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Pirmiausia - savo jėgomis 
Išeivija, norėdama išlaikyti savo tautinę tapatybę, 

turėjo ir turi pirmiausia pasikliauti savo jėgomis. Tikėtis ko 
nors iš šalies, įskaitant ir kilmės kraštą, pagrindas menkas. 

LIETUVIŠKOSIOS išeivijos istorija jau įrodo, kad 
patiems išsilaikyti įmanoma. Tai liudija kiekvienas 
didesnis telkinys su nuosavais pastatais, veikiančio

mis mokyklomis, parapijomis, organizacijomis. Šiandien 
jau Lietuvai esančiai laisvai, pasigirsta balsų, kad ji turėtų 
dalelę valstybės biudžeto skirti išeivijos reikalams. Ne visi 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje šitaip mano. Nemažai yra to
kių, kurie teigia, kad iš savojo krašto savo noru išvykusiems 
jokios valstybinės pagalbos nereikia, emigrantai turi verstis 
patys kaip išmano. O jau ilgesnį laiką išeivijoje pagyvenę 
nebėra skurdžiai, kuriuos reikėtų remti. Pastarieji, sukūrę 
gerai veikiančią savišalpos sistemą, įpratę bendriems tiks
lams aukoti, nesunkiai gali įveikti būtiniausius uždavinius. 
Kam nors aukoti, ką sušelpti, telkti lėšų bendriems reika
lams - tai jau kaip tradicija, patriotinis įsipareigojimas, ge
ranoriškumo indėlis į nusistovėjusį išeiviškojo gyvenimo sti
lių Šiaurės Amerikoje. Niekas niekada nesuskaičiuos, kiek 
milijonų pokarinė išeivija sudėjo lietuviškiems reikalams. 
Pvz. Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atstatymą, Ka
nados lietuviai per trumpą laiką sudėjo milijoną dolerių 
Lietuvos ambasados pastatui Belgijoje įsigyti. Tuomet pla
čiai skelbtas šūkis "duokim, kad skaudėtų" judino visus au
koti. O tai buvo džiaugsmo auka, pagaliau sulaukus Kovo 
11-osios, kai daugelis net pasididžiuodami galėjo tarti: mes 
laimėjom. Kaip pačioje Lietuvoje tas išeivių entuziazmas 
buvo sutiktas, dar mažai žinoma. O šiandien, galimas daly
kas, kad kai kurie laukia: davėm mes, dabar duokit jūs„. 
Gal dėl to ir klausimas iškyla, kas kam turi duoti? Ir kodėl? 

T
AUTĄ, gyvenančią savo valstybėje, ir jos emigravusią 
dalelę atsiteisimo bei atsiskaitymo prasme negalima 
lyginti, nes tai būtų netikslu, nelogiška, nors tie 

emigrantai būtų ir geriausiai organizuoti, patriotiški ir nusi
teikę išlikti savimi bet kokia kaina. Šalpos, aukojimo ir pa
ramos reikalai nėra verslas, nėra ir mainikavimas. Užtat ir 
auka nėra tam, kad gautum. Auka, šalpa yra atidavimas, 
kilnus veiksmas, nelaukiantis jokio atlygio. Taigi ir svarsty
mai, kas kam dabar turi duoti vargu ar reikalingi. Žinoma, 
rėmėjai, aukotajai nusipelno ne tik padėkos, bet ir pagar
bos. Jei Lietuva pradėtų stipriau remti išeivijos lituanistines 
mokyklas, turbūt niekas nesakytų, kad to nereikia. Jokiai 
veiklai per daug lėšų nebūna. Tačiau mėginimas geranoriš
kumą prilyginti pareigai - iškreipia esmę. Taigi, išsilaikymas 
išeivijoje pirmiausia turėtų būti suprastas kaip mūsų pačių 
reikalas, kuris kyla iš pastangų, savąjį lietuvišką gyvenimą 
išsaugoti bet kokiomis aplinkybėmis. Tik tokia aiški nuosta
ta bus kertinis akmuo visokeriopai tautinei gyvasčiai egzis
tuoti. Įpratimas laukti ir gauti, o nieko negavus kažką kal
tinti - išeivijos veiklos struktūrose neturėtų rasti vietos. Ko 
išeivijai netrukus labiausiai reikės - tai naujų aukotojų, 
sparčiai nykstant tiems, kurie savo aukomis, darbu ir gera
noriškumu tą išeiviją suorganizavo, įtvirtino, kad šitoji tau
tos dalelė svetimose padangėse galėtų gyvuoti. Tęstinumo ir 
išlikimo klausimas kaskart darysis aktualesnis. Rodos, jau 
atėjome iki to, kad vizijų nebeužteks. Reikės konkretesnių 
planų ir programų akivaizdžiai besikeičiant išeiviškajai vi
suomenei, kuri darosi trilypė: dar gyvi "antrabangiai", nedi
delis kiekis jų vaikų ir kiek kitaip į daugelį reiškinių žiūrin
tys "trečiabangiai" . Ko nors reikia, kad visi sutartų lietuvy
bės reikaluose. ČS 
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Gruzijos pamokos 
Pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariu Sauliumi 

Pečeliūnu, dalyvavusiu Lietuvos Seimo delegacijoje Gruzijoje, 
apie situaciją karo nuniokotoje Gruzijos teritorijoje. 

- Daugiausia diskusijų ky
la dėl to: kas kaltas dėl Gruzijos 
ir Rusijos karo? Jūs matėte ir 
girdėjote iš arti, kaip yra iš tik
rųjų? 

- Jeigu imsime patį faktą, 
galima sakyti, kad Gruzijos 
valdžia pasikarščiavo. Ją iš
provokavo - ir tai visi pripa
žįsta. Jeigu imsime ilgesnį lai
kotarpį ir žiūrėsime, kas ten 
vyko, - tai jau keleri metai vi
sais įmanomais būdais Rusija 
provokavo ir laukė, kol gruzi
nų nervai neišlaikys. Kaip ži
nome, rusų sunkioji ginkluotė 
į Osetiją įvažiavo vos ne parą 
anksčiau negu gruzinai per tą 
ginkluotę kirto. 

- Taigi gruzinai neturėjo 
kitos išeities? 

- Apie tai mes ir kalbame. 
Išeitis visada yra - arba pra
dėti karą, arba susilaikyti. Ži
noma, propagandos prasme 
Rusija buvo labiau pasiruo
šusi ir gruzinų informaciją už
blokavo, - tai senas ir gerai 
pažįstamas metodas. Gruzinai 
apie situaciją nesugebėjo pa
sauliui laiku ir žmoniškai pra
nešti. Jeigu jie būtų fiksavę 
visus rusų tankų įvažiavimus į 
Osetiją, kas nesusiję su jokio
mis sutartimis, ir parodę vi
sam pasauliui, o patys nepuo
lę jų mušti, tai paveikslėlis at
rodytų kitaip. Gal pasaulis bū
tų liepęs Rusijai tuos tankus 
išvesti atgal. 

Lankėmės iš Goryje, pa
bėgėlių stovykloje. Gruzinai 
elgiasi žmoniškai. Jie sten-

giasi kuo greičiau atstatyti, 
sutvarkyti tuos namus, kurie 
buvo sugriauti arba pažeisti, 
kad kuo daugiau žmonių iki 
žiemos turėtų kur įsikurti. 

Kai važinėjo pirmoji Eu
ropos stebėtojų delegacija po 
Osetiją, buvo matyti, kadru
sai tos teritorijos neskubėjo 
tvarkyti, o laikė kaip daiktinį 
įrodymą - pažiūrėkit, kaip čia 
viskas sugriauta. Gruzinai pir
miausia rūpinosi žmonėmis, o 
ne viešaisiais ryšiais. Mes bu
vome tuose namuose ir matė
me, kaip dieną naktį juose dir
ba statybininkai. Po poros sa
vaičių kalnuose turėjo prasi
dėti žiema, ir žmonės palapi
nėse po 3 šeimas sunkiai išgy
ventų (gruzinų šeimos ne
mažos). 

Nukelta i 5-tą psl. 
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Dievo Zodis Bažnyčios 
• gyvenime 

VINCAS KOLYČIUS 
Tokia buvo vyskupų sinodo, trukusio tris savaites, nuo 

spalio 5 iki 26 d.d., tema. Į sinodą buvo deleguojami vysku
pai iš viso pasaulio vyskupų konferencijų. Iš viso dalyvavo 
253 vyskupai, 41 žinovas ir 37 klausytojai. Lietuvos vyskupų 
konferencijai atstovavo vysk. Rimantas Norvila. 

Pirmojoje generalinėje kongregacijoje )albėjo popiežius 
Benediktas XVI. Jis pabrėžė, kad Dievo Zodis yra tikinčio
jo žmogaus realizmo pamatas. Viešpats kalba apie dvi gali
mybes - galime statyti savo gyvenimą aųt smėlio arba ant 
uolos. Pasirinkimas priklauso nuo mūsų. Sia prasme turime 
būti realistai, pabrėžė popiežius. 

Namus ant smėlio stato tas, kas rūpinasi tik tuo, kas tuoj 
pat pasiekiama ir iš karto regima. Namus ant smėlio stato 
tas, kam labiausiai gyvenime rūpi sėkmė, karjera, pinigai. Iš 
šalies žiūrint, tai yra tikros apčiuopiamos vertybės. Tačiau iš 
tiesų jų pastovumas tik laikinas. Kur kas tvirčiau ir saugiau 
nuteikia Viešpaties žodjiai: "Dangus ir žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis". Sia prasme realistas yra tas žmogus, 
kuris supranta, kad nuo J?ievo valios ir Jo sprendtmų pri
klauso viskas, kad Dievo Zodis yra visko pamatas. Zinoma, 
- sakė popiežius, - žmogui visuomet gresia pavojus nesu
prasti Dievo Žodžio. Dievo Žodis gali pasirodyti tik kalbėji
mas apie praeitį, nieko bendro neturintis su dabartimi. 

Sinode dalyvauti buvo pakviesta gana gausi kitų krikščio
niškų bendruomenių atstovų grupė. Dalyvavo ir pasisakė ra
binas iš Izraelio Shear Yashyv Coheen. Jis kalbėjo apie tai, 
kaip žydų tauta supranta Tarą, pranašų knygas ir išminties 
knygas, kurias, kartu sudėjus, krikščionys vadina Senuoju 
Testamentu. Buvo taip pat prisimintas popiežiaus Jono P!tu
liaus 11 Bažnyčiai duotas pavyzdys, nes jis gyveno Dievo Zo
džiu ir niekada nesiskyrė su Sventuoju Raštu. Prieš pat mirtį 
jis paprašė, kad būtų perskaityta Evangelijos pagal Joną iš
trauka. Baigiantis sinodui popiežiui buvo pristatytas doku
mentas, susidedąs iš 55 pasiūlymų, syskirstytų į tris skyrius. 
Pirmasis skyrius pavadių_tas "Dievo Zodis Bažnyčios tikėji
me" antrasis - "Dievo Zodis Bažnyčios gyvenime", trečiasis 
- "Dievo Žodis Bažnyčios misijoje". Dievo Žodžio buvimas 
ir veikimas Bažnyčioje, jos gyvenime ir misijoje pristatomas 
keturiais požiūriais naudojant keturis simbolius - balso, vei
do, namų ir kelio. Dievo Zodis - tai visų pirma per vis'l isto
riją skambantis Dievo balsas. Tas balsas mums kalba iš Sven
tojo Rašto puslapių. Kitas pagrindinis žodis yra "veidas'. 
Žodis tapo kūnu ir jį matome Kristaus veide. Tik Jis mums 
atskleidžia Raštų prasmę. Trečiasis simbolinis svarbus žodis 
yra "namai". Dievo žodžio namai - tai Bažpyčia. Paskutinis 
ir ketvirtasis simbolis - tai "kelias". Dievo Zodis ir šiandien 
turi sklisti po pasaulį, turi keliauti dabartinės žmonijos ke
liais. Iš tų 55 pasiūlymų paminėtinas vienas, gerinj:i pamoks
lų kokybę. Pamokslo tikslas - aktualizuoti Dievo Zodį. Sino
do tėvai siūlo, kad pamokslas būtų sakomas kiekvienose Mi
šiose, ne tik sekmadieniais. Reikia, kad pamokslininkai būtų 
pasirengę ir pamokslautų su įsitikinimu ir aistra. Pamokslas 
turi skelbti Bažnyčios mokymą, turi stiprinti žmonių tikėjimą, 
turi kviesti juos į atsivertimą. 

Tikriausiai vyskupas R. Norvila pristatys visa tai vysku
pų konferencijoje, vyskupai - kunigams. 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
v 

su Cikagos lietuviais 

l 

Iš susitikimo (2008.X.26) su arkivysk. S. Tamkevičiumi Čikagoje. Iš k.: Marius Prapuolenis, 
Marija Remienė, kun. dr. Kęstutis 'frimakas, Marija Kuprienė, Mėta Gabalienė, Jonė Bobi
nienė, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Saulius Kuprys, Vida Kuprytė, dr. Jolita Narutie~~' 
Olimpija Baukienė Ntr. Z. Degucm 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Š.m. spalio 26 d. popietę 
ses. kazimieriečių Motiniš
kuose namuose Amerikos Lie
tuvių Romos katalikų fede
racija sukvietė organizacijų 
atstovus bei visus besidomin
čius rūpimais sielovados ir 
kat. spaudos klausimais susi
tikti su arkivysk. S. Tamkevi
čiumi ir jį lydinčiu prel. E. 
Putrimu, kurie jau nuo vidu
rio spalio lankė kai kurias lie
tuvių parapijas JAV. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 
kalbėjo apie Šiluvos metus ir 
ryšį su išeivija, kai buvo sten
giamasi jungti 400 m. jubilie
jaus šventimą ir čia, ir Lietu
voje. Tam buvo ruošiamasi ke
lerius metus ir stengiamasi, 
kad ji pasklistų kuo plačiau. 
Norėjosi, kad Šiluva pasikeis
tų, nes po sovietmečio Šiluva 
liko bažnytkaimiu, nepanašiu 
į šventovę Marijos garbei, ko
kia ji turėtų būti. Arkivysk. 
Skvireckas buvo pradėjęs vyk
dyti projektus Siluvoje, bet 
užgriuvo karas ir 50 metų vis
kas sustojo. O atstačius nepri
klausomybę buvo daugybė 
darbų ir nepakankamai žmo
nių jiems atlikti. Reikėjo viską 
kurti iš naujo, mokytis iš kitų 
kraštų patirties, ir daugelį me
tų nebuvo reikiamo dėmesio 
Šiluvai. Artėjant 400 m. jubi
liejui buvo proga Šiluvą iškel
ti aukščiau. Buvo daug pada
ryta Šiluvos pagražinimui. 
Dabar norima dar pastatyti 
maldininkų centrą, muziejų. 
Per Šiluvos šilą ruošiamasi pa
statyti Kryžiaus kelių koply
tėlę. 

Arkivyskupas dar kalbėjo 
apie kitais metais įvyksiantį 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimą. Bažnyčia Lietuvoje 
pradeda mąstyti kaip tinka
miausiai paminėti tą pirmąjį 
žingsnį Viešpaties vardo atne
šimo į Lietuvą. Krikščionybė 
jau nuo apaštalų laikų buvo 
pažymėta kankinystės ant
spaudu. Lietuvos vardas yra 
brangus, bet būtų svarbu kata
likams iškelti tą pirmąjį žings
nį į krikščionybę, su kuriuo 
Lietuvos vardas rišasi. Grįžęs 
į Lietuvą arkivysk. S. Tamke-

vičius kalbėsis su Lietuvos vys
kupais, bus kuriama progra
ma, kurią vykdys per ateinan
čius metus. Siandien reikia kal
bėti apie krikščionybės kelią, 
kuris buvo ir kuriuo einame 
mes visi, sakė arkivyskupas. 

Buvo ir klausimų. Čia ke
letas jų. 

Ar kas nors daroma kun. 
A. Sušinsko, kun. S. Ylos ir 
kun. A. Lipniūno paskelbimui 
palaimintaisiais? (P. Narutis). 
Arkivyskupas paaiškino, kad 
kun. A. Lipniūno byla jau pra-

Susitikime su arkivyskupu 
S. Tamkevičiumi Čikagoje 
kalba Bimtė Bublienė 

Ntr. Z. Degučio 

dėta, nes aiški kankinystė dėl 
jo mirties. O kitų kunigų at
veju nėra įrodyta, kad mirė 
kankinio mirtimis. 

Kaip išeivija su Lietuva 
galėtų spręsti katalikiškos spau
dos darbą? (S. Kuprys). Arki
vyskupas sakė, kad Lietuvoje 
yra Artuma, kuri turi daug 
prenumeratorių. Yra ir XXI 
amžius, kuris galėtų augti, bet 
turėtų ir keistis. O kalbant 
apie Draugą, reikia ieškoti iš
eities, apsvarstyti įvairius va
riantus. Draugui JAV sunku 
konkuruoti su trečiabangių 
laikraščiais. Ne viskas juose 
tinka ir katalikams. Draugas 
reikalingas ir būtų prastas 
reikalas, jei jis išnyktų. 

Į klausimą - Kaip reikia 
kovoti su lietuviškų parapijų 
uždarymu? (A. Paužuolis) -
buvo atsakyta, kad parapijos 
gimsta ir išnyksta. Kad para
pija išliktų, reikia, kad ji būtų 
gyva. Reikia bendro darbo 
tarp kunigų, vienuolių, para-

pijiečių, Lietuvių dvasiniais 
reikalais išeivijoje rūpintis yra 
paskirtas prel. E. Putrimas. 
Jis nuolat kalbasi su vietiniais 
vyskupais, dalyvauja Lietuvos 
Vyskupų konferencijos posė
džiuose. Iš paskutiniųjų yra 
stengiamasi, sakė arkivysku
pas, surasti kunigų ir parapi
joms JAV, nes jų trūksta ir Lie
tuvoje. 

Buvo klausiama: Kas atsi
tinka su parapijos turtu jas už
darant ir kuris paprastai ati
tenka amerikiečiams? (A. Kaz
lauskas). Buvo paaiškinta, kad 
esame Katalikų Bažnyčios da
lis ir pagal Bažnytinę teisę vis
kas priklauso vyskupijai ir vie
tinis ordinaras sprendžia turto 
reikalus. Visi turime jaustis vi
suotinės Bažnyčios nariais, tik 
kalbantys kitomis kalbomis. 

Toliau kalbėjo prel. E. 
Putrimas. Jis priminė, kad 
š.m. Sielovados konferencijo
je Čikagoje buvo iškeltas pa
sauliečių vaidmuo Bažnyčioje. 
Bet lietuvių parayijos dažnai 
neturi komitetų. S. Amerikoje 
per daug pabrėžiama kunigo, 
kaip vadovo vaidmuo. Reikia 
ruošti pasauliečius, kurie ga
lėtų daugiau įsijungti į parapi
jos gyvenimą, į Bažnyčios gy
venimą. Kunigų trūksta, ir pa
dėtis negerės, užtat reikia pa
sauliečių, kurie gyviau jungtų
si į parapijos veiklą. Į tai reikia 
atkreipti dėmesį ir tai dau
giau gvildenti, pabrėžė prel. 
E. Putrimas. 

Toliau kalbėjusi Birutė 
Bublienė, prel. E. Putrimo tal
kininkė jaunimo reikalais, 
prašė susirūpinti jaunimo sie
lovada. Jaunimas nedalyvauja 
(arba labai mažai dalyvauja) 
parapijose. Kunigai yra nepa
siruošę dirbti su jaunimu, nė
ra programų jaunimui, bet at
sakomybę turime nešti visi, 
ne tik kunigai. Tėvų pareiga 
yra išmokyti vaikus maldų, 
vestis į bažnyčią. Ji siūlė su
rasti bent vieną jaunuolį, kuris 
atsilankytų į lietuvišką para
piją sekmadieniais, taip pil
dant ir mūsų visų atsakomy
bės dalį dėl jaunimo nedaly
vavimo parapijose. 

Nukelta į 6-tą psl. 



Tikėjimas ir idealai - lietuviškų 
šaknų pagrindas 

Ročesterio Šv. Jurgio lietuvių parapija minėjo 100-ąsias metines 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo, 
Kai vyresnį brolį leido iš namų, 
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino, guodė žodžiu neramiu: 

- Argi daug šilainės škaplieriun paimsi? 
Argi ten, už marių, bus tau jos gana? 
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane ... 

(Jonas Aistis Šilainė, 1934) 

Turbūt ne viena motina šiais poeto Jono 
Aisčio ar panašiais žodžiais prieš šimtą ar 
daugiau metų išlydėjo sūnų į užjūrius laimės 
ieškoti. Ir, tikriausiai, tie lietuvių motinų sū
nūs ir dukros svetimoje žemėje surado laimę. 
Nes kaip kitaip sau ir kitiems paaiškintume, 
kad po 100 metų kitame kontinente skamba 
lietuviška daina, širdimi išgyventi liejasi lietu
viškos poezijos posmai bei meldžiamasi Tėve 
mūsų, kurs esi danguje ... 

Niekas tiksliai neskaičiavo, kada ir kiek 
mūsų tautiečių persikėlė į Amerikos konti
nentą praeitą šimtmetį ir anksčiau, kiek jų įsi
kūrė Ročesteryje ir jo apylinkėse. Bet štai 
1906 m. spalio 14 d. 134 lietuviai ročesteriečiai 
iškilmingai pasižadėjo remti lietuvių parapijos 
įkūrimą. Vėliau jie sudarė organizacinį komi-

tetą ir išsirinko savo globėju Šv. Jurgį Kankinį, 
kuris tuo metu tėvynėje buvo labai garbinamas. 

1908 metais parapijos susirinkime komi
tetas nutarė statyti mūrinę šventovę. 1909 me
tais parapijai priklausančiųjų sąrašas fiksavo 
690 asmenų, parėmusių šventovės statybą. O 
jau 1910 metais šventovės pastatas buvo pa
šventintas. Šią ir dar daug kitos informacijos 
šių metų spalio 10-12 dienomis kiekvienas at
vykęs į Ročesterį (New York valstija), į Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 100-to metų minėji
mo iškilmes galėjo rasti specialiai šiai progai 
išleistame leidinyje. 

Šventės renginiuose dalyvavo apie 400 
tautiečių iš įvairių JAV vietų, Kanados, Švei
carijos ir Lietuvos. Šios šventės organizacinio 
komiteto pirmininkė Janina Birutė Litvinienė 
sakė, kad šventė skirta pirmiausia prisiminti 
tiems išeiviams iš Lietuvos, kurie įsteigė lietu
višką parapiją jausdami poreikį lietuviškai 
bendrauti patys ir išsaugoti lietuvybę ateities 
kartoms. 

"Šiandien mes prisimename juos su gilia 
meile, branginame jų palikimą, dvasinių ver
tybių puoselėjimą. Jie mokė mus, kaip skaityti 
poeziją, dainuoti, šokti, kaip mylėti savo kalbą 
ir vienas kitą. Dabartinė mūsų bažnyčia yra 
mūsų praeities ir ateities veidrodis - yra, buvo 

Iškilmingas Mišias Šv. Jurgio šventovėje parapijos 100-mečio proga spalio 12 d. aukojo sve
čias iš Lietuvos, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su parapijos klebonu kun. Dominiku 
Mockevičiumi ir Toronto Prisikėlimo par. klebonu kun. Augustinu Simanavičiumi, OFM. Gie
dojo jaunimo choras iš Radviliškio (nuotraukos kairėje) 

Pokylyje kalba Lietuvos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga 

ir bus mūsų lietuviškos dvasios atspindys, lei
džiantis išlaikyti mūsų protėvių kultūrą ir di
džiuotis, kad galime ją perduoti ateinančioms 
kartoms", - sakė pirmininkė. 

Visi susirinkusieji į iškilmes galėjo įsitikin
ti, kad Ročesterio lietuviai turi kuo didžiuotis. 
Prie šventovės veikė ir augo įvairios organiza
cijos - Amerikos lietuvių taryba, Bendras 
Amerikos lietuvių šalpos fondas, lituanistinė 
mokykla. Dainininkai jungėsi į "Putino" cho
rą., veikė tautinių šokių grupė "Lazdynas", 
"Zilvinas". Ypač aktyviai čia veikė skautai, o 
katalikiška jaunuomenė jungėsi į ateitininkų 
"Miško brolių" kuopą. Cia savo vietą rado ir 
sportininkai susibūrę į sporto klubą "Sakalas", 
veikė žvejų ir medžiotojų klubai. Meno mėgė
jai buvo suorganizavę Ročesterio LB Dramos 
mėgėjų būrelį. 

Per šimtmetį keitėsi lietuvių veiklos pobū
dis - vieni būreliai, klubai, tam tikrų pomėgių 
grupės nyko, bet jų vietoje visuomet atsirasda
vo kiti. Vienų veiklos laikotarpis siekė kelerius 
metus, kaip pvz., praeito šimtmečio septintą 
dešimtmetį aktyviai koncertavęs ir buvęs labai 
populiarus estradinės muzikos orkestras "Šv. 
Jurgio Slibinas". 

Nukelta į 11-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Sajūdžio 20-metis 

Vilniuje lapkričio 8 d. 
įvyko Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio (LPS) steigia
mojo suvažiavimo 20-mečio 
minėjimas. Susirinkusiuo
sius sveikino prezidentas 
Valdas Adamkus, europarla
mentaras ir Lietuvos Sąjū
džio garbės pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis, buvęs 
disidentas Antanas Terlec
kas, poetas Justinas Marcin
kevičius, svečiai iš Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Gudijos. 
Dalyviai skaitė pranešimus 
apie LPS steigiamojo suva
žiavimo istorinę reikšmę, 
KGB požiūrį į suvažiavimą, 
dabar Sąjūdžiui kylančius 
iššūkius. 

Lietuvos muziejų drau
gijai, vienijančiai Lietuvos 
kraštotyros ir kitus muziejus, 
buvo įteikti simboliniai Są
jūdžio 20-mečio medaliai. 

Vyriausybės 90-metis 
Lapkričio mėnesį sukan

ka 90 metų nuo pirmosios 
Lietuvos vyriausybės suda
rymo. Jubiliejus lapkričio 6 
d. iškilmingai paminėtas Vy
riausybės rūmuose. Atida
ryta 1918-2008 m. vyriausy
bėms bei jų veiklai skirta fo
tografijų paroda, kurią ke
letą mėnesių galės lankyti ir 
gyventojai. Vyriausybės po
sėdžių salėje surengtas šven
tinis minėjimas, kuriame da
lyvavo visų 14 vyriausybių 
nariai, iškilūs visuomenės 
veikėjai, universitetų rekto
riai, Mokslų akademijos pre
zidiumas. 

Svečius pasveikino 14-
osios, jau nueinančios, vy
riausybės ministeris pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas, 
prezidentas Valdas Adam
kus, seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Po iškilmin
go posėdžio jo dalyviams su
rengtos ir vaišės. 

Pasitarimai dėl derybų 
Lietuvos užsienio reika

lų ministerijos sekretorius 
Žygimantas Pavilionis lap
kričio 10 d. Briuselyje vyku
siame ES Bendrųjų reikalų 
ir išorinių santykių tarybos 
(BRIST) posėdyje su ES 
šalių diplomatijos vadovais 
aptarė ES ir Rusijos santy
kius, pasirengimą gruodžio 
11-12 d.d. vyksiančiai Eu
ropos Vadovų tarybai ir pa
dėtį Afganistane. BRIST su
sitikime Lietuvos poziciją iš
dėstęs Ž. Pavilionis pažy
mėjo, kad įvykiai Gruzijoje 
iš esmės pakeitė ES ir Ru
sijos santykius, todėl šių san
tykių peržiūra turėtų būti 
tęstinis procesas. 

Rugsėjo l d. ES Vadovų 
tarybos sprendimas buvo ati
dėti derybas su Rusija tol, 
kol Rusijos kariuomenė bus 
atitraukta į pozicijas, buvu
sias prieš karinį konfliktą. 
"Kadangi posėdyje nuo
monės dėl derybų su Rusija 
atnaujinimo taktikos bei 
laiko išsiskyrė, ES pirminin-

kaujanti Prancūzija paskelbė 
pareiškimą, kuriuo iš esmės 
prisiima atsakomybę dėl 
būsimų derybų su Rusija 
pratęsimo. Mūsų nuomone, 
derybų atnaujinimas šiuo 
metu yra klaida", - teigė Ž. 
Pavilionis. 

Aptariant pasirengimą 
Europos Vadovų tarybos su
sitikimui, URM sekretorius 
pabrėžė, kad labai svarbu, 
jog Taryba įvertintų Komisi
jos pasiūlymus esminių ener
getinio saugumo problemų 
sprendimui. Ypač didelis dė
mesys turėtų būti skiriamas 
specifinei Lietuvos būklei 
po 2009 metų ir konkretiems 
sprendimams dėl Baltijos 
infrastruktūros jungčių pla
no patvirtinimo. 

Pasidalinta ministerijomis 
Spalio 30 d. posėdžiavę 

valdančiąją koaliciją formuo
jančių Tėvynės sąjungos

Lietuvos krikščionių de
mokratų (TS-LKD), Tautos 
prisikėlimo partijos, Liberalų 
sąjūdžio bei Liberalų ir cen
tro sąjungos derybininkai 
pasidalino ministerijas. De
rybininkai sutarė, kad TS
LKD atiteks ministerio pir
mininko ir septyni ministerių 
postai, įskaitant ir kuriamą 
Energetikos ministeriją. 

TS-LKD kontroliuos fi
nansų, krašto apsaugos, so
cialinės apsaugos ir darbo, 
Užsienio reikalų, Ūkio, Že
mės ūkio ir Energetikos mi
nisterijas. Tuutos prisikėlimo 
partija gaus seimo pirmi
ninko postą ir du ministerių 
portfelius - aplinkos ir kul
tūros. Liberalų sąjūdžio at
stovai užims tris ministerių 
kėdes - susisiekimo, švieti
mo ir mokslo bei teisingumo 
ministerijose. Liberalų ir 
centro sąjunga vadovaus 
sveikatos apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerijoms. 

Partijų gautos aukos 
BNS skelbia, kad parti

jai "Tvarka ir teisingumas" 
rėmėjai per 9 šių metų mė
nesius suaukojo beveik 2.8 
mln. litų. Antroje vietoje -
TS-LKD, gavusi 1.7 mln. li
tų, Valstiečių liaudininkų 
partija-1.16 mln., Socialde
mokratų partija - 940,000 li
tų, Liberalų ir centro sąjun
ga - 880,000, Naujoji sąjun
ga (socialliberalai) - 860, 
000, Liberalų sąjūdis -
500,000 litų. "Tvarkiečiai" 
didžiąją dalį sumos per 3-
iąjį ketvirtį surinko iš fizinių 
asmenų. Konservatoriams 
didžiausią galimą partijoms 
aukoti sumą (39,000 Lt) sky
rė bendrovės MG Baltic In
vestment, Panevėžio staty
bos trestas bei transporto 
firma "Transachema". Inves
ticinė bendrovė "Žia valda" 
aukojo 35,000 Lt, o skrydžių 
bendrovės "Flylal Group 
services" ir "Flylal - Lithua
nian Airlines" - atitinkamai 
20,000 ir 10,000 Lt. RSJ 
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Manoma, kad prieš 4000 
metų pietryčių Baltijos pajū
ryje apsigyveno baltų gentys. 
Pirmą kartą baltus paminėjo, 
vadindami juos aisčiais ( aes
ti), romėnai Tucitas ir Plinijus 
senasis, atrodo, ryšium su 
gaunamu gintaru. Šeštuoju 
šimtmečiu Baltijos pakran
tėse pasirodė vikingai, pirkliai 
ir kariai, o daug vėliau slavų 
ir vokiečių misijonieriai. Pirk
liai, dažnai karių lydimi, sten
gėsi įkurti prekybines gyven
vietes ir pamažu plėsti savo 
įtaką į krašto gilumą. Nepra
ėjo daug laiko, kol iš Palesti
nos turkų išstumti riteriai ėmė 
kardais "krikštyti" pagonis 
baltus. 

Latvijai 90 metų 
bos, o jie norėjo Pabaltijį sau 
pasilaikyti. 

Metų pabaigoje pavyko 
sudaryti pirmus Latvijos ka
riuomenės dalinius, o tuo tar
pu bolševikai paskelbė apie 
sovietinės Latvijos respubli
kos steigimą. Bolševikams ar
tinantis prie Rygos, laikinoji 
vyriausybė turėjo persikelti į 
Liepoją. Teko su vokiečiais 
tartis ir sudaryti jungtinę kari
nę pajėgą iš latvių, vokiečių 
savanorių ir iš Vietinės krašto 
apsaugos (Landwehr) dalinių. 
Jungtinės pajėgos plačiame 

Ilgas kelias į valstybės sudarymą 

Prūsai, nesuspėję sudaryti 
valstybės, buvo vokiečių rite
rių pavergti, jotvingiai išnyko 
beveik nepalikdami žymės is
torijoj e, o lietuviai, pamatę 
kas atsitiko su prūsais, sudarė 
savo valstybę ir porą šimtme
čių nuo vokiečių gynėsi, kol 
stiprėjančių priešų spaudžia
mi, per vedybas susijungė su 
Lenkija. Kitas baltų gentis lat
vius 800 metų iki Pirmojo pa
saulinio karo valdė pamaino
mis vokiečiai, švedai, lenkai ir 
rusai. Tai buvo tvirta gentis, 
nes per ilgus metus išlaikė sa
vo kalbą, papročius ir atsira
dus progai, sudarė nepriklau
somą valstybę. 

dėjo galutinį baltų genčių pa
vergimo karą, kuris tęsėsi ke
lis dešimtmečius. Pirmiausia 
Latvijoje pavergė Dauguvos 
upės krantuose gyvenančius 
lyvius, vėliau sėlius ir latgalie
čius. 1236 m. kautynėse prie 
Saulės ir 1260 m. palei Durbę, 
Livonijos-vokiečių riterių or
dinui buvo suduoti stiprūs 
smūgiai. Tose kautynėse daly
vavo ir lietuvių kariai. 12 šimt
mečio pabaigoje latgaliečiai 
dar bandė atsikratyti vokiečių 
globos, bet nepavyko, todėl 
sunaikino savo 'Turvetės pilį ir 
persikėlė į Lietuvą. Vokie
čiams sunaikinus paskutinę 
Sidabrenės pilį, visos Latvijos 
žemės atsidūrė riterių ordino 
valdžioje. Rygos miestą valdė 
kartu su ordinu arkivyskupas. 
Latviai ir estai 270 metų dar 
turėjo savivaldos teises Livo
nijos srityje. Visame krašte 
buvo įvesta baudžiava. O že
mes riteriai pasidalino. 

Nors latviai buvo apkrikš
tyti, bet dar ilgai laikėsi savo 
senos tikybos ir papročių. 
1521 m. pradėta įvesti liutero
nų tikėjimą ir apie 16 š. vidurį 
į prūsų ir latvių kalbas buvo 

Rygos senamiestis 

Latvijos pavergimas pra
sidėjo su vokiečių įsikūrimu 
prie Dauguvos upės. 1201 m. 
vyskupas Albertas pastatė 
įtvirtinimus lyvių gyvenvietėje 
prie dabartinės Rygos. Lyviai 
buvo estų ir suomių giminai
čiai. Norint apginti pirklius 
buvo statomi įtvirtinimai. 
Stipriausia ant Dauguvos 
upės krantų pastatyta pilis bu
vo Jersika, valdoma kuni
gaikščio Visvaldžio, kurio 
žmona buvo lietuvaitė. Rygos 
vyskupas Albertas apskundė 
Visvaldį bendradarbiaujant 
su pagonimis lietuviais. Jo 
kariai užgrobė Jersikos pilį, 
kurią sudegino ir pagrobė 
Visvaldžio žmoną užstatu, 
kurią išpirko už vyskupui per
leistas žemes. 

Dvyliktojo šimtmečio pa
baigoje vokiečių riteriai pra-

išverstas Šv. Raštas. Vokiečių 
dvarininkai greitai perėmė 
naują tikėjimą ir jį primetė 
latviams. Tuo tarpu atsirado 
naujas priešas - iš totorių išsi
laisvinusi Maskvos kunigaikš
tystė. Caras Ivanas nuspren
dė, kad Livonija užstoja ke
lius į vakarus ir todėl turi pri
klausyti Maskvai. Iškilo karas, 
po kurio Livonijos hercogystė 
buvo panaikinta. 1561 m. dau
guma Estijos ir Latvijos žemių 
atiteko ŠVedijai, o Vidžemę ir 
Latgaliją užėmė Lietuvos
Lenkijos respublika. Kurže
mės kunigaikštystė, kad ir 
Lenkijos globoje, dar išlaikė 
dalį savarankiškumo. Nuo 
1629 m. Vidžemė perėjo šve
dų žinion, o Latgaliją lenkai 
valdė iki 1772 metų. Gyveni
mas ten pablogėjo, be to, gy
ventojus bandyta sulenkinti ir 

BRONYS STUNDŽIA 

atversti į katalikų tikėjimą. Tą 
patį lenkai darė Ukrainoje, 
Gudijoje ir net sąjunginėje 
Lietuvoje. Tuo tarpu švedai 
Taline įkūrė universitetą, ku
riame mokėsi nemažai latvių. 

800 metų engusių vokiečių 
dvarininkų, palaikė rusus. Kai 
kare rusams pradėjo nesisekti, 
latvių veikėjai gavo leidimą 
sudaryti rusų kariuomenės su
dėtyje latvių šaulių dalinius, iš 
karto batalionus, vėliau pul
kus ir divizijas, iš viso per 40,-
000 karių. Jie pasireiškė kaip 

, fronte atstūmė bolševikus už 
Ventos upės ir ten paliko vie
nus latvius plk. J. Balodžio 
vadovybėje. Liepojoje dalis 
vokiečių savanorių ir "Land
wehr" daliniai sukilo prieš K. 
Ulmanio valdžią ir pastatė sa
vo. 1919 m. gegužės 22 d. vo
kiečiai užėmė Rygą ir kitą die
ną įžygiavo ir plk. J. Balodžio 
daliniai, kurie persitvarkė ir 
toliau persekiojo bolševikus. 
Anglų karinė vadovybė įsakė 
ir vokiečiams tęsti karą su bol
ševikais, bet jie tiktai pasi
traukė į šiaurę, kur susitiko su 

Ryga pasipuošusi tautinių raudonai baltų spalvų vėliavomis estų ir latvių pajėgomis . Bir
sutinka nepriklausomybės dieną želio 19-23 dienomis įvykęs 

prie Cesio susirėmimas atnešė 

Kuršo kunigaikštystėje, 
kuri užėmė maždaug trečdalį 
vokiečių okupuoto krašto, 
ypač valdant kunigaikščiui Jo
kūbui, žymiai pagerėjo žmo
nių buitis, buvo įkurta eilė 
mokyklų, pastatyta daug laivų. 
Kuržemės prekybos laivynas 
rungėsi su stipriais Europos 
kraštų laivynais. Įsigijo kasyk
las Norvegijoje, Tobago salą 
Karibų jūroje ir kitą Šv. And
riaus Afrikoje, Gambijos upės 
žiotyse. Sudarė prekybos su
tartis su daugeliu Europos 
kraštų. Žinoma, ir lengvoji 
pramonė nebuvo užmiršta. 
Mirus Jokūbui, jo įpėdiniams 
besivaidijant dėl valdžios, 
krašto padėtis pablogėjo, ir 
rusai kunigaikštystę panaiki
no. 1795 m. Lietuva ir visa 
Latvija atsidūrė Maskvos val
dose, ir naktis be aušros truko 
120 metų. 

Nauji laikai 

Su Europoje plintančio
mis apšvietos idėjomis ir gerė
jant žmonių buičiai, pavergtuo
se kraštuose prasidėjo tauti
nis atgimimas, kuris neaplen
kė ir Latvijos. Turtu, Estijoje, 
universitete susidarė būrelis 
studentų, kurie nutarė Latviją 
prikelti iš miego, ir stabdyti 
rusiškumo plėtrą. Tie studen
tai buvo Krišjans Valdemars, 
Juris Alunans, Atis Kronvalds 
ir dar keli. Jie suprato, kad 
tautinės sąmonės stiprėjimas 
ir ekonominė pažanga padės 
stabdyti rusinimą. K. Valde
mars siejo savo tikslus su lai
vininkystės plėtra. Pirmiausia 
jam pavyko įkurti navigacijos
laivybos mokyklą. Kitiems pa
sisekė Jelgavoje įsteigti mo
kyklą - "Academia Petrina" 
ir išleisti daugiau laikraščių. 
1905 m. revoliucijos laikotar
piu susidarė pirmoji politinė 
partija - socialdemokratai. 
Kilo Pirmasis pasaulinis ka
ras. Latviai, nekęsdami juos 

drausmingi ir geri kariai, pra
našesni už rusus. Rusijoje pra
sidėjus revoliucijai, šaulių va
dovybę perėmė komunistinių 

pažiūrų karininkai. Dalis šau
lių buvo pasiųsti saugoti Le
niną ir jo komisarus, o liku
sieji mesti į frontą kovoti su 
caro šalininkais. 

1918 m. Rygoje buvo su
daryta Tautinė taryba, kuri 
tais pačiais metais lapkričio 
18 d. paskelbė Latvijos nepri
klausomybę, ir Kartis Ulmanis 
buvo išrinktas laikinuoju mi
nisteriu pirmininku. Sudarytai 
laikinai vyriausybei buvo sun
ku pradėti veikti, nes per karą 
kraštas labai nukentėjo, jame 
šeimininkavo vokiečių kariuo
menė ir vokiečiai dvarininkai, 
be to daug žmonių dar nebu
vo grįžę iš Rusijos. Pramonės 
įrengimai buvo išardyti, išga
benti, daug namų sudeginta 
ar išsprogdinta. Nemažai ka
rinei tarnybai tinkamų vyrų 
buvo bolševikų žinioje, o be 
to visokie agitatoriai kurstė 
žmones prieš laikiną K. Ul
manio valdžią. Kuriama vals
tybė buvo nežinoma vakaruo
se, tad atrodė, kad išlaikyti 
nepriklausomybę bus neįma
noma. Reikėjo gintis nuo rusų 
vakarų armijos likučių, ku
riems vadovavo grafas Ber
mont Avaloff, nuo Baltijos vo
kiečių sudarytos "Vietinės 
krašto apsaugos" (Landwehr ), 
vadovaujamos grafo Riudiger 
von der Galtz. Priešai turėjo 
savo siekius, tarpusavy nesu
tarė, tad valdžia tuo pasinau
dojo. Gavusi pagalbos iš kai
mynų estų, lietuvių ir lenkų 
įsigijo ginkluotę ir pradėjo 
ginti nepriklausomybę. Vokie
tijai pralaimėjus karą, Leni
nas įsakė Raudonajai armijai 
užimti Baltijos valstybes ir 
Lenkiją. Bolševikai tampa
naudojo ir dalį latvių šaulių, 
vadinamą "Latdiviziją". Rei
kėjo prašyti vokiečių pagal-

vokiečiams pralaimėjimą, o 
latviams didelį karinių me
džiagų grobį. 

Dar nuo bolševikų reikėjo 
išvaduoti rytinę Latvijos dalį, 
susitvarkyti su Bermonto Ava
loff ir von der Goltz rusų-vo
kiečių savanoriais. Tui atlikus 
prasidėjo valstybės pradinis 
tvarkymas ir neatidėliotini pa
keitimai. Buvo pravesta že
mės reforma, nutarta, kad vi
dutinis ūkio dydis turėtų būti 
apie 20 ha. Ekonominė padė
tis pasikeitė, nes beveik užsi
darė Rusijos rinka, todėl rei
kėjo keisti pramonės kryptį. 
Prieš karą Latvijoje buvo 1430 
įmonių su 61,000 darbininkų 
(ten dirbo ir daug lietuvių), o 
1937 m. išaugo iki 5700 įmo
nių su 205,000 darbininkų. 
Buvo pastatyta apie 25,000 
ūkinių pastatų. Ant Dauguvos 
upės Kegume pastatyta elekt
rinė tiekė Latvijai apie 40% 
elektros. Neraštingumas, ku
ris 1920 m. siekė apie 21 %, 
1935 m. nukrito iki 11 %. Po
litikoje demokratiją 1934 m. 
pakeitė vadistinis režimas. Iš
augo mokyklų skaičius, pra
dedant nuo pradinių iki uni
versiteto. 1940 m. Baltijos vals
tybėms buvo lemiama žūti ar 
išlikti. Rusijos carai ir nuo jų 
neatsilikdami bolševikai, ver
žėsi prie Baltijos jūros. Ypač 
stengėsi greitai surusinti Lat
viją ir Estiją, nes abi šalys tu
rėjo daug gerų uostų. Okupa
cijos metu stengtasi į tas vals
tybes prigrūsti daug rusų, su 
kuriais vargstama ir dabar. 

Šiais metais sukanka 90 
metų nuo Latvijos valstybės 
sukūrimo. Reikia džiaugtis, 
kad visokių okupantų 800 me
tų valdomas šis baltų kraštas 
išsilaikė ir tapo nepriklauso
mas. (Straipsnis spausdina
mas Latvijos nepriklausomy
bės - Lapkričio 18-osios pro
ga su sveikinimais latvių tau
tai. Red. Ntrs. iš interneto) 



Gruzijos pamokos 

Pabėgėlių stovykla Gruzijoje 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Kalbėjom su pabėgėliais iš pačios Osetijos 
- aplink Cchinvalį buvo gruziniškų kaimų žie
das - tuos kaimus nuo žemės paviršiaus 
nušlavė su buldozeriais. Jie neturi kur grįžti. 

- Nušlavė kas? 

- Niekas dabar nepasakys, ar osetinų "mi-
licija", ar Rusijos tankai, kad gruzinų kaimų 
neliktų nė ženklo. Kiti pabėgėliai yra iš buferi
nės zonos, dalis tų žmonių tikisi į savo namus 
sugrįžti, nors namai išplėšti, apgriauti, bet 
juos dar galima suremontuoti. Namuose vis 
tiek geriau gyventi negu palapinėje. Tai kas, 
kad pabėgėlių stovykloje gauni pavalgyti, su
lauki medicinos pagalbos ir esi laisvas žmo
gus, bet darbo nėra. O tai labai veikia žmones 
psichologiškai. Gruzinai pakeliui į Gorį stato 
du miestelius tiems pabėgėliams, kurių namų 
nebeliko. 

Visi tikėjosi, kad rusai savo įsipareigoji
mus įvykdys iki spalio 10 dienos ir pasitrauks 
bent iki administracinės linijos, tai išspręstų 
dalies pabėgėlių klausimą. O grįžti į rusų už
imtą zoną Osetijoje yra nesaugu, siautėja ne
žinia kieno gaujos, plėšia, grobia, žudo, reika
lauja pinigų. 

-Ar yra vilties, kad gruzinai su osetinais su
:#-iky ? Suu S. 

-Jeigu kalbame apie tautas, tai jokio pik
tumo tarp gruzinų ir osetinų nėra. Patys savo 
akimis matėme. Tarp pabėgėlių yra abiejų 
tautų žmonių, jie bėgo nuo smurto. Jeigu remi 
Gruzijos vientisumą, separatistų akimis tauty
bė pasidaro nebesvarbi - tu esi priešas ir tave 
šauna arba muša bei grobia tavo turtą. Ži
nom, kaip buvo išdavinėjami rusiški pasai. 
Dabar prorusiška politika taikoma jau pla
čiau, nes modelis pasiteisino - Rusija pasų iš
davimą ir pilietybės suteikimą pradėjo lengvin
ti. Kas gali žinoti, kokius "piliečius" ji ims ginti. 
Rusijos strategija dėl piliečių gynybos labai 
sena. Reikia sukurti pretekstą. Vienas iš pre
tekstų yra pasų dalyba. 

-Ar Jums Mtl!ko patirli Osetijos ir Abchazi
jos žmonių nuotaikų - gal ten prorusiškos nuo
taikos vyrauja tik todėl, kad stovi rusų tankai? 

- Pasakyčiau kitaip - tikrųjų osetinų Ose
tijoje ne kažin kiek ir likę. Vos ne du trečda
liai gyventojų per tuos keletą metų yra pabėgę 
į Gruziją. Galima sakyti, kad likę tik Rusijos 
parsidavėliai. Jeigu būtų rengiamas visų ten 
gyvenusių žmonių referendumas, tai rezulta
tai būtų kitokie. Dabar tai tik farsas apgauti 
pasaulį. O pasaulis nėra visiškai naivus, kad 
tokių dalykų nesuprastų. 

Reikia kai ką priminti ir dėl Šiaurės ir 
Pietų Osetijos. Visi užmiršta, kad tarp tų dvie
jų Osetijų yra 5 kilometrų aukščio kalnai ir su
sisiekti yra vienas kelias - tunelis. Tu.uta negali 
normaliai bendrauti, ji buvo atskirta pačios 
gamtos ir tik per Gruziją turi išėjimą į visą pa-

saulį. Su Abchazija yra kitaip. Abchazai ir vie
ni galėtų ekonomiškai egzistuoti - tai pajūris, 
kurortai. Abchazijos separatizmas yra labai 
senas, jų ir kultūra kiek kitokia, skirtingas 
negu gruzinų charakteris. Abchazai karštesni 
- greičiau griebiasi kinžalo. 

- Gruzijos opozicija iki karo buvo 'labai arši, 
o dabar? 

- Buvome susitikę ir su vienais, ir su kitais. 
Opozicija irgi yra suskilusi - vieni liko, dirba, 
kiti pasitraukė, bet svarsto, kaip grįžti. Santy
kių su Rusija klausimais Gruzijoje opozicijos 
praktiškai nėra. 'Tu.utos integralumo ir terito
rinio vientisumo klausimas neginčijamas. Yra 
daug klausimų prezidentui - ar taip reikėjo 
elgtis, ar kitaip, ar jis nepasikarščiavo, bet visi 
sutaria, kad tuos klausimus reikia spręsti ne 

Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys 
Saulius Pečeliūnas (kairėje) ir Lietuvos am
basadorius Gruzijoje Mečys Laurinkus pabė
gėlių stovykloje Goryje 

dabar. Labai džiugino, kad istorinę pamoką 
gruzinai išmoko. 

Psichologiškai panaši situacija buvo ir 
pas mus 1990 m. Toje situacijoje buvome vie
ningi, todėl jokios autonomijos nepasiskelbė, 
nors scenarijų buvo sukurta. 

Kai ko išmoko ir pats Gruzijos preziden
tas - kad opozicija yra reikalinga, su ja reikia 
dirbti kartu. Sudarinėjamos bendros komisi
jos dėl pagalbos Gruzijai panaudojimo. Kai 
kurios partijos iš parlamento buvo išėjusios, 
dabar komitetai plečiami, kad opozicijos atsto
vai galėtų grįžti. Ne laikas dabar aiškinti, kuris 
yra teisesnis. 

Valdžios požiūryje į spaudos laisvę taip 
pat yra žengta į priekį. Valdžia skatina opozi
cinę "Rustavi" televiziją atsistoti ant kojų. 
Suprato, kad kanalo uždarymas nėra sprendi
mas, kad tai demokratijos nesukuria ir susi
kalbėjimo nepadidina. Gaila, kad tos išmok
tos pamokos labai brangiai kainavo. 

Kalbėjosi - Audronė V. Škiudaitė 
(Kalba netaisyta. Red.) 
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__ ....,. KANADOS ĮVYKIAI ..... --

Gerai įvertinti bankai 
Prieš vykdamas į didžiau

sių pasaulio valstybių (G-
20) vadovų susitikimą Va
šingtone, ministeris pirmi
ninkas Stephen Harper su
rengė susitikimus su provin
cijų bei teritorijų vadovais ir 
finansinių įstaigų vadovais 
bei ministeriais. Juose ap
tarta pasaulio ir valstybės fi
nansinė ekonominė būklė. 

Pasaulio ekonominis foru
mas šios krizės metu Kana
dos bankus įvertino kaip pa
tikimiausius. Kanados vy
riausybė, norėdama padėti 
jiems, nutarė nupirkti pa
skolų už 25 bln. dol., kad ap
saugotų juos nuo veiklos su
trikimų. Susitikime su prem
jerais buvo pabrėžta, kad fe
deracinė vyriausybė nedel
siant imtųsi priemonių ap
saugoti, kad valstybės pensi
jų fondas būtų užtikrintas ir 
kad finansinės krizės pada
rinių nejaustų pensininkai. 

Atminimo dienos rengi
niuose Kanadoje ir pasaulyje 
paminėta 90-osios l Pasauli
nio karo pabaigos metinės. 
Mitinguose ir minėjimuose 
dalyvavo dar esantys gyvi ke
li veteranai. Kanadoje tebe
gyvena vienintelis šio karo 
dalyvis, 108 metų John Bab
cock, kuris per televiziją per
davė savo sveikinimus. Dau
giau kaip 60,000 Kanados 
karių žuvo šiame Europą nu
siaubusiame kare. Kituose 
karuose yra žuvę apie 100,-
000 kanadiečių. Jų pagerbi
mo iškilmėse dalyvavo mi
nisteris pirmininkas S. Har
per ir gen. gubernatorė Mi
chaelle Jean, veteranai, žu
vusių karių artimieji. Afga
nistane atminimo dienos 
proga lankėsi 6 ten žuvusių 
karių šeimos, kartu su Ka
nados kariais dalyvavusios 
minėjime. 

Ontario automobilių 

pramonės įmonėse padėtis 
negerėja. Chatham sunkiųjų 
automobilių ir variklių ga
mykloje atleidžiama 470 
darbininkų ir tarnautojų -
naikinama viena pamaina. 
Sunkiųjų automobilių pre
kyba sumažėjo, tačiau įmo
nė, atnaujindama ir moder
nizuodama savo gaminius, 
tikisi sėkmės tarptautinėje 
rinkoje. Dar anksčiau beveik 
700 darbininkų atleista 
Daimler automobilių gamyk
loje (St. Thomas, ON). 

JAV prezidento rinkimų 
baigtis ir naujo prezidento 
planai neturi įtakos Kanados 
vyriausybės sprendimui -
baigti Kanados karių misiją 
Afganistane 2011 m. Kana
dos ministeris pirmininkas 
S. Harper pasiryžęs tesėti 
kanadiečiams duotą pažadą 

ir sugrąžinti karius namo. 
Dabar pačiame pavojingiau
siame Kandaharo rajone yra 
2,500 karių. Nuo misijos pra-

džios yra žuvę 98 kanadie
čiai. Naujai išrinktas JAV 
prezidentas Barack Obama 
ketina didinti karines pajė
gas Afganistane, pamažu 
mažinant karių skaičių Irake. 

Federacinės liberalų 

partijos atstovai savo naują
jį vadovą rinks ateinančių 
metų balandžio mėn. pabai
goje. Br. Kolumbijoje bus 
kviečiamas atstovų susirinki
mas. Jau prasideda rinkimi
nis vajus, tikimasi, kad joje 
dalyvaus Bob Rae, Dominic 
Le Blanc, Michael Ignatieff, 
Gerard Kennedy. Pakeistos 
partijos vadovo rinkimų tai
syklės, padidintas mokestis 
nuo 50,000 iki 90,000. Thip 
pat 10% rinkiminės rinklia
vos turi būti atiduota parti
jos fondui. Buvo svarstoma, 
ką daryti su praėjusių rinki
mų skolininkais. G. Kennedy 
dar skolingas partijai už pra
ėjusius rinkimus 200,000 dol. 
Nutarta skolingiems kandi
datams leisti dalyvauti rinki
muose, tačiau skolos nebus 
nurašomos, jas teks grąžinti. 

Br. Kolumbijoje susirū
pinta viešosios apsaugos tar
nybos policijos darbu. Per 
pastaruosius dvejus metus 
dėl įvairių pražangų buvo 
bausti ir įspėti daugiau kaip 
100 pareigūnų. Jų nusikalti
mai įvairūs: pornografija, 
seksualinis priekabiavimas, 
vairavimas išgėrus, neatsa
kingas elgesys su šaunamai
siais ginklais, policijos infor
macijos nesaugojimas. Buvo 
atleista 16 pareigūnų, ki
tiems skirtas trumpalaikis 
pašalinimas nuo darbo be 
atlyginimo, įspėjimai ir kitos 
bausmės. Nutarta gerinti 
viešosios tvarkos pareigūnų 
atranką ir parengimą. 

Pirmąkart maisto pra
monės istorijoje mėsos ga
minių įmonė "Maple Leaf' 
įsteigė maisto saugumo ir 
kokybės skyrių. Jam vado
vauti pakviestas žinomas 
specialistas, dabartinis JAV 
mėsos instituto direktorius 
dr. R. Huffman. Jis suburs 
garsių pasaulyje mikrobio
logų, sveikatos apsaugos 
specialistų grupę, kuri rūpin
sis gaminių kokybe. Šiemet 
vasarą, valgydami "Maple 
Leaf" gaminius, listerioze 
susirgo 4,000 gyventojų, iš jų 
20 mirtinai. Įmonė išleido 
14 mln. dol. įrangos švarini
mui ir kitoms maisto paruo
šimo saugumo priemonėms, 
prarado 12 mln. pelno. 
"Maple Leaf' pradeda dali
nę gamybą ir prekybą. Įmo
nė pasiryžusi atlyginti pirkė
jams, patyrusiems dėl liste
riozės netektis ar sveikatos 
sutrikimus, atstatyti jų pasi
tikėjimą ir gaminių pa
klausą. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
VU AUKŠTAME LYGYJE 

Vilniaus universitetas 
(VU) pirmą kartą pateko 
tarp 5% geriausių pasaulio 
universitetų ir tarp Vidurio 
ir Rytų Europos 18 geriau
sių. "Times Higher Educa
tion" sudarytoje lentelėje 
VU buvo skirta 501-600 vie
ta. Šiam pasaulio universi
tetų vertinimui buvo atrinkti 
daugiau nei 1000 univer
sitetų. Iš viso pasaulyje yra 
per 12,000 universitetų. 
Vilniaus universitetas tarp 
Europos universitetų užima 
224-268 vietą ir vienintelis 
iš Baltijos šalių patenka tarp 
18 geriausių Vidurio ir Rytų 
Europos universitetų. Kartu 
su VU, kuris žurnalo "Vei
das" 2007 ir 2008 m. vertini
muose buvo paskelbtas ge
riausiu Lietuvos universi
tetu, tarp 500-600 geriau
siųjų universitetų pateko 
tokie gerai žinomi Europoje 
universitetai kaip Porto uni
versitetas Portugalijoje, Se
gedo universitetas Veng
rijoje, Milano universitetas 
(Italija), Valensijos poli
technikos universitetas (Is
panija). Pasaulio universi
tetų dešimtuke vyrauja JAV 
ir Jungtinės karalystės uni
versitetai. 

KALĖDŲ MUGĖ 
Gruodžio 6 d. Vilniaus 

rotušėje šeštą kartą rengia
ma Kalėdų labdaros mugė, 
globojama pirmosios šalies 
ponios, prezidento žmonos 
Almos Adamkienės. Labda
ros renginį organizuoja Tarp
tautinė moterų draugija, 
vienijanti Lietuvoje rezi
duojančių užsienio amba
sadorių ar verslininkų žmo
nas bei lietuves moteris. 
Prekiaudami pačių sukur
tais ir iš tolimų kraštų atvež
tais suvenyrai,s mugės orga
nizatoriai ir dalyviai sieks 
labdarai surinkti daugiau 
nei 300,000 litų. Šių metų 
šventėje surinkti pinigai ati
teks neįgalių vaikų mokyk
loms "Aidas", "Atgaja", vai
kų ir jaunimo dienos cent
rui "Mūsų nameliai", Vil
niaus universiteto vaikų li
goninės Neurologijos sky
riui, Švč. Marijos senelių 
globos namams Marijampo
lėje bei vaikų globos centrui 
"Saltinėlis", kur laikinai 
glaudžiasi krizinėse būklėse 
atsidūrę vaikai. 

BE VIZŲ ĮJAV 
Spalio 30 d. Lietuvoje 

lankėsi JAV teritorinio sau
gumo sekretorius Michael 
Chertoff. Po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamku
mi JAV pareigūnas pabrėžė, 
kad Lietuvos įtraukimas į 
Vizų atsisakymo programą 
yra reikšmingas žingsnis 
plėtojant Lietuvos ir JAV 
santykius. Keliautojai iš Lie
tuvos be vizų į JAV galės 
įvažiuoti lapkričio 17 d., ta
čiau pagal Kelionių į JAV 
supaprastinimo programą 

gana griežti reikalavimai 
išliks - prieš išvykstant rei
kės registruotis Elektroni
nėje leidimo keliauti siste
moje ir net gavus patvir
tinimą nebus garantijos, kad 
pilietis tikrai bus įleistas į 
JAV. Be to, į JAV bus gali
ma važiuoti tik turint bio
metrinį pasą, o viešnagės 
trukmė negalės viršyti 90 
dienų, taigi bevizio režimo 
galimybėmis negalės pasi
naudoti už Atlanto norintys 
studijuoti studentai. Kartu 
su Lietuva į bevizio režimo 
programą įtraukiamos Lat
vija, Estija, Čekija, Vengrija, 
Slovakija ir Pietų Korėja. 
Šių šalių piliečiams bus lei
džiama atvykti į JAV 90 ar 
mažiau dienų verslo reika
lais ar turistiniais tikslais be 
vizos. Norint išvykti į JAV 
pirmiausia reikės apsilan
kyti Elektroninės leidimo 
keliauti asmenims sistemos 
tinklalapyje http://esta.cbp.
dhs.gov/ ir gauti kelionės 
patvirtinimą. Tačiau šis leidi
mas automatiškai negaran
tuoja, kad asmuo bus įleistas 
įJAV. Atvykusį keliautoją dar 
patikrins Muitinės ir sienų 
apsaugos tarnybos pareigū
nas, kuris gali atsisakyti įleisti 
į JAV. Paraiškas rekomen
duojama pateikti prieš dvi 
savaites iki planuojamos 
kelionės. Leidimas keliauti, 
jei jo galiojimas nenutraukia
mas, galioja dvejus metus 
nuo išdavimo datos arba iki 
paso galiojimo pabaigos. Jei 
pagal elektroninę sistemą lei
dimas keliauti nebus suteik
tas, asmuo privalės kreiptis 
dėl vizos į JAV ambasadą. M. 
Čertoff pripažino, kad as
menims, kuriems kada nors 
anksčiau buvo atsisakyta 
išduoti vizą, leidimą keliauti 
į JAV gauti bus sunkiau. 

RINKOS NUOSMUKIS 
Apibendrinę įvykusių 

nekilnojamojo turto san
dorių pirmųjų devynių šių 
metų mėnesių ir negalu
tinius spalio duomenis žino
vai skelbia rinkos nuosmukį. 
BNS žiniomis, individualių 
gyvenamųjų namų pardavi
mai per pirmuosius 10 š.m. 
mėnesių, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, 
sumažėjo 32%. Butų šiemet 
parduota beveik 37% ma
žiau nei tuo pačiu laikotar
piu pernai, žemės sklypų -
apie 35%. Palyginti nekil
nojamojo turto pardavimus 
didžiuosiuose šalies mies
tuose, Kaune parduota 
41%, Vilniuje-45%,oKlai
pėdoje net 54% mažiau na
mų nei pernai tuo pačiu me
tu. Metinis butų prekybos 
sumažėjimas Kaune siekia 
35%, Vilniuje - 37%, Klai
pėdoje - 38%. Panaši padė
tis klostosi ir prekiaujant 
žeme. Žemės sklypų paklau
sa palyginamu laikotarpiu 
Vilniuje sumažėjo 48%, 
Kaune - 50%, Klaipėdoje -
net57%. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE i.---
Vašingtone pagerbtas Lietuvos 

diploJDatų atJDiniJDas 

Prie Povilo Žadeikio kapo 

Lapkričio 7 d. minint Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos 90 metų jubiliejų Vašing
tone paierbtas buvusių Lietuvos atstovų JAV 
Povilo Zadeikio ir Juozo Kajecko atminimas. 

Lietuvos ambasados Vašingtone darbuo
toj ai bei Amerikos Lietuvių bendruomenės 
atstovai aplankė buvusių kolegų amžinojo po
ilsio vietą bei vykusiame minėjime prisiminė 
šių žmonių nuveiktus darbus Lietuvos labui. 

Povilas Žadeikis - Lietuvos diplomatas, 
eolitikas, kariuomenės savanoris. 1935m. P. 
Zadeikis buvo paskirtas Lietuvos nepapras
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministeriu Va
šingtone. Šias pareigas diplomatas ėjo iki 
1957m. 

1957 m. Lietuvos laikinuoju reikalų pati
kėtiniu Vašingtone tapo Juozas Kajeckas, ku
ris šias pareigas ėjo iki 1976 m. 

LR Ambasada Vašingtone 

Arkivyskupas Sigitas 
v 

Tamkevičius su Cikagos 
lietuviais 

Atkelta iš 2-ro psl. 

B. Bublienė ragino kviesti parapijos jau
nimą į Dainavos stovykloje jau eilę metų vyks
tančias jaunimo rekolekcijas. Jose bandoma 
jaunimą įtraukti į įvairias programas, nagrinė
jami klausimai, su kuriais jaunimas susiduria. 
Ir tai vyksta sėkmingai. 

Iš Dainavos rekolekcijų jaunimas grįžta 
užsidegęs noru dirbti. Ji paminėjo keletą prog
ramų. Viena jų - labdaros, kur gimnazistams, 
sulaukusiems 16 metų, sudaromos galimybės 
padirbėti Lietuvoje labdaros srityje. Kita prog-

Prie Juozo Kajecko kapo 

rama - ekskursijos į Pasaulio jaunimo dienas. 
Jos žodžiai buvo įkvepiantys ir reikia tikėtis, 
kad bus išklausyti. 

Susitikime su arki~sk. S. Tamkevičiumi 
dalyvavo grupė Cicero Sv. Antano parapijos 
narių, kurie sveikino arkivyskupą ir įteikė 
1000 dolerių auką. 

Šv. Antano parapijos lietuviai yra labai 
veiklūs, nors jų ir nedaug. Kiekvieną sekma
dienį po šv. Mišių susirenka jiems skirtame 
kambaryje parapijos pastate (dabar ten vy
rauja katalikai meksikiečiai), surengia įvairias 
programas, vaišinasi, artimai bendrauja. 
Baigiantis šiam susitikimui, arkivyskupas S. 
Tumkevičius suteikė palaiminimą. O po to dar 
ilgokai visi vaišinosi Cicero Šv. Antano para
pijos lietuvių paruoštomis gausiomis vaišėmis 
ir kalbėjosi jiems rūpimais klausimais, iškel
tais susitikime. 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
~Mfl}( FOUR SEASONS 
K'1 REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 
L....:.=. _ __, PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS IRANKIAI 

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

Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 

apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 

Coll ingwoodo apy

linkėse kreipkitės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Mamontovas gros "Park West 
Chicago" ir Toronto Lietuvių Namuose 

Šių metų lapkričio 28 die
ną Andrius Mamontovas vie
noj e iš prestižinių Čikagos 
koncertinių salių "Park West 
Chicago" surengs koncertą, 
skirtą Lietuvos vardo tūks
tantmečio paminėjimui. Kon
certe garbingų svečių teisėmis 
dalyvus M.K. Čiurlionio sty
ginių kvartetas. Tai pirmas 
kartas, kai Lietuvos populia
riosios muzikos atlikėjas kon
certuoja tokio dydžio salėje, 
esančioje pačiame Čikagos 
miesto centre (www.parkwest 
chicago.com). Andrius žada 
atlikti didelio populiarumo 
Lietuvoje susilaukusio albu
mo Geltona. Žalia. Raudona. 
dainas ir, be abejonės, nepa
miršti senų gerų dainų, kurių 
išeivijos lietuviai visada su ne
kantrumu laukia. Planuoja-

Wasaga Beach, ON 

ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (rug
pjūtis ir spalis 2008) rašo, kad 
rugpjūčio 12 d. suėjimas pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
lyvavo 53 asmenys; tarp jų bu
vo svečių iš Lietuvos ir Kali
fornijos. Įvyko "BBQ", oras 
buvo šiltas, tai smagiai pralei
dome popietę lauke. Klubas 
sveikino visus savo narius, gi
musius rugpjūčio mėnesį: Rū
tą, Onutę B., Magdutę, Vladą 
ir Violetą, kuri šį mėnesį 
įžengė į garbingą amžių. Visi 
linksminosi ir dainavo. 

Rugsėjo 23 d. surengėme 
sėkmingą ekskursiją į Casino 
Ramą, kurioje dalyvavo 33 as
menys. 

Spalio 21 d. įvyko tradici-

mas specialiai tokiai progai 
paruoštas netikėtinumas -
garsioji G. Kuprevičiaus daina 
Kregždutės, Kregždutės, atlie-

karna akompanuojant M.K. 
Čiurlionio styginių kvartetui. 
Koncertas bus nufilmuotas ir 
įrašytas, nes ne kiekvieną die
ną muzikanto karjeroje yra 

nis "Oktoberfest". Žmonės 
nepabūgo šalto ir lietingo oro, 
susirinko 42, įskaitant prelatą 
Joną Staškevičių. Pasveiki
nom narius, gimusius rugsėjo 
ir spalio mėnesiais: Augustą, 
Bronių J., Laimutę, Lidiją, 
Raimundą, Kęstutį ir Aldoną 
Vitkienę. Linksmai praleidom 
popietę su skaniais valgiais, 
lietuvišku alučiu ir bendra 
daina. 

Gruodžio 9 d., 2 v.p.p. 
rengiame kalėdinį pobūvį, per 
kurį apsimainysime dovanėlė
mis; pasiruoškite atsinešti gra
žiai suvyniotas dovanėles, tin
kamas moterims arba vyrams, 
nemažiau $10. 

Pensininkų klubas ir visi 
Vasagos bei apylinkės lietu
viai džiaugiasi, kad abiejų pa
statų stogai naujai apdengti, 
ir lietus daugiau nevarvės į 

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: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% apmokėjimai 
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% 

•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 

galimybė pagroti ten, kur kon
certuoja pasaulinio garso atli
kėjai, - pasakojo Andrius. 
Taip pat dainininkas žada nu
filmuoti nedidelį dokumentinį 
filmą apie gastroles Ameriko
j e ir Kanadoje, kurios prasi
dės po poros savaičių. And
rius džiaugiasi sėkmingai pir
moje šių metų pusėje praėju
sia koncertine išvyka per Lie
tuvą. Koncertų tvarkaraščius 

galima rasti Andriaus Ma
montovo tinklalapiuose www. 
myspace.com/andriusmamon
tovas ir am.frype.lt. Š.m. lap
kričio 30 d., 4 v.p.p. Toronto 
Lietuvių Namuose galėsite iš
vysti A. Mamontovo ir jo gru
pės gyvo vaizdo koncerte at
liekamus kūrinius. Dėl infor
macijos skambinti tel. 416 
892-4323. Inf. 

vidų. Kavinės stog__ą apmokėjo 
KLF - labai ACIU jiems! 
Šventovės stogą apmokėjo 
Anapilio korporacija. Inf. 

Bllletal 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 
Pabrežaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street ai Finch 
Toronto. Ontario M2M 41<2 

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

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

~ . 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

uoievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Australija 

Kanberoje lietuviai pa
minėjo savo pastatydintos 
Australijos sostinėje skulp
tūros "Eglė žalčių karalienė" 
dvidešimtmetį.1984 m. Aust
ralijos lietuvių bendruome
nės (ALB) krašto tarybos su
važiavime Kanberoje dr. B. 
Vingilis iškėlė mintį, kad, 
minint Australijos 200 m. ju
biliejų, jos sostinėje lietuviai 
pastatytų lietuvišką pamink
lą, liudijantį ateinančioms 
kartoms, kad lietuviai kaip 
pionieriai prisidėjo prie šio 
krašto kultūrinio gyvenimo. 
Šio sumanymo įgyvendini
mas pradėtas 1986 m., kai 
ALB krašto tarybos suvažia
vimas vyko Sydney mieste. 
Buvo sudarytas komitetas 
tokiam paminklui pastatyti: 
pirm. V. Martišius, lėšų tel
kimo vadovas dr. B. Vingilis, 
atstovas spaudai J. Kovals
kis, architektas R. Kabaila, 
inžinierius R. Katauskas, me
nininkė Eva Kubba. Skulp
tūros konkursą laimėjo skulp
torė Ieva Pocienė iš Adelai
dės. Skulptūra "Eglė žalčių 
karalienė" pastatyta Glebe 
parke, netoli Kanberos mies
to centro. Prieš dvidešimt 
metų šią skulptūrą atidengė 
ministerė Ros Lelly ir ALB 
krašto pirmininkė D. Baltu
tienė. Po dvidešimt metų 
prie paminklo susirinko su
manymo organizacinio ko
miteto nariai V. Martišius, J. 
Kovalskis ir sumanymo au
torius dr. B. Vingilis bei 50 
Kanberos lietuvių. Susirin
kusius pasveikino Kanberos 
LB apylinkės pirmininkas J. 
Mockūnas. Ta proga sveiki
nimus atsiuntė dabartinė 
ALB krašto pirmininkė B. 
Prašmutaitė, Australijos sos
tinės teritorijos senatorius 
G. Humphries, buvusi ALB 
krašto pirmininkė D. Baltu
tienė. J. Mickūnas anglų kal
ba supažindino su šio pamink
lo paskirtimi. Po oficialio
sios dalies parko pakraštyje 
vyko vaišės. 

Ispanija 
Almerijos provincijoje, 

San Isido kultūros namuose, 
spalio 25 d. buvo surengtas 
literatūros vakaras vaikams 
"Žodelis širdelėn". Šio va
karo metu mažieji lietuvių 
bendruomenės nariai ir jų 
tėvai galėjo pabendrauti 
gimtąja kalba su rašytojomis 
Alma Karosaite ir Zita Gai
žauskaite, susipažinti su jų 
vaikų knygelėmis. Šios rašy
tojos yra išleidusios daugiau 
kaip 50 populiarių knygelių 
vaikams. Jos rengia susitiki
mus su savo kūrybos gerbė
jais - skaito, žaidžia, piešia 
ir kuria eilėraščius. Pasak 
Lietuvių kultūros ir švietimo 
centro Almerijoje direkto
rės Reginos Geliūnienės, Is
panijoj e gyvena 15,000 re
gistruotų lietuvių. Tačiau 
manoma, kad jų skaičius sie-

kia iki 50,000. Almerijos 
provincijoje gyvena daugiau
sia - apie 30,000 lietuvių. 

Venezuela 
Šio krašto Lietuvių bend

ruomenė spalio 19 d. Mara
cay mieste minėjo 60 metų 
gyvavimo sukaktį. Pirmieji 
tautiečiai į Venezuelą atvyko 
1947 m., ir jau kitais metais 
buvo įsteigta Lietuvių bend
ruomenė, kai čia atvyko dau
giau tautiečių. Tuo metu Ve
nezueloje gyveno 2000 lietu
vių. Jų daugiausia apsigyve
no krašto sostinėje Caracas 
mieste bei Maracay, Barqui
simento ir Valencia miestuo
se. Pradžioje lietuvių veikla 
buvo gana gyva. Įsisteigė 
tautinių šokių grupės, dainų 
vienetai, veikė lituanistinė 
mokykla, buvo leidžiamas 
lietuviškas laikraštis. Vėliau, 
apie 1960 m., dalis tautiečių 
išvyko gyventi į Kanadą ir 
JAV-bes. Pirmuoju Venezue
los lietuvių bendruomenės 
pirmininku buvo išrinktas 
Kazimieras Nausėda. Pasku
tinioji Lietuvių bendruo
menei vadovavo lietuvybei 
pasišventusi veikėja Elena 
Baronas-Šulcas, kuri š.m. 
balandžio 23 d. po ilgos, sun
kios ligos iškeliavo amžiny
bėn. Šiuo metu Venezueloje 
gyvena apie 100 lietuviškų 
šeimų. Jas bandoma įvairiais 
būdais jungti. Kai kovo mė
nesį buvo švenčiama Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo šventė, joje dalyvavo 
130 tautiečių iš Caracas, 
Valencia, Maracay vietovių. 
Mirus Elenai Baronas-Šul
cas, Venezuelos lietuvių bend
ruomenė buvo likusi be va
dovo. Minėjime buvo išrink
ta nauja valdyba: pirm. Vy
tenis Folkmanas, vicepirm. 
Rimas Mažeika, ižd. Ambar 
Žalnieriūnaitė, sekr. Luis 
Rosales Statkus, nariai -Ad
riana Yocys, Anita Gegužytė 
de Ravenna, Vanda Liesins
kai tė, Jame Chauvin Sid
lauskas, Audra Mulevičiūtė, 
Irina Segoleva, Angelė Sta
pulionytė de Martinez, Aud
ra Delgado Baronaitė. 

Estija 
Taline buvo įsteigtas lie

tuvių verslo klubas "Trade
Estonialt". Jis turėtų vienyti 
Estijoje verslu besiverčian
čius lietuvius, padėti surasti 
bendradarbių, teikti infor
maciją apie ekonominę būk
lę šiame krašte. Pirmame su
sirinkime dalyvavo daugiau 
kaip 10 įmonių atstovų. Bu
vo aptarti svarbiausi veiklos 
principai. Nutarta, kad klu
bo nariai rinksis pastoviai 
kas mėnesį. Lietuvos verslo 
atstovas Estijoje Mindaugas 
Pauliukas pristatė interneti
nį puslapį www.tradeestonia 
It. Jame galima rasti spaudos 
apžvalgų, verslininkams svarbių 
žinių, apie planuojamus ren
ginius, organizuojamas pa
rodas ir kt. (Delfi.It). JA 
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A.G. Casparini (1776 m.) vargonų (kai.rije), esančių Vilniaus šv. Dvasios šventovėje, sukurtos kopijos pristatymo iškilm~se Christ Church Episkopalų švento
vėje Ročesteryje š.m. spalio 16 d. Radviliškio šv. Mergelės Gimimo šventovės jaunimo choras. Viduryje iš k.: gen. konsulas ambasadorius Jonas Pasisuskas ir 
projekto direktorius "Eastm.an School of Music" profesorius dr. Hans Davidsson. Antroje eilėje .Pirma iš dešinės choro vadovė Aurelija Šakenienė ir trečioje 
eilėje iš k. kun. Gintaras-Antanas Jonikas, viduryje Roma Česonienė ir garbės konsulas Rimas Cesonis 

Renginys Danieliui Kleinui prisiminti 
Dviejų dienų konferencija - 18 mokslinių pranešimų 

Spalio 16-17 dienomis Rusi
jos valstybiniame l. Kanto uni
versitete Karaliaučiuje vyko 
Turptautinė mokslo konferen
cija tema Lingvistinės minties 
raidaXVI-XXI amžiuje. Ji skir
ta Danieliaus Kleino Grama
tikos (Gramaticae Litvanicae) 
355 metų sukakčiai paminėti. 
Renginį organizavo Lietuvių 
kalbos institutas ir Karaliau
čiaus l. Kanto universitetas. 
Konferencijoje dalyvavo Lie
tuvos aukštųjų mokyklų dėsty
tojai, Lietuvių kalbos ir Lite
ratūros bei tautosakos insti
tutų darbuotojai, Karaliau
čiaus krašte dirbantys lietuvių 
kalbos ir etnokultūros moky
toj ai, l. Kanto universiteto 
dėstytojai ir studentai, besi
mokantys lietuvių kalbos, gar-

Didžiausią šlovę D. Klei- te pinnininkas Aleksas Bart
nui pelnė jo gramatikos, 1653 nitas apibūdino organizacijos 
m. Karaliaučiuje išleista Gra- veiklą ir pasidžiaugė, kad jau 
maticae Litvanicae, parašyta buvo organizuotos tokios trys 
lotyniškai. Tai buvo pirmoji konferencijos. Karaliaučiaus 
spausdinta lietuvių kalbos srityje gyvena beveik vienas 
gramatika, kurioje aprašytos milijonas žmonių, iš jų apie 
fonetikos, morfologijos ir sin- 20 tūkstančių lietuvių. Domė
taksės ypatybės, suklasifikuo- jimasis lietuvių kalba srityje 
tos gramatinės kategorijos. išaugo prieš dvidešimt metų, 
D. Kleinas parašė vokišką sa- kai kūrėsi pirmieji lietuvių 
vo gramatikos santrauką, su- kalbos būreliai ir fakultaty
darė vokiečių-lietuvių kalbos vai. Dabar lietuvių kalba ir et
žodf!l.ą, kuris nebuvo išleis- nokultūra dėstoma 24-ose sri
tas. Žinomas D. Kleino gies- ties mokyklose, mokosi beveik 
mynas Naujos giesmės, kuria- tūkstantis moksleivių, yra lie
me stengėsi įtvirtinti silabinę tuviška darželio grupė, dirba 
toninę eilėdarą. Prieš pat mir- 28 mokytojai. Paramą šiam 
tį pasirodė D. Kleino pareng- darbui teikia Tuutinių mažu
ta originali maldaknygė, be mų ir išeivijos departamentas 
taisymų išspausdinta 65 kar- prie Lietuvos respublikos vy
tus ir buvo plačiai vartojama riausybės, Lietuvos Švietimo 

Kanto universiteto Filo
logijos ir žurnalistikos kated
ros vedėja Larisa Kolobkova 
apžvelgė lituanistikos kelią jų 
universitete. Pirmoji tokia kon
ferencija organizuota 2005 m. 
gegužės mėnesį, kai l Kanto 
universitete buvo atidarytas 
lietuvių kalbos kabinetas. Vė
liau organizuotose konferen
cijose buvo paminėtos Lietu
vių kalbos seminaro vedėjo, l. 
Kanto universiteto profesoriaus, 
įžymaus XIX š. antrosios pu
sės kalbininko Fridricho Kur
šaičio 200-osios gimimo meti
nės. Tuip pat p~ėti kalbi
ninkai Augustas Sleicheris ir 
Kristijonas Gotlybas Milkus, 
žodyno ir gramatikos auto
rius. l. Kanto universiteto stu
dentai dalyvavo konferencija-

Paulauskienė, dirbanti Kauno 
technologijos universitete - hu
manitarinių mokslų fakultete, 
palygino D. Kleino ir Kristu
po Sapūno gramatikas. K. Sa
pūnas - raštijos darbuotojas, 
padėjęs Kleinui leisti grama
tiką, parašęs Lietuvių kalbos 
gramatikos metmenis. 

Lietuvių kalbos instituto 
dr. Birutė Triškaitė kalbėjo 
apie D. Kleino gramatikų įta
ką rankraštinio žodyno Clavis 
Germanio-Lithvana sudaryto
jui. Dokt. Mindaugas Šinkū
nas (Lietuvių kalbos institu
tas) konferencijos dalyvius su
pažindino su D. Kleino orto
grafija - teorija ir praktika. 
Vilniaus universiteto dr. Vil
mos Zubaitienės pranešimo 
tema - Vardaiodžiai XVII
XVIII š. Mažosios Lietuvos 
gramatikose. Prof. dr. Grasil
da Blažienė kalbėjo apie Ka
raliaučiaus srities baltiškuo
sius oikonimus ir kvietė jau-

Akimirkos iš Turptautinės mokslo konferencijos, tema Lingvistinės minties raida XYI-XXI amtiuje, įvykusios Karaliaučiuje, Rusijos valstybiniame L Kanto uni
versitete, š.m. spalio 16-17 d.d. 

bės svečiai: Lietuvos respubli
kos generalinis konsulas Ka
raliaučiuje Viktoras Baublys, 
kultūros atašė Arvydas Juo
zaitis, l. Kanto universiteto 
rektorius Andrej Klemešev ir 
prorektorius mokslo reika
lams Genadij Fiodorov. 

D . Kleinas - iškili asme
nybė, pirmųjų spausdintų lie
tuvių kalbos gramatikų, žody
no, naujo lietuviško giesmyno 
ir lietuviškos maldaknygės au
torius. Jis gimė liuteronų ku
nigo šeimoje Tilžėje, kur bai
gė mokyklą, studijavo Kara
liaučiaus universitete. Per il
gus studijų metus įgijo ne tik 
teologinį, bet ir filosofinį išsi
lavinimą, mokėjo aštuonias 
kalbas. 18 š. lietuvių kalbos ir 
giesmynų tyrinėtojas G. Os
termejeris rašė, kad D. K1einas 
buvo toks mokytas, kad sun
ku rasti jam lygių amžininkų. 

Mažojoje Lietuvoje. Tui tokia 
turtinga ir įvairi D. Kleino 
kalbinė veikla. 

l. Kanto universiteto rekto
rius Andrej Klemešev pabrė
žė, kad kultūros, istorijos pa
žinimas, domėjimasis kultūri
niu palikimu - labai svarbūs 
klausimai. Rektorius kalbėjo 
apie jo vadovaujamo universi
teto bendradarbiavimą su 
Lietuvos universitetais, pasi
džiaugė, kad šiais mokslo me
tais lietuvių kalbos mokosi 69 
studentai. 

Jolanta Zaborskaitė, lie
tuvių kalbos instituto direkto
rė, sakė, kad tai jau ketvirtoji 
konferencija, kurią organiza
vo kartu su l . Kanto universi
tetu, kad gera linkme vystosi 
akademiniai ir moksliniai šių 
aukštųjų mokyklų ryšiai. 

Lletuvių kalbos mokytojų 
draugijos Karaliaučiaus kraš-

ir mokslo ministerija, Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugija 
Čikagoje, Mažosios Lietuvos 
fondas, Lietuvos respublikos 
konsulatai Karaliaučiuje ir 
Tilžėje, srities institucijos. 

Konferencijos dalyvius 
sveikino ir sėkmingo darbo 
linkėjo generalinis konsulas 
Karaliaučiuje Viktoras Baub
lys ir kultūros atašė Arvydas 
Juozaitis. Violeta Lopatienė, 
dėstanti lietuvių kalbą l. Kan
to universitete, pasidžiaugė, 
kad konferencijoje dalyvauja 
gausus būrys studentų, kad 
susidomėjimas lietuvių kalba 
universitete sparčiai auga. Po
nia Violeta išreiškė tokią min
tį: būtų gerai, kad l. Kanto 
universiteto studentai studi
juotų Lietuvoje. Dabar lietu
vių kalbos pamokas Karaliau
čiaus mokyklose vesti jau pa
deda jos studentai. 

se Vilniuje ir Tilžėje, pabuvo
jo lietuvių kalbos vasaros kur
suose ir stažuotėse Lietuvoje. 
Bendradarbiavimo partneriai 
- Thutinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LRV, Lie
tuvos švietimo ir mokslo mi
nisterija, Lietuvos respublikos 
konsulatas Karaliaučiuje. 

Dr. Liucija Citavičiūtė iš 
Lietuvių literatūros ir tauto
salms instituto supažindino su 
surastu 1659 m. D. Kleino 
laišku kurfiurstui dėl lietuviš
ko giesmyno. Keturių lapų 
laiške numatyti artimiausi pir
mumai: paruošti lietuvių kal
bos gramatiką, žodyną ir iš
leisti Bibliją. l . Kanto univer
siteto doc. fil. m. k. Irinos Fio
dorovos pranešimo tema
Maskvos Rusijos raštijos veikė
jų požiūris į gramatiką pagal 
XVI š. kalbinių veikalų duo
menis. Prothabil.dr. Aldona 

nąją kartą domėtis šia mokslo 
sritimi. Lietuvių kalbos insti
tuto prof. dr. Danguolė Miku
lėnienė apžvelgė lietuvių kal
bos tarmes nuo D. Kleino iki 
A. Šleicherio, jų įvairovę, su
pažindino su tarmių žemė
lapiu. 

Dokt. Lina Plaušinaitytė 
iš Vilniaus universiteto kalbė
jo apie gramatinės informaci
jos pateikimą J. Brodovskio 
žodyne. Jokūbas Brodovskis -
žymiausias XVIII š. Mažosios 
Lietuvos žodynininkas, paren
gęs 2-jų tomų Vokiečių-lietu
vių ir lietuvių-vokiečių žodyną, 
pradėjęs naują lietuvių lek
sikografijos tarpsnį. Žodynas 
turi enciklopedinių bruožų, 
jame gausu sinonimikos, 
patarlių, priežodžių, mįslių. 

Nukeltai 10-tą psl. 



Kijevo scenoje - taupus ir 
įtaigus lietuvių teatras 

Simferopolyje ir Lvove jau praėjo išskirtinio žiniasklaidos ir kultūros mylėtojų dėmesio 
sulaukusios Lietuvos kultūros savaitės, Donecko gyventojai ir miesto svečiai mūsų šalies kul
tūros savaitės susilaukė lapkričio mėn. Kol Kijeve dar vis varstomos galerijų, kuriose rodomos 
V. Luckaus fotografijos ir A. Efendi grafikos parodos durys, Akademinis Kijevo jaunimo teat
ras jau susilaukė dviejų spektaklių iš Lietuvos. Lapkričio 9 ir 10 d.d. "Audronio Liugos pro
dukcija (ALP)" Ukrainos sostinėje parodė du įsimintinus šiuolaikinių režisierių spektaklius: 
J. Vaitkaus Juodvarnį ir suomių režisieriaus Kristiano Smedso Liūdnas dainas iš Europos 
širdies. 

Juodvarnis - 2007 m. buvo nominuotas 
"Auksiniu scenos kryžiumi" už geriausią re
žisieriaus ir aktoriaus darbą 2007 m. lietuvių 
teatro sezone ir apdovanotas prestižiniu 
Laurence Olivier Award kaip geriausia nauja 
2006-ųjų pjesė. Pastatytas pagal vieno garsiau
sių šiuolaikinių britų dramaturgų Davido Har

"Juodvarnis", D. Matvejev 

ir Aldona Vilutytė. 

rowerio pjesę. 
Jame vaidino 
ryškūs skirtin
gų kartų lietu
vių aktoriai Vla
das Bagdonas 

Spektaklis Liūdnos dainos iš Europos širdies - unikalus 
tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas. Ukrai
niečiai jį pamatė lapkričio 10 d. Kijevo jaunimo teatre. 

"Šie spektakliai ne vienam teatro gerbėjui tapo dar vienu 
iššūkiu pasidžiaugti teatru ir jo dėka dar kartą pamąstyti apie 
šiandienos mūsų pasaulį ir jo vertybes", - džiaugėsi Lietuvos 
respublikos kultūros atašė Ukrainoje ir Gruzijoje dr. Gabrielė 
Žaidytė. 

Organizatoriai: Lietuvos respublikos ambasada Ukrainoje, 
Lietuvos respublikos kultūros ministerija, Audronio Liugos 
produkcija (ALP). Inf. 

"Liūdnos dainos iš Europos 
širdies", D. Matvejev 

Lietuvos menininkė -
"Art lreland" parodoje 

Š.m. lapkričio 14-16 d.d. dailininkė iš Lietuvos Vilija Ki
sieliūtė-Jonušienė pirmą kartą atstovavo savo šaliai didžiausiame 
meno renginyje Airijoje "Art Ireland", kur kasmet suvažiuoja per 
porą šimtų individualių dailininkų, skulptorių bei meno galerijų at
stovų iš viso pasaulio. 

"Lietuvos dailininkų sąjungos" bei "Lietuvos dailininkių 
moterų draugijos" narė 
išbandyti savo jėgas pa
rodoje "Art Ireland" su
galvojo prieš metus, kai 
Dubline lankydama savo 

dukterį Justę, užsuko apžiūrėti parodos. Nusiun
tusi reikiamą medžiagą, gavo teigiamą atsakymą ir 
pradėjo ruoštis atvykimui. 

Vilija daugiau kaip prieš 20 metų baigė tapy
bos specialybę Vilniaus dailės akademijoje, savo 
kūrinius yra rodžiusi Lenkijoje, Europos dailinin
kų parodoje "Buren 800 Blick" Vokietijoje, Jungti
niuose Arabų Emyratuose, kelis kartus - tarptau
tinėje tapytojų parodoje "La Pluralite de l' Art 
Comtemporain" Paryžiuje bei daugybę kartų - Dail. V. Kisieliūtė-Jonušienė, Baltos van-
Lietuvoje. Inf. dens lelijos (akrilika - 30x34 cm) 

Dalis Toronto Lietuvių Namų metinio pokylio "Rudens vakaras", įvykusio spalio 18 d., rengė
jų, Visuomeninės veiklos komiteto narės: Benita Bedarfienė, Moterų būrelio pirmininkė 
Danguolė Sher, Laima Mačionienė, dainininkas Romas Dambrauskas, Vilija Bijūnaitė, Rūta 
Snowden, Visuomeninės veiklos komiteto pirmininkė Lydija Balsienė, Genovaitė Bijūnienė 
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aP KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus valstybiniame 

dramos teatre spalio mėnesį 
gastroliavo Panevėžio ir Klai
pėdos dramos teatrai. Spalio 
14-15 dienomis Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teat
ras vilniečiams rodė savo 
naujausius spektaklius - Ma
ros Zalytės Žemės mokestį 
(režisierius Albinas Kėleris) 
ir Pierre Beaumarchais Figa
ro vedybas (režisierius Algi
mantas Pociūnas). Šiuolaiki
nės latvių dramaturgės Ma
ros Zalytės tragikomedijoje 
Žemės mokestis atgyja skaus
mingiausi XX š. antros pusės 
Latvijos istorijos puslapiai, 
primenantys ir Lietuvos išgy
venimus. Zenta ir Hermanis 
atstovauja dviem suirusios 
šeimos ir tautos, skaldytos 
skirtingų ideologijų, pusėms. 
Jie yra ir simboliai šiuolai
kinio varguomenės sluoks
nio, kuris desperatiškai kabi
nasi į tėvų žemę. Spektaklyje 
vaidino Irena Vasiulytė, Re
gina Kairytė, Algirdas Pau
lavičius, Toma Razmislavi
čiūtė, Evaldas Stokė. 

Antrasis panevėžiečių pa
statymas - klasikinė situacijų 
komedija, Pierre Beaumar
chais Figaro vedybos. Spek
taklis traukė įdomia fabula, 
išradingai supintomis meilės 
intrigomis, netikėtomis situ
acijomis, šmaikščiomis rep
likomis ir nesenstančiu są
moju. Spektaklyje vaidino 
A. Vaišnys, L. Kundrotaitė, 
R. Jovas, E. Kačinskas, L. 
Sėdžius, A. Preidytė, R. Jan
sonas, D. Kalkauskas ir A. 
Kėleris. 

Klaipėdos dramos teatras, 
šiuo metu ten neturintis savo 
nuolatinės pastogės, Vilniu
je gastroliavo spalio 17 ir 18 
d.d. su dviem komedijomis: 
Miro Gavrano Viskas apie 
vyrus (režisierius Arvydas 
Lebeliūnas) ir Eric-Emma
nuel Schmitt Paleistuviu (re
žisierius Povilas Gaidys). 
Pirmojoje komedijoje atsi
skleidė intriguojantis šiuo
laikinių vyrų pasaulis, nagri
nėjamos esminės žmogaus 
būties temos: gėris, blogis, 
dvasingumas ir materializ
mas, moralė ir etika, indivi
dualybė ir visuomenišku
mas. Vaidino Edvardas Bra
zys, Rimantas Pelakauskas, 
Igoris Reklaitis ir Kazimie
ras Žvinklys. 

Antrosios komedijos auto
rius studijavo filosofiją, ap
gynė daktaro disertaciją te
ma Diderot, arba Gundymo 
filosofija, dėstė universitete, 
bet nuo 1994 atsidavė kūry
bai. Kiekvienas jo kūrinys -
filosofinė apybraiža, roma
nas ar pjesė - sulaukia pa
saulinio dėmesio, o jo pjesių 
herojai, tai skirtingų epochų 
meno, mokslo įžymybės. Pa
leistuvyje (1997) pagrindinis 
veikėjas, filosofas, rašytojas, 
prancūzų enciklopedistas, 
laisvamanis Denis Diderot. 
Taip pasitelkęs vieną įdo
miausių Švietimo epochos 
asmenybių, autorius išaukš
tina aštrų protą, minties lais-

vę, sugebėjimą išsivaduoti iš 
dogmatiško požiūrio į pa
saulį, suvokti jo beribę įvai
rovę, gyventi pagal prigim
ties troškimą. Autorius savo 
pjesę vadina pačia linksmiau
sia, alsuojančia atgimimu, 
kupina gyvenimo džiaugs
mo. Vaidino Vytautas Anu
žis, Nelė Savičenko, Regina 
Arbačiauskaitė, Edvardas 
Brazys, Eglė J ackaitė, Moni
ka Vaičiulytė, Toma Gailiutė. 

Kauno miesto bibliote
kose spalio 9 d. vyko knygos 
skaitymo šventės renginiai -
buvo pristatoma naujausia 
prancūzų literatūra vaikams 
ir suaugusiems. Juose daly
vavo Prancūzijos ambasados 
Lietuvoje kultūros atstovė 
Audelin Chappuis, R. Šuma
no kultūros centro atstovai, 
aktoriai, knygų leidėjai, peda
gogai ir moksleiviai bei K. 
Binkio teatras iš Kauno kul
tūros centro. Vinco Kudir
kos viešojoje bibliotekoje ir 
jos skyriuose šventės proga 
buvo atidarytos moksleivių 
piešinių bei kitų jų saviraiš
kos darbų parodos. Diskusi
jas apie knygas vedė litera
tūros mokytojai. Pasak pro
jekto vadovės Dalios Poš
kienės, ši šventė buvo skiria
ma pirmiausia jaunimui, nes 
norima, kad šiais 2008-aisiais, 
paskelbtais Skaitymo me
tais, kuo daugiau vaikų ir pa
auglių pažintų skaitymo do
vaną, pamiltų knygą ir liktų 
jai ištikimi visą gyvenimą. 

Tarptautinio šiuolaiki
nės muzikos festivalio Vene
cijoj e pradiniame koncerte 
skambėjo jaunos lietuvaitės 
kompozitorės Justės J anuly
tės kūrinys simfoniniam or
kestrui Textile 2. "Teatro alla 
Tese" scenoje jį atliko Vene
cijos operos teatro "La Fe
nice" simfoninis orkestras, 
diriguojamas Eliahu Imbalo. 
Šiame festivalyje šiuolaiki
nės muzikos klasikų kūriniai 
buvo atliekami kartu su jau
nosios bei viduriniosios kar
tos kompozitorių muzika. 
Šalia J. Janulytės Tekstilės 2 
festivalio pradžios koncerte 
skambėjo Igor Stravinskio, 
Luigi Nono bei jaunesnios 
kartos estų kompozitorės 
Mirjam Tally kūriniai. 

Kompozitorė Justė Janu
lytė M.K. Čiurlionio menų 
gimnazijoje Vilniuje mokėsi 
fortepijono, chorinio diri
gavimo bei muzikos teorijos. 
Kompozicijos pradmenis ga
vo iš prof. Broniaus Kutavi
čiaus. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje kompo
ziciją studijavo pas prof. Os
valdą Balakauską. 2004-
2005 m. studijavo Milano 
Giuseppe Verdi vardo kon
servatorijoje. Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijoje 
baigė kompozicijos magist
rantūrą, tobulinosi įvairiuo
se meistriškumo kursuose 
Latvijoje, Estijoje, Italijoje 
bei Lenkijoje. Nuo 2006 m. 
dėsto Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų .. .............. . 1.50% Taupomoji sąskaita 0.10% 
180-364 dienų .............. 1.50% Kasd. pal čekių sąsk iki 0.10% 
1 metų .............................. 2.00% 
2 metų .............................. 2.50% Amerikos dolerių kasd 
3 metų .............................. 2.85% palūk. taupymo sąsk 0.10% 
4 metų .............................. 3.10% Amerikos dol. GIC 
5 metų .............................. 3.25% 1 metų terrn. ind ............ 2.25% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... . 
1 metų ................................. . 
2 metų ................................. . 
3 metų ................................. . 
4metų ................................. . 
5 metų .................................. . 

RRSP IRRRIF 

2.50% Asmenines paskolas 
2.75% nuo .................................... 6.25% 
3.25% Sutartiespaskolas 
3.75% nuo .... ....... ....... .................. 6.25% 
4· 1 O% Nekilnojamo turto paskolas 
4.25% 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų .............................. 5.60% 

Atviras, kintantis ......... 1.50% 2 metų .............................. 5.70% 
1 metų .............................. 3.50% 3 metų .............................. 5.80% 
2 metų .............................. 3.85% 4 metų .............................. 6.10% 
3 metų .............................. 4.25% 5 metų .............................. 6.30% 
4 metų ······························ 4.50% Su keičiamu nuošimčiu 
5 metų .............................. 4.60% 1 2 3 5 250~ 
----------~ , , metų.„ ............ „.„.„.„. . ,o 

•Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

•Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patam avimas 

MŪSŲ ADRESAS: DARBO LAIKAS: 
3 Resurrection Rd. 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 

Pirm„ antr., treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

9:00 - 3 :30 
9:00 - 8:00 
9:00 - l :00 
8:30-12:45 Fax: 416-532-4816 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 

DARBO LAIKAS: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais 

12:00 - 7:00 
11:00 - 6:00 

9:00 -12:00 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*J 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS 
POUNDED y ELD) Sudėtinių palūkanų 

1plauka 

4.00% 4.QQO/o 

4.100/o 4.18°/o 
4.25% 4.430/o 
4.50% 4.81°/o 

e l~~! Corp, BROKERAGE' 

5650 Yonge Screec, Suite 1508 
Toronco, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEl: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 4·16-227-2008 el.pašras: laimaslz~ahoo.cą 

' lndependenUy Cfflned and Operaled, REALTO~ 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto O N, M8W l CS 
lCI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Renginys Danieliui Kleinui 
prisiminti 

Atkelta iš 8-to psl. 

Klaipėdos universiteto dr. 
Žavinta Sidabraitė skaitė pra
nešimą apie K.G. Milkaus 
giesmių redagavimo pobūdį. 
Kristijonas Gotlybas Milkus -
Mažosios Lietuvos kalbinin
kas, vienas iš pasaulietinės 
lietuvių poezijos pradininkų, 
giesmių kūrėjas ir vertėjas, 
nusipelnęs savo kalbiniais 
darbais: parengė Lietuvių-vo
ldečių ir voldečių lietuvių kalbų 
žodyną, kuris buvo populia
riausias ne tik Mažojoje Lie
tuvoje, bet ir Didžiojoje Lie
tuvoje, gramatiką, giesmyną. 

Antrąją konferencijos die
ną vyko darbas sekcijose. Vie
noje jų pranešimus skaitė doc. 
habil. dr. Tomas Hoskovec iš 
Bmo, prof. fil. m. dr. Genadij 
Berestnev iš Rusijos valstybi
nio l Kanto universiteto, doc. 
fil. m. k. Tutjana Škapenko iš 
to paties universiteto. Lietu
vių kalbos instituto dr. Nijolė 
Čepienė kalbėjo apie Kara
liaučiaus istorinius rankraš
čius Vilniuje. Kitoje sekcijoje 
vyko profesinio meistriškumo 
pamokos Karaliaučiaus kraš
to lietuvių kalbos ir etnokul
tūros mokytojams ir l. Kanto 
universiteto studentams, besi
mokantiems lietuvių kalbos. 

Doc. dr. Jolanta Zabors
kaitė, Lietuvių kalbos insti
tuto direktorė, kalbėjo apie 
lietuvių kalbos išteklius inter
nete ir jų naudojimo kalbos 
studijoms galimybes, kalbi
nius žaidimus, supažindino su 
žodynais, parodė, kaip mokyti 

lietuvių kalbos interneto pa
galba. Vilniaus pedagoginio 
universiteto doc. dr. Zitos 
Jackūnaitės pranešimo tema 
- samprotavimo mokymo me
todika. Ji kalbėjo apiesam
protavimo kūrintą, argumen
tavimo mokymą ir argumentų 
tipus. Doc. dr. Gražina Alek
naitė iš Vilniaus pedagoginio 
universiteto supažindino su 
balsių kaita D. Kleino grama
tikoje ir dabartinės lietuvių 
kalbos aprašuose. Prof. dr. 
Lidija Leikuma iš Rygos uni
versiteto kalbėjo apie pirmos 
latgaliečių kalbos gramatikos 
rengimą perspaudai. Ši A. 
Skrindos gramatika išleista 
1908 m. Sankt Peterburge, da
bar ją norima išleisti iš naujo. 

Doc. fil. m. k. Aleksejaus 
Andropovo iš Sankt Peterbur
go valstybinio universiteto ir 
asp. J ekaterinos Sizovos iš 
Tomsko valstybinio universi
teto mokslinės bibliotekos 
pranešimo tema - K. Būgos 
bibliotekos likimas Tomsko 
valstybiniame universitete. K 
Būga mokėsi ir dirbo Sankt 
Peterburgo universitete. Tai 
vienas žymiausių baltų kalbos 
tyrinėtojų, daug nuveikęs lie
tuvių leksikologijos ir leksiko
grafijos srityse, baltų onomas
tikos pradininkas, daug dėme
sio skyręs prūsų kalbos tyri
nėjimui. Asp. J. Syzova papa
sakojo apie Tomsko valstybi
nio universiteto bibliotekoje, 
vienoje didžiausių Sibiro bib
liotekų, išlikusių K. Būgos 
knygų likimą. Joje knygos 
kaupiamos nuo 15 š. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo , atsiradusios ryš ium u kūno 

užalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkym as 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• kon ullacijos Lietuvo respublikos tei ės klausimais 

295 The West Mall, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: wmv.pacelawfirm.com El.pa~l <L~: Iawyers@'pacelawfirm.com 

------•1111111111111111111111 
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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 

Dr. Arvydas Juozaitis kal
bėjo apie Lietuvos kultūrą 
2009 m. išvakarėse, prisiminė 
ankstesnes konferencijas, įvy
kusias l. Kanto universitete, 
kalbėjo apie Vilnių kaip atei
nančių metų Europos kultū
ros sostinę, apie pasaulines 
parodas, kuriose dalyvauja 
Lietuva. 

Greitai prabėgo dvi kon
ferencijos dienos, įvyko penki 
posėdžiai, kurių metu išklau
syta 18 pranešimų. Lankėmės 
Lietuvos respublikos genera
liniame konsulate, kur susiti
kome su konsulu V. Baubliu 
ir kultūros atašė A. Juozaičiu, 
klausėmės pasakojimo apie 
Karaliaučių ir jo istoriją, žiū
rėjome fotonuotraukas apie 
miestą, pasivaikštinėjome po 
rudenėjantį "Jaunystės" par
ką, bendravome. 

Konferencijos uždaryme 
Lietuvių kalbos instituto di
rektorė Jolanta Zaborskaitė 
padėkojo visiems, kurie orga
nizavo šią konferenciją, pasi
džiaugė, kad su l. Kanto uni
versiteto rektoriumi aptarė 
tolinlesnį bendradarbiavimą. 
Kitas susitikimas-konferen
cija, skirta Lietuvos tūkstant
mečiui. 

Natalija Lichina, l. Kanto 
universiteto fakulteto dekanė, 
sakė, kad ateityje reikia siste
mingo bendradarbiavimo, pa
stoviai veikiančio lietuvių kal
bos seminaro, nes tai skatina 
studentus domėtis lietuvių 
kalba ir kultūra. Ji padėkojo 
A. Juozaičiui, kuris daug pa
darė, kad l. Kanto universi
tete būtų atidarytas lietuvių 
kalbos kabinetas, kad vyktų 
tokios konferencijos. Konfe
rencijoje dalyvavo Mažosios 
Lietuvos fondo atstovė Rūta 
Mačiūnienė, kurios šaknys 
Mažojoje Lietuvoje, ir apmo
kėjo mokytojams kelionės iš
laidas. Dėkojame už galimybę 
dalyvauti tokioje mokslo kon
ferencijoje, kurios metu daug 
sužinojome apie lingvistinės 
minties raidą ir įžymius Lie
tuvos kalbininkus. 

Emilija Algaudė 
Bulrontienė 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



Tikėjimas ir idealai - lietuviškų 
šaknų pagrindas 

Šv. Jurgio šimtmečio rengimo komitetas - (iš k.) kun. Dominikas Mock.evičius, Jan Naujokas, 
Raimundas Kirsteinas, Algis Bulsys, pirmininkė Birutė Litvinienė, Eugenija Bulsys, Giedrė 
Logminaitė-Jankauskis, Rūta Monoenko,,_ Gražina Kavaliūnas, Raimundas Obalis, Živilė 
Tamošiūnas, Eugenijus Vidmantas, Roma Cesonis, Lina Alvarado, J eanne Vidmantas 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Tuo tarpu kitų veikla skai
čiuojama dešimtmečiais. To 
pavyzdžiu galėtų būti nuo 
1949 metų iki dabar didelės 
įtakos Ročesterio lietuvių 
bendruomenei turinti lietu
viška radijo valandėlė . Šiuo 
metu lietuviškų tradicijų puo
selėjimu aktyviai rūpinasi 
2005 metais įsikūrusi organi
zacija "Baltų vaikai". Jie yra 
paruošę nemažai renginių pa
tys ir bendrai su kitomis orga
nizacijomis. 

Visą lietuvi1l Ročesteryje 
veiklą vainikavo Sv. Jurgio pa
rapijos šimtmečio gyvavimo 
iškilmės, kurių renginiuose 
gausiai dalyvavo Ročesterio, 
jo apylinkių lietuviai ir svečiai. 
Dar penktadienį visi buvo pa
kviesti į pažinčių atnaujinimo 
vakarą. 

Šeštadienį miesto širdyje, 
Convention Center, vyko 
įspūdingas pokylis, kuriame 
dalyvavo apie 300 žmonių. Po
kylį pasveikinimo malda pra
dėjo ŠV. Jurgio lietuvių para
pijos klebonas kun. Domini
kas Mockevičius, o pokylį ve
dančioji buvo ir visų renginių 
organizatorė Janina Birutė 
Litvinienė. Pagrindinę prog
ramą atliko šiam renginiui pa
kviestas Toronto lietuvių cho
ras "Volungė", vadovė Dalia 
Viskontienė. Choristai dėvėjo 
senovinio stiliaus drabužius ir 
dainavo praeities romansus. 
Pokylyje galėjai sutikti ir Ro
česterio miesto merą Robert 
Duffy, Ročesterio vyskupą 
Matthew H. Clark. Pokylyje 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rius JAV Audrius Brūzga ir 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, kartu atvykęs su 
Radviliškio Švč. Mergelės 
Marijos gimimo parapijos jau
nimo choru, kurio atliekamos 
dainos žavėjo pokylio daly
vius. Thip pat pokylyje dalyva
vo ir sveikinimo kalbas sakė 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegatas užsienio lietuvių 
sielovados reikalams prel. Ed
mundas J. Putrimas bei To
ronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. Parapiją ju
biliejaus proga pasveikino ir 

JAV senatorė Louise Slaughter. Vien giesmininkų buvo tiek, 
"Lai lietuviška dvasia, kad netilpo įprastinėje šven

spindėjusi Šv. Jurgio parapijai tovės vietoje. Todėl svečių iš 
šimtą metų, niekuomet neiš- Lietuvos choras, prieš Mišias 
blėsta ir telydi Ročesterio lie- surengęs sakralinės muzikos 
tuvius ateities dienose", - lin- koncertą, stovėjo šalia alto
kėjo Rimas česonis, Lietuvos riaus. Mišias aukojo Šiaulių 
respublikos garbės konsulas vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Niujorko valstijoje. Pokylyje O giesmininkai iš "Volungės" 
dainavo Turonto lietuvių cho- ir "Putino" chorų dar kartą 
ras "Volungė", kuriems labai pasidžiaugė galimybe kartu 
svarbi draugystė su šios para- atlikti giesmes, kurios didesne 
pijos žmonėmis, o ypač Ro- giesmininkų apimtimi skam
česterio lietuvių choru "Puti- bėjo išties išdidžiai. Pasibai
nas". Per daugelį metų viskas gus Mišioms, visi dar galėjo 

"Sacred Beart" katedroje ~ko Radviliškio jaunimo choro 
koncertas. Dalyvavo (iš k.) Siaulių vyskupas Eugenijus Bar
tulis, Ročesterio vyskupas Matthew H. Clark, Šv. Jurgio kle
bonas kun. Dominikas Mockevičius, Šv. Jurgio vikaras kun. 
Gintaras Jonikas 

taip susiklostė, kad nė viena 
šventė nepraeina be šių muzi
kinių vienetų dalyvavimo vie
ni pas kitus. "Mes, volungie
čiai, labai vertiname čią drau
gystę ir tikime, kad ji tęsis kol 
gyvendami dainuosime", -
kalbėjo volungiečiai 

Iškilmės tęsėsi ir sekma
dienį. ŠV. Jurgio lietuvių šven
tovė buvo pilnutėlė tikinčiųjų. 

pabendrauti šventovės salėje, 
ragauti užkandžių ir atsigai
vinti gėrimais. Baigiantis iškil
mėms, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos šeimininkas klebonas 
kun. Dominikas Mockevičius 
visiems linkėjo: ''Drąsos ir ne
palaužiamos dvasios ateičiai, 
tikėjimo ir idealų, kurie yra 
mūsų lietuviškų šaknų pa
grindas". (Ntrs. V. Burkūno) 

;; 
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TOMAS A. SENKUS, BSc . OLS OUP 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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PARAMOS NUOŠIMČIAI 
Palūkanų norma 4.00% (Prime Rate) 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

"Planas24" KASD IE NI N I Ų 
PALŪ KANŲ Č E K I Ų l TAU POMO JI 

0.05% 
0.10% 
0.25% 
0.50% 

l metų 

2 metų 

3 metų 

4 metų 

5 metų 

l metų iške ičiamas 

3.75% 

4.10% 

4.30% 

4.40% 

4.50% 

3.25% 

Balansas: $0 - $4,999. 99 
$5,000.00 - $9,999.99 
$10,000.00-$24,999.99 
$25,000.00- $59,999.99 
Virš $60,000.00 ..................... 1.25% "GIC" INDĖL I AI 

Nemokam i į naša i , 
i šėmima i , 

čekių patarnavimai 

+ 

JAV DOLERI Ų KASDIEN IN IŲ 

PA LŪKAN Ų 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviras, kintamųjų palūkanų 5.00% 
l metų 5.50% 
2 metų 5.70% 
3 metų 5.80% 
4 metų 6.00% 
5 metų 6.00% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareika lavimą 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
Pal ūkanų norma+ 1.0% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma + 2 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų norma+ 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali būti 
keič ia mi be įspė j imo 

BLOOR-ISLINGTON , p r ie 
pranciškonų parapijos; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pinis " condominium" su 
dviem garažo vietomis, kas la
bai retai pasitalko. Penkių mi
nučių nuotolis nuo požemi
nio. Geras Ontario ežero vaiz
das. Nauja kaina $269,900. 

RUNNYMEDE:C:~itEN< at
skiras„ ~~il mmas. 
Di~p.J"tfemas . Prašo 
$469,900. 

SKAMBINTI 

(taikomas pelno padalinimas) 

l metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.75% 

4 metų 4.10% 

5 metų 4.25% 

l metų iške ičiamas 2.50% 

l metų JAV dole rių 2.00% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 1.80% 

90-179 dienų 1.80% 

180-269 d ienų 1.85% 

2 70-364 d ienų 1.90% 

l metų 2.25% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčia is 

PENSIJŲ FONDAI 

Kasdie ninių 
kintamųjų pa lūkanų 2.75% 

l metų 3.75% 

2 metų 4.10% 

3 metų 4.30% 

4 metų 4.40% 

5 metų 4.50% 

H:H 
PARAMA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ari namus 416-231-4937 
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Lietuvių kalbos 
KURSAI 

7-11 metų vaikams 
Atsižvelgiant į kai kurių 

Lietuvos ambasadų darbuo
tojų pageidavimus, mok
sleivių atostogų metu sausio 
ir liepos mėnesiais rengiame 
trumpus lietuvių kalbos kur
sus svetur gyvenantiems 7-11 
metų vaikams. Kursų metu 
patraukliomis ir kūrybinėmis 
užduotimis bei žaidimais lavi
nami lietuvių kalbos gebėji
mai, ugdomi skaitymo, rašy
mo ir žodinės raiškos įgūdžiai, 
supažindinama su lietuviško
mis tradicijomis. Laisva ir 
draugiška aplinka skatina vai
kus domėtis savo gimtąja 
kalba. 

Kursų trukmė: 20 akad. 
val. (1 arba 2 savaitės); kursų 
laikas: konkretus laikas deri
namas su lankytojais; kursų 
pobūdis: grupelėmis ir indivi
dualiai; kursų vieta: Gedi
mino pr. 26, Vilnius; kursų 
kaina: nuo 500 Lt. 

Delhi-Tillsonburg apylinkės lietuviai, dalyvavę derliaus nuėmimo šventės eisenoje 2008 m. rugsėjo 20 d. "Lingua Lituanica" inf. 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Spalio mėnesį Sankt Pe

terburge (Rusija) pirmą kartą 
per savo karjerą tapusi Euro
pos moterų vienetų stalo te
niso čempione Rūta Paškaus
kienė Tarptautinės stalo teni
so federacijos (ITTF) stip
riausių pasaulio žaidėjų įverti
nime iš 92-osios vietos pakilo 
į 50-ąją. 

• Kauno "Žalgirio" klu
bas patyrė 3-iąją nesėkmę Eu
rolygoje. Pralaimėjimas išvy
koje 60:65 Sopot "Asseco Pro
kom" (Lenkija) krepšinin
kams Kauno klubą nustūmė į 
B grupės dugną. Nors žalgi
riečiams netrūko kovingumo 
pakreipti įvykius sau naudinga 
linkme, jų visas pastangas 
žlugdė klaidų (21) spiečius ir 
tragiški baudų metimai (8/19). 

• Lenkijos sostinėje susi
rinkus Senojo žemyno krepši
nio elitui, buvo ištraukti 2009 
metų Europos vyrų krepšinio 
čempionato burtai, suskirstę 
komandas į grupes. Lietuvos 
vyrų rinktinė pateko į vieną D 
grupę su Turkija, Lenkija ir 
Bulgarija. 

• Antrą nesėkmę 2008-
2009 metų sezono FIBA Eu
ropos taurės (EuroCup) mo
terų krepšinio varžybų keturių 
klubų H grupės trečiojo rato 
rungtynėse patyrė Marijam
polės "Arvi" komanda, namuo
se 57:62 turėjusi pripažinti 
pergalingai žaidžiančių lbis 
"Ibiza-PDV" (Ispanija) krep
šininkių pranašumą. 

• Lietuvos plaukikas Vy
tautas J anušaitis du kartus ko
pė ant garbės pakylos Mask
voje vykusiame pasaulio tau
rės varžybų rate 25 m ilgio ba
seine. 100 metrų kompleksi
nio plaukimo rungtyje V. Ja
nušaitis nuotolį įveikė per 

54.30 sekundės ir užėmė tre
čiąją vietą. Pergalė įskaityta 
D. Townsend iš Pietų Afrikos 
(53.97). V. Janušaitis iškovojo 
bronzą ir 200 m kompleksinio 
plaukimo nuotolyje. Už lietu
vį, nuotolį įveikusį per 1:57.40 
min., greičiau plaukė tik tuni
sietis O. Mellouli (1:55.10). 

• Lietuvos vyrų ledo ritu
lio rinktinei nepavyko patekti 
į antrąjį 2010 metų žiemos 
olimpinių žaidynių atrankos 
ratą. Lietuvos komanda Veng
rijos sostinėje vykstančiose 
keturių komandų e grupės at
rankos varžybose sekmadienį 
2:5 pralaimėjo nugalėtojai, 
vienintelį kelialapį į kitą at
rankos etapą iškovojusiai 
Vengrijos rinktinei. 

•Lietuvos bušido koman
da Vilniuje "Siemens" areno
je laimėjo 11 dvikovų rungty
nes prieš pasaulio rinktinę, 
kurią sudarė kovotojai iš Vo
kietijos, Olandijos, Belgijos, 

Krepšininkas E. Žukauskas 
su Ž lgnatavičiene "Žalgirio" 
viešnagės Toronte metu 

Ntr. S. lgnatavičiaus 

Lenkijos, Rusijos ir Brazilijos. 
Neoficialus rezultatas - 7:4 
lietuvių naudai. Tai buvo tvir
tinimo varžybos, įtrauktos į 
pasaulinį tvarkaraštį. Vilniuje 
kovėsi bušido aukščiausios -
A klasės - kovotojai. 

• Antrus metus iš eilės 
vilnietis Edvardas Bužinskis 
laimėjo Europos veteranų šaš
kių pirmenybes. Vengrijoje pa
sibaigusiame VII-ajame Eu
ropos veteranų šaškių čempiona
te vienintelis Lietuvos atstovas 
27 dalyvių varžybose surinko 
15 taškų iš 18 galimų. VP 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių 
2008 m. lapkričio 13 d. ir 20 d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU i VilnitĮ 
2008 m. lapkričio 13 d. ir 20 d. 

Vi i pak tai turi ūti į mūsq pagr. raštin, 
PRI TATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

~00* $;JOO* 
t..poff for 1 parce off 

coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o ice. 

---=====:1 SKAUTŲ VEIKLA I ..... __ _ 

• Kapinių lankymo dieną, lapkričio 5, Šv. Jono lietuvių 
kapinėse buvo aplankyti amžinybėn išėjusių skaučių-skautų ir 
rėmėjų kapai. Uždegant žvakutes, papuoštas skautiškais ženk
lais, buvo prisimintas jų buvimas su mumis ir atlikti darbai 
skautijai. Si tradicija per Vėlines yra tęsiama jau 35 metai. 
Žvakes išnešiojo skautininkių-ų dr-vės nariai: K.J. Batūros, E. 
Simonavičienė, E.M. Kazakevičiai, A.N. Simonavičiai, L Pet
rauskienė, D. Melnykaitė-Rocca, V. Grybienė, P. Saplienė ir 
A. Grybas. Skautiškas ačiū K.J. Batūroms už pasirūpinimą 
žvakutėmis ir paruošimą jų skautiškais ženklais. PS 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~.":·-&-~~~~,}T-~~--1::'1,.~- ~-

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

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshor Road E. 104-3945 Daug eaven Blvd. 

-- Mi i auga ON L5 l 5 Mi sissauga, N L.5 OA5 
............ __ __, www.watersided nta l.ca www.9thlin dental.ca 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Re ·UJrncfion Rd. oronto ON M9A G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.:416- 89-5 31 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 46 metus Jū ų sutel/. ta 4.94 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei tipendij ms lietuvių tudentams. 

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 atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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Zinios apie vaisius ir daržovės 
kiek kitu būdu ... 

ją nupiešti, apibūdinti jo savy
bes. O kur dar linksmosios už
duotys, kai paragavęs gumi
nuką, turėjo atpažinti, kokį 
vaisių ar daržovę jis tau pri-
mena„. 

Ruduo Kalgary - gražus 
savo spalvingais krentančiais 
ir šlamančiais lapais, rytine 
šalna ir šiltais saulės spinduliais 
dienos metu„. "Kuo ypatin
gas šis metų laikas vaikams, 
susirinkusiems į šeštadieninę 
Vytauto Didžiojo lituanistinę 
mokyklą?", - klausiu savo mo
kinius. "Jau baigėsi atosto-

Mūsų rudens tematiką Kalgario lietuviai mokinukai įdomiuose mokyklos užsiėmi
vainikavo spalio 25 dieną su- muose 

Prie moliūgų ir "ežiukų" ... 

rengta "Daržovių vakaronė", 
kurios metu kiekvienas vaikas 
atnešė savo pagamintą kom
poziciją iš vaisių ar daržovių, 
pasiruošė savo vaidmeniui, 
atliekant Noros Jazbutytės 
vaidinimą Marsiečiai darže. 
Pati atlikau šeimininkės vaid
menį, paaiškindama vaikams 
mažiau girdėtus, o gal net ir 
nežinomus žodžius, tokius 
kaip "žirnių lopšelis", "sugle
busios morkytės", "karpytašo
nis patisonas", "šeimininkė 
ekspertė" ir kt. 

gos„." - tarė Mantas. "Rytą 
anksti reikia keltis" - pridūrė 
Karolis. "Galima valgyti daug 
obuolių ir kriaušių mūsų kie
me" - atsakė Rapolas. Taip 
man ir gimė idėja rugsėjo ir 
spalio mėnesio temas paskirti 
rudeniui - aplankyti su moki
niais A. Stasiulio sodą, klau
santis jo pasakojimų apie skir-

tingus medžius, jų vaisius, 
krūmus, išgirsti kai kuriuos 
panašumus ir skirtumus apie 
Kanadoje ir Lietuvoje augan
čius medžius. 

Manau netradiciniai mo
kymosi metodai tikrai pasi
teisina, vaikai daugiau suži
nojo apie vaisius, daržoves, jų 
naudą žmogui. Po vaidinimo 
surengiau smagią pramogą: 
"Atspėk, ką nurijai", kurios 
metu kiekvienas vaikas, o vė
liau ir tėvelis turėjo suvalgyti 
nedidelį skirtingo vaisiaus ar 
daržovės gabalėlį, pasakyti 
kas tai buvo. Smagu buvo ma
tyti linksmų vaikų ir tėvelių 
veidus, kai kažkam teko ait
rioji paprika ar "skanusis" 

Ragaujame, ar skanu? „ 

Teatras vaikams atveria 
pasaulį! Tokiu šūkiu 2008 m. 
lapkričio 29 d. "Siemens" are
noje prasidės didžiulė šventė, 
skirta vaikams. Dešimt sun
kių, tačiau nuotykių kupinų, 
Raganiukės teatro metų bus 
vainikuoti teatro jubiliejine 
švente. 

1998 m. Vilniuje įsikūrė 
mažas ir dar niekam negirdė
tas teatras vaikams - Raga
niukės teatras. Pradžioje jis 
neturėjo nei savo scenos, nei 
repeticijų salės, net savo kam
po - glaudėsi ten, kur gyveno 
vaiduokliai, naktimis sekio
davę iš paskos ir atidarinė
davę duris. Pamažu teatras 
augo, į spektaklius susiburda
vo vis daugiau ir daugiau žiū
rovų, tad išaušo diena, kai 
teatro įkūrėja, siela ir režisie
rė Rita Urbonavičiūtė nu
sprendė, kad reikia savos vie
tos, kurioje gyventų spektak
liai, kuri taptų aktorių antrai
siais namais ir mėgstamiausia 
vaikų vieta. 2002 m. Raganiu
kės teatras įsikūrė mažoje, 
jaukioje salėje Vilniuje, Sta
nevičiaus g. 24 - įrengtoje pa
čių aktorių, dailininkų, reži
sierių ir kitų teatro žmonių. 
Dabar, kiekvieną savaitgalį, 
Raganiukės teatre galima su
tikti būrį vaikų, sugužančių į 

Nesunku rasti įdomių 
pratimų, kurių metu mokiniai 
turėjo sugrupuoti vaisius ir 
daržoves, sugebėti apibūdinti 
pasirinktą vaisių ar daržovę, 

česnakas. Lietuvių bendruo
menės pirmininkė E. Krausie
nė atnešė parodyti prieš dau
gelį metų jos pagamintą mo
liūgą - lėlę ant siūlų. Vaikai 
skanavo kriaušių, slyvų, ma
mų paruoštos vaisinės žele ir 
net slyvų tortuko„. 

Vilniuje šventė vaikams 
"Raganiukės" teatras "Siemens" arenoje 

spektaklius. Nuo susikūrimo 
praėjo 10 metų. Raganiukės 
teatras užaugo ir kviečia visus 
savo draugus ir drauges, vai
kus ir jų tėvelius į teatro 10 
metų jubiliejų. Kadangi drau
gų tiek daug, kad visi tikrai 
netilps į teatro salę, šį nepa
prastą įvykį Raganiukė kviečia 
švęsti "Siemens" arenoje. 
Teatras vaikams atveria pa
saulį, ir tas pasaulis visomis 
vaivorykštės spalvomis nušvis 
"Siemens" arenos scenoje 
lapkričio 29 d. Oro balionu 
nusileidusi Teatro dvasia at-

vers "Siemens" arenos duris, 
kad prasidėtų vaikų svajonių 
išsipildymo metas! Stulbinan
tis, spalvotas ir žaismingas pa
sirodymas, pasakojantis apie 
nuotaikingą teatro kelią nuo 
gimimo iki 10-ies metų gimta
dienio, išvaikys visus artėjan
čios žiemos baubus. 

Geroji Teatro dvasia, ly
dinti Raganiukės teatrą nuo jo 
įsikūrimo pradžios, šventę 
pradės nuotaikingais dainų 
sąskambiais, pristatydama ge
riausių teatro dainų kompak
tinę plokštelę "Miracle". Teat-

ralizuotame muzikiniame pa
sirodyme teatro dabartiniai ir 
buvę aktoriai spektaklių iš
traukomis ir muzika primins 
apie visą nueitą kūrybinį kelią. 
Scenoje atgims seni, jau už
miršti spektakliai, savo vietą 
atras ir naujausi teatro spek
takliai. Į sceną atkeliaus būrys 
nuolatinių teatro gyventojų, 
kurių net portretai kabo teat
re - tai Karlsonas su Mažyliu, 
Pepė Ilgakojinė, Vilkas ir La
pė, Raudonkepuraitė, Nykš
tukas ir lnfantė bei daugybė 
kitų, dideliems ir mažiems ge-

• Biologi,jos pamoka. Mokytoja: - Kokie paukščiai patys naudingi-ausi žmogui? - Kepti, tamsta mokytoja, - atsako Jonukas. 

Vakaronė jau pasibaigė, 
bet vaikai ilgai dar vienas ki
tam primins, kad "į šaltibarš
čius vis tik dedame burokėlį, 
o ne ridikėlį„.". 

Aida Labanauskienė, 
Kalgario lituanistinės m-los 

vedėja, mokytoja 

rai pažįstamų pasakų ir multi
plikacinių filmų herojų. 

Raganiukė atskleidė pa
slaptį, kad žiūrovai turės vie
nintelę progą pamatyti ir atgi
jusių teatro šešėlių pasaulį, 
neįtikėtiną juodos ir baltos 
šviesos reginį. 

Renginio metu neliks už
miršti Raganiukės draugų dar
bai. Iki lapkričio 15 d. vyko 
piešinių konkursas "Mano 
svajonių teatras". 

Teatro šventės metu "Sie
mens" areną papuoš vaikų 
svajonės, pieštukų brūžiais ir 
lengvais potėpiais sudėtos į 
popieriaus lapus. 

Vaikų piešiniai bus paro
doje, o patys gražiausi darbe
liai įvertinti prizais. Inf. 

• George'as Bushas turi pereiti patikrinimą melo detektoriumi. Instruktorius jam aiškina: -Jei sakysite tiesą, užsidegs žalia lemputė. Jei meluosite - raudona. Ar aišku? 
- Aišku, - atsako Bushas. Detektoriuje pradeda mirksėti raudona lemputė. 
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l\11RTIES PRANESIMAS 

AtA 

JERONIMAS (JONAS) 

BIRŠTONAS 
mirė 2008 m. lapkričio 9 d. Sara Vista slaugos namuose, 
Elmvale, ON, sulaukęs 87 metų amžiaus. Liko liūdintys 
žmona Irena, dukros Roma (ir Leo Breen) Turonte, 
Aida (ir William Mc.Aleer) - Barrie, ON, Aldona (ir 
Chris Hall) Turonte, sūnūs Jonas (ir Meghan) bei Vmcas 
-Stayner, ON, Beo (ir JoAnne)-Whitby, ON. Brangus 
"Tuks" vaikaičiams Patrick, Loretto, Sarah (ir Dave 
Fraser), Adam, Dillon, Olivia, Robert, Victoria, Na
tasha, Candice, lsaac, Sarah ir provaikaičiams lsola, 
Calvin ir Riley. Tuip pat liūdi brolis Vytautas ir žmonos 
sesuo Dana Puzerienė. Jis buvo pašarvotas Carruthers & 
Davidson laidotuvių namuose Stayner, ON; palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse po gedulinių Mišių Lletuvos 
kankinių šventovėje, Mississaugoje, ON. 

Norintys pagerbti jo atminimą aukomis kviečia
mi jas siųsti "Parkinson Society'' . .Atsisveikinimo žodžius 
galima įrašyti interneto tinklalapyje www.carruthers 
davidson.com. 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffiliated 

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. affil i ated i nsur a nee .ca + rickd@affiliatedinsurance.ca 

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

------•1111111111111111111111 
RC>V"A...L LEPA...C:IE 
------•111111111111111111111 

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 AM.ŽINAI 

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

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

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

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

Šiauliq vyskupas Eugenjus Bartulis po Miši-ų Šv. Jurgio para
pijos salėje su Izabele Zmuidziniene (Rochester, NY) ir Vida 
Stanevičiene iš Kanados Bamiltono (dešinėje) 

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

plokštes, atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 met1ų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

N~ V. Burkūno 

LEDAS REFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING & Hl!ATING 

PRIEiSEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R • ..larackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

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..A.L C..A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

•< E S 1'1\ l l'I J.\ S 
Atrr s·ruoto 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kk·esminas@hotmail.com 

l AUKOS l 
šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $1,000 - iš a.a. Adelės 
Vaišvilienės palikimo; $200 -
K. Kesminas, R. Celejewska, 
V.N. Liačai, E. Žulienė, E. 
Petrulis; $150 - A Šimkuvie
nė (a.a. Jono V. Šimkaus atmi
nimui), B. Petrušaitienė; $100 
- Alv. Ramanauskienė, V. 
Poškaitis, AR. Jasinevičiai, Z. 
Vaičeliūnienė, E. Benetienė, 
R. Birgiolienė, l Vadauskie
nė, R. Vaišvilaitė, T.D. Chor
nomaz, B. Galinienė, J.J. 
Zenkevičiai, G.V. Butkiai, A 
Puteris, AJ. Vaišnorai, G.V. 
Drešeriai, K.A. Ratavičiai, A 
Sekonis, M. Barteškienė; $75 
- L. Balsienė; $50 - K.E. Ga
pučiai (a.a. Prano Gapučio 
mirties atminim.ui), M. Povi
laitienė (a.a. dr. Broniaus Po
vilaičio atminimui), J . Maci
jauskienė, L. Einikienė, 'I Lo
rencienė, lL Vaičeliūnaitė, M. 
Lapienienė, A. Aleliūnienė, 
A Jurcevičienė, Z. Augaitie
nė, B. Kasperavičienė, E. Si
monavičienė, S.E. K.uzmickai, 
A. Zalagėnas, V. Ručienė, 
L.S. Olekos, V. Jasinevičienė, 
J. Bortnikas, R. J. Dūdos, D. 
Barkauskienė, J. Petronis, 
AP. Skilandžiūnai, D. Norkie
nė, D. Beržaitis, A. Vitkienė, 
F. Mačiulienė, l Paškauskie
nė, A. Intas, V.K.. Gapučiai, 
J.A. Šeškai, L. Šeškutė, L. 
Mačionienė, B. Žiobienė; $40 
- J. Vėgienė, A Dobienė, R. 
Lapienis, A. Qrydziuszko, J. 
K. Norkai, R. ŠakaHnis; $30 -
E.M. Kazakevičiai, Z. Čeč
kauskas; $20 - P.T. Pargaus
kai, V. Šlenys, B. Ignatavičie
nė, K. Balyta, A. Rolia; $10-
P. Daržinskas, D. Klibingai
tienė. 

Anapilio sodybai aukojo: 
$500 - Anapilio moterų 
būrelis. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

226 1 Bloor Str. W. 
Toronto, Onl. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (4 16) 763-5161 

Fax: 41 6 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group·Assurance Realty Inc. 
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Siluvos Svč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų 
jubiliejaus metus palydint 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus metais nusipelniusiems Kanados 
lietuviams arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, Įteikė padėkos paiymėjimus ulbaigimo minėjime, 
Toronto Prisikėlimo parapijoje lapkričio l d. Kairije - negaliję minėjime dalyvauti juos gavo 
spalio 25 d. Anapilyje, Mississaugoje, vykusiame K.LB suvaliavime. Iš d. Rūta Kllčienė (Otava), 
Nijolė Karosaitė-Korrls (Edmontonas), KLB Montrealio apyl. pirm. Silvija Staškevičienė, pri
ėmusi pdymėjimus uf Antaną Mickų, ir Lucy Mikalajūnas; Joana Adamonlenė (Montrealis) 

Ntrs. K.. Baliūnaitės 

NAUJŲJŲ METŲ 

.A..~ .A..PI L ""Y" -TE 
parapijos salėje 

~ 
/~ 

DĖMESIO! 

gruodžio 31, trečiadieni, 7 val. vakaro 
* Šilta vakarienė su vynu, gaminama Janinos Gurklienės 
* Nemokamas baras * DJ muzika 

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
Bilieto kaina -$95 ($85 susimokėjusiems iki gruodžio 14 d.) 
Bilietus platina R. Celejewska tel. 416-231-8832. Vietos ribotos.~""""" 

KLB Toronto apylinkės Tarybos 

VISUOTINIAME ATASKAITINIAME 
SUSIRINKIME 

š.m. gruodžio 1, pirmadienį, 7 .30 v.v. 
Toronto Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje 

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija 

Vietoj kalėdinilĮ sveikini
mlĮ atvirukais įsirašė į bendrą 

Mano tėvelis Petras Jurė- sveikinimą ir paaukojo Tėviš
nas su broliais apie 1945-1948 kės žiburiams: $50 - Alvina 
m. gyveno DP stovykloje Slea- Ramanauskienė, Hilda Sima
ford, Lincolnshire, Anglijoje. navičienė, Martynas ir Nelė 

Lietuvos pasiuntiniai Kvebeko mieste Šiuo metujis gyvena Turonte, Jonušaičiai; $30-Birutė Tu-
Kanadoje, ir labai norėtų su- š' · · Ll d s l · 

Kanados Kvebeko mieste žymėjo Lietuvoje augantį susi- sisiekti su tais, kurie tuo metu mo iūmene, u a tu gms-
spalio 15-19 d.d. Lietuvos dele- domė1·imą prancūzų kalba ir · k1 · Skam kienė, Jonas Gimžauskas, Ha-toJe stovy OJe gyveno. -
gaciJ·a, vadovau1·ama Užsienio frankofoniška kultūra, bendrą b' ·AI · · J · · 1 416 milton, Ont., Angelė Bungarmtt gm1 urenu• te . 
reikalų ministerijos ambasada- mūsų šalies aktyvumą kultūros 767_1900. dienė, Hamilton, Ont., Bronė 
riaus ypatingiems pavedimams srityje ir Jungtinių Tuutų švie- Galinienė, Jonas Bukšaitis ir 
Aurimo Tuuranto, dalyvavo timo, mokslo ir kultūros orga- l AUKOS l šeima, Nijolė, Birutė ir Vladas 
Turptautinės Frankofonijos or- nizacijoje (UNESCO). .._ ________ ..,. Vytai; $20 _Eugenija Gra-
ganizacijos ministerių konfe- A. Tuurantas supažindino A.a. Jeronimo Birštono at-
rencijoje ir organizacijos vado- konferencijos dalyvius su Lie- minimui brolis Vytautas Biršto- jauskienė, Hamilton, Ont„ Jo-
vų susitikime. Šie susitikimai tuvos tūkstantmečio ir Europos nas Tėviškės žiburiams aukojo $50. nas Bortnik.as, Danguolė Ba
su tapo su Kvebeko miesto įkū- kultūros sostinės renginiais, pa- A.a. Jeronimo Birštono at- ziliauskienė ir šeima, Valė, 
rimo 400-jų metinių minėjimo kvietė 2009 m. apsilankyti Lle- minimui Ona Senk:uvienė Tė- Vincas, Kristina ir Jonas Ba
baigi.amaisiais renginiais. Susi- tuvoje. Ambasadorius padėko- viškės žiburiams aukojo $30. liūnai; $10-J. Macijauskienė 
tikime delegacijos sudėtyje taip jo Frankofonijos organizacijos A.a. Jeronimo Birštono at- ir dukra Janė. 
pat dalyvavo Lietuvos ambasa- generaliniam sekretoriui už minimui Aleksas Keršis, Linda 
dorė Kanadoje Gintė Damušy- tvirtą poziciją dėl Gruzijos teri- K.eršytė-Gotthans Tėviškės ži- IEŠKOM AUKLĖS nuo 2009 m. 
tė ir Augusta Lėkaitė iš Užsie- torinio vientisumo konflikto buriams aukojo $100. sausio mėn. pritiūrėti pas mus 
nio reikalų ministerijos. Susiti- Gruzijoje metu. Frankofonijos TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ inter- namuose 1.5 metuką mergytę. 
kime buvo aptartos tradicinės organizaciją sudaro 55 narės ir neto tinklalapyje mny.teyzib.- Gyvename Mississaugoje prie 
temos - prancuzų· kalbos varto- 13 stebėto;ų, Kvebeko viršūnių Mavis-Britannia. Prašome pa-

J gĮ!Į! yra naudinga informaci-
jimas pasaulyje, kultūrinis susitikime į organizaciją bus ja apie prenumeratas, skelbi- skambinti Nidai, 905 755-0962. 
bendradarbiavimas, taika ir de- pakviestos dar dvi stebėtojos - mus. Yra ir organi7.Bcij1Į nuo- JOTVA CONSTRUCTION. At
mokratij a. Taip pat buvo kal- Latvija ir Tuilandas, o Armėni- rodos bei vietinės veiklos ka- lieka staliaus, vidaus sieną (dry
bama šiuo metu ypač aktualiais jai bus suteiktas asocijuotos na- lendorius. V-uos organizacijos wall), dalymo, plytelilĮ dėjimo, 
klimato kaitos ir ekonominės rės statusas. Lietuva turi stebė- .kviefiamos pasitikrinti jį pla- elektros įvedimo, "plumbing" 
krizės klausimais. Savo kalboje tojos statusą nuo 1999 metų. DDOjantateinanaųmetųveiklą! darbus. Skambinti Algiui tel. 
ambasadorius A Tuurantas pa- LR ambasada Otavoje 905 ~9821 arba 416 882-8531. 

TĖVl~KĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieilikalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo laplai
čio 16 Ud. gruodiio 7 d. sekma
dieniais, po 9.30 v.r. pamaldą 
iki maždaug l v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, su
mokėti skolas, Įteikti Jmlėdinius 
sveikinimus, uisakyti TŽ kaip 
dcmuią savo biauliams. 

Jau planuojamas kalėdinis 
TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
16 d. Visa medtiap, skirta šiam 
numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruodžio 1 d. Kalėdinius svei
kinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė ga
lėtų juos laiku paruošti. Yra dve
jopi sveikinimai - bendras ir at
skiri, asmeniniai. Į bendrąjį svei
kinimą įrašomi visi tie, kurie pa
reiškia tokį norą ir atsiunčia au
ką TŽ Asmeniniai bei atskirieji 
sveikinimai yra rėminiai. Jų kai
na pagal užimamą plotą. Jais 
daugiausia naudojasi parapijos, 
organizacijos, institucijos ir pa
vieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra ge
riausias būdas pasiekti savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje. Tuo būdu išvengiama 
atvirukų siuntinėjimo, kuris pa
reikalauja daug laiko ir išlaidų. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Lapkričio 8 d. iš Lietuvos 
kankinių šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse šalia savo 
vyro, ilgamečio Kanados diplo
mato a.a. Vytauto Meilaus, pa
laidoti palaikai a.a. Gražinos 
Meiluvienės, mirusios prieš po
rą metų Lietuvoje. 

• Lapkričio 12 d. iš Lietu
vos kankinių šventovės palai
dotas a.a. Jeronimas Birštonas, 
86 m. amžiaus. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pirmoji pamo
ka ir mokinių tėvų susirinkimas 
bus lapkričio 23, ateinantį sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių kle
bonijos posėdžių kambaryje. 

• Toronte yra mirusi a.a. 
Rūta (Petronytė) Engele, 56 m. 
amžiaus. Laidotuvių Mišios bus 
lapkričio 24, pirmadienį, 10 v.r. 
Lietuvos kankinių šventovėje. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 6-7 d.d. Susikaupimus ves 
kun. Gintaras J onikas iš Šiaulių 
vysku:eijos, dabar besidarbuo
jantis Sv. Jurgio lietuvių parapi
joje Ročesteryje, JAV. Lietuvos 
kankinių šventovėje - gruodžio 
6, šeštad., 11 v.r. Mišios su pa
mokslu (Anapilio autobusėlis 
tą dieną maldininkus veš nuo 
"Vilniaus rūmų" 10.15 v.r. ir par
veš atgal po pamaldų); gruo
džio 7, sekmad. - pamokslai 
sekmadieninių Mišių metu. Iš
pažinčių bus klausoma abi die
nas prieš ir po pamaldų. Delbi 
Šv. Kazimiero šventovėje susi
kaupimas bus gruodžio 6, šeš
tad., 3 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. Wasaga 
Beach miesto Gerojo Ganytojo 
šventovėje susikaupimas bus 
gruodžio 7, sekmad., 2 v.p.p. Iš
pažinčių bus klausoma prieš Mišias. 

• Mūsų parapijos KLKM dr
jos skyrius gruodžio 7, sekmad., 
švęs savo Metinę šventę ir iš
kilmingai su savo vėliava dalyvaus 
11 v.r. Mišiose. Po Mišių Anapilio 
parodų salėje bus pietūs, rodomas 
filmas ir vykdoma loterija. Įėjimas 
- $10. Visi kviečiami dalyvauti. 

• Mūsų parapijos Jaunų 
šeimų sekcija maloniai kviečia į 
Kalėdinę vaikų eglutę, gruo
džio 21, sekmad., 10.30 v.r. 
Anapilio salėje. Vaikučius re
gistruoti dovanoms iki lapkričio 
24 d. vakarais, paskambinant 
telefonu Janinai 905 848-5236 
arba Zitai 905 916-1200. Bilie
tai platinami sekmadieniais po 
abiejų Mišių parapijos salėje. 

• Naujųjų metų sutikimo 
pokylis Anapilyje prasidės gruo
džio 31, trečiadienį, 7 v.v. Lie
tuvos kankinių šventovės salėje. 
Bilietus galima užsisakyti tele
fonu pas R. Celejewską 416 231-
8832. Bilieto kaina - $95, o susi
mokėjus iki gruodžio 14 d. - $85. 

• Mišios lapkričio 23, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Mykolą 
Gvildį (XL metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, lapkričio 23, 
sekmad., 2 v.p.p. už Ulbinų mi
rusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, lapkričio 22, šeštad., 
3 v.p.p. už a.a. Petrą Janulį. 

A.a. tėvelio Antano Mustei
kio atminimui Danutė Mustei
kis-Rankis Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos "Retkartinis" choras, o šį 
sekmadienį giedos "Volungės" 
choras. 

• Šį sekmadienį Toronto 
arkivyskupija visose parapijose 
daro rinkliavą padidinti arki
vyskupijos kunigų pensijų fon
dui, nes pagal dabartines kuni
gų algas jų pensijos yra per ma
žos jų užsitarnautam pragyveni
mo lygiui. Vienuoliai kunigai, 
kurie vyskupijos pensijų fondui 
nepriklauso, gaus šios rinklia
vos atitinkamą dalį. 

• Kanados lietuvių katali
kių moterų draugijos šios para
pijos skyriaus vienos dienos su
~ikaupimas, kurį ves kun. Jonas 
Sileika, OFM, vyks lapkričio 29 
d. parapijos patalpose. Metinė 
skyriaus šventė su agape vyks 
lapkričio 30 d. po 12.15 v.d. Mi
šių parapijos salėj. 

• Lapkričio 18 d. palaidota 
a.a. Irena Čiurlienė, 80 m. Pali
ko dukrą Vidą Šalnienę su šei
ma. Amerikoj mirė a.a. Vikto
ras Leparskas, Juozo Morkūno 
sūnėnas ir Arūno Morkūno 
pusbrolis. Lietuvoje mirė a.a. 
Paulina Petrulytė-Valančiaus
kienė, dr. Birutės Petrulytės
Jonienės teta. 

• Pakrikštytas Christian An
tonio, dr. Skaitės (Našlėnaitės) 
ir dr. Antonio Finelli sūnus. 

• Žodis tarp mūsų knygutės 
su mąstymais apie dienos Mišių 
skaitinius yra padėtos švento
vės prieangyje. Kviečiam visus 
jas įsigyti ir kasdien naudoti. 

• Parapijos jaunimo cho
ras, kuriame dalyvauja vaikai 
nuo 5 iki 15 m., vasario mėnesį 
vyks į Otavą atlikti Vasario 16-
osios minėjimo programos. Lė
šoms telkti vaikų tėveliai par
davinėjo pyragus per paskuti
nius du sekmadienius ir dėkoja 
KLK dr-jos moterims, kad už
leido jiems pyragų stalą. 

• Parapijos tarybos susirin
kimas vyks gruodžio l d., 7 v.v. 
parapijos patalpose. Po posė
džio bus daroma visos grupės 
nuotrauka. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 23: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Juozą Mačiulį - 27 met.; 10.45 
v.r. už Vėlinių Mišiom pavestas 
sielas, už a.a. Edvardą Mačiu
laitį - l met., už a.a. kun. Igną 
Mikalauską, OFM; 12.15 v.d. 
už a.a. Juozą Oleką. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dr. Leonidas Donskis, 

VD un-to profesorius, ir žmona 
aplankė Aukštesniuosius litua
nistinius kursus lapkričio 15 d., 
vedė įdomų pasikalbėjimą apie 
Lietuvos politinę būklę Euro
poje bei pasaulyje; atsakinėjo į 
moksleivių klausimus, lyginant aka
deminę aplinką Šiaurės Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

• Lapkričio 22 d. fotogra
fuosime mokinius nuo jaunųjų 
darželio iki 3 sk. 

• Dėmesio, tėveliai! Kvie
čiame visus lapkričio 29 d., 9.15 
v.r. į metinį visuotinį tėvų susi
rinkimą mokyklos auditorijoje. 

• Jau pradėjome ruoštis 
Kalėdų eglutei, kuri įvyks mo
kykloje gruodžio 13 d. Po to pra
sidės kalėdinės atostogos - nuo 
gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 
Sausio 10 d. grįžtame prie knygų. 

Živilė 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, lapkričio 23, 
9.30 v.r. pamaldose prisiminsime 
mūsų visus mirusius. Visi, kurie 
mirė šiais metais, bus įtraukti į 
prisiminimo sąrašą. Visi para
pijiečiai, kurie norite prisiminti 
savo brangius mirusius, paskam
binkite klebonui šią savaitę. 

• Sekmadienį po pamaldų 
vyks Moterų draugijos susirin
kimas šventovės patalpose. 

• Praeitą antradienį, po ge
dulinių pamaldų Tumer ir Por
ter York koplyčioje buvo palai
dota mūsų parapijietė Gertrū
da Žviliūtė-Jocienė Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. Velionė gimė 
1922 m. kovo 3 d. Klaipėdos 
krašte, mirė š.m. lapkričio 6 d. 
Toronte, sulaukusi 86 m. am
žiaus. Gertrūda paliko liūdin
čius seserį Martą Paulaitienę, 
brolį Martyną, dukterėčias - dr. 
Kristina Paulaitytę, Rūtą Skel
ton, Dinah Whiteside, Jūratę 
Stewart, sūnėnus - Gintą Žvi
lių, Martyną Paulai!į, Arvydą 
Laučių ir Morkų Zvilių bei 
liūdinčią Išganytojo parapiją. 

• Lapkričio 13 d. Midlan
de, ON, mirė mūsų buvusi pa
rapijietė Elena Kasiulytė-Gird
vainienė, sulaukusi 82 m. am
žiaus; paliko liūdinčius: sūnus 
Algį ir Rimą bei seserį Aną 
Langienę. Elena palaidota lap
kričio 17 d. Midlando kapinėse. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

lapkričio 25 d., 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje. 

• Lapkričio 30 d., 4 v.p.p. 
LN įvyks A. Mamontovo ir jo 
grupės gyvo vaizdo koncertas. 
Dėl papildomos informacijos 
skambinti tel. 416 892-4323. 

• LN ieško tarnautojų, galin
čių atlikti pilnu laiku ūkvedžio 
pareigas, nepilnu laiku dirbti 
renginiams vykstant, ir virėjų, 
valytojų. Kreiptis į vedėją, tel. 
416 532-3311. GS 

• LN apklausos anketą 
darbo valandomis galima gauti 
"Lokio" svetainėje, sekm. popie
tėse, Prisikėlimo parapijos S. 
Prakapo spaudos kioske, užsa
kyti tel. 416 769-1266 arba el. 
paštu sabas@yahoo.com. Visi 
prašomi užpildyti šias anketas, 
pareikšti savo nuomones, lie
čiančias LN veiklą ir ateitį. 

• Lapkričio 16, sekmadie
nį, Lietuvių Namuose įvyko įžy
maus Lietuvos estrados atlikė
įo, baladžių autoriaus Vytauto 
Siškausko koncertas. Kadangi 
tuo pačiu metu Toronte vyko 
kiti du lietuvių renginiai, žiūro
vų nebuvo daug. Tačiau daini
ninkas buvo sutiktas gausiais, 
nuoširdžiais plojimais. Savo kū
rybos balades V. Šiškauskas dai
navo su jautria nuotaika. Pa
trauklaus baritono skambesyje 
buvo jaučiamas tolimos tėviš
kės aidas. V. Šiškauskas puikiai 
jaučia žiūrovus, sugeba ma
loniai bendrauti tiek su vaiku
čiais, tiek su seneliais. Atlikėjas 
visiems žiūrovams paliko nepa
kartojamą įspūdį. VK 

Vlado Pūtvio kuopos šau
liai su vėliava dalyvaus 9.30 val. 
Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje Kariuomenės die
nos proga sekmadienį, lapkri
čio 23. Kuopos valdyba 

Sveikindami Aliną ir Kazi
mierą Žilvyčius jų gimtadienio 
proga, Alfonsas ir Vida Stane
vičiai Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijoje prieš metų pabaigą reikės išrinkti 
du naujus tarybos narius. Kandidatas, pasiūlytas dviejų parapi
jiečių, turi būti susimokėjęs parapijos mokestį ($25), gyvenantis 
Montrealio vyskupijos ribose ir sutinkąs kandidatuoti. 

Tarp buvusių parapijos klebonų portretų trūko kleb. kun. 
Juozo Aranausko, SJ, portreto. Aleksandro Piešinos rūpesčiu, 
dailininkas Andrew Kubat portretą nupiešė. Jis buvo išstatytas 
šventovėje ant šv. Juozapo altoriaus lapkričio 16 d. ir užims de
ramą vietą tarp kitų portretų šventovės krikštykloje. Išlaidas 
padengė parapija ir joje veikiančios organizacijos. 

Gedulinės Mišios už Antaninos Petraitytės vėlę bus atna
šaujamos lapkričio 22 d., 10 v.r. Aušros Vartų šventovėje. 

A.a. Gražinos E. Meiluvienės atminimui Vaiko tėviškės na
mams aukojo: po $50 - Jūratė ir Charles Tanner bei Izidorius 
Mališka. DS 

v Šv. Kazimiero parapija 
Sv. Elzbietos draug,ija sekmadienį, lapkričio 16, atšventė 

savo glų_bėjos atlaidus. Siemet draugijos veiklos - 89 metų su
kaktis. Sv. Mišios buvo aukojamos už gyvas ir mirusias nares. 
Prie altoriaus buvo padėta puokštė rausvų rožių šalia šv. Elz
bietos statulos. Choras, vad. chorvedžio A. Stankevičiaus, gra
žiai giedojo. Salėje kun. Joseph Powers palaimino visas nares, 
svečius ir maisto stalą. Pirmininkė Antoinette Brilvičienė pa
sveikino visus atsilankiusius. Sekretorė Vida Lietuvninkaitė 
padėkojo 15 narių už daržovių mišraines, pyragus ir vaisius 
saldumynų stalui ir Dan Vizbara su Roma Lietuvninkaite
Pingitore už salės ir stalų paruošimą. Albina Zienkienė gražiai 
papuošė stalus geltonom gėlėm iš savo darželio. V. 
Lietuvninkaitė perskaitė vardus natių, švenčiančių gimtadie
nius nuo spalio iki gruodžio mėn. Siemet spalio mėn. Sofija 
Skučienė atšventė 80-ąjį gimtadienį. Petras Adamonis pranešė, 
kad Kostas Mickus praeitą savaitę atšventė 95-ąjį gimtadienį. 
Visi padainavo Ilgiausių metų. Loterijos laimėtojai buvo 
Albertas Dasys ir Carol Grigelienė. VL 

Po Šv. Elzbietos atlaidų ir pietų sekmadienį, lapkričio 16, 
Montrealio šv. Elzbietos draugijos komitetas ir pagalbininkai 
virtuvėj. Iš k.: vicepirm. Mickie Tautkus, pirm. Antoinette 
Brilvičienė, Pat Pingitore, ižd. Nijolė Šukienė, Roma 
Lietuvninkaitė-Pingitore, sekr. Vida Lietuvninkaitė. Trūksta 
vicepirm. Julie Bernotienės ir Dan Vizbaro 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQU E , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2 1 L3 
: 514-286- 1985 'fa.X: 5 14-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

IŠNUOMOJAMAS didelis apart
mentas privačiame name prie Lie
tuvių Namų. Skambinti apie 5 
v.p.p. tel. 416 535-8519. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti 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. 

FAX: (514) 766-1349 

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 


