi dainavo ir mu
zikos mokyklos "Harmoni
ja" vaikai, šoko Londono lie
tuvių fokloro ansamblis "Sa
duto". Vietiniai lietuviai 
verslininkai prekiavo suve
nyrais, maisto produktais, 
kalėdinėmis prekėmis. Kalė
dų eglutę įžiebė vietinis sa
vivaldybės meras ir Lietuvos 
ambasadorius Londone V. 
Ušackas. Šį renginį organi
zavo Lietuvos komercijos ir 
prekybos rūmai Britanijoje 
bei Lietuvos ambasada. 

Detektyvas John Jones 
britų spaudoje pripažino, 
kad moterų vergystė šiame 
krašte yra didžiulė proble
ma. Pastaraisiais metais 
Britanijoj vykdoma vis dau
giau programų, kuriomis ga
li pasinaudoti iš vergijos iš
trūkusios moterys. Britų po
licija bando nustatyti nusi
kaltimų organizatorius bei 
jų vykdytojus. JA 
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SIGINA KATKAUSKAITt: 
Mūsų tautos istorijoje yra 

momentų, prie kurių nuolat 
sugrįžtama - su apmąstymais 
ir klausimais. Ne visada tie 
momentai yra malonūs ar pa
togūs prisiminti, bet jie vie
naip ar kitaip gali parodyti 
mūsų gebėjimą nešališkai ir 
remiantis ne nuogirdomis, bet 
tikrais faktais ieškoti tiesos. 
Vienas iš tokių žingsnių, pa
dedančių geriau suprasti tą 

''Išgelbėję pasaulį ... '' 
Straupys ir dešimtys kitų pa
vojingu metu ryžosi padėti 
skriaudžiamiesiems. Kai ku
riems iš jų suteikti Izraelio 
valstybės instituto "Yad Va
šem" simboliniai Pasaulio tau
tų teisuolių vardai. Knygos 
puslapiuose, aprašant pagerb
tųjų šiuo vardu nuopelnus, 
ryškėja dar ir toks pastebėji
mas. This pavojingais momen
tais šalia jų buvo ir kiti: arti
mieji, šeimos draugai, gerai 
pažįstami, o kartais visai neži
nomi, dabar neįvardijami 
žmonės, padėję didesniais ar 
mažesniais darbais. Dar yra 
tie, kurie už bandymus pagel
bėti likimo nuskriaustiesiems, 
sulaukė mirtinos bausmės. Ir 
kiekvieno jų nesavanaudiškas 
poelgis nemažiau vertas ir 
svarbus nei jau pripažintųjų. 

v 

Zydų gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944), Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius, 2001 m. 

Dr. Domas Jasaitis savo dar
bo kambaryje 

sudėtingą laikotarpį - Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro kny
ga Išgelbėję pasaulį. .. Iki šios 
knygos ir po jos nemažai ra
šyta žydų naikinimo ir gelbė
jimo tema. 

Tud kas išskiria šį leidinį 
iš ankstesnių? Tai jos doku
mentalumas, įsimintini gyve
nusių ar dar tebegyvenančių 
žmonių laiškai, paliudijimai, 
kai kurie jau nelengvai išplėšti 
iš užmaršties. Surinkti į vieną 
pluoštą, jie parodo labai gyvą 
1941-1944 m. Lietuvos visuo
menės vaizdą. Jis - kitoks nei 
dažnai skaitome leidiniuose, 
kur keliais faktais užsimojus 
tarsi vėzdais kuriama tik vie
nai pusei priimtina tiesa. 

Knyga prasideda išsamiu 
temos aptarimu, skaitytoją su
pažindina su istoriografija, 
kas ir kur buvo spausdinta 
apie ši sudėtingą laikotarpį. 
'Th.i labai pravartu tiems, kurie 
norėtų žinoti istoriją iš įvairių 
šaltinių ir įvairių autorių. Kaip 
pabrėžiama knygos įžangoje, 
kartu su vokiečių okupacija 
prasidėjusi masinio Lietuvos 
vietinių ir atvežtųjų žydų nai
kinimo istorija aprašyta gana 
plačiai. Daug mažiau kalbėta 
ir rašyta apie atvirkštinę pusę 
- 'žydų gelbėtojus, pavykusius 
ar nepavykusius jų bandymus 
padėti persekiojamiems žmo
nėms. Pagrindiniai knygos 
skirsniai ir kalba apie tai. Sio 

leidinio pagrindą sudaro Lie
tuvos visuomenės veikėjo dr. 
D. Jasaičio surinkta medžia
ga. Tai straipsniai išeivijos 
spaudoje, laiškai, nuotraukos 
ir prisiminimai, pačių išgelbė-
tųjų liudijimai, surinkti iš įvai
rių žmonių ir vietovių, rašyti 
įvairiais metais. Sudarytojai 
pasistengė juos palikti kuo au
tentiškesnius, be jokių litera
tūrinių taisymų ir pagražini
mų, tik pastabomis palydė
dami vieną kitą neaiškumą ir 
netikslumą. Pavadinimui pa
sirinkę vieną frazę iš Yad Va
šem organizacijos teisuolių 
apdovanojimų lapo įrašo "Kas 
išgelbėjo vieną žmogų, tas tar
si išgelbėjo pasaulį.„ ", jie pri
mena, kad gerumas ir atjauta 
neišmatuojamas aritmetiniu 
skaičiumi - tik veiksmu, jo 
moralumu ir pasekmėmis vi
suomenei. Knyga užbaigiama 
dr. D. Jasaičio archyvo doku
mentų ir Pasaulio tautų tei
suolių sąrašais, asmenvardžių 
ir vietovardžių rodyklėmis. 

Išgelbėję pasaulį.„ - knyga 
ne vien apie skaudžius ar ver
tus pagarbos įvykius. Iš įžan
gos ir puslapiuose spausdintų 
laiškų, straipsnių (nemažai jų 
paimta ir iš Tėviškės žiburių 
laikraščio) išryškėia dr. D. Ja
saičio portretas. Sis lietuvių 
visuomenės ir politikos veikė-
jas žinomas išeivijoje, tačiau 
jaunesnei kartai skaitytojų, 
ypač Lietuvoje tauraus huma
nisto pavardė ir darbai pažįs
tami nedaugeliui. Dr. D. Ja
saitis vienas iš pirmųjų pradė
jo rinkti to laikotarpio įvykių 
dokumentus, norėdamas, kiek 
įmanoma, išsaugoti objektyvią 
istorinę tiesą. Per kelis de
šimtmečius trukusias paieškas 
ir susirašinėjimus, surinkęs iš
kalbingos medžiagos ir doku
mentų, tikėjosi išleisti knygą, 
bet likimo planai buvo kito
kie„. Ilgą laiką po D. Jasaičio 
mirties jo surinkti dokumen
tai buvo saugomi Amerikos 
lietuvių archyvuose Putname 
ir Kento universitete (JAV). 
Dalis jo surinktų dokumentų 
1998-2000 m. pasiekė Geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centrą Vilniuje. Jo darbuoto
jai atliko labai reikalingą dar-

Knygos "Hgelbėję pasaulį.„" viršelyje: dvi išgelbėtos gydytoją 
Blatą dukros. Mažoji gim~ Juozo Straupio sodyboje, kurioje 
buvo slepiama Blatų šeima 

Magdalenos ir Vaitiekaus Federavičių šeimoje išsaugota 
žydaitė Marytė (stovi viduryje), 1943 m. 

bą, supažindindami su jo pali
kimu skaitytojus. Imdamiesi 
šios nelengvos užduoties leidi
nio sudarytojai Dalia Kuodytė 
ir Rimantas Stankevičius kny
gos jžangoj e aiškiai nusako 
savo darbo tikslą: "Bebaimė 
atmintis negali būti gyva vien 
skriaudomis, kaltėmis ir sko
lomis; kartu ji turi apimti ir 
individo bei tautos atliktą gėrį 
- suvokti jį, pripažinti ir teigti 
ne kaip pranašumą ar kieno 
nors skolos priminimą, o kaip 

sektiną ir siektiną tautos ar 
individo elgsenos variantą" (5 
psl.). 

Knygoje Išgelbėję pasau
lį. .. iš atskirų laiškų ar pasako
jimų iškyla tokių sektinų žmo
nių portretai ir jų likimai. 
Bibliotekininkė O. Šimaitė, 
eilinis savamokslis B. Gotau
tas, dr. J. Luinienė, S. Lukaus
kaitė-J anavičienė, kunigai, 
vienuolės, mokytoj ai, Sedos 
valsčiaus kaimo ūkininkai J. 
Kerpauskas, jo kaimynas J. 

Paskutiniajame knygos 
skyriuje sudėti išgelbėtųjų 'žy
dų prisiminimai ir laiškai. Jų 
likimų aprašymai daro šios 
knygos puslapius dramatiškus 
ir įsimintinus gerąpio ir pado
rumo poelgiais. Salia jų - ir 
bailumo ar tiesiog abejingu
mo, savanaudiškumo apraiš
kos. Kaip paprastai, šalia blo
gio tJk geriau matomas gėris. 

Si knyga nėra ir negali bū
ti baigtinė istorija. Dar daugy
bė vardų, nesavanaudiškų po
elgių tebeglūdi užmarštyje. 
Dabar juos nelengva atgaivin
ti istorijai, nes, kaip teigia Fe
daravičius iš Vinipego 1977 
metais dr. D. Jasaičiui rašyta
me laiške apie išgelbėtą jauną 
žydaitę "„.tais laikais buvo ki
tokių rūpesčių, ir niekas ne
sitikėjo, kad reikės duoti apy
skaitą apie savo gerus darbus" 
(294 psl.). Bet tokia apyskaita 
reikalinga, net ir praėjus 60 
metų po skaudžių įvykių, kad 
istorija būtų ne tik teisėja, bet 
ir mgkytoja. 

Sis leidinys Lietuvos vi
suomenei reikalingas kaip hu
manizmo vadovėlis kartoms, 
jau gimusioms gerokai po šio 
dramatiško laikotarpio ir ieš
kančioms atsakymų į neleng
vus klausimus. Pasauliui -
kaip dokumentinis liudijimas, 
kad nei blogis, nei gėris nėra 
tik vienos tautos nuosavybė 
ar jos išskirtiniai bruožai. Abi 
šios moralinės priešybės eina 
kartu, ypač išryškėdamos ta
da, kai visuomenė ar atskiras 
asmuo atsiduria ant lemtingo 
pasirinkimo ribos. Ši knyga 
apie tuos, kurie pasirinkimo 
egzaminą išlaikė ... 

Už koncertą dėkojo, gėles dovanojo ti darbą, užsidirbti ir mokytis. 
Iš blogybių krūvos ištraukta ir 

scenon atvilkta ne tik smegenų veiklą 
paralyžiuojanti, bet ir žmogišką pavi
dalą deformuojanti narkomanija ir 
girtuoklystė. O štai mokyklai, mo
kytojui - nepagarba. Niekas negali 
uždrausti vaikui atsinešti mokyklon, 
klasėn degtukų, cigarečių ar už tai pa
barti. Gardžiai juokėsi žiūrovai, 
klausydami ir apie pagyvenusios ku
rortininkės nuotykius. 

ANTANINA URMANAVIČIENĖ 

Paskutinį 2007 m. rudens mėnesį 
iš Krokialaukio kaimo, Alytaus raj., 
nusipelnęs kultūros darbuotojas Vla
das Tumulynas pakvietė Krokialaukio 
bendruomenę pabūti kartu Krokia
laukio kultūros namuose. Viena iš ak
tyviųjų scenos mylėtojų Ingutė Ra
kauskienė gausiai susirinkusiems 
bendruomenės nariams pristatė ren
ginio autorių V. Tumulyną. Jis 40 metų 
dirbo Krokialaukio kultūros namų va
dovu, nešė žmonėms kultūros šviesą. 

Dabar galėtų atsipalaiduoti, ne
skubėti, ramiai rašyti praeitin nubė
gusios turiningos veiklos prisimini
mus, istorijas, tačiau negali atsispirti 
scenos traukai. Negali tyliai gyventi, 

Nusipelnęs kultūros darbuotojas Vla
das Tam.ulynas 

matydamas aplinkui tiek daug nege
rovių, žmogaus sąmoningai ar nesą
moningai kraunamas blogybių krūvas. 
Jis vieną po kitos traukia iš blogio są
vartyno ir su nedideliu saviveiklininkų 

būreliu Rimu Liegumi, Romu Alek
sandravičiumi, Ramute J aruševičiene, 
Maryte Brusokiene, Ingute Rakaus
kiene rodo scenoje, kad žiūrovas ne 
tik pasijuoktų, bet ir susimąstytų. Tą
vakar Krokialaukio gyventojams buvo 
suvaidintas Gerasis dėdė. Ir vaidino, ir 
dainavo, ir porino. 

Spektaklio pagrindinė mintis - arti
mųjų išnaudojimas ir valdžios nesirū
pinimas jaunimu, norinčiu įsigyti vi
suomenei reikalingą specialybę, bet 
neturinčiu lėšų. Danutė, baigusi gerais 
pažymiais mokyklą, svajoja tapti gydy
toja, bet būdama beturtė, siekti tikslo 
negali. Dėdė, pažadėjęs jai padėti, pa
sikviečia gyventi pas save. Tupusi tar
naite, pasijunta apgauta. Galiausiai ji 
atsisako dėdei tarnauti, ryžtasi susiras-

Koks būtų vakaras be dainų? Tie 
patys aktoriai ir gražiai padainavo. 
Patiko inscenizuota dainelė Kada no
riu verkiu, kad noriu dainuoju. Ber
nelis, paėmęs iš nešančios vandenėlį 
mergelės sunkius kibirėliu~ meiliai 
šnekina ir prašo pailsėti. Zmonės, 
linksmai praleidę laiką, atlikėjams il
gai plojo, gėlių negailėjo, meilių 
žodžių prikalbėjo. 



JUSTINAS 
MARCINKEVIČIUS 
*** 
Tj;liai ir šventai 
sninga, sninga, sninga, 
Kur tik užmatai -
balta ir teisinga. 

Sniego baltumu 
sąžinė sužėri. 

Ką tiktai imu -
panašu į gėrį. 

Nuo dangaus krantų 
šitas baltas niekas. 
Tartum aš krentu. 
Tartum krenta sniegas. 

Eil. iš knygos 
''Vienintelė žemė" 

Dail. G. Didelytė 
Miniatiūra Žiema 

Permainų diena dar toli 
BERNARDAS ŠAKNYS 

Rašytojas, literatūros kritikas Alfredas 
Guščius aptarė tik ką pasirodžiusią publicisto 
česlovo Skaržinsko knygą Šiaurės vėjo smėlynai 
(VL 2007. VIII.18). Jis patvirtino kito rašyto
jo Jono Mačiukevičiaus knygos pratarmėje 
pabrėžtą mintį, jog knygoje: "( ... ) daug gilių 
įžvalgų apie mūsų prieštaringą dabartį, indivi
dualios pasaulėjautos, visuotinės kovos su 
blogiu ženklų ( ... )". 

Atrodytų, jog būtų galima tuo ir pasiten
kinti, tačiau, perskaitęs knygą, dvasioje pajauti 
tylų džiugesį: žurnalistas savo plunksna budi
na, o gal teisingiau tikroviškais vaizdais kvie
čia kiekvieną mūsų susimąstyti dėl ateities. Ne 
tik šiaurės Lietuvos, bet dėl visos mūsų Tėvy
nės, kuri šiuo metu pergyvena didelį dvasinį 
nuosmūkį. 

"Kaimas geria. Geria daug ir dažnai, -
paprasti sakiniai. Kaip grėsmingai jie skamba 
apybraižos kontekste, kai tarsi regi laidojamą 
nuo degtinės mirusį vyrą, pasigėrusius giesmi
ninkus ir duobkasius, negalinčius pataikyti 
karsto į duobę.„". 

Č. Skaržinskas šį šiurpų vaizdą sugretina 
su kitu: kaimo bibliotekos vedėja Marija Sker
niškytė, buvusi tremtinė, su skausmu rodo di
delę biblioteką, kurioje daugybė knygų išsiil
gusių rankų. "Net šio krašto rašytojo V. Krėvės 
tomai apdulkėję. Sunku buvo žiūrėti į liūdną 
jaunos moters veidą", - rašo autorius. 

Į knygą sudėtose apybraižose nerasi_,pigių 
pamokymų, piktų išvadų, graudenimų. Zodis, 
sukūręs vaizdą, išryškinęs charakterį, pavaiz
davęs tikrovę, savaime atlieka pą.skirtį, neleis
damas tarpti abejingumui. Net C. Skaržinsko 
gimtojo Kuciūnų kaimo negandos, net 40 
Dzūkijos kaimelių žūtis. Vienkiemių išdrasky
mai pavaizduoti kaip jau įvykęs faktas, atnešęs 
kraštui daug žalos. Poetiniu žodžiu sušildyti 
praeities prisiminimai verčia pažvelgti visų 
pirma į save, ką gi padarei, kad Lietuvos erd
vėje būtų jaukiau. "Mus šildo vienkiemių švi~
sa"' - baigia apybraižą Vienkiemių vaikai e. 
Skaržinskas. 

Nemažai šviesių asmenybių vienu ar kitu 
požiūriu pavaizduota knygoje. Perskaitęs apy
braižą, rodos, įsileidi į savąjį pasaulį tau arti
mą žmogų. Kad ir žmogų-paukštį E. Drobelį, 
jau iškeliavusį Juozą Vitkų, veterinarijos spe
cialistę Scholastiką J asiukevičienę, tyliai mi
rusį knygos autoriaus brolį Antaną, Afganis
tano karo kankinį, žuvusio sūnaus Medinin
kuose motiną Aldoną Rubavičienę ... 

Neišvardysi visų ... Kiekvienas knygoje su
tiktasis paprastas, o kartu ir didingas, kurio 
lemtis, gyvenimas pažymėti laiko ženklais, 
grumtynėmis už šviesesnį Lietuvos lauką. 
Ypatingu skambesiu nuaidi pasakojimas Poe
zijos karvedys apie poetą Bernardą Brazdžio-

nį. č. Skaržinsko išsakytas skausmas dėl šio 
genijaus pakankamai neįvertinto palikimo 
turėtų pasiekti aukščiausių valdžios vyrų ausis. 
Nedviprasmiškas autoriaus teiginys: "Pasta
raisiais metais poetas mūsų valdžiosv tarsi ir 
užmirštas". Neišgirstas, kaip teigia C. Skar
žinskas, Kauno visuomenės atstovų balsas, 
kad jų mieste, kuriame gyveno ir kūrė B. 
Brazdžionis, jo vardu būtų pavadintą. gatvė. 
Nerasi tinkamo įvertinimo ir Vilniuje. C. Skar
žinskas visiškai atvirai priešpastato uoliai sau-

Česlovas Skaržinskas 

gomą paminklą P. Cvirkai, prisidėjusiam prie 
rašytojo represavimo. Autoriaus išvada pa
grįsta: "Tai akivaizdžiai rodo, kad mūsų val
džia dar neišsivadavusi iš komunizmo pančių, 
kuriuos savo gyvenimu ir kūryba siekė sutrau
kyti vienas didžiau~ių Lietuvos poetų BER
NARDAS BRAZDZIONIS". 

Knygos pabaigoje spausdingimas Dieno
raštis be datų papildo žurnalisto C. Skaržinsko 
asmenybę, paaiškina jo spausdinamų kūrinių 
esmę. Su sielvartu autorius klausia: "Ką mums 
reikėtų daryti, kad iš esmės pasikeistų situacija 
Lietuvoje?" Ir nuoširdžiai apgailestauja, kad 
permainų diena Lietuvoje gali negreitai ateiti. 
Pateikęs tokio požiūrio platesnius argumen
tus, Č. Skaržinskas išlieka ištikimas savo tiesos 
sakymui. 

Gerai, kad lietuviškų originalių knygų 
pasaulį prašviesino meninės publicistikos lei
dinys, pasak A. Guščiaus "maloniai nuteikianti 
knyga", kurioje "kokybiška knygos išorė ati
tinka ir kokybišką jos vidų". 
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lU KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vaikų filharmonija Šiau

liuose 2007 m. spalį pradėjo 
savo pirmąjį sezoną. Tai 
unikalus Šiaulių filharmoni
jos projektas, skirtas vai
kams ir jaunimui. Pasak fil
harmonijos direktorės Nijo
lės Saimininkienės, idėja ki
lo po to, kai 2005 m. i~ Sankt 
Peterburgo atvykusi Siaulių 
pirmosios muzikos mokyk
los mokytoja Tatjana Smir
nova papasakojo apie ten 
veikiančią valstybinę vaikų 
filharmoniją. Vaikų filhar
monija Šiauliuose užsibrėžė 
tikslą supažindinti vaikus su 
profesionaliu menu, augin
tis savo žiūrovą ir klausytoją. 
Šiais laikais, kai visi linkę 
klausytis „popso", rimtai 
muzikai, šokiui ir dailei lyg 
ir nebelieka laiko. 

Pirmasis vaikų filharmo
nijos renginys buvo Nuo 
žingsnelio iki baleto, šokio 
pamoka, kurią vedė baleto 
artistė ir pedagogė Loreta 
Bartusevičiūtė, talkinama 
jaunimo šokĮų grupės "Žel
menėliai". Ziūrovai iš pir
mųjų lūpų galėjo sužinoti, ar 
balerinoms skauda vaikščio
ti ant pirštų galų, ar šokėjai 
valgo saldainius, kiek ilgai 
trunka išmokti valsą. Be šios 
šokių pamokos, sezono 
programoje buvo nuwatyta 
popietė/koncertas su Siaulių 
kameriniu orkestru. Progra
moje - Antonio Vivaldi Me
tų laikai. Kitas renginys -
Kelionė po operos šalį su gau
siu žinomų vokalistų pasiro
dymu bei nuoširdžiu pokal
biu apie operos paslaptis. 

Aurikos ir Algirdo Sele
nių, lietuvių_ animacijos kū
rėjų filmai Cigonas ir drako
nas (2006) ir Lietuvių mito
loginiai dievai (2007) 2007 
m. gruodį buvo XXVII 
Amiens (Prancūzija) tarp
tautinio festivalio "Jeune 
Public" programoje. Šis fes
tivalis ypatingas tuo, kad 
pristato naujus, dar mažai 
žinomus kino talentus, kurių 
sukurti filmai parodo auto
rių tautinius ypatumus, etni
nės kultūros grožį ir indivi
dualumą. Festivalio progra
mose dalyvauja vaidybiniai, 
animaciniai ir dokumentiniai 
filmai iš Europos, Azijos, 
Afrikos ir Pietų Amerikos. 

Lietuvių tautodailės stilis
tika sukurtas filmas Lietuvių 
mitologiniai dievai pasakoj a 
apie lietuvių dievus Perkū
ną, Žemyną, Gabiją, Laimą, 
Veliną, rodomos šių dievų 
garbinimo apeigos; filme 
skamba lietuvių folklorinio 
ritualinių apeigų ansamblio 
"Kūlgrinda" atliekamos 
giesmės. Antroji šio filmo 
dalis, Lietuvių mitologinės 
būtybės, bus užba}gta 2008 
metais. Filmas Cigonas ir 
drakonas jau anksčiau buvo 
rodytas keliuose festivaliuo
se iryra laimėjęs kelis prizus. 

Asta Krikščiūnaitė, vie
na ryškiausių ir universaliau
sių vokalinės muzikos atli
kėjų, išleisdino savo antrąją 
kompaktinę plokštelę "Port
retas". Joje įrašytos operų 
arijos su Lietuvos valstybiniu 

simfoniniu orkestru, retai 
atliekamos dainos su pianis
te Audrone Kisieliūte, Čiur
lionio styginių kvartetu, vo
kaliniai duetai su fleitininku 
Valentinu Gelgotu. A. Krikš
čiūnai tė, baigusi Lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją, 
savo muzikinę karjerą pra
dėjo Klaipėdos muzikiniame 
teatre. Per dvejetą dešimt
mečių ji sukūrė apie 20 
stambių operinių partijų, ku
rias atliko ir Estijos, Vokie
tijos bei Suomijos operų 
teatruose. Jos repertuare yra 
ir Mišių, kantatų bei orato
rijų (J.S.Bach Pasija pagal 
Matą, G.F.Haendel Dixit 
Dominus, F.Liszt Kristus, 
WA.Mozart ir G. Verdi Re
quiem, L.van Beethoven IX 
simfonija, K.Penderecki Te 
Deum ir daug kitų) bei dainų 
ciklų. Dainininkė yra laimė
jusi pirmąją premiją Moldo
vos jaunųjų atlikėjų konkur
se, diplomą Luciano Pava
rotti konkurse Filadelfijoje; 
1991-1994 m. stažavosi Niu
jorke pas žymius pedagogus. 
2004 m. apdovanota Balto
sios žvaigždės ordinu už 
nuopelnus Estijos kultūrai, 
o 2005 m. ji tapo Lietuvos 
muzikų sąjungos "Auksinio 
disko" laureate. Nuo 2005 
m. dėsto solinį dainavimą 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. 

Kino režisierius Tomas 
Donela 2007 m. rudenį pra
dėjo filmuoti ilgo metražo 
vaidybinį filmą Atsisveikini
mas. Tai istorija apie žmo
gaus susitaikinimą su pačiu 
savimi, artimaisiais, gyveni
mo pergalėmis ir pralaimėji
mais. Pagrindinis filmo per
sonažas Andrius, 35 metų 
jūrininkas, kapitono padėjė
jas, genamas mirties nuojau
tos paskutinį kartą išlipa į 
krantą, kad atsisveikintų su 
tais, kurie jam rūpi, kuriuos 
jis myli. Pagrindinį Andriaus 
vaidmenį kuria aktorius Dai
nius Kazlauskas. Jo mylimo
sios Rasos vaidmenį reži
sierius patikėjo didžiajame 
kine debiutuojančiai jaunai 
aktorei Olgai Generalovai, 
kuri šiuo metu studijuoja 
teatro režisūrą Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje. 

Kituose vaidmenyse fil
muosis žinomi Lietuvos ak
toriai: Vladas Bagdonas, 
Kostas Smoriginas, Vladi
miras J efremovas, Dalia 
Skoryk, Jolanta Dapkūnaitė, 
Asta Preidytė, Arūnas Saka
lauskas, Lina Budzeikaitė, 
Larisa Kalpokaitė, Albinas 
Keleris, Adolfas Večerskis, 
Vaidotas Martinaitis ir kiti. 
Atsisveikinimą filmuos vie
nas iš žinomiausių lietuvių 
kino operatorių Rimvydas 
Leipus, pastaruoju metu dir
bęs Vakaruose. Kino daili
ninku pakviestas Rimantas 
Olšauskas, kostiumus kuria 
dailininkė Juzė Kasčiukienė, 
muziką rašo Kipras Maša
nauskas. Filmuojama bus 
daugiausia Klaipėdoje ir 
Vilniuje, filmą numatoma už
baigti 2008 m. rudenį. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
Hllmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki 
7 v.v. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 v.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 75 mllllonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. tenn. lnd ••••••••• .2.75"' .Asmenines paskolas 
180-364 d. tenn. lncl. .•••... .2.75% nuo .......... 7.00% 
1 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.25% 
2 metų term. lnd611ua ••••...• 3.30% SlllUllea peakola 
3 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.35% 
4 metų tarm. lnd611u• .•••...• 3.50% 
5 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.80% 
1 metų "'c:uhllble'" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC-mat. palūk .••... A..oo% 
2 metų GIC-met. palūk .••... A..oo% 
3 metų GIC-met palūk .••... A.25% 
4 metų GIC-meL palūk .••... A.30% 
5 metų GIC-met palūk .••... A.40% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 2.75% 
RRSP Ir RRIF·1 m.tarm.lnd. . A.40% 
RRSP Ir RRIF·2 m.term.lnd. • A..li0% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tarm.lnd. . A.60% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • A.70% 
RRSP Ir RRIF-5 m.tarm.lnd. • A.75% 
Taupo!Nllų sųkallų Iki ••...• 1..QO% 
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki •••• 1..oo% 
Amerikos dol. kaad. pal. 

taupymo 8IĮ8k. ••••••• .2.DD% 

nuo ..•••...•• 7.00% 
Naklln. b.lrla pakalu: 

SUnekel61amu 
nuol1me1u 
1 metų •••.•.•• 6.20% 
2metų •••••••• 8.30% 
3 metų •••...•• 6.50% 
4 metų •••••••• 8.55% 
5 metų ••• „ ... 6.60% 

Su1te1e1amu 
nuollm61u 
1, 2, 3 metų ..•• 6.00% 

Amerikos dol. GIC 1 metų .Duodul1 kometcln„ 
tenn. lnd. • •••••••••• A.DD% neldlno/ffmo bufo pasl<olu 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE 

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

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2007 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 30% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2007 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15o/o palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2007 
metų pabaigos. 

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS $796, 700 
Sugrąžintos paliikanos yra įrašytos 11arii1 taupomosiose sąskaitose 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERA'I 'YVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS) 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

e l~!g COf P. BROKERAGE' 

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

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

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

•1ndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

Debesų karžygys ir žurnalistas Audrius Mustei
kis, o spalio 11 d. dienraštyje 
Lietuvos žinios jau išspausdin
tas dviejų dienraščio puslapių 
.Audriaus rašinys Su debesimis 
praskriejęs P. Zihnaras. Pusla
pius puošia dvi Prano nuo
traukos, trys grupinės nuo
traukos ir Gražinos Marec
kaitės nuotrauka (Gražina -
tikra Prano sesers Veronikos 
- dvynukės su Pranu Žižma
raitės-Mareckienės duktė, gi
musi 1938 metais, todėl ir vi
sai neprisimena savo dėdės 
Prano, nes jis 1940 m. jau so
vietų saugumiečių buvo suim
tas, nuteistas ir išvežtas į Ar
changelsko sritį, kur ir mirė 
lageryje 1944 m. spalio 27 d. 
Archangelsko srities Šangalos 
geležinkelio stoties ligoninėje. 

"Legenda apie Praną Žižm.arą" 

VIKTORAS ALEKNA 

Tukiu pavadinimu spalio 
9 d. Vilniaus Mokytojų namuo
se buvo sutikta Gražinos Ma
reckaitės knyga Legenda apie 
Praną Žižmarą, gimusį 1907 
m. vasario 2-15 d. Peterburge. 
-to tėvai Rozalija ir Pranciškus 
Zižmarai iš Daugėliški.o vals
čiaus Kiniūnų kaimo i Peter
burgą persikėlė devyniolikto
jo šimtmečio pabaigoje, ten 
jie susituokė, ten pagimdė ir 
augino septynis vaikus, ten 
prasidėjus revoliucijai tėvas 
buvo pasodintas į kalėjimą, o 
motina, bėgdama nuo bolše
vikų, pasiekė net Stavropolio 
kraštą. Apie 1921 m. Rozalija 
Žižmarienė su visais septy
niais vaikais pasiekė Vilnių ir 
apsistojo Turgelių gatvėje. Sū
nus Pranciškus apsistojo pas 
pranciškonus prie Šv. Mikalo
jaus šventovės ir lankė lietu
vių gimnaziją. Ją baigęs studi
javo Varšuvos aukštojoje mo
kykloje fizinio lavinimo insti
tute ir grįžęs į Vilnių dirbo 
mokytoju. 

Bet svarbiau tai, kad Pra
no širdyje lenkų okupuotame 
Vilniuje užsidegė lietuvybės 
banga, ir jis suprato, kad tą 
bangą galima ir reikia skiepyti 
per skautų draugovę, skiltis ir 
kitiems Vilniaus krašto vai
kams bei jaunuoliams, ir nors 
okupantai lenkai visaip truk
dė lietuviams skautams veikti 
atskirai, Pranas Žižmaras ir 
jo vadovaujamos skautų drau
govės įudėjo ne tik Vilniuje, 
bet ir Svenčionyse. Kovoto
jiška veikla išugdė ir vadą -
Praną Žižmarą, kuris rasdavo 
jėgų ir būdų lenkų okupuota
me krašte išlikti lietuviais ko
votojais. 

Tuometinė Lenkijos val
džia į Vilnių ir Vilniaus kraštą 
atsiuntė net šešiasdešimt tūks
tančių tikrų lenkų ne tik užim
tam kraštui tvarkyti, bet ir vi· 
sus vietos lietuvius lenkais pa
versti. Pavyzdžiui, Švenčionių 
apskrities Tverečiaus valsčiu
je - parapijoje visi gyventojai 
buvo tikri lietuviai - šiaurės 
dzūkai, o į tą parapiją valdžia 
atsiuntė mokytojus lenkus, nė 
žodžio nemokančius lietuviš
kai, ir mokyklose vaikai nuo 
pat pradžios buvo mokomi tik. 
lenkiškai ... 1938 m. kovo 17 d. 
Lenkijos valdžia net įteik.ė 
Lietuvos vyriausybei grėsmin
gą ultimatumą, reikalaudama 
suderinti savo politinę veiklą 
su Lenkijos vyriausybe. Lietu
vos vyriausybė patenkino len
kų reikalavimus, bet tuo tik 
sustiprino Vilniaus krašto lie
tuvių veiklą- atsirado galimy
bė iš Vilniaus laisvai nuvykti į 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prmumeratol 
baigimosi datų, kuri yra 
palymėta ant laJkralčio lip
dės su jūsq adnso. Nelau
kite priminimo - laiku ją 
atnaųjinkite. Tuo sutaupysi· 
te administracijo1 laiką ir 
pašto išlaidas. 

Kauną - laikinąją nepriklau
somos Lietuvos sostinę ir 
bendrauti su visa Lietuva 

Kaip tik. ultimatumo metu 
1938.III.17-19 Vilniuje gyve
nantys lenkai visaip dergė lie
tuvių tautą ir Lietuvos valsty
bę, net šaukdami: "Vade, 
Rydz-Smigly, - vesk mus i 
Kauną! Vesk mus į Lietuvą!". 
O vienas lenkų studentas vie
noje kavinėje viešai niekino 
lietuvius, šaukdamas, kad lie
tuviai - menkavertė nykštukų 
tauta, neverta turėti nepri· 
klausomą valstybę ... Pranas 
Žižmaras, jausdamasis įžeis
tas, po kelių dienų viešai kavi
nėj e trenkė tam lenkui stu
dentui per veidą ir numetė sa
vo vizitinę kortelę jam, tuo 
iššaukdamas tą lenką stu
dentą į dvikovą. 

Dvikova - taip būdinga 
viduramžiais - jau seniai visa
me pasaulyje buvo draudžia
ma. Bet gal ne visai tikslu: juk 
boksas, ristynės - taip pat dvi
kovos, įvairios kitos sporti
ninkų varžybos taip pat dvi
kovos; bet dvikovos kardais 
ar vėliau ir šaunamaisiais gink
lais (prisimintina Puškino, 
Lerm.ontovo žūtis dvikovoje), 
beje, ir dabar dar būna sporti
ninkų dvikovų kardais. 

Pr. Žižmaras 

Dvikova įvyko. Žižmaras 
ją laimėjo ir tuo labai išgar
sėjo. Beje, Žižmaras su dviko
vos priešu Jurijusu Chomu
Homu, gimusiu 1915 m., pra
laimėjusiu dvikovoje, susitik.o 
lageryje, susitikę paspaudė 
vienas kitam ranką - susitaikė 
ir draugiškai gyveno, kol len
kas Chomas Homas, kaip 
Lenkijos pilietis buvo amnes
tuotas, 1941.IX.25 ir išeida
mas iš Iagerio drau,giškai atsi
sveikino su Pranu Zižmaru ... 

Ir Gražinos Mareckaitės 
Legenda apie Praną Žižmarą 
gyva ligi šiol: spalio 9 d. kny
gos sutiktuvėse ir Žižmaro 
šimto metų sukakties minėji
me buvo daug žmonių, visi 
pirko šią knygą ir įdėmiai 
klausėsi kalbų, dainų„. Buvo 

Šiandien jau niekas neži
no, kur jo kapas. Bet 1930 m. 
gimęs Algirdas Šerėnas, 1941 
m. birželio 14 d. buvo taip pat 
su mama ir seserimi išvežtas į 
Komiją ir ten praleido visą 
gyvenimą iki savo mirties 1998 
m. gegužės 2 d., kai jis infark
tu mirė Plungėje ir palaidotas 
savo gimtinės Rietavo valsčiaus 
kapinėse. 

G. Mareckaitė savo kny
goje surinko visus, galima taip 
sakyti, rašinius apie savo dėdę 
Praną Žižmarą. O išsamiau
siai apie jį parašė A Šerėnas. 
Iam pavyko sovietų saugų_mo 
archyvuose surasti Prano Ziž
maro bylą ir ją paskelbti savo 
knygoje JIVrlcutos mirties lage
ria~ išl. 1997 m. Prano Žižma
ro bylai skirti 97-136 psl. G. 
Mareckaitės knygoje ši byla 
telpa i 172-198 puslapius. 
Nors Legendos apie haną Žiž
marą autorė savo dėdės bylą 
papasakoja ir trumpiau nei 
AlgĮrdas Serėnas, kartojama 
tik Serėno knygos pradžia. Sa
vo knygoje A Serėnas smulk
meniškai pasakoja ir apie ki
tus lagerio kalinių vargus. Tu 
nekopijuoja Mareckaitė, J>et 
Šerėno knygoje tik viena Ziž· 
maro bylos kopijos nuotrau
ka, o Mareckaitės net septy
niolika kopijų. Tudėl, gerbia
mas skaitytojau, perskaitęs 
Legendą apie Praną Žižmarą 
knygoje Debesų Jsmiygys, susi
rask ir Algirdo Šerėno knygą 
Vorlcutos mirties lageriai. Sios 
knygos tiražas -1500 egzemp
liorių, ją galima susirasti dau
gelyje Lietuvos bibliotekų, ir 
įose rasite ne tik apie Praną 
Zižm.arą, bet ir apie daugelį 
kitų lietuvių, kalėjusių Komi
jos respublikoje 1941-2000 
metais. Debesų karžygys iš
spausdintas 700 egz. tiražu, 
knygą išleido visai nauja lei
dykla - "Trys žvaigždutės". 
Tui Vtlniaus apskrities Kultū
ros centro knygų s~ja, o Le
genda apie Praną Ziimarą! -
Debesų kariygys - tik trečioji 
šios leidyklos knyga 

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 



KAUNO PANEMUNĖS SLAUGOS NAMAI. Iš tolo matosi raudonų plytų pastatas, į kurį 
veda platus takas. Tai Kauno Panemunės slaugos namai, įsikūrę gražioje šimtamečių ąžuolų 
ir aukštaūgių pušų 2 ha ploto aplinkoje ant kalno - Kurtinių gatvėje prie labai gero 
susisiekimo su miesto centru. Šių namų gyventojais rūpinasi ir vadovauja energinga 
socialinių mokslų daktarė, buvusi Sibiro tremtinė, direktorė Aldona Krinickienė, subūrusi 
darbštų priežiūros personalą. Jos pastangų dėka globotiniams čia jauku gyventi: organizuo
jami įvairūs kultūriniai renginiai ir naudingas laisvalaikis. Vyt. Pačkauskas 

Turininga sueiga 
Sekmadienis. čeža pasku

tiniai rudens raškomi lapai. Į 
bendrą miesto Caritas ir 
"Senjorų" klubo renginį ren
kasi, dalyvavę šv. Mišiose, 
šių padalinių nariai, gausūs 
svečiai. Duris plačiai atveria 
Senelių globos namų jauki 
vasarą pašventinto priestato 
salė. Renkasi ir globotiniai. 
Vieni ateina savarankiškai, 
kiti patys atrieda vežimėliuo
se, treti - stipresniųjų vedami 
ar stumiami ratuose. Pakvie
tęs bendrai maldai, renginio 
eigai sėkmės palinki Šv. ar
kangelo Mykolo yarapijos 
klebonas kun. A. Sidlauskas, 
MIC. 

Globos namų direktorė 
S. Požarskienė paragina arti
miausią šeštadienį organi
zuojamai veiklai "Gerumas 
mus vienija" atitinkamose 
parduotuvėse nupirkti būti
niausių maisto produktų ir 
palikti paskirtiems savano
riams, kurie pirkinius surinks 
ir padės paskirstyti remti
niems žmonėms. Kartu kvie
čiami ir galintys išnešioti var
gingesniems žmonėms "Ka
lėdinius lauknešėlius", kai 
atkeliaus labdaros siuntos iš 
užsienio. Su gimtadienio ju-

biliejais sveikinamos S. Lan
kininkienė ir O. Juškauskie
nė. Itin jautrius žodžius mo
kytojai Sigitai už lietuvių kal
bos puoselėjimą taria buv. 
Pedagoginės mokyklos dėsty
toja J. Baltrušaitienė, į korte
lę įrašiusi prasmingas R. Ta
gore mintis. Onutei sveikatos 
darbe linki G. Milčiuvienė. 
Sukaktuvininkėms įteikia
mos dovanėlės, gėlės. Abi jas 
atskirai sveikino l. ir J. Šal
čiūnai. Akompanuojant var
gonininkei V. Sakalauskie
nei, smuikuoja jos duktė 
moksleivė Evelina. 

Po to - Raudondvaryje 
gyvenančio, ilgiausiai ten dir
busio inžinieriaus, moksli
ninko, Nepriklausomybės 
akto signataro L. Milčiaus 
eilėraščių knygos Sapnų vyš
nia sutiktuvės. Dailiojo skai
tymo veteranė, buv. minėtos 
seminarijos ilgametė litua
nistė A. Sepkienė išsamioje 
apžvalgoje klausytojus veda 
eilėraščių labirintais, nusi
driekiančiais per 300 pusla
pių. O tuose puslapiuose, 
anot paties autoriaus, "gra
žiausia kertė poezijos menė
j e skiriama meilei". Vedan
čioji pabrėžia, kad rinkinyje 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„111 111 1111111 1111111 11 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ryškiausia meilė Tėvynei, 
gamtai, Kūrėjui, žmogui. 
Senjorietė Z. Ruočkuvienė 
įtaigiai skaito eiles Lietuvai. 
Pakaitom su pranešėja spal
vingai perteikiami atrinkti ir 
kitų skyrių (jų 11) posmai. 
Intarpuose parapijos Sumos 
choras ir tautiniais drabu
žiais pasipuošusios senjoras 
dainuoja A. Galuzienės pa
rinktas patriotines bei liau
dies dainas. Atliepiant Vasa
rio 16-ajai ir Kovo 11-ajai 
skirto skyriaus kūriniams -
pirmiausia Gražiausios spal
vos trys. Įsiterpia ir merginų 
duetas. Kelionėse ar sostinėj 
plušant filmuotais vaizdais p. 
Leonas viską papildo ir aiš
kina. Gerbiamajam kūrėjui 
įteikiamos gėlių puokštės, 
jam dėkoja brolienė Geno
vaitė, J. Baltrušaitienė, S. Po
žarskienė, rašinio autorius 
savo eilėmis: Mūza - sielos 
paukšte, l dienąnakt skrajoji l 
neregėtam aukšty. l Niekad, 
nemarioji, l tu nepavargsti l ar 
vėlu, anksti. Klebonas palai
mina vaišėms padengtą stalą. 
Kai autorius baigia įrašyti 
autografus gerbėjams, mez
gasi nuotaikingos pažintys. 

Jeronimas Salčiūnas 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD V iM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

( 416) 236-6000 
utton Group-Assurance Realty Inc. 
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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 ...... 6.20% 
2 metų ...... 6.35% 
3 metų ...... 6.55% 
4 metų ...... 6.80% 
5 metų ...... 6.65% 

- 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 LIETINĄ IR KITUR 

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų į'sipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

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



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.1.8 Nr. l 

9-0 SPORTAS 

Prisikėlimo parapijos 
sporto klubas "Aušra" 

sveikina visus narius ir rėmėjus su 

šv. ~lėdomis ir ~ujaisiais metais 
www.ausra.net 

"Kovo" Kalėdų pobūvis 
Per 160 Hamiltono sportininkų, veteranų, klubo rėmėjų 

ir šeimų susirinko dalyvauti "Kovo" sporto klubo Kalėdų 
vakarienėje gruodžio 15 d. Jaunimo centre. Skanią vakarie
nę paruošė p.p. Mačiai visiems svečiams, kurie atvyko nebi
jodami pūgos ir linksmai praleido vakarą. Vaikams buvo 
juokų ir magiškų burtų, kai "Juokdarys Waldo" praleido ke
lias valandas su "Kovo" mažiausiais krepšininkais. Svečių 
buvo iš Londono, Toronto ir Hamiltono. Visi dalyvavo lote
rijoj e, kuri remia klubo jaunių veiklą. Klubas dėkoja vi
siems, kurie pripildė Jaunimo centrą ir įvertina visų pagalbą. 
Treniruotės vėl prasidės šeštadienį, sausio 12, Westdale 
gimnazijos salėse. Rimas Miečius 

Jaunieji "Kovo" sportininkai su Juokdariu kalėdiniame 
pobūvyje 2007.XII.15 Hamiltono Jaunimo centre 

---======ll SKAUTŲ VEI KLAn··----
• "Romuvos" valdyba dėkoja už aukas a.a. Marijos Gverz

dienės atminimui. Aukojo: $100 - A.N. Simonavičiai; $50 -
R.M. Rusinai, E. Simonavičienė, B.P. Sapliai; $40 - F. Mockus, 
M.B. Kušlikis; $35 - T.B. Stanuliai; $30 - Jonaičių šeima; $25 
- V.K.P. Gapučiai, A. Bumbulis, R. V. White, P.L Tarvydai, A. V. 
Grybai, B. Cepaitienė, A.B. Abromaitis; $20 - M.E. Kazakevi
čiai, G.B. Čižikai, L Paškauskienė, A.G. Tarvydai; $10 - J. 
Vingelienė. Aukas rinko: V. Baliūnienė, B. Kazlauskaitė ir M. 
Povilaitienė. Nuoširdus ačiū. 

• "Romuvos" valdyba dėkoja Birutės dr-vei ir "Šatrijos" 
skaučių tuntui už paaukotas naujas vėliavas ir $2000 auką 
naujiems vėliavų stiebams, kurie buvo įtaisyti šią vasarą "Ro
muvos" stovyklavietės 45 metų proga. Inf. 

Kalėdų senelis, atvykęs pasveikinti skautų.„ Kairėje - Kanados 
rajono vadas vs Romas Otto; dešinėje - "Sirvintos-Nemuno" 
tuntininkas ps Gailius Senkus 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Geriausiam 2007 metų Lietuvos sporti

ninkui krepšininkui Ramūnui Šiškauskui Vil
niuje geriausiųjų ša
lies sportininkų pa
gerbimo vakare įteik
tas kasmetis Lietu
vos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) 
prizas - Stanislovo 
Kuzmos skulptūra 
"Šaulys" bei kilogra
mas aukso, kurį skyrė LTOK rėmėjai. 

• Šeštą pergalę ULEB Eurolygos krepši
nio varžybose iškovojo Vilniaus "Lietuvos ry
to" krepšininkai. Sostinės komanda aštuntojo 
rato rungtynėse namuose rezultatu 75:62 dar 
kartą nugalėjo Milano "Armani Jeans" (Itali
ja) klubą ir išsaugojo pirmąją vietą B grupėje. 

• Vilniaus "Siemens arenoje" įvyko Lie
tuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) "Žvaigž
džių dienų" šventė. Rungtynėse Lietuvos stu
dentų rinktinė, vasarą iškovojusi pirmąją vietą 
pasaulio universiadoje, rezultatu 119:115 nu
galėjo Europos studentų čempionato ir pra
ėjusio sezono LSKL čempionus Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) krepšininkus. 

• Pekine (Kinija) vykusio pasaulio dvi
račių tako taurės varžybų antrojo rato moterų 
500 m atskiros pradmės lenk
tynėse Lietuvos atstovė Si
mona Krupeckaitė užėmė ant
rąją vietą. 24-erių metų lietu
vė nuotolį įveikė per 34.447 
sek. (vid. greitis - 52.254 km/ 
val.). Puikiai Pekine pasiro
džiusiai ir sidabro medalį iškovojusiai Simonai 
Krupeckaitei kita diena tapo juoda. Keirino 
rungties baigminėse lenktynėse ji pakliuvo į 
griūtį ir iš tako buvo išvežta į ligoninę. 

• "Lietuvos ryto" krepšininkai sėkmingai 
baigė Eurolygos varžybų metus. Vilniaus ko
manda devintojo rato B grupės rungtynėse iš
vykoje rezultatu 87:82 dar kartą nugalėjo Tel 
Avivo "Maccabi" (Izraelis) klubą ir šventė jau 
septintąją varžybų pergalę. 

• Nuolatinių Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) varžovų dvikovoje Vilniaus "Lietuvos 
ryto" komanda l}amuose rezultatu 74:64 
nugalėjo Kauno "Zalgirį" ir, laimėjusi visas 9 
rungtynes, tapo vienvalde LKL vadove. 

• Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis 
tapo Meksikoje vykusio jaunių (iki 18 metų) 

teniso varžybų "21 Copa Mundial Yucatan" 
vaikinų vienetų ir dvejetų nugalėtoju. 17-
metis lietuvis metus baigė būdamas pirmąja 
pasaulio jaunių rakete, pranešama Tarp
tautinės teniso federacijos (ITF) interneto 
tinklalapyje. To iki šiol nebuvo pasiekęs nė 
vienas Rytų bei Vidurio Europos šalies tenisi
ninkas. 

• Tarptautinės dviračių sporto sąjungos 
(UCI) paskelbtame dviračių tako moterų 3 
km asmeninių persekiojimo lenktynių įvertini
me lietuvė Vilija Sereikaitė užima pirmąją 
vietą. Ji turi 614 taškų. Antrąją vietą užima 
australė K. Mactier (600 t.). Trečioje vietoje -
šveicarė K. Thuerig (400 t.). 

• Čekijos sostinėje Prahoje vykusiose "K-
1 Prague 2007 Grand Prix" varžybose Lietu
vos bušido kovotojas Mindaugas Sakalauskas 
užėmė trečiąją vietą. 

• Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis 
tapo JAV, Floridos valstijoje, vykusio neoficia
laus pasaulio jaunių 
teniso čempionato -
"Orange Bowl" var
žybų (vaikinų iki 18 
metų) nugalėtoju. 
Baigmėje 17-metis 
lietuvis 6:3, 6:2 nuga
lėjo 30-ąją pasaulio 
raketę 16-metį bulgarą G. Dimitrovą. Ričardas 
su 1362.5 taškais tapo tarp jaunių pirmaujančiu. 

• Šiaulietė Iveta Dapkutė laimėjo Miami 
(JAV) vykusias "Junior Orange Bowl" varžy
bas, vadinamas neoficialiu pasaulio jaunių te
niso čempionatu. Baigmėje 14-metė L Dap
kutė 6:0, 6:4 įveikė amerikietę M. Puig. 

• Lietuvos moterų rankinio Didžiąją taurę 
antrus metus iš eilės iškovojo Vilniaus "VPU 
Šviesos-Eglės" komanda, atsakomosiose baig
mės rungtynėse svečiuose 32:27 nugalėjusi 
Vilniaus "Eastcon AG-Vilniaus kolegijos" 
rankininkes. 

• Rygoje vykusį uždarąjį Šiaurės Europos 
šalių klasikinių sportinių šokių čempionatą 
laimėjo Kauno "Sūkurio" šokėjai Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė. 

• Lietuvos futbolo komanda paskelbtame 
paskutiniame šių metų FIFA pasaulio rinkti
nių įvertinime per mėnesį uždirbo 5 taškus ir 
pakilo iš 61-os į 59-ą vietą. 

• Prancūzijoje vykusio antrojo Europos 
sąjungos moterų bokso čempionato svorio 
grupėje iki 57 kg Lietuvos atstovė Goda Dai
lydaitė laimėjo bronzos medalį. VP 

(Ntrs. DELFI) 

Lietuvis? Europietis? Jaunas ir veiklus! 
Lapkričio 21 dieną Vilniuje vyko diskusija "Tautinis identitetas daugiakultūriškumo są

lygomis: jaunimo organizacijų vaidmuo". Joje dalyvavo įvairių jaunimo organizacijų nariai, 
politikai ir visuomenės veikėjai. 

Pasak diskusiją pradėjusios organizacijos "Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas" nario 
Mariaus Ulozo, norėta aptarti lietuvio tapatybę ir savastį, Europinės tapatybės gimimą, švie
timo ir jaunimo organizacijų vaidmenį ugdant pilietiškumą. 

Diskusijoje pasisakęs LR seimo narys Algirdas Monkevičius pabrėžė, kad labai svarbu 
suvokti ir "pajausti" savo šalies istoriją, nes tai padeda geriau suprasti kas mes esame šian
dien ir kuria kryptimi mes kaip tauta turėtume judėti. Pilėnai, Margiris, kunigaikščiai - tai 
nėra tik tušti žodžiai, tai yra tautos simboliai ir archetipiniai elgesio modeliai, išreiškiantys 
mūsų vertybes ir požiūrį į gyvenimą. 

Pasak Šarūno Frolenko, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pirmininko, jau
nimo organizacijos turi atlikti ir atlieka ugdomąją veiklą, jos padeda atrasti ir puoselėti verty
bes. "Jaunimo organizacijų veikla remiasi trimis S - savarankiškumas, savivalda ir savano
rystė. Per savanorišką veiklą jaunimas atranda save ir išmoksta gyventi visuomenėje, būti ak
tyvūs ir pilietiški", - sakė LiJOT pirmininkas. 

Labai dažnai Lietuvoje be reikalo supriešinamos sąvokos "tautiškumas" ir "europietiš
kumas". Šioje diskusijoje atsiskleidė, kad svarbiausia žymė yra pilietiškumas ir aktyvus daly
vavimas bendruomenės gyvenime, nesvarbu ar bendruomene laikome savo kaimo gyvento
jus, ar visą Lietuvą, ar Europą. Todėl aktyviai veikdami savo ir bendruomenės labui, puoselė
dami savo tapatybę, mes tapsime ne tik geresniais lietuviais, bet ir geresniais europiečiais. 

Baigdamas diskusiją M. Ulozas pasiūlė būdą kaip įtvirtinti europietišką tapatybę: 1) su
kurti bendrą Europos futbolo rinktinę; 2) žemės ūkiui skiriamas ES biudžeto lėšas skirti švie
timui bei ambicingai visatos programai, kuri leistų mums didžiuotis tuo, kas esame. 

Diskusijoje dalyvavo didžiausios nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjungos Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) narės: Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas (JMB), 
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga (LJSS), Jaunieji krikščionys demokratai (JKD), 
Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) ir Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija 
(LJEF). 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) - didžiausia nevyriausybinių jaunimo or
ganizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 55 tautines jaunimo organizacijas ir regionines jau
nimo organizacijų sąjungas. 

Daugiau informacijos apie diskusiją teirautis: Marius Ulozas, "Jaunimo mainai ir bend
radarbiavimas" valdybos narys (marius.ulozas@gmail.com) 



Kalėdos Anapilyje 
Gruodžio 16-osios rytą ne vienas, pažiūrėjęs pro langą ir 

išvydęs anksti atėjusios rūstuolės žiemos supustytą sniegą, 
vis dar besiverčiantį iš aukštybių, juo užpiltus kelius, svarstė, 
ar važiuoti į Anapilį, kur Jaunų šeimų sekcija rengia vaikams 
Kalėdų eglutės šventę, ar būti namie? 

Vis dėlto susirinkusiųjų, kurie buvo pasitikti vienos iš 
šventės organizatorių, Zitos Kružikienės, didžiojoje Anapilio 
salėje buvo nemažai: Anapilio parapijos klebonas kun. V. 
Staškevičius, prel. J. Staškevičius, kun. K. Kaknevičius, ma
mos, tėtės ir daug vaikų. Scenoje, kad kiekvienas matytų, 
buvo prakartėlė, bylojanti apie svarbiausią šventės priežastį, 
puikavosi papuošta eglutė, ne vieną vaiką viliojo prie jos su
dėtos dovanos, grojo linksma lietuviška muzika, o salėje prog
ramos laukė ir žiūrovai, ir dalyviai. Muz. V. Ramanauskui 
grojant, kitai šventės ruošėjai - Janinai Dzemionienei - va
dovaujant, pradėjo suktis ratelis. Graži mūsų šeimynėlė šian
dien susirinko, - dainavo vaikai, o kartu su jais - ir kiti šven-

Anapilio Kalėdų eglutėje pasirodė D. Botyrienės vadovau
jama grupė "Žalios lankos" su spektakliu "Eglė žalčių ka
ralienė" Ntr. R. Kružiko 

tės dalyviai. Lietuviuko rankelė kito lietuviuko rankoje. Ma
žas delniukas didesniame. Lietuviškas žodis - vienų išdainuo
tas, kitų išgirstas, kad būtų ištartas vėliau. ~aidimas po 
žaidimo. Ratelis po ratelio - kaip didelė šeima. Sitaip gimsta 
bendrumo jausmas)r suvokimas, kas mus vienija - kalba, 
kultūra, tradicijos. Sitaip gyvuoja ir stiprėja bendruomenė. 

Scenoje pasirodžius Daivos Botyrienės vadovaujamo 
dramos būrelio "Zalios lankos" dalyviams, žiūrovai susirinko 
arčiau prie scenos, nes pamatyti ir išgirsti buvo ką: parodyta 
ištrau!rn iš šiuolaikinio miuziklo pagal Kazio Inčiūros pjesę 
Eglė Zalčių karalienė, kuriam muziką parašė Valdas Rama
nauskas. Juoda kaip naktis skraist~ apsigobusi Naktonė (Jo
vita Gudelytė ), labai karališkas Zilvinas (Antanas Waso
wicz), jūros vandenų spalvos suknele aprengta ir gėlėmis 
vainikuota Eglė (Daiva Ramanauskaitė) ir šiuolaikinėm 
sukniom pasipuošusios jos seserys (Anikė Rudnitsky ir Ind
rė Ramanauskaitė) žiūrovams padovanojo ištrauką iš visiems 
gerai žinomos ir tikriausiai pačios gražiausios lietuvių liau
dies pasakos pagrindu sukurto veikalo ir žiūrovus sužavėjo 
sugebėjimu tai atlikti. 

Anapilio vaikų choras "Gintarėliai", kaip sakė jų vadovė 
Deimantė Grigutienė, išmoko naujų dainų ir giesmių, kurias 
šventės dalyviai išgirdo. Visų veidus nušvietė šypsenos, kai 
uždainavo dar trejų metų neturintis Jokūbėlis Bansevičius: 
Op, op, opa pa, tai pupelė tai pupa, kai dainavo keturmetė 
Aistė Minkevičiūtė ir penkiametis Andrius Kružikas. Žino
ma, jų ir visų "Gintarėlių" dainos palydėtos plojimais, žiū
rovai dainavo kartu su jais, nebesidairydami pro langus į 
dūkstančią žiemą ir nors tuo metu primiršę apie laukiančią 
kelionę namo. 

Blykčiojo fotoaparatų šviesos, dūzgė filmavimo kameros, 
suposi daina, degė ugnelė ant kalėdinio torto vaikams -
Anapilis šventė Kalėdų eglutės šventę„. Sušildyti tokios 
gražios programos, visi sulaukė Kalėdų senelio, kuris, ži
noma, kiekvieną vaiką apdovanojo su palinkėjimais. 

Popietei pasibaigus, vaikais vedini ir nešini dovanomis 
bei gera nuotaika, Kalėdų eglutės šventės dalyviai brido per 
sniegą iki savo mašinų, braukė nuo jų žiemos užvožtas 
sniego kepures, ir nebeatrodė, kad žiema tokia rūsti - tik gal 
net ir linksma išdaigininkė„. Kaip mūsų vaikai... 

R. Žemaitytė-De Iuliis 

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Diena, tapusi istorija. Lietuvos vaikai pagerbia 1991 metais sausio 13-ją žuvusių po sovieti
niais tankais tautos laisvės gynėjų atminimą. Inesos Zagorskytės pieš. (Alytus, Putinų viduri
nė mokykla) 

Kalėdos Maironio mokykloje 
Toronto Maironio mokyk

los mokiniai rinkosi į 2007 
metų Kalėdų eglutės šventę. 
Ją ruošė mokytojų padėjėjos 
sesutės Rūta ir Ramunė Sa
monytės, Julija Valiulytė, Alek
sandra Valaitytė, o scenarijų 
šventei parašė Jūra Sondaitė. 
Kalėdines daineles dainavo 
mokyklos mažieji, o visus pra
linksmino Astridos Lindgren 
knygos vaikams Karlsonas, ku
ris gyvena ant stogo motyvais 
vaidinimėlis atliktas mokinių, 
padedant Inai Sungailienei, 
paruoštas mkt. Daivos Boty
rienės, kuri pati labai nuo
taikingai suvaidino auklės 
Freken Bok vaidmenį. Visa 
mokykla šoko kartu su šokių 
mokytoja Violeta Kašina, gie
dojo Kalėdų giesmes, laukė ir 
sulaukė Kalėdų senelio ir jo 
dovanų, o po to sugrįžę į savo 
klases su kalėdiniais linkėji
mais laužė kalėdaičius, pada
lintus prel. Edmundo Putrimo 
ir seselės Paulės. 

Daina Vilkelytė su nameliu 

Matas Zenkevičius su savo 
rankų darbeliu 

Po šventės aštuntokams nameliu debesėlyje arba pa
įprastų pamokų nebuvo - jie skendusį gėlėse, Sniego seniu, 
nei rašė, nei skaitė, o pati kla- paukščiuku ar mėgstamiausiu 
sė atrodė kaip Kalėdų senelio gyvulėliu, saulute ar žvaigžde 
dirbtuvės, kur nykštukai plu- -viskuo, ką tik vaiko vaizduo
ša, ruošdami kalėdines dova- tė sukuria. Žinoma, galima 
nas: čekšėjo žirklės, lašėjo kli- parduotuvėje nusipirkti labai 
jai, ant stalų vyniojosi siūlai ir gražių, auksu žibančių papuo
gulė spalvotas popierius, o šimų, tik jie neskleis šilumos, 
rankose atsargiausiai buvo lai- kaip tie, su meile pasidaryti 
komas kiaušinio lukštas. Jį ga- pačių. Pamėginkite ir įsitikin
lima paversti kuo tik nori: site patys. RZ 

Puošime eglutę 

Aštuntokai su Kalėdų seneliu ir jo krepšiu 
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"' :MIRTIES PRANESIMAS 

A t A . "' . 
ADELE RASKAUSKIENE 

miri 2008 m. sausio 6 d. 

Giliame liūdesyje paliko sūnus Vygantą ir Petrą 
su šeimomis. Pašarvota "Turner & Porter'' laidotuvių 
namuose, Roncesvalles gatvėje. Lankymas sausio 9, 
trečiadienį, 7-9 v.v. Laidotuvių Mišios bus atnašauja
mos sausio 10, ketvirtadieni, 10 v.r. Prisikėlimo para
pijos šventovėje. Laidojama šv. Jono lietuvių kapi-
nėse. ŠEIMA 

A t A 
MAGDALENAI PAZNĖKIENEI 
mirus, mūsų draugijos narei dukrai ANELEI PAJAU
JIENEI, sūnui KAZIMIERUI PAZNĖKUI, vaikaitei 
TERESEI BRAžuKIENEI ir jų šeimoms bei gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius 

A t A 
MAGDALENAI PAZNĖKIENEI 

iškeliavus amžinybėn Punsko krašte, 
reiškiame gilią užuojautą dukrai ANELEI PAJAU
JIENEI su šeima, sūnui KAZIMIERUI PAZNĖKUI 
su šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems -

Lietuvos kankinių parapijos choras 

~W~\I~ 

DENI.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 753 ... 5577 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-t;;i-7~~---\l}-~- J~<.,'::::....~~· 

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. 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. sausio 16 d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mūsų pagrindinę raštinę 

PRISTATYTI iki 

NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head office. 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
OLGA SEDUIKIENĖ 

mirė 2007 m. gruodžio 16 d. po sunkios operacijos. 
Gyveno Tillsonburg, ON, buvo 82 metų amžiaus. 
Liūdi dukros Ruth Gugliehni su vyru Tito ir vaikai 
Kristin ir Peter; Irena Xanthos ir vyras Constantine 
bei jų sūnus John; sūnus Edvardas Seduikis. Velionė 
palaidota 2007 m. gruodžio 21 d. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, ON, apeigoms vadovaujant kle
bonui kun. Ron Mohr iš Tillsonburgo. 

AtA 
v "' 

dr. PETRUI LUKOSEVICIUI, 
pavyzdingam tėvui, seneliui ir ilgamečiam veikėjui, 
iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame jo dukras 
RASĄ ir INĄ su šeimomis, jo seseris bei visus arti-
muosius-

Salomėja Sakalienė ir Jonaičių šeima 

AtA 
VACLOVUI ANSKIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiam.e jo dukrą, mūsų narę, VIDĄ 

STANEVIČIENĘ, jos šeimą bei visus artimuosius -

Kanados Tėvynės sąjungos skyrius 

• Paminklai (granitas, bronza, medis) 

•Nemokami paminklų projektai , 

konsultacijos 

• Skulptūros (paminklinės ir 
dekoratyvinės) 

r.;;;,::~~~~ 
•Telefonas (905) 510-4707 

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

Fondas 
Fow1dation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jilsif sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2. 09 min. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime ji 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 . 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus . 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario MSN 3P7 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Kalėdinė sriuba 
Vtlniuje gruodžio 4 d. prasi

dėjo tradicine tampanti lab
daringa veikla "Kalėdinė sriu
ba''. Po šv. Mišių Bernardinų 
šventovėje veikla persikėlė i Sa
vivaldybės aikštę, kur vakare 
surengtas Neringos ir "Tule 
bim.-bam" koncertas. Kalėdinės 
sriubos ragauti ir aukoti kvietė 
Maltos ordino ambasadorius 
Lietuvoje grafas Daugias fon 
Saurma, seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas, Vilniaus 
miesto meras Juozas Imbrasas, 
Lietuvos kariuomenės vadas 
Valdas Tutkus, brolis Astijus. 
Antrus metus rengiama veikla 
baigsis antrąją Kalėdų dieną. 

Veiklą rengia Lietuvos ra
dijas ir televizija kartu su Lietu
vos Maltos ordino pagalbos tar
nyba bei broliais bemardinais. 
Siekiama padėti neįgaliems, 
vienišiems, senyviems žmo
nėms, kurie skursta, stokoja 
materialinės ir dvasinės pa
ramos. 

Iki Kalėdų Lietuvos televi
zijos ir Lietuvos radijo laidų ve
dėjai virė sriubą ir kvietė ja vai
šintis praeivius devyniuose Lie
tuvos miestuose: Vtlniuje, Klai
pėdoje, Marijampolėje, Vilka
viškyje, Kaune, Kaišiadoryse, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir Ro
kiškyje. Ragaujantys sriubą bus 
raginami aukoti skurstantiems 
ir Maltos ordino pagalbos tar
nybos globojamiems žmonėms. 

LGmCiinios 

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

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
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 
Toli free 1-800 361-9487 

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

BDTwo1·ldT1·a.Te1 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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LengrumM iT IJm.r ~ leUli:iasi i imnf ... 
Lai 11w tat nuDentti ;rUSlf tklnu.r;,. ilgam apsigyvena k8tWUfe iirtlia •.. 

BRANGUSIS MŪSŲ DĖDE JUOZAI PETRONI! M1EL1EJ1 PUSSESERE RŪTA, 
PUSBROLIAI RIČARDAI, RAIMONDAI IR. MYKOUI SU mIMOMIS, 

GEROD GIMINAFl'E DANUTE SMILGEYIČIENE! 
šv. Kalėdų dvasia apgaubia mus savo lvie.sa iT norime bent mintimis ar nuoširdumo žo

džiais pasiekti kiekvieno artimojo sielą, paliesti jos tauriausias stygas, ištam padėkos ir meilės 
žodi, palinkėti ramaus džiaugsmo iT weikatos. 

Brangieji! Nors jau ži.emužė ir gyvename Kalėdų džiaugsmu, mes džiaugiamės vasaros jspū
diiais, patirtai.fJ Kanadoje. Ačiū dėdei ir visiems giminaičiams už gautą visam gyvenimui dowmq 
- ~Jūsų l.emėje, gra1.aus gyvenimo, tvarkos iT rūpinimosi bnogumi pavyzdiiu, aplanky
tas ;iymias vietas. Bet giliausiai jstrigo sutiktieji mylimi bnonės, liltas pasibuvimas pusbrolių lei
mose. Jautėme tiek daug dėmesio, rūpeslio ir lirdie.s gerumo spindulių! ~iTrlyse visada likr 
neubnirštamas Jvie.sio.s dėdienės Danutės Petroni.enės mirties mainių paminijimas ... 

Ačiū Jums už viską! Mylime Jus, Ugimės Jūsų visų! 1l visos širdies linkime lietuviškos stipry
bės, dangilkos ramo;bės, prasmin&ų dienų ateinančiais metais! Būkite sveiki ir laimingi, lanko
mi geTŲjų angelų iT sėkmės aitvarų! 7b paties linkime ir visai lietuvių bendruomenei. 

Su meile ir pagarba- MASIUUŲ ŠEIMA IŠ LIETUVOS 

"Su viltimi į ateitį" - Sendraugių vakaronė 
su Vitu Underiu iš Detroito 

Turonto Sendraugių ateitininkų iniciatyvi- yra ne tiek akademinės žinios, kiek Įgūdžiai bei 
nė grupė rengia įdomią dviejų dalių vakaronę teigiamas požiūris i vaikus su negalia, kuriuos 
su Vitu Underiu iš Detroito šeštadienį sausio atvykę pedagogai modeliuojame lietuviams ko-
26, 6.30 val. va.L Prisikėlimo parapijos .kavinėje legoms ... Visi šie veiksmai atgaivina vilti ir ska
(lslington & Bloor) ir kviečia visuomenę daly- tina uf.sidegimą, iš kurio gimsta noras būti mo
vauti. Pirmoje dalyje Vito pranešimas su vaizda- k:ytoju, ypatingai kai tas noras pradeda blėsti 
juoste apie jo 7 metą savanorišką veiklą su ne- stovint prieš vidinius bei išorinius iššūkius". Ši 
Įgaliais vaikais Uetuvoje; antroje dalyje - sto- savanoriška veikla tiek paveikė Vitą, kad jis jau 
vyktos dainų prisiminimų va.karas, kutj ves Vi- 7 metai iš eilės savo vasaros atostogų da.Ų skiria 
tas ir Ramūnas Underiai. Bus užkandėliai ir tai veiklai. Jo vizija aiški - sėkmingai įjungti 
gaivinantys vaisvandeniai. Įėjimas laisva auka žmones su negalia į paprastą žmonių berutruo
prie durų. menę. Thi didžiulis iššūkis krašte, kur dešimt-

Vitas Unde!ys baigė Loyola universitetą įsi- mečiais šie žmonės nebuvo traktuojami kaip 
gydamas bakalauro laipsnį iš psichologijos. bendruomenės dalis, bet kaip kaąas šalia jos -
Mokslus tęsė "University of Illinois at Chica- nusplėtas ir nematomas reiškin)'S. Sio jauno vyro 
go", kur įsigijo magistro laipsnį specialiosios uf.sidegimas bei gyva patirtis .žada labai įdomų 
pedagogikos srityje. Šiuo metu dirba Farming- vakarą, kuris, rengėjai tikisi, susilauks plataus 
ton, MI, bendro lavinimo mokykloje. Jo užduotis visuomenės dėmesio. 
- ijungti vaikus su kompleksine negalia i bendro Šalia pranešimo, Vitas taip pat sutiko vaka-
lavinimosi klases. ronės antroje dalyje pasidalinti su mumis savo 

Prieš 7 metus Jrun. Antano Saulaičio, SJ, antru talentu muzikos srityje- savo gražiu bal
pakalbintas, Vitas sutiko vasaros metu vykti į su bei jo sukurtos muzikos/damų atlikimu. Kar
"Vilties stovyklą" Giruliuose, Uetuvoje ir tuo tu su savo vyresniuoju broliu Ramūnu, jis žada 
prisidėti prie ten vykdomos APPLE programos. stovyklinių dainų prisiminimų bei naujos k.ūry
APPLE kursai teikia progą užsieniečiams mo- bos kupiną vakarą. Tikimės, kad šis suėjimas 
kytojams/pedagogams, t.t. pasidalinti savo pa- praskaidrins niūrų, šaltą žiemos vakarą, atneš
tirtimi su Lietuvos mokytojais. Vitas sako: damas visiems vilties, šviesos bei gražios mu
"Svarbiausia, kuo galiu pasidalinti Lietuvoje, zikos kupiną vakaronę. Lauksime visų! 

1bronto Sendraugiai ateitillinkai 
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~ TAUTOSFONDAS i i nuoširdžiai linki savo nariams, rėmėjams, ~ 
~ bendradarbiams ir visiems lietuviams 1 
i linksmų šv. CJ\elėdų ' t ir laimingų 2008-ųjų metų.~ 
t Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, Į 

~ kviečiame Jus ir toliau savo aukomis remti ~ 
~ Tautos fondo kilnius lietuviško švietimo i 
~ ir kultūros projektus. Jt 
t TAUTOS FONDAS, 307 West 30th St., New York, NY 10001-2703 J 
~~ TEL: (212) 868-5860 FAX: (212) 868-5815 d l El.paštas: info@tautosfondas.org Tinklalapis: tautosfondas.org 

~-~~-~~-~~-~~--~~-

r 
l 

l 

- - - - - - - ~, 
TEVISKES ZIBUBIAI 1 
THE LIGHTS OF HOMELAND 

Metinė prenumerata: l 

l 
$70 - reguliari (paprastu paštu) • $120 - reg. (l klasės paštu) l 
$90 - garbės (paprastu paštu) • $140 ·garbės (l klasės paštu) 

Oro paštu j užjūrius · $170, paprastu paštu · $90 (Kan. dol.) l 
l JAV: $90 - reguliari, $110 - garbės • $150 - l klasės paštu 

JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais l 
l Vardas, pavardė ........................................................... . 
l Adresas .......................................................................... l 

l ........................................................................................ l 
. ........................................................................................ l 

l Siunčiu prenumeratą ................. dol., auką ............ dol. 

Laikraščio adresas: TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI l 
l 2185 Stavebank Rd. , Mississauga, ON, L5C 1T3, Canada 

l 

l 

El. paštas: tevzib@rogers.com 

Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 
Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

siunčiami nemokamai šešias savaites 

~--------

l 

l 
..l 

Advokatas l AUKOS l CLEAN FOREVER. Valome ki· 
Umus, lllinkštus baldus ir au
tomobilių 'ridq naųju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
dliiaa per 1-2 val Labai gera 
kogbė. 416 503-1687. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mall, 6th Floor, Tt)Tonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

WATERSIDE DENTAL 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evan$} 
Savininkas Jurgis Kullešius 

ONl'ARIO PROVINCUOS KVA
LIFIKUOTA MOKYTOJA, tu· 
rinti 7 metq patirties pradilos 
moqkloje, priima mokinius 
vakarais/savaitgaliais padėti 
atlikti užduotas pamokas bei 
Įveikti š.tetimo programų rei
kahnimus, ir stiprinti aųlq 
kalbą (ESL). Skambinkite Aud· 
rai teL 416 8854020. 

Uetuviq kredito kooperatyvas TALKA, veikiantis Hamiltone, 
ON, Tėviškės iiburiams paremti paskyrė $2000. Savaitraščio leidė
jai, nuoširdžiai dėkodami už stambią auką. jaučia malonų paska
tinimą išlaikyti lietuvišką spaudą ir toliau tęsti pradėtus darbus. 

Lietu'riq lluteronq Išganytojo parapijos Moterų draugi.ja 
Tėviškės iiburių leidybą parėmė $400 auka. Už malonų dėmesį ir 
darbų įvertinimą savaitraščio leidėjai nuoširdžiai dėkoja. 

A.a. Kostui Bubeliui mirus, užjausdami jo brolį Vytautą Bu
belį su šeima, Gerda ir Albinas Tarvydai Tevilkės žiburiams 
aukojo $30. 

Vietoj kalėdiniq sveikinimų atvirukais įsirašė i bendrą svei
kinimą ir paaukojo Tėvilkės žiburiams: $50 - Feliksas Mockus ir 
vaikai Jonas, Vytas ir Lina; $40 - Silvija, Arūnas, Danielius ir 
Antanas Staškevičiai, St. Jeal4 Que; $30-Vytautas MontYilas, Elena 
Bersėnienė ir vaikai; $20 - Nijolė ~ė, Alfredas Bražys, Ginta
ras, linas, Gailutė ir jų šeimos. 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

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

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd„ Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa· 
ripinu keliaujantiems i užsieni 
ir atvykstantiems Į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rnsinui tel. 
416 588-2808 (m. 26) šiokia
dieniais, darbo "111andomis. 
JO'IVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, 'Vidaus sienų 
(clrywall), dalymo, plyteliq dė
jimo, elektros Įvedimo, "plum· 
bing" darbus. Skambinti Algiui 
teJ. 905 824-9821 arba 416 882· 
8531. 

PRIMENAME, 
kad aprėminti skelbimai, ku
riems .reikalingas didesnis plo
tas, priimami vėliausiai iki ket
virtacliuio 12 v.d., jeigu nori· 
ma JĮ s'elbti ateinanlios sa
mtės TZ numeryje. 

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. 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

• Lietuvoje mirė a.a. Jonas 
Kaknevičius, brolis mūsų kun. 
Kazimiero Kaknevičiaus. 

• Lietuvoje mirė a.a. Zig
mas Mickevičius, tėvelis mūsų 
Delhi parapijiečio Egidijaus 
Mickevičiaus. 

• Punsko krašte mirė a.a. 
Magdalena Paznėkienė, mama 
mūsų parapijiečių Anelės Pa
jaujienės ir Kazimiero Paznėko, 
o taipgi močiutė Teresės Bra
žukienės. 

• Toronte yra mirusi a.a. 
Laima ŠVėgždaitė, 60 m. amžiaus. 
Jos pusbrolis yra buvęs Popiežiš
kosios šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos Romoje rektorius prel. Algi
mantas Bartkus. 

• Sausio 7, pirmadienį, iš 
mūsų parapijos palaidotas a.a. 
Petras Gurklys, 95 m. amžiaus. 

• Praeitą sekmadienį Lie
tuvos kankinių šventovės salėje 
po Mišių visus vaišino kavute ir 
pyragaičiais Anapilio moterų 
būrelis. 

• Praeitais 2007 m. Lietu
vos kankinių šventovėje pa
krikštyti 6 kūdikiai ir 2 vaiku
čiai, Sutvirtinimo sakramentą 
priėmė 13 jaunuolių, susituokė 
l pora ir palaidoti 24 mirusieji 
(20 iš jų - mūsų parapijiečiai). 

• Naujųjų metų dieną pa
rapijiečius Naujųjų metų suti
kimo vaišių "likučiais" ir kava 
vaišino Anapilio moterų būre
lio pirm. Regina Celejewska su 
talkininke Terese Spuduliene, o 
gėrimų "likučiais" rūpinosi Jo
nas Ažubalis. 

• Parapijos metinis susirin
kimas bus sausio 27, sekmadie
nį. Prašome visas parapijos ta
rybos sekcijas iki to laiko su
šaukti po vieną paskutinį savo 
posėdį ir jame pasiruošti susi
rinkimui. 

• Po 20 su viršum metų 
darbavimosi mūsų klebonijoje, 
nuo Naujųjų metų pradžios į 
pensiją išėjo mūsų klebonijos 
šeimininkė Danutė Ramanaus
kienė. Visi klebonijos kunigai 
jai nuoširdžiai dėkoja už tokį 
sąžiningą, pasiaukojantį darbą 
ir linki Visagalio palaimos bei 
sveikatos. 

• Mūsų naujoji klebonijos 
šeimininkė nuo dabar yra Edita 
Rita Degutienė, prieš kurį laiką 
su vyru atvykusi iš Lietuvos. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Vytės Nemunėlio kny
gelę Meškiukas rudnosiukas ir 
Richard Scarry Mano žodynas. 

•Mišios sausio 13, sekmad.: 
9.30 v.r. už Ireną Duklienę; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje sausio 13, 
sekmad.,v2 v.p.p. už a.a. Petrą 
ir Ireną Simonėlius; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje sausio 
12, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Vi
toldą Čiuprinską. 

Lietuvos vaikučių savait
raščiui Kregždutė $60 aukojo T. 
Kalvinskienė. 

Kauno Vaikų dienos cent
rams $60 aukojo T. Kalvinskienė. 

7-tasis Baltiečių filmų fes
tivalis įvyks Toronte sausio 
11-13 d.d. NFB Mediatheque 
patalpose, 150 J ohn St. (prie 
Richmond g.). Sausio 11, 
penktad., 7 v.v. - estų filmas 
"Fed Up", šeštad., 6 v.v. - lat
vių "Lotte from Gadgetville" 
ir sekmad., 6 v.v. - lietuvių 

"Anastasia". Visi su angliškais 
parašais (sub-titles). Tel. 416 
973-2187. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Prisikėlimo parapija ir 

joje dirbantys pranciškonai, 
pradedant Naujuosius metus, 
sveikina visus lietuvius ir linki 
gausios Dievo palaimos. 

• Praeitą sekmadienį per 
Mišias giedojo parapijos vaikų 
choras, o ateinantį sekmadienį 
giedos "Volungės" choras. Prieš 
Bernelių Mišias kalėdinės mu
zikos koncertą atliko ir per 
Mišias giedojo "Sudėtinis" pa
rapijos choras, parapijos vaikų 
choras; solo giedojo A. Puo
džiūnienė, D. Radtke, A. Radt
ke, D. Viskontienė, l. Viskon
taitė-Bristol, J. Krikščiūnaitė ir 
D. Paškauskaitė. 

• Gruodžio 20 d. palaido
tas a.a. Vaclovas Anskis, 94 m. 
Paliko dukrą Vidą Stanevičienę 
su šeima. Gruodžio 28 d. palai
dotas a.a. dr. Petras Lukoševi
čius, 87 m. Paliko dukras Rasą 
Kurienę ir Iną Sungailienę su 
šeimomis ir seseris M. Povi
laitienę, Eugeniją Juodienę ir 
Karoliną Kubilienę su šeimo
mis. Lietuvoje mirė a.a. Kuni
gunda Degutienė, Birutės Poš
kienės sesuo. Bostone mirė 
a.a.Zuzana Rajeckienė, Algio 
Simanavičiaus ir kun. Aug. Si
manavičiaus, OFM, sesuo. 

• Pasauliečių pranciškonų 
narių Mišios ir susirinkimas 
vyks "Vilnius Manor" patalpo
se šį ketvirtad., sausio 10, 10 v.r. 

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija sausio mėnesį veda 
vartotų batų vaikams vajų. Kas 
tokių batų turi, yra prašomi 
įdėti į dėžę, kuri stovi šventovės 
prieangyje. 

• Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos po švenčių 
pertraukos vėl prasidės sekma
dienį, sausio 13, įprasta tvarka. 
Seselė Paulė (416 533-8006) rū
pinasi Pirmos Komunijos pa
mokų reikalais, o Aldona Bu
bulienė (416 236-1236) koordi
nuoja Sutvirtinimo sakramento 
pamokas. 

• Jei kas norėtų papildyti 
2007 m. aukas parapijai, vie
nuolynui ar kitiems labdaros 
darbams, mokesčių įstatymai 
leidžia tai padaryti iki sausio 
mėnesio pabaigos. 

• 2007 m. parapijos aukų 
vokeliai šį ir ateinantį sekma
dienį dar bus išdėstyti ant stalų 
šventovės prieangyje. Prašom 
juos pasiimti sau ir, jei galima, 
savo kaimynams ar pažįsta
miems, kad parapijai nereikėtų 
jų siųsti paštu. 

• Parapijos sekmadienių 
biuletenį lietuvių ir anglų kalba 
parapija siuntinėja elektroni
niu paštu. Norintys jį gauti yra 
prašomi palikti savo el. adresą 
parapijos raštinėje. 

• Lietuvos pranciškonų 
šventkelionė į šv. Žemę vyksta 
sausio 9-19 d.d. Ten jie lanko 
šv. vietas ir leidžia laiką susi
kaupime ir maldoje. Prie jų pri
sidėjo ir Toronto vienuolyno 
viršininkas kun. Jonas Šileika, 
OFM, ir Hamiltono klebonas 
kun. Audrius Šarka, OFM, ir dia
konas Bernardas Beliekas, OFM. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 13: 8 v.r. už žuvusius prie 
Vilniaus televizijos bokšto lie
tuvius; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
a.a. Danutę Keršienę - 2 met., 
už a.a. Alfonsą Balnį; 12.15 v.d. 
už a.a. Juozą ir Paulę Sičiūnus. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, sausio 13, 
11.15 v.r. žodžio pamaldas veda 
parapijos sekretorius Paulius 
Kravecas. 

• Sekmadienį, sausio 20, pa
maldų nebus. Sausio 27 d., 11.15 
v.r. pamaldas veda klebonas. 

• Mažlietuvių organizuoja
mas tradicinis Užgavėnių "Šiu
pinys" įvyks vasario 5, antradie
nį, 7 v.v. Lietuvių Namuose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 6 d. LN svetainėje 

pietavo 125 svečiai. 
• LN valdybos posėdis -

sausio 9 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
• Bare "Lokys" galima ste

bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311 arba į barą tel. 416 
534-8214. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

A.R. Puteriai - $300; kredito 
kooperatyvas TALKA - $50; K. 
V. Gapučiai - $30. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas. Jos priima
mos Toronto Lietuvių Namų 
raštinėje, Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose, arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdara, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON. 

Maironio mokyklos žinios 
• Po atostogų laukiame 

mokinių sausio 12 d. Galėsime 
pasidalinti kalėdiniais įspūdžiais 
bei pamatyti draugus, kurių pa
siilgome ... su kuriais pasišnekė
sime lietuviškai. 

• Maironio mokyklos mo
kytojai liūdi kartu su mkt. Ina 
Sungailiene, netekusia tėvelio, 
visuomenininko a.a. Petro Lu
koševičiaus. Živilė 

Torontietė Caroline Bates 2007 
m. baigė Queen's universitetą 
Kingstone, ON, įgijusi geologi
nės inžinerijos laipsnį aukš
čiausiais pažymiais (First 
Class Honours). Ji dabar dirba 
savo srityje Vankuveryje BGC 
Eng. Inc. firmoje inžiniere, ža
da ateityje įsigyti magistro 
laipsnį. Caroline baigė ir dirbo 
Toronto Maironio mokykloje, 
šoko "Atžalyno" tautinių šokių 
grupėje, stovyklavo "Kretin
gos" jaunimo stovykloje. Grojo 
smuiku, pianinu ir obojumi. 
Buvo aktyvi lietuviškame gyve
nime. Laisvalaikiu nuo 8 m. jo
dinėjo ir dalyvaudavo jodinėji
mo rungtynėse. Šeima jai linki 
geriausios sėkmės. 

Šiais metais Montrealio 
lietuviška radijo valandėlė žen
gia į savo gyvavimo 45-sius me
tus. Ją galima girdėti visame 
pasaulyje kiekvieną antradienį 
per internetą www.cfmb.ca. 
Rytų Kanadoje, JAV ir Floridoj 
ji girdima 11 v.v., Vakarų 
Kanadoje ir JAV, 9 v.v. Lietu
voje 7 v. ryto. L.S. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Bernelių Mišios Aušros Vartų šventovėje įvyko gruodžio 
24 d., 10.30 v.vak. Susirinko per 100 žmonių. Buvo gražiai 
papuoštas zakristijono Antano J. Mickaus altorius ir prakartėlė. 
Svietė Lietuvių mokyklos eglutė. Prieš Mišias vyko pusvalandį 
trukęs kalėdinis koncertas. Giedojo parapijos choras, gitara 
skambino Danielius, Antanas ir Romas Staškevičiai, giedojo 
Mamos ir vaikų chorelis. Vargonavo parapijos vargonininkas 
Aleksandras Graziani, dirigavo Antanas J. Mickus ir muz. 
Aleksandras Stankevičius. Giesmės labai gražiai skambėjo. Mi
šias atnašavo klebonas kun. Gediminas Mieldažis, skaitovai dr. 
J. Mališka ir Donaldas Giedrikas. Po Mišių buvo vaišės parapi
jos salėje. Jas paruošė Petras Paulauskas talkinant parapijos 
komitetui. AJM 

Aušros Vartų šventovėje Sausio 13 d. bus atnašaujamos 
jaunų šeimų Mišios. Po Mišių salėje įvyks dėl pūgos atidėta li
tuanistinės mokyklos Eglutė. Visi kviečiami pasigėrėti ir pasi
džiaugti vaikų paruošta programa. 

Aušros Vartų parapijos susirinkimas numatomas kviesti 
sausio 27 d., po 11 val. Mišių. Bus pateikta 2007 metų finansinė 
apyskaita. 

A.a. Juozas Keršys, 87 m. amžiaus, mirė sausio 4 d. Gedu
linės Mišios buvo atnašaujamos sausio 7 d., 10 val. Velionis bus 
laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, ON. Liūdi 
žmona Anelė, sūnūs Juozas ir Andrius, duktė Teresė Mickienė 
(Antanas) ir vaikaičiai Paulius ir Antanas. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Kūčių vakare parapijos choras su chorvedžiu Aleksandru 

Stankevičiumi atliko trumpą religinį koncertą prieš Bernelių 
Mišias. Giedojo Rasokit, dangūs, Mes girdėjom angelus, sol. 
Guy Zenaitis O Holy Night. Giedant JYliąją naktį išėjo iš zak
ristijos kleb. kun. Aloyzas Volskis ir skaitovas Zigmas Skučas. 
Per šv. Mišias choras pagiedojo chorvedžio A. Stankevičiaus 2 
kompozicijasAleliuja ir Sventas. Sol. Guy Zenaitis giedojo Pa
nis Angelicus. Mišioms baigiantis giesmė Linksmą giesmę 
stipriai skambėjo šventovėje. Ji buvo labai gražiai papuošta 
puansetijomis, aukotomis Louise ir Romo lšganaičių. Parapi
jiečiai ir svečiai po Mišių salėje vaišinosi parapijos komiteto 
paruoštais užkandžiais, vynu ir kava. 

Metinis parapijiečių susirinkimas įvyko sekmadienį, sau
sio 6, po šv. Mišių. Prieš susirinkimą Joana Adamonytė, buvusi 
šimtmečio rengimo komiteto pirmininkė, padarė finansinį 
pranešimą. Iškilmingas šimtmečio minėjimas pasisekė - ne tik 
gausiu dalyvavimu, bet ir finansiškai. Liko pelno, tai komitetas 
numato pataisyti mikrofono sistemą šventovėje ir pagerinti ap
švietimą salėje. Administratorė Alice Skrupskaitė pradėjo su
sirinkimą, paaiškino darbotvarkę ir pakvietė kleboną kun. 
Aloyzą Volskį sukalbėti maldą. Linda Visockaitė-Poole, 
parapijos sekretorė, buvo pakviesta parašyti protokolą. Jeanne 
Benienė ir Roma Lietuvninkaitė-Pingitore sutiko tikrinti rin
kimų rezultatus. Parapijos sekretorė pranešė, kad Alice 
Skrupskaitė ir Nijolė Šukienė 2007 m. gruodžio 31 d. užbaigė 
kadenciją parapijos komitete. Reikėjo išrinkti 2 naujus narius. 
Administratorė paaiškino, kad kandidatas turi būti parapijie
tis, sumokėjęs parapijos nario mokestį, ir dalyvauti susirinkime. 
Antoinette Brilvičienė ir Jonas Zienka buvo išrinkti aklamaci
jos būdu. A.a. Leo Šimonėlis mirė 2007 metais nebaigęs ka
dencijos ir Albertas Dasys dėl sveikatos atsisakė pareigų. Tris 
kandidatus pasiūlė ujbaigti jų likusius vienerius metus - Alice 
Skrupskaitę, Nijolę Sukiey.ę ir Bronių Lipkę. B. Lipkė nesuti
ko. A. Skrupskaitė ir N. Sukienė išrinktos aklamacijos būdu. 
Susirinkimą baigiant, vyko klausimai ir nuomonių pareiškimai. 
Vida Lietuvninkaitė visų vardu padėkojo pa_,sitraukiančiam A. 
Dasiui ir parapijos komitetui už jų paramą Simtmečio metais. 
Po klausimų ir nuomonių visi vaišinosi parapijos komiteto pa
ruoštais užkandžiais, pyragais ir kava. VL 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

ADAMONIS CASTELLI INISURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555, MONTREA . QUE. H2L 1 L3 
TEl: 51 4-286-1985 FAX: 514-286-1981 

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

Koncertų studija ''Village Rhapsody" (meno vadovė l. Be
res) sausio 20, sekmadienį, 3 v.p.p. rengia kamerių_ės muzikos 
koncertą "Slavų melodijos". Koncerte skambės Caikovskio, 
Dvoržako, Rachmaninovo ir kitų kompozitorių kūriniai. Juos 
atliks Olenka Slywynska (mezzo soprano). Atis Bankas (smuikas), 
Peter Cosby (violončelė) ir Ilona Damašiūtė-Beres (piano ). 
Koncertas vyks Toronto Humbercrest United Church (Toronto 
W., 16 Baby Point Road). Kviečiame dalyvauti. 


