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Atsakymų beieškant 
Kanados lietuvių bendruomenės (KLB) XX-osios Tary

bos suvažiavime š.m. spalio 25 d. diskusijų būreliai svarstė 
klausimą "Kokios veiklos formos ir priemonės užtikrins lie
tuvišką veiklą Kanadoje?" 

L
IETUVYBĖS išlaikymo rūpesčiai - ne naujiena, ke
lianti nerimastį, o kartu judinanti ir organizacijų 
veiklą. Tai vis lyg koks pasitikrinimas, kokioje būklė

je esame, kas keičiasi ir kas lieka, kokie santykiai palaikomi 
tarp įvairių grupių pažiūrų, amžiaus bei naujovių įvertinimo 
atžvilgiu. Išlikti lietuviais bet kokiomis aplinkybėmis, atsi
laikyti prieš lietuvybei kenkiančias apraiškas kalbėta ir ryž
tasi vos tik pradėjus organizuotis išeivijoje. Ir savi klubai, ir 
savos parapijos - visi sambūriai siekė to paties tikslo - iš
gelbėti savo tautinę tapatybę. Masiškai patekę svetur no
rėjome nepasimesti, glaustis, gyventi kitokiu savitu, atskiru 
gyvenimu, kad nesijaustume dvasiškai skurdinami be jokios 
galimybės kaip nors išsireikšti, kur nors pritaikyti, kas iš
mokta ar talento skatinama. Viso šito dvasinio turto neteki
mas būtų buvęs per didelis smūgis, užmušęs gal ir egzistenci
jos norą. To turto išlaikymas sukūrė "stebuklus", kuriais da
bar naudojasi kas tik jaučiasi lietuvis esąs ar lietuvybės 
veiklai pritariantis. Tačiau bėgantis laikas neatsižvelgė į pla
nus pirmūnų, kurie ryžtingai kovojo ir dėl lietuvių kalbos iš
likimo, ir dėl mišrių vedybų, ir prieš kiekvieną nelietuvišką 
paprotį ar su lietuviškumu nesiderinantį elgesį. Pradėjus at
sirasti aiškiems susikryžiavimams ir juos matant imta gana 
stropiai diskutuoti apie kartų tarpeklius (generation gap ), 
apie kartų santykius, jų susišnekėjimus ir supratimus. Orga
nizacijų veikėjai turbūt dar puikiai atsimena tas ilgas valan
das, praleistas įdomiose diskusijose apie jaunimo ir senimo 
problemas: kas ką turi suprasti - senimas jaunimą ar at
virkščiai? „. 

D AUG rezoliucijų prirašyta, nemažai jautrių pažadų 
pareikšta įvairiomis formomis - įžodžiais, pareigų 

prisiėmimais, originaliais išoriniais ženklais. Visos 
tos pastangos buvo pagrįstos vienu pagrindiniu šūkiu: išsi
laikyti, kol grįšime į laisvą Lietuvą. Romantiškai idealizuo
tas tikslas neturėjo kito pakaitalo. Niekas jo ir neieškojo, 
niekas dėl tokio patriotinio šūkio abejonių, bent viešai, ne
kėlė. Lietuvybės išlaikymo reikalai, kaip kasdienė malda, 
stiprino ir teisino bendruomenines veiklas ramiai, pastoviai 
iki 1990 metų kovo 11-osios. O tada abiejose Atlanto pusė
se atgautoji laisvė išjudino visus. Atvėrė širdis ir akis. Lietu
va nebe ta, entuziastai į ją grįžti pasenę, jų vaikai šaknis 
įleidę savo gimtuosiuose kraštuose. Stojosi prieš akis tokia 
tikrovė, kartu su ja ir keblus klausimas: į kokį pagrindą da
bar atremsim lietuvybės išlaikymo pastangas? Va, dėl šito ir 
diskutuojama. Ne vien tik būreliuose ar specialiai tuo rei
kalu surengtose svarstybose. Diskutuojama visur- ir paren
kant žodžius, ir atsargiai sudarant išvadas, ir į visą šitą 
problemą pažiūrint nesudėtingai. Tuip ta lietuvybė tarsi ir 
išsišakoja: viena paprasta, natūrali (kalbėk tarpusavy lietu
viškai, skaityk lietuviškai, laikykis lietuviškų papročių„.), ki
ta lyg kuriamoji, kuriai apibūdinti ir kaip galima tiksliau 
nusakyti reikia tam tikrų formulių bei kuo nors pagrįstų iš
vadų. Pastarųjų ieškojimas besikeičiančiuose gyvenimo la
birintuose, kad ir nelengvas, bet reikalingas darbas, pade
dantis bent sutvirtinti apsisprendimą "už". O tai jau reikš
minga vis labiau ryškėjančioje lietuvių visuomenės mozai
koje. Taigi, šnekėti reikia. Tylėjimas neutralizuotų mąstyse
ną, o šitaip atsitikus išnyktų ir tapatybės klausimas. ČS 

v 

Siame numeryje 
Arkivyskupas Sigitas Thmkevičius, SJ, Kanadoje -2,5 psl. 

KLB diskusijų išvados - 4 psl. 
Plačiau skelbti apie savo veiklą - 6 psl. 
Seniausia išeivių organizacija - 7 psl. 
Knygnešių pėdsakai išsaugomi - 8 psl. 

Tautodailės instituto suvažiavimas - 9 psl. 
Senatvė- ne liga-10,11 psl. 

"Statome operą" Vasario 16-osios gimnazijoje-13 psl. 
Keliavęs tyliai, pėdsaką palikęs gilų - 14 psl. 

Kad tos šakos sulapotų ir vandenys nurimtų„. Reikės gamtos prisikėlimo ••. Ntr. V. Maco 

Rinkimai baigėsi - kas toliau? 
DR. POVILAS JAKUČIONIS 

2008-jų metų Lietuvos Seimo rinkimai 
baigėsi. Mandatų skaičius jau iš esmės nesi
keis. Kiek ir kam rinkėjai jų davė, tiek ir turi. 
Nors įvairios manipuliacijos, apeinant rinkėjų 
valią, galimos: koalicijos, smulkesniųjų jungi
masis į margas frakcijas, perėjimai ir perbėgi
mai... Pamokantis yra Darbo partijos frakcijos 
likimas 2004-2008 metų kadencijoje. Kai dau
giausia mandatų gavusi partija dėl nepatyri
mo, neprotingo vadovavimo ir kriminalinių 
siekių neteko valdžios svertų, suskilo ir triuški
nančiai pralaimėjo šiuos rinkimus. Dabar kitą 
gausią, ambicingą ir be jokios politinės patir
ties frakciją turime savo koalicijoje. Nuo to, 
kaip ji išmoks Darbo partijos pamoką, priklau
sys visos dešiniųjų koalicijos ateitis ir nauda 
Lietuvai. 

Pirmieji žingsniai ryžtingi ir kiekybiškai 
atrodo visai neblogai, bet kokybė (atsiprašau) 
kelia susirūpinimą. Atrodo, kad ir vėl moralės 
vertybių puoselėtojai ir saugotojai liks mažu-

moje. Jie jau dabar kai kurių koalicijos kolegų 
yra įžeidžiamai vadinami "šventorių davatko
mis". Žinoma, dėl tokios padėties ne TS-LKD 
kalta. Tiesiog rinkėjai per mažai suteikė mums 
mandatų. 

Besiformuojanti dešiniųjų koalicija turės 
79 seimo narių daugumą. Lieka teorinė gali
mybė šį skaičių dar padidinti iki konstitucinės 
daugumos - 86 narių. Reikia tik pastangų ir 
derybinių sugebėjimų. Tačiau G. Kirkilo štabas 
taip pat nesnaudžia. Jie tikisi suorganizuoti 
stiprią opoziciją ir, patogiai progai pasitaikius, 
perimti valdžią. Dešiniųjų "Achilo kulnas" yra 
LiCS, kurią jau dabar į savo pusę vilioja kirki
lininkai. Į seimą neišrinkta K. Prunskienė nori 
išlaikyti valstiečių liaudininkų frakciją, pa
sitelkdama Lietuvos lenkų rinkimų akciją ir 
vienintelį paulauskininką - V. Simuliką, jei tik 
jos iš partijos pirmininkės pareigybės neišvers 
į partiją sugrįžęs V. Karbauskis. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGIMAME GYVENIME 
Lietuvos vyskupų kon

ferencijos (LYK) pirmininku 
3 metų kadencijai perrinktas 
Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius. 
Birštone lapkričio 4-6 d.d. 
vykusiame LVK visuotiniame 
posėdyje Konferencijos vice
pirmininku perrinktas Vil
niaus arkivyskupas metropo
litas kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis. Generalinio sek
retoriaus pareigoms 3 me
tams perrinktas mons. Gin
taras Grušas. Posėdyje svars
tytos apaštalo Pauliaus Ju
biliejinių metų šventimo pas
toracinės gairės, aptartas 
Lietuvos vardo 1000-mečio 
sukakties minėjimas, Bažny
čios ir Lietuvos kelių direkci
jos galimas bendradarbiavi
mas rūpinantis saugiu eismu. 
Vyskupai išreiškė rūpestį dėl 
kylančios grėsmės Kryžių 

kalnui tapti vien turistinio 
lankymosi, istorinio domėji
mosi objektu ir siekį, kad bū
tų gerbiamas jo sakralumas. 
Posėdyje dalyvavęs LVK de
legatas užsienio sielovadai 
prel. E. Putrimas supažindino 
vyskupus su užsienio sielo
vados žiniomis, pristatė dva
sininkų kandidatūras užsienio 
sielovadai ir aptarė užsienyje 
dirbančių lietuvių kunigų ro
tacijos perspektyvas. 

Naujasis Lietuvos amba
sadorius prie Šventojo Sosto 
Vytautas Ališauskas lapkri
čio 7 d. įteikė popiežiui Be
nediktui XVI Lietuvos prezi
dento pasirašytus skiriamuo
sius raštus. Raštų įteikimas 
vyko pagal šiomis progomis 
naudojamą labai iškilmingą 
protokolą. Atlydėtą į Vatika
no rūmus ambasadorių pa
sveikino Popiežiaus namų 
prefektas. Palydėtas iki po
piežiaus privačios bibliotekos, 
jis pasisveikino su Šv. Tėvu 
ir jam įteikė savo skiriamuo
sius raštus. Buvo taip pat pa
sikeista kalbų tekstais. Po-

piežius pakvietė ambasado
rių privačiam pokalbiui, tru
kusiam keliolika minučių. 
Po Šv. Tėvo audiencijos jis 
buvo palydėtas trumpai mal
dos valandėlei į Šv. Petro 
baziliką. 

Vysk. Vladislovas Miche
levičius, Kauno arkivyskupi
jos augziliaras emeritas, mirė 
Kaune lapkričio 12 d., eida
mas 85-tuosius metus. V. Mi
chelevičius 1937 m. įstojo į 
Kauno jėzuitų gimnaziją ir 
baigė ją 1944 m. Studijavęs 
Kauno tarpdiecezinėje kuni
gų seminarijoje, kunigo šven
timus priėmė 1948 m. Jis dir
bo Kavarsko parapijos vika
ru, Zibalų parapijos (Kaišia
dorių vyskupija) klebonu, 
Kauno tarpdiecezinėje kuni
gų seminarijoje, 1989 m. bu
vo paskirtas jos rektoriumi, 
1991-1992 m. ėjo Lietuvos 
vyskupų konferencijos gen. 
sekretoriaus pareigas. 1996-
1999 m. buvo Kauno arkivys
kupijos augziliaras ir gene
ralvikaras. Sulaukęs 75 m. 
amžiaus, vysk. Michelevičius 
1999 m. atsistatydino iš už
imamų pareigų ir apsigyveno 
Kauno arkivyskupijos kuri
joje. Pašarvotas Kauno arki
katedroje bazilikoje, lapkri
čio 14 d. jis buvo palaidotas 
prie arkikatedros. Savo pa
moksle gedulinėse Mišiose 
arkivyskupas S. Tamkevičius 
apibūdino V. Michelevičių, 
daugelio Lietuvos kunigų 
dėstytoją studijų Kauno ku
nigų seminarijoje metais, bu
vus ypač punktualų ir nepa
prastai darbštų, puikų loty
nistą, dėsčiusį ir filosofines 
disciplinas, be to, 6 metus 
kasdien rengdavusį semina
ristams dvasines konferenci
jas. Jis - kunigo pavyzdys, 
aukštos dvasinės kultūros ir 
plačių interesų asmenybė, 
kurios didžiausias rūpestis 
buvo Bažnyčios reikalai, o 
širdis - seminarija. 

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, Kanadoje 

Šiluvos M. Marijos jubiliejaus užbaigimas 

Užbaigimas Jubiliejinių 
metų Kanadoje prasidėjo su 
atvykimu Kauno arkivyskupo 
metropolito Sigito Tamkevi
čiaus, SJ, į Torontą antradie
nį, spalio 28. Čia jam buvo pa
ruošta programa, kad galėtų 
susitikti su kuo didesniu skai
čiumi Ontario provincijos pie
tuose gyvenančių lietuvių. Jau 
kitą rytą jis aplankė Toronte 
esančius lietuvių slaugos na
mus "Labdara" ir ten aukojo 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
garbei. Tą vakarą Kanados 
lietuvių katalikų centro valdy
ba, Kanados lietuvių kunigų 
vienybė ir šių organizacijų pa
rinktas Šiluvos jubiliejaus Ka
nadoj e komitetas suruošė 
Anapilio parodų salėje arki
vyskupui priėmimą/vakarienę, 
kurios metu arkivyskupas bu
vo pasveikintas su artėjančiu 
gimtadieniu. Ta proga jam bu
vo įteiktos simbolinės Kana
dos ir Mississaugos miesto do
vanėlės. 

šaukimus ir sekuliarizacijos 
problemą. 

Lapkričio 1 rytą, kartu su 
per Kanadą keliaujančiu Šilu
vos Marijos paveikslu, arki
vyskupas nuvyko aplankyti 
Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos. Į pagrindinę 
salę, kurioje paveikslas buvo 
išstatytas, susirinko visi moki
niai, mokytoj ai, mokyklos va
dovybė ir svečiai. Mokyklos 
vedėja Virginija Zubrickienė 
pakvietė prel. E. Putrimą pri
statyti arkivyskupą. Tada aš
tunto skyriaus mokiniai per
skaitė savo sukurtą maldą Ši
luvos Marijai. Mokinės Adri
jana Maksimavičiūtė ir Nerija 
Gačionytė padeklamavo eilė
raščių. Po to mokytoj a Regina 
Simonaitienė atvedė darželi
nukus prie paveikslo, kur visi 
padėjo popierines širdeles su 
savo vardais. Pirmojo skyriaus 
mokiniai padėjo prie paveiks
lo po gėlytę. Visi kartu sugie
dojo Marija, Motinėle. Arki-

kiniuose Kanadoje. 
Lapkričio 1 popietę gau

sus būrys tautiečių rinkosi į 
Prisikėlimo parapijos salę To
ronte pasiklausyti arkivysku
po paskaitos Šiluva praeityje ir 
šiandien apie tikinčiųjų pasi
priešinimą priespaudai ir po
grindinę spaudą. Scena buvo 
puikiai papuošta Ginto ir 
Leanne Neimanų pagamintu 
Šiluvos Marijos medaliu, kuris 
per jubiliejų kabėjo Prisikėli
mo parapijos šventovėje, dailiai 
papuoštas Valerijos Siminke
vičienės gėlėmis ir palmėmis. 

Pakalbėjęs apie LKB kro
nikos leidybą ir platintojus, 
arkivyskupas trumpai palietė 
Šiluvos istoriją ir jos reikšmę 
Lietuvai ypatingai priespau
dos metu. Dabar jis deda pa
stangas, kad būtų įgyvendin
tas planas, panašus į tą, kuris 
buvo paruoštas tuoj po Pir
mojo pasaulinio karo: įkurti 
tinkamą sakralinę erdvę tarp 
Apsireiškimo koplyčios ir Ka-

Šiluvos Marijos metų rengimo Kanadoje komitetas su gerb. svečiu iš Lietuvos. Sėdi iš k. 
R. Choromanskytė, svečias Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, B. Samsonienė, dr. 
J. Čuplinskienė; stovi - Anapilio parapijos klebonas kuo. V. Staškevičius, prel. J. Staškevičius, 
V. Bireta, J. Karasiejus, A. Samsonas 

Spalio 30 rytą arkivysku
pas aukojo Šilinės Mišias Ha
miltono Aušros Vartų švento
vėj e, kur susirinko nemažas 
skaičius parapijiečių. Per Mi
šias gražiai giedojo parapijos 
choras, o po Mišių visi rinkosi 
į Jaunimo centrą gausioms su
neštinėms vaišėms ir pabend
ravimui. Vakare arkivyskupas 
susitiko su prel. E. Putrimo 
patariamuoju komitetu. 

Spalio 31 arkivyskupas 
aukojo rytines Mišias Marijos 
garbei Toronto lietuvių pensi
ninkų namuose "Vilniaus rū
mai" ir po Mišių prie kavutės 
ir užkandėlių pabendravo su 
šių namų gyventojais. Tuoj iš 
čia vyko į susitikimą su Toron
to arkivyskupu Thomas Col
lins, kuriam jis padovanojo 
Šiluvos Jubiliejaus medalį. 
Ganytoj ai dalinosi mintimis 
apie švietimą, seminarijas, pa-

vyskupas gražiai pasikalbėjo 
su mokiniais paklausdamas, 
ar jie žino, kur yra Šiluva ir 
kiek iš jų yra ten apsilankę. 
Kvietė juos visus aplankyti Ši
luvą. Jis linkėjo jiems gerai iš
mokti lietuvių kalbą ir ragino 
berniukus pagalvoti apie ku
nigystę, kad galėtų pakeisti 
senstančius išeivijos kunigus. 
Seselė Paulė mokyklos vardu 
padėkojo arkivyskupui ir pa
dovanojo mokyklos metraštį 
bei gėlių puokštę. Arkivysku
pui sugiedota Ilgiausių metų. 
Jubiliejaus Kanadoje komite
to pirmininkas A. Samsonas 
mokiniams trumpai papasa
kojo apie paveikslą. Po bend
ros giesmės Marija, Marija 
mokiniai grįžo į savo klases ir 
ten pasirašė ant lapų, kurie 
atsiras Šiluvoje su kitais para
šais, surinktais per paveikslo 
lankymąsi visuose lietuvių tel-

tedros bei pastatyti visus rei
kalingus patogumus maldi
ninkams. Tas planas jau vyk
domas. Visa reikalinga žemė 
įsigyta ir aikštė tvarkoma. Da
bar pradedama statyba infor
macijos centro ir muziejaus. 

Po paskaitos vyko muziki
nis koncertas, kurį atliko sol. 
Arūnas Radtke, pianistė Ja
nina Kuzmaitė, fleitistė Leo
nie Wall ir akompaniatorė 
Danguolė Radtke. Koncerto 
atlikėjams nusipelniusiems 
Kauno arkivyskupijai bei ju
biliejaus Kanadoje vykdyto
jams arkivyskupas įteikė pa
dėkos pažymėjimus. Dalis šių 
pažymėjimų buvo išdalinti 
vysk. Jono Ivanausko per Ka
nados jubiliejaus atidarymą 
balandžio 5 d. Anapilyje. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Rinkimai baigėsi - kas toliau? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

A. Paulauskas į seimą taip 
pat neišrinktas, ir tai išties ge
ra žinia. Lauktina, kad naująją 
valdančiąją daugumą kankins 
menka liberalų bloko drausmė 
ir mažas visuotinių posėdžių 
lankomumas. Abejotina, ar 
liberalai tinkamai vykdys labai 
užtęstas švietimo, sveikatos, 
teisėtvarkos reformas. 

Pasjansų dėliojimas savo 
keliu, o konkretūs, tautai rei
kalingi darbai- savo. V. Kubi
lius nedelsdamas imasi pasta
rųjų, ir tai teikia vilties. Jau 
atliktas bjauriausias darbas -
atsakomybės sričių - minis
terijų ir pareigybių pasidali
jimas tarp koalicijos dalyvių. 
TS-LKD tenka 7 ministerijos 
ir premjero vieta, liberalų blo
kui (A.Valinsko partiją ne
abejodamas priskirčiau libe
ralams) taip pat tenka minis
terijos ir seimo pirmininko 
vieta. Iš pirmo žvilgsnio atro
do, kad TS-LKD pagal frakci
jos dydį ( 45 seimo nariai) per 
mažai paėmė valdymo svertų 
į savo rankas, nes liberalų blo
kas turi tik 35 seimo narius. 
A. Kubilius tvirtina, kad TS
LKD paėmė svarbiausias -
valstybės ūkio ir finansų val
dymo sritis. A. Valinskas gi
nasi, kad mažiausiai du save 
išsikėlusius seimo narius pa
trauksiąs į savo frakciją. O A. 
Paulauskas V. Simuliką dele
guoja į valdančiąją daugumą 
(juk jie- socialliberalai). Taigi, 
liberalų blokas gali sustiprėti 
ir iš dalies pateisinti jiems ten
kantį valdymo svertų kiekį. 

Nerimą kelia kas kita. Li
beralams atitenka labai jaut
rios visuomenės gyvenimo ir 
Europos sąjungos paramos 
pinigais gausiai apipiltos sri
tys. Viena vertus, tai švieti
mas, kultūra ir aplinkos ap
sauga, o tai yra mūsų jaunimo 
ugdymas dorovės ir tautišku
mo dvasioje, tautinės kultū
ros, papročių ir tradicijų puo
selėjimas, kultūros ir gamtos 
paveldo vertybių restauravi
mas ir išsaugojimas ateities 
kartoms. Ir visos šios dvasinės 
vertybės paliekamos vartoto
jiškos pragmatiškos pasaulė
žiūros žmonėms, kuriems 
svarbi yra šios dienos nauda, 
pelnas, pinigai. Kita vertus, ta 
pati aplinkos apsaugos sritis 
ir ypač susisiekimo infrastruk
tūra, prie kurių daug metų 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

l Re ·urrection Rd. Toronto ON 19A G I 

nieko kito net artyn neleido 
socialdemokratai (dėl pasi
pelnymo iš Europos pinigų 
galimybių), ar neįklampins į 
korupcijos liūną liberalų? Ar 
tai nepakenks visai dešiniųjų 
koalicijai ir ar nepastatys mū
sų visų visuomenės akyse į vie
ną gretą su korumpuotais kir
kilininkais? 

Užbaigusi nemalonias mi
nisterijų ir kitų pareigybių da
lybas būsimoji valdančioji 
dauguma nedelsdama imasi 
kito labai svarbaus darbo -
2009 metų biudžeto projekto 
peržiūros, siekdama žymiai 
sumažinti jo deficitą, o tuo 

POVILAS JAKUČIONIS 
(g. 1932 m. vasario 4 d. Pajiesio 
kaime, Kauno raj.) - architek
tas, Lietuvos politinis bei vi
suomenės veikėjas. 1961 m. 
baigė Kauno politechnikos ins
titutą, inžinierius statybinin
kas, architektūros mokslų dak
taras, seimo narys, Valstybinės 
paminklosaugos komisijos na
rys ir pirmininkas, Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 
narys, Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos na
rys, Vilniaus bendrijos tarybos 
narys, LPKTS pirmininkas, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatoriai) narys. Moksli
nėj e ir periodinėje spaudoje 
paskelbė apie 200 straipsnių. 

pačiu ir infliaciją. Tačiau jau 
dabar aišku, kad šie tikslai ga
li būti pasiekiami tik labai ne
populiariais sprendimais. 
Lengva pasakyti, kad atsisa
kome visų PVM lengvatų, 
įšaldome darbo užmokestį ir 
nepagrįstai dideles socialines 
išmokas. Atsisakome nebūti
niausių investicijų, žymiai su
mažiname valdymo išlaidas. 

Visa tai verkiant būtina. 
Jei G. Kirkilo vyriausybė prieš 
metus ar dvejus bent dalį šių 
antiinfliacinių priemonių būtų 
įgyvendinusi, tai ir infliacija 
būtų du kartus mažesnė, ir 
2009 metų biudžetas būtų su-

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas fonde per 46 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijom 
Kanadoje ir ietuvoje O. min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečiad. 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. 

balansuotas. Bet dabar yra 
taip, kaip yra. 

Neveltui analitikai ir poli
tologai būsimąją vyriausybę 
jau pavadino "kamikadzių" 
vyriausybe. Įsivaizduokime, 
kokią erzelynę ir triukšmą pa
kels "konstruktyvioji opozici
ja" dėl tokių naujo seimo ir 
naujos vyriausybės sprendi
mų. Kaltins, kad dešinieji visą 
ekonomikos nuosmukio naštą 
sukrauna ant dirbančiųjų ir 
pensininkų pečių. Nenutylės 
jie ir prieštaringo naujosios 
Energetikos ministerijos stei
gimo fakto. Nenorės prisipa
žinti, kad jie patys tokią si
tuaciją sukūrė savo neveikimu 
arba savanaudiška veikla. 

Tik pagalvokime, ką tai 
reikštų visų PVM ir GPM 
lengvatų panaikinimas. Pir
miausia - valstybės biudžetas 
gautų apie l mlrd. Lt, o "Sod
ros" biudžetas - apie 0,5 mlrd. 
Lt papildomų pajamų. Bet 
vaistai ir šiluma papildomai 
pabrangtų dar apie 10%. Ži
nome, kam skaudės labiau
siai. Ir kam reikia padėti vėl 
iš to paties biudžeto. 

Intelektualai, kūrėjai, ne
tekę darbo pagal autorines 
sutartis, pasijus lyg šaltu van
deniu žiemą apipilti. Žinoma, 
dabar lengvatas ir pašalpas 
vaikams gauna net ir labai tur
tingi žmonės, bet norint pa
dėti tik tiems, kam iš tiesų rei
kia, taip pat prireiks nemažų 
administravimo išlaidų. Be to, 
socialinių išmokų apkarpy
mams priešinasi prezidentas 
Valdas Adamkus. Matome, 
kad tarp gerų pasiūlymų yra 
ir prieštaravimų, kuriuos 
įveikti nebus lengva. Gerų 
sprendimų viltį stiprina tik 
būsimo premjero A. Kubiliaus 
1999-2000 metų patirtis, kai 
panašios problemos, nors ir su 
skausmu, bet buvo įveiktos. 
Koalicijos partneriams prita
rus krizės įveikimo planui tuoj 
pat bus siekiama rašyti nau
josios vyriausybės programą. 

Tik po to, kai prezidentas 
V. Adamkus patvirtins naujos 
vyriausybės sudėtį, naujas sei
mas pritars vyriausybės prog
ramai ir ministeriai prisieks 
seime, naujoji V. Kubiliaus vy
riausybė gaus įgaliojimus pra
dėti darbą, o laikinoji G. Kir
kilo vyriausybė bus paleista. 
Procedūros gali užtrukti iki 
šv. Kalėdų. Linkime naujajai 
vyriausybei sutartinio darbo 
tautos ir valstybės gerovei. 

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

$675 + 
oro uosto mokesčiai apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinkf 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4K2 

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

Fax 416-221 -4885 
gabriele@bdt.ca~ ONT REG . 03228277 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prisiekė seimo nariai 
Lapkričio 17 d. darbą 

pradėjo 2008-2012 m. ka
dencijos seimas. Pirmajame 
naujojo seimo posėdyje Kons
titucinio teismo pirmininkas 
Kęstutis Lapinskas priėmė 
138 parlamentarų iš 141 
priesaiką. 

Išrinktieji parlamentarai 
Juozas Imbrasas, Raimun
das Alekna bei Daiva Tamo
šiūnaitė-Budrė atsisakė savo 
mandatų. Į jų vietas seime 
pretenduoja "tvarkietis" Dai
lis Alfonsas Barakauskas, 
konservatorė Rūta Rutke
lytė bei Tautos prisikėlimo 
partijos atstovas Aleksand
ras Sacharukas. 

Didžiausią frakciją turės 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai su 
45 mandatais, antri liko so
cialdemokratai su 25 man
datais. Pirmą kartą rinki
muose dalyvavusi Tautos pri
sikėlimo partija gavo 16 
mandatų, bet prie jų frakci
jos prisijungti ketina du sa
varankiškai save iškėlę sei
m ūnai. 15 vietų naujajame 
seime turės partija "Tvarka 
ir teisingumas", 10 - "Darbo 
partijos+jaunimo" koalicija, 
11 - Lietuvos liberalų są
jūdis, Liberalų ir centro są
junga gavo 8 mandatus, bet 
prie jų frakcijos jungiasi vie
nas pats save iškėlęs atsto
vas. Po tris mandatus gavo 
Lietuvos lenkų rinkimų ak
cija bei Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjunga, vieną -
Naujoji sąjunga. 

Seime dirbs 57 ankstes
nių kadencijų nariai. Vie
nintelis be pertraukos dir
bantis nuo pat nepriklauso
mybės atkūrimo - buvęs 

seimo pirmininkas, vicepir
mininkas socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas, kuris sei
me dirbs jau 6-tą kadenciją. 

Naujas seimo pirmininkas 

Lapkričio 18 d. naujuo
ju seimo pirmininku išrink
tas Tautos prisikėlimo parti
jos vadovas Arūnas Valins
kas. Penktame (slaptame) 
balsavime už jo kandidatūrą 
balsavo 79 seimo nariai, 58 
buvo prieš. 

Paskelbtas frakcijų susi
kūrimas. Veiks TS-LKD, Li
beralų sąjūdžio, Liberalų ir 
centro sąjungos, Socialde
mokratų partijos, Tautos pri
sikėlimo partijos, Darbo 
partijos, Tvarkos ir teisingu
mo frakcijos ir Mišri seimo 
narių grupė. Frakcijų seniū

nais išrinkti Jurgis Razma, 
Audrius Endzinas, Artūras 
Zuokas, Zigmantas Balčytis, 
Laimontas Dinius, Viktoras 
Uspaskichas, Valentinas Ma
zuronis. Mišriai seimo narių 
grupei vadovaus Antanas 
Baura. 

A. Valinsko pavaduoto
jomis tapo valdančiosios sei
mo TS-LKD frakcijos narė 
Irena Degutienė ir opozici-

jos atstovė, Darbo partijos 
frakcijos seniūno pavaduo
toja Virginija Baltraitienė. 

Seimo frakcija Tvarka ir 
teisingumas pasiskelbė opo
zicine frakcija. Tai trečioji 
opozicinė frakcija naujame 
seime. Anksčiau opozicinė
mis pasiskelbė Socialdemok
ratų partijos ir Darbo parti
jos frakcijos. 

Mokesčiai - 20% 
Naujoji koalicija susita

rė, kad visiems mokesčiams 
bus taikomas vienodas 20% 
tarifas. Tokiu tarifu bus ap
mokestintas gyventojų paja
mų, pelno ir pridėtinės ver
tės (PVM) mokestis, taip pat 
bus panaikintos visos PVM 
lengvatos, išskyrus iki kito 
rudens liekančią lengvatą 
šildymui, taip pat kitos mo
kestinės lengvatos. Be to, 
apkarpomos ir socialinės iš
mokos - dalis šeimų neteks 
vaiko pinigų. Šie pinigai dar 
bus mokami visiems vaikams 
iki trejų metų, o vyresni vai
kai juos gaus tuomet, jei pa
jamos vienam šeimos nariui 
nesieks 1050 litų. 

Būsimasis premjeras And
rius Kubilius teigia, kad toks 
mokesčių taikymas galios 
maždaug dvejus metus, kol 
bus įveikta krizė ir subalan
suotas valstybės biudžetas. 
Vis dėlto jei gyvenimas pa
gerės, PVM tarifas bus su
mažintas anksčiau. 

Tad nuo 2009 m. sausio 
pagal įprastas darbo sutartis 
dirbantiems žmonėms gy
ventojų pajamų mokestis su
mažės nuo 24% iki 20%, iš 
jų 5% bus skiriami sveikatos 
draudimui. Anot kandidato 
į finansų ministerius Algirdo 
Semetos, taip bus sukurta 
savarankiška sveikatos drau
dimo sistema. Tikimasi, kad 
antikrizinis mokesčių planas 
padės subalansuoti biudžetą 
ir išvengti valstybės bankroto. 

Žada įveikti krizę 
BNS žiniomis, naujoji 

koalicija pareiškia, kad Lie
tuva atsidūrė ekonominėje 
krizėje ir dideliu greičiu lekia į 
nuosmukį. Valdžios sekto
riaus deficitas 2009 m. vietoj 
planuotų 2.7% bendrojo vi
daus produkto (BVP), arba 
2. 7 bln. Lt, galėtų išaugti iki 
daugiau kaip 4% BVP. Šie
met vietoj planuotų 0.5% 
BVP jis gali siekti 2.5-3% 
BVP. 

Siekdama užtikrinti mak
roekonominį šalies stabilu
mą ir išbristi iš krizės, ap
saugoti socialiai jautrias sri
tis bei vykdyti ansktesnius 
įsipareigojimus, centro-deši
nės koalicija sukūrė krizės 
įveikimo planą. Bendras šios 
reformos efektas - iki 2 bln. 
Lt pajamų, o plano finansinis 
efektas - iki 5.3 bln. Lt. Dabar 
valstybės biudžete trūksta 
daugiau nei 1.5 bln. Lt. RSJ 
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RAMŪNĖ JONAITIENĖ 

KLB suvažiavime š.m. 
spalio 25 d. buvo sudaryta ga
limybė visiems, besidomin
tiems lietuviška veikla, būre
liuose diskutuoti įvairiomis 
temomis. Po diskusijų būre
liuose išsakytas mintis ar išva
das pateikė klausimų siūlyto
jai. Buvo filosofinių svarsty
mų pvz. Kodėl likti lietuviu? 
(Rimas Slavickas: esame lie
tuviai todėl, kad esame dalis 
Lietuvos; tėvai įdiegia norą 
likti lietuviais. Noras išlaikyti 
tautybę turi būti širdyje. "Esu 
lietuvis, kai jaučiuosi lietu
viu"), svarbu priimti naujai 
atvykusius ar naujai veikian
čius į savo grupes. Kas yra lie
tuvybė? Algirdas Vaičiūnas 
priminė, kad jaunoji karta turi 
dvigubą pareigą lietuvybės iš-
laikyme. Senosios kartos lie
tuvius jungė patriotiškumas, 
jie buvo priversti trauktis iš 
Lietuvos arba būtų buvę iš
tremti į Sibirą. Tuutiškumas 
jiems yra lengvai supranta
mas, jis pradedamas šeimoje, 
ir ne vien tik lietuvių kalba. 
Patriotiškumas puoselėjamas 
ir mokykloje, ir organizacijo
se, ypač ten, kur yra parapi
jos. Svarbi yra vadovų įtaka 
jaunimui. Reikia pasimokyti 
iš veiklos pradininkų. 

Kaip sulėtinti išeivių nu
tautėjimą Kanadoje? - klausė 
Vytautas Kulnys. Geriausia 
yra gyventi ten, kur yra dau
giau lietuvių. Dabar Vakarų 
Kanadoje yra daugiau darbų, 
todėl daugiau lietuvių ir tel
kiasi, pavyzdžiui, Kalgaryje. 
Būtina žvelgti į savo veiklą 
kritiškai, matyti savo klaidas. 
Kodėl neiilaikome jaunimo sa
vo veikloje? Jaunimą reikia 
skatinti važiuoti į Lietuvą, 
jiems "neskaityti paskaitų", o 
puoselėti jų dalyvavimą šokių 
ir dainos ansambliuose. 

Apie būrelį, kuris norėjo 
nagrinėti, kaip įjungti ir pri
traukti lietuviikai nekalbančius 
į veiklą, ir kĮf galima išmokti. ii 
mažėjančių LB apylinkių? Joa
na Adamonytė pranešė, kad 
pasidalinus nuomonėmis, išryš
kėjo svarba organizatoriams 
nebijoti keisti veiklos, nes da
bar žmonių skaičius yra ribo
tas, o senųjų veikėjų reikalavi
mai nėra pritaikyti dabarčiai. 
KLB veiklos kontekste reiktų 
užtikrinti, kad visi žiniaraščiai 

KLB diskusijų išvados 
pasiektų visas apylinkes. Ži
niose galima pasidalinti nau
jienomis, pvz., apie naujas 
CD/DVD plokšteles. Kiek
viena apylinkė KLB suvažiavi
me turėtų pasidalinti apie sa
vo patiriamus sunkumus, kar
tu su visais ieškoti išsprendi
mo galimybių. 

Kultūrinės srities reikalai 
buvo diskutuojami kartu su 
veiklos finansavimo klausimu. 

institucijoms, kurios remia 
veiklą, tačiau kas bus, kai ne
bus KĄ remti? Įdomi pastaba, 
kad Kanados lietuvių fondas 
dabar gauna žymiai mažiau 
paramos prašymų, negu prieš 
5 metus. 

Petras Meiklejohn aptarė 
vadinamą infrastruktūros te
mą. Reikia apgalvoti patalpų 
veiklai išsaugojimą, įsigijimą 
ten, kur jų nėra, arba pardavi-

laikinėmis priemonėmis pa
skleisti žinią apie Lletuvą, su
dominti kanadiečius, tada jau
nimas irgi didžiuosis savo šak
nimis. Norint pritraukti lietu
vius į veiklą, jiems ji turi būti 
įdomi ir kokia nors prasme 
reikalinga. Visi turi jaustis pri
imami į lietuvišką šeimą, kad 
ir anglų kalbą reiktų vartoti, 
sakė Daiva J augelytė ir Žiba 
lgnatavičienė. 

Dalis dalyviq ir garbės sveliq KLB XX Krašto tarybos sesijoje š.m. spalio 25 d. Anapilyje, 
Misslssaugoje. Priekyje Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė ir g. konsulas Liudas Matokas 

Romo J onušonio grupės tei
gimu, ir dabartinės, ir ateities 
kultūrinės veiklos pagrindas 
yra ir bus tautiniai šokiai ir 
daina. Žiūrovų ir vaikų-daly
vių mažėja. Ką daryti? Tui pir
mas klausimas. Ansamblius 
spaudžia finansiniai sunku
mai, pvz., kai kurie turimo
kėti už salių nuomą, valymą. 
Mokytojai negauna jokio atly
ginimo. Kur gauti pinigų už 
nuomq? KLB Kultūros komi
sijai siūlymas būtų sukviesti 
kultūrininkų suvažiavimą šo
kių, dramos, chorų vadovams 
pasidalinti savo rūpesčiais. 

Visas organizacijas en
giančiu klausimu "kaip finan
suoti lietuvišką veiklą?" kalbė
jo Paulius Kuras. Veikėjams 
tenka daug ką apmokėti iš sa
vo kišenės, bet tėvai nejaučia 
reikalo už savo vaikų lietuviš-
ką veiklą mokėti - nors nor
maliai priima apmokėjimą 
vaikų baleto pamokų arba 
"hockey" klubo mokesčio. 
Kas atsitiks, kada niekas nebe
važiuos į lietuviikas patalpas? 
Kokia bus pasekmė ateinan
čios kartos veiklai? Dėkojama 

mą. Finansų šaltiniai mažėja, 
o jaunesnių kartų Kanados 
lietuviai neaukoja veiklos tiks
lams. KLB valdybai, kaip veik
los koordinatorei, apylinkės 
pirma turi nuspręsti, ko jos no
ri, ir pranešti, ko joms reikia, 
kąjos nori pasiekti savo bend
ruomenėje, kiek reiktų lėšų 
įgyvendinti savo užsibrėžtus 
tikslus. 

Tulevizijos ir marketingo 
(lietuvių/Lietuvos išgarsini
mui) srityje Algis Statkevičius 
aptarė galimybę atidaryti lie
tuviškas laidas per Omni2 ka
nalą. Ar Kanados valdžia vėl 
finansuotų tokias TV laidas, 
kaip "Tuli-arti". Yra galimybė 
atidaryti internetinį "greitą" 
TV kanalą, pvz. per "youtu
be" perduoti filmuotus rengi
nius, daryti jų santraukas, pa
rodyti kas mes esame. Reikėtų 
sukurti dokumentinį filmą 
apie pirmuosius lietuvius Ka
nadoje, apie jų archyvus. Pro
jekto globėjas galėtų būti 
KLB, finansavimui paramos 
prašyti Kanados valdžios. 

Lletuvos/lietuvybės rekla
mai (marketing), reikia šiuo-

Informacijos pasikeitimui 
reikia prisitaikyti prie dabarti
nių laikų ir pasinaudoti naujo
mis priemonėmis, pvz., inter
netu, nes tai yra spaudos atei
tis, teigė Ramūnė Jonaitienė. 
Spauda susidomėjusių būre
lyje kalbėta apie spausdintos 
medžiagos įrašymą į garsa
plokštes, kad pablogėjus vy
resniųjų regėjimui jie galėtų 
klausytis straipsnių ir žinių 
lietuviškais klausimais. Tuip 
pat gvildenti švarios lietuvių 
kalbos išlaikymo spaudoje iš
šūkiai. 

Apie jaunimą ir švietimą 
nuomonių santrauką pateikė 
Rūta Samonytė. Jos grupės 
manymu, švietimo tikslas yra 
ir tobulinti jaunimo lietuvių 
kalbą, ir suburti jaunimą. Juos 
reiktų grupuoti mokymui pa
gal sugebėjimus, ne skyrius. 
Stipendijos vykimui į Lletuvą 
kalbos kursams paskatintų 
jaunimą. O čia, Šiaurės Ame
rikoje, būtų naudingi vadova
vimo ir lietuvių kalbos pasito
bulinimo kursai jaunimui. 
Bandant pritraukti ir "vyresnį 
jaunimą", kviesti močiutes ir 

senelius, vežančius vaikaičius 
į lituanistines mokyklas ten 
likti, pasakas skaityti ar kitaip 
prisidėti prie vaikų mokymo. 

lietuvių kalbos išlaikymo 
klausimu būrelį sudarę ketu
rios motinos pabrėžė, kad vai
kus nuo gimimo galima mo
kyti lietuviškai net ir angliškai 
kalbančioje (mišrioje) šeimo
je, vartojant CD plokšteles, 
įvairias vaizdo priemones. 
Statistika rodo, kad vaikas gali 
priprasti vartoti net tris kalbas 
nuo mažens, ne tik vieną ar 
dvi. 

Kodėl jaunimas vengia 
lankytis lietuvifkose parapijo
se? klausė Irena Ross. Pasi
girsta nuomonių, kad dvasiš
kiai labiau kreipia dėmesį į 
vyresniuosius parapijiečius -
šie daugiau ir aukoja. Vyres
nieji nėra tolerantiški jauni
mui, piktinasi dėl jų išvaizdos 
arba kalbos. Jaunimas atpra
tęs aukoti, jaučia, kad parapi
jose senoviška tvarka, nėra 
aktualesnio požiūrio lietuviš
kose parapijose, šalia liturgi
nių ritualų. Bendravimas su 
kitu jaunimu juos gali pa
traukti. Jaunimo, mišrių šei
mų Mišios šeštadienio vakare, 
judresnė muzika galėtų turėti 
teigiamą įtaką jų lankomu
mui. Tėvai pranciškonai Lle
tuvoje moka prieiti prie jau
nimo. Diakonams, klebonams 
reikia šiltai priimti naujas, 
jaunas ir mišrias šeimas, kad 
jos nesijaustų atstumtos. Ko
dėl evangelistai (evangelicals) 
yra populiarūs? Nes jų dvasiš-
kiai ir parapijiečiai patys nuo
lat stengiasi prijungti naujų 
narių (outreach) ir skelbia ži
nias apie savo tikėjimą. 

Diskusijų eigoje klausimų 
padaugėjo! Tučiau jie naudin
gi norint žengti naujus žings
nius, norint ištirti, kokia yra 
veiklos esmė, ir pasiruošti to
kiai veiklai, kokia ji bus atei
tyje. Ar veiksime pagal seną 
tvarką, tik iš įpratimo, tik iš 
pareigos? Jaunesnės kartos 
tikrai to nedarys. O gal veiksi
me, nes jaučiamės lietuviais, 
ir be lietuvybės nesijaučiame 
pilnai savo gyvenimo galimy
bes atliekantys. Norėdami tei
giamos veiklos, organizatoriai 
turės išnagrinėti, ko tikisi jų 
nariai, kas yra jmanoma, kaip 
ir kur galima rasti tiems po
reikiams patenkinti priemo
nių ir reikiamų lėšų. 

Palaikė Obamą 
Lapkričio 4 d. JAV pilie

čiai išrinko 44-ąjį savo šalies 
prezidentą. Tik pasaulio pa
baiga galėtų sutrukdyti sausio 
mėn. 20-ąją JAV vadovu tapti 
47-erių m. amžiaus Illinois 
valstijos senatoriui Barack 
Obama. Čikagos priemies
čiuose užaugęs pirmasis JAV 
istorijoje juodaodis preziden
tas nurungė savo pagrindinį 
varžovą respublikonų kandi
datą Arizonos senatorių John 
McCain įtikinama persvara. 
Rinkimai susilauk.ė didžiulio vi
suomenės susidomėjimo, prie 
balsadėžių atėjus apie 64% 
balsavimo teisę turinčių ame-

rikiečių. Neatsiliekant nuo jų, 
ir JAV pilietybę turintys lietu
viai, atrodo, itin aktyviai bal
savo renkant Amerikos prezi
dentą. Kiek teko girdėti, lap
kričio 4-osios išvakarėse ne 
vienas mūsiškių buvo pasiry
žęs žūtbūt balsuoti už savo re
miamą kandidatą. 

Ką norėjo matyti vado
vaujant JAV nuo ateinančių 
metų, mūsų tautiečių nuomo
nės gerokai skyrėsi. Ko gero, 
pašlijusi JAV ekonomika, skan
dalingai nepopuliarūs karai 
Irake bei Afganistane ir gero
kai smukęs nueinančio nuo 
arenos JAV prezidento G.W. 

Bush autoritetas stipriai at
šaldė respublikonišką visų 
kartų lietuvių entuziazmą. 

Tud didelė dalis mano kal
bintų Amerikos lietuvių ren
gėsi šiuose rinkimuose palai
kyti demokratų kandidatą B. 
Obamą. 

Savo pirmojoje po rinki
mų kalboje Čikagos "Grant 
Park" B. Obama pabrėžė, kad 
"šįvakar pas mus atėjo per
mainos: jeigu dar yra abejo
jančių, kad Amerikoje viskas 
įmanoma, kad šios šalies kū
rėjų svajonės vis dar gyvos, 
kad čia yra demokratijos jėga, 
šiandien mes visiems pateikė.. 

Išrinktasis JAV prezidentas Barack Obama po rinkimq per
galės sveikina rėmėjus 

me atsakymą". Čia pat būsi- sibūrę aplink radijo aparatus 
masis JAV prezidentas nepa- užmirštuose pasaulio kam.pe
rniršo ir Amerikos ryšių su ki- liuose - mūsų istorijos yra in
tomis pasaulio šalimis: "Visi dividualios, bet likimas bend
tie, kurie dabar stebi šitai už ras". (Straipsnis sutrumpin
mūsų šalies ribų, tie, kurie su- tas. Red.) LR. Misevičius 



Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, Kanadoje 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Tuip pat buvo įteikti Jubi
liejaus medaliai Prisikėlimo 
parapijos ir Lietuvos kanki
nių parapijos kunigams, kaip 
padėka už jų parapijiečių pa
ramą Kauno arkivyskupijos 
istaigoms bei Šiluvai ir jos ju
biliejui. Oficialioji popietės 
dalis užbaigta bendromis gies
mėmis Šiluvos Marija ir Dan
gaus Karaliene. Parapijos kavi
nėj e buvo suruoštos vyno ir 
užkandėlių vaišės. Arkivysku
pui sugiedota Ilgiawių metų. 

Lapkričio 2 - pagrindinė 
jubiliejaus Kanadoje užbaigi
mo diena. Rytinę sumą arki
vyskupas aukojo Prisi.kėlimo 
šventovėje. Po pietų jis atvyko 
i Lietuvos kankinių parapiją 
Mississaugoje užbaigimo Mi
šioms. Nors buvo Vėlinių die
na, bet buvo gautas Turonto 
arkivyskypijos leidimas aukoti 
Mišias Šiluvos Marijos gar
bei. Šią tradicinę Kapinių lan
kymo dieną šventovę sausa
kimšai pripildė tikintieji. Cho
rui, kurį vedė Vytas Balyta ir 
Deimantė Origutienė, pradė
jus giesmę Nenulenk nuo ak
mens, o Marija„. prasidėjo ei
sena: vėliavos, kurias tvarkė 
Vytautas Pečiulis, Mišių pa
tarnautojai - Rimas Rėkus, 
Viktoras Maksimavičius, Li
nas Alek.nevičius ir Audrius 
Ažubalis, zakristijonas - Vin
cas Baliūnas su smilkalais, ku
nigai - Augustinas Simanavi
čius, OFM, Vytautas Staške
vičius, Audrius Šarka, OFM, 
Kazimieras Kaknevičius, pre
latai - Edmundas Putrimas ir 
Jonas Staškevičius, diakonai 
- Bernardas Beliekas, OFM, 
ir dr. Kazimieras Ambrozaitis, 
Thronto augziliaras - vysk. 
John Boissonneau ir arkivys
kupas Sigitas Tumkevičius. Po 
jų buvo nešamas per visus lie
tuvių telkinius Kanadoje ke
liavęs ir j pr~ kelionės vie
tą sugrįžęs Šiluvos M. Marijos 
paveikslas, kuri dabar nešė 
Turonto aukštesniųjų lituanis
tinių kursų mokiniai Skaidra 
Puodžiūnaitė, Emilija Pute-

rytė, Matas Sungaila ir 'Ibmas 
'Ihlssow. Tuip pat buvo atneš
ta Kanados Jubiliejaus vėlia
va, kurią nešė komiteto pir
mininkas Antanas Samsonas. 
Prie padėto paveikslo gėles ir 
palmes meniškai sud~jo Vale
rija Siminkevičienė. Sventovė 
ir pagrindinio tako suolai bu
vo gražiai išpuošti spalvin
gomis gėlėmis Lietuvos kan
kinių parapijos Katalikių mo
terų draugijos skyriaus. 

Pradžioje Mišių arkivys
kupas pasveikino visus atvy
kusius, o Kanados lietuvių ku
nigą vienybės pirmininkas ir 
komiteto narys kun. Vytautas 
Staškevičius pasveikino arki
vyskupą. Turonto augziliarą, 
garbės svečius ir visus, kurie 
susirinko išreikšti savo padė
ką Dievo Motinai už mūsų tė
vynės globą ir pakvietė Tu
ronto augziliarą tarti žodį. 
Vysk. Boissonneau, pasveiki
nęs arkivyskupą, priminė vi
siems, kad M. Marijos apsi
reiškimas Šiluvoje buvo pir
masis Europoje ir pasidžiau
gė, kad jubiliejus švenčiamas 
ir Kanadoje. 

Mišių skaitinius skaitė Tu
resė Pargauskienė iš Delbi. 
Atliepiamąją psalmę giedojo 
sol. Rimas Paulionis su choru. 
Evangeliją skaitė diakonas dr. 
Kazimieras Ambrozaitis. Sa
vo pamoksle arkivyskupas 
kalbėjo apie Šiluvos Mariją ir 
jos reikšmę Lietuvai bei visam 
pasauliui. Skatino visas lietu
vių šeimas įsigyti ir namuose 
iškabinti Šiluvos Marijos pa
veikslus, kad kasdien jie būtų 
matomi, primintų Dievo Mo
tinos apsireiškimą Lietuvoje, 
ir kiekviena šeima galėtų na
muose prie jų kartu melstis. 
Tuip pat prisiminė visų miru
sius. Mišių pabaigoje komi
teto pirm. Antanas Samsonas 
simboliškai perdavė paveikslą 
ir Kanados Jubiliejaus vėliavą 
arkivyskupui, kad nuvežtų į 
Šiluvą, ir įteikė arkivyskupui 
Tamkevičiui bei vysk. Bois
sonneau po žymenį šio jubilie
jaus prisiminimui. Po arkivys
kupo palaiminimo iškilmin-
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gos Mišios buvo užbaigtos 
giesme Sveika Marija. Po Mi
šių vyko mirusių Lietuvos 
konsulų Kanadoje pagerbi
mas šv. Jono lietuvi'Ų kapinė
se. Prie a.a. dr. Jono Žmui
dzino kapo stovėjo Turonto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
sargyba. Žodį prie kapo tarė 
Lietuvos ambasadorė Kana
doje Gintė Damušytė, o arki
vyskupas Sigitas Tumkevičius 
sukalbėjo maldą. Sekmadie
nio rytą buvo aplankytas ir 
a .a. konsulo Vytauto Gylio 
kapas Parklawn kapinėse, kur 
ambasadorė tarė žodi ir prel. 
E. Putrimas sukalbėjo maldą. 

Po iškilmių, būrys rengėjų 
ir garbės svečių rinkosi i Lie
tuvos kankinių parapijos .kle
boniją užkandžiams ir pabend
ravimui. Arkivyskupas skati
no, kad kitais metais, kai bus 
švenčiamas Lietuvos tūkstant
metis, Kanados lietuviai su
ruoštų ir religine; tų iškilmių 
dalį. 

Lapkričio 3 arkivyskupas 
turėjo grįžti j Lietuvą. Po ryti
nių Mišių jis pašventino dar 
vieną Šiluvos Mergelės Mari
jos paveikslo kopiją, kuri tik
riausiai ras sau vietą ŠV. Jono 
lietuvių kapinių koplyčioje. 
Tuo msibaigė š.iiuvos Marijos 
jubiliejus Kanadoje. Arkivys
kupas pranešė, kad vyks de
legacija iš Kauno arkivysku
pijos i Romą, kur lapkričio 23 
d. Maria Maggiore bazilikoje 
prie "Salus Populi Rom~ni" 
Marijos paveikslo, kurio Silu
vos Marijos paveikslas yra 
kopija, bus aukojamos Mišios 
ir tuo užbaigiamas Lietuvoj 
švęstas Šiluvos jubiliejus. Į šią 
šventę arkivyskupa~ buvo 
prašomas nuvežti ir Siluvos 
Jubiliejaus Kanadoje vėliavą, 
kad ji atstovautų visiems Ka
nados lietuviams. Reikia tikė
tis, kad jubiliejus tiek Kana
doje, tiek Lietuvoje nebus tik 
vienkartinis paminėjimas Die
vo Motinos, bet bus pradžia 
tikro dvasinio atsinaujinimo. 

ŠllUfot Marijos jubiliejaus 
Kanadoje spaudos tarnyba 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 
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Vadovautis patirtimi 
Kanados kon1el"t'lltorių 

partijos atstovų konferend· 
ja jvyko Vinipege. Joje buvo 
pasveikinti naujai išrinkti 
parlamento nariai ir naujo
sios konservatorių vyriausy
bės vadovai, apsvarstyta vals
tybės finansinė, ekonominė 
padėtis. Ministeris pirminin
kas S. Harper savo sveikini
mo kalboje visus partijos na
rius paragino savo darbe va
dovautis ne ideologija, bet 
praktine patirtimi, siekti visų 
partijų bendradarbiavimo, 
sprendžiant dabartinius eko
nominius sunkumus. Kana
dos finansų ministerio J. F1a
herty nuomone, mažinant 
būsimo biudžeto skolą, vals
tybė gali parduoti varžytinė
se dalį turimos nekilnojamo
sios nuosavybės, turi riboti 
valdymo išlaidas, sulėtinti 
lygiavos fondo išmokėjimus 
provincijoms, sustabdyti at
lyginimų didinimą. 

Kanados pramonu mi· 
nisteris T. Oement ir Onta
rio ekonomikos ministeris li
beralas M. Bryant vyksta į 
Vašingtoną, tikėdamies~ kad 
vieningos pastangos padės 
išsaugoti dešimtims tūkstan
čių žmonių darbą bei jmo
nes. 1ačiau jie nekalba apie jo
kią vyriausybės paramą žlun
gančiai pramonei, bet tik 
apie paskolą gamybos pagal 
šiuolailrinius reikalavimus at
naujinimui. 'Thčiau dabarti
nė JAV vyriausybė nelinkusi 
kuo nors padėti automobilių 
gamintojams. Kokie nors su
sitarimai galimi tik su naują
ja B. Obamos vadovaujama 
demokratų vyriausybe. 

Ontario provincija pa
rengė griežtesnes vairavimo 
taisykles jauniems pagal am
žių ir pirmamečiams vairuo
tojams. Pagal jas jauniems 
vairuotojams iki 21 metų bus 
griežtas pažeidimas, jei vai
ruotoj o kraujuje bus rastas 
bet koks alkoholio kiekis. 
Taip pat jiems draudžiama 
vežti daugiau nei l jaunuoli, 
turintį 19 ar mažiau metų. 
Tus pačios taisyklės galioja 
ir pirmus metus vairuojan
tiems. Neseniai autoįvykiuo
se žuvusių jaunų žmonių skai
čius ir aplinkybės paskatino 
priimti griežtesnius reikalavi
mus. Jauni 16-24 metų žmo
nės valstybėje sudaro tik 9% 
vSĮ gyventojų, bet šiai amžiaus 
grupei tenka ketvirtadalis 
visų mirtinų autonelaimi'Q. 

Nuamt teritorijos par· 
lamentu savo vadove išrin
ko Evą Ariak, buvusią kal
bos įstaigos pareigūnę, me
no dirbinių parduotuvės sa
vininkę. Eva Ariak, keturių 
vaikų mama, pirmoji moteris 
išrinkta teritorijos vyriausy
bės vadove. Rinkimus ji lai
mėjo pasisakydama prieš ko
rupciją, savanaudiškumą ir 
neveiklumą, pažadėjusi vie
šą atsiskaitomybę ir vieningų 
sprendimų siekimą. Nunavit 
teritorija buvo įsteigta 1999 

m. Tui jau tretieji parlamento 
ir vyriausybės rinkimai. 

Kanados tmesanrs įstai· 
go11 įspėja, kad yra siunčiami 
apgaulingi laiškai paštu arba 
elektroninės žinutės. Jose 
gavėjai Kanados mokesčių 
inspekcijos vardu (CanadaRe
venue Agency) prašomi už· 
pildyti T-2 formos kopiją, 
pateikti savo paso duomenis 
ir žinias apie asmeninius fi
nansus ir nurodyti banką ad
resus. Šių laiškų siuntėjų at
galinis adresas rodo, kad jie 
siunčiami ne iš Kanados. Ka
nados mokesčių inspekcija 
jokių laiškų ar elektronini11 
žinučių nesiunčia. Ji prašo 
visus, gawsius laiškus su ins
pekcijos adresu, juos numes
ti į šalį arba pranešti polici
jai, padėti užkirsti kelią įžū
liam sukčiavimui. 

Kanada nutarė Prancū
zijos teisėsaugos įstaigoms 
perduoti libaniečių kilmės 
kanadietį, Otavos universi
teto sociologijos profesorių 
Hassan Diab. Prancūzijoje 
jis kaltinamas sinagogos su
sprogdinimu 1980 m. Įvykio 
metu žuvo trys prancūzai ir 
vienas žydas. H. Diab tvirti
na, kad jis nekaltas, tai poli
cijos darbo apsirikimas. Ka
nados teisėsaugos įstaigos, 
atsisako skelbti bet kokią iš
samesnę informaciją. 

Kanados gyventojams 
vis labiau patinka prekyba 
neišeinant iš savo namų. 
Kaip praneša statistikos tar
nyba, per pastaruosius dve
jus metus daugiau kaip 60% 
padidėjo prekyba internete. 
Praėjusiais metais tokiu bū
du norimų prekių įsigyta 
daugiau kaip už 12 bln. dol. 
'Dup 8.4 min. pirkėjų gausiau
sia 25-34 m. amžiaus grupė, 
didžiausia elektronikos pa
slaugų ir rūšių vartotoja. 
Daugiau kaip trečdalis elekt
roninių pirkėjų - jaunuoliai 
(16+ ). Elektroninė prekyba 
populiariausia Albertos pro
vincijoje, ja naudojasi beveik 
pusė gyventojų. Labai daug 
kanadiečių, prieš pirkdami 
prekes parduotuvėse, inter
neto prekybos tinklalapiuose 
susirenka norimą informa
ciją apie būsimus pirkinius. 
Nuo prekybos internete juos 
sulaiko baimė dėl elektroni
nių asmeninių duomenų 
(kredito kortelių) vagysčių. 

Kanada pirmoji iš pasi
turinčių valstybių (G-8) pra
deda prekybos be muito mo
kesčių pertvarką. Planuoja
ma didinti tokių prekyviečių 
skaičių oro ir žemės pasienio 
punktuose, mažinti preky
bos apribojimus. Per metus 
dabartinių be muito mokes
čių prekybos imonių apy
varta siekia 300 min. dol. Pa
gerinus prekių įvairovę, pa
naikinus draudimus pre
kiauti visokiais, ne tik Kana
dos gaminiais, planuojama 
gauti papildomai 50 mln. 
dol. pelno. SK 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
PAVELDO 

IŠSAUGOJIMAS 
Ūkio ministeris V. Na

vickas lapkričio 11 d. patvir
tino 50 kultūros paveldo iš
saugojimo projektų, kuriems 
numatoma skirti 241.1 mln. 
litų. Anot Ūkio ministerijos 
pranešimo, iš šios sumos 
215.7 mln. litų sudarys 2007-
2013 m. Europos sąjungos 
struktūrinės paramos lėšos 
ir 25.4 mln. litų iš valstybės 
biudžeto. Pinigai bus skirti 
labiausiai turistus dominan
tiems objektams - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
pilims ir dvarams, milita
ristinio paveldo objektams 
bei lankomiems muziejams: 
Palangos gintaro muziejui, 
Palangos botanikos parkui, 
V. lnto akmenų muziejui, 
Valstybiniam Kernavės kul
tūriniam rezervatui ir kt. Fi
nansinę paramą taip pat nu
matyta skirti 3 objektams iš 
Jono Pauliaus 11 piligrimų 
kelio programos: Marijam
polės šv. Arkangelo Mykolo 
bazilikai ir marijonų vie
nuolynui, Pažaislio kamal
dulių vienuolynui ir Tytu
vėnų bernardinų vienuo
lynui. Paramos sulauks ir 5 į 
Lietuvos 1000-mečio prog
ramą įtraukti dvarai: Plun
gės Oginskių dvaras, Rokiš
kio dvaras, Paežerių dvaras 
Marijampolėje, Šilutės Šo
jaus dvaras ir Užutrakio 
dvaras. Iš viso buvo pateikta 
105 projektai, kurių vertė -
daugiau kaip bilijonas litų. 
Atrinktų 50 projektų vertė 
- 826.8 mln. LT, nors jų įgy
vendinimui skirta beveik ke
turis kartus mažiau. Skirta 
parama bus panaudota ob
jektų tvarkomiesiems staty
bos darbams, siekiant juos 
pritaikyti turizmui ir turiz
mo infrastruktūros statinių 
projektavimui. 

SMUKO LYGYBĖ 
Pasaulio ekonomikos 

forumo (PEF), kasmet ver
tinančio moterų ir vyrų pa
dėties skirtumus ekonomi
niu, teisiniu ir socialiniu po
žiūriu, duomenimis, 2008 
m. Lietuva užėmė 23 vietą 
(2007 m. - 14 vieta). Lietu
vai suteiktas 72.2% įvertini
mas, kai 100% reiškia visiš
ką lygybę, O -visišką diskri
minaciją. Latvija (74%) per 
metus pakilo 3 vietomis, už
imdama 10 vietą, Estija (70%) 
užėmė 7 vietomis žemesnę 
vietą nei pernai - 37. Len
kija yra 49-toje vietoje, ga
vusi 69.5% įvertinimą. Ver
tinime pirmauja Norvegija 
(82.3% ), Suomija (81.9%) 
Svedija (81.3%) ir Islandija 
(79.9% ), blogiausiai pa
saulyje vertinamas Jemenas 
(46.6%), Čadas (52.9%), 
Saudo Arabija (55.3) ir Pa
kistanas (55.4% ). Šiemet į 
vertinimo sąrašą pateko 130 
valstybių, pernai - 128. PEF 
moterų ir vyrų lygybę ver
tina 4 pagrindinėse katego-

rijose: ekonominio dalyvavi
mo ir galimybių, politinės 
galios, galimybės siekti išsi
lavinimo bei sveikatos ir gy
venimo trukmės. 

"UŽLEISK VIETĄ!" 
Vilniuje, Kaune ir Klai

pėdoje lapkričio 17 d. pra
sidėjo nėščiąsias ir šeimas 
remianti veikla "Užleisk 
vietą!'', atitinkamai pažy
mėtuose 200 autobusų ir 
troleibusų. Veiklą surengė 

pilietinės iniciatyvos pelno 
nesiekianti grupė "Aš ir tu 
- draugiški šeimai". Socio
logės M. Ališauskienės tei
gimu, veikla pradėta dėl nei
giamo požiūrio, su kuriuo 
susiduria nėščiosios ir dau
giavaikės šeimos, visuome
nės nedraugiškumu. Pernai 
atlikto tyrimo duomenimis, 
beveik visos apklaustos nėš
čiosios patvirtino Lietuvoje 
įsigalėjusias nuostatas, esą 
tokios padėties ji turėtų sė
dėti namie, nevairuoti auto
mobilio. Ši iniciatyva yra 
"tolerantiškas prašymas at
kreipti dėmesį į naujosios 
kartos integravimąsi į mūsų 
pačių gyvenimus", - sakė 
sociologė. Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija pa
rėmė iniciatyvą 20,400 litų. 
Visoms panašioms nevy
riausybinių organizacijų ini
ciatyvoms strateginiame 
plane numatyta 100,000 litų. 
Pilietinės iniciatyvos grupė 
"Aš ir tu - draugiški šeimai" 
nuo praėjusių metų pasiekė, 
kad prekybų centruose būtų 
įrengtos kasos nėščiosioms 
ir tėvams su mažamečiais 
vaikais. 

KEIČIANT VARDĄ 
Lapkričio pradžioje įsi

galiojio naujos Asmens var
do, pavardės ir tautybės 
taisyklės, kuriomis patiks
linti pavardės pakeitimo pa
grindai. Tarp jų ir keitimas 
pavardės kada asmuo turi 
pavardės formą, neatitin
kančią jo lyties. Teisingumo 
ministerijos žiniomis, šio 
pagrindo atsiradimą lėmė 
praktikoje pasitaikantis at
vejis, kai užsienio valstybėse 
išduotuose asmens doku
mentuose yra nurodoma pa
vardės forma, kuri neatitin
ka asmens lyties, pavyzdžiui, 
moteriai suteikta vyriška pa
vardės forma ar atvirkščiai. 
Naujos redakcijos taisyklėse 
nurodyta, jog keičiant as
mens vardą ar pavardę pa
sirinktasis vardas ar pavardė 
turi atitikti asmens lytį, "ne
prieštarauti gerai moralei ir 
viešajai tvarkai". Taisyklėse 
yra ir daugiau naujų nuo
statų: nustatytas trumpesnis 
asmens prašymo nagrinėji
mo terminas, patvirtinta pa
prastesnė prašymo forma, 
nebereikalaujama nurodyti 
informacijos apie anksčiau 
darytus pakeitimus, duome
nų apie teistumą, pridėti 
nuotraukos. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE i-----
PlaČiaU skelbti apie savo veiklą 

Spaudos konferencija su arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi, SJ, 
ir prel. Edmundu Putrimu 

Spaudos konferencijoje "Seklyčioje", 2008.X.27. Iš k.: Saulius Kuprys, Aldona Šmulkštienė, 
Juozas Polikaitis, Roma Kuprienė, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, Dalia Cidzikaitė, 
Vytautas Radžius, prel. Edmundas Putrimas Ntr. Z. Degučio 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Ši konferencija įvyko 
2008.X.27 "Seklyčioje", Čika
goje. Pirmiausia trumpai kal
bėjo arkivysk. S. Tamkevičius, 
SJ, Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, paminė
jęs, kad jau antrą kartą šiais 
metais lankosi JAV. Iš Čika
gos skrido į Torontą. Atsilan
kymu į JAV jis siekęs dviejų 
tikslų: :pažymėti švenčiamą 
400 m. Svč. M. Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje jubiliejų ir 
susipažinti su užsienio lietu
vių katalikų sielovados reika
lais. Jau pasimatęs su vietiniu 
vyskupu Gustavo Garcia Sil
ler, susitiko su įvairių organi
zacijų atstovais, su lietuviais 
kunigais, vienuolėmis-iais ir 
spalio 28-ą matėsi su Čikagos 
arkivyskupu kardinolu Fran
cis George. 

Toliau arkivyskupas atsa
kinėjo į spaudos atstovų klau
simus. Pirmutinis lietė Švč. 
M. Marijos Gimimo parapiją 
Marquette Parke, Čikagoje. 
Buvo klausiama, ar parapija 
gaus savo lietuvį kunigą ir ka
da? Arkivysk. S. Tamkevičius 
atsakė, kad permainoms rei
kia laiko. Lietuvos Vyskupų 
konferencija yra pasiryžusi 
duoti kunigą, kai viskas bus 
suderinta. Lietuva nėra tur
tinga kunigais. Vienas kuni
gas jau yra numatytas ir me
tams nepraėjus atvažiuos. 
Reikalas nėra taip paprastas. 
Reikia tartis su Lietuvos vys
kupais ir su Čikagos ordinaru. 

Prel. E. Putrimas, Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių 
sielovados reikalams, sakė, 
kad nors lietuvių katalikų 
bendruomenė JAV ir didelė, 
bet kunigų reikia ir kitų kraštų 
lietuviams katalikams. Pvz., 
Londone yra tik vienas kuni
gas, aptarnaujantis maždaug 
80,000 lietuvių. Ir Š. Airijos 
Vyskupų konferencija tiesiog 
maldauja atsiųsti antrą lietuvį 
kunigą. Skandinavų kraštuose 
dar prasčiau - atvažiuoja tik 
misijonierius iš Lietuvos ap
tarnauti lietuvių katalikų ir 
paskiau vėl grįžta į Lietuvą. 
Arkivyskupas kalbėjo apie ku-

nigų trūkumą Rusijoje lietu
vių bendruomenėms. Ten nė
ra nė vieno. Jos net neprašo 
kunigo atskirai vietovei, o tik 
vieno europijinei Rusijos da
liai iki Uralo, o kito - už Uralo. 

Buvo klausiama ir apie 
Klyvlando lietuvių parapijų li
kimą. Viena parapija bus už
daryta. Kita yra gyva ir veikli. 
Arkivyskupas, kalbėdamas su 
vietiniu ordinaru, pabrėžė tos 
parapijos gyvastingumą, ir 
vietinis ordinaras pažadėjo į 
tai atsižvelgti. Jei reikės, Lie
tuva duos kunigą tai parapi
jai. Prel. E. Putrimas kėlė rei
kalą lietuviams daugiau skelb
tis apie savo veiklą vietinėje 
amerikiečių spaudoje, nebūti 
per daug užsidariusiems sava
me rate. Jis ragina lietuvių 
parapijas informuoti ir skelb
ti, ką jos veikia amerikiečių 
katalikų spaudoje, kad jie ge
riau pažintų ir suprastų lietu
vių katalikų reikalus ir veiklą. 

Buvo dar klausiama, ar 
Lietuvos Vyskupų konferenci
ja neplanuoja, kaip lenkai kad 
daro, dalį teologinių studijų 
atlikusių Lietuvoje, siųsti klie
rikus studijuoti JAV kunigų 
seminarijose. Jie būtų dvikal
biai, gerai susipažinę ir su lie
tuvių, ir su amerikiečių katali
kų poreikiais. Buvo atsakyta, 
kad yra gavę pasiūlymų iš JAV 
Vyskupų konferencijos atsiųs
ti klieriką į kunigų seminariją 
JAV. Jei atsirastų tinkamas 
kandidatas, gal ir būtų atsi
žvelgta į tai, bet galutinio atsa
kymo neturi, kas būtų geriau. 

• 

Prel. E. Putrimas pabrėžė, 
kad lietuviai kunigai turėtų 
bendrauti su kitais kunigais 
vyskupijose. Reikia dalyvauti 
kunigų seminaruose, rekolek
cijose, susipažinti ir supažin
dinti su lietuvių katalikų rei
kalais. Vyskupijos turi daug 
ko teikti- informacijos, ar or
ganizuoti seminarus ir t.t. Ka
talikų Bažnyčia yra plati ir 
veikli. Parapijos yra tik jos da
lis. Katalikų Bažnyčia turi 
daug dvasinių turtų, ir prel. E. 
Putrimas ragino jais naudotis. 

Į klausimą, kokio atgarsio 
susilaukė Šiluvos jubiliejus 
Lietuvoje, arkivyskupas atsa
kė, kad tai buvo nuostabi pro
ga plačiau paskelbti apie Silu
vą pasaulyje. Internete buvo 
galima skaityti net Azijos ka
talikų Bažnyčios atsiliepimus 
ir Europos katalikų atsiliepi
mus. Arkivyskupas pasidžiau
gė gražiai pasklidusiais ir ves
tais Šiluvos jubiliejaus minėji
mais JAV ir Kanadoje. Prie jų 
jungėsi, pagal galimybes, ir 
Lietuvos vyskupai, bet jie tu
rėjo dalyvauti Lietuvoje. Iš 
atvykusių buvo tik arkivysk. S. 
Tamkevičius ir vysk. J. Iva
nauskas. 

Dar buvo kalbėta apie ka
talikiškos spaudos reikalus, 
ypač Draugą. Buvo pabrėžta, 
kad Draugas eis ir toliau, nes 
jis svarbus lietuvių katalikų 
dienraštis. Buvo siūloma ap
svarstyti įvairius leidimo va
riantus, atkreipti dėmesį, kaip 
patraukti skaitytoją, išlaikyti 
katalikams priimtiną liniją. 

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJO „ 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 ĮRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSO ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Seniausia išeivių organizacija 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje (SLA) yra seniau
sia dar tebeveikianti lietuvių 
išeivių organizacija. O Tėvynė 
- seniausias lietuvių laikraštis 
išeivijoje. SLA šiemet švenčia 
122-ejų, o jos leidžiamas laik
raštis Tėvynė - 108 metų gy
vavimo sukaktk_ 

Neseniai Cikagoje išėjo 
naujas šio laikraščio numeris. 
Tai 12 puslapių leidinys, kuria
me straipsniai bei informacija 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Informuojama apie praėjusį 
pavasarį įvykusius šios organi
zacijos Vykdomosios valdy
bos rinkimus, pranešama apie 
šių metų lapkričio 7-9 dieno
mis Čikagoje rengiamą 69-ąjį 
SLAseimą. 

Rinkimuose gauti 977 
balsai iš 45 organizacijos kuo-

London, ON 
"MONGOLIAN" UŽEI

GOS UŽUOVĖJOJE. Vėjuo
tos ir šaltos lapkričio pradžios 
lapams baigiant kristi, ir rūška
no dangaus lietaus lašams dar 
retkarčiais krintant, 9-tos žvar
baus sekmadienio vidurdienio 
dvyliktą, savininko Jono But
kaus, jn., kvietimu, penkdešim
kė-plius Londono Kanadoje 
Marijos šiluviečių rinkosi pietų 
jo erdvioje dviaukštėje užuovė
joje "Mongolian Grill", Londo
no jaunimo populiarioje Rich
mond "kaimo" aplinkoje, pake
liui į universitetą. 

Dar su pasigestais neatvy
kusiais būtų buvę ir visos šešios 
dešimtys. Ir tai jau antrąkart, ke
leriems metams praėjus. Prie 
įėjimo atvykstančių Gau pagal 
tradiciją) laukė pasveikinti Šilu
vos Marijos Bendrijos tarybos 

pų, išsibarsčiusių po plačiąją 
Ameriką ir Kanadą. Balsų 
dauguma buvo išrinkti: Kęs
tutis Miklas - pirmininko pa
reigoms, Saulius Kuprys - vi
cepirmininko, Vida Penikas -
iždininko, Genovaitė Meilū
nienė - sekretoriaus, Nicholas 
B. Boxter ir Lionginas Kapec
kas - iždo globėjų, dr. Aldona 
J. Skripkus - daktaro kvotėjo 
pareigoms. Balsų skaičiavimo 
komisiją sudarė Liucija Pak
nys (99 kuopa), Maria Oželytė 
(378) ir Živilė Jurienė (126). 
Išrinktoji valdyba bus pri
saikdinta lapkričio 8-9 d.d. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje ruošiamame 
organizacijos seime, kuris yra 
jau 69-sis iš eilės. Apie šį sei
mą rašo SLA pirmininkas 
Kęstutis Miklas ir Tėvynės re
daktorius Edvardas Sulaitis. 

jaunimas - Daina, Rūta ir Aušra. 
Gaivino vidaus šiluma ir susirin
kusių artuma. 

Kiek vėliau atvykę, savinin
kas Jonas, jn., ir jo jaunimas, 
Aleksas, J ennifer ir Jonas, jun
joras - dar jaunesnis (paeiliui jau 
trečios kartos) buvo sutikti pa
dėkos katutėmis, kartu prisime
nant jų tėvus-senelius a.a. Joną, 
sr., ir Poliną Butkus, palikusius 
žymius pėdsakus ne tik Londo
no lietuvių bendruomenėje ir 
Šiluvos Marijos parapijoje ją 
steigiant 1964-tais, bet ir įstei
giant ne vien čia eilę savų ir da
bar dar veikiančių "Midas" 
įmonių agentūrų. 

Butkui, sr., prisiminti po
pietinėse Mišiose už Poliną, at
našautose kun. Jono Šileikos, 
OFM, kuris laimino pietų mais
tą, dalyvius ir šeimininkų vers
lą. Atvykusi 1940-ais Lietuvon 
ir ten pasilikusi po 1941-ųjų, gi-

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 l 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% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Skelbiama, kad vyksta 
naujų narių priėmimo vajus. 
Galima įsigyti keturių rūšių 
gyvybės draudimą: visą amžių 
mokamą, 20 metų mokamą, 
vienkartinio mokėjimo (la
biausiai tinka vaikams ir jau
nuoliams), nelaimingų atsiti
kimų apdraudą. Taip pat pa
teikiama lentelė, kiek reikia 
mokėti už įvairaus dydžio ap
draudas. Be to, yra skelbia
mas sąrašas mirusių SLA na
rių, kurių artimiesiems (tokių 
20) buvo išmokėtos apdrau
dos 2007 m. 

SLA raštinės adresas: 307 
W. 30 Street, New York, N.Y. 
10001, tel. 212 563-2210. Ji 
įsikūrusi pačiame Niujorko 
miesto centre, didžiuliame 
pastate, kuris yra organizaci
jos nuosavybė ir yra įvertintas 
milijoninėmis sumomis. 

mimu ukrainietė, jaunystėje 
Polina surišo savo gyvenimą su 
Jonu Butkum, sr.; laisvai puikia 
tarsena kalbėjo lietuviškai, lyg 
būtų Lietuvoje gimusi. Jie išug
dė sūnus Leoną ir "J onuką" 
(šešių-plius pėdų Joną, jn.). 

Nuo karo mūšių pabaigos 
1945 gegužės iki 1949-tų išemi
gravimų į tolimus kraštus po
kario pabėgėlių nuo raudonojo 
siaubo, kad ir mažose, palygi
nant su kitomis Vakarų Vokie
tijoj stovyklomis, "DP Camps" 
- lageriuose Meierhof ir Ham
merweg'e prie žiemrytinio Ba
varijos nedidelio miesto Wei
den, teko kartu praleisti išvie
tintųjų, tremtinių į vakarus, ket
verius metus išgyventi vargus ir 
nežinias su Butkais - Jonu, sr., 
Polina, jo seserimis Aleksandra 
(mano bendraklase stovyklos 
"vargo mokykloje" - kokie lai
mingi tokius mokytojus turėję!) 
ir Kleopa. Taipgi ir su kitais 
plačiai po pasaulį ir plačiąją 
Ameriką išbirusiais mažos lie
tuvių pabėgėlių stovyklos buvu
siais dipukais, - lietuviškoje 
Amerikos sostinėje Čikagoje, 
Kanadoje ir Australijoje - dar 
daug ir šiandien jų rasi. Ir gy
vųjų tarpe, ir kapinių tylumoje. 
Emigracijos kryžkelėse kiek 
sunkiau suprantamas iš anksto 
nei planuotas, nei susitartas tri
jų šeimų - Petrauskų, Eimantų 

ir Butkų iš lagerio Weidene - ir 
vėl visiškai atsitiktinis susitiki
mas bei eilės metų bendravi
mas Kanados Londone ... ir be
sitęsiantis dar ilgus metus. 

Kad ir be savos šventovės 
jau trečiais metais praradus sa
vo lietuvišką bendruomeninį 
centrą su knygynu, muziejuku, 
visom progom suėjimams pui
kią salę, Šiluvos Marijos Bend
rijos tarybos Daina ir Romas, 
Rūta bei Aušra ir Petras-Laisvis 
vėl kelia likusių maldininkų 
nuotaiką nuoširdžiai kviesdami 
ir atsiskyrusius sugrįžti ir lap
kričio 30 d. dalyvauti prieškalė
dinėse vaišėse. Tai vyks pas sve
tingus ukrainiečius, jų Kristaus 
Karaliaus katalikų šventovės 
salėje, 707 Nelson (geradariui 
apmokėjus nuomą) su vynu ir šilta 
vakariene 4 val. p.p. Nepaklydę, 
ne vieniši, būkim ten, artimųjų 
ir draugų vien vienų nepalikę! 

E. Petrauskas 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

NewBritain, CT, LB apy
linkės valdyba rugsėjo 27 d. 
surengė kasmetinį vakarą su 
menine programa, vaišėmis 
ir šokiais Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje. Meninę prog
ramą atliko "Laisvės" daini
ninkų grupė, su dviem auto
busiukais atvykusi iš Filadel
fijos, vadovaujama Ilonos Ba
binskienės. Dainininkų grupė 
programą užbaigė visų mėgs
tama daina Žemėj Lietuvos ... 
Dar iš salės pakviestos dvi 
Hartfordo choro narės Gra
žina Aleksandravičienė ir 
Birutė Bernotienė sudaina
vo žemaitišką dainą Pempe[, 
pempei ... Po programos vyko 
vakarienė. Visi gardžiavosi 
lietuvių šeimininkių pagamin
tais balandėliais, kava ir py
ragais. Studentui Kevin Liu
džiui buvo įteikta New Bri
tain bendruomenės skirta 
piniginė dovana. Šokiuose 
linksminosi jauni ir senesni, 
vyko ir laimikių loterija. Vy
riausia vakaro organizatorė 
- Irena Leiberytė-Belanger, 
ALB New Britain apylinkės 
pirmininkė. 

Kasmetinis dienraščio 
Draugas pokylis įvyko spalio 
25 d. Willowbrook salėje, 
Willow Springs vietovėje, IL, 
sutraukęs 310 svečių. Kartu 
buvo paminėtas ir dienraš
čio 99 gimtadienis. Kitais 
metais Draugas švęs 100 me
tų jubiliejų. Pokylyje kalbėjo 
Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius, 
tuo metu lankęsis Čikagoje, 
JAV kongreso narys Daniel 
W. Lipinski, Draugo tarybos 
pirmininkas Saulius Kuprys 
ir tarybos narė Marija Re
mienė. Arkivyskupas savo 
žodyje prisiminė, kai kažku
riame laikraštyje radęs 
Draugo adresą jį išsikirpo, o 
1972 m. redakcijon pasiun
tęs Bažnyčios kroniką. Po 
kiek laiko sužinojęs, kad 
Kronika pasiekė dienraštį, 
kurio pirmuose puslapiuose 
ilgą laiką buvo spausdina
mos Kronikos ištraukos. Me
ninę programą atliko viešnia 
iš New Jersey, pianistė Fran
ces Covalevsky ir tautinių 
šokių grupė "Suktinis", va
dovaujama Salomėjos ir Vid
manto Strižigauskų. Po vaka
rienės vyko loterija ir šokiai. 

Gudija 
Pelesos lietuviai rugsėjo 

23 d. šventė Šv. Lino atlai
dus, sutraukusius daug žmo
nių. Lietuvių susivienijimo 
"Gimtinė" pirm. Jonas Ma
tiulevičius ir lietuvių mokyk
los direktorius Alfonsas Švel
nys pasitiko svečius, tarp ku
rių buvo Lietuvos generali
nis konsulas Gardine Ri
mantas Latakas ir žmona Da
lia, Lietuvos ambasados Mins
ke darbuotojas Artūras Ši
lanskas, Gardino srities ko
miteto ir tautybių skyriaus 
vyriausioji specialistė Ana 

Mareckaja, Varanavo rajono 
deputatų tarybos pirm. Svia
toslavas Konon, Rodūnios 
lietuvių bendruomenės "Gin
taras" pirm. Valentina Dro
byčevskaja, Gervėčių krašto 
klubo pirm. Alfonsas Augu
lis, Rimdžiūnų lietuvių vidu
rinės mokyklos direktorė 
Svetlana Lukšienė. Taipgi 
apie šventę parašyti atvažia
vo korespondentė iš Gardi
no tiesos ir Varanavo laikraš
čio. Mišias šventovėje atna
šavo Pelesos klebonas kun. 
Kastytis Krikščiukaitis, Ger
vėčių klebonas kun. Leonas 
Nestiukas, Rodūnios kuni
gas Andžej Gorbač, kun. My
kolas Petravičius iš Lietu
vos. Po pamaldų Pelesos mo
kykloje vyko vaišės. Jas pa
laimino kun. M. Petravičius. 
J. Matiulevičius pristatė gar
bės svečius ir visus vaišių da
lyvius pasveikino. Pelesos ir ki
tų vietovių dainininkai padai
navo gražių šio krašto dainų. 
Rodūnios šokių grupė "Gin
taras" pašoko tautinių šokių. 
Šv. Lino atlaidai yra kartu ir 
šventė visiems Gudija; lietuviams. 

Airija 
Šiluvos Marijos apsi

reiškimo 400 metų jubiliejų 
savaip paminėjo ir Airijos 
lietuviai. Airijos lietuvių ka
talikų misijos kapeliono kun. 
Egidijaus Arnašiaus pakvie
timu, šiame krašte lankėsi 
žymusis kovotojas dėl tikėji
mo ir Lietuvos laisvės mons. 
Alfonsas Svarinskas. Rugsėjo 
25 d. jis aplankė N avan mies
te (netoli Dublino) Šv. Pau
liaus katalikų pradžios mo
kyklą, kurioje mokosi 20 lie
tuviukų. Su šiais mokiniais 
mons. A. Svarinskas bendra
vo ir juos apdovanojo Šilu
vos Mergelės Marijos pa
veiksliukais ir Vyčio ženkliu
kais. Vakare N avan miesto 
lietuviai meldėsi Šv. Onos 
koplyčioje ir klausėsi svečio 
kunigo pamokslo. Kitą dieną 
mons. A. Svarinskas ir kun. 
E. Arnašius susitiko su Cork 
miesto tautiečiais. Vakarinių 
pamaldų metu monsinjoras 
kalbėjo apie Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje svarbą. 
Vakarienei ir poilsiui abu 
kunigai buvo pakviesti į G. 
ir R. Navašinskų šeimą. Ry
tojaus dieną, rugsėjo 27, 
dvasiškiai leidosi į nemažą 
kelionę aplankyti tautiečius, 
gyvenančius Šiaurės Airijos 
pasienyje, Cavan mieste. Va
kare, susirinkę žmonės į Šv. 
Klaros koplyčią, dalyvavo 
pamaldose ir klausėsi ugnin
go monsinjoro pamokslo. 
Sekmadienį, rugsėjo 28, įpras
tu laiku vietos lietuviai rinko
si pamaldoms ir Šiluvos Mer
gelės Marija; paveikslo sutiktu
vėms ŠV. Andriejaus šventovėje. 
Kiekvienoje lankytoje vietovė
je po Mišių būdavo suneštinės 
vaišės, kuriose vykdavo pašne
kesiai apie Mergelės Marija; apsi
reiškimą Šiluvoje, seimo rinki
mus bei nuotaikas Lietuvoje. JA 
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Knygnešių pėdsakai išsaugomi 
Iškilmės sunaikintame lietuviškame Giluišių kaime 

Prof. STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų, 
Kur gimtqji raštą gabeno iš Prūsų, 
O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas, 
Kur knygomis gynė nuo caro Tėl.ynę. 

(P. Vaičiūno žodžiai Knygnešių 
sienelėje, kurioje tarp 100 žymiausių 
knygnešių įrašytas ir ūkininkas Vincas 
Markevičius). 

Galbūt jau seniai būtume užmiršę 
tolimus carų laikus menančią lietu
viškos spaudos draudimo praeitį, kai 
mūsų protėviams Lietuvoje buvo už
ginta rašyti lotyniškomis raidėmis, lie
tuviškai mokyti vaikus. Galbūt tik mu
ziejuose eksponuojamos maldakny
gės, spausdintos "graždanke" (lietu
viški žodžiai rusiškomis raidėmis), 
primintų laikus, kai Lietuvoje rusiško
se mokyklose lietuviškai prakalbę vai
kai buvo baudžiami šiandien nesuvo
kiama bausme - nešioti ant kaklo me
dinę lentelę - "metalingą" su užrašu 
"Osiol" (asilas), "Durak" (kvailys) ar 
pan. Bausmės už gimtąją kalbą truk
mė buvo neribota, tiksliau, ji trukda
vo tol, kol mokytojas nesugaudavo ar
ba jam neįskųsdavo lietuviškai kal
bant kitą vaiką. Tuda metalingą tarsi 
pereinamąjį "~ą" uždėdavo naujam 
"nusikaltėliui". (Šiandien tokią skun
dikų skatinimo "pedagogiką" vadintu
me vaikų psichologiniu teroru). Gal
būt visa tai būtume ir primiršę, jeigu 
ne rusinimo recidyvas 50 metų truku
sios sovietinės okupacijos metu. 

Lietuviai, ypač kaimuose, atkak
liai priešinosi savo vaikų rusinimui, 
steigdami slaptas daraktorių mokyk
las, o "graždanke" surašytus vadovė
lius panaudodami ugniai prakurti. Ir 
taip uoliai degino, kad šiandien "graž
danke" atspausdintas lietuviškas žodis 
tapo muziejine retenybe. 

Vargo mokykla - Petro Rimšos 
skulptūra LIETUVOS MOKYKLA 
1964-1904 Kaune, knygnešių kieme
lyje. Pastatytas 1994 m. 

Žemaičių vyskupo Motiejaus Va
lančiaus iniciatyva visoje Lietuvoje 
buvo suorganizuotas nelegalių darak
torių mokyklų tinklas. Mokė savo vai
kus ir mamos, prie balanos verpdamos 
rateliu. Prisiminkime Petro Rimšos 
skulptūrą "Vargo mokykla". Darakto
rių mokykloms vadovėliai, knygelės, 
maldaknygės buvo spausdinamos už 
carinės imperijos ribų - daugiausia 
Karaliaučiaus srityje, Tilžėje (J. Milc
šo, O. Mauderodės, E. Jagomasto, M. 
Jankaus ir kt. spaustuvės), o pergabe
nimui per sieną ir platinimui buvo su
organizuotas knygnešių tinklas. Knyg
nešystė buvo rizikingas "amatas", nes 
už tokią "kontrabandą" Rusijos 
valdžia baudė kalėjimu, tremtimi į 
Sibirą. 

Knygnešys Juozas Akelaitis 1903 
m. caro valdžios buvo ištremtas į Man
zurką (kaimas Ka
čiugo rajone, Ir
.kutsko srityje), o so
vietų okupacinė val
džia - kokia žiauri 
paralelė! - jį dar 
.kartą ištrėmė, šįkart 
su šeima, - į tą pa
čią Manzurką. .. Tun 
jis ir mirė 1949 m. 
(Atgimimo metais 
jo palaikai parvežti 

Knygnešys Juo
zas Akelaitis 
(1880-1949). J. 
Fleury fotogra
fija 

į Lietuvą ir iškilmingai palaidoti Kau
ne, Petrašiūnų kapinėse). 

Šios aplinkybės iškilo man prieš 
akis spalio 4 d., pagerbiant vieno žy
miausių Seinijos krašto knygnešio "iš 
pašaukimo" Vinco Markevičiaus at-

Knygnešys Vincas Markevičius 
(1865-1938); paminklinė atminimo 
lenta Vincui Markevičiui jo tėvišlreje 
Giluišiuose 

minimą jo 70-jų mirties metinių proga. 
Savo gimtojoje sodyboje Giluišių kai
me dar 1912 m. jis buvo įsteigęs priva
čią lietuvišką pradžios mokyklą. Po 
Lenkijos įsiveržimo į Vilniaus kraštą, 
1920 m. išvedus Lietuvos sieną su Len
kija, Giluišių kaimas buvo perskirtas į 
dvi dalis: du trečdaliai kaimo atiteko 
Lietuvai, o likusi dalis liko Lenkijoje. 
Lenkijos pusėje atsidūrę lietuvių vai
kai negalėjo lankyti Lietuvoje likusios 
mokyklos, todėl 1922 m. mokykla nu
stojo veikti. Sovietmečiu lietuviškoji 
.kaimo dalis pateko į griežtai saugoja
mą imperijos "geležinio" pasienio zo
ną, aptvertą spygliuotos vielos tvoro
mis, todėl visi gyventojai iš jos buvo 

iškeldinti, o sodybos sunaikintos. 
Tukiu būdu išnyko ne tik Ievos ir Vm
co Markevičių gimtinė, bet ir visas 
Lietuvos Giluišių kaimas. 

Spalio 4 d. Vinco Markevičiaus 
ainių, pirmiausia vaikaitės Gražinos 

Gražina Mar
kevičiūtė-Mar
kauskienė 

Markevičiūtės-Mar
kauskienės ir jos vyro 
Jono pastangomis 
Knygnešio pagerbi
mo renginiai prasidė
jo ~(Marijam
polės apsia.) mokyklos 
etnografiniame mu
ziejuj e. Čia mokyto
jos Violetos Silickie
nės mokiniai surengė 

gražią literatūrinę kompoziciją apie 
Sangrūdos kraštą ir jos knygnešius. Po 
to modernioje, jau nepriklausomoje 
Lietuvoje pastatytoje šventovėje kle
bonas Algirdas Juozas Pasiliauskas už 
visus mirusius knygnešius ir jy gimi
naičius atnašavo šv. Mišias. Cia pat 
esančiose kapinaitėse aplankėme 
knygnešio Vinco Markevičiaus kapą. 

Įspūdingiausias renginys vyko Gi
luišių kaime, esančiame visai netoli 
Punsko, bet dar Lietuvoje. Čia atvyko 
gausus būrys garbių svečių ne tik iš vi
sos Lietuvos, bet ir iš Punsko. Jame 
dalyvavo kalbininkas akademikas 
prof. Zigmas Zinkevičius, išsamiau
sios knygos apie knygnešiusl) bendra
autorius Benjaminas Kaluškevičius, 
Knygnešių draugijos narys Laptevų jū
ros tremtinių Lapteviečių bendrijos 
pirmininkas dr. Jonas Markauskas, jo 
brolis dr. Romualdas Markauskas, Jo
nas Puodžius, knygnešių temomis ra
šantis2) marijampolietis Justinas Sa
jauskas. Gausiame būryje punskiečių 
matėme "Aušros" leidyklos redakto
rių R. Vitkauską, Punsko krašto vals
čiaus viršaitį Vytautą Leskauską, Len
kijos lietuvių etninės kultūros draugi
jos pirmininkę Aldutę Vaicekauskie
nę, lietuviškų mokyklų direktorius. 
Kartu atvyko ir Lietuvos respublikos 
konsulas Seinuose dr. Liudvikas Mila
šius su žmona. Renginiui vadovavo 
aktorius Petras Venslovas, deklama
vęs aušrininko Andriaus Vištelio eiles 
apie lietuvių kalbos grožį. 

Kunigui Algirdui Juozui Pasiliaus
kui pašventinus paminklą, pasisakan
tieji kalbėjo apie knygnešių reikšmę 
išsaugant lietuvių kalbą, apie šio ren
ginio svarbą, dėkojo renginio organi
zatorei p. Gražinai, kuri visus apdova
nojo savo knygomis3), Knygnešių 
draugijos pirmininkės Irenos Kubilie
nės perduotais Petro Rusecko dvito
miais Knygnešys (2-a laida), suvenyri
nėmis širdelėmis su knygnešio ženklu. 
Akademikas Zigmas Zinkevičius kal
bėjo, kad, jei ne knygnešiai ir darakto-

Paminklas knygnešiui Vincui Marke
vi~iui Giluišių kaime. Skulptorius 
Kazimieras Duoba 

Dovanos knygnešių bičiuliams 

Ąžuoliukas knygnešiui Vmcui Marke
viBui 

riai, šiandien Lietuvoje nebūtų lietu
viškai kalbančių. Renginiui išleistas ir 
lankstinukas apie knygnešį Vincą 
Markevičių. 

Knygnešiui Vincui Markevičiui, 
Punsko kraštui, Sangrūdos knygne
šiams, Nežinomam knygnešiui ir 
Giluišių kaimui atminti sodybvietėje 
buvo pasodinti trys ąžuoliukai ir 8 lie
paitės. Tui bus ir iškirstos Giluišgirės 
atminimas. (Ntrs. S. Sajausko) 

1) Kaluškevičius B., Misius K. Lie
tuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-
1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 
2004. 

3) Prisiminimų dovanos l su
darytoja Gražina Markauskienė. -
Kaunas: Dakra, 2005. 

2) Sajauskas J. Še tau, barsukai. -
Marijampolė: Piko valanda, 2005. 

Iš k.: paminklo knygnešiui Vincui Markevičiui šventinimo dalyviai; paminklą knygnešiui Vmcui Markevičiui šventina kun. Algirdas Juozas Pasiliauskas; 
GiloiHuose susitiko akademikas Zigmas ZinkeviBus ir jo buvęs studentas rašytojas Justinas Sajauskas 



Du lietuviški filmai festivalyje 
Lapkričio 6-16 d.d. Hei

delberge ir Mannheime (Vo
kietija) vykusiame Tarptauti
niame filmų festivalyje (Inter
nationales Filmfestival Heidel
berg-Mannheim) dalyvavo net 
du lietuviški filmai. Režisierės 
Kristinos Buožytės filmas Ko
lekcionierė ( angl. The Collec
tress) rodomas tarptautinių 
atradimų kategorijoje, o kon
kurse dėl geriausio tarptauti
nio filmo nominacijos kartu 
su kitais 18 konkurentų iš viso 
pasaulio varžėsi režisieriaus 
Maris Martinsons filmas Ne
reikalingi žmonės ( angl. Loss ). 
Festivalio metu filmas net 
septynis kartus buvo rodomas 
skirtinguose Heidelbergo ir 
Mannheimo miestų kinuose 
bei specialiai festivaliui pasta
tytoje palapinėje. 

Tarptautinis filmų festi
valis, šiemet vykęs jau 57-tą 
kartą ir kasmet suburiantis 
šimtus menininkų iš viso pa
saulio, unikalus tuo, jog tai 
vienintelis Vokietijoje tokio 
masto festivalis, suteikiantis 
galimybę savo filmus visuo
menei profesionaliomis sąly
gomis pristatyti bepradedan-

Spaudos konferencijoje filmo Nereikalingi žmonės režisierius 
M. Martinsons (antras iš dešinės) ir pagrindinio vaidmens 
atlikėjas A. Mamontovas Ntr. ELKC 

tiems, perspektyviems režisie
riams, bei apdovanojantis juos 
solidžiomis paskatinamosio
mis premijomis. Sėkminga to
kių režisierių kaip Wim Wen
ders, Krzysztof Kieslowski, 
Jim Jarmusch ar Lars von 
Trier karjera prasidėjo šiame 
festivalyje, kur menininkai pri
statė savo pirmuosius filmus. 

Galimybė susitikti ir pa
bendrauti su festivalio metu 
Vokietijoje viešėjusia filmo 
Nereikalingi žmonės kūrybine 
grupe, lapkričio 13-osios va
karą pasinaudojo Heidelber-

ge ir Mannheime gyvenantis 
lietuviškas jaunimas bei Vasa
rio 16-osios gimnazijos vyres
niųjų klasių mokiniai. 

Europos lietuvių kultūros 
centro (ELKC) surengto susi
tikimo su filmo režisieriumi M. 
Martinsons bei pagrindinį 
vaidmenį atliekančiu Andriu
mi Mamontovu metu, gausiai 
susirinkę Vokietijos lietuviai 
domėjosi filmo kūrimo pro
cesu, produkcijos sąlygomis 
bei finansavimo galimybėmis 
Lietuvoje ir džiaugėsi galė
dami išvysti ir lietuviškąjį. 

ELKC inf. 

Tautodailės instituto suvažiavimas 
Vlado ir Aldonos Vaito

nių namuose spalio 18 d. buvo 
sukviestas LTI suvažiavimas. 
Jį pradėjo instituto valdybos 
pirmininkė Aldona Veselkie
nė pakviesdama pirminin
kauti Gerdą Tarvydienę, sek
retoriauti Danelę Didžbalie
nę. Padėkojo A.V. Vaitoniams 
už nuoširdų priėmimą ir pa
kvietė minutės atsistojimu pa
gerbti šiais metais mirusį ilga
metį valdybos narį Leoną 
Adomavičių. Jo artimiesiems 
instituto vardu buvo pareikšta 
užuojauta Tėviškės žiburiuose 
ir paaukota 500 dol. Mažosios 
Lietuvos fondui. Apie praėju
sį susirinkimą buvo rašoma 
Tėviškės žiburiuose ir Drauge. 
Taip pat buvo išspausdintas 
TŽ redaktorės R. Sakalaitės
J onaitienės pokalbis su tary
bos pirmininku Laurynu Vis
manu. Pirmininkė padėkojo 
parodos rengimo komitetui 
už pavykusią parodą ir Laury
nui Vismanui už katalogo pa
ruošimą. Atkreiptas dėmesys 
į praleistus paveikslų pavadi
nimus ir kūrėjų bei kūrinių 
atlikėjų vardus. Pristatant kū
rinius lankytojams jie būtinai 
reikalingi. Suvažiavimą svei
kino buvusi Niujorko sk. pir
mininkė Lilė Milukienė. 

Tarybos pirmininkas pa
teikė organizacijos apžvalgą. 
Pasidalino žiniomis, kurias 
buvo girdėjęs iš kitų skyrių, 
narių ir pirmininkų. Ragino 
stiprinti centro valdybą, glau
džiau bendradarbiauti su ki
tais skyriais, užmegzti ryšius 
su Lietuva, kaupti žinias iš vy
resniųjų ir perduoti ateinan
čioms kartoms. Šiems visiems 
pasiūlymams įgyvendinti rei
kės labai daug energijos ir iš
min ties vadovaujantiems ir 
planuojantiems Instituto atei-

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimo dalyviai š.m. spa
lio 18 d. Toronte, ON Ntr. J. Paliulytės 

tį. Buvo diskutuotas Instituto 
pasikeitimas. 

Linas Veselka pasiūlė 
bent du kartus per metus iš
leisti žiniaraštį, pasidalinti ži
niomis. Irena Meiklejohn siū
lė surinkti visus elektroninius 
adresus, kad galėtume grei
čiau susirišti ir bendradar
biauti. Lilė Nakrošienė sutiko 
būti ryšių koordinatore. Al
dona Zarembaitė pasiūlė apie 
privačią veiklą pranešti L. 
N akrošienei, o ji surinkusi 
daugiau žinių galės pranešti 
kitiems nariams. Aldona Zan
derienė siūlė padiskutuoti, ar 
būtų verta turėti savo tinkla
lapį. Tuo klausimu neprieita 
galutinės išvados. Palikta nu
spręsti kitame susirinkime. 

Irena Meiklejohn paste
bėjo, kad lietuvių muziejuj
archyve yra išstatyti keturi 
manekenai, aprengti tautiniais 
drabužiais, kurie yra labai blo
goj būklėj. Suvažiavimas nu
tarė leisti jiems pasiskolinti 
mūsų manekenus su sąlyga, 
kad juos saugotų ir reikalui 
iškilus sutaisytų. Buvo susirū-

pinta Instituto narių mažė
jimu. Visi skyriai nusiskundė 
silpnėjančia veikla. Per pasku
tinius penkerius metus mes 
praradome maždaug pusę sa
vo narių, o likusių dauguma 
jau sulaukę garbaus amžiaus 
ir jaučiasi pavargę. 

Būtų labai džiugu, jeigu 
atsirastų jaunesnių jėgų, pa
pildančių retėjančias gretas. 
Mielai kviečiame ne tik audė
jas, mezgėjas ar siuvėjas, bet 
ir kitų meno sričių narius pri
sijungti prie mūsų. Tauto
dailės darbuotojais gali būti ir 
keramikos mėgėjai, medžio 
drožinėtojai, margučių dažy
tojai ar šiaudinukų vėrinėjai. 
Visose meno srityse galima 
puoselėti lietuvišką bruožą. 

Norintys gauti daugiau 
informacijos prašomi pa
skambinti A Veselkienei, tel. 
1 613 359-6159. Neatsiradus 
daugiau klausimų, suvažiavi
mo pirmininkė G. Tarvydienė 
padėkojo rengėjams už vaišes, 
ir susirinkimą baigėme. Atsi
sveikinom iki kitų metų. OT 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tenoro Kipro Petrausko 

(1885-1968) talentui ir kūry
bai įamžinti leidybinė bend
rovė "Priar musica" išleido 
dviejų kompaktinių plokšte
lių albumą "Didysis Lietuvos 
tenoras". Albumo sutiktuvė
se spalio pabaigoje Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino mu
ziejuje dalyvavo solistas Vir
gilijus Noreika su savo mo
kiniais, būrys muzikologų ir 
senųjų plokštelių rinkėjas 
Algirdas Motieka. Iš jo dide
lio Lietuvos operos solistų 
įrašų rinkinio buvo paimti 
įvairių kompozitorių kūri
niai ir lietuvių liaudies dai
nos įrašant šias kompaktines 
plokšteles. Albume be dviejų 
plokštelių yra ir detalus Kip
ro Petrausko veiklos aprašy
mas lietuvių bei anglų kalbo
mis, iliustruotas solisto nuo
traukomis. Lietuvos muzi
kos paveldo puoselėtoj ai 
džiaugiasi, kad pagaliau at
siranda pirmosios kompakti
nės plokštelės, skirtos mūsų 
operos didžiūnams. 

Valstybinė Martyno Maž
vydo biblioteka, pernai atžy
mėjusi pirmosios lietuviškos 
gramofono plokštelės 100 
metų jubiliejų, leidžia jubi
liejinę senųjų lietuviškų še
lako plokštelių antologiją. 
Bibliotekos garso dokumen
tų archyve saugoma apie 
1560 senųjų lietuviškų šela
ko plokštelių, kurios buvo 
įrašytos Europos ir JAV įrašų 
bendrovių - "VOX", "Ode
on", "Columbia", "Parlo
phone", "Bellaccord". 2007 
metais šis plokštelių rinkinys 
pripažintas valstybinės reikš
mės dokumentinio paveldo 
objektu ir įtrauktas į UNES
CO programos "Pasaulio at
mintis" Lietuvos valstybinį 
registrą. 

Operos solistė Violeta 
Urmana (Urmanavičiūtė) 
spalio 25 dieną dainavo Va
lenci jos (Ispanija) operos 
teatre žinomo vokiečių reži
sieriaus Werner Herzogo 
statytoje Richard Wagnerio 
operoje Parsifal. V. Urmana 
dainavo pagrindinę Kundri 
partiją ir tai buvo jos debiu
tas Valencijos operoje. Ope
roje taip pat dainavo Kristo
fer Ventris, Sergej Leifer
kuss, dirigavo Lorin Maazel. 
Gruodžio mėnesį Valencijo
j e V. Urmanos dar laukia 
Christoph Willibald Gluck 
opera Iphigenie en Tauride, 
kurioje ji atliks pagrindinį 
Ifigenijos vaidmenį; ispanų 
tenoras Placido Darningo 
dainuos Orestą. Šis spektak
lis, kurį režisavo Stephen 
Wadsworth, sukurtas bendra
darbiaujant su Niujorko Met
ropolitan ir Seattle operomis. 

Naujas lituanistikos stu
dijų židinys steigiamas Len
kijos šiaurės rytuose (buvu
siuose Rytprūsiuose) esančia
me Olštyno mieste. Tarp Olš
tyne įsikūrusio Varmijos Mo
zūrų universiteto ir Lietuvos 
istorijos instituto pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis 

dėl Lietuvos istorijos, etno
logijos, lietuvių kalbos ir kul
tūrologijos studijų. Kaip pa
brėžė sutarties pasirašymo 
iškilmėse dalyvavęs Švietimo 
ir mokslo ministerijos sekre
torius Giedrius Viliūnas, 
Lietuvos istorijos institutas 
ir Varmijos Mozūrų univer
sitetas yra modernios ir di
namiškos mokslo instituci
jos, kurios tradiciniam Lie
tuvos ir Lenkijos moksli
niam bendradarbiavimui li
tuanistikos ir polonistikos 
srityse gali suteikti naują for
mą ir turinį. 

Valstybinės dailės galeri
jos rekonstrukciją planuoja
ma baigti iki šių metų pabai
gos, o jau kitų metų vasarą 
joje įvyks pirmoji tarptautinė 
paroda "Spalyų ir garsų dia
logai. M.K. Ciurlionio ir jo 
amžininkų kūryba", kurioje 
rinktinius darbus pristatys 
apie dešimt pasaulio muzie
jų. Dar vėliau galerijoje įvyks 
paroda "Šaltojo karo metų 
modernizmas: menas ir di
zainas 1945-1970" iš Londo
no karališkojo Viktorijos ir 
Alberto muziejaus. Tūkstan
čio kvadratinių metrų plote 
bus galima pamatyti įvairių ro
dinių - nuo Pablo Picaso kūri
nių iki kosminio laivo kapsulės. 

Dailės galerijos pastate, 
kurį suprojektavo lietuviai 
architektai Gediminas Bara
vykas ir Vytautas Vielius, iki 
Nepriklausomybės atkūrimo 
veikė Revoliucijos muziejus. 
1993 m. atidarytas Lietuvos 
dailės muziejaus padalinys -
Valstybinė dailės galerija. 
Nuo 2005 m. pastatas rekonst
ruojamas ir išplečiamas pa
gal architektų Audriaus Bu
čo, Dariaus Čaplinsko ir Gin
taro Kuginio projektą. Bend
ras atnaujinto pastato plotas 
- per 10,000 kv. metrų, paro
dų salių plotas - apie 2,200 
kv. metrų, didžioji parodų 
salė 1,155 kv.m, o saugyklos 
plotas apie 1,700 kv.m. Re
konstrukcija kainavo apie 84 
min. litų, 13 min. litų kitąmet 
bus skiriami galerijos inter
jerui sutvarkyti. Galerijos 
tikslas - kaupti, moksliškai ty
rinėti ir Lietuvos bei užsie
nio lankytojams pristatyti 
XX ir XXI š. Lietuvos dailę, 
kaip pasaulio moderniosios 
meninės kultūros dalį. 

Kauno technologijos 
universiteto (KTU) auloje 
spalio 8 d. vykusiame iškil
mingame Senato posėdyje 
garbės daktaro regaĮijos bu
vo įteiktos Lundo (Svedija) 
universiteto profesoriui, 
Malmės universitetinės li
goninės radiacinės fizikos 
departamento vadovui So
ren Mattssonui. Jis yra vie
nas iš medicinos fizikų mo
kyklos pradininkų ir stei
gėjų, nuolatinis konsultan
tas Lietuvoje, bendrų pro
jektų, kuriuose dalyvauja 
KTU, iniciatorius ir dalyvis, 
Švedijos radiacinės saugos 
instituto oficialus įgaliotasis 
atstovas. 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~ --------------i , , 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., O rtho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARA MOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Senatvė - ne liga 
Kanados statistikos tarnyba skaičiais paro

do, kaip keičiasi valstybės gyventojų sudėtis ne 
tik pagal etnines grupes ar kilmę, bet ir pagal 
amžių. Keičiantis tradicinės šeimos sampratai ir 
mažėjant gimstamumu~ visuomenė sensta. Šiuo 
metu Kanadoje yra 4.3 min. pensijinio amžiaus 
žmonių (65 + ), t.y. vienas iš 7 kanadiečių. Šioje 
amžiaus gru.pėje, gerėjant sveikatos apsaugai ir 
patiems besirūpinant sveiku gyvenimo būdu, 
sparčiausiai didėja 80+ žmonių grupė. Jų yra 
1.2 min. Gausėja ir šimtamečių - jų yra 4,600. 
Tačiau tarp pasiturinčių valstybių (G-8) Kanada 
pagal gyventojų amžių yra viena jauniausių. Ja
ponijoje, Italijoje ir Voldetijoje yra penktadalis 
vyresnių nei 65 m. gyventojų. Kanada tą skaičių 
turėtų pasiekti maždaug tik po poros dešimtme
čių. (Zr. lentelę). 

požiWį į senatvę. Jeigu 20 šimtmečio 5-6 dešimt
mečių vyra~ užbaigę karjerą ar darbą, moterys, 
užauginusios vaikus, pasitraukdavo iš viešojo 
gyvenimo, tarsi dingdavo iš visuomenės, dabar 
šio amžiaus žmonių grupė tik keičia savo sociali
nę veiklą. Pokario dešimtmečiais gimusieji ''ba
by boomers" tampa ''sidabrine banga'~ t.y. pen
sininkais. Bet ši kana, įpratusi paimti iš gyveni
mo visa, ką jis duoda, ir pasiekusi savo pensijinį 
amžių, keičia senatvės sampratą ir požiūrį į ją. 
'Užbaigę darbo ar Id.tose srityse karjerą, jie nenu
traukia savo veiklos, tik užsitikri:nę materialinę 
gerovę, pakeičia ją užsiėmimais savo malonu
mui, įgyvendindami savo slaptas svajones ar 
norus, tarnavimui visuomenei. Daugelis iš jų 
dalyvauja visuomeninėje veikloje, užmiršdami 
savo negalias ar mažėjančias fizines galimybes. 
Gerontologai (senatvės tyrimo mokslininkai) 
tvirtina, kad senatvė - ne liga, tai greičiau dva
sios būsena. 

Gausėjanti šio garbingo amžiaus gyventojų 
gru.pė keičia ne tik socialinės politikos, sveikatos 
apsaugos uždavinius, bet ir apskritai visuomenės 

Canada's Aging Population 

1900 
5% 

2030 
20% 

Porlion of Canadian Population 65 and over Source: Statistia C mada 

Tuo reikia patikėti, kai 
pradedi kalbėtis su Lydi ja Bal
siene. Kam teko susitikti su 
ja, kiekvienas prisimins šią 
moterį su pabrėžtinai atviru ir 
kiek tiesmuki.šku bendravimo 
stiliumi - be užuolankų pa
klaus, tai, ko nori paklausti, į 
kiekvieną klausimą atsakys 
tiesiai, be išsisuki.nėjimų. Ly
dij ą Balsienę, jau įpusėjusią 
devintą dešimtmetį, gali su
tikti beveik kiekviename To
ronto Lietuvių Namų rengi
nyje: koncerte, paskaitoje ar 
minėjimuose. Ji - dažna vieš
nia "Vilniaus" pensininkų na
muose, spėja užsukti į 'lbronto 
Lietuvių Namus ar kitur, kur 
yra pagalbos reikalingi žmo
nės. Ir metai tik šiek tiek pa
keitė Lydijos žingsnio spartą, 
bet noras prisidėti ten, kur 
reiki.a, nesumažėjo. 

Kaip ir daugelį Toronto 
lietuvių, Lydiją ir jos seserį į 
Torontą iš karo išdraskytos ir 
sovietų okupuojamos Lietu
vos per sugriautą Vokietiją į 
Kanadą atvedė visiems žinomi 
keliai. Apsigyvenusi sparčiai 
augančiame didmiestyje, čia 
sukūrė šeimą, užaugino sūnų 
ir dukrą. Visą gyvenimą ji dir
bo su žmonėmis, rūpinosi jų 
sveikata, dirbdama Toronto 
St. Joseph ligoninės poopera
cinėj e palatoje. Kad ir kaip 
buvo užimta, atrado laiko 
veiklai lietuviškoje bendruo
menėje. Vėliau jau išėjus į 
pensiją-vėl su žmonėmis. Va
landų valandos praleistos, rū
pinantis ligonių lankymo, 
mezgimo, moterų būrelių rei
kalais, renkant pinigus slau
gos namų statybai ar Lietuvos 
našlaičių, daugiavaikių šeimų 

šalpai, ruošiant drabužių ar 
knygų siuntas į Lietuvą. Ne
lengva išvardinti visas parei
gas, kurias Lydija yra turėjusi 
per ilgus dešimtmečius. Pa
reiginga, reikli sau ir kitiems, 
ji ne kartą buvo renkama ten, 
kur reikėjo stropumo ir sąži
ningumo. Buvo Kanados Tu.u
tos fondo revizijos komisijos 
nare, daug laiko paskirta 
Slaugos namų rinkliavos vajui 
ir kitiems darbams. Ir dabar 
dažname renginyje sutiksi ją 
pardavinėjančią bilietus, ren
kančią aukas geriems tiks
lams. Kas neleidžia Lydijai 
ramiai ilsėtis namuose? 

- Šitą turbūt gavau iš savo 
mamos dar nuo ankstyvos vai
kystės laikų Kaune, - prisime
na Lydija. - Tėvai visada mo
kė darbštumo, pareigingumo, 
ir mes su seserimi stengėmės, 
nes labai mylėjome ir gerbė
me juos. Vėliau, traukiantis iš 

Lietuvos, patyrus visus karo 
baigties neramumus ir nepri
teklius, pati mačiau, kaip svar
bu gyvenime kito žmogaus pa
galba. O paskui visą gyvenimą 
taip, matai - kam nors reikia 
pagalbos, ir eini padėti ... Ne
svarbu, ar tai kokia nors vi
suomeninė rinkliava, ar asme
ninės žmogaus bėdos, ar 
bendra šventė. Jeigu nematy
si, kas darosi aplink, užsidary
si savo gyvenime, gyvensi tik 
savo rūpesčiais - niekam, ir 
tau pačiam, geriau nebus. 

Jos bendraamžiai gali pa
tvirtinti, Lydija negali gyventi 
nuobodžiai ir daug yra pada
riusi, kad ir ją supančių žmo
nių gyvenimas būtų įdomes
nis. Atsiradus galimybei pake
liauti po pasaulį, Lydija ne tik 
pati keliavo, bet ir pakvietė 
kitus, negailėjusi laiko kelio
nių organizavimui. 

Nukelta į 11-tą psl. 

Dar nerūpestinga vaikystės valanda prieškariniame Kaune. 
Abi sesutės Lydija (kairėje) ir Elena lneckaitės dar nenujau
čia, kad gyvenimo kelias jas nuves į Kanadą. Lydija pasirinks 
Torontą, jos sesuo apsigyvens Londone (ON) 



Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ, priėmimas jo 70-tojo gimtadienio proga, spalio 29 d. 
surengtas Kanados lietuvių katalikų centro Anapilio parapijoje. Iš. k. prel. J. Staškevičius, B. 
Samsonienė, A. Samsonas, arkiv. S. Tamkevičius, SJ, K. Batūra, Kanados lietuvių katalikų 
centro pirmininkas 

Senatvė - ne liga 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Turonto lietuvių pensinin
kų namuose "Vilnius" tapo il
gamete kelionių organizatore. 
Su didesnėmis ar mažesnėmis 
grupėmis yra aplankiusi daug 
įžymių vietų Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, būta Kinijoje, 
Egipte, Graikijoje, Turkijoje, 
dukart Aliaskoje. Aplankytų 
vietų sąrašas ilgas. 

siai padėdavo nauji įspūdžiai, 
dar neaplankytos vietos, ke
lionėse greičiau užsimiršta visi 
negalavimai ... 

Lydija ilgai gali pasakoti 
apie aplankytas vietas, patirtus 
įspūdžius, žmones, su kuriais 
ne vieną dieną teko praleisti 
autobuse ar laive, dalinantis 

sako lig šiol, ir buvimas tarp 
žmonių. Dar neteko būti 
Australijoje. Jei sūnus važiuo
tų kartu, Lydija norėtų aplan
kyti tą tolimą žemyną. Gal 
būt, dar kelionės į Prancūziją, 
ten gyvena dukra su šeima, 
džiaugsmas sulaukus provai
kaičio. Mūsų pokalbyje skam
ba rūpestis, ar bus išsaugotas 
lietuviškos veiklos centras -
Lietuvių Namai ir juose esan-

- Keliavome ne tik egzo
tiškomis vietomis. Daugelis 
mūsų kelionių ir vienos dienos 
išvykų buvo skirtos teatrui, 
Kanados istorijai ir kultūrai 
pažinti, jų būta daugiau kaip 
40. Pamatėme, kaip gyvena 
indėnai, aplankėme daug gra
žių Vakarų Kanados ir mūsų, 
Ontario provincijos vietų. 
Daug kas domėjosi teatru, tad 
lankėme spektaklius Stratfor
do teatruose, kaskart vis kita
me. Tokių išvykų turėjome 
daugiau kaip 100. Palaikėme 
gerus ryšius su Thronto Roy 
Thompson koncertų salės ad
ministracija, nes su grupėmis 
lankėmės jų koncertuose. 
Dažnai prieš koncertus ar po 
jų vykdavo pokalbiai apie mu
ziką ar kompozitorius, tai bū
davo tikrai įdomu. Kelionėse 
neretai tekdavo būti ne vien 
grupės vadove, bet ir prisimin
ti senąjį medicinos sesers dar
bą - tai kuriam nors širdis su
streikavo, tai galvos skausmai 
ar kitos negalios. Bet geriau-

Daugiau kaip 25 metą kelionių ir išvykų organizavimu 
lietuvią pensininkams rūpinosi Lydija Balsienė (pirmoji iš 
dešinės) 

kelionės nepatogumais ir 
džiaugsmais, įspūdžiais. Gal 
todėl mūsų pokalbyje ir mažai 
liko laiko pokalbiui apie se
natvės negalavimus ar ligas. 
Taip, ji patvirtina, būna dienų, 
kai amžiaus pokyčiai jau pra
deda trukdyti įprastiems dar
bams. Ir tenka retinti keliones 
ar atidėti kitus planus. Bet ge
rą savijautą padeda palaikyti 
mankšta, kurios Lydija neatsi-

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

<i 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

Y"-1 ...... V 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc.,OLS. OUP 

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

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

čios lietuviškos organizacijos, 
kurias Lydija padėjo įsteigti, 
kurias ir šiandien remia savo 
veikla ir pinigais, ar atsiras, 
kas tęsia tuos darbus. Ir kaip 
visada, Lydija Balsienė, pati 
atsakydama į abejones, tvirtai 
tiki "Bus kas tęsia tuos dar
bus, turi būti..." 

S. Katkauskaitė 
(Ntrs. iš asmeninio 

L. Balsienės albumo) 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir· PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Del nuosavybes įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group·Assurance Realty Inc. 
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PARAM OS NUOŠIMČIAI 
Palūkanų norma 4.00% (Prime Rate) 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

"Plonos24" KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI 

0.05% 
0.10% 

0.25% 

0.50% 

1 metų 3.75% 

2 metų 4.10% 

3 metų 4.30% 

4 metų 4.40% 

5 metų 4.50% 

l metų iškeičiamas 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% "G l C" l N D Ė L l A l 

Nemokami įnašai , 
išėmimai , 

čekių patarnavimai 

+ 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 

PALŪKANŲ 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 pareikalavimą 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
Palūkanų norma+ l .0% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma +2.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų norma+ 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuoš im čiai gali būti 

ke ičia mi be įs pėjimo 

BLOOR-ISLI NGTON , prie 
pranciškonų parap ijos ; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pi nis "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. 

R~NNYMEDE:~~itEIM< at
skiras ... ~~~ mmas. 
Di~pP'tremas . Prašo 
$469,900. 

SKAMBINTI 

(taikomas pelno padalinimas) 

1 metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.75% 

4 metų 4.10% 

5 metų 4.25% 

l metų iškeičiamas 2.50% 

1 metų JAV dolerių 2.00% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 1.80% 

90-179 dienų 1.80% 

180-269 dienų 1.85% 

270-364 dienų 1.90% 

l metų 2.25% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

I škeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdienin ių 
kintamųjų palūkanų 2.75% 

l metų 

2 metų 

3 metų 

4 metų 

5 metų 

3.75% 

4.10% 

4.30% 

4.40% 

4.50% 

M:H 
PARAMA 

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

ar i namus 41 6-231 -493 7 
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9-0 SPORTAS 
Hamiltono "Kovui" 60 metų 

Hamiltono sporto klubas "Kovas" kviečia visus dalyvauti 
Kalėdų baliuje, kuris įvyks šeštadienį, gruodžio 13-tą, Jaunimo 
centro salėje (50 Dundurn St.N., Hamiltone ). Pradžia 6 v.v. Ba
liuje švęsim klubo 60 metų veiklos sukaktį. Bus šiltas bufetas, mo
kamas baras, muzika ir loterijos stalas. Dalyvaus "Gyvataro" šo
kėjai ir vaikus linksmins klounas. Bilietai - $25 suaugusiems, $10 
vaikams ( 6-14 metų) ir vaikams iki 5 metų nemokama. Visos lė
šos bus paskirtos jaunių krepšininkų kelionei į Lietuvą dalyvauti 
2009 metų Pasaulio žaidynėse. Bilietus galima įsigyti iki gruo
džio 7-tos dienos kredito kooperatyve TALKA, Jaunimo centro 
salėje po Mišių, arba pas klubo pirmininką Stasį Bakšį, 905 648-
5855, arba el. paštu sbasys@cogeco.ca. Inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Principinėje Lietuvos 

krepšinio galiūnų dvikovoje 
Kauno sporto halėje pergalę 
šventė svečiai - Vilniaus "Lie
tuvos ryto" krepšininkai SEB 
BBL rungtynėse po atkaklios 
kovos rezultatu 70:68 įveikė 
Kauno "Žalgirio" krepšininkus. 

• ULEB Eurolygos varžy
bose Kauno "Žalgirio" nesėk
mių serija prasitęsė iki ketve
rių rungtynių. Žalgiriečiai iš
vykoje rezultatu 64:69 pralai
mėjo varžybų debiutantui 
Nansi SLUC klubui (Prancū
zija). Kauniečiai per 4 išvykas 
nelaimėję nė vieno susitikimo, 
nusmuko į B grupės paskutinę 
vietą. 

• Pajėgiausias Lietuvos 
plaukikas Vytautas J anušaitis 
labai gerai pasirodė pasaulio 
taurės plaukimo varžybose. 
Maskvoje 25 m baseine penk
tojo rato varžybose du bron
zos medalius iškovojęs V. Ja
nušaitis sėkmingą pasirodymą 
pratęsė Švedijoje. Šeštajame 
rate Stokholm Lietuvos plau
kikas 200 m plaukimo komp
leksiniu būdu rungtyje pelnė 

dar vieną bronzinį apdovano
jimą. Septintajame pasaulio 
plaukimo taurės (25 m ilgio 
baseine) varžybų rate Vokie
tijos sostinėje sidabrą vyrų 
100 m rungtyje kompleksiniu 
būdu iškovojo V. J anušaitis. 
Pajėgiausias Lietuvos plauki
kas nuotolį įveikė per 53.32 
sekundes ir į priekį praleido 
tik nugalėtoju tapusį D. Town
send iš Pietų Afrikos respubli
kos - 51.80 sekundės. Kitą 
dieną Vokietijoje pasibaigu
siose 2008 metų plaukimo pa
saulio taurės septintojo rato 
varžybose V. J anušaitis iško
vojo dar vieną bronzos medalį 
200 m kompleksinio plaukimo 
nuotolyje (1 min. 56.1 sek.). 

• Rusijoje vykstančiame 
sambo imtynių pasaulio čem
pionate bronzos medalį iško
vojo Santa Pakenytė. Svorio 
grupėje virš 80 kg, kurioje da
lyvavo tik šešios atletės, S. Pa
kenytė pirmoje kovoje 3:0 nu
galėjo serbę lvaną Veljich, 
tačiau pusbaigmėje nusileido 
vicečempione tapusiai gudei 
N. Melnikovai. VP 

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

• Dėmesio tėveliai! Skautų Kūčios įvyks gruodžio 7 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Jos prasidės 2 v.p.p., o ne 4 v. p.p. 
(kaip įprasta). Kviečiame visus atsilankyti mūsų Kūčiose. 
Salės papuošimo ir paruošimo reikalais tą dieną visi vyčiai bei 
kandidatai renkasi 12.30 v.p.p. 

• "Romuvos" stovyklavietėj remontai vyksta, ir sienų at
statymas artėja prie pabaigos. Tą darbą norima baigti prieš 
žiemos sniegus. Vidaus grindų ir sienų užbaigimas bus atliktas 
pavasarį, kai atšils orai. Tada vėl prasidės ir virtuvės paruoši
mas stovyklom. Bus įrengtos naujos lentynos, darbo stalai, 
elektra, vanduo ir naujas įeinamas šaldytuvas. Vykstančių 
darbų nuotraukas galima pamatyti per internetą http://picas
aweb.google.ca/campromuva/CampRomuvaConstruction #. 
"Romuvos" vajus prasidės sausio mėn. Bus išsiuntinėjami 
prašymai tėveliams, rėmėjams ir buvusiems stovyklauto
jams. Inf. 

Skautą stovyklavietėje "Romuva" sieną atstatymas artėja 
prie pabaigos Ntr. R. Sriubiškio 

Scholarship Winners - l 
This fall the Scholarship Committee of the Canadian Lithuanian 
Society of Edmonton announced the winners of the 2008 Scho
larship. The scholarship recipients are Beo Bartkus, Stacey Zalys 
and Tadas Korris. The following is an excerpt from the winning 
scholarship essays 

Ben Bartkus writes about his experi
ences in Lithuania: 

For two weeks, l traveled through my 
grandfather's country. Lithuania seemed so 
foreign to me at the time and to see it for 
the first time that night seemed to strike my 
curiosity. My grandfather and l were shar
ing a room together, and l will never forget 
stepping out of the hotel with him that early 
morning walking the streets of Lithuania for 
the first time. The sun was peaking out and 
l could see the white washed Vilnius cathe
dral in front of me. The Gediminas Tower 
was reigning over the city with the 
Lithuanian flag hovering at the top. The city 
was a busy place and had a mix of both old 
and new to see. Trolley buses moved through 
the maze of roads and even communist-era 
"Ladas" could be seen driven through the 
streets. 

The day was filled with touring the city 
by foot, getting a glimpse of the whole city 
from the Gediminas Tower, and tasting 
many mouth-watering Lithuanian dishes. 
In the first few days l also saw the KGB 
Museum; this of course was just a glimpse 
of the immense suffering Lithuanians 
endured. My dad and l toured through the 
museum's basement prison cells and it really 
impacted my understanding of human suf
fering and the sacrifice many Lithuanians 
made in order to gain their independence. 
Vilnius was a city l felt l would come back 
to in the near future for several visits, and 
of course my trip was just starting as we 
headed off to the birthplace of my grandfa
ther. 

Most importantly, the trip showed me 
how beautiful the country was and now l 
know why it is that Lithuanians like my 
grandfather love and cherish this land. l 

came from a country that still had scars 
from Communism and a history that l could 
never truly explain to my Canadian friends. 
This trip was just the beginning of the love l 
have for this country and the d e sire l f e el 
today to go back and experience it all over 
again. 

As l have grown older l think l have 
finally grasped the basics of Lithuanian cul
ture. Above all, l would have to say that l 
come to these functions to honor my grand
father and the older generation. Maybe l 
have not yet learned the language but l will 
tell you that Lithuanian blood is flowing 
through my veins. My grandfather's story 
speaks for itself and it is something l wear 
as a badge of honor. It is my grandfather's 
story that gives me the spirit and the desire 
to succeed in my life. In my eyes, being 
Lithuanian is having the strength and pas
sion to live life to it's fullest. The love many 
Lithuanians have for their country is some
thing that can never be broken. 

Lithuanian's have been invaded, manip
ulated, and controlled but have always pre
vailed in the end through fortitude, passion 
and courage. It is this same everlasting for
ti tude and courage that l have put in my 
own life to forge ahead. Like the white 
knight Vytis, l believe every Lithuanian has 
a fighting spirit and a passion for their coun
try that goes beyond words. In conclusion, l 
would say that my Albertan lifestyle has 
been affected dramatically by my Lithuanian 
heritage. 

My Lithuanian heritage has reminded 
me to live life honorably and passionately. 
Through my grandfather's words and the 
inspiration of Lithuania's national emblem, 
the Vytis, l will continue living my life with 
passion and honors. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~~-fd--~~· 't}~c J_ ~, ~ 

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

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St . West, Toronto, O . MBX 1 X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. gruodžio 3 d. ir 17 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU i Vilnių 
2008 m. gruodžio 3 d. ir 17 d. 

Visi paketai turi būti į mūst! pagr. raštinę 
PRI TATYTI iki R DY Ų DA: Ų 

Tel: (416)233-4601 
~00* $;100* 
- t.Joff . . for ~pare~ ,, . off 

'l' coupon 1s vabd only at Margut1s-Pysanka · head o ice. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokybė. 

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

(prie Evan:s} 
Savininkas Jurgis Kulle~.lus 

11Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą1 kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
"Statome operą" 

Vasario 16-osios gimnazijoje 
ros centro (ELKC) direkto
rius Rimas Cuplinskas. 

Po Europą keliaujantis 
Gedimino Zujaus ir jo vado
vaujamos Scenos ir estetikos 
mokyklos projektas "Statome 
operą" lapkričio 5-9 d.d. vie
šėjo Vokietijoje. Vasario 16-
osios gimnazijoje buvo prista
tyti įspūdingiausi šiuo metu 
statomos roko operos Eglė -
karalienė žalčių fragmentai. 
Panorus išnaudoti šią spek
taklio tematiką puikiai atitin
kančią aplinką, buvo nutarta 
pasirodymą iš pilies salės per
kelti į lauką. Renhofo pilies 
kiemo terasa virto mįslingos 
Eglės ir Žilvino meilės istori
jos scena. 

Į Renhofo pilies kiemą 
lapkričio 7-osios vakarą spek
taklį pamatyti gausiai susirin
kę gimnazijos moksleiviai ir 
darbuotojai, iš arti ir toli su
važiavę lietuviai, Hiutenfeldo 
ir jo apylinkių gyventojai bei 
svečiai iš Lietuvos buvo malo
niai nustebinti Vokietijos lie
tuvių bendruomenės Romu
vos apylinkės svetingumu, ku
rios atstovai ragino susirinku
sius sušilti prie puodelio karš
to vyno ar arbatos, o alkį nu
malšinti paruoštais užkandžiais. 

žektorių šviesoje derinant vai
dybos, šokio, muzikos ir dai
nos kompozicijas, buvo ligšiol 
neregėtu būdu pristatyta Eg
lės ir Žilvino meilės istorija. 
Gimnazijos bendruomenė džiau
gėsi scenoje išvydusi ne tik 
dvyliktokę Gretą Kvedaraus
kaitę, kuri atliko Eglės moti
nos vaidmenį, bet ir buvusį 
gimnazijos auklėtinį, šiuo me
tu Lietuvoje studijuojantį Ge
diminą Tiuchtą, vaidinusį Žil
viną. 

Iš dešinės Gediminas Zujus, Greta Kvedarauskaitė ir Ge
diminas Tiuchta 

Projekto vadovai ir atlikė
jai atsivežė ne tik gerą nuotai
ką ir neišdildomus įspūdžius 
palikusį spektaklį, bet ir laiko, 
kurį skyrė Vasario 16-osios 
gimnazijos moksleiviams. Spe
cialiai jiems surengtose tri
jose kūrybinėse dirbtuvėse, 
gimnazistai galėjo gyvai susi
pažinti su prieš dvejus metus 
Vilniuje įsteigtos "Scenos ir 
estetikos mokyklos" darbo 
metodika ir veikla. 

Po nuotaikingos muziki
nės įžangos, kurią kartu su 
moksleiviais paruošė gimnazi
jos mokytojas Gintaras Ručys, 
Renhofo pilies fasado fone 
prieš žiūrovų akis atsivėrė 
įspūdingas reginys - rudens 
vakaro tamsą perskrodžian
čioje lazerių bei spalvotų pro-

"Mums šį vakarą pavyko 
įgyvendinti vieną svarbiausių 
projekto uždavinių - ne tik 
atkreipti užsienio lietuvių ir 
vietinių gyventojų dėmesį į 
bendrą kūrybos procesą, bet 
juos į jį įtraukti" patenkintas 
ilgo, atkaklaus, bet dar ne
baigto darbo rezultatais po 
pasirodymo kalbėjo G. Zujus. 
Projektas visų pirma skirtas 
jaunų žmonių kūrybiškumui, 

tarptautiniam bendradarbiavi
mui skatinti, o ne greito rezul
tato siekimui. Be to, tarptauti
nis šio projekto pobūdis lei
džia jo dalyviams geriau pa
žinti kitų šalių kultūras, susi
draugauti, ir tampa prielaida 
tolesniam jaunų žmonių bend
radarbiavimui. "Mums svar
bus ne tik kūrybinis tokios 
apimties bendradarbiavimo 
momentas, bet ir tarptautinio 
dialogo skatinimas", vokiečių 
spaudos atstovams sakė G. 
Zujus. 

"G. Zujaus projekto origi
nalumas ir išskirtinis bruožas 
- tai, kad į pasirodymus įvai
riose šalyse įtraukiamas ir vie
tinis jaunimas. Pasirodyme 
Vokietijoje dalyvavo ne tik 
mūsų gimnazijos vyresniųjų 
klasių mokiniai, virtę būriu 
žalčių; savo aktorinius suge
bėjimus išbandė ir patys jau
niausieji, vaidinę medžiais vir
tusius Eglės vaikus", sakė 
viešnagę Vokietijoje organi
zavęs Europos lietuvių kultū- Fragmentas iš roko operos Eglė - karalienė žalčių 

"Kiekvienas dalyvis į šį 
kūrybos procesą įjungia savo 
kultūrinę patirtį. Todėl mūsų 
projektas - tarsi mozaika. Jos 
dalys ne konkuruoja tarpusa
vyje, bet papildo viena kitą ir 
susilieja į harmoningą buvimo 
kartu šventę". Ši vieningo 
bendradarbiavimo idėja tai
koma ne tik scenoje, bet įgy
vendinama ir kitose kūrybinio 
proceso plotmėse. Štai muzi
ką operai kuria net septyni 
kompozitoriai: Gediminas 
Rimkus-Rimkevičius, Marius 
Adomaitis, Linas Rimša, Da
lius Pletniovas, Mindaugas 
Lapinskis, Andrius Gružaus
kas ir Marius Matulevičius, 
kurių kiekvienas savitai inter
:eretuoja archetipinę Eglės ir 
Zilvino meilės istoriją. Artū
ras Šablauskas, lydintis pro
jektą gastrolių Europoje me
tu, yra vienas iš projekto reži
sierių šalia Gyčio Padegimo ir 
Andriaus Kurieniaus. "Mes 
visi, kad ir kokie skirtingi bū
tume, esame viena komanda", Repeticija su Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviais 

~W~;t\I~~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 
Tel. <4t 6) 763-5677 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

džiaugdamasis iki šiol pasiek
tais rezultatais kalbėjo G. 
Zujus. 

Įvertindamas renginį, EL
KC direktorius R. ČUplinskas 
pabrėžė: "Čia, gilias tradicijas 
turinčiame lietuvių kultūros 
židinyje Hiutenfelde, mes tu
rime puikią infrastruktūrą, 
užtikrinančią tokio pobūdžio 
renginių sėkmę. Gausi patir
tis rodo, kad tiek Lietuvoje, 
tiek europietiškame užsienyje 
kuriantiems menininkams ir 
ten gyvenantiems lietuviams 
bei Lietuvos mylėtojams tokia 
susibūrimo vieta itin reika
linga ir svarbi. Šiandien vyku
sio roko operos pristatymo 
sėkmė tai puikiai patvirtina". 

Po kupinos įspūdžių vieš
nagės Vasario 16-osios gimna
zijoje, lapkričio 9 d. "Statome 
operą" kūrybinė grupė išvyko 
į Belgiją, kur jų laukia pasiro
dymas Briuselio 2-ojoje vidu
rinėje mokykloje, įtrauksian
tis atlikėjų vienmečius iš Itali
jos ir Latvijos. 

Projekto "Statome ope
rą" kelionės metu po Europą 
įgytos patirties rezultatai taps 
pagrindu tarptautiniam spek
takliui, kurį Tūkstantmečio 
proga žadama pristatyti Lie
tuvoje. Išsamiau apie šį pro
jektą galima paskaityti Scenos 
ir estetikos mokyklos tinkla
lapyje www.semas.lt. 

Filmuotas ištraukas iš ro
ko operos pristatymo Hiuten
felde galima pamatyti tinkla
lapyje www.elkc.org. 

ELKC inf. (Ntrs. ELKC) 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto. Ont. M6S 1 NB 

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

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m. 
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Keliavęs tyliai, pėdsaką 
palikęs gilų 

ALGIMANTAS ZOWBAS 

Apie iškilų, daugiabriaunį 
mūsų kultūros grynuolį, rašy
toją, vertėją, keliautoją byloja 
500 psl. "Krantų" redakcijos 
išleista, Romanos Brogienės 
sudaryta, knyga Linas Broga 
1925-2005 Atminimo knyga. 
Ją, sukakus trejiems metams 
nuo rašytojo mirties, išspaus
dino UAB "Petro ofsetas". 

Ne "Amžinuoju atilsiu'', o 
šviesiu atminimu Llno Brogos 
gyvenimo bendrakeleivė, jo 
žmona R. Brogienė paženkli
no Lino prasmingo gyvenimo 
paveikslą, visuomenei atsklei
dė tai, ko tylusis rezistentas ir 
kūrėjas dėl nuolat gresiančio 
pavojaus, o vėliau iš jam bū
dingo kuklumo vengė skelbti. 
Deja, neretai pasitaiko, kad su 
iškilia asmenybe visuomenė 
susipažįsta tuomet, kai ji iške
liauja į Amžinybę. Knyga itin 
gerai supažindins su rašytoju, 
nes ją sudarė žmogus iš betar
piškos artumos, kuriam Llnas 
paslapčių neturėjo. Nors Liną 
pažinojau, su juo artimai 
bendravau nuo 1958 metų, 
man atminimo knyga apšvietė 
šią asmenybę nauja šviesa, at
skleidė kuklumo skraiste 
dengtą jos didybę. 

Linas Broga iš jam lem
ties skirtų gyvenimo aštuonių 
dešimtmečių, mažiausiai pen
kis dešimtmečius atidavė kū
rybai. Mokėsi, pats mokytoja
vo, studijavo, įgijęs kelių inži
nieriaus specialybę, dirbo, vė
liau dėstė su literatūra nesusi
jusį dalyką (braižomąją geo
metriją). Tui tarsi buitinė gy
venimo pusė. Antroji - būtį 

atspindinti kūryba. L. Brogos 
kūryba - poezijos vertimai ir 
jo paties ne itin gausios eilės. 
Rašytojas į lietuvių kalbą ver
tė poeziją, kuri priskirtina 
žmogaus visatoje prasminges
nei būčiai. Daugiausia kūrybi
nių galių skyrė Jurgiui Baltru
šaičiui, jį versti pradėjęs 1948 
m. Baltrušaitis per penkis de
šimtmečius parašė daugiau 
kaip 400 eilėraščių rusiškai ir 
apie 200 lietuviškai, Linas per 
kitus penkis dešimtmečius po 
poeto mirties visus rusiškuo
sius eilėraščius išvertė į gimtą
ją kalbą. 

Kaip pats vertėjas tvirti-

no, jam labai artima pasirodė 
žmogaus, kuriančio nebaigtą 
pasaulį, idėja. "žmogus nėra 
niekinga smiltelė - jis kaip ir 
menkas žolytės stiebelis turi 
vietą vieningoje visatos sanda
roj e, dirbdamas, veikdamas 
perkuria save ir kartu tobulina 

Knygos viršelis 

pasaulį. Menininkas kopia 
žemės laiptais: menas - žaidi
mas, menas - pažinimas, me
nas - auka. Kūrėjas sudega 
ant visatos aukuro, atiduoda
mas save didžiam tikslui - ge
resnei, prasmingesnei bū
čiai..." - sakė Linas. Minima 
idėja glaustai išreikšta ir vie
name iš Baltrušaičio eilėraš
čių: 

Dar pasauli.Y nesutvertas, 
Ir šventovė nebaigta, 
Tzlc laukų akmuo pažertas, 
Tzlc pečiams galia duota. 

Kai kartą dėl savo neiš
prusimo paklausiau, kas sun
kiau - parašyti ar išversti į kitą 
kalbą eilėraštį, Linas atsakė: 
"Eilėraštį parašyti dažnai už
tenka valandėlės, o tinkamai 
išversti net vieną tokio eilėraš
čio posmelį, tenka jį 'nešiotis' 
iki išverti ištisus mėnesius, o 
vertimus glūdinti - metus, ne
pabaigiamai..." Parvedant 
Baltrušaitį į Lietuvą, pakeliui 
L. Broga esmingai kliudė ant
rojo tūkstantmečio pradžios 
Rytų poetus Omarą Chajamą, 
Hafizą, Nizami Gandževi, ku
rių išmintį išverstais į lietuvių 
kalbą leidiniais pateikė skaity
tojui. 

Linas daug keliavo pės
čiomis bei įvairiu transportu 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

kaip turistas ir kaip transporto 
sistemos darbuotojas. Labai 
jautriai bendravo su gamta, 
kultūriniu paveldu. Parengė ir 
išleido knygutės pavidalu Lie
tuvos TSR turistinį žemėlapį, 
Lietuvos kelių žemėlapį. Ke
liaudamas daug fotografavo 
(pluoštelis nuotraukų pateik
tas knygoje). 

Anot Viktorijos Daujoty
tės, didžioji L. Brogos gyveni
mo dalis yra praėjusi slaptyje, 
tyloje. Tučiau toje savo tylioje 
kelionėje, kaip randame kny
goje bei pačiam teko patirti, 
Linas sutiko ir artimai, pakan
kamai atvirai bendravo su iš
kiliomis asmenybėmis. Turp jų 
buvo Unė Babickaitė-Grai
čiūnienė, Juozas Urbšys, Jo
nas Graičiūnas, Kazys Inčiū
ra, Viktorija Daujotytė, o taip 
pat kitos, visuomenei mažiau 
žinomos, tačiau taurios, švie
sios asmenybės. 

Ilagiško likimo lietuvių 
aktorei, režisierei U. Babic
kaitei-Graičiūnienei, sukaupu
siai turtingą kultūrinį paliki
mą, pažintis su Linu tapo to 
palikimo angelu sargu nuo už
maršties, visuomenės supažin
dinimo su iškilia asmenybe 
šaltiniu. Aktorės kultūrinį pa
likimą Linas perdavė Teatro, 
muzikos ir kino muziejui Vil
niuje, kurio dalį sudaro nuola
tinė paroda. Lino ir artimiau
sios pagalbininkės Romanos 
rūpesčiu išleistos knygos Unė 
Babickaitė-Grailiūnumė, Atsi
minimai. Dienoraštis. Laiška~ 
Vilnius: Scena, 2001, 360 psl. 
ir U. Babickaitė-Graičiūnienė, 
Laiškai. Amžininkų atsimini
ma~ Vilnius: Aidai, 2005, 475 
psl. 

Diduma J. Baltrušaičio ru
sišk:os poezijos L. Brogos ver
timų rinkiniais jau išleista ge
rokai anksčiau, o štai Jurgis 
Baltndaitis Kalba su lemtimi: 
rwiškos poezijos vertimai/Jrugis 
Baltru.šaitis; iš rusų kalbos ver
tė Linas Broga. - Vtlni.us: Lie
tuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 2007, 543 psl., pasirodė 
šiemet, beveik praėjus trejiems 
metams po vertėjo mirties. 

Šiemet pasirodė ir rašiny
je minima, Romanos Brogie
nės sudaryta, Atminties knyga. 
'fylios kelionės ir gilaus pėd
sako pilnatvė įsikūnijo. 

RE~* FOUR SEASONS 
if/ REALTY LIMITED 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Parcluodanl, perkant 

ar lik dėl inrormacijos 

apie namus, vasarna· 

mius, ūkius, žemes 

Wa~ago>, Siayncrio ir 
Collingwoodo apy· 

!inkėse krcipkitė~ i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Eleklroninis pašias: salvaitis@bmls.com 
nnklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Toronto savivaldybės rūmuose (City Hall, 100 Queen St. 
W.) gruodžio 6-7 d.d. (12v.d. iki5v.p.p.)vyks44-oji tautybių ka
lėdinė paroda "Christmas Around the World Festival". Įėjimas 
nemokamas. Bus rodomi ir parduodami rankdarbiai, kalėdiniai 
papuošalai, meno dirbiniai, taip pat kas pusvalandį bus tautinių 
šokių ir chorų pasirodymai. Lietuvių choras "Daina" pasirodys 
gruodžio 6, šeštadienį 3 v.p.p. Iš viso dalyvaus 20 etninių bend
ruomenių. Rengėjai - "Community Folk Art Council of Turon
to". Informacijai skambinti Birutei Batraks, tel. 905 271-1640. 

------• 1111111111111111111111 
RC>V".A.L LEP.A.GiE 
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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 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair} 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

-~A~ 
DENTAL ~ • ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 
115 Lakeshore Road E. 
Mississauga, ON LSG IE5 

i......_ _ ___. www.walersidedcntal.ca 

(905) 785-3900 
l 04-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON LSN OAS 
www.9thlincdcntal.ca 

•<ES'''\ l ~l J.\ S 
ART STUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

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 atleidimui nuo pajamų mokesčių 



DĖMESIO! 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

KLB Toronto apylinkės Tarybos 

VISUOTINIAME ATASKAITINIAME 
SUSIRINKIME 

š.m. gruodžio 1, pirmadienį, 7.30 v.v. 
Toronto Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje 

Kanados Lietuvių 
Li thuanian Canadian 
l Re:;wTection Rd. Toronto ON M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

PRANEŠAME VISIEMS, 
kad Kanados lietuvių fondo narią 

METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks 2009 metų balandžio 19, sekmadieni, 

Anapilio parodų salėje. 
Platesnė informacija bus pateikta vėliau. 

KLF administratorius 

----.... l KLF ŽINIOS i 
KLF valdybos posėdis įvy

ko 2008 lapkričio 12 d. Prisikė
limo parapijos posėdžių kam
baryje. Dalyvavo valdybos 
pirm. A. Nausėdas, vice-pirm. 
ir spaudos reikalų sekretorė D. 
Baltrušytė-Sher, ižd. V. Jonu
šonienė, posėdžių sekretorius 
R. Kalendra, V. Bireta (KLB 
atstovas) ir administratorius L. 
Baziliauskas. Pirm. A. Nausė
das pranešė apie paskutini 
KLF tarybos susirinkimą ir ap
svarstytus reikalus, apie spalio 
27 d. įvykusį KLB XX-osios 
Krašto tarybos antrosios sesijos 
suvažiavimą. Administratorius 
L. Baziliauskas pateikė valdy
bai gautą paštą. Gauti organi
zacijų atsiskaitymai už paskirtą 
finansinę paramą, padėką laiš
kai bei keletas finansinės para
mos prašymų. Valdyba, atsiliep
dama į p. Stank:ev.ičiaus laišką, 
nutarė pasiųsti KLF kalėdinį 
sveikinimą visiems Kanados lie
tuviams per Montrealio radijo 

URM PRANEŠIMAS 

stotį. L. Baziliauskas pranešė 
apie įsigytus naujus raštinės 
prietaisus (spausdinimo ir do
kumentų naikinimo) ir kad pa
duotas atskiras skelbimas Tž 
dėl artėjančio KLF metinio su
sirinkimo, įvyksiančio balan
džio 19 d. Anapilio muziejaus 
parodų salėje. Iždininkė V. Jo
nušonienė pateikė valdybai iš
laidų apyskaitą nuo š.m. liepos 
14 d. iki lapkričio 12 d. Valdyba 
išlaidas vienbalsiai patvirtino. 
Kiti svarstyti reikalai: Kanados 
apylinkių lankymai ir Fondo 
pristatymai, Fondo brošiūros ir 
interneto tinklalapio projektai. 

Nutarta gruodžio mėn. 
susitikti specialiam pasitarimui 
dėl šių KLF projektų. A Nausė
das pateikė valdybai gautus pa
kvietimus į kultūrinius rengi
nius. 

Kitas KLF valdybos posėdis 
įvyks 2009 m. sausio 29 d., 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos po
sėdžių kambaryje. W. 

JOTVA CONSTRUCTION. At.. 
lieka staliaus, vidaus sieną (dry
wall), dažymo, plyteliq dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-853L 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonte darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiibs patyrimas. 
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.7 v.v. - kokteiliai; 8 v.v. - vakarienė ir šokiai 
VAKARIENĖ SU VYNU * MOKAMAS BARAS * SMAGI MUZIKA 

ŠAMPANAS * ŠALTAS BUFETAS 
BILIETAI: $90 asmeniui. Bilietai parduodami parapijos salėje po visų Mišių 

arba pas J. VINGELIENĘ, tel. 416 233-8108 

v • • 

KVIECIAME Į KALEDINES MUZIKOS 
loronlolietLIYilf<horos l R MALDOS VAKARĄ 
l6r6111•li!k;lli\la1ct.ifll'! 

"Pasaulio šviesa" 
2008 m. gruodžio 14, sekmadienį, 4 v.p.p. 

Prisikėlimo parapijos šventovėje, 1 Resurrection Road, Toronto 

Programoje šalia kitų kalėdinių kūrinių bus atliekamas Marc-Antoine Charpentier kūrinys 
Messe de Minuit su "l FURIOSI" instrumentalistais 

KLB ŽINIOS 

• Tuutinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie Lietu
vos respublikos vyriausybės 
kasmet skelbia konkursą Lietu
vių bendruomenėms ir lietuviš
kų mokyklų ivairiems projek
tams paremti. Jau keletas Ka
nados lietuvių organizacijų yra 
gavę finansinės paramos. Dėl 
platesnės informacijos ir blan
kų kreipkitės į Kanados lietu
vių bendruomenės raštinę: l 
Resurrection Rd„ Toronto, 
ON. Tulefonu 416 533-3292 ar
ba elektroniniu paštu klb@on. 
aibn.com. Paraiškų blankai turi 
būti pristatyti i KLB raštinę ne 
vėliau kaip iki lapkričio 30 d. 

• KLB KV posėdis įvyks 
gruodžio 4 d. 

• KLB KValdybos, KLB 
'lbronto apylinkės ir klubo "San
taka" nariai susitiko su prof. L 
Donskiu. Inf. 

IEŠKOM AUKLĖS nuo 2009 m. 
sausio mėn. prižiūrėti pas mus 
namuose 1.5 metukų mergytę. 
Gyvename Misslssaugoje prie 
Mms-Britannla. Prašome pa· 
skambinti Nidai, 905 75S-ct962. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ iDter
neto tinklalapyje 1!!!1W!yzjb.
sma yra naudinga informad
Ja apie prenumeratas, skelbi
mus. Yra ir organizacijų nuo
rodos bei vietinės veiklos ka
lendorim. Visos organizacijos 
kviečiamos pasitikrinti jį pla
nuojlllll ateinanaq metą veiklą! 

Toronto lietuvių choras "Volungė" 

BALTI C deli & cafe 
SVEIKINA VISUS 

SU ARTĖJANČIOM ŠVENTĖM! 
Tik pas mus - jūsų šventiniam stalui. 

TIK GAUTI LIETUVIŠKI PRODUKTAI: 
šviežia duona, silkės, grybai - švieži ir marinuoti, 

kūčiukai, šakočiai, ledai ir varškė, sūriai, 

kalėdiniai saldumynai ir gėrimai. 

Konservuota produkcija, lietuviška virtuvė 

ADRESAS: 3466 Dundas St.W., Toronto 

Tel. 647-435-3253 
PRAŠOM APSILANKY11 

Ambasados pranešimas 
2008 m. gruodžio S d. rengiamas Lietuvos piliečių priėmi

mas konsuliniais klausimais 'lbronte. Interesantus priiminės 
Lietuvos respublikos ambasados patarėja konsuliniais klausi
mais Miglė Jankauskienė. 

Konsulas galės atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti įga
liojimus, tvirtinti nuorašus, vertimus, išduoti konsulines pažy
mas, priimti dokumentus LR pasui gauti ar keisti, suteikti in
formacijos konsuliniais klausimais. 

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registmotis 
Kanados lietuvių bendruomenės raštinėje, tel: 416 533-3292, 
nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės paslaugos 
pageidaujama ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti. 

Piliečių priėmimas vyks Kanados lietuvių bendruomenės 
namuose: 

1 Resurrection Road, Etobicoke, ON, M9A 5G1 
tel: 416-533-3292 fax: 416-533-2282 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas 
praneša, kad Lietuvos pilie
čiai turizmo tikslais jau nuo 
2008 m. kovo l d. į Kanadą 
gali vykti be vizų. Tučiau nuo 
2009 m. sausio 1 d. be vizų ga
lės atvykti tik tie Lietuvos pi
liečiai, kurie turi biometrinius 
pasus, t.y. pasus, išduotus po 
2006 m. rugpjūčio 28 d. ir tu
rinčius papildomą elektroni
nę laikmeną su paso turėtojo 
biometriniais duomenimis. 
Lietuvos piliečiai, norintys į 
Kanadą vykti nuo 2009 m. 
sausio l d., bet neturintys bio
metrinio paso, turės gauti Ka
nados vizą. Nuo 2011 m. sau
sio 1 d. į Kanadą įvažiuoti bus 
galima tik su biometriniu pasu. 
Biometriniai pasai privalomi ir 
tiems Lietuvos piliečiams, ku
rie turizmo tikslais ne ilges
niam nei 90 dienų laikotarpiui 
planuoja vykti i JAV. Bevizis 
režimas su JAV taikoID.WI nuo 
š.m. lapkričio 17 d. 

Advokatas e-paštas: info@klb.org 

ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc„ LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The Wcst Mall, 6th Floor, llironto, ON M9C .ĮZ4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: \mw.pacclm\1irm.com El. p<L~lll'>: lawycrs@pacęlawfirm.com 

---... ATSIUSTA PAMINĖTI -----
Vokietijas LB Jfr/dybas Informacija&, nr. 3(528), 16 psl. spal

votomis nuotraukomis papuoštas žiniaraštis. Adresas: Lors
cher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Germany; tel. 
06256-859818; faksas: 06256-8599015. 

AUŠRA., Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas nr. 12, 13, 
14, 15, 16, 17; leidžia Lenkijos lietuvių draugija, 16-500 Sejny, 
22 Lipca 9; redaguoja l. Gasperavičiūtė, 16-515 Punsk, A. 
Mickiewicza 23. Gausiai iliustruotas leidinys, detaliai at
spindintis Lenkijos lietuvių veiklą ir problemas; tiražas 1000 
egz. Vieno nr. kaina 1 zl. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Lietuvos Kariuomenės 
šventės proga Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa iškilmingai 
su savo vėliava dalyvavo 9.30 
v.r. Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje. 

• Toronte mirusi a.a. Rūta 
(Petronytė) Engele, 56 m. am
žiaus, palaidota lapkričio 24 d. 
iš Lietuvos kankinių šventovės. 

• Lapkričio 8 d. Kardinolo 
medaliai už uolią tarnybą buvo 
įteikti mūsų Mišių tarnauto
jams: Rimui Rėkui ir Viktorui 
Maksimavičiui. 

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

• Lapkričio 30, ateinantį 
sekmadienį, per 9.30 v.r. Mišias 
bus Sutvirtinimo sakramentą 
priimsiančių įvesdinimo apei
gos. Sutvirtinimo sakramentui 
pasiruošimo pamokos vyksta 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mi
šių klebonijoje. 

• Vytautas Pečiulis, Anta
nas Išganaitis ir Juozas Kara
siejus išpjovė aplink klebonijos 
aikštę pro tvoras išsišakojusius 
ir tvoras laužančius medžius. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 6-7 d.d. Susikaupimus ves 
kun. Gintaras J onikas iš Šiaulių 
vyskupijos, dabar besidarbuo
jantis Sv. Jurgio lietuvių parapi
joje Ročesteryje, JAV. Lietuvos 
kankinių šventovėje - gruodžio 
6, šeštadienį, 11 v.r. Mišios su 
pamokslu (Anapilio autobusė
lis tą dieną maldininkus veš nuo 
"Vilniaus rūmų" 10.15 v.r. ir 
parveš atgal po pamaldų); 
gruodžio 7, sekmadienį - pa
mokslai sekmadieninių Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma 
abi dienas prieš }r po pamaldų. 
Delbi miesto Sv. Kazimiero 
šventovėje susikaupimas vyks 
gruodžio 6, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje su
sikaupimas - gruodžio 7, sek
madienį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. 

• Mūsų parapijos KLKM 
dr-jos skyrius gruodžio 7, sek
madienį, švęs savo Metinę šven
tę ir iškilmingai su vėliava daly
vaus 11 v.r. Mišiose. Po Mišių 
Anapilio parodų salėje bus pie
tūs, rodomas filmas ir vedama 
loterija. Įėjimo bilietas - $10. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

• Mūsų parapijos Jaunų 
šeimų sekcija maloniai kviečia į 
Kalėdinę vaikų eglutę, kuri 
įvyks gruodžio 21, sekmadienį, 
10.30 v.r. Anapilio salėje. 

• Mišios lapkričio 30, sek

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choras. Ateinantį sek
madienį giedos parapijos jauni
mo/vaikų choras. 

• KLKM dr-jos vienos die
nos susikaupimas vyks šį šešta
dienį, lapkričio 29, nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. parapijos patalpo~e. 
Susikaupimą ves kun. Jonas Si
leika, OFM. Katalikių Moterų 
dr-jos metinė šventė yra Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto pra
sidėjimo šventė rugsėjo 8 d. Pa
rapijos skyrius ją švęs šį sekma
dienį, po 12.15 v.d. Mišių su aga
pe ir menine programa, kurią 
atliks parapijos jaunimo choro 
dalis. Visi kviečiami dalyvauti. 

• Šį pirmą Advento sekma
dienį parapijos taryba pradės 
aukų ir sveikinimų vajų Kretin
gos vargšų valgyklai "Rūpestė
liai". Kiekvieną sekmadienį Mi
šių dalyviai galės parašyti svei
kinimą ir palikti auką. Aukos 
ir sveikinimai bus pristatyti 
Kretingos vargšams per jų Kū
čias. Šiuo metu Kretingos pran
ciškonų vargšų valgykloj kas
dien valgo netoli 400 žmonių. 

• Jau platinami bilietai į 
parapijoj rengiamą Naujų metų 
sutikimo balių sekmadieniais 
po Mišių salėje, kitu laiku pas 
J. Vingelienę, 416 233-8108. 
Naujųjų metų išvakarėse para
pijos šventovėj 6.30 v.v. bus au
kojamos Mišios, kuriose kvie
čiami dalyvauti visi. Naujieji 
metai yra privaloma šventė -
tikintieji yra įpareigoti daly
vauti Mišiose. 

• Parapijos kavinės šeimi
ninkės, kurios gamina lietuviš
kus valgius, norėtų žinoti iš 
anksto, kiek produktų reikėtų 
pagaminti, kad visi klientai bū
tų patenkinti. Tai labai sunku 
padaryti, kai ateina žmonės 
sekmadienį ir paprašo didesnių 
kiekių maisto neštis namo. To
dėl jos prašo, kad didesnius už
sakymus žmonės padarytų sa
vaitės pradžioj skambinant 
Gražinai, 647 869-6164. 

• Parapijos tarybos susirin
kimas vyks gruodžio l d., 7 v.v. 
parapijos patalpose. Po posėdžio 
bus daroma grupės nuotrauka. 
Visi yra prašomi dalyvauti. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 30: 8 v.r. už a.a. Ireną 
Morkūnienę ir Antaniną Le
parskienę; 9 v.r. už a.a. Juozą Mic
kevičių; 10.45 v.r. už Vėlinių 
Mišiom pavestas sielas, už a.a. 
Reginą Valickienę - 10 met., už 
a.a. Petrą Augaitį; 12.15 v.d. 
KLK Moterų dr-jos parapijos 
skyriaus intencija. 

mad.: 9.30v.r. užBaliūnųmiru- l AUKOS l 
sius; 11 v.r. už parapiją; Vasagos •------------
Gerojo Ganytojo šventovėje, Sveikindama Aliną ir Ka-
lapkričio 30, sekmad., ~ v.p.p. zimierą Žilvyčius jų gimtadie
už a.a. Ted Engei; Delhi Sv. Ka- nio proga, Felicija Venckevi
zimiero šventovėje, lapkričio čienė Tėviškės žiburiams aukojo 
29, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. An- $50. 
taniną ir Modestą Pušinskus. A.a. Monikos Bumbulienės 

14 metų mirties prisiminimui, 
Labdaros fondo žinios Antanas Bumbulis Tėviškės ži-

• Trečiadienį, lapkričio 26, buriams aukojo $100. 
7 v.v. "Labdaros" slaugos na- A.a. Rūtos Petronytės
muose įvyks valdybos posėdis. Engele atminimui Ona Senku
Jo metu bus patvirtinti nauji vienė Tėviškės žiburiams aukojo 
nariai. Inf. 

$30. 
Nuo gruodžio l d. šv. Jo

no lietuvių kapinių vartai bus 
uždaryti, išskyrus sekmadie
nius, švenčių dienas ir laidoji
mo dienomis. 

SIUVU IR TAISAU įvairius 
drabužius, taip pat ir vestuvi
nes sukneles. Skambinti Ro
mai. Namų 647 477-7244, cell 
416 319 6040. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pirmo Ad
vento pamaldos 9.30 v.r.; pa
maldų metu vyks sekmadienio 
mokyklos tikybos pamokos vai
kučiams. 

• Mirusiųjų minėjimo sek
madienį, Didžiosios maldos 
metu buvo prisiminti: Leonas 
Adomavičius, gimęs 1913 m. 
balandžio 28 d., miręs š.m. sau
sio 30 d.; Rozalija Mickevičiū
tė-Andriulaitienė, g. 1914 m. 
vasario 18 d., mirusi š. m. kovo 
27 d.; Alma Timpaitė-Stukienė, 
g. 1926 m. kovo 23 d., mirusi 
š.m. kovo 31 d.; Juozas Stukas, 
g. 1920 m. gegužės 24 d., miręs 
balandžio 12 d.; Edvardas Bu
meisteris, g. 1918 m. rugpjūčio 
17 d., miręs š.m. balandžio 7 d.; 
Olga Fice, mirusi Jm. rugpjūčio 
12 d.; Gertrūda Zviliūtė-Jocie
nė, g. 1922 m. kovo 3 d., mirusi 
š.m. lapkričio 6 d.; Jonas Dam
baras, g. 1911 m. balandžio 11 
d., miręs 1988 m. rugpjūčio 31 
d. ir Marija Megytė-Dambarie
nė, g. 1913 m. kovo 27 d., mirusi 
1992 m. gruodžio 4 d.; Elena 
Kasiulytė-Girdvainienė, mirusi 
š.m. lapkričio 13 d., sulaukusi 82 
metų amžiaus, ir visi Kanados 
lietuvių fondo mirusieji nariai. 

Lietuvių Namų žinios 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - lapkričio 25 d., 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

• Gruodžio 14 d., 1.30 v. 
p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
kalėdinė šventė su Kalėdų se
neliu iš Lietuvos. Meninę prog
ramą atliks O. Gladkovienės ir 
V. Sabaliauskienės mokinių 
muzikinė grupė su vaidinimu 
Išjunk televizorių. Kviečiame 
vaikučius su tėveliais apsilan
kyti šioje šventėje. Registracija 
iki gruodžio 10 d. tel. 905 821-
0157 arba rutasnowden@ro
gers.com pas R. Snowden, ar 
LN raštinėje tel. 416 532-3311. 

• Lapkričio 21 d. Lietuvių 
Namuose lankėsi svečias iš 
VDU Politikos mokslų ir diplo
matijos fakulteto dekanas prof. 
L. Donskis su žmona Jolanta. 
Svečią su LN veikla supažindi
no LN vedėjas G. Stasiulevičius. 

• Lapkričio 30 d., 4 v.p.p. 
Lietuvių Namuose įvyks A. Ma
montovo ir jo grupės gyvo vaiz
do koncertas. Dėl papildomos 
informacijos skambinti 416 
892-4323. 

• LN ieško tarnautojų-ūk
vedžio pareigoms (pilnu laiku) 
bei virėjų ir valytojų. Kreiptis į 
vedėją tel. 416 532-3311. 

Slaugos namų žinios 
• Petras Gumbinas Slau

gos namams aukojo $5,000. 

PRIMENAME, kad aprė
minti skelbimai, kuriems reika
lingas didesnis plotas, priimami 
vėliausiai iki ketvirtadienio 12 
v.d., jeigu norima jį skelbti atei
nančios savaitės TZ numeryje. 

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 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

KLK Moterų dr-jos metinė šventė bus gruodžio 7 d. Mišios 
11 val. už gyvas ir mirusias dr-jos nares. Po Mišių kle~onijoje 
susirinkimas. Kleb. kun. G. Mieldažis kalbės apie Svč. M. 
Mariją. 

Aušros Vartų šventovėje lapkričio 23 d. per 11 val. Mišias 
buvo paminėtos Kristaus Karaliaus ir Kariuomenės šventės. 
Šauliai dalyvavo su vėliavomis. Prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę memorialinės lentos buvo padėtas vainikas. Mišių pa
baigoje choras giedojo Libera ir Tautos himną. Mišias atnašavo 
kleb. kun. G. Mieldažis. 

Baltiečių menininkų būrelio kalėdinis subuvimas bus gruo
džio 9 d., 7 v.v. Aušros Vartų parapijos salėje. 

Auksinio amžiaus "Rūtos" klubas kalėdines vaišes savo 
nariams ruošia gruodžio 10, trečiadienį, 12 val. Aušros Vartų 
parapijos salėje.Tą dieną "bingo" nebus. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kuo. A. Volskis pranešė, kad Adventas prasideda 

lapkričio 30 d. Nuo šio sekmadienio skaitinius imsime iš B 
ciklo. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 "A><: 514-286-1981 

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 FAX: (514) 766-1349 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ administracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lapkričio 16 iki gruodžio 7 d. sekma
dieniais, po 9.30 v.r. pamaldų iki maždaug l v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, sumokėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti TŽ kaip dovaną savo bičiuliams. 

Kalėdiniai sveikinimai 
Jau planuojamas kalėdinis TŽ numeris, kuris išeis gruo

džio 16 d. Visa medžiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai - bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinim~ įrašomi visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ Asmeniniai bei atskirieji sveikinimai yra 
rėminiai. Jų kaina pagal užimamą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos, institucijos ir pavieniai asme
nys. Sveikinimas per laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siuntinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų. 

Maironio mokyklos žinios 
• Lapkričio 15 ir 22 d.d. 

Daina ir Romas Puteriai foto
grafavo mokinius ir mokytojus. 
Tomis dienomis Dalia ir Jonas 
Ažubaliai, Kristina ir John Ja
nowicz bei Birutė Sheiwood pri
žiūrėjo vaikus mokyklos kieme 
per pertrauką. Visiems dėkojame. 

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

• Jau pradėjome ruoštis 
vaikų labai lauktai šventei- Ka
lėdų eglutei, kuri įvyks mokyklo
je gruodžio 13 d. Po to prasidės 
kalėdinės atostogos, nuo gruo
džio 20 d. iki sausio 3 d. Sausio 
10 d. grįžtame prie knygų. O 
sausio 17 d. kviečiame tėvelius į 
mokyklą pasikalbėti su mokyto
jais apie mokinių pažangumą. 

Živilė 

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

Vietoj kalėdinių sveikini
mų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviš
kės žiburiams: $100 - Antanas 
Bumbulis ir dukros Vida White 
ir Rima Dornfeld su šeimomis; 
$50 - Skrebūnų šeima; $40 -
Vanda J asinevičienė; $35 -
Adolfas Sekonis; $30 - Janina 
ir Juozas Šarūnai, Irena ir Algis 
Žemaičiai, Ona Dementavi
čienė ir sūnus Charles, Marytė 
Vaitkienė, Sofija Skučienė ir 
sūnus Zigmantas, Montreal, 
QC, Alfredas Bražys, Gintaras, 
Linas, Gailutė ir jų šeimos, 
Elena Kišonienė, Jonas Kara
liūnas, St. Catharines, ON, Ire
na ir Anicetas Zalagėnai, Mar
garita ir Justinas Zubrickai, 
Jo ana Valiukienė, Irena ir Jo
nas N acevičiai; $25 - Regina 
Celej ewski ir šeima; Aldona 
Stanaitienė, Hamilton, ON; 
$20 - Irena Baltakienė ir sūnūs 
Linas, Vytas ir Algis, Birutė 
Abromaitienė ir dukra Angelė, 
Monika Povilaitienė, Adelė Le
dienė, Izabelė ir Petras Baro
nai, St. Catharines, ON; $10 -
Anastazija Gaidelienė ir dukra 
Birutė. 


