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Okupacijos ir santykiai 
Prisimenant netolimą Lietuvos praeitį, spalio mėnuo 

galėtų būti vadinamas Vilniaus mėnesiu. Mat šį mėnesį Vil
nius buvo lenkų okupuotas ir po devyniolikos metų, kad ir 
labai neįprastomis aplinkybėmis, grįžo Lietuvai. 

l R okupacija, ir grąžinimas vyko klastingų sutarčių šešė
liuose - lenkai sulaužė Suvalkuose pasirašytą sutartį, ir 
Zeligovskis okupavo Vilnių; Lenkijai žlugus, pagal Mo

lotovo-Ribbentropo slaptus susitarimus, Vilnius grąžintas, 
bet pati Lietuva apgaulingai prijungta prie Sovietų Sąjun
gos. Šitoji tikrovė neturėtų būti pamiršta, o atitinkamu bū
du, prisitaikant prie vietos ir laiko aplinkybių, perduodama 
priaugančioms lietuvių kartoms. Vyresnio amžiaus tautie
čiams tas Vilniaus klausimas dar gyvas ir suprantamas, dar 
vis ir aktualumo neprarandantis, bet jaunimui didele dalimi 
jis mažai žinomas ir svetimas. O juk tai lietuvių tautos isto
rijos dalis ir įsidėmėtinas retesnis įvykis, kai pajėgesnis kai
mynas atplėšia mažesnio kaimyno sostinę ir supriešina tau
tas, kurios ilgus amžius turėjo bendrą valstybę ir bendrus 
priešus. Šiandien Lietuvos ir Lenkijos santykiai, kaip atski
rų nepriklausomų valstybių, galima sakyti yra normalūs. 
Valdžios iš abiejų pusių drąsiai galėtų tarti - tegu taip ir to
liau būna. Bet ar tautos šitaip mano? Per dvidešimt metų 
skiepytas priešingumas neliko be pėdsakų. Tapome jautrūs 
kiekvienam lenkų krustelėjimui, kuriame įžiūrima arba 
kraštutinė savimeilė, ar kokia klasta, ar išdidumas, kai po
nas kalba su savo pavaldiniu. O kai lenkų kavaleristai pra
ėjusią vasarą pajodinėjo Vilniaus gatvėmis, kai lietuvių aki
vaizdoje pagerbė tuos, kurie žudė lietuvius - nenuostabu, 
kad daugelis mūsų tautiečių pasijuto užgauti, net ir supykę 
ant valdžios, kuri leido lenkams šitaip demonstruoti savo 
didybę. 

v IANDIEN kalbant apie klastingąsias ir jau "šliaužian-s čias" okupacijas, būtinai žinotina, kad pastarosioms 
atlikti nebereikės nei želigovskių, nei tankų, pagaliau -

nei ultimatumų. Pasauliui sumažėjus, jau beveik visiems 
viską matant ir žinant, žmogaus teisių šūkiams aidint, se
nieji okupavimo metodai iš esmės nebetinka, ir protingi ag
resoriai jais nebesinaudoja. Sankcijos ir ekonominis spaudi
mas nūdien yra pakankamai paveikus tiems patiems tiks
lams pasiekti. Tyliai, be jokio triukšmo, jei reikia ir žmonių 
infiltracijas panaudojant, didesnę finansinę paramą paki
šant, nesunku mažesnį kaimyną prispausti ir jį iš tolo valdy
ti, valstybių teritorijas žyminčių stulpelių nejudinant. Rusi
jai, kaip griuvusios Sovietų Sąjungos paveldėtojai, sunku 
susitaikyti su mintimi, kad Baltijos kraštai ne tik tapę ne
priklausomais, bet jau įsijungę į Vakarų struktūras ir ieško 
kelių, kuriais eidami galėtų lengvai atsisakyti buvusio oku
panto ekonominių paslaugų. Todėl suprantama, kad visais 
būdais Rusija stengiasi ir stengsis išlaikyti baltiečių pririši
mo padėtį, kurios palaikymui ir stiprinimui labai praverčia 
Maskvai palankūs valdžių pareigūnai. Tai vis prisimintina, 
nes netrūksta Vilniuje balsų, neigiančių senuosius Rusijos 
kėslus. Valstybės vadovai ir įstatymų leidėjai turėtų saugoti, 
kad ekonominiai ryšiai, prekybiniai mainai bei tais reikalais 
sudaromos sutartys su kitomis valstybėmis nekeltų klastos 
ar apgaulės klausimų. Žinoma, šitokiam budėjimui reikia ir 
atitinkamai įžvalgių politikų. Belieka tikėtis, kad po seimo 
rinkimų bus žengtas tvirtesnis žingsnis nepriklausomybę 
stiprinant. Mus pasiekusios pirmosios žinios apie rinkimų 
rezultatus rodo įvyksiantį valstybės valdymo posūkį. Nėra 
abejonės, kad jau buvo atėjęs laikas atstatyti žmonių pasiti
kėjimą valdžia, kurios darbuotė turėtų turėti stipresnį ato
liepį į balsuotojų viltis. ČS 
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Viršuje: Karaliaučiaus Šv. Šeimos parapijos jaunimo choras su klebonu kan. A. Gauronskiu; 
už jo prel. E. Putrimas, lankęs šią parapiją. Apačioje - lietuvių kalbos ir etnokultūros 
konferencijos dalyviai Tilžėje š.m. rugsėjo 13 d. 

Naujieji mokslo metai 
Karaliaučiaus krašte 

Greitai prabėgo vasaros 
atostogos, rudenėjančiais lau
kais atskubėjo rugsėjis. Skam
butis sukvietė į klases ir Kara
liaučiaus krašto moksleivius, 
besimokančius lietuvių kal
bos. Šiame krašte dirbantiems 
mokytojams ir moksleiviams 
vasara buvo turininga. Moks
leiviai važiavo į ekskursijas po 
Karaliaučiaus kraštą ir Lietu
vą, dalyvavo vasaros stovyklo
se Lietuvoje, Žemaičių etno
muzikavimo ir liaudies amatų 
kursuose Kelmėje. Mokytojai 
žinių sėmėsi seminaruose Vil
niuje ir Gudijoje. 

Rugsėjo 13 d. lietuvių kal
bos ir etnokultūros mokytojai 
susirinko Tilžėje į tradicinę 
konferenciją, skirtą mokslo 
metų pradžiai. Joje dalyvavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
respublikos vyriausybės, Kali
ningrado Švietimo ministeri
jos, Socialinės peda&oginės 
kolegijos Įsrutyje (Cernia
chovske ), Mažosios Lietuvos 
fondo, Marijampolės atsto-

vai. Susirinkusius eilėmis, dai
nomis, šokiais pasveikino Til
žės (§ovetsko) lopšelio-darže
lio "Saltinėlis" lietuviškos gru
pės vaikučiai (auklėtojos Re
gina Kopkova ir Sandra Tka
čenko, vedėja Tatjana J aroc ). 

Lietuvių kalbos mokytojų 
draugijos pirmininkas Aleksas 
Bartnikas pasveikino su nau
jaisiais mokslo metais, linkėjo 
stiprybės ir sėkmės mokant 
lietuvių kalbos. Pirmininkas 
apžvelgė praėjusius mokslo 
metus, kalbėjo apie aktualiau
sius darbus šiais mokslo me
tais. Sveikinimo žodį tarė Ka
liningrado švietimo ministeri
jos atstovas Vladislav Bur
deinyj, linkėjo sėkmingo dar
bo ir padėkojo už bendradar
biavimą Lietuvos Švietimo 
ministerijai, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui, 
Mažosios Lietuvos fondui. 
Karaliaučiaus srities sociali
nės-pedagoginės kolegijos di
rektorius Jurij Komarnickij 
irgi linkėjo sėkmės, pasidžiau
gė, kad kolegijoje kasmet or-

ganizuojama lietuvių kalbos 
olimpiada. 

Su naujaisiais mokslo me
tais sveikino Mažosios Lietu
vos fondo atstovė Rūta Ma
čiūnienė ir linkėjo dirbti taip, 
kad moksleiviai išmoktų kal
bėti lietuviškai. Tilžės lietuvių 
tautinės-kultūrinės autonomi
jos pirmininkas Algis Paukštys 
irgi pasveikino susirinkusius 
ir linkėjo sėkmės. 

Violeta Raulynaitienė 

perdavė Departamento gene
ralinio direktoriaus Antano 
Petrausko sveikinimus ir pa
dėkojo už bendradarbiavimą 
Karaliaučiaus srities instituci
joms. Departamento užsienio 
lietuvių skyriaus lituanistinio 
švietimo poskyrio vedėja Dai
va Žemgulienė kalbėjo apie 
lituanistinio švietimo aktuali
jas. Šiais metais 30-tyje pa
saulio valstybių veikia 191 lie
tuviško švietimo įstaiga, kur 
mokosi 7 400 moksleivių. 

Nukelta i 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Vilniaus arkivyskupijos 

kunigų susirinkimą spalio 8 
d. atidarė arkivyskupas met
ropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. Vilniaus 
šv. Teresės šventovės klebo
nas ir Aušros Vartų Švč. Mer
gelės Marijos, Gailestin
gumo Motinos, koplyčios 
rektorius mons. Janas Kasiu
kevičius aptarė lapkričio 9-
16 d.d. vyksiančius Gailestin
gumo Motinos atlaidų prog
ramą. Kunigai buvo supa
žindinti su 2009 m. gegužės 
1-3 d.d. Vilniuje rengiamu 
Europos jaunimo susitikimu, 
kuriame tikimasi sulaukti 
daugiau kaip 5000 jaunuolių 
iš įvairių Europos šalių. Vil
niaus arkivyskupijos Jau
nimo centro sielovadininkas 
kun. Marius Žitkauskas ap
tarė dvasinę pasirengimo su
sitikimui programą. Jaunimo 
centras paruoš maldas, žai
dimus, kad jaunimas turėtų 
užsiėmimų gaires. Pasiren
gimas turėtų burti lietuvių ir 
lenkų jaunimą bendrai veik
lai. Kardinolas pabrėžė, kad 
būsimas susitikimas - iššūkis 
ir puiki proga parapijoms pa
skatinti jaunimą imtis atsa
komybės. Susirinkimo pabai
goje arkivyskupiįos kancleris 
kun. Robertas Salaševičius 
pasveikino arkivyskupą met
ropoli tą kardinolą Audrį 
Juozą Bačkį vyskupystės 20-
mečio proga, o arkivyskupo 
augziliarą bei generalinį vi
karą vyskupą Juozą Tunaitį -
80-mečio proga. 

550-osios šv. Kazimiero 
gimimo metinės paminėtos 
spalio 2 d. Žemaičių Kalva
rijos šventovėje. Mišioms va
dovavo Telšių vyskupas dr. 
J anas Boru ta, SJ, konceleb
ravo Telšių vyskupo general
vikaras prel. dr. J. Šiurys, Tel
šių Vyskupo V. Borisevičiaus 
kunigų seminarijos vicerek
torius kun. lic. V. Ačas, Ma
žeikių dekanas kan. Z. De
gutis ir kt. Giedojo Mažeikių 

šv. Pranciškaus Asyžiečio pa
rapijos choras.Vyskupas savo 
pamoksle išsamiai apibūdino 
šv. Kazimiero asmenybę, jo 
veiklą ir ypatingą meilę Die
vo Motinai Švč. M. Marijai. 
Po to jis pašventino jo paties 
iš Lurdo parvežtą jubiliejinį 
rožinį, kuris bus keliaujantis 
Marijos rožinis. 

Kunigas Vytautas Palu
binskas mirė š. m. spalio 6 d. 
Santariškių ligoninėje. Gi
męs 1926 m. liepos 3 d. Sin
tautų parapijoje, Vilkeliškių 
kaime, krikštytas Sintautų 
šventovėje, kuri per 11 Pa
saulinį karą buvo sugriauta. 
Būdamas 3 metų, su 12 as
menų šeima 1929 m. emig
ravo iš Lietuvos į Argentiną. 
Buenos Airėse baigęs pradi
nę mokyklą, 1940 m. įstojo į 
Buenos Airių arkivyskupijos 
seminariją, tačiau 1949 m. ją 
paliko, įstojo į būsimojo vys
kupo Pranciškaus Brazio prie 
lietuvių Aušros Vartų para
pijos įkurtą marijonų naujo
kyną. Po metų išsiųstas baigti 
mokslus Romoje, kur 1954 
m. liepos 4 d. įšventintas ku
nigu, dar metus mokėsi teo
logijos magistrantūrai įgyti. 
1971 m. dėl jam pavojingos 
politinės padėties Argenti
noje priėmė kvietimą dar
buotis Los Angeles vyskupi
joje Kalifornijoje. JAV kun. 
Palubinskas darbavosi Niu
jorko Bruklino parapijoje, 
ten klebonavo ir gyveno iki 
2000 m., kada, pablogėjus 
sveikatai, jis išvyko į Vilnių ir 
apsigyveno Vilniaus Šv. Juo
zapo kunigų seminarijoje. 
Tapo Gerontologijos ir rea
bilitacijos centro kapelionu, 
ten vėliau ir apsigyveno. Ve
lionis buvo pašarvotas spalio 
7 d. centro koplyčioje. Po 
gedulinių Mišių jo gimtojoje 
parapijoje Sintautuose, pa
laidotas Sintautų Švč. M. 
Marijos Ėmimo į dangų 
šventovės šventoriuje. 

Popiežiaus pasiuntinys kard. J. Meisner sveikinasi su LR premjeru G. Kirkilu Šiluvos šven
tėje š.m. rugsėjo 14 d. Ntr. E. Putrimo 

Baltijos šalių gynybos 
klausimas 

Neseniai Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijos (NA
TO) aukščiausias karo vadas 
paprašė įgaliojimų parengti 
išsamius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gynybos planus, ta
čiau tai gali sukelti didelį ski
limą Sąjungoje, kurioje ne
sutariama kaip elgtis su Ru
sija, rašo "Radio Free Euro
pe/Radio Liberty" (Laisvo
sios Europos radijo/Laisvės 
radijo) korespondentas Ahto 
Lobįakas. 

Si iniciatyva pradėta pra
ėjus vos dviem mėnesiams 
nuo Rusijos įsiveržimo į 

Gruziją bei tuo metu, kai Ru
sija yra vienintelė įmanoma 
karinė grėsmė trims Baltijos 
šalims. Baltijos šalims 2004-
aisiais įstojus į NATO, kai 
Sąjungai labiausiai rūpėjo 
Afganistanas ir terorizmas, 
Rusija buvo laikoma vos ne 
strategine partnere. Todėl 
anuomet Sąjunga nerengė 
trims Baltijos šalims jokių 
"gelbėjimo planų" ar išsa
mios gynybos strategijos. O 
dabar tai virto yda, atrodan
čia tarsi anachronizmas, ku
ris po įvykių Gruzijoje ati
dengė silpnąją NATO vietą. 
Visa tai suvokęs NATO pa
jėgų Europoje vyriausiasis 
vadas JAV generolas J ames 
Craddock paprašė sąjungi
ninkų pritarti gynybos planų 
rengimui. Bet tai padaryti ne 
taip paprasta, nes, kaip nu
rodo NATO šaltiniai, Vokie
tija ir Prancūzija, neoficialiai, 
pasipriešino J. Craddock 
prašymui. 

Veiksmų netikėtumo at
veju planavimas yra labai de
likatus NATO sistemoje, ne 
vien todėl, kad tokie planai 
būna slapti. Spalio 7 dieną 
NATO atstovas James Appa
thurai sakė Laisvosios Euro-

pos radijui, jog jam neleista 
viešai diskutuoti apie šiuos 
planus ir pakartojo, kad Są
jungos vėliava įpareigoja gin
ti visas nares nuo visų grės
mių. 

"Aš galiu pasakyti, kad 
NATO per 59 metus sukūrė 
itin stiprią ir lanksčią sis
temą, kai šimtai planuotojų 
(NATO štabe) ir kitur kuria 
Sąjungai reikalingus gynybos 
planus bet kuriai situacijai", 
- sakė J. Appathurai. 

Nuo pat įstojimo į NA
TO Baltijos šalys neslėpė 
nusivylimo, kad nesama 
konkrečių planų, kaip jas ap
ginti nuo Rusijos grėsmės. 
Privačiai NATO pareigūnai 
sutinka, kad iš 26 narių di
džiausia grėsmė kyla trims 
Baltijos šalims. Tačiau nė 
viena NATO narė rytų Eu
ropoje neturi išsamių gyny
bos planų netikėtiems atve
jams. Šioks toks planavimas 
atliktas visoms narėms, bet 
ne Estijai, Latvijai ir Lietu
vai. 

Rugsėjo 18 dieną buvęs 
aukšto rango JAV diploma
tas Ronald D. Asmus, gero
kai padirbėjęs NATO plėtros 
srityje laikotarpiu po šaltojo 
karo, sakė dienraščiui "Wall 
Street J ournal Europe", kad 
Sąjunga "vienašališkai atsi
sakė tokių žingsnių iš dalies 
todėl, kad reikėjo plėtoti 
pasitikėjimą Rusija". Tačiau 
dabar jis jau sako, jog NATO 
turėtų iš naujo tai per
svarstyti. 

Formalus gynybos plana
vimas, "konkrečios teritori
jos ir konkrečios grėsmės" 
atveju, kaip sakė vienas 
NATO pareigūnų, reikalauja 
vieningo visų narių pritari
mo. Sąjungos kalba - tai poli
tinis sprendimas. 

JAV ir Didžioji Britanija 
stipriai remia Baltijos šalių 
"gelbėjimo" planus. Vienas 
aukšto rango JAV pareigū
nas Briuselyje spalio 7 dieną 
sakė, kad NATO privalo vyk
dyti savo kasdienes pareigas, 
tarp jų ir planuoti veiksmus 
įvairių netikėtumų atvejams. 

Tačiau daugelis NATO 
narių Europoje, ypač Pran
cūzija ir Vokietija, mano, kad 
toks planavimas galėtų at
vesti į atvirą konfrontaciją su 
Rusija. 

Tokia nuomonių skirtin
gybė gresia sukelti Sąjungos 
skilimą. Po konflikto Gruzi
joje, daugelio analitikų nuo
mone, JAV ir Europos inte
resai ima skirtis, kai kalbama 
apie Rusiją, o Vokietija ypač, 
atrodo, galinti tvirtai tarti, 
jog ji negali atstumti Rusijos. 

Berlyno motyvai sudė
tingi - tai ir Vokietijos pri
klausomybė nuo Rusijos 
energijos išteklių, ir strate
ginės galių pusiausvyros pa
laikymas. Kanclerė Angela 
Merkel spalio 3 dieną Sankt 
Peterburge per bendrą spau
dos konferenciją su Rusijos 
prezidentu Dmitrijumi Med
vedevu viešai pareiškė, jog 
NATO narystės planą su
teikti Gruzijai ir Ukrainai 
dar per anksti, kad šių valsty
bių įjungimas į NATO neati
tinka Vokietijos interesų. Šį 
klausimą NATO gynybos mi
nisteriai svarstys gruodį vyk
siančiame susitikime. 

Baltijos šalys, tuo tarpu, 
nuogąstauja, kad tokia ten
dencija - derintis prie Rusi
jos - gali iš esmės paveikti jų 
saugumą, o politiniai svars
tymai gali pradėti ardyti NA
TO savitarpio gynybos įsi
pareigojimus. BNS 



JAV LB pasirašė paramos sutartį 
su Santalkos fondu 

JAV Lietuvių bendruome
nė pasirašė paramos sutartį 
su Santalkos fondu, kurio tiks
las yra remti Piliečių santal
kos veiklą ir skatinti pilietiš
kumą Lietuvoje. Sutartį spalio 
3 d. Vašingtone pasirašė JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Maciūnas ir San
talkos fondo valdybos narys 
generolas Jonas Kronkaitis. 

Paramos sutarties pasira
šymo proga V. Maciūnas pa
reiškė, kad "JAV LB labai ver
tina Piliečių santalkos veiklą, 
kuri siekia stiprinti piliečių 
orumą saugančios Lietuvos 
valstybės pamatus ir užtikrinti 
valdžios pilietinę priežiūrą. 
Todėl JAV LB Taryba savo 
rugsėjo mėnesio 26-28 dieno
mis Bostone įvykusioje sesi
joje parėmė šios sutarties su
darymą. Tauta yra Lietuvos 
valstybės pagrindas, o bran
dūs piliečiai yra sėkmingos 
demokratijos būtinybė. JAV 
LB mielai tarpininkaus priim
dama aukas iš JAV lietuvių, 
norinčių paremti Piliečių san
talkos veiklą Lietuvoje bei 
pilietinius projektus, tokius 
kaip Rinkis rimtai". 

Vykdydami Rinkis rimtai 
projektą, Santalkos savanoriai 
šį rudenį organizavo viešus 
kandidatų į Lietuvos respub
likos seimą debatus. Rugsėjo 
ir spalio mėn. suruošti 36 
debatai Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. 

JAV LB pirmininkas Vytautas Maciūnas (kairėje) ir Santalkos 
fondo valdybos narys, vienas iš Piliečių santalkos steigėjų, 
gen. Jonas Kronkaitis pasirašo sutartį 

Gen. Jonas Kronkaitis, 
vienas iš Piliečių santalkos 
steigėjų, džiaugėsi JAV LB 
sprendimu įsipareigoti San
talkos fondui pabrėždamas, 
kad ši parama padės Santalkai 
stiprinti pilietines iniciatyvas 
Lietuvoje. "Patirtis rodo, kad 
esant pilietinei visuomenei, 
geriau dirba valdžios instituci
jos, sėkmingiau veikia ekono
mika, žmonės labiau paten
kinti savo gyvenimu, yra akty
vūs, visuomeniški ir toleran
tiški. Šito siekia Piliečių san
talka Lietuvoje, kur dar sun
kiai įveikiama korupcija, siau
ri grupiniai interesai, Konsti-

tucijai prieštaraujantys veiks
mai ir visuomenės abejingu
mas viešajam gyvenimui." 

Piliečių santalka - nefor
malus Lietuvos piliečių ir pi
lietiškų organizacijų tinklas, 
kuriam vadovauja pirmininkė 
Vaiva Žukienė, vicepirmi
ninkai Darius Kuolys ir Jonas 
Kronkaitis. 

Santalkos fondas yra pel
no nesiekianti organizacija, 
kuri telkia lėšas Piliečių san
talkos veiklai remti. 

Fondui vadovauja Lietu
vos respublikos ambasadorė 
Kanadoje Gintė Damušytė. 

Inf. 

KGB majoro knygos 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Manau, atėjo metas ir 
mums labiau įsiklausyti į 1961 
m. į Vakarus perbėgusio KGB 
planavimo skyriaus majoro 
Anatolijaus Golycino įspėji
mus ir nuorodas laisvajam pa
sauliui. Tai reikėtų viešai 
svarstyti ne tik publicisto 
užuominomis, o ir profesiona
lų, savanoriškų politikų, poli
tologų bei žurnalistų analizėse 
ir svarstymuose. Tačiau vargu 
ar kam teko girdėti mūsų au
toritetus susiejant A. Golyci
no SSRS pasaulinę politiką 
apnuoginančius (1960 m. su
megztus) KGB planus su Gor
bačiovo "Perestroika". O ji 
susijusi su "Persitvarkymo są
jūdžiu" ir per tai su Lietuvos 
Antrąja respublika. Ir joje 
mes šiandien sukame galvas, 
kas atsitiko, kad "partijos auk
so" kinėje išsivolioję (pagal 
kiniečių kalendorių), dabar 
vartosi Europos sąjungos eu
ro kinėse. 

Bet kuris politologas, pa
vartęs dvi A. Golycino knygas 
- 1984 m. New Lies for Old 
(Nauji melai vietoje senųjų) ir 
1995 m. Perestroika deception 
(Perestroikos apgaulė) bus pri
verstas susimąstyti ir ko gero 
privers susimąstyti kitus poli
tikos autoritetus. Aišku, jog 
tas knygas gan įdėmiai yra 

peržiūrėję JAV ir Anglijos pa
grindinių žvalgybų analitikai. 

Jų autorius, prieš perbėg
damas (1961 m. gruodį) į JAV, 
įgavo daug rūpestingai slėptų 
žinių, ketverius metus dirbda
mas labai slaptoje KGB stra
teginio planavimo grupėje. 
Daug ką stebina jo išskirtinis 
sugebėjimas panaudoti žinias 
iš anksto numatyti daugelį 
SSRS geopolitinių ėjimų ir su 
tuo susijusių įvykių Europoje. 
1994 m. pasirodžiusios kny
gos apie JAV žvalgybos insti
tucijų nesutarimus autorius 
Alfredas A. Knopfas (Alfred 
A. Knopf), analitiškai išnagri
nėjęs Golycino numatymus 
("pranašystes") 1984 m. išleis
toje knygoje Nauji melai vie
toje senų, priėjo išvados, kad 
1988-1989 m. geopolitiniai 
įvykiai buvo teisingai įspėti 
beveik 94%. 

Tarp jų buvo Berlyno sie
nos nugriovimas, Vokietijos 
suvienijimas, "Solidarnosc" 
("Solidarumo") judėjimas 
Lenkijoje, komunistų "nesu
tarimai" Balkanuose, Azijoje, 
"Eurokomunizmas" Europo
je. KGB, paverčiant ją labiau 
dezinformacine, o ne vien šni
pinėjimo institucija. Tai išsi
vystė į platų Sovietų Sąjungos 
įvaizdžio pakeitimą, kad vėl, 
kaip per NEP'ą, išgelbėjus jau 
apie 1960-sius KGB strategi-

nių planuotojų numatytą 
SSRS susmukimą. 

ToJcį įvaizdžio pakeitimo 
planą Selepinas, su savo drau
gu Mironovu, pristatė KP CK 
nariams. O Mironovas buvo 
Brežnevo draugas. Įdomu tai, 
kad jiedu prieš tai tarėsi su 
Brežnevu ir Chruščiovu. Kaip 
ten bebūtų buvę smulkmeno
se, Sovietijoje pradėjo žydėti 
"kapitalizmo" ir "demokrati
jos" gėlytės. Spėtina, didžiau
siais magnatais tapo KGB ge
nerolai, po jų - pulkininkai ir, 
pagaliau, "kapitalizmas" pa
siekė kolūkių viršininkus ir 
partorgus. Turint mintyje ma
terialistinį godumą, sunku ti
kėti, kad viskas vyko pagal 
planą. Be to, dalis turto, atro
do, pateko į "pašalines" ran
kas, kurių savininkai žudomi, 
kalinami ar persekiojami už
sienyje. Knygoje nurodoma 
kaip "Solidarnosc" buvo pa
laipsniui KGB suplanuota ir 
po to kontroliuojama. Tame 
tiesiogiai dalyvavo Lenkijos 
KP vadas, vidaus reikalų mi
nisteris Kania. 

"Pats Kania atidengė fak
tą, kad tarp "Solidarnosc" na
rių buvo l milijonas komunis
tų partijos narių. 1981 m. iš 
200 partijos Centrinio komi
teto narių 42 buvo "Solidar
nosc" nariai. 

Nukelta į 5-ą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Premjerų susitikimas 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas Briuse
lyje dalyvavo Šiaurės ir Bal
tijos šalių (NB6) ministerių 
pirmininkų susitikime spalio 
15 d., kuriame buvo svarsto
mos Europos Vadovų tary
bos temos: tarptautinės fi
nansų krizės apraiškos, ener
getika, klimato kaita, Euro
pos sąjungos ir Rusijos san
tykiai, finansinė padėtis Is
landijoje. 

G. Kirkilas padėkojo Šiau
rės ir Baltijos šalių vyriau
sybių vadovams, taip pat Eu
ropos Komisijos pirmininkui 
už pareikštą paramą spren
džiant Lietuvos ir viso Balti
jos regiono energetinio sau
gumo klausimus. Jis pabrė
žė, kad Baltijos energetinių 
jungčių planas, remiamas 
EK, yra geras ir laiku priim
tas sprendimas, didinantis 
Lietuvos energetinį saugu
mą. Jis tvirtino, jog Lietuva 
prašo ES supratimo, kad po 
Ignalinos atominės jėgainės 
uždarymo susidarys kritinis 
laikotarpis, kurio metu rea
lių įgyvendintinų projektų 
dar nebus. Priklausomybė 
nuo elektros išteklių impor
to iš vienintelio šaltinio ir su 
tuo susijusi politinė bei eko
nominė rizika nėra priimtina 
Lietuvai. 

Kalbėdamas apie ES ir 
Rusijos santykius, G. Kirki
las pabrėžė, kad nereikia 
skubėti atnaujinti Partnerys
tės ir bendradarbiavimo su
tarties, kol Rusija neišvedė 
karinių pajėgų iš Gruzijos. 
Premjeras taip pat atkreipė 
dėmesį į finansines proble
~as Islandijoje ir pakvietė 
Siaurės ir Baltijos šalių vy
riausybių vadovus rasti būdų 
pagelbėti šiai šaliai. 

Užsienio balsai 
Lietuvos piliečiai, gyve

nantys Jungtinėje karalys
tėje, JAV bei Rusijoje akty
viausiai balsavo Lietuvos sei
mo rinkimuose. Vyriausiąją 
rinkimų komisiją (VRK) pa
siekė visų diplomatinių at
stovybių turimi duomenys 
apie balsavimą seimo rinki
muose bei referendume dėl 
Ignalinos atominės elektri
nės likimo. VRK duomeni
mis, Jungtinėje karalystėje 
balsavo 1850, Airijoje - 962 
Lietuvos piliečiai, JAV -
1714. Ambasadoje bei kon
sulatuose Rusijoje per šiuos 
rinkimus balsavo 1203, Bel
gijoje - 582 rinkėjai. Iš viso 
užsienyje seimo rinkimuose 
balsavo 9127 rinkėjai. 2004 
m. seimo rinkimuose užsie
nyje dalyvavo 9056 rinkėjai. 

Susumavus daugumos 
užsienyje balsavusių piliečių 
balsus, daugiausia balsų su
rinko Tėvynės sąjunga-Lie
tuvos krikščionys demokra
tai (3213). Tautos prisikėli
mo partija gavo 960 balsų, 

Lietuvos liberalų sąjūdis -
849 balsus, Lietuvos social
demokratų partija- 792 bal
sus. Partija "Tvarka ir teisin
gumas" gavo 647 balsus, Li
beralų ir centro sąjunga -
637 balsus. Didžiausio išeivi
jos palankumo vienmanda
tėje Naujamiesčio rinkimų 
apygardoje sulaukė konser
vatorė Irena Degutienė. Už 
ją balsavo 3443 rinkėjai. 
Antra liko Liberalų sąjūdžio 
kandidatė, pati Airijoje gy
venanti Jurga Vidugirienė, 
gavusi 868 balsus. 

Prie Lietuvos rezultatų 
pridėjus užsienio, vienu 
mandatu daugiau gavo kon
servatoriai, iš socialdemok
ratų vieną mandatą užsienio 
balsai atėmė. Išankstiniais 
duomenimis, daugiausia man
datų rinkimuose iškovojo 
Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
krikščionys demokratai (TS
LKD) - 18, Tautos prisikėli
mo partija-13, partija "Tvar
ka ir teisingumas" - 11, Lie
tuvos socialdemokratų parti
ja - 10, koalicija Darbo par
tija +jaunimas - 8, po 5 man
datus - Lietuvos liberalų są
jūdis bei Liberalų ir centro 
sąjunga. 

Svarstyta energetika 
ES šalių vadovai, užuot 

leidę Lietuvai pratęsti Igna
linos atominės elektrinės 
(IAE) darbą, žada paramą 
tiesiant elektros tiltus į Va
karus ir kitaip bandant užsi
tikrinti energetinę nepri
klausomybę. Tačiau yra vil
čių įrodyti, kad jungčių ne
pavyks baigti laiku, ir 2010-
2012 m. laukia prasta būklė, 
todėl būtina leisti jėgainei 
veikti toliau. Briuselyje vy
kusio Europos Viršūnių tary
bos susitikimo (EVT) išva
dose, taipgi buvo kalbama 
apie energetinį saugumą, ku
ris laikomas bloko pirmumu 
ir "apima visų narių atsako
mybę bei solidarumą". 

Atsižvelgdama į ES pir
mininkaujančios Prancūzijos 
pranešimą, EVT pareikala
vo Europos komisijos (EK) 
imtis reikiamų iniciatyvų, pvz., 
tobulinti krizių mechanizmus, 
turinčius padėti įveikti laiki
nus žaliavos tiekimo sutriki
mus. Išvadose siūloma plėto
ti europinius energetikos tie
kimo tinklus ir statyti su
skystintų dujų terminalus. 
Kaip skelbia DELFI, EVT 
remia Komisijos iniciatyvą 
parengti veiksmų planą, kaip 
pagreitinti jungčių tiesimą 
Baltijos regione, t.y. - iš Lie
tuvos į Lenkiją ir į Švediją. 
Konkretų tvarkaraštį norima 
parengti iki šių metų pabai
gos. Taip pat siūloma plėtoti 
ES energetinius ryšius su 
energijos gamintojais ir tran
zitinėmis šalimis, kad būtų 
užtikrintas tiekimo pastovu
mas ir įvairinami energeti
kos šaltiniai bei tiekimo ke
liai. RSJ 
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Baigiasi pirmieji 2007 m. 
rudenį išrinktos KLB valdy
bos veiklos metai, artėja meti
nis KLB tarybos suvažiavi
mas. Tu proga Tėvilkės iiburiai 
pakalbino KLB pirmininkę 
Joaną Kuraitę-Lasienę apie 
šių metų veiklą. 

- Tai nebu110 pirma Jūsų 
patirtis KLB krašto 't'aldybos 
pirmininkės pareigose. Kokios 
iią metų W!i1clos kryptys ir kaip 
jos ym ptuila!itu.dos? 

- 1979 m. kadencijoje ir, 
aišku, anksčiau pagrindinis 
veiklos rūpestis buvo sutelk
tas Tėvynės politiniams sie
kiams remti - išsilaisvinimui 
iš okupacijos, teisių gynimui. 
Dabartiniais laikais vis tiek 
rūpi Lietuvos reikalai, sten
giamės skleisti apie ją žinias, 
bet daugiau ir "savoje virtu
vėj e" nustatyti šviežesnius 
veiklos pirmumus, tvarkytis 
atsiliepiant į šių laikų iššū
kius. Bet galima ir iš Lletuvos 
sulaukti pagalbos - pvz. švie
time, dalyvaujame jos šventė
se ir t.t. Dabar smagu ir įdo
mu, nes ryšiai su Lietuva yra 
ne tik įmanomi, bet ir atviri, 
dažni, tiesioginiai. Apsilanky
mai Lietuvoje ir dažni ryšiai 
suteikia konkretumo mūsų 
darbams. 

- Kokiuose renginiuose 
,,_,__ J~J...~ •• ,,; ... :.d.o-. • ? 
WAU -Jn•N„ ~110)6. 

- Iš svarbesnių įvykių buvo 
dalyvavimas LR seimo ir LB 

Bendruomenės uždaviniai 
Pokalbis su KLB pirmininke Joana Kuraite-Lasiene 

atstovų komisijos susirinkime 
gegužės mėnesį. Jame buvo 
išsamiai diskutuotas piliety
bės įstatymas, kurio būklė 
dabar priklausys nuo rinkimų 
rezultatų? Thip pat nuo nau
jai išrinkto seimo priklausys, 
ar komisija toliau veiks. Būtų 
labai naudinga, kad ji būtų, 
nes bendruomenių atstovų 
dalyvavimas akivaizdžiai įro
do, kad išeivijai rūpi Lletuvos 
politika, numatyti įstatymai, 
kad yra žmonių už Lietuvos 
nbų, kuriems rūpi jos kelias į 
valstybingumą. Mums nedaly
vaujant, nebūtų iškeliami ir 
mums rūpimi klausimai. 

Praėjusią vasarą, rugpjū
čio 10-12 d.d. 'frakuose, 'fta
salio centre, vyko pasaulio lie
tuvių bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimas. Progra
moje buvo daugybė informa
cinių pranešimų, Lletuvai be
sirengiant 1000-mečio jubilie
jui. Pristatyta programa "Vil
nius - Europos kultūros sosti
nė", Valdovų rūmų atstatymo 
pažanga (bus, bent iš dalies 
užbaigti iki 2009 m. vasaros). 
PLB valdybai rūpi atitinkama 
PLB reprezentacija ir išeivi
jos įnašas Valdovų rūmuose ir 
visose šios veiklos šakose, tad 
ir kraštų valdyboms ateinan-

čių metų veikla gan aiški. Pa
vyzdžiui, kiekvienas kraštas 
1000-mečio jubiliejui sukurs 
savo vėliavą, prisidės prie 
2009 m. liepos mėn. rengia
mos PLB parodos apie užsie
nio bendruomenes. 

Buvo pristatyta ir kitų la
bai įdomių projektų - knyga 
Neregėta Lietuva, kelionė 
"Tūkstantmečio odisėja. Vie
nas vardas - Lietuva", kurioje 
jachtaAmbersail išvyks į žygį 
aplink pasaulį, bus 1000-me
čio kvieslys, per 9 mėnesius 
aplankys 25 pasaulio lietuvių 
bendruomenes 19-oje kraštų. 

Suvažiavime taip pat buvo 
sutelktas didelis dėmesys be
sikuriančių bendruomenių 
problemoms, Tuutinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
labai svarbiam ryšiui su bend
ruomenėmis ir esmine para
ma kraštų lietuviškai veiklai. 
Visas PLB finansavimas, 
įskaitant ir suvažiavimo išlai
das, yra teikiamas TMID'o. 
Nors egzistuoja PLB fondas, 
jis lėšų netelkia PLB valdybos 
veiklai. Todėl buvo priimta 
suvažiavimo rezoliucija, kad 
kiekvienas kraštas suorgani
zuos lėšų telkimo vajų PLB 
veiklai. TMID'as šiuo laiku 
remia lituanistines mokyklas, 

laikraštėlius, baltistikos cent
rus, kvalifikacijų tobulinimo 
kursus, stovyklas vaikams. Vi
sas jo strateginis planas ir lėšų 
paskyrimas yra dokumentuo
tas leidinyje "Parama užsienio 
lietuvių organizacijoms". 

Diskusijose pasiskirstėm 
pagal tam tikrus rajonus - Ka
nada dalijosi mintimis su JAV 
ir Australija, nors būtų buvę 
naudinga išgirsti ir pasikalbėti 
Europos klausimais. Šiaurės 
Amerikos ir Australijos atsto
vai kalbėjomės apie archyvus, 
apie galimybes gauti talkinin
kų iš Lietuvos šioje srityje, 
apie kalbos tobulinimo kur
sus, stažuotes, bendradarbia
vimą švietimo ir archyvų rei
kalais. 

Po suvažiavimo buvau 
Lenkijos LB pakviesta į Puns
ką, kur buvo švenčiamos žo
linės. Tui buvo mano pirma 
kelionė į lietuvių etnines že
mes Lenkijoje, ir man paliko 
nepaprastai gerą įspūdį pa
mačius gyvą lietuvišką kultū
rą, kuri dar nepraradusi savo 
tikslo. Visi turėtų matyti 
Punską! 

Thip pat skatinu visus už
siprenumeruoti Pasauli.o lietu
vį. Jis sunkiai verčiasi, trūksta 
prenumeratų ir lėšų leidybai, 

tačiau jis tikrai gražiai leidžia
mas, vertas dėmesio ir jį iš
laikyti. 

- Kaip klostosi jaunimo .,. 
jungos Nldti-ptl8lllllinė ir vidinė? 

-PLB suvažiavime sujau
nimu teko kalbėtis įvairiomis 
temomis. Kaip ir visur, jauni
mo organizatoriams būtina 
suprasti, kas pritrauks daly
vius į veiklą. Ilumpai tariant, 
renginiai turi būti įdomūs ir 
malonūs, arba juose dalyvių 
nebus. Bendrojoje "suaugu
siųjų" veikloje jaunimui ne
įdomu, jis jaučiasi nereikalin
gas. Skiriasi naujai besiku
riančių bendruomenių jau
nimo poreikiai nuo tų, ku
riuos patiria jaunimas, pvz. 
Šiaurės Amerikoje, kur vis 
daugiau atsiranda kalbos iš
laikymo sunkumų. Apie tai 
kalbėjau ir su Kanados LIS 
atstovais jų suvažiavime "Kre
tingos" stovyklavietėje rug
sėjo mėnesį. 

- Ko tikitės ii iį minl!Sį vyk-
. ~ KLB "-.J..... v• • ? 

SUlllCIO -JUUIJl~. 

- Šalia įprastinių KLB or
ganizacinių reikalų, kuriuos 
tikimės atlikti iš ryto, labai 
norėčiau visus paskatinti daly
vauti popietinėje diskusijoje 
"Kokios veiklos formos ir prie
monės užtikrins lietuvišką 
veiklą Kanadoje?", kurioje 
diskusiniuose būreliuose ap
tarsime organizacijų ateitį, 
kaip jas išlaikyti. Lauksime vi
sų pasisakymo! 

Naujieji mokslo metai Karaliaučiaus krašte 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Karaliaučiaus krašte vei
kia 26 švietimo įstaigos: 18 
lietuvių kalbos ir etnokultūros 
fakultatyvų, keturiose mokyk
lose lietuviškos klasės, dviejo
se mokyklose - lietuviškų kla
sių pamokos, dvi lituanistinės 
mokyklos ir lietuviška darže
lio grupė. Iš viso Karaliau
čiaus krašte lietuvių kalbos 
mokosi 915 mokinių (2007 
metais mokėsi 1200). Sutartys 
dėl darbo pasirašytos su 20-
čia mokytojų, 2 kultūros dar
buotojais ir viena dėstytoja. 

Lletuvos švietimo ir moks
lo ministerija aprūpina reikia
mais vadovėliais. Tuutinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas - pratybų sąsiuviniais, žur
nalu Gimtasis žodis, Žvirblių 
takas, prenumerata, metodi
nėmis mokymo priemonėmis, 
raidynais, tautine simbolika ir 
atributika. Šeši mokytojai pra
eitais mokslo metais dalyvavo 
Departamento organizuota
me kvalifikacijos kėlimo semi-

nare. Mokslo ir studijų litua
nistinėje savaitėj e dalyvavo ir 
studentai iš Karaliaučiaus I. 
Kanto universiteto. Jie susipa
žino su Lletuva, dalyvavo eks
kursijose. Šią vasarą 100 vaikų 
iš 25 kraštų pabuvojo Lletuvos 
vasaros stovykloje, 14 jų - Ka
raliaučiaus krašto moksleiviai. 

Tuutinių mažumų ir išeivi
jos departamento užsienio lie
tuvių skyriaus lituanistinio 
švietimo poskyrio vyriausioji 
specialistė Aušra Dumbliaus
kienė supažindino su ataskai
tų paruošimo aprašais, užsie-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~o':T~ -~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshorc Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
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Matieji parodo, ką išmoko.„ 

nio lietuvių finansavimo eiga, 
paraiškų paramai gauti patei
kimu. 

Ragainės 2-os vidurinės 
mokyklos mokytoja Loreta 
Chasijeva papasakojo apie 
darbą mokant lietuvių kalbos. 
Mokykloje dirba keturi lietu
vių kalbos ir etnokultūros mo
kytojai ir vienas muzikos mo
kytojas. Jie pasiskirstę atskiras 
veiklos sritis. lietuvių kalbos 
besimokantys moksleiviai da
lyvauja mokyklos renginiuo
se, švenčia lietuvių tautos 
šventes, dalyvauja visuose Ka-

raliaučiaus krašte organizuo
jamuose renginiuose, pažymi 
atmintinas dienas, važiuoja į 
ekskursiįas. Mokykla bend
rauja su Siaulių "Saulėtekio" 
vidurine mokykla. 

Marijampolės kolegijos 
Edukologijos ir socialinio dar
bo fakulteto dėstytojos pra
nešimo tema - Lietuvių kal
bos gebėjimų ugdymas organi
zuojant integruotas veiklas. 
Dėstytoja pristatė metodinę 
medžiagą - Lietuvių kalbos 
įgūdžių tobulinimas. Ji skirta 
Suvalkų, Karaliaučiaus krašto 

~<ES 1'1\ t ~l J.\ S 
ART STUDIO 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Te lefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 

bei kitų pasienio regionų mokyk
lų mokytojams, moksleiviams, 
studentams. Leidinyje pateik
tas krašto pažinimo temų nag
rinėjimas mokant lietuvių kal
bos, supažindinimas su Lie
tuvos istorija, tautosaka, ka
lendorinėmis šventėmis, pa
teikti svarbiausieji raiškiojo 
skaitymo klausimai. Knyga iš
leista lietuvių ir rusų kalbo
mis, gausiai iliustruota ir labai 
reikalinga mokant lietuvių 
kalbos. 

Svečiams, dalyvavusiems 
konferencijoje, kai kuriems 
mokytojams, buvo įteikti Ka
raliaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojų draugijos padė
kos raštai. Kelionės išlaidas, 
kaip ir kitais kartais, apmokė
jo Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė Rūta Mačiūnienė. 
Po oficialios dalies susirinku
sieji klausėsi Tilžės Kūrybos 
namų kolektyvų nuotaikingo 
koncerto, nusifotografavo bend
rai nuotraukai. 
E.A. Bulmntien~, Kraupiškio 

vid. m-los mokytoja 

DĖMESIO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 

PRENUMERATORIAMS! 
Sekite savo prenumeratos 
beigimosi datą, kuri yra pa
lymėta ant laikrašao lipdės 
su jūsq adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku. ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. Tž leidėjai 



lbrontiečiai ketiautojai prie Silm'OS koplylios. Aųelas buvo Kanados padovanotas 
Ntr. S. Vaštoko 

KGB majoro knygos 
Atkelta iš ~čio psl. 

Valensos pavaduotojas 
Bogdanas Lisas buvo Centri
nio komiteto narys", - rašo 
Golyclnas. 18čiau propaganda 
ir dezinformacija pristato vi
sai kitą tos darbo unijos "an
tikomunistinĮ" įvaizdį. 'Thd ne
nuostabu, kad A. Golycinas 
gavo "Britų imperijos Garbės 
komandoro" titulą (CBE), o 
JAV vyriausybė suteikė jam 
"Už Pažymėtiną tarnybą me
daij" ("Medai for Distingui
shed Service"). 

Iš A Golycino sužinojo
me, kad Gorbačiovo "perest
roikos" idėjos šaknys siekia 
Lenino NEP'ą - "Naująją 
ekonominę politiką". NEP'o 
''demokratijos" ir "kapitaliz
mo" melu Leninas susilaukė 
Vakarų pagalbos, kuri išgelbė
jo sovietinę Rusiją nuo su
smukimo pačioje užuomaz
goje. Tuda Leninui NEP'o 
melą, per gudrią dezinforma
ciją keitusi Sovietų įvaizdį, iš
gelbėjo OGPU melo specia
listai. Todėl apie 1960-sius 
metus buvo perorganizuota 
KGB. 

Dezinformacijos planą su-

vokęs popiežius Jonas Paulius 
II prancūzų žurnalistui pasa
kė, jog Gorbačiovas yra gavęs 
neįmanomą uždavinį: "Pa
keisti Sovietų Sąjungos įvaiz
dį, nepakeičiant sistemos". 
Golycino knygoje randama 
mums ypač Įdomi žinia: Šele
pinas nuo KGB viršininko kė
dės nusodino generolą Sero
vą. O pastarasis lietuviams ge
rai žinomas, kaip pasirašęs 
pirmąjį tremtinių i Sibirą 
(1941 m.) lietuvių sąrašą. 

Europos tautoms, tad ir 
lietuviams, praverstų rimtai 
atsigręžti į Golycino jspėji
mus. Mes, vietoje apdovanoji
mo jį ordinais, kaip padarė 
JAV ir Anglija, turėtume jį 
pagerbti atsidėkodami rimta 
veikla savos tautos ir Europos 
apsisaugojimui nuo naujo pa
vidalo komunistinės tironijos. 
Nes NAUil MElAI VIETO
JE SENŲ nušviečia "persi
tvarkymo" klastą pilnoje švi.e
soje. 

Gal kurį mūsų politiką ar 
politologą sudomins jspėji
mas, perduotas Vatikano isto
riko M. Martino knygoje apie 
popiežių Joną Paulių 11-jj. "Jis 
žino, kad didžiausia dieviška 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

bausmė būtų tik balz:amas, pa
lyginus su nežmoniškumu ir 
beširdiškumu, su tokia bedie
viška visuomene, kurią suge
bėtų sukurti arba lenininis 
marksizmas, arba demokrati
nis kapitalizmas", - rašoma 

~Zin~e. . ...... . 
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apie reikalą kovoti prieš tiro
niškos pasaulinės valdžios kū
rimą pažadins tik tuos tautie
čius, kuriems rūpi Jų vaikų, 
vaikaičių ir tautos ateitis. Su
akmenėjusių širdžių materia
listams, deja, rūpi tik jų šian
dienė "laimė". Pastarų.jų yra 
visose tautose. Nurašykime 
juos į "nuostolius". Yra užtek
tinai gerų žmonių. Tik reikia, 
kad patriotai burtųsi bent po 
kelis bendrai veiklai. 

Tuutos ir valstybės priešai 
nebegali prieš tautą naudoti 
čekisto nagano. 'lbdėl jie siau
bingai bijo drąsių patriotų, 
kurie raštu, peticijomis, tele
fonų skambučiais, piketais, 
susibūrimais parodo, kad Lie
tuvos priešų galia stovi ant 
molinių melo kojų. 

Tupkime kovos už LAIS
VĘ ir TIESĄ- partizanais be 
bunkerių. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKI MAS ir PARDAV IM AS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 
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--~~f KANADOS ĮVYKIAI lt~-

PadidėjUSi mažuma 
Konsenatori'IĮ partija 

laimėjo rinkimus, bet savo 
tikslo - turėti daugumą par
lamente - jie nepasiekė. Ne
išsipildė ir liberalų norai -
jie laimėjo mažiau nei buvo 
planavę vietų parlamente. 
Tik pasibaigus rinkimams 
viešai ir slaptai buvo apta
riama dabartinio liberalų va
dovo S. Dion ateitis. NDP 
partija irgi prarado pora vie
tų. Kvebeko bloko partija 
beveik neturėjo konkurentų 
rinkimuose, nes ir konserva
toriai, ir liberalai šioje pro
vincijoje tarsi susitaikė su iš
ankstiniu pralaimėjimu. ža
li\lių partija pasiliko už par
lamento durų, neturėdama 
reikiamo laimėjusių kandi
datų skaičiaus. Konservato
riai nesulaukė paramos New
foundland-Labrador provin
cijoje, bet gavo daugiau Al
bertos, Saskatchewan, Br. 
Kolumbijos, netgi Ontario 
rinkėjų balsų. Liberalams 
nepalankumą parodė Mani
t.obos rinkėjai, balsavę už kon
servatorius. Parlamente ma
tysime liberalą G. Kennedy, 
laimėjusį 'lbronto Parkdale 
rinkiminėje apylinkėje, M. 
Ignatieff, Bob Rae, pagrin
dinius pretendentus į hbera-
1ų partijos vadovo postą, jei 
S. Dion nuspręstų atsistaty
dinti. 

Kanados bankai - sau
giausi ir geriausi pasaulyje, 
praneša pasaulio ekonomis
tų forumas pasaulio bankų 
veiklos apžvalginiame pra
nešime. Kanados bankai iš 
septynių vertinimo balų gavo 
6.8; po mūsų valstybės eina 
švedija, liuksemburgas,Aust
ralija, Danija (6.7 balo). Ap
žvalgoje buvo vertinama ban
kų teisinga ir perspektyvi fi
nansinė ir paskolų politika, 
indėlių saugumas, tiksli ir 
vieša buhalterijos apskaita. 

Afpniswao misijos kai
na dvigubai didesnė nei yra 
apskaičiavusi konservatorių 
vyriausybė. Jų tvirtinimu, 
Afganistano misijai bus iš
leista mažiau nei 8 bln. dol. 
OtavosRideau instituto skai
čiavimai rodo, kad ši suma 
gali siekti 17 bln. dol. Pa
skaičiavę išlaidas ginkluotei 
ir šaudmenims, atlyginimams 
ir armijos išlaikymui, sveika
tos ir mirties draudimo išlai
doms, invalidumo pensi
joms, jie mano, kad dar rei
kės 11 mln. Iki misijos pabai
gos 2011 m. ši suma dar gali 
didėti. Nuo 2002 m. Afga
nistane yra 2500 Kanados 
karių, beveik. 100 žuvusių. 

Ontarlo premjeras D. 
McGulnty Meksikos Pan 
Amerika sporto organizaci
jos susirinkime stengėsi iti
kinti, kad 2015 metų Ameri
kos žemyno žaidynės vyktų 
Toronte. Jos atneštų 1. 77 
bln. doL pelno 'lbrontui ir ap
linkiniams miesteliams Bar
rie ir Horseshoe, būtų su-

kurta šimtai naujų darbo vie
tų. Netgi opozicija pritaria 
šiam siekiui, teigdama, kad 
nuo 1930 metų Ontario pro
vincijoje nebuvo didesnio 
sporto renginio. Dėl teisės 
surengti 2015 PanAmeri.ka 
žaidynes su 'lbrontu varžosi 
Bogota (Kolumbija), Cara
kas (Venezuela), lima (Peru). 

Kartu su rudens orais 
ateina nepageidaujamos li
gos. Thunder Bay (ON) nuo 
streptokoko infekcijos mirė 
10 gyventojų, užregistruota 
beveik 80 šios infekcijos at
vejų. Grupės A streptokokas 
paprastai aptinkamas ant 
odos ir gerklėje, jis artimas 
gerklės streptokoko infekci
jai. Gydytojai ragina visus, 
kurie turėjo kokių nors ryšių 
su sergančiaisiais, aplankyti 
šeimos gydytojus. Jų skirti 
antibiotinės grupės vaistai 
padėtų išvengti užkrato pli
timo ir sudėtingesnių prob
lemų. Ši infekcija labiausiai 
plinta tarp gatvės ir nepasto
vaus gyvenimo būdo žmonių. 

Konservatoriai planuo
ja skirti 500 mln. bevielio ry
šio tarnybai plėsti. Kas de
šimtas valstybės gyventojas 
dar negali naudotis greituoju 
interneto ryšiu. Geresnė be
vielio ryšio sistema gana 
brangiai kainuotų, nes kai 
kuriose Kanados vietose di
deli nuotoliai, gyventojai iš
sidėstę nevienodu tankumu. 
Reikia bent 1.5 bln. doL Fe
deracinės vyriausybės skiria
ma suma tai tik dalis lėšų, 
kurios turėtų būti surinktos 
iš privačių verslovių ir atski
rų asmenų. Opozicija siūlo 
už šią programą mokėti lė
šomis, kurios gautos už be
vielio ryšio plėtros leidimus. 
Vyriausybė iš verslovių už 
teisę plėsti bevielį ryši yra 
gavusi 4 bln. dol pelno. 

Naujosios kortelės su 
mi.kroplokštele, tokios kaip 
pradėta naudoti Mifore, - ne 
tokios jau saugios, kaip tvir
tina jų gamintojai. Danijoje 
atlikti modernesnių ir vadi
namų saugesnėmis kredito 
kortelių ir nuolatinių važia
vimo bilietų tyrimai. Jie pa
rodė, kad apsukruoliai su 
bevieliais ryšio prietaisais 
gali perimti oru perduoda
mą informaciją ir pagaminti 
netikras korteles ar važiavi
mo bilietus, padaryti daug 
nuostolių žmonėms ir vals
tybei. Kortelės su mikro
plokštele naudojamos ir 
kaip elektroninis raktas 
iėjimui į patalpas. Mifore 
kortelės jau naudojamos St. 
J ohn, Gatineau, Kingston, 
Branford,Burlington, Ed
montone ir kitose vietose. 
'lbronto susisiekimo komisi
ja yra pasirinkusi ~o kor
teles. Su jomis ateityje bus 
galima važinėti traukiniais, 
autobusais ir troleibusais vi
soje Thronto susisiekimo 
sistemoje. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
KYLA ATLYGINIMAI 

Lietuvoje šiemet atly
ginimai kilo vidutiniškai 
15%, rodo konsultacijų ir 
mokymo bendrovė "OVC 
Consulting" duomenys. Fir
ma, ištyrusi 15,000 darbuo
tojų, dirbančių 98 Lietuvos 
įmonėse, duomenis, pra
nešė, kad šiais metais buvo 
pasiektas rekordinis atly
ginimų augimas, kuris ge
rokai viršijo tyrime dalyva
vusių įmonių planus ir prog
nozes. Šiemet tik dešimta
dalio visų darbuotojų pa
grindinis atlyginimas nebu
vo padidintas. Tyrimo rezul
tatai rodė, kad įmonėms 
"brangiausiai kainavo" vi
dutinio amžiaus (30-39 m.) 
darbuotojai. Be to, jauniau
sios amžiaus grupės (20-29 
m.) atlyginimų lygis jau da
bar beveik pasiekė 40-49 m. 
darbuotojų darbo užmokes
tį ir viršija dar vyresnių žmo
nių atlyginimus. Tai rodo, kad 
darbo jėga ateityje brangs, 
nes vyresnę ir pigesnę darbo 
jėgą pakeis jaunesni ir bran
gesni darbuotojai. Darbo 
užmokestis daugiau augo 
žemesnės kvalifikacijos dar
buotojams nei vadovams bei 
specialistams. Šiuo metu vy
rų atlyginimai yra vidutiniš
kai 26% didesni nei moterų. 
2007 m. atlyginimas augo 
apie 10%. 

VARTOJA KORTELES 
Antras pagal turtą Lie

tuvos komercinis bankas 
"Hansabankas" ("Swedbank'') 
praneša, kad Lietuvoje dau
gėja banko klientų, atsiskai
tančių mokėjimo kortelėmis 
ir besinaudojančių kitomis 
elektroninėmis paslaugo
mis. "Hansabanko" duome
nimis, pirmąjį šių metų pus
metį, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2007 m., klien
tai prekybos vietose korte
lėmis atsiskaitė 30% daž
niau. Vienos mokėjimo kor
telės atsiskaitymo už prekes 
ir paslaugas mėnesio apy
varta per tą patį laikotarpį 
išaugo beveik 32%, o gry
nųjų pinigų išėmimo vienos 
kortelės apyvarta - 8%. ''Han
sabankas" yra mokėjimo kor
telių rinkos pirmaujantis ban
kas. Antrojo šių metų ket
virčio duomenimis, "Han
sabanko" klientai turėjo be
veik 1.4 mln. mokėjimo kor
telių, bankas valdė 34.5% 
šios rinkos. 

LIETUVIAI - PESIMISTAI 
Vartotojų apklausą atli

kusios rinkos tyrimų bend
rovės "GfK CR Baltic" duo
menimis, ekonominės krizės 
metu Baltijos šalyse patys 
didžiausi pesimistai yra lie
tuviai. Tačiau jie net ir su
dėtingu laikotarpiu teigia 
įžvelgiantys galimybių inves
tuoti, net tikėdamiesi blo
gesnių laikų jie vis tiek linkę 
leisti pinigus. "GfK" š.m. lie
pą atliktos apklausos duo-

menimis, Lietuvoje ir Lat
vijoje vartotojų pasitikėjimo 
rodiklis yra 67, o Estijos -
75. Iš trijų tyrime dalyvavu
sių šalių bendrą šalies eko
nominę būklę skeptiškiau
siai vertino Lietuvos gyven
tojai. 73% apklaustųjų Lie
tuvoje manė, kad iki 2009 
m. šalies ekonominė būklė 
tik blogės. Didžiausi opti
mistai - Estijos gyventojai. 
Lietuvos gyventojai labiau
siai buvo linkę manyti, kad 
šeimos finansinė padėtis per 
ateinančius 6 mėnesius pa
blogės - taip teigė 40% Lie
tuvos, 36% Latvijos ir 27% 
Estijos gyventojų.Vis dėlto, 
net 49% Lietuvos apklaus
tųjų teigė, kad per ateinan
čius 12 mėnesių jie bus pa
jėgūs kaupti santaupas. Tau
pymo galimybę teigiamai 
vertino 35% apklaustųjų 
Estijoje ir 29% Latvijoje. 
Apklausti po 500 žmonių 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. 

POPUIJARUS MUZIĘJUS 
Lietuvos jūrų muziejus 

yra labiausiai lankomas mu
ziejus Baltijos šalyse. Pernai 
Jūrų muziejų aplankė dau
giau nei pusė milijono lan
kytojų, populiariausias Lat
vijoje - Turaidos muziejus
rezervatas sulaukė 245,000, 
dar šiek tiek mažiau žmonių 
apsilankė Estijos dailės mu
ziejuje. Šiemet nuo sausio 
iki rugsėjo jūros muziejuje 
lankėsi 487,521 lankytojas 
( + 2000 nuo pernai). Thčiau, 
pernai lankytojų padaugėjo 
18%, ankstesni metai irgi 
pasižymėjo ryškesniu augi
mu. Daugiausia lankytojų 
Jūrų muziejus sulaukia rug
pjūtį. Šią vasarą atliktos lan
kytojų apklausos duomeni
mis, daugiausia Lietuvos jū
rų muziejų ir delfinariumą 
lanko šeimos su vaikais. Di
džiausią įspūdį lankytojams 
paliko delfinų ir Kaliforni
jos jūrų liūtų pasirodymas. 

"TVIRTAS SKYDAS" 
Motorizuotoji pėstinin

kų brigada "Geležinis vil
kas" surengė tarptautines 
brigados lygmens pratybas 
"Tvirtas skydas 2008" spalio 
17-25 d.d. Gaižiūnų poli
gone Rukloje (Jonavos r.) ir 
Lietuvos kariuomenės cent
riniame poligone Pabradėje. 
Šiemet mokymuose pirmą 
kartą dalyvavo ir į Baltijos 
bataliono štabą deleguoti 
Latvijos bei Estijos atstovai. 
KAM žiniomis, pratybose 
daug dėmesio skirta bata
liono dydžio kovinei grupei 
ir Baltijos bataliono štabui, 
besirengiančiam budėti NA
TO greitojo reagavimo pa
jėgose, parengti ir vertinti. 
Mokymai vyko trimis tarps
niais, jų metu suplanuotos 
ir vykdytos stabilizavimo 
užduotys. Pirmieji mokymai 
"Tvirta taika" buvo surengti 
2004 metais. RSJ 

v 

Siluvos M. Marijos 400 llletų 
jubiliejaus šventė Kalgaryje 

Kalgario lietuviai Šiluvos M. Marijos 400 m. jubiliejaus šventėje Šv. Cecilijos šventovėje š.m. 
rugsėjo 13 d. Viduryje kuo. Jonas Sileika, OFM, iš Toronto 

Pirmieji lietuviai Kalgario 
mieste apsigyveno 1923 me
tais, bet didesnė banga su
plaukė po Antrojo pasaulinio 
karo. Pasišventusių veikėjų 
dėka 1956 metais buvo įkur
tas Kanados lietuvių bend
ruomenės Kalgario apylinkės 
skyrius ir pradėti ginti Lietu
vos išlaisvinimo reikalai sve
timtaučių tarpe. Užsimojimas 
buvo išlaikyti lietuvybę šiame 
telkinyje ir palaikyti santykius 
su Albertos provincijos bei fe
deracinės valdžios atstovais. 
Bendruomenė stengėsi, pasi
naudodama įvairiomis progo
mis, supažindinti valdžios at
stovus bei aukštas pareigas ei
nančius veikėjus su Lietuvos 
padėtimi ir lietuvių kultūra. 
Lietuvių skaičius Kalgaryje svy
ruodavo nuo 60 iki 200, bet pa
stovių dalyvių būdavo apie 40. 

Iladiciniai pobūviai, tau
tinės ir kalendorinės šventės 
būdavo rengiamos bei šven
čiamos kasmet: Vasario 16-
osios minėjimai, gegužinės. Ak-

Rochester, NY 
DAŽNAI RUDENĮ gyve

name vasaros prisiminimais. 
Ročesterio Lietuvių bend
ruomenė tikrai turi ką prisi
minti. Birželio 21 d. sambūris 
"Baltų vaikai", kurios rėmė
jas yra Lietuvos garbės konsu
las Ročesteryje Rimas Česo
nis, sukvietė lietuvius į Joni
nių šventę. Ji vyko nuostabio
je Jean ir Andriaus Naujokų 
sodyboje, Webster, NY. Sve
čių sugužėjo arti 100-to, ne 
tik iš Ročesterio, bet ir iš apy
linkių bei Kanados. Pagal Jo
ninių tradiciją, kiekvienas da
lyvis turėjo praeiti vainikais 
apipintus vartus ir būti nu
praustas Rasos vandeniu. 
Skambėjo lietuviškos dainos, 
lydimos Janinos Jakubauskie
nės akordeono garsų, sukosi 
rateliai. 

Šventę vedė nenuilstamos 
vedėjos Ragina Juodeikienė 
ir Virginija Mockevičienė, ku
rios ir pakvietė visus prie gėry
bėmis nukloto stalo. Gerai pa
sistiprinę svečiai toliau traukė 
skambias dainas, o vėliau šau
nieji kepėjai visus vaišino nuo-

tyviai dalyvaudavom Albertos 
daugiakultūriniuose rengi
niuose bei šventėse su paro
domis, tautiniais šokiais ir pa
skaitomis.1975 m. buvo įsteig
ta lietuvių mokykla, organi
zuojamos meno grupelės ir 
net surengtos kelios jaunimo 
stovyklos. 

Dabar sulaukėme naujos 
ateivių bangos. Bendruomenė 
turi apie 90 narių. Aktyviai 
įsijungė į veiklą naujos šei
mos. Mokyklai vadovauja Ai
da Labanauskienė. Bendruo
menės veiklos uždaviniai šiuo 
metu: Lietuvių bendruome
nės stiprinimas, lietuviškų tra
dicijų palaikymas bei puose
lėjimas ir lietuviškos mokyk
los g]obojipias. 

Siais Siluvos M. Marijos 
jubiliejiniais metais buvo su
rengtas šio jubiliejaus pami
nėjimas Kalgaryje. Rugsėjo 
13 d. Kalgario Sv. Cecilijos 
šventovėje buvo aukojamos 
šv. Mišios prie išstatyto, per 
Kanadą keliaujančio Šiluvos 

stabaus skonio šašlykais. Pasi
vaišinę iki soties, visi sugužėjo 
prie laužo. Ąžuolų vainikais 
buvo padabinti šventės kalti
ninkai - Jonai ir Janinos. Vy
ko gausybė žaidimų, konkur
sų, varžytinių. 

Vidurnaktį visi patraukė 
ieškoti paparčio žiedo, kurį 
rado Janina Jakubauskienė. 
Šventė tęsėsi iki pat paryčių 
su linksmom dainom ir nuos
tabia nuotaika. Kai Ročeste
rio lietuviai šventė Jonines, 
jautė, kad ir Lietuva girdėjo, 
kaip mes išliejame jai savo 
dainas ir meilę, būdami taip 
toli nuo savo gimtųjų namų. 

"Baltų vaikai" suorgani
zavo labdaringus pietus Tėvo 
dienai. Surinktos lėšos buvo 
skiriamos Šv. Jurgio parapijos 
100 metų jubiliejui, kuris 
švenčiamas spalio 11-12 die
nomis. Dar keletas labdaringų 
pietų buvo suorganizuota kiek 
vėliau, kurių lėšos skiriamos 
kauniečiui, Lietuvos jaunimo 
futbolo rinktinės nariui, ser
gančiam cukriniu diabetu, 
Mariui Miškiniui, taip pat bu
vusiam ročesteriečiui, krepši
ninkui Mindaugui Borutai, 

Marijos paveikslo. Mišias au
kojo iš Toronto atvykęs kun. 
Jonas Šileika, OFM. Mišiose 
dalyvavo apie 40 Kalgario lie
tuvių bendruomenės narių. 
Smagu buvo stebėti, kaip jau
nieji ikimokyklinio ir mokyk
linio amžiaus vaikai susido
mėję klausėsi kunigo minčių, 
drauge su tėveliais ėjo išpažin
ties, vėliau patys diskutavo 
apie tai, ką _eastebėjo paveiksle. 

K.un. J. Sileikos, OFM, pa
mokslas buvo labai prasmin
gas. Jis teigė, kad nesvarbu 
kur gyvename, kokiais gyveni
mo vingiais esame pasukę, ko
kio tikėjimo žmonės bebūtu
me, svarbu, kad visi savo šir
dyse atnaujintume savo tikėji
mą, kad mūsų širdys atsivertų, 
taptų gražesnės, jautresnės. 
Po Mišių kunigas palaimino ir 
suneštines vaišes, džiaugėsi 
vaikų mokyklos atidarymo 
programėle ir bendravo su 
visais. 

Elvyra Krausienė, 
Aida Labanauskienė 

kuris sirgo vėžiu, bet dar tebe
sigydo Lietuvoje. Manome, 
kad "Baltų vaikai" ir toliau 
aktyviai dalyvaus visuomeni
niame Ročesterio gyvenime ir 
visus džiugins ne tik savo ren
giniais, bet ir sugebėjimu už
jausti, padėti, dalintis. "Nie
kada neužmirškime, kad įmes
dami į pasaulio iždą nors ma
žiausio gėrio dalelę, mes jau 
geriname pasaulį". (M. Peč
kauskaitė ).Ilona Bačkuvienė 

Sudbury, ON 
RUDENINIS SUSIKAU

PIMAS Sudburio apylinkės 
lietuviams bus Kristaus Kara
liaus šventovėje lapkričio 8, 
šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 2.30 v.p.p„ o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. 
Vytautas Staškevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
RUDENINIS SUSIKAU

PIMAS Sault Ste. Marie apy
linkės lietuviams bus Šv. Jero
nimo šventovėje lapkričio 9, 
sekmadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 2.30 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą ves 
kun. Vytautas Staškevičius. 



Vadovaujami Aušros Vartų parapijos klebono kun. A. Šarkos, OFM, ir diakono br. B. Belieko 
OFM, Hamiltono lietuviai eina Kryžiaus kelią Bishop A. Tonnos parke š.m. rugsėjo 27 d. ' 

Hamilton, ON 
KLKMD-jos HAMILTO

NO SKYR. VALDYBOS pa
kviesti, rugsėjo 27 d. jau trečią 
kartą rinkosi parapijiečiai, 
pasiruošę praeiti su malda 
Kryžiaus kelią. Valdybos už
sakytas autobusas nuvežė vi
sus dalyvius į Bishop A. Ton
nos parką, pakeliui užsukęs į 
Lietuvių šeštadieninę mokyk
lą, kur jau laukė mokytoja 
Rasa Pruden ir 7-ni vyresnių 
klasių moksleiviai. Nebodami 
apniukusio dangaus, susirinko 
per 50 maldininkų. 

Klebonas kun. Audrius 
Šarka, OFM, pakvietė visus 
susikaupti maldoje, - sustoti, 
klausyti ir mąstyti kartojant 
Kristaus Golgotos kelią. Dia
kono br. Bernardo Belieko, 
OFM, perskaitytų Evangelijos 
žodžių padrąsinti, su giesme 
pradėjome skaičiuoti Kry
žiaus kelio stotis. 

Pirmoje stotyje palikome 

geltoną chrizantemą, o jau
nieji mokiniai, vadovaujami 
mokytojos, prie kiekvieno su
stojimo uždegdavo žvakę ir 
palikdavo savo kūrybos ange
lą. 15-ka maldininkų, pasi
keisdami skaitė skaitinius, ku
riuos paruošė mūsų klebonas. 

Sugiedojus baigiamąją 
giesmę, valdybos pirmininkė 
Danutė Enskaitienė padėkojo 
susirinkusiems, o ypač jaunie
siems dalyviams už gausų da
lyvavimą ir susikaupimą. Ji 
pakvietė į St. Elizabeth Villa
ge menę pasistiprinti pica, ku
rią užsakė KLKMD-jos skyr. 
valdyba, ir saldumynais, su
~eštais mielų parapijiečių. 
Cia, kaip visada, mus pasitiko 
besišypsanti Elena Liaukuvie
n ė ir pakvietė į gražiai pa
puoštą menę, kur laukė ga
ruojanti kava ir pilni stalai 
vaišių. Diakonui br. Bernar
dui palaiminus maistą, visi ra
gavom picą, skanavom pyra
gus ir bendravom. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.15% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Pasistiprinus pirmininkė 
pasidžiaugė, kad lietus nesu
trukdė mūsų žygio ir labai šil
tai padėkojo Elenai Liauku
vienei, pabrėždama jos nepa
prastą kuklumą, nuoširdumą 
ir paslaugumą. Jai buvo įteik
tos gėlės ir kukli atminimo 
dovanėlė. 

Atvykęs autobusas dau
gelį parvežė namo. Prisimin
dami šį piligriminį žygį, kuris 
jau tikrai tapo tradiciniu, gali
me pasidžiaugti, kad bend
ruomenė tapo glaudesne. Vis 
daugiau žmonių randa laiko 
ir noro kartu ne tik pasilinks
minti, bet ir susikaupti maldo
je. Praėję kartu Kristaus kan
čios kryžiaus kelią, drįstame 
tarti: "Dėkoju, Viešpatie, už 
tai, kad laiko atgailai davei..." 

ME 

St.Catharines,ON 
ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 20-

tą, tuoj po 4 val. šv. Mišių, bū
rys parapijiečių kartu su Ha
miltono Aušros Vartų l?ar. 
klebonu kun. Audriumi Sar
ka, OFM, susirinko į "Man
darin" restoraną atšvęsti dia
kono Bernardo Belieko, OFM, 
40 metų amžiaus sukakties. 
Visų vardu pasveikino ir pini
ginę dovanėlę įteikė Stasė 
Zubrickienė, palinkėdama Die
vo globos pašaukimo kelyje ir 
ateities metuose. Savo šeimos 
vardu pasveikino Stasė Pa
bricienė. Visiems šiltai padė
kojo sukaktuvininkas, įpinda
mas žodyje ir savo poezijos. 
Prie uždegtos žvakutės - visi 
sugiedojo Ilgi,ausių metų! 

ALGIMANTAS ZUBRIC
KAS, ilgus metus ėjęs KLB 
St. Catharines apylinkės pir
mininko pareigas, dėl silpnė
jančios sveikatos atsistatydino 
iš savo pareigų. Dėkodami už 
įdėtą didelį darbą lietuvybės 
išlaikymo siekyje, linkime iš
tvermės ir Dievo globos atei
čiai. SZ 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta k.okybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliel;ius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Australija 

A.a. Nerija Žemkalnytė, 
tautinių šokių grupės vado
vė, aktorė, bendruomenės 
pažiba, žinomo lietuvių vei
kėjo Gabrieliaus Žemkalnio 
vaikaitė, sulaukusi vos 31 m. 
amžiaus, širdies viruso pa
kirsta, mirė Melbume. Kaip 
rašoma Mūsų pastogėje, galė
j ai ją matyti šokančią, dai
nuojančią lietuvių renginiuo
se, klube verdančią pietus, 
repetuojančią su "Gintaro" 
tautinių šokių ansambliu. 
Kas ją pažino, džiaugėsi jos 
šypsniu, nuoširdumu ir šilu
ma. Su "Gintaro" šokėjų 
grupe ji rengėsi dalyvauti ki
tais metais Lietuvos dainų 
šventėje, ir Tautinių šokių 
šventėje, įvyksiančioje Mel
bume. Velionė gimė 1977 m. 
balandžio 2 d. Gabrio ir 
Snieguolės Žemkalnių šei
moje. Dar nesulaukusi 5-rių 
metų, Nerija pradėjo šokti 
"Gintarėlių" grupėje, vis pe
reidama į aukštesnę grupę, 
kol ėmė ir pati "Gintarui" 
vadovauti. Nerija su "Ginta
ru" dalyvavo įvairiuose ren
giniuose, minėjimuose, kon
certuose. Keturis kartus 
"Gintaras" keliavo į Lietuvą, 
atlikdamas programas ne tik 
Vilniuje, bet ir kitose krašto 
vietovėse. Nerija dar veikė 
ir plačiojoje Melburno vi
suomenėje. Ji su drauge aust
raliete įsteigė "Verpsties" 
kabareto klubą (Spinning 
Wheel Cabaret Club ). Jai pa
vyko surasti aktorius, tech
ninį personalą, rėmėjus. Šis 
klubas tapo Melburno ko
medijos festivalio dalimi, pa
sižymėjęs populiarumu, gast
roliavęs ir kitose vietovėse, 
taipgi ir Škotijos festivalyje 
Edinburge. Nerija nemažai ke
liavo po Lietuvą ir kitus kraš
tus, tarp jų JAV-bes ir Kana
dą. Skaudžiai velionės ne
tektį išgyvena tėvai, brolis su 
šeima, seneliai, giminės, kiti 
artimieji ir visa Melburno 
lietuvių bendruomenė. 

Vengrija 
Badacsony miestelyje 

įvyko Centrinės Europos 
kraštų lietuvių susitikimas. 
Jį surengė Vengrijos lietuvių 
bendruomenė ir jame daly
vavo 90 tautiečių iš Austri
jos, Čekijos ir Vengrijos. Pir
miausia visi dalyvavo lietu
vių kalba atnašautose Mišio
se. Po pamaldų dalyviai vyko 
į miestelio vaizdžias apylin
kes, pasižyminčias vynuogy
nais, įkopė į vulkaninės kil
mės kalną ir padainavo lietu
viškų liaudies dainų. Vaka
ronėje lietuviai susipažino 
su vengrų vyno ir maisto ga
minimo tradicijomis. Susi
rinkusius pasveikino Lietu
vos užsienio reikalų konsuli
nio departamento direktoriaus 
pavaduotojas dr. Petras Anu
sas ir Lietuvos ambasados 
Vengrijoje patarėja Vilma 
Dambrauskienė. Ši tautiečių 

grupė dalyvavo ir Vyno šven
tėje, vienoj įspūdingiausių 
Vengrijos švenčių. Vengrijos 
lietuvių bendruomenei va
dovauja Vaida Burinskienė. 

Britanija 
Britanijos lietuvių jau

nimo sąjunga rugsėjo 23 d. 
naujose Lietuvos ambasa
dos patalpose Londone su
rengė diskusijas Lietuvos 
ateitis: ar mes - jos dalis. Tai 
buvo pirmasis klubo "Lietu
vos ateitis" susitikimas. Ja
me dalyvavo apie porą de
šimčių šiame krašte gyve
nančių lietuvių, taipgi ir šio 
užmojo globėjas ambasado
rius Britanijoje Vygaudas 
Ušackas bei buvęs Britanijos 
krašto apsaugos ministerio 
patarėjas James Connal, ne
seniai tapęs verslininku. Pas
tarasis 16 metų veikliai daly
vavęs politikoje, papasakojo 
apie save ir iškėlė iššūkius, 
liečiančius jo kraštą. Jis taip
gi pažymėjo, kad Britanijos 
ateitis labai priklausanti nuo 
iš Rytų Europos atvykusių 
aukštai kvalifikuotų darbuo
tojų. Jis kalbėjo ir apie pilie
tiškumo svarbą ir jaunų 
žmonių įtaką visuomenei. 
Aktyviai įsijungti į politinę 
veiklą lietuvių jaunimą ragi
no ambasadorius V. Ušac
kas. Po to vyko gyvos disku
sijos. Po jų susitikimo daly
viai kalbėjo, kaip jiems atro
do tolesnė šio klubo veikla. 
Pasak Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkės 
Lauros Dzelzytės, susitiki
mas parodė, kad Britanijoje 
gyvenantiems tautiečiams 
rūpi Lietuvos ateitis. 

Argentina 
Lietuvių savišalpos ir 

kultūros draugija "Nemu
nas" paminėjo savo gyvavi
mo 99 metų sukaktį. (Tai se
niausia organizacija Pietų 
Amerikoje. "Nemuno" drau
gija įsteigta 1909 m. rugpjū
čio 17 d. Berisso mieste). 
Pradžioje minėjimo buvo iš
keltos Argentinos ir Lietu
vos vėliavos bei sugiedoti šių 
kraštų himnai. Minėjime da
lyvavo apie 300 žmonių. Žodį 
tarė "Nemuno" draugijos pir
mininkas R.C. Semėnas. Su
sirinkusiuosius pasveikino 
Berisso miesto meras E. Sle
zack, Lietuvos ambasados 
Argentinoje pareigūnas A. 
Rastauskas ir kt. Meninėje 
programos dalyje pasirodė 
vaikų tautinių šokių grupė 
"Skaidra", jaunųjų šokėjų 
grupė "Nemunas", nauja tau
tinių šokių grupė "Griaus
tinis" ir veteranų šokėjų gru
pė "Pipiras", įsteigta 1985 
metais. Šia proga Buenos 
Aires provincijos lietuvių 
bendruomenė išsirinko savo 
karalienę, kuri atstovaus 
Lietuvių bendruomenei Be
risso mieste įvyksiančioje 
kasmetinėje imigrantų šven
tėje. JA 
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Šią vasarąJbronte lankėsi 
dvi viešnios - Siaulių universi
teto Humanitarinio fakulteto 
profesorė, Kanados auditori
jos įkūrėja ir jos reikalų tvar
kytoja Regina Kvašytė ir Lat
vijos universiteto (Ryga) pro
fesorė Laimutė Baluodė. Abi 
baltų kalbų specialistės ir 
mokslininkės 'lbronto Lietu
vių Namuose dalyvavo pokal
byje apie lietuvių ir latvių .kal
bininkų bei abiejų kultūrų ry
šius, susipažino su lietuvių 
bendruomenės gyvenimu. 

Moki kalbą - žinai kelią 

Regina Kvašytė - gimusi 
ir užaugusi už Lietuvos ribų, 
puikiai kalba lietuviškai, lat
viškai, rusiškai, vokiškai, yra 
tapusi savotiška Lietuvos -
Latvijos bei Kanados kultūros 
ambasadore. Su viešnia kalbė
jausi 1bronte, prieš grįžtant 
jai į Lietuvą; vėliau paskuti
nes naujienas apie savo būsi
mus darbus ir keliones paš
nekovė papildė el. laiškelyje. 

SK: KDla jūsų lioa kelionėa 
tihlas? 

R. Kvaiytė: Kartu su lat
vių kolegomis, tarp jų ir Lai
mute Baluode, dalyvavome 
'lbronto York universitete 
rengiamame onomastikos (as
menvardžių ir vietovardžių ty
rinėjimų) kongrese. Aš pra
nešime aptariau minėtų vardų 
vartojimą Yan Martel knygos 
Pi gyvenimas (Life of Pi) lietu
viškame vertime. 

Po konferencijos turėjau 
laiko susipažinti su 'lbronto 
lietuvių bendruomene: lan
kiausi Lietuvių Namuose ir 
Tėviškės žiburių redakcijoje 
bei muziejuje. Dėkinga Vy
tautui Kulniui, Algirdui Vai
čiūnui, Vilijai Bijūnaitei, Ire
nai Ross, Arūnui Pabedinsk:ui 
ir visiems, kurie padėjo geriau 
pamatyti daugiataučio miesto 
gyvenimą. Lietuvių Namuose 
surengtame pokalbyje su tau
tiečiais pajutau, kad žmonės 
neabejingi latvių ir lietuvių 
santykiams, abiejų tautų kul
tūrų ir .kalbų likimui. Juos do
mino lietuvių ir latvių kultūrų 
ryšiai praeityje ir dabar, pa
stangos išsaugoti neužterštas 

svetimžodžiais abi vieninteles 
dar gyvas baltų kalbas. Mano 
darbas, tikiuosi, irgi prisideda, 
stiprinant šiuos ryšius, padeda 
pažinti vieniems kitus, spręsti 
bendras kalbos problemas, 
dalintis geriausiais kūrybiniais 
darbais. Tui yra ir mano vado
vaujamos visuomeninės orga
nizacijos "Baltų centro" veik
los tikslas. Kartu buvo malo
nu susipažinti su nuoširdžiais 
rėmėjais, kurie padėjo kuriant 
Kanados auditoriją mūsų uni
versitete. 

SK: ~ tnmlinio tluba. 
Tėvas po ka19imo KDmijos la
geriuose nduTijo teisė& grjfJi l 
Lietuvą, apsigyveno bent netoli 
- Lawijoje. Kokia bu'Po jiisų 
'Paikystė ir gy•eni11UU šitame 
lcralte? 

R. Kvašytė: Vaikystėje 
greitai prie visko pripranta
ma. Mes čia, Latvijoje, gyve
nome kaip ir vis~ tik, prisime
nu, tėvai labai ilgėjosi Lietu
vos, o aš visada laukdavau ke
lionių į Lietuvą, pas gimines. 
Viskas ten atrodė geriau ir 
gražiau, gal dėl to, kad būti 
svečiu visada malonu. Šeimo
je kalbėjo lietuviškai, tai, su
prantama, kad ir mano pirmo
ji kalba buvo lietuvių. Arti
miausių kaimynų vaikai, su 
kuriais galėjau žaisti, buvo lat
viai ir rusai, tad nejučiomis 
pramokau ir tas kalbas. Kai 
reikėjo rinktis mokyklą, norė
jau lankyti latvišką, ne rusišką 
mokyklą. Tėveliai sutiko. 'Ilrip 
latvių kalba man tapo "aka
demine'>. Bet namuose kalbė
jau lietuviškai, su rusais kai
mynais - rusiškai. Tik žinoma, 
lietuvių kalba nebuvo tokia 
gera ar taisyklinga. Jau vėliau, 
kai po studijų pradėjau dirbti 
Latvijos mokslų akademijos 
latvių kalbos institute, mano 
bendradarbė Laimutė Baluo
dė man labai daug padėjo, 
ypač mokantis lietuviškai ra
šyti. O persikėlus gyventi i 
Lietuvą, i Šiaulius, jau pats 

gyvenimas padeda gerinti .kal
bą. Dabar jau man atrodo: ga
liu galvoti ir naudotis abiem 
kalbomis vienodai gerai. Lie
tuviškai kalbu Šiauliuose, o 
latviškai - Rygoje, na, ir ret
karčiais namuose su mama -
kad ji neužmiIŠtų latvių kalbos. 

SK: Gimtorio& kalbos mo
kijimas ir mokymas jau tampa 
probkma netimose valstybėse 
gyrenančiom& lietuvių kimom&. 
Pastebime, kad ne Lietu'Poje 
augantys Wlikai jau nebekalba 
arba labai ribotai ir nenoriai 
kalba lie~i.fkai. Ką gaUtumėt 
jiems pallllti? 

ŠJamiq universiteto humani
tarinio fakulteto profesorė, 
Kanados auitorijos Įkūrėja 
ir jos reikalų tvarkytoja Regi
na Kvašytė 'lbronte 

Nt& V. Ktdaio 

R. Kvašytė: Jei tėvai tar
pusavyje kalba namuose lietu
viškai, sunku įsivaizduoti, kad 
vaikas kalbėtų su jais kokia 
nors kita kalba; juk tai bus 
pirmoji kalba, kurią jis girdi 
pirmaisiais gyvenimo metais. 
Kitos kalbos į jo atmintį at
eina vėliau tarsi savaime, iš 
aplinkos, iš draugų. Bet kad 
neužsimirštų pirmoji, svar
biausia, ja turi būti kalbama. 

SK: lCif jums duoda tlvi
kalbyslė? 

R. Kvašytė: Mano kelių 
kalbų mokėjimas - rusiškai 

irgi pramokau gan anksti -
padėjo vaikystėje nevadomai 
draugauti su bendraamžiais, 
vėliau - surasti įdomius dar
bus ir Latvijoje, ir Lietuvoje, 
kur galiu pritaikyti abiejų .kal
bų mokėjimą. Lietuvių ir lat
vių kalbos bus tik stipresnės ir 
įveiks išorinius pavojus, jei 
abiejų tautų kalbininkai ir kul
tūros bei švietimo įstaigos 
bendraus, keisis patirtimi ir 
skatins abiejose valstybėse -
Latvijoje ir Lietuvoje - kalbų 
mokymąsi, domėjimąsi litera
tūra, kultūra apskritai. Kartu 
galėsim geriau atsispirti sveti
mybių užkratui, kuris, atsivė
rus sienoms, plūsta lyg potvy
nis į abi .kalbas. lietuvių kalba 
dėstoma latvių filologams, o 
latvių kalbos kursas yra priva
lomas kalbas studijuojantiems 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose. Leidžiami bendri veika
lai - bendrieji ir profesiniai 
rodynai, atliekamos kalbų ty
rimo studijos, verčiami litera
tūros kūriniai. Šiuo metu Lat
vijoje gyvena apie 35,000 lie
tuvių. Rygoje, kur gausiausias 
lietuvių sambūris, veikia vidu
rinė lietuvių mokykla. 1bkių 
galimybių mes neturėjome. 

SK:Artlaugiakalbystė, taip 
pat ir d•ikalbystė, kaip nuo
gąstaųjama neseniai pasblb
tame ELTA straipsnyje (rugŲjo 
19 tl.) tikmi hlia grėsmės matą 
- lawią, Uetuvių ir kitų tautų 
kalbom&? 

R. Kvašyt6: Tu.m tikrų pa
vojų, žinoma, galima įžvelgti. 
VIS dėlto daug kas priklausys 
nuo tų kalbų vartotojų požiū
rio į savąsias kalbas. Jeigu jie 
nebekalbės (nenorės, nemo
kės, gėdysis ar dėl kokių nors 
kitų sumetimų) lietuviškai, 
latviškai, ir t.t., nebus sunku 
ir įteisinti tokius pokyčius -
kuo plačiau įvesti didžiąsias 
pasaulio kalbas į mūsų kasdie
nį gyvenimą. Nes kam gi tada 
bebus reikalingos šios mažo
sios, tačiau savitos, turtingą 

istoriją turinčios kalbos? 
žmonės, kurie mano, kad rei
kia iš užsienio kalbų į savo 
kalbą pritraukti kuo daugiau 
žodžių, neatsakingai perimti 
netgi sakinių konstrukcijas, 
tikrai nepadeda išlaikyti nei 
savos kalbos kokybės, nei jos 
apskritai. 

SK: Kokie swubiausi dar
bai laukia liais m«ais? 

R. Kvašytė: Darbų nieka
da netrūksta. Pirmiausia, lau
kia užsiėmimai su studentais. 
Turiu dar susikaupusių nepa
darytų darbų - neparašytų 
straipmių, neparengtų prane
šimų (gana aktyviai dalyvauju 
konferencijose). Kadangi kas
met lapkričio mėnesį rengia
me Kanados auditorijos atida
rymo paminėjimą (šiemet jai 
jau sukanka septyneri metai), 
turėsiu daug ką papasakoti 
savo bendradarbiams ir stu
dentams apie Kanadą. O kitas 
didelis darbas susijęs su mano 
minėtu "Baltų centru". Šie
met Latvijos, kaip ir Lietuvos, 
valstybių devyniasdešimtme
tis. Latvijoje nepriklausomybė 
buvo paskelbta 1918 metų 
lapkričio 18 d. - ta proga yra 
sumanyta Šiauliuose surengti 
Latvijos savaitę. 

Džiaugiuosi, kai pavyksta 
suderinti darbą ir malonumus. 
Šiemet tokia galimybė leido iš 
arčiau pažinti Kanadą. Rug
sėjo mėnesį Kanados studijų 
reikalais lankiausi Paryžiuje -
ten surengtas seminaras, skir
tas dviems kanadiečių rašyto
jams. Viena jų Gabrielle Roy, 
kurios romanas Netikėta laimė 
yra išverstas ir išleistas lietu
vių kalba Beje, tai buvo viena 
iš pirmųjų knygų, su kuria su
sipažinau, pradėjusi vadovau
ti Kanados auditorijai. Dar 
labai norėčiau dalyvauti XIV 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Suma
nymų visada turiu, ir ne vieną, 
o kiek iš viso to pavyks įgy
vendinti, parodys laikas. 

SK: Ačiū ui pokalbį. 
Kalbėjosi-

Slalna Katkauskaitė 

Brazilijos Lietu'riq katalikų šv. Juompo bendruomenės choras atlieka dalį meninės programos Mergelės Marijos 400 m.etq apsireiški.m.o Šiluvoje jubiliejau 
iškilmėje š.m. rupėjo mėnesį 



"Žemėje dabar tikra rudens šventė ... " Ntr. R.R. Otto 

Kodėl krinta lapai? 
R. NORKUTĖ 

Žemėje dabar tikra rudens šventė. Gra
žiausių, ryškiausių spalvų šventė. Gervės jau 
išskrido ten, kur nusinešė saulę šimtamečių 
pušų miškai. Į vėsių ežerų gelmę nugrimzdo 
žali baltųjų lelijų žiedai. Krinta, supasi ore 
geltoni ir paraudę klevų lapai. Šviesi ir tyra 
saulėtomis spalio dienomis gamta. Beržai svy
ruokliai rieškučiomis barsto lapų auksą ir 
maudosi ankstyvo ryto ūkuose. Žiemą jie bus 
baltesni už žiemos pusnynus. 

Kodėl rudenį medžiai meta lapus? Lapų 
kritimas ir su juo susijusi lapų kaita, tai prisi
taikymas, kuris susidarė per tūkstantmečius 
ne tiek šaltam, kiek sausam metų laikotarpiui. 
Tūkstančius metų gyvuoja "žiemos sausra". 
Lapuočiai prie jos prisitaikė. Pvz., beržas per 
šiltuosius mėnesius išgarina septynias tonas 
vandens. Jeigu beržas lapų nenumestų, jis žū
tų, nes iš sušalusios žemės beržas iš niekur 
tiek vandens negaus, kiek jo reikia vasaros 
mėnesiams. Palyginkim: 100 gramų ąžuolo Ia-

pų ir tokį pat kiekį pušies spyglių. Ąžuolo la
pai išgarins 54 kilogramus vandens, pušies 
spygliai tik 9 kilogramus. 

Kodėl lapai turi žalią spalvą? Žalią spalvą 
lapams teikia chlorofilas. Veikiant šviesai jis 
lengvai suyra ir vėl susidaro augaluose. Vasarą 
chlorofilo susidaro toks pat kiekis, kiek jo ir 
suyra. Todėl lapas per vasarą būna žalias. Ta
čiau lapai turi ir kitų dažančių medžiagų, dau
giausia geltonų dažų arba geltonų pigmentų -
karotino ir kasantofilo. Rudenį lapo veikla 
pradeda silpnėti, nes nyksta chlorofilas ir ma
žiau belieka "žalio dažo", o "geltonasis" -
auksinis dažas darosi vis ryškesnis ir ryškesnis. 
Šitaip gelsta klevai, liepos, beržai. 

O kokie dailininkai nudažo purpurinėmis, 
raudonomis, violetinėmis ožekšnio, šermukš
nių, vyšnios, raistų girtuoklės lapus. Artėjant 
gamtai į rudenį, atsiranda kita medžiaga - an
tocianas. Lapuose jo padaugėja atšalus orams, 
todėl medis ima švisti purpurine, violetine 
spalva. 

Ar Lietuva iš ligos patalo keliasi? 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Šviesios atminties vyresnis bičiulis Petras 
Juodvalkis, visą gyvenimą domėjęsis istorija, 
filosofija, menais, politika, kai, sėdėdamas ant 
suolelio Katedros aikštėje su savo seserimi 
Marija Žilinskiene, 1941 m. tremtine, išvydo 
iškeltą Trispalvę, su riedančiomis ašaromis 
prašė patvirtinti, kad jis nesapnuoja ... Po mi
tingo senukus palydėjau namo, jis parodė iš
saugotą Vasaro 16-osios Lietuvos Trispalvę, 
drauge džiaugėmės atgimstančia Lietuva. 
Staiga išmintingasis Petras su nerimu paklausė: 

- Visa santvarka iki šiol laikėsi ant dur
tuvų, ar mokėsime gyventi laisvėje, be prie
vartos, kai durtuvų neliks? 

- Kur dėsis iki šiol mus prievartavusi ko
munistų armija? 

Kūrėsi Sąjūdis, su juo - valstybingumo 
daigai, dingo durtuvai, o valdžioje - vakarykš
čiai prievartautojai - komunistai ar jų pali
kuonys. Patyrę durtuvų pasitraukimo džiaugs
mą, Karveliškių kapinėse jau ilsisi Petras ir 
Marija. Tik po dvidešimties metų bandau sa
vaip atsakyti į Petro klausimus, deja, be 
džiaugsmo: 

Gegutė ir devynbalsė 
Kukuot kimiu balsu gegutei pabodo, 
Devynbalsę išgirdus gilumoje sodo, 
Savo vaikus sumanė išmokyt giesmės, 
Nors reiktų netekti savos prigimties. 

Devynbalsės lizdely kai rados kiaušiniai, 
Gegutė nutaikius savą dėjo tyliai. 
Patikli giesmininkė klastos nepažino, 
Tausojo, perėjo, maitino mažylius. 

Vienas iš jauniklių labai greit įmito, 
Išmėtė mažylius, kaip koks parazitas. 
Vargšė giesmininkė vienturtį augino, 
Kol gegutė skristi draugėn pavadino. 

Tačiau gegužiukas balso nepakeitęs, 
Ne prie giesmininkės, prie motinos taikės; 
Vienodai plunksnavos, vienodai kukavo, 
Ir elgės vienodai pagal prigimtį savo. 

*** 
Kartais į draugiją klastūnas atklydęs, 
Prisiplaka veikiai kaip tikras dalyvis. 
Tačiau toks veikėjas per klastą užgimęs, 
Dažniausiai suardo ir pačią draugiją. 

Iš tikrųjų, buvę prievartautojai niekur ne
dingo, o persivadinę ne tuo, kuo buvo ir liko, 
pasidabinę patriotiškais šūkiais ir simboliais, 
įsitrynė į Sąjūdį, o vėliau ir į visas valstybės 
struktūras, gi idealistus, Lietuvos patriotus, 
kaip tas gegužiukas, iš visur išgujo. Pasirodė, 
kad tauta iškovota laisve negebėjo naudotis, 
sau į šeimininkus vėl rinko vakarykščius prie
vartautojus. Prisiminiau rašytojo Kazio Sajos 
palyginimą ir vėl su liūdesiu parašiau: 

Avys ir kuolas 
Rišama avis prie kuolo priprato 
Ir ganėsi taip daugelį metų. 
Prigimdė ėriukų, kelios kartos jų rados, 
Bet ir tie kuolą tarsi stabą tematė. 

Praeivis avelę nuo kuolo paleido -
Lai ganosi pievoj graži avių banda. 
Bet nuo kuolo nutolti avelės nepuolė; 
Seno įpročio visos laikėsi uoliai. 

Šeimininkas tą kuolą iš žemės ištraukė -
Lai sklinda avelės po platųjį lauką. 
Švelniavilnės laisvės niekad nepatyrę, 
Netolo, o sukos aplink kuolo skylę. 

*** 
Ar suvoki, žmogau, blogo įpročio galią, 
Kad elgiesi dažnai, kaip anoji avelė; 
Nors kuolas ištrauktas ir virvė prapuolė, 
Už virvę, už kuolą ir skylę balsuoji. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Minint Martyno Jan

kaus, Mažosios Lietuvos 
patriarcho, Tilžės akto 
(1918) signataro, 150-tą gim
tadienį, Kaune Aukštaičių 
gatvėje ant nr. 29 namo rug
sėjo 19 d. buvo atidengta at
minimo lenta su užrašu: 
"Šiame name 1939-1944 m. 
gyveno visuomenės veikėjas, 
spaudos darbuotojas, Mažo
sios Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus".Ta proga 
Kauno miesto muziejuje vy
ko renginys iš ciklo Aktua
lioji tautos istorija, skirtas 
šiam jubiliejui paminėti. Ta
me renginyje dalyvavo dr. L. 
Šarauskaitė-Petkevičienė, 
skautininko Juozo Šarausko 
duktė (jo namuose Kaune 
1939 m. buvo saugojama 
Amžinoj o Rambyno kalno 
knyga), Vydūno draugijos 
nariai. 

Martynas Jankus, vienas 
žymiausių XX š. Mažosios 
Lietuvos asmenybių, gimė 
1858 m. rugpjūčio 7 d. Bitė
n uose. Baigė tik pradžios 
mokyklą, bet toliau lavinosi 
savarankiškai. Susipažinęs 
su kultūros veikėju, poliglo
tu Jurgiu Sauerweinu, būsi
masis spaustuvininkas apsi
sprendė, kad jo gyvenimo 
tikslas bus lietuvybės puose
lėjimas. Jis leido ir rengė 
knygas, rėmė knygnešius 
spaudos draudimo metais, 
bendradarbiavo su "Aušros" 
ir "Varpo" leidėjais, buvo 
vienas iš Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos "Birutė" 
steigėjų. Su Vydūnu ir kitais 
bendraminčiais atgaivino 
švenčių ant Rambyno kalno 
tradicijas. 

Po Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos, M. 
Jankus pradedamas vadinti 
Mažosios Lietuvos prezi
dentu. Jį lankė užsienio dip
lomatai, kurie pasirašydavo 
Amžinojoje Rambyno kalno 
knygoje, kultūros veikėjai ir 
šiaip ekskursantai. Savo 
spaustuvėje Bitėnuose M. 
Jankus 1889-1912 metų lai
kotarpiu išspausdino 362 
knygas, leido 25 periodinius 
spaudinius. Spaudos draudi
mo metais spaustuvė buvo 
visų knygnešių kelio į Di
džiąją Lietuvą išeiginis taš
kas. M. Jankus mirė vakarų 
Vokietijoje, bet 1993 m. urna 
su jo pelenais buvo perlai
dota Bitėnų kapinaitėse. 

Lietuvoje prasidėjo 

2008 "Metų knygos" rinki
mai. Dvi literatūros specia
listų komisijos parinko 14 
knygų, po penkias suaugusių 
ir vaikų kategorijose, ir ke
turias paaugliams. Suaugu
siems pasiūlytų knygų pen
ketuke yra du romanai -
Andriaus Jakučiūno Tėvynė 
ir Grigorijaus Kanovičiaus 
Šėtono apžavai, Danutės Ka
linauskaitės apsakymų rinki
nys Niekada nežinai ir du 
apybraižų ( essay) rinkiniai -
Kęstučio N avako Du lagami
nai sniego ir Regimanto Ta-

mošaičio Vitaminų pardavėjas. 

Knygų vaikams penketuke 
siūloma: Gintarės Adomai
tytės Karuselė, Kęstučio Kas
paravičiaus Sodininkas Flo
rencijus, Vytauto V. Lands
bergio Gediminas ir keturi 
seneliai, aštuoniolikmetės, 
pasirašinėjančios slapyvar
džiu Urtė Uliūnė, Miegan
čios boružės ir JAV gyvenan
čios Laimos Vincės Vaiduok
lė svetainėje. Paaugliams pa
tiektos tik keturios knygos: 
jaunos rašytojos Editos Mi
laševičiūtės pirmoji knyga 
Įsimylėjusių stovykla, Gend
ručio Morkūno Grįžimo is
torija, Violetos Palčinskaitės 
Stebuklinga Mocarto fleita 
(pagal J. W. Mozarto operos 
Užburtoji fleita libretą, kupi
na simbolių, metaforų, slap
tų kodų) ir Rimtauto Rimšo 
Ne Karibų kruizas. Skaity
toj ai išrinks po vieną knygą 
šiose trijose kategorijose. 

Operos solistas Vladas 
Česas spalio 8 dieną mirė 
eidamas 92-sius gyvenimo 
metus. Gimė 1917 sausio 16 
d. 1945 m. debiutavo grafo 
Almavivos vaidmeniu Gioa
cchino Rossini operoje Sevi
lijos kirpėjas, kurioje debiu
tavo ir kiti to meto jaunieji 
solistai - Liucija Jakevičiūtė, 
vėliau tapusi V. Česo žmona, 
Jonas Stasiūnas, operą diri
gavo Rimantas Geniušas. 
1945 m. parengė ir kitą vaid
menį, kuris tapo pačiu svar
biausiu jo karjeroje - tai 
Mantuos kunigaikščio Giu
seppe Verdžio Rigolete. 

1969-1991 metais solis
tas dėstė tuometinėje Kon
servatorijoje, ugdė jaunąją 
kartą - operos solistus Joną 
Valucką, Gediminą Maciu
levičių, Vytautą Juozapaitį, 

Alfonsą Peniką ir kitus. 
"Buvę studentai savo dėsty
toją prisimins kaip šiltą, ta
čiau reiklią asmenybę. Ir 
mums visiems dažnai trūks 
besišypsančio, visada gera
noriško, skubančio ir tokio 
gyvybingo Maestro. Likimo 
dovana, kad visai neseniai 
Vladas Česas baigė rašyti sa
vo prisiminimus, palikdamas 
mums neįkainojamus pasa
kojimus apie daugybę situa
cijų, išgyvenimų, patirtų 

teatre ir konservatorijoje, is
torijas apie sudėtingus teat
ro pasaulio žmonių santy
kius, apie savo bendraam
žius kolegas", - rašoma Lie
tuvos valstybinio operos ir 
baleto teatro nekrologe. 

Vilniaus Keistuolių teatras 
pradėjo savo 21-jį sezoną kon
certu Linkėjimai Keistuoliams, 
kuriame dalyvavo visos trys 
Keistuolių teatro kartos. Po 
to sekė atnaujintas Aido 
Giniočio režisuotas spektaklis 
Taisyklė Nr. l, arba Sapnuoti 
Vilnių Draudžiama, kuriame 
debiutavo Benita Vasauskaitė 
Mergaitės vaidmenyje. Iki 
Naujųjų metų Keistuolių teat
ro žiūrovų laukia keturios 
premjeros. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., anlrad. Ir treelad. nuo 9 v.r. Iki :uo v.p.p.; 
kltvlrtad. Ir penklad. nuo 9 v.r. Iki a v.v.; ieitad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
aekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: kalvlrtad. nuo 12 v.d. Iki 7 Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 8 
Y.Y.; aekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 87 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
~179 d. term. lnd .••.•••••• 1.50% Asmenlnea paskolas 
180-364 d. term. lnd ••.•••••• 1.50% nuo •••••••••• 6.25% 
1 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.00% 
2 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.50% 
3 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.85% 
4 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.10% 
5 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.25% 
1 metų "caahable" GIC •••••• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable" .•••••• 1.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd ••• 3.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .3.85% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.80% 
TaupomŲių sųskaitą ••.•••••• 0.10% 
Kud. pal. eekių sųk. iki •••• 0.10% 
Amerikos dol. kasc:I. pal. 

Sutartlea paskolas 
nuo •••••••••• 6.25% 

Neklln. bato paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuollml:lu 
1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų •••••••• 5. 70% 
3 metų •••••••• 5.80% 
4 metų •••••••• 8.10% 
5 metų •••••••• 8.30% 

Su kell:lamu 
nuollml:lu 
1, 2, 3 metų •••• 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustu nalrllno}amo 
turto paslrollls 

taupymo sųsk. • .•••••• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 matų Duodame komateln•• 

tenn. lnd. • ••••.•••••• 2.25% neldlnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ ir GRYNŲ PINIGŲ 
NAUDOKITti:S •1NTERAC-PWS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKVKITE MŪSŲ TINKLALAPf: www.rpcul.com 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 
(COMPOUNDED YIELD) 

l METŲ 
2 METŲ 
3 MEfŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

4.00% 
4.10% 
4.25% 
4.50% 
4.60% 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 
ĮPLAUKA 

4.00% 
4.18% 
4.43o/o 
4.81% 
5.04% 

COMPOUNDED INTEREST 

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERA'IYVAS 

e ~~!.2 Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge Streer, Suite 1508 
Toronto, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 eJ.pašras: lairnaslz@J'ahoo.ca 

·1ndependeoUy Owned and Operated, REALTORZ' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0.0.S., M. e., Ortho. Oip„ FRC O (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos ·1~ARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Lietuvių kultūros instituto 
mokslinis suvažiavimas 

Š.m. spalio 3-5 d.d. Hiu
tenfelde (Vokietija) vyko 28-
asis Lietuvių kultūros insti
tuto (LKI) suvažiavimas bei 
mokslinė konferencija. Insti
tuto narius, kviestinius svečius 
bei visus besidominčius i Ren
nhofo pilį sukvietė jubiliejinė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo tema: "Nuo 'Ober 
Ost' iki Lietuvos respublikos: 
1918-ųjų vasario 16-oji iš isto
rinės perspektyvos". 

'fradicini vokiečių kalba 
vykstantį LKI renginį penkta
dienio vakarą Rennhofo pilies 
salėje sveikinimo kalbomis 
pradėjo instituto vedėjas dr. 
Vincas Bartusevičius, Vokie
tijos federacinės respublikos 
Šiaurės rytų kultūros instituto 
mokslinis bendradarbis, Vo
kietijos-Lietuvos forumo val
dybos pirmininkas dr. Joachi
mas Tuuberis, LR ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Igna
tavičius bei Lietuvos vokiečių 
bendrijos pirmininkas Hardis 
Metas (Hardy Mett). Prieš su
važiavimą netikėtai sunegala
vus svečiui kunigaikščiui Inigo 
Fūrst von Urachui, kuris keti
no pristatyti. savo senelio Ba
den-Viurtembergo žemės her
cogo Wilhelmo von Uracho 
užrašus apie pastarojo numa
tytą paskyrimą lietu.vos kara
liumi Mindaugu II-uoju 1918-
aisiais metais, pirmąji prane-

šimą skaitė J. Tuuberis, kuria
me kalbėjo apie Mažojoje ir 
Didžiojoje Lietuvoje gyvenu
sių etninių lietuvių mentali
teto skirtumus ir jų priežastis. 

Antrąją suvažiavimo die
ną pradėjo Erfurto universi
teto Makso Vėberio (Max 
Weber) kolegijos doktorantas 
Kristijanas Vesterhofas (Chris
tian Westerhoft), skaitęs pra
nešimą "Priverstiniai darbai 
Pirmajame pasauliniame ka
re: 'Ober Ost' vadovybės lai
kotarpis". Didžiajai daliai 
klausytojų faktas apie Lietu
vos visuomenės išnaudojimą 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais buvo naujas. 

Su Vasario 16-osios akto 
paskelbimo istoriniu konteks
tu savo kalboje klausytojus 
supažindino Lietuvos istorijos 
instituto XX š. istorijos skyriaus 
vedėjas dr. česlovas Laurina
vičius. Jo teiginį, jog dabarti
nė lietu.vos vidaus ir užsienio 
politika labiau atspindi lietu.
vos Didžiosios kunigaikštys
tės tradicijas, nei pernelyg 
tautiško Vasario 16-osios akto 
dvasią. lydėjo itin gyva disku
sija. Po pietų pertraukos dr. 
Andreas Fiulbertas (Andreas 
Fū.lberth) padarė pranešimą 
apie Kauno kaip laikinosios 
Lietuvos sostinės užduotį iki 
1939 m. Dalykinę antrosios 
suvažiavimo dienos dalį J oa-

chim.as Tuuberis užbaigė pra
nešimu apie lietu.vos užsienio 
politikos bruožus 1920-1939-
ųjų metų laikotarpiu. 

Pasikeitus suvažiavimo 
įspūdžiais, vakare dalyviai dar 
kartą susirinko į pilies salę, 
kur jų laukė Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto pa
ruošta koncertinė programa. 
Skambėjo soprano Valentinos 
Vadoklienės atliekamos me
lodijos. Pianinu akompanavo 
Irena Pečiūrienė, o Vytautas 
Tutenskas grojo birbyne. Pasi
baigus koncertui suvažiavimo 
dalyvius į bendrą pobūvį pa
kvietė ambasadorius Evaldas 
Ignatavičius. 

Sekmadienio rytą suva
žiavimo dalyviai klausėsi 
Giesseno universiteto profe
soriaus Hans-Jiurgen Biomel
burgo (Hans-Jūrgen Bomel
burg) pranešimo apie lietuvių 
ir lenkų santykius atkūrus ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. Didelio dalyvių susidomė
jimo susilaukė profesoriaus 
demonstruojamos šiuos santy
kius iliustruojančios to meto 
karikatūros. 

''Vasario 16-osios reikšmė 
nebuvo visiškai aiški", - pri
statydamas suvažiavimo išva
das teigė J. Tuuberis. 

Nukelta į 11-t:ą psl. 

Vokietijos Lietuvių kultūros instituto (LKI) 28-ojo suvdiavimo dalyviai 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. 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. 



Suvažiavimo organizatoriai ambasadorius E. lgnatavičius ir Joachim Tauber su Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto paruoštos muzikinės programos atlikėjais 

Lietuvių kultūros instituto„. kuri ir ateityje pilies lankyto
jus kvies maloniam pasivaikš
čiojimui. Atkelta iš 1 O-to psl. 

Anot jo, tai iš vienos pu
sės buvo lietuvių antivokiškos 
veiklos išraiška, iš kitos pusės 
bendradarbiavimo su vokie
čiais pasekmė. Pritardamas 
Č. Laurinavičiaus išsakytai 
minčiai, kad "Vasario 16-osios 
kelias nebuvo tiesus, bet jis 
buvo teisingas'', Tuuberis kal
bėjo apie Vasario 16-osios mi
tą, po 1945-ųjų padėjusį išeivi
joje gyvenantiems lietuviams 
išsaugoti lietuvybę ir telkti pa
stangas atstatant nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. 

Suvažiavimo organizato
riai džiaugėsi šiųmečio rengi
nio dalyvių gausa ir aktyvumu 

[ĮVAIRIOS ŽINIOS l 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 

informacijos centras praneša, 
kad (Gedimino pr. 64, LT-
01111 Vilnius, Lietuva) Klai
pėdos valstybinis muzikinis 
teatras 22-ąjį sezoną pradeda 
su nauja uždanga, nauja garso 
įranga, naujais solistais, nauju 
operos festivaliu, bet sename 
teatro pastate. Johan Štrauso 
operete Vienos kraujas, šoki.o 
spektakliu Kruvinos vestuvės 
pagal to paties kompozito
riaus muziką ir išskirtiniu sim
foninės muzikos koncertu 
Muzikinis teatras pradeda 
naują sezoną. Pasak teatro 
vadovo Ramūno Kaubrio, šis 
sezonas pažers publikai daug 
naujovių. Šiuo metu teatro 
repertuare yra 8 operos, 5 
operetės, 5 šokio spektakliai, 
7 spektakliai vaikams ir l miu
ziklas. Vakarų ehpre 

nr~ ...... v FOUR SEASONS 
IU'f./'„lnl\. REALTY LIMITED 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street 
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

Parduodan1, perkam 

ar 1ik dėl informacijos 

apie namu~, va!'tarna

mius. ūkius, žemes 

Wasagos, Srnyncrio ir 

""' Co ll ingwoodo apy-
li nkėse kreipkitės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

dalyvaujant diskusijose, o pas
tarieji įdomiais pranešimais ir 
organizatorių svetingumu. 
Ypatingo svečių dėmesio susi
laukė suvažiavimo metu Ren
nhofo pilies prieangyje atida
ryta fotoparoda, kuri rodė šią 
vasarą vykusios Vokietijos lie
tuvių bendruomenės, Lietu
vos ambasados Vokietijoje bei 
Klaipėdos savivaldybės orga
nizuotos kelionės olandų bur
laiviu "Flying Dutchman" iš 
Kylio į Klaipėdą įspūdžius. 
Suvažiavimo dalyviai džiaugė
si ne tik šauniomis fotografijo
mis, bet ir kartu su paroda 
Hiutenfelde veikiančio Euro
pos lietuvių kultūros centro 
pastangomis įkurta galerija, 

1981 m. Vokietijoje įsteig
tas visuomeniniais pagrindais 
veikiantis Lietuvių kultūros 
institutas šį suvažiavimą orga
nizavo glaudžiai bendradar
biaujant su Vokietijos-Lietu
vos forumu, LR ambasada 
Vokietijoje, Vokietijos lietu
vių bendruomene bei Euro
pos lietuvių kultūros centru. 
Kaip ir kiekvienais metais, ir 
šio suvažiavimo darbus pla
nuojama išleisti atskirame lei
dinyje. (ELKC) 

Europos lietuvių kultūros 
centras, Lorscher Str. 1, 
D-68623 Lampertheim

Hiittenfeld, Vokietija, 
Direktorius 

Rimas Čuplinskas 

---„iATSIUSTA PAMINĖTI , ..... __ _ 

Lionginas Baliukevičius THE DIARY OF A PARTISAN, 
Lietuvos laisvės kovotojo Dzūko gyvenimas po karo, Vilnius -
2008, 182 psl. leidinys anglų kalba; dienoraštį vertė Irena Ble
kys ir Lijana Holmes, atskirą medžiagą - Petras Pagojus; red. 
Joseph Everatt; dail. Gedas Čiuželis; išleido Genocido ir re
zistencijos tyrimo centras Lietuvoje. 

"Budėkime", nr 154, LSS Europos rajono leidinys, 16 psl. 
Red. H. Gasperas, 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham 
NG7 1JD. Skautų-čių veikla vaizduose ir rašiniuose. 

(nuo 1919 metų) 
A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes. atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

• 
l'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... Pt:DOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... VIETINIO NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SENIORŲ Pt:DŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPt:DYSTt: 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• Pt:DOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDt:KLAIS 

+ PRllMAME VISUS 

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

• STERILOS IRANKJAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WI LLSO ST.E„ ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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PARAMOS NUOSIMCIAI 
Palūkanų norma 4.50% (Prime Rate) A 
TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"GIC" INDĖLIAI PAPI L DOMA 
TAUPOMOJI O. 75% (pelno padalinimas netaikomas) 

"Planas24" KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI 
Balansas: $0-$4,999. 99 
$5,000.00 - $9,999.99 
$l 0,000.00-$24, 999. 99 
$25,000.00-$ 59, 999. 99 
Virš $60,000.00 

....... -......... 

Nemokomi įnašai, 
išėmimai, 

čekių patarnavimai 

+ 

0.05% 

0.10% 

0.25% 

0.50% 

1.25% 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviras, kintamųjų palūkanų 5.50% 

1 metų 5.60% 

2 metų 5.70% 

3 metų 5.80% 

4 metų 6.10% 

5 metų 6.30% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareikalavimą 

l metų 4.05% 

2 metų 4.10% 

3 metų 4.35% 

4 metų 4.50% 

5 metų 4.60% 

l metų 
3.25% iškeičiamas 

"G l C" l N D Ė L l A l 
(taikomas pelno padalinimas) 

l metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.75% 

4 metų 4.10% 

5 metų 4.25% 

1 metų kas mėnesį 
2.25% mokamos palūkanos 

metų iškeičiamas 2.50% 

1 metų JAV dolerių 2.10% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 1.80% 

90-1 79 dienų 1.80% 

l 80-269 dienų l .85% 

270-364 dienų 1.90% 

1 metų 2.25% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU PENSIJŲ FONDAI 

Kasdieninių 
Palūkanų norma+ 1.0% ir aukščiau kintamųjų palūkanų 3.00% 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma + 2 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų norma+ 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali būti 
keičiami be įspėjimo 

BLOO R-ISLINGTON , prie 
pranciškonų parapijos ; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pinis " condomin i um" su 
dviem garažo vietomis, kas la
bai retai pasitalko. Penkių mi
nučių nuotolis nuo požemi
nio. Geras Ontario ežero. Pra
šo $279,000. 

RUNNVMEDE-COLBECK at
skiras 3 miegamųjų namas. 
Didelis kiemas. Prašo 
$469,900 . 

SKAMBINTI 

l metų 3.50% 

2 metų 

3 metų 

4 metų 

5 metų 

3.85% 

4.25% 

4.50% 

4.60% 

M:ff 
PARAMA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 41 6-879-4937 

ari namus 416-231-4937 



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.X.21 Nr. 42 

9-0 SPORTAS Insurance is Everyone's Business 
A well-known name in tbe 

Litbuanian Community, Ri
cbard Dresber followed in bis 
fatber Walter's footsteps in 
tbe local insurance business. 
He and bis wife Rima (nee 
Petkus) bave always worked 
togetber in tbe insurance 
industry and have recently 
begun a new venture witb 
tbeir own Affiliated Insuran
ce Management Inc., after a 
number of years working witb 
a group of brokers. TŽ asked 
Riek some questions about 
bis company, and insurance 
in general. 

vide them with the best pro
tection. 

Because we deal with 
most of the major insurers in 
Canada, we have access to a 
wide variety of insurance pro
ducts. This allows us to design 

the best insur
ance package 
at a compe
titive price. 
That's not to 
say we' 11 al
ways be the 
cheapest. A 

quences can result if only a 
basic policy has been pur
chased when upgraded cover
age was really warranted. 

Krepšininkas Evaldas Žabas (viduryje), pasirašęs sutartį _ What prompted you to 
žaisti Vokietijoje, treniruotėj su "Litbuanian Athletic club" strike out on your own at this 
jaunaisiais krepšininkais: l. Brazdeikiu, A. Petroniu ir A. time? 

customer's individual circum
stances may dictate that we 
recommend insurance for 
something important that's 
not currently 
covered or 

Life happens. However, 
most people don't fully appre
ciate all of the things that can 
happen to cause them to suf
fer a serious financial loss. 
No one can say if or when 
something bad will happen. 
Every single day there are 
people involved in serious car 
accidents, houses or busi
nesses are broken into, or 
basements gets flooded. Insu
rance is meant to prateet you 
and your belongings from a 
wide variety of things and 
allow you to sleep better at 
night. Ažubaliu Ntr. S. lgnatavičiaus 

Hamiltonietis skautų ir visuomenės veikėjas Gailius Senkus 
ir jo sūnus Tomas, š.m. rugsėjo 21 d. dalyvavę 5 km bėgime 
Otavoje Kanados kariuomenei paremti 

Ntr. Otavos policininko 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• 18 taškų. Tokią persvarą 

antrajame rungtynių kėlinyje 
turėjo, tačiau neišsaugojo 
"Šiaulių" komanda. Šiaulie
čiai savo žiūrovų akivaizdoje 
iššvaistė įspūdingą persvarą ir 
rezultatu 73:73 taikiai sužaidė 
pirmąsias Europos krepšinio 
taurės varžybų atrankos pir
mojo rato rungtynes su Stam
bui "Galatasaray" klubu iš 
Turkijos. 

• Moterų krepšinio klubų 
Europos taurės atrankos var
žybų atsakomosiose rungty
nėse Marijampolės "Arvi" na
muose 80:45 sutriuškino Liuk
semburg komandą "BBT Let
zebuerg" ir pateko į pagrindi
nes varžybas. Prasidėjusių 
moterų krepšinio klubų Eu
rolygos varžybų D grupėje 
Vilniaus TEO komanda sve
čiuose 68:76 pralaimėjo 
Stambui "Fenerbahce" (Tur
kija) klubui. 

• Finansinės krizės vargi
namą Kauno "Žalgirio" krep
šinio klubą palieka ilgametis 
komandos vicepirmininkas ir 
gen. direktorius Gediminas 
Navikauskas. Kartu su juo at
sistatydinimo pareiškimus pa
teikė ir visa klubo valdyba. 
Tačiau Kauno "Žalgirio" krep
šinio klubas gaus finansinę 
paramą. Kauno savivaldybės 
vadovai oficialiai patvirtino, 
kad "Žalgirio" klubą jau ant
radienį pasieks dalis iš Kauno 
savivaldybės žadėtos para
mos. Už kreditą "Žalgiriui" 
prisiėmė atsakomybę Kauno 
savivaldybės kontroliuojama 

AB "Kauno energija". Anks
čiau finansavimo reikalai bu
vo įstrigę, nes "Kauno energi
ja" jau yra paėmusi kreditų iš 
5 bankų. 

• Ne tektis sukrėtė Kauno 
"Žalgirio" krepšinio klubą ir 
visą Lietuvos krepšinį. Eida
mas 83-iuosius metus, mirė 
krepšinio puoselėtojas ir my
lėtojas, ilgametis žaidėjas bei 
treneris Kazys Petkevičius. 

• Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno stadione paskutines 
šiemet atrankos į 2010 metų 
pasaulio futbolo čempionato 
Europos zonos 7 grupės rung
tynes žaidė Lietuvos rinktinė. 
Nors ir nedemonstravo įspū
dingo žaidimo, Lietuvos ko
manda 1:0 įveikė Parerų salų 
rinktinę ir metus baigė tarp 
grupės pirmaujančių. 

• Jonavoje paskutines 
šiais metais rungtynes žaidė 
Lietuvos jaunimo iki 21 metų 
amžiaus (U-21) futbolo rinkti
nė. Naujojo trenerio Antano 
Vingilio vadovaujami futboli
ninkai susitiko su bendraam
žiais iš Airijos. Pergalę rezul
tatu 3:0 šventė Airijos futboli
ninkai. 

• Austrijos sostinėje Vie
noj e vykusiose greitojo čiuo
žimo trumpuoju taku varžybo
se "Vienos taurė 2008", kurios 
kartu buvo ir antrasis Europos 
taurės varžybų ratas, merginų 
grupėje Lietuvos atstovės Ag
nė Sereikaitė ir Laura Kuri
laitė užėmė atitinkamai tre
čiąją ir šeštąją vietas. VP 

- We merged Dresher 
Insurance Brokers with an
other company to form CMD 
lnsurance Services in 1996. 
As partners in a large in
surance brokerage, we had to 
devote essentially all of our 
time to managing the compa
ny. Because of this, we were 
no longer able to deal directly 
with most of our customers. 
At the end of 2007, we had 
the opportunity to sell our in
terest in our old company and 
buy a smaller, well-establish
ed insurance brokerage where 
the owners were retiring. This 
has allowed us to go back to 
our roots and have a mare 
hands-on relationship with 
our customers. 

- This is a field that f ew 
people fully understand, but 
everyone needs. What kind of 
insurance services do you pro
vide? 

- lnsurance is a complex 
product that, frankly, most 
people don't understand very 
well. They know they need it 
but many people really don't 
know exactly what they are 
paying so much money for. 
Our philosophy is to provide 
our clients with personai serv
ice, professional advice and 
then tailor their insurance 
coverage to fit their unique 
needs. We take the time to 
explain the products we re
commend and why they need 
them. However, many of our 
clients are not really inter
ested in becoming insurance 
experts and rely on us to pro-

from a com- •-:;;rw1r..,.~ 
pany that has 
a slightly hi
gher premium 
bu t also pro
vides cover- ~-~~~ 
age that better fits their 
needs. 

Another important serv
ice we provide is claims advo
cacy. You buy insurance to be 
there when something bad 
happens. Although most 
claims are settled quickly and 
fairly, unfortunately, some
times they go off the rails. If 
that happens, we either pro
vide advice or get directly 
involved to get things back on 
track. 

We offer a full range of 
insurance products, including 
home, auto, commercial and 
life insurance. Many insurers 
also give significant discounts 
for packaging mare than one 
policy together. 

- Why is it important f or 
us to have insurance? Younger 
people starting out probably 
think "it'll never happen to 
them ", and the extra cash out
lay seems too much to spend. 

Many forms of insurance 
are already mandatory. You 
cannot drive a car or get a 
mortgage without it. But just 
because you have an insur
ance policy doesn't mean you 
are fully protected. Insurance 
policies range from ones that 
cover just the bare-bones to 
others that have all the frills. 
Often, the cost difference can 
be fairly modest. However, 
serious financial conse-

- What should older read
ers pay attention to? 

Insurance companies have 
found mature people to be 
better risks. Their insurance 
premiums have reflected this 
but now even mare insurers 
are providing discounts for 
older homeowners and driv
ers with good claims histories. 
Discounts for age start as low 
as 45 and get bigger as cus
tomers get older. Many insur
ers have also introduced dis
counts if your mortgage has 
been paid off. It is important 
people review their policies 
with their advisor to ensure 
they are receiving all the cred
its they are entitle to. 

People also tend to accu
mulate things as they age and 
no longer need to buy a lot of 
new things. That means that 
many of their belongings are 
older. It is crucial that their 
policies pay claims on a re
placement cost basis or else 
when time comes to make a 
claim they will not get every
thing they may be expecting. 

Many older people have 
been insured with the same 
insurance company for a long 
time. Although the amounts 
insured under their policies 
go up every year to try and 
keep up with inflation, over 
time the amounts of insur
ance can fall behind the true 
cost to re-build a home. It is 
important to periodically re
view the amount of insurance 
they carry on their home. 

-===========:1 SKAUTU VEIKLA 11---------

Brazilijos lietuvių "Palanga" tunto vyresnės skautės dainuoja patriotines lietuviškas dainas 
Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmėje š.m. rugsėjo mėn. 
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Kanados lietuvių ;&f JAU~IMO ZODIS • • • Jaunimo są.iungos 
metinis suvažiavimas 

RŪTA SAMONYTĖ 

Rugsėjo 19-21d.d. lietu
vių jaunimas iš įvairių Kana
dos miestų susirinko "Kretin
gos" stovyklavietėje, Vasago
j e, metiniam Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos (KLJS) 
suvažiavimui. Šio suvažiavi
mo tikslas - nustatyti organi
zacijos gaires ateinantiems 
metams ir išrinkti naują KUS 
valdybą. 

Jaunimas pradėjo rinktis 
penktadienį rugsėjo 19 d. va
kare. Tas vakaras buvo paskir
tas susipažinti ir pabendrauti 
su visais suvažiavimo dalyviais. 

Šeštadienį nuo pat ryto 
vyko intensyvūs pokalbiai ir 
paskaitos. Buvo pakviesta Ka
nados lietuvių bendruomenės 
(KLB) pirmininkė Joana Ku
raitė-Lasienė skaityti paskai
tą. Ji kalbėjo apie bendruo
menės reikšmę bei sunkumus, 
kurie apsupa dabartines lietu
vių (ypač Kanados) bendruo
menes. Atkreipė dėmesį į ir 
skaitė ištraukas iš Vaivos Vėb
raitės kalbos "Kas yra bend
ruomenė?" (ji buvo skaityta 
per šių metų PLB pirmininkų 
suvažiavimą Trakuose). Tarp 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau

giau kaip 3-4 dienas, 
pateikite savo adresą 
KANADOS PAŠTO 

BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General 
Customer Service") 

kitko V. Vėbraitė svarsto to
kius klausimus kaip bendruo
menės reikšmė ir nuolat kin
tanti lietuvių geografinė pa
dėtis (Lietuva ir pasaulio Lie
tuva). 

J. Kuraitė-Lasienė taip 
pat įsigilino į lietuvių bend
ruomenės išsilaikymo sunku
mus. Ypatingai įdomi tema 
buvo kalbos klausimas. Kas 
liečia kalbą, vis darosi sunkiau 
kalbėti lietuviškai įvairiom 
temom. Bet lietuvių kalba yra 
pagrindinis užsienio lietuvių 
ryšys. Būna, kad lietuvių kal
bos nemokantys lietuviai nesi
jaučia "verti" tarp lietuviškai 
kalbančių. J. Kuraitė-Lasienė 
skatino surasti būdus įvertinti 
lietuvių kalbos mokančius, bet 
nenuvertinti nemokančių. 

Nutartos ateinančių metų 
KLJS gairės: stiprinti KLJS
os ryšius su KLB, aktyviai pri
traukti daugiau jaunimo į 
KUS veiklą, paruošti delega
ciją atstovauti Kanadai PLJS 
Kongrese kitais metais. 

KLJS suvažiavimas įvyko 2008 m. rugsėjo 20-21 d.d. Kretingos stovyklavietėje, Wasaga 
Beach, ON. Nuotraukoje - naujai išrinkta KWS valdyba: l eil. iš k. - Livija Jonaitytė (socia
linių reikalų korespondentė), Rūta Samonytė (pirmininkė), Margot Lattanzi (sekretorė), 
Aneta Krakauskaitė (narė), Daiva Tirilytė (korespondentė). 11 eil. iš k. - Mykolas Kamaitis 
(ryšininkas neorganizuotam jaunimui), Danielius Šarūnas (tinklalapio vedėjas), Danielius 
Puzeris (iždininkas), Petras Vaičiūnas (vicepirmininkas), Aras Ruslys (narys). 'frūksta Tomo 
Krakausko (nario) 

Naują valdybą sudaro: 
Rūta Samonytė (pirmininkė), 
Petras Vaičiūnas (vicepirmi
ninkas), Danielius Puzeris (iž-

dininkas), Margot Lattanzi (sekretorė), Livija 
Jonaitytė (korespondentė socialiniams rei
kalams), Daiva Tirilytė (korespondentė), 
Danielius Šarūnas ("Webmaster"), Tomas 
Kuras (kongreso ruošos atstovas), Mykolas 
Kamaitis (ryšininkas su neorganizuotu jau-

nimu), Aras Ruslys, Aneta Krakauskaitė ir 
Tomas Krakauskas (nariai). 

Reiškiame padėką J. Kuraitei-Lasienei, 
Prisikėlimo parapijai už patalpas suvažiavimui 
ir visiems, kurie nuolat remia Kanados lietu
vių jaunimo sąjungą. 

Kalgario lietuvių mokyklos mokiniai, vadovau
jami mokytojos Aidos Labanauskienės, atliko 
meninę programėlę Šiluvos M. Marijos 400 metų 
jubiliejaus šventės proga š.m. rugsėjo 13 d. 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žaJo , at iradu io ry''ium u kūno 

užaJ jimu tieškojima 
• imigracija į Kanadą 
+ t stamentų udaryma 
• pa l ikimų tvarkymas 
+ nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• kon ultacijo Li tuvo respublika t i ė klausimai 

295 The We ·t Ma ll, 6th Floor: Toronto, O M9C 4Z4 

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

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

~ 
)(~\:1 kviečia visus į 
~ ,, 

"1< AU1<1\Į 13At1'1. 
~ ' 

Kada? spalio 31, penktadienį, 9 val. vakaro 
Kur? Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. 
Įėjimas: $7 su kauke, $1 O be kaukės 

Naujas žurnalas 
Lietuvos vaikams 
Pasirodė naujas žurnalas vai

kams Vakaro žvaigždelė. Mažieji 
skaitytojai Vakaro žvaigždelėje ras 
įvairių pokalbių apie juos dominan
čius dalykus. Patraukliai ir aiškiai 
bus pasakojamos įdomios Šv. Rašto 
istorijos, spausdinamos niekada ne
nusibostančios pasakos. Laisvalai
kiui - daug galvosūkių ir kryžiažo
džių. Žurnale bus spausdinami ra- mr::~-~Į__į_~':i______},al'.11 
<lijo valandėlės Vakaro žvaigždelė Pirmojo Vakaro žvaigž
klausytojų piešiniai ir eilėraščiai. delė žurnalo numerio 
Parengta pagal Delfi inf viršelis 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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AtA 
ADELEI VAIŠVILIENEI 

iškeliavus amžinybėn, 

užjaučiame dukrą RŪTĄ, sūnų GEDIMINĄ ir 
seserį TERESĘ BILDIBNĘ-

Kazys ir Elena Majauska~ Chicago 

Lietuviškų renginią tvarkaraštis 
2008MĘTAI 

Spalio 24-25 el. Dėvėtą drabužių išpardavimas - Prls.par. 
Spalio 25 el. KlB tarybos suvažiavimas Anapilyje 
Lapkri& l el. Šiluvos minėjimas - Prisikėlimo parapijoje 
Lapkrlao 2 el. Kapinių lankymas 
Lapkrlao 9 el. Ateitininkų simpoziumas - Prisikėlimo par. 
LapkriBo 16 d. Miuziklas "Eglė žalčių karalienė", Pris. par. 
Lapkrlao 22 d. "A1f.alyno", "Gintaro" ir "Gyvataro" koncertas 
Lapkrilio 30 d. Katalikių moterų Agapė - Prisikėlimo par. 
Lapkrilio 30 d. Andriaus Mamontovo koncertas - LN 
Gruodiio 7 el. Skautų Kūčios - Prisikėlimo parapijoje 
Gruodžio 7 el. Katalikių moterų Anapilio skyr. šventė 
Gruodžio 14 d. "Volungės" kalėdinis koncertas 
Gruodžio 14 d. Kalėdų senelio atsilankymas, koncertas - LN 
Gruodžio 21 d. Lietuvos kan. par. kalėdinė eglutė-Anapilyje 
Gruodžio 31 d. Naujų metą sutikimas -Anapilyje ir Prls.par. 
2009.METAI 

Vasario 8 el. Klasikinės muzikos koncertas - LN 
Vasario 14 el. Valentino dienos šokiai - LN 
Vasario 22 el. Vasario 16 minėjimas - Anapilyje 
Kovo 8 d. Kovo 11-osios minėjimas -Prisikėlimo par. 
Kovo 29 el. Prls.kred. koop. metinis narių susirinkimas 
Kovo 29 el. Klasikinės muzikos koncertas - LN 
Balandžio 5 el. "Paramos" k:red.koop. metinis susirinkimas 
Balandilo 18 el. Tėvilkės iiburių 60-metis -Anapilyje 
Ba......,~2Sd. Dėvėtą drabužių išpardavimas - Prls.par. 
Balandilo 26 d. Ansamblio "Gintaras" metinis koncertas 
Geguiės 3 el. Klasikinės muzikos koncertas - LN 
Geguiės 3 el. Pirmoji Komunija- Prisikėlimo parapijoje 
Geguiės 10 d. Motinos dienos koncertas - LN 
Gepfis .22-24 d. Carassauga - Lietuvių paviljonas Anapilyje 
Geguiės 31 el. Pavasarinė kapinių lankymo diena 
Rugsėjo 27 d. Lletuvos kan. par. metinė šventė -Anapilyje 
Spalio 17 el. Rudens šokiai - LN 
Lapkriao l el. Kapinių lankymo diena 
Gruodžio 6 el. Skautų Kūčios - Prisikėlimo par. 
Gruodilo 13 d. "Volungės" kalėdinis koncertas - Prls.par. 

KLB 'lbronto apylinkės valdyba 

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 

~W~\I~ 

DENT~L C:~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:..~~"\~7~~--\1}-~~- ~~<.~"::::...~ 

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

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

Atsisveikinus su a.a. Emilija Kybartiene 
·~ .. o gyvenimas ne pasaka ir ne rauda. Čia nie- Raymond, sulaukė vaikaičių. Ji niekada be 
ko neatlauksi. Nei žmogaus, kuriam galėjai priežasties nepraleido šv. Mišių ir neatsisakė 
padovanoti truputį džiaugsmo, - ir nepadova- padėti draugijos veikloje. Pastaruoju metu 
nojai. Nei darbo, kutį galėjai atlikti laiku, - Ir didžiausias jos rūpestis buvo vyro liga. 
neatlikai. .. " (Juozas Baltušis) 'Iiigi, skubam, šuoliuojam per gyvenimą 

Šiuos rašytojo žodžius prisiminiau taip galopu, stabtelėdami tik tada, kai sužinome, 
netikėtai greit iškeliavus amžinybėn mielai kad mus paliko vienas iš mūsų. 'Thip, krentant 
mūsų bendruomenės narei, ilgametei KLKM rudens lapams, išėjo Emilija, palikusi 
dr-jos Hamiltono skyr. iždi- ----- - skausmą širdyse artimųjų ir 
Dink.ei, visada kukliai ir drau- visų, kurie ją pažinojo. Ir vėl 
giškai, - mūsų Milei, - kaip išplaukia iš atminties gelmių 
vadindavom ją tarpusavyje. rašytojo žodžiai: 

Nespėjom išsakyti jai " •.. Todėl lieka vienintėlis bū-
daug gražių žodžių, padėkoti das nuraminti savo kaltės pa-
už jos ilgametj, sąžiningą jautimą, - Dažniau galvoti 
darbą, paguosti ir palaikyti apie gyvuosius, apie dieną, 
ją, užpuolus klastingai ligai. kuriqgyveni". (J. Baltušis) 
Ilgą laiką dirbusi Lietuvių Atsisveikindamos su Tuvi-
kredito kooperatyve TAL- mi, miela Mile, mes pažada-
KA, ji savo sugebėjimus ir me, kad stengsimės kaip tik 
patirtį panaudojo KLKM dr- taip gyventi, o Tu.vo šviesus 
jos skyriaus darbe. Visada atminimas bus su mumis vi-
galėjome būti ramios dėl sada. Ir dar. Mes šventai ti-
tvarkingai vedamos buhalte- kim Dievo Sūnaus žodžiais: 
rijos, laiku išsiųstų perlaidų A.a. Emilija KJbartienė "Aš esu prisikėlimas ir gyve-
Vaiko tėviškės namams. Apie nimas. Kas tiki mane, - nors 
tai kalba ir kasmet gaunamos padėkos iš Vd- ir numirs, bus gyvas". 
kaviškio vyskupo Rimanto Norvilo. Mes tikrai susitibim -

Emilija buvo gera katalikė ir šeimos M.D. Enskaitienė, 
žmogus. Su vyru Alfonsu santuokoje gyveno KLKM dr-jos Hamiltono skyr. 
50 metų, išaugino du vaikus, - Ramoną ir valdybos sekretorė 

LEDAS Rl!FRIGl!RATION 

AIR CONDITIONINQ A Hl!ATINQ 

PlldSEZGNlllS ORI illDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareokul 

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

11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 
RC>V"...ĄL LEP...Ą<3E 
11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS l i etuvių 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 l aiką 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 

Biiietai Į Lietuvą 
spalio 1, 2008- balandžio 30, 2009 

$675 + 
oro uosto mokesčiai apie $300 

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. 
5700 Yonge Street ai Finch 
Toronto, Ontario M2M 4K2 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221 -4885 
gabrie/e@bdt.ca ~ ONT REG. 03228277 

BDTn111·ldTraife1 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

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

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



MIELIEJI TAUTIEČIAI, 

nruMirdiiai tUkoju ui man ir Tėvynh Są
jungai-Lietuvos krilclčionims dllmokr• 
tams išreikštą palaikymą pirmajame 
Seimo rinkimų ture. Mums įteikta vertingiausia dovana -
rinkėjų pasitikėjimas ir aiškiai iireikštas noro& - huti sqti
ningą, geresnę Lietuvą. 

Tačiau per pirmąjį rinkimų į Seimq turą atlikta tik pusė 
:rvarbaus darbo. Gera pradžia nuteikia viltingai. Antrasis 
turo& - ne mažiau svarbus. Būtinai ateikite balsuoti gpalio 26 
d. ir nuspręskite, kas atstovaus Jums Lietuvos :&spublikos 
Seime. 

TS-LKD ir aš asmeniškai esu pasiruošusi prisiimti at
sakomybf už drąsias ir išmintingas permainas. Kartu 
kurkime stiprią ir sąžiningą valstybf, tokią, kuria galėtume 
didi.iuotis. 

Nuolirdžiai Jūsų 

Irena Degu.tienė 

TS-LKD kandi.dalė į Seimo narius 
Naujamiesčio rinkimų apygardoje 

Visą informaciją apie galimybę iš anksto balsuoti paštu arba rinkimų dieną 
(spalio 26) rasite savo ambasados arba Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(www.vrk.lt) tinklalapiuose. 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

> visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

> dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRI 
":(l maloniai kviečia visus dalyvauti ~ 

kurie Įvyks š.m. lapkričio 15, šeštadienį, 
Anapilio parapijos salėje, Mississaugoje 

• pradžia 6 v. v. • vakarienė 7 v. v. • programa 8 v. v. 
veiks baras, bus loterija 
• 

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS IR ŠOKIAMS GROS 

~ VYTAUTĄS ŠIŠKAUSKAS f> 
IS LIETUVOS 

Dėl bil ietų skambinti DALIAI tel. 905-276-9736 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurreclion Rd. Toronto ON M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 46 metus Jūsų sutelktas -/..9-/. min. dol. Fondo 
pag1indinis kapitalas davė 3.15 min. do/. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanilarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomos nuo plrmad. Iki penktod. tilrp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

lšr:lšome pakvitavimus atleldlmul nuo pajamų mokesčių. 
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ŠILUVOS MERGELĖS MARIJOS 

400 METŲ JUBILIEJAUS KANADOJE 
v v • 

UZBAIGIMO ISKILMES 
2008 m. lapkričio 1 ir 2 dienomis 

LAPKRIČIO 1, ŠEŠTADIENĮ, VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ
Prisikėlimo parapijos salėje: 

* 3 v.p.p. - arkiv. Sigito Tamkevičiaus, SJ, paskaita "Šiluva praeityje ir 
šiandien", apie tikinčiųjų pasipriešinimą priespaudai, pogrindinę spaudą ir 
dabartinę padėtį Lietuvoje. 

* po paskaitos MENINĘ PROGRAMĄ atlieka solistas Arūnas Radtkė, 
pianistė Janina Kuzmaitė, fleitistė Leonie Wall ir akompaniatorė Danguolė 
Radtkienė. VAIŠES. 

v • 

LAPKRICIO 2, SEKMADIENĮ, VELINIŲ DIENĄ Anapilyje: 
*visą dieną - Šv. Jono lietuvių kapinių lankymas 
* visą dieną - įprastiniai kapinių lankymo dienos pietūs 

Anapilio salėje 
* 3 v.p.p. - Mišios Šiluvos Marijos garbei Lietuvos kankinių 

šventovėje. Mišias atnašauja Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, 
su visais kunigais ir iškilmingai uždaro jubiliejinius metus. 
Mišiose dalyvauja Toronto arkivyskupijos augziliaras vysk. John 
Boissonneau 

PRAŠOME VISUS TAUTIEČIUS VIENINGAI JUNGTIS Į KRISTAUS 
MOTINOS G ARBEI SKIRTAS IŠKILMES! 

Šiluvos Švč. M. Marijos 400 metų jubiliejaus Kanadoje komitetas 

• 
Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdyba ir. • 

• • Lietuvos respublikos ambasada Kanadoje 
maloniai visus kviečia i . „ . 

Martyno Mažvydo Nacionalinės bibliotekos paruoštą parodą 

' •• "PIRMOJ l BANGA" 

nuo š.m. spalio 25 d. iki lapkričio 23 d. • 
Kanados lietuvių muziejaus-archyvo patalpose • 

2 185 Stavebank Road, M iss issauga, Ontario • . . . • 
• Paroda nušvi eči a XIX š. pabaigos - XX š. pradžios Lietuvių em igradjos t 

Jungtines Amerikos Valstijas istoriją, lietuviškų knyg ų l eidybą bei li etuvių 
kultūrinę ir vi suomeninę ve i klą JAV. Paroda bus papildyta rodiniais iš 
Kanados li etuvių muziejaus-archyvo rinkinių ryšium su lietuvių emigracija 
į Kanadą ir li etuvi ų veikla Kanadoje tuo ~čiu lai kotarpi~ - ----...-..i 

Apsilankykite sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p., 
bei kitomis dienomis pagal susitarimą. 

Norin tys daugiau informacijos skambinkite 905-566-8755. 

• Dėmesio vyr. skautės, sk.-vyąai, skautininkai-ės! Kapinių lankymo dieną, lapkriao 2, 12 
v.p.p. visi renkamės kapinėse prie Žuvusiems už laisvę paminklo. Bus lankomi mirusių skautų
čių kapai ir uždegtos žvakutės. Prašome visus gausiai dalyvauti. PS 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava Pa
saulio misijoms. 

• Šiluvos M. Marijos jubi
liejaus Kanadoje iškilmingas 
uždarymas bus lapkričio l ir 2 
d.d. Lapkričio l, šeštadienį, 3 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje bus arkivysk. Sigito Tam
kevičiaus paskaita, progai pri
taikyta meninė programa ir vai
šės. Lapkričio 2, sekmadienį, 
Kapinių lankymo dieną, 3 v. 
p.p. Lietuvos kankinių švento
vėje arkivyskupas su visais su
važiavusiais kunigais, dalyvau
jant Toronto augziliarui vysk. 
John Boissonneau, atnašaus Ši
luvos Marijos garbei Mišias, 
pasakys pamokslą ir iškilmin
gai uždarys Kanadoje Šiluvos 
M. Marijos jubiliejinius metus. 
Ta proga bus prisiminti ir mūsų 
mirusieji. 

• Ryšium su Šiluvos M. 
Marijos jubiliejaus užbaigimu 
lapkričio l ir 2 d.d., tą savaitga
lį Mišios Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje bus lapkričio 2, sek
madienį, 10 v.r., ir Wasaga 
Beach Gerojo Ganytojo švento
vėj e lapkričio 2, sekmadienį, 
10.30 v.r. 

• Lapkričio 2, sekmadienį, 
Kapinių lankymo dienos proga 
mūsų KLKM dr-jos skyrius ren
gia Rudens spalvų šventės paro
dą Anapilio parodų salėje. Pa
rodos atidarymas bus po 9.30 
v.r. Mišių. Parodoje dalyvauja 
su savo kūriniais: Stasys Kėkš
tas (akvarelės) ir Rima Mačikū
naitė (brangakmeninės puoš
menos). Visi kviečiami parodą 
aplankyti. 

• Pasiruošimo pamokoms 
Sutvirtinimo ir Pirmosios Ko
munijos sakramentams, kurie 
bus teikiami 2009 m., prašome 
registruotis sekmadieniais zak
ristijoje arba kitu metu skam
binti į kleboniją tel. 905 277-
4320. Sutvirtinimo sakramento 
pasiruošimui priimami nuo 12 
m. amžiaus, o Pirmosios Ko
munijos pasiruošimui - nuo 7 
m. amžiaus. 

• Anapilio knygyne už $15 
galima įsigyti Algio Statkevi
čiaus paruoštą mūsų parapijos 
Aštuoniasdešimtmečio šventės 
vaizdaplokštę (DVD), kurioje 
rasite l val. šventės iškilmių fil
mą, Kristinos Baliūnaitės pa
darytų nuotraukų galeriją ir 10 
min. šventės santrauką su šven
tės programa bei parapijos is
torija. Taipgi galima įsigyti žur
nalo Lithuanian Heritage rug
sėjo-spalio laidą, kun. P. Ba
riaus, OFM, pamokslų rinkinį 
Meilei to negana ir kapinių lan
kymo progai žvakių. Be to, šiuo 
metu knygyne vyksta senesnių 
knygų išpardavimas. 

• Mišios spalio 26, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Vidą Moc
kuvienę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėj e, spa!io 26, sekmad., 2 v. 
p.p. u~ Sidlauskų mirusius; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovė
je, spalio 25, šeštad., 3 v.p.p. už 
Vėžauskų giminės mirusius. 

• Ateitininkai sendraugiai 
lapkričio 15, šeštadienį, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
rengia simpoziumą Iššūkiai iš
laikant lietuvybę. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias parapijos 
"Ret~artinis:' choras giedojo L. 
Abanaus Sv. Jono Mišias 
kurios buvo užsakytos a.a. Jon~ 
Govėdo atminimui. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė lietu
vių pranciškonų provincijolas 
kun. Astijus Kungys, OFM. 
Ateinantį sekmadienį giedos 
parapijos vaikų choras. 

• Parapijos tarybos religi
nė sekcija kviečia savanorius, 
kurie sutiktų atlikti sekmadie
nių Mišių skaitinius ir prašo už
siregistruoti parapijos raštinėj. 

• Pakrikštytos: Lina Vero
nika, Gintarės (Sinskaitės) ir 
Ričardo Kalendrų dukrelė ir 
Elizabetė, Reginos Pula ir Gun
tis dukrelė. 

• Parapijos metinė vaka
rienė, kurioje buvo paminėta ir 
parapijos 55-ta veiklos sukak
tis, įvyko praeitą šeštadienį, da
lyvaujant pranciškonų provinci
jolui kun. Astijui Kungiui, OFM, 
ir dideliam būriui garbės svečių 
bei parapijiečių. 

•.Lapkričio l, kapŲ, lanky
mo diena, sutampa su Siluvos 
Marijos apsireiškimo prieš 400 
metų jubiliejaus uždarymu Ka
nadoje. Arkivyskupas S. Tamke
vičius tą dieną aukos Mišias šios 
parapijos šventovėje 10.45 v.r. ir 
Lietuvos Kankinių šventovaje 3 
v.p.p. Po Mišių jis uždarys Silu
vos sukaktuvinius metus. 

• Parapijos tarybos labda
ros sekcijos suorganizuotas var
totų daiktų ir drabužių išparda
'?mas vyks šį penktadienį, spa
lio 24, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir 
šeštadienį nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 

• Visos parapijos tarybos 
narių susirinkimas vyks gruo
džio l d., 7 v.v. parapijos kavi
nėje. Ta proga bus padaryta vi
sos grupės nuotrauka. Visi pa
rapijos tarybos nariai turėtų 
dalyvauti. 

• Dar nevėlu užregistruoti 
vaikus Pirmos Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramentams pasi
ruošimo pamokoms. Skambinti į 
parapiją, 416 533-0621, seselei 
Paulei, 416 533-8006, ar Aldo
nai Bubulienei 416-236-1236. 
. • Mišios ~ekmadienį, spa

ho 26: 8 v.r. uz a.a. Elvyrą Sel
mienę; 9 v.r. už a.a. Ewą Kro
lewski; 10.45 v.r. už a.a. Apolo
niją ir Vladą Kazlauskus ir Lai
mą ir Petrą Butėnus, už a.a. Ka
zi~ie~ą Budreckį, už a.a. Jurgį 
Clpaq; 12.15 v.d. už a.a. Kazi
mierą Grėbliauską. 

KLB žinios 

• KLB XX krašto tarybos 
2-oji sesija įvyks spalio 25 d. 
Anapilio sodybos Parodų salė
j e. Po rytinės suvažiavimo da
lies, nuo 2 iki 5 v.p.p. kviečia
me organizacijų atstovus ir vi
sus, kurie neabejingi ir kuriems 
rūpi lietuviškos veiklos ateitis 
dalyvauti diskusijų būreliuose'. 
Po diskusijų Kanados Lietuvių 
muziejuje-archyve įvyks atida
rymas parodos "Pirmoji Banga". 

Maironio mokyklos žinios 
• Abu darželiai rengiasi 

Kaukių baliui klasėse, spalio 25 
d. Mokiniai gali atvykti su kos
tiumais ir atsivežti skanumynų. 
(Mes parūpinsime sulčių bei 
vandens). 

• Lapkričio l d. laukiame 
garbingo svečio iš Lietuvos, arki
vysk. S. Tamkevičiaus. Živilė 

Išganytojo parapijos žinios 

• Šeštadienį, spalio 25, l 
v.p.p. konfirmantų pamoka 
šventovės patalpose. 

• Sekmadienį, spalio 26, 
9.30 v.r. Padėkos ir Reforma
cijos pamaldos, po kurių Lietu
vių Namų patalpose įvyks Mo
terų draugijos ruošiami padė
kos pietūs. Bilietus platina Ana 
Langienė, 416 233-0511. 

• Sekmadienį, lapkričio 2, 
12.30 v.r. - iškilmingos Konfir
macijos pamaldos su Šv. Ko
munija. S.m. mūsų konfirman
tai yra Danielius Justas Dalin
da, Erika Lydia v Kišonaitė, Vy
tautas Kęstutis Simkus ir Justi
nas Ričardas Turūta. 

Lietuvių Namų žinios 

• LN valdybos posėdis -
spalio 28 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 

• Spalio 18 d. Lietuvių Na
muose skoningai, rudenine te
ma išpuoštoje salėje įvyko tra
dicinis Lietuvių Namų metinis 
balius. Meninę programą at
liko pakviestas svečias dainų 
autorius ir atlikėjas iš Lietuvos 
Romas Dambrauskas. Po gar
džios vakarienės, kurią ruošė J. 
Gurklienė, ir loterijos vyko šo
kiai, kuriems taip pat dainavo 
R. Dambrauskas. Visus per 200 
į renginį susirinkusius svečius 
gaubė gera šventinė nuotaika. Dė
kojame visiems organizatoriams, 
? ypač R. Snowden ir padėjė-
1ams Moterų būreliui, prisidė
jusiems, kad šis renginys įvyktų. 

• Spalio 15 d. LN lankėsi 
Lietuvos banko Valdybos pir
mininko pavaduotoja R. Zabu
lienė su sūnumi L. Zabuliu, ku
ris studijuoja York universitete 
ve~slą. Su Lietuvių Namais ir jų 
veikla svečius supažindino LN 
vedėjas G. Stasiulevičius. 

• LN ieško tarnautojų, ga
linčių dirbti nepilnu laiku ren
ginių metu, ir virėjų. Kreiptis į 
vedėją, tel. 416 532-3311. GS 

. • LN Kultūros komisija 
tun daug naujų lietuviškų filmų 
DVD. Pagal numatomą tvarka
raštį šie filmai yra rodomi di
deliame ekrane sekmadieniais 
LN seklyčioje. Dokumentinis 
filmas The Soviet Story bus 
rodomas spalio 26, sekmadienį, 
1.30 v.p.p. 

• LN Kultūros komisija tu
ri per 160 įvairių lietuviškų vaiz
dajuosčių. Pageidaujantieji gau
ti šių filmų katalogą, prašomi 
skambinti tel. 416 769-1266 ar
ba teirautis el.paštu vkulnys@ 
hotmail.com. VK 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdybos 

posėdis įvyks spalio 29 d., 7 v.v. 
Sla~gos namuose. Norintieji 
tapti Labdaros fondo nariais 
prašomi užpildyti blankus, ku~ 
riuos galima gauti Slaugos na
mų raštinėje. Posėdžio metu 
naujieji nariai bus valdybos pa
tvirtinti. 

• Lapkričio 11 d., 7 v.v. 
įvyks Labdaros fondo lėšų tel
kimo Slaugos namams komite
to posėdis. Patvirtinta, kad 2009 
m. spalio 24 d., įvyks iškilmin
gas banketas, šokiai ir tyliosios 
varžytinės St. George golfo klu
be. Kviečiame visus paremti šio 
komiteto pastangas telkti lėšų 
Slaugos namams. 

• Aa. Vytautas Kriščiūnas sa
vo testamentu paskyrė $50,000 
Labdaros fondui. Esame dėkin
gi testamento vykdytojams ir ve
lioniui, kuris gyvendamas Slau
gos namuose suprato šių namų 
svarbą liet. bendruomenei. 

Valdyba 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

. ~uš~os -yartų J?arapijos metiniai pietūs bus lapkričio 9 d. 
Tai viemntehs tą dieną parapijos renginys, todėl tikimasi kad 
mon~realiečiai}au~i.ai ~~lyva~s. ~.~ašome laimikių loterijai ir 
s~amų pyragų s~džiam stalm. Įe1imas suaugusiems $25, cho
nstams $15, o vaikams-nemokamai. 

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavime Toronto ON 
spalio 18 d. Montrealiui atstovavo Kristina Gaputienė (~auj~ 
narė) ir D. Staškevičienė. DS 

RuošiaI?e Montrealio lietuvų choro kalėdinę plokštelę 
Adeste Fideles. Plokštelę užsisakyti ją pas Andrėją Celtoriūtę 
tel. 514 690-4427 arba el.paštu celtorius@yahoo.com. Ntr. VB 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'ftX.: 514-286-1981 

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

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Sv~ikindami Aliną ir Kazi
mierą Zilvyčius juodviejų gim
tadienio proga, Danutė ir Mo
tiejus Jonikai Tėviškės žiburiams 
aukojo $75. 

A.a. Prano Gapučio atmini
mui, Gražina ir Vladas Butkiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $25. 

Tėviškės žiburių administ
racija Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 2, bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

Tėviškės žiburių metinis 
spaudos vakaras-koncertas 
įvyks 2009 m. balandžio 18, šeš
tadienį. Bus švenčiamas savait
raščio 60-metis. Meninę prog
ramą atliks Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas vyrų sekstetas. 
Visi kviečiami pasižymėti šią 
datą, dalyvauti, paremti vienin
telį Kanadoje lietuvišką laik
raštį. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsie
nį ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

FAX: (514) 766-1349 

Kanados lietuvi~ katalikų 
kultūros draugijos "Ziburiai" 
(Tėviškės žiburių savaitraščio 
leidėjų) metinis susirinkimas 
įvyks š.m. lapkričio 4, antradie
nį, 7.30 v.v. Anapilio parodų 
salėje, Mississaugoje. Nariai 
kviečiami dalyvauti, išklausyti 
valdybos ir redakcijos praneši
mų, pateikti pasiūlymų ateinan
čių metų leidybai. 

Europos filmų festivalį 

"Eh! U - European Film Festi
val" rengia Toronto miestas ir 
Prancūzijos konsulatas Toronte 
š.m. lapkričio 16-30 d.d. Bus 
rodomi filmai iš 24 Europos 
kraštų, įskaitant Lietuvą. Įėji
mas nemokamas. Informacija 
apie filmus (ir kur jie bus rodo
mi) teikiama Prancūzijos kon
sulate, tel. 416 847-1908 arba 
interneto tinklalapyje www. 
eutoronto filmfest.ca. 

1.Ž tinklalapis www.tevzib.
.mm. Iaukia Jūsų žinių ir pastabų! 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


