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Priesaikos atliktos 
Lietuvos seimo rinkimų rezultatai daugelį išeivijos lie

tuvių nuramino - vis dėlto ne viskas dar taip įklimpę, kad 
nebebūtų buvę galima atsikratyti tų buvusių ir nežuvusių. 
Nors ir nedideliu balsuotojų skaičiumi tauta parodė, kad 
galima bent mėginti. Pasisukti dešinėn laikas tikrai jau bu
vo pribrendęs. 

D ABAR belieka stebėti, ką tasai posūkis parodys, ar 
atsitiks kas nors panašaus, ko rinkėjai tikėjosi? Ir 
taip, ir ne - galima tvirtinti, nes jokia valdžia visiems 

negali nei įtikti, nei patikti. Mat valdžia ne kiekvienam pi
liečiui atskirai tarnauja, ne jo vieno norus tenkina, ne jam 
vienam paramą teikia ir iš tribūnų šneka taip, kaip jis, klau
sytojas, norėtų. Be Konstitucijos ir kitų priimtų, galiojančių 
aktų, valdžios veiksmus, jos "gerumą", sumanymus bei pla
nus saisto gyvenamasis laikotarpis, tarptautinės problemos 
ir jų sprendimai, taipgi ir paveldas bei daugelį valstybių lie
čianti bendroji politinė, ekonominė būklė. Tačiau klaidinga 
būtų galvoti, kad esant šitokiai padėčiai išrinktieji valdžios 
pareigūnai savo kabinetuose susėda surištom rankom ir 
laukia, kas bus, ką kiti darys, tartum iš anksto pasiruošę dėl 
nesėkmių, pažadų nevykdymo bei tupčiojimų visą kaltę su
versti tam blogam laikotarpiui, kam nors kitiems ir pagal 
reikalą apsimesti nieko negalinčiais mažiukais. Toks vado
vavimas, koks bebūtų - iš kairės ar dešinės - būtų nepateisi
namas. Ne šito balsuotojai laukia. Taigi laikotarpiai - vie
nokie ir kitokie - neatpalaiduoja nuo atsakomybės pareigū
nų, atlikusių priesaikas ir pasižadėjusių ištikimai ir sąžinin
gai tarnauti savajam kraštui. Kandidatai į valdžią turėjo ži
noti, kur jie eina ir kas jų laukia. Būdingas išeinančio minis
terio pirmininko G. Kirkilo pareiškimas, kad jo pareigos 
"buvo vienas didžiausių išmėginimų mano politinėje karje
roje". Gal ne vienas išrinktasis atėjo pamėginti, pasimokyti? 
Deja, ir tokia aplinkybė negali nė vieno atpalaiduoti nuo 
atsakomybės. 

P RANEŠIMAI iš Vilniaus nurodo, kad yra lipdoma 
naujoji dešinėn pasvirusi koalicinė valdžia. Ją sudaro 
rinkimus laimėjusios partijos: Tėvynės sąjunga - Lie

tuvos krikščionys demokratai, Tautos prisikėlimo partija, 
Liberalų ir centro sąjunga ir Liberalų sąjūdis. Visos šios po
litinės grupės iš seime esančio 141 nario turės bendrai 79 
narius, taigi daugumą. Seimo pirmininku išrinktas Tautos 
prisikėlimo partijos vadovas Arūnas Valinskas; ministeriu 
pirmininku taps Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos vadovas Andrius Kubilius. Reikia šešių 
seimo pirmininko pavaduotojų, reikia seime veikiančių 
įvairių sričių komitetų pirmininkų, reikia ministerių„. Sąra
šai ilgi, kandidatų visoms pareigoms užtenka. Tik apžiūri
mas jų tinkamumas, teismuose svarstomi skundai - darbas 
tiesiog verda, gal net smarkiau negu prieš rinkimus. Prasi
kiša ir asmeniškumai - nelabai vykę prieskoniai, kurių sun
ku išvengti taip įpratus ir tik tokius pavyzdžius mačius. Kas 
bebūtų, belieka išrinktiems vadovams linkėti sudarytoje 
koalicijoje naudingo sutarimo, būtinos darnos. O skirtin
gais būdais tos valstybinės naudos siekiant linkėtina su savo 
bendražygiais per ilgai neužsibūti savo keliuose, kurie daž
nai stabdo reikalingą spartą sprendžiant skubius klausimus. 
Kai partijos, kaip politinė vertybė, iškyla aukščiau už valsty
bės reikalus, o dar blogiau, kai jos pavirsta partijos vado
vams priemone asmeninėms pozicijoms stiprinti ir per tai 
rungtis su dalininkais dėl pirmavimo - tada jau joks bend
ras rimtas darbas nebeįmanomas. Tikėkime, kad šito nebus, 
nes sunkiai ir vieningai atgauta laisvė vis dėlto turėtų būti 
visiems ta pati vertybė, tarnaujanti tik Lietuvai. ČS 
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Sistema per daug uždara 
Rinkimuose reikėtų gerų stebėtojų 

Į seimą ateina būrelis jaunų politikų. Vienas iš tokių - Vaidotas Bacevičius, teisininkas, ilga
metis Tėvynės sąjungos atstovas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. Teiraujamės VAIDOTO 
BACEVICIAUS, išrinkto Kretingos apygardoje, kaip jam pavyko laimėti rinkimus, kaip jis vertina 
rinkimų sistemą, kurią pats išbandė, ir kokių darbų jis ketina imtis seime. 

- Jūs rinkimų sistemą labai gerai pažįstate, 
nes daug metų dirbote Vyriausiojoje rinkimų ko
misijoje. Dabar rinkimus pamatėte iš kitos pusės. 
Kokia Jūsų nuomonė dėl rinkimų sistemos 
Lietuvoje? 

- Manau, kad komisijų formavimo princi
pai ir teisinis reguliavimas nėra blogas. Visose 
komisijose - apygardose ir apylinkėse -
rinkimuose dalyvauja įvairių partijų atstovai, 
ir tai užtikrina skaidrumą, bet ... Reikia ieškoti 
instrumentų ir būdų, kad į komisijas patektų 
labiau kvalifikuoti žmonės, sugebantys ir tu-

rintys teisinių žinių bei vadybinių sugebėjimų, 
nes tai procesas, kurį reikia sugebėti valdyti. 
Rinkimų procesas yra labai intensyvus. Norint 
pritraukti tokių žmonių, reikia skirti didesnį 
finansavimą. Aš, susitikęs su komisijų nariais 
savo rajone, labai nustebau, kad jie už pirmąjį 
ratą mažesnėje apylinkėje gavo po 100-115 
litų, o antrajame rate - po 50 litų. O darbas 
sudėtingas ir sunkus. Reikia dirbti ir per naktį. 
Jie dirba praktiškai iš idėjos, bet ta idėja neturi 
būti visiškai nuvertinta. Už darbą turi būti 
sumokėta. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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Kardinolas pas Seinų 
lietuvius 

Lapkričio 8-9 d.d. pas Seinų krašto lietuvius lankėsi Vil
niaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Lapkričio 8 d. ganytoją prie Lietuvos - Lenkijos 
valstybių sienos pasitiko LVK delegatas užsienio lietuvių sie
lovadai prel.Edmundas Putrimas, Lenkijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Irena Kasperavičiūtė, Punsko parapi
jos klebonas kun. Czeslaw Bogdan, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės vicepirmininkas Petras Maksimavičius, Lietuvos 
konsulas Seinuose Liudvikas Milašius bei Seinų lietuvių 
gimnazijos direktorius Algirdas Vaicekauskas. 

Kardinolas buvo palydėtas į Lietuvių Namus Seinuose, 
po to -į Smalėnų parapiją, kur jo prie šventoriaus vartų lau
kė parapijos klebonas kun. Wojciech Stoklosa, lietuvis Puns
ko parapijos vikaras kun. Donatas Rolskis bei gausiai susi
rinkę smalėniškiai. Vilniaus arkivyskupas buvo sutiktas su 
lietuviška duona ir druska, skambant Marijos giesmėms, pa
lydėtas į šventovę. Pamoksle kardinolas džiaugėsi galimybe 
melstis drauge su Smalėnų lietuviais, ragino juos būti "ir ti
kėjimo, ir meilės bendruomene". Po Mišių celebrantui dė
kojo parapijos tikintieji ir jaunimas. Smalėnų parapijoje gy
vena 320 lietuvių ir 380 lenkų katalikų. Iš Smalėnų kardino
las, lydimas prel. Putrimo, nuvyko į vyskupijos sostinę Elką, 
kur pietavo su Elko vyskupu Jerzy Mazur. Buvo aptarta lie
tuvių sielovados padėtis Lenkijoje, svarstytos galimybės ją 
gerinti. Vakare Punsko lietuvių kultūros namuose kard. 
Bačkio apsilankymo proga buvo surengtas Seinų krašto lie
tuvių ansamblių koncertas. Vilniaus arkivyskupą sveikino 
Lenkijos lietuvių bendruomenės pirm. Irena Kasperavičiūtė, 
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas. Po kon
certo kard. Bačkis susitiko su Punsko lietuviais. Dėkota prel. 
Putrimui, kuris jau nuo 1981 m. nenuilstamai rūpinasi šio 
krašto lietuvių sielovada. 

Sekmadienį kard. Bačkis Punsko šventovėje aukojo Mi
šias lietuvių kalba. Trumpai pasveikinęs pamaldose dalyvau
jantį Elko vyskupą Mazur ir padėkojęs jam, pamoksle kardi
nolas ragino nepaprastai gausiai susirinkusius Punsko lietu
vius kurti gyvą tikinčiųjų bendruomenę. Punskiečiai su di
džiuliu džiaugsmu dėkojo jam už bendrą maldą ir apsilan
kymą. 

Iš Punsko kard. Bačkis keliavo į Seinus, pakeliui stabte
lėjo Kampuočiuose ir drauge su Elko vyskupu padėjo gėlių 
bei pasimeldė prie paminklo Kovo 11-ajai. Seinų bazilikoje 
Jo Eminencija pasakė pamokslą lenkų kalba šv. Mišiose, ku
rias aukojo Elko vyskupas. Po pamaldų abu ganytajai aplan
kė čia vyskupavusio Antano Baranausko kapą. 

Vėliau Vilniaus arkivyskupas Seinų bazilikoje aukojo 
Mišias lietuvių kalba. Jas koncelebravo prel. Putrimas, Vil
niaus arkikatedros vikaras kun. Kęstutis Smilgevičius, Puns
ko parapijos vikaras kun. Rolskis bei Lazdijų klebonas kun. 
Gintaras Urbštas; jose dalyvavo Elko vyskupas, Lenkijoje 
akredituoti Lietuvos diplomatai ir gausus būrys Seinų lietu
vių. Elko vyskupas, dėkodamas kardinolui už apsilankymą, 
prašė jį atsiųsti lietuvį kunigą į Seinus, jau kurį laiką neturin
čius nuolatinio dvasininko, mokančio lietuviškai. Po pietų 
aplankęs buvusią Seinų kunigų seminariją ir joje įrengtą ne
didelį muziejų, kardinolas Bačkis grįžo į Vilnių. Inf. 

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis su jaunimu Smalėnuose jo vizito Lenkijoje metu 
Ntr. l. Gasperavičiūtės 

Kariai laikams besikeičiant 
BRONYS STUNDŽIA 

Spaudoje pasirodė svars
tymai apie užmojį atsisakyti 
šauktinių tarnybos ir remtis 
profesionalia kariuomene. Ka
rinės ~ajėgos sumažėtų iki 
7000. Zinoma, valstybei gal 
būtų palengvinimas, bet ar tie 
sutaupyti pinigai būtų skiria
mi mokslui, sveikatos priežiū
rai ir žmonių gerovei? Pasta
ruoju laiku Lietuvoje į karinę 
tarnybą buvo šaukiama apie 
1600 vyrų, kurie dažnai įvairiais 
būdais stengdavosi tos parei
gos išvengti. 

Prisiminkime netolimą 
praeitį. Vokiečių okupacijai 
1919 m. baigiantis, pirmasis 
ministeris pirmininkas A. Vol
demaras pareiškė, kad Lietu
vai nereikia kariuomenės, pa
kaktų milicijos ir neutraliteto 
paskelbimo. Ir tik Rusijos bol
ševikams užėmus didesnę Lie
tuvos dalį, pradėta rūpintis 
karinių dalinių steigimu. O 
bolševikams pradėta priešin
tis atskirose vietovėse savano
riškai. 

Žemaičių srityje apsau
gos vienetai pradėjo veikti 
slapta jau 1918 m. pabaigoje. 
Ten pasižymėjo broliai Ple
chavičiai. Tuo metu bolševikai 
užėmė Šiaulius, Sedą ir Ma
žeikius. 

Šiaurėje pasižymėjo Jo
niškėlio partizanai. Susitarus 
apsaugos būrių vadams buvo 
stengtasi bolševikus stumti 
maždaug 70 km linijoje nuo 
Latvijos sienos iki Panevėžio. 
Vėliau tie partizanai įsijungė 
į kuriamos kariuomenės dali
nius. Pradžioje su vokiečių 
pagalba, vėliau savomis pajė
gomis bolševikai buvo išvyti, 
bet dar teko kariauti su ber
montininkais ir lenkais. 

Pasibaigus nepriklauso
mybės kovoms, Lietuva tapo, 
nors ir be sostinės Vilniaus, 
nepriklausoma demokratinė 
valstybė. Žinant lenkų užma
čias, dar kelerius metus teko 
laikyti didesnę kariuomenę ir 
padėti Mažosios Lietuvos su
kilėliams. 

1923 m. esant įžvalgiam 
ministeriui pirmininkui E. 
Galvanauskui, prancūzų val
domoje Klaipėdos srityje įvy
kus sukilimui, padedant Lie
tuvos savanoriams, pavyko at
gauti vokiečių 700 m. valdo
mos Mažosios Lietuvos dalį. 

Pasibaigus kovoms, prasi
dėjo karinių pajėgų pertvarky
mas: pagerintas apmokymas ir 
ginklavimas. Dar vykstant ne
priklausomybės kovoms, buvo 
įsteigta Karo mokykla ir po 
trumpo apmokymo, bene 3 
mėnesių, visi baigusieji sku
biai buvo pasiųsti į frontus. 

Nepaisant vykusių politi
nių permainų, kariuomenė ta
po tautos mokykla. Tarp šauk
tinių, anksčiau vadinamų nau
jokų, būdavo nemažai beraš
čių ir mažaraščių. Jiems ka
riuomenė buvo gera proga pa
simokyti įvairių dalykų. Tar
nyba karinėse pajėgose buvo 
sutrumpinta, o Karo mokyk
loje prailginta net iki 3 metų. 

Atsargos karininkų rengi
mas trukdavo 15 mėnesių. Ka
riuomenės sąranga gerėjo, ap
mokymas ir ginklai tobulėjo. 
Nemažai svarbesnes pareigas 
einančių karininkų buvo pa
siųsta į užsienio aukštąsias ka
ro mokyklas. Pradėta net sta
tyti savus žvalgybinius lėktu
vus, į darbą įtrauktas moko
masis karo laivas. Linkaičiuo
se pastatytos šaudmenims ga
minti dirbtuvės, o Kaune buvo 
įrengta karinės chemijos labo
ratorija. 

Prasidėjus okupacijai daug 
karininkų buvo ištremta, su
imta ar sušaudyta. Lietuvos 
kariuomenė buvo pertvarkyta 
į 29 korpusą, iš kurio vėliau 
buvo sudaryta sovietinė 16-oji 
lietuvių divizija, dalyvavusi 
kautynėse su vokiečiais. O vo
kiečiai buvo sudarę savisau
gos batalionus, kurie rytuose 
kovojo su bolševikų partiza
nais. Nepasisekė gen. P. Ple
chavičiaus sudarytai Vietinei 
rinktinei. Kai kurie rinktinės 
daliniai nesėkmingai kovojo 
Vilniaus srityje su lenkų "Ar-

mijos krojowos" teroristais, 
dalis pabėgo į miškus. Kai ku
riuos vokiečiai panaudojo oro 
uostų apsaugai. Antrą kartą 
rusams okupuojant Lietuvą, 
prasidėjo laisvės kovotojų

partizanų karas su okupan
tais. Tas karas lietuviams kai
navo dešimt tūkstančių vyrų 
ir moterų gyvybių. 

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę reikėjo dalinių 

apsaugai. Laikinoji valdžia 
įsteigė Krašto apsaugos de
partamentą, į kurį suėjo buvę 
sovietiniai karininkai bei kele
tas išlikusių jau senyvo amžiaus 
prieškarinių laikų karininkų. 

Būreliui buvusių karių, jau 
tarnavusių sovietinėje kariuo
menėje, buvo duotas trijų mė
nesių apmokymas ir jiems su
teiktas karininkų vyresnišku
mo laipsnis. Po kurio laiko 
buvo įsteigta Karo mokykla, 
vėliau tapusi akademija, o 
Krašto apsaugos departamen
tas virto Krašto apsaugos mi
nisterija. Gen. J. Kronkaitis, 
buvęs kariuomenės vadas, 
daug nuveikė šalindamas so
vietinius papročius bei gerin
damas karių gyvenimo sąly
gas. 

Neseniai seimas priėmė 
įstatymą apie karinių pajėgų 
pertvarkymą į profesionalią 

kariuomenę. Karinės pajėgos, 

apie 16000, turės sumažėti. 
Šauktinių, kurių kasmet pa
imama apie 1600, pamažu bus 
atsisakyta. 

Samdomiems kariams su
tartys bus pasirašomos 4 me
tams su 2000 Lt mėnesine al
ga. Truputį neaišku, kaip bus 
sudaroma karių atsarga. Gal 
Šaulių sąjunga tuo rūpinasi? 
Po gruzinų-rusų trumpo karo 
ir Europos sąjungos nuolai
džiavimo Rusijai kilo abejo
nių, ar Lietuvos priklausymas 
NATO yra tik vienintelė šio
kia tokia saugumo atrama. 
Gal tik JAV karo laivyno atsi
radimas Juodojoje jūroje iš
gelbėjo Gruziją nuo laisvės 
praradimo? 



Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejiniams metams baigiantis, š.m. spalio 31 
d. aplankytas Toronto arkivyskupas. Iš k. Anapilio parapijos klebonas kun. V. Staškevičius, 
R. Choromanskytė, arkiv. Thomas Collins, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Ju
biliejaus rengimo Kanadoje k-to pirm. A. Samsonas ir B. Samsonienė 

Vienakalbė vergų masė? 
Lietuvos visuomenę šiandien yra apėmęs 

sudėtingas procesas, žymintis vienos socialis
tinės epochos pabaigą ir netikrumas nepasiti
kėjimas kapitalizmo šviesa, o horizonte, tarsi 
Iljičiaus lemputė, ryškėja naujo globalizacijos 
užsakymo nutarimai: eilinį individą paversti 
smulkme, eiliniu verslo ištekliu. Atsiradęs nuo 
Stalino ir Trockio laikų noras transportuoti 
proletarinę revoliuciją po visą pasaulį ištobu
lėjo. Kremliaus ideologai nuo seno norėjo 
matyti Europą ir pasaulį vieningą be teisių 
valdomą kelių vadovų. Tautosakinis ir etno
grafinis, dvasinis baltų paveldas beliks tik kny
gose. 

Ar neatsitiks, kad baltų kultūra po 50 me
tų liks kaip Antarktida, kurios kraštelį pavyks 
užgriebti netyčia bibliotekos fonduose atsidū
rusiam atsitiktinai su lietuviška pavarde euro
individui? Pavartys ir padės į šalį, nes reikės 
savo protėvių kalbos tekstus skaityti su žody
nėliu? Tapome minia. Visi vienodi, ir tuo 
džiaugiamės. Keiksnojame tą, kuris išsiskiria 
iš minios. Visi susitelkę po viena vėliava, vie
na kalba, viena laisvosios rinkos kultūra. Ma
sinė štampuotų daiktų ir poreikių ekonomika. 
Poreikis mąstyti europietiškai, antiteroristiš
kai, atrodo, ir buvo sugalvotas Kremliaus ko
misarų. Ir labai gaila, kad neblaiviai mąstan
čiose Europos valstybėse, atskirose visuome
nėse, prigijo noras jungtis po vienu stogu ma
žiems ir dideliems. Todėl sėkmingai naikinant 
etninius skirtumus, paverčiant viena anglų 
kalba bendraujančių vergų masę, per tokį 
trumpą laiką galėjo tik pasvajoti koks diktato
rius kaip Gebelsas, Musolinis. Arba per nepil
nus penkiolika metų padaryti europinio im
perializmo baudžiauninkais keliasdešimt mili
jonų žmonių - tai gali pasirodyti kaip gražioje 
pasakoje. 

Šalies vyriausybė savotiškai palaimino 
emigraciją: dinkite iš Lietuvos, kad netrukdy
tumėte giminaičiams ir "švogeriams" užimti 
pelningų tarnybų. Pašventino vergavimui išti
sas šeimas, dirbančias sunkų alinantį darbą, 
baigusias aukštuosius mokslus. Valdininkiškos 
hierarchijos įsigalėjimo mastai ir užmojai to
kie ryškūs, ko sovietams toli gražu nepavyko 
per 50 metų okupacijos pasiekti. Europarla-

mentizmas pavertė mūsų mažaraščius, naudos 
ir vagysčių ištroškusius biurokratus europinio 
mąstymo mankurtais. 

Greitai "tapome europietiškos provincijos 
korumpuoto židinio užkampiu", kaip prasita
rė prof. V. Landsbergis. Globalistų dokumen
tuose naikinimas mažų tautų kultūrų, papročių 
ir etninio paveldo skamba, kaip kažkada 
Kremliaus dogmatizmas - "akivaizdi, XXI š. 
žmonijos pažangos ir žmoniškesnio gyvenimo 
sąlygų oazė". Vos ne penkmečio planus įvyk
dėme prieš laiką, ir netrukus europinio komu
nizmo viršukalnėje visi gyvensime sotūs ir lai
mingi. Nieko sau oazė- keli milijonai išrinktų
jų ir bilijonai vergų, pasiryžusių dėl duonos 
kasnio keliaklupščiauti prieš užsienietiško iš
naudojimo drakoną. Ar tai rodo didėjantį 
jautrumą bendrajai gerovei, ar greičiau globa
linei kišenei, siekiančiai panašių veiksmų Azi
jos, Australijos žemynuose? 

Į ką pavirto Amerika, išsižadėjusi savo 
konstitucinių principų, kuriuos formavo pre
zidentai A. Linkolnas ir D. Vašingtonas - gerbti 
kitų tautų teisę ir laisvą apsisprendimą. G. 
Bušo, jaunesniojo, užsienio politika ne tik 
įklampino savo šalį į rietenų ir kraujo bangą 
Irake, bet pasiūlė ir savo klusniems lietuviams, 
lenkams, kitiems prisidėti prie karo. 

Visiems aišku, kas šiame kare yra teroris
tai. Muilo burbulas sprogo, tačiau moralumui 
ir dorovei atėjo galas - mėgstama ginti tuos, 
kurie puola. Pasidomėta, kaip eiliniai ameri
kiečiai vertina savo šalies užsienio politiką. 
Tendencijos, kad "turime mokytis iš Vakarų, 
Amerikos, Europos" yra skiepijamos tarp jau
nimo, o tai labai pavojinga. Prieš 700 metų 
mūsų protėviai skeptiškai žiūrėjo į Europą sa
kydami, kad mes visko turime daugiau ir ge
riau. Šiandien aptinkamas tam tikras kultūri
nis pliuralizmas, besireiškiantis etinio pliura
lizmo erdvėje. Tačiau prigimtinio dorovinio 
įstatymo principų nuosmukis demonstruoja 
katastrofišką šeimų irimą, vidinį terorizmą 
tarp partijų ir valdžioje įsitvirtinusių grupių. 
Taip ir lieka neaišku, ar tokios demokratijos 
norėta Baltijos kelyje, kuriame stovėjo dumi
lijonai baltiečių? 

Dr. Egidijus Mažintas 

Biiietai Į Lietuvą 
spalio 1, 2008 - balandžio 30, 2009 Fondas Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian Foundation $675 + 
l Resurrection Rd. Toronto O M9A GI Tel.: 416-889-5~3 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei tipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j į savo testamentuose! 

Raštines darbo valandos: p lrmad . Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo plrmad. iki penktad . tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

oro uosto mokesčiai apie $300 
Finnair avia linijos, 

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 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Numato reformas 

Valdančiąją koaliciją su
dariusios keturios partijos 
lapkričio 17 d. įsipareigojo 
įvykdyti apskričių reformą, 
skelbia BNS. Numatyta ap
skričių pertvarką vykdyti 
tarpsniais pagal Apskričių 
reorganizavimo įstatymą, 
kuris turėtų būti priimtas iki 
š.m. gruodžio 10 d. Jame bus 
nustatyta, kad nuo 2009 m. 
liepos l d. Lietuvoje veiks 4-
5 apskritys (būsimieji regio
nai, kurie pradės veikti po 
artimiausių savivaldos rin
kimų 2011 m.). 

Nauji apskričių vadovai 
bus skiriami į pareigas lai
kantis proporcinio koalicijos 
frakcijų atstovavimo nuosta
tų. Apskričių reformai įgy
vendinti premjero potvarkiu 
bus sudaroma speciali Pro
jekto valdymo grupė. 

Ministerijų pertvarka 
Valdančioji koalicija su

tarė pertvarkyti ministerijas, 
Ūkio ministeriją pertvarkant 
ir vietoj jos įsteigiant Inova
cijų, verslo ir darbo ministe
riją bei Energetikos ministe
riją. Socialinių reikalų ir dar
bo ministerija bus pertvar
koma į Šeimos ir socialinių 
reikalų ministeriją. Žemės 
ūkio ministerija bus pertvar
koma į Kaimo reikalų minis
teriją. 

Pagal lapkričio 17 d. ko
alicijos susitarimą, ministeri
jų sistemos pertvarka turi 
būti įgyvendinta iš sutaupytų 
biudžetinių pajamų. Taip pat 
sutarta didinti viceministe
rių skaičių, dabartinius mi
nisterijų sekretorius perve
dant į politinio pasitikėjimo 
pareigūnus. 

Krizės įveikimas 

Valdančioji koalicija pla
nuoja, kad nuo kitų metų ne
bebus indeksuojamos socia
linės ir kitos išmokos. Mini
malioj o darbo užmokesčio 
dydžių, socialinės apsaugos 
išmokų ir pagrindinio baus
mių ir nuobaudų dydžio in
deksavimo įstatymas tikriau
siai bus atšauktas. Parengta
me krizės įveikimo plane nu
matyta, kad vietoje automa
tinio darbo užmokesčio ir 
įvairių išmokų indeksavimo 
turi būti skubiai parengta 
krizės pasekmių sušvelnini
mo tvarka. Tačiau ji galiotų 
tik labiausiai pažeidžia
miems visuomenės sluoks
niams. 

Pagal ketinamą atšaukti 
įstatymą minimalusis valan
dos atlygis (MVA), minimali 
mėnesio alga (MMA), mini
malus pragyvenimo lygis 
(BSI) ir kitos socialinės išmo
kos, įskaitant pensijas, in
deksuojamos, jei pastarųjų 
dvejų metų vidutinės metinės 
infliacijos vidurkis viršytų 3%. 

Jeigu nuo 2009 m. sausio 
l d. indeksavimas būtų tai
komas, iš 2006 m. liepos-
2008 m. liepos metinės inf-

liacijos vidurkio reikėtų dau
ginti 2008 m. birželio mėne
sį galiojusius MMA, MVA, 
BSI ir kitus socialinių išmo
kų atskaitos rodiklius ir nus
tatyti jų naujus dydžius. 

BSI dydis dabar siekia 
130 litų. Šiuo dydžiu remia
masi apskaičiuojant dalį so
cialinių apsaugos išmokų, 
stipendijų fondus, kai kurias 
stipendijas ir kitas išmokas. 
Statistikos departamento 
duomenimis, 2006 m. liepą-
2008 m. liepą metinės inflia
cijos vidurkis siekė 6.7%. 

Svarstė energetiką 

Baku, Azerbaidžane, vir
šūnių susitikime energetikos 
klausimais lapkričio 14 d., 
baigiamąjį pareiškimą pa
tvirtino 15 iš 20 dalyvavusių 
valstybių. Jame rašoma, kad 
svarbu tęsti naftos ir dujų 
tiekimo iš Kaspijos jūros 
baseino Europos ir pasaulio 
rinkoms įvairinimo politiką 
ir realizuoti įvairiapusės 
transportavimo ir tranzito 
infrastruktūros kūrimo pro
jektus. 

Taip pat pabrėžiama 
teigiama patirtis dėl nafto
tiekių Baku-Tbilisis-Džei
chanas, Baku-Novorosijs
kas, Baku-Supsa ir dujotie
kių Baku-Tbilisis-Erzurumas 
ir Turkija-Graikija, kuriais 
nafta ir gamtinės dujos veiks
mingai tiekiamos Europos ir 
pasaulio rinkoms. Prie šio 
pareiškimo prisijungė Azer
baidžanas, Bulgarija, Veng
rija, Graikija, Gruzija, Ita
lija, Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Rumunija, JAV, 
Turkija, Ukraina, Sveicarija 
ir Europos komisija. 

Mažins mokestį 
Nuo kitų metų planuo

jant nuo 24% iki 20% su
mažinti gyventojų pajamų 
mokesčio tarifą, siekiama, 
kad nedidėtų politikų, tei
sėjų, viešojo sektoriaus dar
buotojų, pareigūnų darbo 
užmokestis. Krizės įveikimo 
plane, kurį parengė centro
dešinės koalicija, numatyta 
keisti pagrindinius dydžius, 
kurie reikalingi skaičiuojant 
jų atlyginimus. 

Valstybės politikų, tei
sėjų, valstybės pareigūnų ir 
tarnautojų pareiginių algų 

pagr. dydis nuo 442 litų iki 
490 litų ir priedai už kvali
fikacinį rangą padidinti nuo 
šių metų pradžios. Dėl to at
lyginimai mažiausiai 500 litų 
padidėjo ir parlamentarams, 
kurie taip pat yra pritarę 
priedų už įgytą kvalifikacinį 
rangą kėlimui - nuo 2007 m. 
rugpjūčio l d. beveik visiems 
įvairių lygmenų teisių pata
rėjams pakilo už kvalifikaci
nį rangą mokami priedai. 
Valstybės tarnautojų ir kitų 
darbuotojų, kurie gauna at
lyginimus iš biudžeto, yra 
apie 240,000, neskaičiuojant 
50,000 valstybės tarnautojų 
ir pareigūnų. RSJ 
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Ii Lietuvoje lejdtiamo iunudo Yeidt&r (2008.IX.29) persispausdiname stnipsnj, 

kuris gali būti įdomus ir Tnis"kės žiburių skaitytojams. RED. 

Užsienio lietuviai išvažiuoja, ir jau visam laikui 
JON~ ICLli:INSKAI~ 

Dlhijo1 lietniai, pŲatf, .... ~ .iam'i• pjeh91 
acbcnildll jq .llatq Ir pdirtk1t lhJbta. 

Deivijos lietuviai, kurie dar neseuiai aktyviai 
reillėai viauomemDiame politiniame Lietuvoa 
~llime, pajutf, tad ją f.inios, gebėjimai, patirtia 
ir intelektu ntra relkeHngl tėvų .lemd, kad aarėda
mib!b> puickti turi pataikauti •p:upėwdmigq", 
o ir pasigedę aukšto lygio intelektualiq dis!c111ijq, .il
parduoda & ulgyvmtą tildą ir gri!ta antrojou tė
vynėu. 'lbrtingemi, tiesa, pasilieta Lietuvoje blla
tus, bd tldtų kur YaSUI\ apm&o1i Bet 'tis daugiau 
i!ei:riq laiką leid!ia jeu YisiJkai kitame lemyue. 
Eoda Uetuva. lle!viq ~ ntbenflma tot!as 
reiklmiugo1 Yielol, kaip kad du "Yisai uc:aeDW, 
:todėl 'Vis daugiau ją iln!iuoja, ir jau visam laikui? 
Pagaliau kodėl taip mdlli ikivijcn lietuviiJ prigijo 
Liolll't'Ojo? Į tai Jlndo hilgmis. 

Grilo Amcrili:on, 
bet Dallllrallkt IJl1q 111 Lldlml 

Buvęs Lietuvos briuomeaės vadas geacrolas 
lODllS Knmhitis, paldauatu, loclėl jo u.ebematyti 
vielojoje Lietuvos erdvėje, atsakė sana atvirai: 

"Ncau priimmw bi b
riems jq l3ljnjnlrams1 uea 
iJdtjsau prabilti apie 
grėames Lietuvai il "Yi
dau, ypal! .korupclj11.lr 
biuroba.tij„ 1maugian
aą -111". Pasialiai, pa
sak l. KTOM•i&>,jau&
si ir kiti ileivijos lietu
viai. "Nemtžal miiŲ jau
aa paaitcn1illimą, kad 

Gamalal J. Knmbttls gali prisidėti prie Lietu-
"°' atataty111!1, -blbėjo 
,gODMO!as - žmogui rei

lda rasti tą ai!„ !c:urioje jauatųd es" rel!callngas. 
'lllQau p•tmieji dtuoneri metai ~ .ilei
vlams nebuvo palanklls. Keista, tad ne vimomeaė, 
bet nld!ia laiko mua m:lygiavemaiJ, net BVetim
taučiais". J. Krcmtaitis priaiminė, kaip 2004 m. 
baigę.s eiti briuomeaės vado pareigaa lumalllbJ 
pal:laustu, ar planuoja siekti Seimo ll8rio mandato, 
nenvstydamu atsakė, bd galimaa daiktu. "Tuo 
metu dar ncliDojau. jog Kou1titucinis Tui1mu 
priėmė teki aprendimą. kad aamuo, turintis dvigu
b11 pilietJb~ nepli biiti Seimo nu:ys. Vėliau suai
m111čiau, kaip gali btlti, bd ai, gim" Lietuvoje, 
mano tėvai taip paa gbų l.Jetuvoje, paa& waavęs 
Lietuvoa lwiuomcuėjc ir buvę• joa briuomcnėa 
vadas, nem visavertia pilietis. O ltai Vllr:toraa Ua
l"''!rirbaa, gilll'f3 DC Lictuwjc, Wvai - ilgi, DClama
'18 Uetuvos taiaomenėje, n"'inia, ar turintis Ru
sijos pilietybę, ar ne, gali biid ne tik Sehno nary&, 
bet irminillras-,-nmtfiai p•dkino J. Kmnbitis. 
Tiesa, jis nefsda lalpai pasiduoti "prosovietilhi" 
Biltemai Lietuwje. Tik pri&ipa!iata, bd JAV ~ 
vaikai, matai, o ir neikatoa reikalai vis dallliau 
~lik1i.Amerlkoje.Bctjis"Yiadar~pai
riomis pilietinėmis idėjomia Lietuvoje". 

Kitas mllsą palae!cavas :fuomeno1ogas Algis 
Mi~H DeliD1ę1 "Yielai lieti DUOskaud• dėl to, 
kad beveik po tS-os metą m:-=~-==-:;::----, 
1uri:jo palikti Lic11ną. Bet 
il jo locllių galima pajusti 
Uetuvoje pa.tirt11 sveti
mumo jalllCŲ- "AI tilę. 
il Lietuw&bimo, tad esu 
bu1ral - nemoku pykti. 
Bet buvau n:uatebva, tai 
po 30-iu metų dutymo 
Ohajo Wlivenitcte, Pietą 
.AmaWls, Japonijos, Bu
ropos wim:niteWOllC, po 
tS-os metą dėttymo Vytauto Did!iojo, Klaipėdai ir 
VHnl1111s uamrsitetuose, po išrinkimo l lietuYO& 

mokslą abd&miją Lietuvos Wli\l&nitetą ac)mjnjst
ratDllai paielb1m>, jog 'Įrodyi!lau', kad esu Jc.vallfi
kuotu dčltyti, - puUoja pmf. A. Mjc'Jr'1naa - Dei
viai f.iao, bd yra reihlin&i LietJMJje, bet nmiat pa
sti mJcia lllliti daug~." 

GJllio llorldon fampano prt1 

PBn•tiaa DWMbndu vardija ir kiti lictuwm m
ll'i4 bet ir vėl il jos iJvJkę išeiviai. ''Dalis jq ap
aigr~ė jau pinnaiaiais neprildaullODlybėB metab, 
kiti tvėrė ilgiau'", - paakoja l...ietąYiq gtjlimo i tO
vyaę lafnnnacljo& centro ndo't'as žnVliai Biel•')•• 
ku. Šlai i lJeluvą dar priei &'pimą pndėjo dd
aai va!iaėti akiq liaų ,sydytoju il JAV LiDaa Sidr)'a. 
Jis 111111111a atpbcuo ue tik daug uaujoa aparatūroa, 
bet ir Plli81I> nemalei Lietuvos gydjtojq buYO ihy
kę pe.clstduo!i t Či!ca~ "'lllomet eil~e prie jo sto
'Vėjo daug daktarą. po1;111g1, smbtos apl""ll"' mi
nisterijos klertų. Kai kurie jam apaudė rant11 ir 
1ankstėli m lcmė8, bet bi jia paprūė pateikti duo
mems, .tiek IU jo atgabenta apanttlra atliekama 
operlldjq, bi pa1b6 .bltikOll dėl ml.niaterljot ne
veikfnmn, staiga tapo nebepageidaujamu, - pasa
koja Ž. Blellausbs. - lis maa prlllpa!lao pajutęs, 
bd vakarietilką darbo mctodq Qii Dicbm nerei
kia, renralmgi tik jo pi.11.igai. 'lllda !c:arčiai pa11!rė: 
"Jei manęa !!ia ucrei!cia. valiuoju į Florid11 gerti 
šampano". 

Ahu L Sldrio b!:vai-gydytojai .11 Xauao. M jis 
nuo mdamė1 JAV buvo auklėjamu bt•Hkišlra 
lietuvllbmo ctvula, litai vėliau lllclepljo ir sa.o al
tucmicma yaibma, 7o villĮ kelioniq amagiauliu 
mommtaa bCldavo, .tai nuaileildavau oro uoste -vi
sa fc~ -~ teD laukdavo 11J plakatais ir lic
tuviitom vėliavom!" - pasa!cojo L SidJJI. Jis tt:tiDo 
va dainiau lank:yti1 Lietuvoje. "Bet pemai miilll 
dukrai Gajai nepavyko įsidarbinti Lietuvoje - ne
davt pilietybės. 'llld ji dhbo Pnlncūzljot mokykloje, 
CJnmoblyje, vėliau Siotijoje. 'lllip ir mūaą bJiai pa
&lsų]m l Skotij"' - sako pokalblnh!Jca•. - O j1lk vls4 
gyveDilų skatinome dubą: blbėl .lictu'Viibil O 
lletu9a jai atsalrė: elk .Ir kalba pncnzilhi, ang-
liikai.a. 

Profesorė Liucija Ba•t•11•k•itė. bip ir L Sicl-
1)'1, pinnų_bn Wiq frmiėje apailmkė dar llMelmc

i!iu. Oi Lietuvą m loima 
grif.o ~t ilkart po ne
pn"Jrlagw h4jbės paaUlbi
mo. Kcmerclat5 telcvhi
jos "'nlle 3'" l::iirėja, Vy
tauto Dlr:l!iojo Ulliverlli
teto prorektorė valwie
tilka ei,sena ir veJldmu 
nimip nealitiko lietuvil
Jcą ll:alldartq. Ž. BieJia11s. 
ku primena, kaip ji au
lauki> nemalollės po to, 
kai ataiaa!cė universiteto 

liniOD paimti 8otaDitos ~ majnaj• ui nemolca

mua 41ypua profeiiinl. los prladpl!lgos pozldjoc, 
kadu~mtiktimlrmampuatu-m~lietuvil
koji profesW'a aesuprato. Vėliau buw at:sė!c""" per 
prezidento rinkimus - L Baikauakaitci nebuvo 
leiata kandidatuoti, nea ji Jll!a1sjųJcė JAV pilietJbėa. 
At1itiesu1i po blcto tauticl!ią au'lausią, ji priel 
bema! dvtjua metui pretcadaYo i vidoaioa įd•igos 
"Vilnius-Europol bltiiroa -tinė 2009" dirckto
liallsyietą. Betpnlaimijo mdai fin!!!!l•i lmltllrolo
Fi. Šią v11ar4 JAV ncprildauaomybės dienos 
minėjimo 1Utikla L Baftanabitė lpinduliavo opti
mlzlnu, bet kal'bėd•m• apie save leldo saprastl, Jcad 
daugiau llebepmtmduol i ni\:imingesnr.s pozicijas 
Lietuvoje, non dar aalėbJ Ir amėtq priaidėti prie 
tė"IJ femėa atiprinimo. Profc1orė iypaodamaai 
paaaki: tikinti tikjauaąja Jcarta, britura jau kitoki' 
~ 

"Yra dvi a!Mos, kuriose iloivijos ir dabartiDėl 
Lietuvoa mentalitetas labai akiriaai: tai potillris i 
valdllą ir poHiirl:s l .korupcij„ Deivijos lletuviamll 

6'mlll Lldawjr. blt lmllcda apie ldtlll kaltai 
Arllaaa Pemkus, priel 1,,m1m metą myqa i 

l.Jetuv\ 1r sėJcmiagai aa Įsukęs sa.q !cxmauliadjų Ir 
golfo Vl:Illą, irgi 'fia da&iau pagauua il8VO galvo
jant, kad tail ... !.t:, metui ir ūvdiaws atgalios 
Amerilam. " " to. q pasjelcj'"i nemam, bet 
Jcad jau anlml111sfq metu gyveasm ae dk IJelllvOje, 
o apsiatoliu dar dviejole trijoac 'ftbtybėse - labai 
plimas dai)+ag»

11 
-plilipatistl pob11J1nmlcas, 

'Thisės moblq daktaru, Niujorke didl;s advo
bau, ~ briWa, aovietologu Romu Se-IHc!ca• 
LichmJjcgyvmajau11epi,nio«iib mcbl· "Nėviaioje 
!eitoje puanUo lalyje ir nė vieaame miMte DO&JVll
aau taip fiaal, blp Villlluje", - sako JAV pllletJbė& 
priel btvcmj metq amsalęl ikivijoe lietuvis. Ir 
tuoj pat pele.zia lamos tieloa apio tai, kodėl iloi'riai 
paliet.a Lietuv'- '"lllip ilei9ijos lietuvią yra daug 
ualbllų talentq, bet mii&ų daugelyje 8l'M!ių aeprisi-
1~ - llllko R. Sedli<b•. -O ai, bip ir !eiti ilei
viai, llfll10riu DieJcam nieko lai!yti. bd .kaltą gau
l!lau. P.m telsėa moblq daktaras Ir galU!au !c:reiptis 
~ advokato li-..:ij09, bet matydamu, bip ren
kami imcfymai. ku vybta teismllOIC, lito ųmolliD
gai nedarau. Vm teiaėmrta to!cia pati, !cn!cia buw 
1990 m. ~bedirba tie pai,s "e'bncbaes!alakar'. 

"Kai lmrie vyrcmio am!iau1 !mouės, Dorėji 
priaidėti prie dcml>hatijos Jc:firimo Lietuvoje, nuta

rė, kad pl jiems geriau 
lalq runai lcl:lti su lei
IDL Xiliemaunaibodo ko
wti IU vėjo maJanUs, jie 
nuatvylė pnlltlbls, kurie 
vadovaujui tik 1avo u
moninėmi1 ambicijomis 
ir interecais. Dar kiti u!
siėmė savo .komercine 
mJcla. o dardi~ da
lis ja11nMttėa kanos, ilei-
vią vaikai, jau nejau& 

nei prislrlšlmo prie boi!lq km61, nei pareigos ar 
noro dirbti Lietuvoa lmouią labuiM, - paiWDa 
Dgdėnaj 

Peaklnlf!ca mebJ I..iehM>je &JWlWlti& 'Verallain
bs V. Gruodis dar gridtcmil: "Deja, po 1kmmioJi. 
koa atknrtm mpziklamoųbės metq la1į valdo ICllli 
komuniatai ir nomeatlatllrinintai. Jie aebtltinai 
blogi lietuviai, bet jų JŲSi,sell8, moralė, vertybiq 
lkalė labai paveikta lliltemo1, kurioje jie uhugo. 
Jie gerokai lėtina tautai atsigamų, pezėjimlĮ prie 
atviro& viaWl!!!ea"" prie vatarietiJlros demokrati
jOl9. Vertybėf., kuria'a m~na atncšd ~ lš u&lo
llio tauti~ai, tai smajai gvmdijai yra uba avcti
mos, arba vilai aepriimtiDOL 'lbdėl išeivijos lietuvią 
vis maliau matyti refklmlaai1cse paduose". Prezi
dc:Dto vim!!!!l"'liniJ patuėjaa L Nubuiia a1ilaria, 
kad llDriDt ilcivilli ulimti reikimingemj paltą Lie
tuvoje rei!cia bllti pakviestam. Bet jie i anJcltus pos
tus JMeaami vis rei!laa. nlgl dngnma išeivijos l!e
IU'rią ilYybta. Jr jau IU~ 



Sistema per daug uždara 
Atkelta iš 1-mo psl. 

- Šeikinije, kur rungi8i ao
cialdemokrotė Y. Blinkeviliūtė 
ir TS-LKD kan4illalas A. Afu
balis, prielininkis biuletenių 
kriivoje buvo rasta A. AžMbaBo 
biukteniq, kas pakM rinkimų 
multatus. Po to pasigirdo nuo
monių, kail partinis rinkimą 
komisiją sudarymo principas 
nepa&iteisina, kad komisijose 
turėtą dirbti neprikl.awomi 
/.nU>nis. 

- Norint keisti komisijų 
sudarymo principą ir bandyti 
suformuoti visiškai neutralias 
komisijas, kyla klausimas, kas 
jas formuos. AI formuotų 'Tui
singumo ministerija, ar pati 
Vyriausioji rinkimų komisija, 
politinio angažuotumo vis tiek 
nebūtų galima išvengti. Kiek
vienas Lietuvos pilietis turi 
savo politines pažiūras, ir jis 
daugiau ar mažiau palaikytų 
kurią nors partiją. O partijos 
būtų nuo to nušalintos. Mes 
nežinotume, koks yra jėgų ba
lansas. Tai nebūtų visų jėgų 
atspindys, gal vyrautų viena 
ar kelios politinės jėgos. Ma
nau, kad ne čia slypi proble
mos ašis. Svarbu, kad būtų ge
ri rinkimų stebėtojai. Šį insti
tutą reikia labai rimtai stip
rinti. Aš pasitikėjau savo apy
linkių komisijų nariais ir, kad 
jiems būtų lengviau, o man 
ramiau, delegavau savo stebė
tojus, labai rimtai išaiškinęs, 
ką jie turi daryti ir i ką kreipti 
dėmesj. Antrajame rinkimų 
rate, kai lieka tik du oponen
tai, jie turėjo stebėti ne mano 
biuletenių krūvą, o kad mano 
oponento krūvoje neatsidurtų 
mano biuleteniai. Savo apy
gardos balsų skaičiuotojams 
pretenzijų neturiu. Manau, 
kad to buvo galima išvengti ir 
Šeškinėje. Gal pritrūko stebė
tojų arba jų pasirengimas ne
buvo tinkamas. 

- Kokia Jūsų nuomonė 4'I 
'balsa•imo intemetu? 

- Manau, kad tai reikalin
ga, nes rinkėjų aktyvumas ma
žėja. Reikia pritraukti jauni
mą ir tuos žmones, kurie la
biau užimti. Be to, XXI š„ 
ekonomika intensyvi, žmonės 
diJba keliuose darbuose, juda. 
Kai kuriems nėra patogu nu
rodytą dienfl balsuoti rinkimų 
apylinkėje. Zmonės nebūtinai 
gyvena ten, kur yra nurodę 
savo gyvenamąją vietą. Jeigu 
žmogui yra bent kiek apsunki
nimo, jis neskuba atlikti savo 
pilietinės pareigos. Jeigu jam 
reikia važiuoti į kitą miestą 
rinkimų dieną išsiimti pažy
mos, žmogus nelinkęs apsi
sunkinti. Balsavimas interne
tu būtų paprastesnis. Reikia 
išspręsti tik tokius dalykus 
kaip saugumas, slaptumas ir 
patikimumas. Tui technologi
niai dalykai, ir to jmanoma 
pasiekti. Kai kurios užsienio 
valstybės turi patirties - D. 
Britanija daugiau, Estija ma
žiau, - mums reikia perimti jų 
patirtį. Tiesa, kai kurios k.on-

servatyvios valstybės, pvz., Vo
kietija, balsavimo internetu 
nepraktikuoja, nes abejoja jo 
patikimumu. Bet kad tai nau
dinga rinkėjui - tikrai taip. 

- Šiek tiek papasakokite 
apie savo rinkimų 'Vqją. GinUti 
lralbos, kad MkM ""1'adid.fkai 

- Atvažiavome su žmona 
i Kretingos rajoną liepos 1 d. 
ir ten apsigyvenom. Mes rim
tai žiūrėjom į rinkimus ir tikė
jome, kad pasiseks. Pirmiau
sia paskelbėme, kad priima
me rajono žmones nemoka
mai konsultacijai teisiniais 
klausimais. Suregistravome 
apie 100 žmonių, kuriems rū
pėjo įvairiausi dalykai. Iki 
rinkimų vajaus dirbome spręs
dami tų žmonių problemas. 
Bet ir rinkimų vajaus metu 
žmonės, žinodami, kad gali 
gauti teisinę pagalbą, ėjo pas 
mus, ir mes padėjome jiems -
parašyti skundą, kitokį raštą, 
patardavome, padėdavome 
tartis su žemėtvarkos pareigū
nais ir k:t. Tie žmonės tapo lrJ· 
va reklama, - žinios sklinda. 
Be to, mes aktyviai dirbom, 
pajudėjo Tėvynės sąjungos ir 
Lietuvos krikščionių demok
ratų skyriai. Ir žmonės labai 
palankiai priėmė Tėvynės są
jungos ir Lietuvos krikščionių 
demokratų susijungimą, jiems 
patiko, kad dešiniosios jėgos 
vienijasi. Thi buvo viena .kerti
nių mūsų laimėjimo atramų. 
Atėjo naujų žmonių, kurių vi
siškai nesitikėjome. Pamatę, 
kad mes kalbame nuoširdžiai, 
tikime tuo, .ką darome, jie pa
rėmė mus, dirbo kartu. 

- Kokios taktikos l.aikėtės 
antrajame rate, kaip k8vėtės su 
oponentu? 

- Antrajame rate kalbė
jau iš esmės tik apie pozityvius 
dalykus - apie save, apie savo 
kvalifikacines savybes, suge
bėjimus, išsilavinimą, patirtį, 
darbą parlamentiniuose ko
mitetuose, Romerio universi
tete ir visiškai. nekalbėjau apie 
konkurentą, netgi neminėjau 
jo pavardės ir jo nereklama
vau. O priešininkai kalbėjo 
apie mane, bandė mane dergti 
- pirmajame rate mažiau, ant
rajame - stipriai, ir tuo mane 
tik reklamavo. Mes išlikome 
ramūs ir i tai nereagavome. 
Tui davė gerų rezultatų. 

- Tikriausiai apmąstėte, 
nuo ko pradisite darbą seime, 
hJld4r arilis rinlailbt 

- Dar reikia palaukti susi
tikimo frakcijoje ir pasitarti, 
bet mane domina ekonomika, 
teisė. Ekonomikos komitetui 
bus didžiausia atsakomybė šią 
kadenciją, ypač pirmąją pusę, 
kol susitvarkysime su ekono
mine krize. Kaip teisininkui 
natūralus žingsnis būtų 'Tuisės 
ir teisėtvarkos komitetas. Šio
je srityje pirmieji iššūkiai būtų 
- peržiūrėti teismų sistemos 
problemas. Ši sistema yra per 
daug uždara. Reikėtų peržiū
rėti teisėjų garbės teismo for
mavimo principus. Didinti 
teismų veiklos efektyvumą, 
nes valstybė, siekdama nepri
klausomumo, praėjusias dvi 
kadencijas taip pakeitė teismų 
sistemą, kad ji tapo per daug 
nepriklausoma blogąja to žo
džio prasme ir uždara. Būti
nas dialogas tarp teisėjų, sei
mo ir visuomenės. Tui pakeltų 
visuomenės pasitikėjimą tei
singumo sistema. Beje, reikė
tų stiprinti ir prokuratūros sis
temą. Prokurorai galėtų ak-
9'Viau ginti viešąjį interesą. 
šiandien daugelis Lietuvos 
žmonių nusivylę valdžios įstai
gomis, nes jaučia, kad ne visi 
pareigūnai laikosi konsti
tucinio principo - valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms. 
Manau, kad minėtose srityse 
diJba daug gerų ir profesiona
lių žmonių. Mūsų visų laukia 
rimtas uždavinys - suvienyti 
pastangas, kad minėtas kons
titucinis principas būtų įgy
vendinamas ir augtų žmonių 
pasitikėjimas valdžia bei pasi
didžiavimas savo valstybe. 

- Kaip liūrite i priaieku
sirfią tei&mq, kurį siūlo „isuo
mMinė.r organiuu:fiost 

- Nemanau, kad būtų ge
ras dalykas, jeigu įvestume 
kažką panašaus į prisiekusių
jų teismą. Tui papildomos iš
laidos, bet didelės naudos ne
atneštų. Norint priimti spren
dimą, ar asmuo kaltas, ar ne, 
reikia turėti specialių žinių. 
Jeigu egzistuotų toks prisie
kusiųjų teismas, kuriame daly
vautų nekompetentingi žmo
nės, jis būtų emocionalus, o 
ne formalus, ne teisinis teis
mas. Kalbėjosi -

Audronė V. Šldudaitė 
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--...... 1 KANADOS ĮVYKIAI ,....._ __ 

Kanada • ne išimtis 
Kanada neišvengs eko

nominio nuosmuki.o ir gali
mų skolų, ministeris pirmi
ninkas tai buvo priverstas 
pripažinti viešai. Skaičiuoja
ma, kad ateinančiais finansi
niais metais valstybės iždas 
praras ne mažiau kaip 27 
bln. dol. Specialistų nuomo
ne, yra trys galimybės šiai 
krizei palengvinti. Galima 
viską palikti savieigai, ne
gelbstint jokio verslo, atsi
dūrusio fm.ansinėje aklavie
tėje. Antra galimybė - vals
tybė parduoda dali jai pri
klausančių verslo objektų ir 
didina mokesčius arba daro 
abu kartu. 'lrečiasis kelias -
skatinti išlaidumą, kurti dar
bo vietas, tvarkant kelius, 
tiltus ir kitus viešuosius ob
jektus. Spartinamas greitojo 
geležinkelio Montrealis-Ota
va-'lbrontas planavimas, sau
lės ir vėjo jėgainių statyba. 
Opozicija negailestingai kri
tikuoja S. Harper užtikrini
mą rinkėjams, kad valstybė 
išvengs skaudesnių krizės 
pasekmių. 

Ministeris pirmininkas 
S. Barper kartu su kitais 
Azijos-Ramiojo vandenyno 
valstybių (APEC) pasitari
mo dalyviais pripažino, kad 
teigiami poslinki.ai pasaulio 
ekonomikoje lauktini negrei
čiau kaip po pusantrų metų. 
Pasitarimel..imoje(Peru)bu
vo apsvarstytos bendradar
biavimo galimybės, užker
tant kelią didesniam ekono
miniam nuosmukiui. Šio sam
būrio valstybių Japonijos, 
Rusijos, Indonezijos, Aust
ralijos, Kanados, Meksikos 
prekyba sudaro daugiau 
kaip pusę visos pasaulio pre
kybos sandėrių. Prieš pasita
rimą S. Harper paskelbė 
apie sudaiytą laisvos preky
bos sutartį su Kolumbija. 
Opozicija tvirtina, kad suda
rant sutarti neatsižvelgta į 
žmogaus teisių pažeidimus 
šioje valstybėje. Sutartis Įsi
galios, jei ją patvirtins Kana
dos parlamentas. 

Parlamentui vadovaus 
buvęs jo pirmininkas libera
lų partijos atstovas Peter 
Milliken. Nuo 2001 m. už
imantis šias pareigas draus
mingas ir objektyvus parla
mento narys susilaukė dau
gumos palaikymo ir balsų 
parlamento pirmininko rin
kimuose. Parlamento nariai 
P. Milliken vertina už jo mo
kėjimą suderinti partijų no
rus ir pageidavimus, taikiai 
ir nešališkai spręsti iškylan
čius parlamentinius nesusi
pratimus ir ginčus. 

Vėjas - ne tik gamtos j'
ga, tai ir švarios energijos 
šaltinis. Manitobos provinci
jos vyriausybė rengiasi staty
ti vėjo energijos jėgainę -
didžiausią Kanadoje. Jai pa-

rinkta žemė St. Joseph vie
tovėje, čia netrukus prasidės 
800 min. dol. kainuojantys 
darbai. Vietiniai ūkininkai, 
kurių žemėse bus jėgainė, 
gaus 70 min. išmokas. Bus 
pastatyta 130 variklių, kurie 
gamins 300 megavatų ener
gijos. Tu.i jau antroji vėjo jė
gainė. Pirmoji pastatyta 2006 
m„ ji gamina 99 megavatų 
energijos. Provincija užsi
brėžusi padidinti švarios 
energijos kiekį iki 1,000 m.e
gavatų. Naudojant vėjo ener
giją, planuojama 800,000 to
nų sumažinti oro teršalų kie
k.į: tiek išleidžia 145,000 au
tomobilių keliuose. 

teismas ir Kanados su
sisiekim.o agentūra pripaži
no, kad antsvori turintys as
menys lėktuve turi teisę gau
ti dvi šalia esančias vietas, 
mokėdami tik už vieną. 'Illu
pumo sumetimais įrengtos 
lėktuvų kėdės tikrai ankštos, 
todėl didesnės kūno apim
ties žmonėms nelengva į jas 
jtilpti. Oro kelionių verslo
vės .Air Canada, .Air Canada 
Jazz, 'J*stlet bandė aiškinti, 
kad tai nuostolinga oro ke
lionių organizatoriams. Jų 
prieštaravimas buvo atmes
tas ir palikta galioti taisyklė: 
vienas žmogus kelionei per
ka vieną bilietą. net jeigu dėl 
kūno matmenų jis prašo ant
rosios vietos šalia. 

Kanados pensininkai ne
skuba ilsėtis, net ir sulaukę 
pensijinio amžiaus. Kaip ro
do Kanados statistikos tar
nybos duomenys, vis dau
giau 65 + amžiaus žmonių 
sugrįžta i darbą. Šiuo metu 
savo darbinę veiklą pratęsia 
beveik 10% pensininkų. Eko
nominio nuosmukio metais 
šis skaičius tikriausiai didės. 
Norintys dirbti ilgiau dažnai 
pasirenka darbą kitoje sri
tyje ar dirba nepilną laiką 
vidutiniškai dar 2-3 metus. 
Dažniausiai savo darbinę 
veiklą pratęsia pensininkai 
su aukštuoju išsilavinimu ir 
gyvenantys kaimo vietose. 

Jungtinių 'Dlutą organi
zacija priekaištauja Kana
dos vyriausybei, kad valsty
bės teisėsaugos įstaigos ne
pakankamai rūpinasi indėnų 
kilmės moterų saugumu. 
Kaip rodo valstybės finan
suotas tyrimas, nuo 1980 me
tų yra 510 dingusių be žinios 
įvairaus amžiaus ir užsiėmi
mo pirmosios tautos moterų. 
Tuisėsaugos įstaigos daug 
abejingiau žiūri į nusikalti
mus, susijusius su indėnais, 
nesiekia išsiaiškinti ir netgi 
nepraneša visuomenei apie 
galimus nusikaltimus prieš 
rezervatuose ar indėnų 
bendruomenėse dingusias 
moteris. 'lbks elgesys yra lai
komas riba tarp profesinio 
aplaidumo ir rasizmo. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
KANDIDATĖ Į UNESCO 

Paryžiuje lapkričio 18 d. 
oficialiai pristatyta bendra 
Baltijos šalių kandidatė į 
UNESCO generalinės di
rektorės postą 2009-2013 m. 
kadencijai - Lietuvos nuo
latinė atstovė prie UNES
CO ambasadorė Ina Mar
čiulionytė. Ambasadorė l. 
Marčiulionytė 2004 m. buvo 
išrinkta į Pasaulio paveldo 
komitetą, o 2005-2006 m. 
šiam komitetui pirmininka
vo. Šiuo metu ji taip pat yra 
UNESCO Vykdomosios ta
rybos vicepirmininkė, Būs
tinės komiteto pirmininkė, 
Tarpvyriausybinio Konven
cijos dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skati
nimo komiteto vicepirmi
ninkė, įvairių UNESCO 
darbo grupių vadovė ir narė, 
primena Užsienio reikalų 
ministerija. Nuo 2003 m., 
kai I. Marčiulionytė buvo 
paskirta Lietuvos nuolatine 
atstove prie UNESCO, Lie
tuva buvo išrinkta į Vyk
domąją tarybą ir 6 UNES
CO komitetus. 2007 m. am
basadorė apdovanota Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Koman
dom kryžiumi.UNESCO -
JT švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacija - įkurta 
iškart po Antrojo pasaulinio 
karo - 1945 m. lapkritį. Or
ganizacija savo veikla siekia 
prisidėti prie pasaulio taikos 
ir saugumo stiprinimo, plė
toti tautų bendradarbiavi
mą švietimo, mokslo, kul
tūros ir bendravimo srityse. 
Rinkimai į UNESCO gene
ralinio direktoriaus vietą 
vyks 35-osios UNESCO Ge
neralinės Konferencijos me
tu, 2009 m. rudenį. 

MŪŠIO 600-METIS 
Laikinoji vyriausybė lap

kričio 19 d. patvirtino Žal
girio mūšio 600 metų mi
nėjimo programą. Žalgirio 
mūšio atminimas ir jo reikš
mė Lietuvos valstybingumui 
bus įamžinta vaidybiniame 
kino filme "Žalgiris - ge
ležies diena", proginėje mo
netoje, pašto ženkle, leidi
niuose, bus surengta moks
linė konferencija, konkur
sas muzikiniams kūriniams 
sukurti ir atlikti, vyks kiti 
renginiai. Visoje Lietuvoje 
bus atnaujinami Vytauto 
Didžiojo paminklai. Taip 
pat ketinama stiprinti Lie
tuvos atstovų dalyvavimą in
scenizuotame Žalgirio mū
šyje Lenkijoje - parengti 
daugiau Lietuvos atstovų, 
kovosiančių mūšio insceni
zacijoje, aprūpinti juos tą 
laikotarpį atitinkančia ap
ranga ir ginkluote. 1410 m. 
liepos 15 d. laimėtas Žal
girio mūšis -vienas didžiau
sių ir reikšmingiausių mūšių 
vidurinių amžių Europos is
torijoje. Tą dieną buvo su-

stabdyta 200 metų trukusi 
Kryžiuočių ordino agresija į 
Rytus. 

MAŽAI IMIGRANTŲ 
Statistikos duomenimis, 

imigrantų skaičius Lietuvoje 
- vienas mažiausių Europos 
sąjungoje (ES), o didžioji jų 
dalis - ne ES šalių piliečiai. 
ES statistinė tarnyba "Eu
rostat", iš 2006 m. ES regist
ruotų 3 mln. imigrantų Lie
tuvoj e gyveno 2,200. Ma
žiau jų buvo tik Maltoje -
700. Latvijoje buvo 2,300 
imigrantų. Daugiausia imig
rantų gyveno Ispanijoje -
803,000, Vokietijoje - 558,-
000 ir Jungtinėje Karalys
tėje - beveik 452,000. Iš Lie
tuvoje gyvenusių imigrantų 
18% buvo atvykę iš kitų ES 
šalių, o likusieji 82% buvo 
ES nepriklausančių šalių 
piliečiai. Iš visų Latvijoje 
gyvenusių imigrantų Lietu
vos piliečiai sudarė 12% ir 
buvo antra pagal dydį imi
grantų grupė šioje šalyje. 
Visoje ES vidiniai migrantai 
sudarė 40%, o 60% imigran
tų buvo atvykę iš Bendrijai 
nepriklausančių šalių: maž
daug po lygiai iš Europos, 
Azijos, Amerikos ir Afrikos. 

MOTERŲ TEISĖS 
Pasaulinio tyrimo duo

menimis, Lietuvoje moterų 
teisės užtikrinamos geriau 
nei kaimyninėse šalyse, bet 
kova su diskriminacija dar
bo rinkoje kol kas nesėk
minga. Pasaulio ekonomi
kos forumo sudarytame 
naujame įvertinime tarp 130 
valstybių Lietuvai skirta 23-
ioji vieta. Gudija užima 33-
iąją vietą, Estijai skirta 37-
oji, Rusija yra 42-ojoje, o 
Lenkija - 49-ojoje vietoje. 
Lietuva taip pat lenkia to
kias šalis kaip JAV (27), 
Austrija (29), Italija (67) ir 
Čekija (69). Aukščiausiai iš 
Lietuvos kaimynių yra paki
lusi Latvija (10), bet ma
noma, kad šios valstybės 
įvertinimui didelę įtaką da
ro tai, jog latviai turėjo mo
terį prezidentę. Sudarant 
sąrašą buvo vertinamos gali
mybės dalyvauti ekonomi
nėje veikloje, gauti išsilavi
nimą, dalyvauti valstybės 
valdyme, sveikatos bei išgy
venimo rodikliai. Daug 
problemų Lietuvoje išlieka 
dėl skirtingų vyrams ir mo
terims mokamų atlyginimų 
bei nenoro skirti moteris į 
aukštas pareigas valstybės 
tarnyboje. Į naująjį seimą 
išrinktos tik 27 moterys. 
Lygių galimybių kontrolie
riaus tarnybos duomenimis, 
versle būklė kiek geresnė, 
nes moterų vadovių versle 
yra apie 40%. Dabar tarp 
studentų yra 60% merginų, 
paskutiniais metais daktaro 
laipsnius taip pat gauna dau
giau moterų, tačiau aukštas 
vietas daugiausia užima vyrai. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE i.----

Edmontono lietuviai prie keliavusio Kanadoje Švč. M. Marijos paveikslo su kun. J, Šileika, 
OFM, iš Toronto (kairėj šalia paveikslo) Ntr. E. Karosienės 

Edmonton, AB 
ŠILUVOS M. MARIJOS 

JUBILIEJUS. Šiemet, kai visa 
Lietuva rugsėjo 14 d. šventė 
Švč. M. Marijos Šiluvoje apsi
reiškimo 400 metų jubiliejaus 
pagrindinę šventę, Edmonto
no lietuviai sulaukė keliau
jančio per visą Kanadą Šilu
vos M. Marijos paveikslo, kurį 
atlydėjo kun. Jonas Šileika, 
OFM, iš Toronto. Pamaldoms 
susirinko apie 30 žmonių. 
John Morris, Tim Cooper, AI 
Šmidtas ir Rimas Šiulys įnešė 
paveikslą ir jį pastatė prieš al
torių. Mišias aukojo kun. J. 
Šileika, OFM. Skaitinius skai
tė Adriana Podberskienė, Ri-

Argentina 
Lietuvos vyriausybės Tau

tinių mažumų ir išeivijos de
partamento surengtame semi
nare Vadyba ir informacijos 
valdyba Birštone š.m. spalio 
22-24 d.d. dalyvavo Argenti
nos atstovas Alberto Stalio
raitis. Iš viso buvo 23 atstovai 
iš 43 pasaulio lietuvių bend
ruomenių. Kalbėtojai buvo L. 
Vilkučionis, prof. R. Ozolas ir 
prof. A. Nugaraitė. Visiems 
paskaitininkams buvo įteiktas 
leidinys apie Berisso lietuvius. 

Lapkričio 8-9 d.d. Azul 
mieste vykusiame XI Cervan
teso festivalyje buvo rodomas 
lietuvių kalba išleistas verti
mas Cervanteso knygos Don 
Ki,chotas iš La Mančos. Ją tu
rime SLA bibliotekoje. Drau
gijai festivalyje atstovavo Ro
bertas Aleksiūnas. 

Lanus mieste vykusiame 
II Tarptautiniame bendruo
menių susitikime š.m. spalio 
26 d. pasirodė mūsų ansamb
liai "Dobilas" ir "Gintaras", 
vadovaujami Enrique Cikota. 
Lietuvių draugijos valdyba dė
koja visiems, prisidėjusiems 
savo darbu ir dalyvavimu pa
rodoje. 

Lapkričio 9 d. surengta 
dvidešimtoji, jau tradicinė 
Alaus šventė. Buvo šilti pie
tūs, ''Dobiliukų'', ''Dobilo" ir "Gin
taro" pasirodymas, šokiams 
grojo orkestras "Sans Souci". 
Visi gavo suvenyrinį alaus 
stiklą. v 

Naujas aplinkraščio Zi
nios elektroninis adresas: 
boletinzinios-sla@hotmail. 
com. Kviečiame siųsti savo 

ta Pilipavičiūtė-Cooper ir Tim 
Cooper. 

Mišioms patarnavo Peter 
Johnson. Kun. J. Šileikos, 
OFM, pamokslas buvo pritai
kytas šiai šventei. Jis ragino, 
kad - žmonės atsinaujintų sa
vyje ir, kokio !ikėjimo bebū
dami, prašytų Svč. M. Marijos 
užtarimo ir paguodos. Mišių 
pabaigoje sugiedota Marija 
Marija. Tada visi ėjome į salę, 
kur laukė suneštiniai pietūs. 
Pavalgę, pabendravę ir pasi
dalinę įspūdžiais, visi pažiūrė
jo filmą Kelias į Šiluvą. Thi ne 
vienam iš mūsų praturtino 
šios šventės kilnumą ir pras
mę. Dėkojame kun. J . Silei
kai, OFM, už suteiktą Ed-

pastabas, siūlymus, straips
nius ir informaciją. 

Lietuviška radijo progra
ma Ecos de Lituania girdima 
sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 9 
v.v. Argentinos laiku 98.1 FM. 
Taip pat galime klausytis in
ternete www.ecosdelituania. 
com.ar. 

Mūsų draugijos tinkla
lapį internete sukūrė Evange
lina Varela Valantinaitė Ma
zaronienė. Esame labai dė
kingi jai už jo paruošimą. 
Kviečiame aplankyti www. 
sociedadlituania.8k.com. 

Tautinių šokią ansamb
liai "Dobilas" ir "Gintaras" 
renkasi repeticijoms šeštadie
niais nuo 4 v.p.p. iki 7 v.v. Va
dovas - Enrique Cikota. Ma
žųjų grupė "Dobiliukai" ren
kasi taip pat šeštadieniais nuo 
3.30 v.p.p. iki 5 v.p.p. Vadovės 
- Leticija Varela-Valantinaitė 
ir Audra Calabria-Simanaus
kaitė. 

Kiekvieno mėnesio pir
mąjį penktadienį mūsų patal-

montono lietuviams šventę 
Švč. Mergelės Šiluvos Marijos 
garbei, stebuklingo paveikslo 
artumoje, 400-jų metų jubilie
jaus proga. Gili padėka Nijo
lei Korris už renginio suorga
nizavimą ir rūpestį, kad viskas 
būtų sėkmingai paruošta ir 
sutvarkyta. Andrea Šmidtas 
rūpestingai viską paruošė, 
tvarkė altorių ir rinko aukas. 
Egidijus Podberskis pasitiko 
ir išvežė kun. J. Šileiką, OFM, 
į oro uostą. Visi mūsų bend
ruomenės nariai noriai prie 
renginio prisidėjo ir kiekvie
nas pagelbėjo, kurio tik buvo 
paprašyta. Tai gražus susiklau
symas mūsų bendruomenėje. 

Emilija Karosienė 

pose nuo 4 v.p.p. iki 6 v.v.vyks
ta nemokamos rankdarbių pa
mokos. Jas veda Aida Kučins
kaitė-Vogl. 

Lietuvių kalbos dviejų ly
gių kursai vedami šeštadieniais 
mūsų patalpose nuo 4 v.p.p. 
iki 6 v.v. Pamokos nemoka
mos Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje nariams. Parduo
dame lietuvių-ispanų/ispanų
lietuvių kalbos žodyną. Kaina 
nariams - $40. Naujas pradi
nės lietuvių kalbos kursas jau
nimui - šeštadieniais nuo 3 v. 
p.p. iki 4 v.p.p. Kursus tvarko 
Susana Dapkevičienė ir Ar
naldo Vezbickas. 

SLA valdyba prašo visus 
susimokėti nario mokestį, kad 
draugija galėtų ir toliau vyk
dyti visas siūlomas programas. 

Gruodžio 13-14 d.d. vyks 
baseino 2008-2009 sezono ati
darymas. Inf. 
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Įš anks
to dėkingi - TZ leidėjai 

'PĖDOS S'PECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

li> KULNO SKAUSMAI 

li> PĖDOS SKAUSMAI 

li> PI RŠTŲ DEFORMACIJOS 

li> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

li> !AUGĘ NAGAI 

li> VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHLRURGI IS GYDYMAS 

li> SE IORŲ PĖDŲ PR I EŽI ŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

rNDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 

~=-----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERI LŪS !RANKIAI 

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



Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOJ šiokiadieniais Mišios 9 
val. rytą; sekmadieniais 9 v.r. 
(votyva) ir 10.30 v.r. (suma). 
St. Catharines Mišios 4 v.p.p. 
Dėl išsamesnės informacijos 
skambinti į kleboniją tel. 905 
522-5272. 

ADVENTO REKOLEK
CIJAS AV PARAPIJOJE ves 
Ročesterio klebonas kun. 
Gintaras J onikas. Gruodžio 
19, penktadienį: 5 v.p.p. klau
somos išpažintys; 6 v.v. Šv. 
Mišios už rekolekcijų daly
vius. Gruodžio 20, šeštadienį: 
8 v.r. ir 5 v.p.p. klausomos iš
pažintys; 9 v.r. ir 6 v.v. Šv. Mi
šios už rekolekcijų dalyvius. 
Gruodžio 21, sekmadienį: 
šv. Mišios įprasta tvarka, iš
pažintys 15 min. prieš Mišias. 

KLKMD-jos Hamiltono skyr. visuotinis narių susirinkimas 
įvyko lapkričio 9 d. Jo metu naujai kadencijai buvo išrinkta 
skyriaus valdyba. Nuotraukoje - (sėdi) klebonas Audrius Šar
ka, OFM, pirmininkė Danutė Enskaitienė, patarėja Helena 
Kairienė; stovi (iš k.) - vicepirmininkė Žibutė Vaičiūnienė, 
radijo korespondentė Amalija Gedrienė, sekretorė Marija
Gražina Enskaitienė, ryšių su visuomene koordinatorė Dalia 
Kesminienė, iždininkė Irena Liškauskienė 

St. Catharines rekolekci
jos gruodžio 21, sekmadienį, 
1 v.p.p. su išpažinčių klausy
mu, po kurių bus šv. Mišios 
už rekolekcijų dalyvius. 

SKAUTŲ KŪČIOS įvyks 
gruodžio 7, sekmadienį, Jau
nimo Centre. Draugovių skau
tus bei skautes prašome rink
tis 2 v.p.p. padėti papuošti sa
lę, pastatyti Kalėdų eglutę bei 
pagelbėti virtuvėje. Bendra 
sueiga vyks 3.30 v.p.p., o Kū
čios prasidės 4 v.p.p. 

London, ON 
A.a. PAULINA KUZMIE

NĖ, 90 m., mirė lapkričio 15 
d., ilgesnį laiką buvusi paraly
žiuota. Gimusi J ameikiuose, 
pasiekusi Kanadą 1948 m. Vy
ras Vincas Kuzma mirė 1990 
m. gruodį. Liko vaikai Vid
mantas (žmona Joan) Londo
ne ir Algimantas su Lione Lie
tuvoj e. Taipgi eilė vaikaičių, 
penki jų Lietuvoje. Paulina ir 
Vincas gyveno arti 1964-tais 

įsikūrusios Londono lietuvių 
Siluvos Marijos šventovės, ku
rią lankė ir rėmė ilgus metus. 
Velionė palaidota Londono 
Šv. Petro kapinėse gausių 
lietuvių kaimynystėje 1s 
O'Neal namų po pamaldų, 
aukotų prel. J. Staškevičiaus. 

A.a. ELENA BALZEKAI
TĖ-KEBURIENĖ, 85 m., mi
rė lapkričio 16 d., Strathroy 
(vakarinėje Londono kaimy
nystėje) ligoninėje, palikusi 
daugelį giminių Lietuvoje. Il
gus metus buvo įsidarbinusi 
"Phillips" įmonėje, o vasaros 
darbų metais talkininkaudavo 
(su vyru Bronium, mirusiu 
1986 m.) tabako ūkininkams 
Bersėnams, Valaičiams ir ki
tiems. Anksčiau mirė Lietu
voje broliai ir seserys. Palai
dota iš Denning Namų Strath
roy, palydėta krikšto sūnaus 
Juozo (Joe) ir žmonos Rose 
Narkevičių šeimos ir draugų 
kaimynų į Visų Šventųjų kata
likų kapines po įvykusių Mišių 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 5.95% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.95% 
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 

Ntr. R. Choromanskytės 

Strathroy katalikų šventovėj. 
Jos gyvam prisiminimui bus 
sodinamas medelis. 

LONDONO IR ARTIMŲ 
apylinkių kapinėse jau šimtai 
mirusiųjų lietuvių laukia nors 
vienkartinio metinio viešo jų 
prisiminimo Šv. Petro mauzo
liejaus koplyčioje, kurioje pa
maldas prisimenant mirusius 
kasmet atlieka arti tuzino tau
tybių. E. Petrauskas 

Detroit, MI 
TAKEUS, NUVEDĘS PRIE 

ALTORIAUS. Aidutės ir Ka
ziuko likimo takeliai suartėjo 
Vilniuje šokių šventėje. Ma-

AIDUTĖ IR KAZIUKAS 
ADOMKAIČIAI 

nau, jie patys jaučia tą Dievo 
dovaną. Lietuva - jų abiejų tė
velių šaknys. Viena ir kita pu
sė labai lietuviška. Jų tėveliai, 
nors Amerikoje užaugę ir čia 
mokslus baigę, pasiliko savo 
tėvų šaknims ištikimi, taip ir 
užauginta Aidutė ir Kaziukas. 
Jų lietuviškumas jaudina vy
resniuosius. Lietuvių šaulių 
įsteigtoje Pilėnų stovykloje 
Kaziukas davė priesaiką, bu
čiavo šaulių vėliavą priklau
pęs. Aidutės ir Kaziuko suar
tėję gyvenimo takeliai pasili
ko arti ir sugrįžus iš Lietuvos. 
Bostono ir Detroito nuotolis 
jų nebeperskyrė. Jie abu buvo 
pasiryžę baigti universitetą. 
Įvairias šventes, atostogas jie 
praleisdavo kartu. Jų graži ro
mantika tęsėsi kelerius metus. 

Aidutės ir Kaziuko vestu
vės buvo tikrai iškilmingos, 
gražios. Kokios vestuvės būtų 
be Mariaus Polikaičio ir be 
Luko Laniausko, SJ. Visokio
mis progomis jis pasirodo mū
sų parapijoje. Sako puikius 
pamokslus. Aidutei ir Kaziu
kui Adomkaičiams norisi pa
linkėti, kad graži jų romanti
ka tęstųsi. Rožė Ražauskienė 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Loreta Stukienė, 
Lietuvos vyčių ir kitų organi
zacijų veikėja, 75 m. amžiaus, 
mirė spalio 4 d. Holy Family 
Willa, Palos Park, IL. Velio
nė gimė 1932 m. gruodžio 
19 d. Cicero mieste, IL. Stu
dijavo matematiką Šv. Ksa
vero kolegijoje, įsigydama 
bakalauro laipsnį, o DePaul 
universitete gavo magistro 
laipsnį. 1964 m. ištekėjo už 
dr. Jokūbo Stuko ir persikėlė 
gyventi į Watchung vietovę, 
New Jersey. Darbavosi Bell 
Communications Research, 
Inc. Ji buvo Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininkė, 
redagavo šios organizacijos 
žurnalą Vytis, buvo Lietuvos 
vyčių organizacijos fondo 
pirmininkė, garbės narė. 
1992 m. su vyru dr. J. Stuku 
suorganizavo aukų vajų Lie
tuvai. Surinko daugiau nei 
60,000 dol. Šių aukų dėka 
Deborah ligoninė galėjo 

įrengti kelis operacijų kabi
netus Lietuvoje ir ten nu
siųsti daug reikalingų medika
mentų. L. Stukienė priklausė 
ir kitoms organizacijoms -
"Lithuanian Alliance of Ame
rica", "American's for Inde
pendent Lithuania" (buvo 
šios organizacijos pirminin
kė), taipgi buvo Lietuvių ka
talikų Religinės šalpos di
rektorė, tarybos narė. 2000 m. 
Loretą Stukienę, kai ji lan
kėsi Lietuvoje, prezidentas 
Valdas Adamkus apdovano
jo D.L.K. Gedimino ordinu 
už nuopelnus Lietuvai. Velio
nės palaikai buvo parvežti į 
N ew J ersey ir palaidoti šalia 
savo vyro Holy Cross kapinė
se, North Arlington vietovėje. 

Lenkija 
Varmijos Mozūrų vaiva

dijos sostinėje Olštyne spa
lio 29 d. atidarytas Lietuvos 
garbės konsulatas, vadovau
jamas garbės konsulo Henry
ko Banasiako. Atidarymo žo
dyje Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Egidijus Meiliūnas 
pažymėjo šio konsulato svar
bą Varmijos Mozūrų vaiva
dijoje. Jis padėsiąs plėtoti 
ekonominį, kultūrinį ir moksli
nį bendradarbiavimą tarp 
Varmijos Mozūrų vaivadijos 
ir Lietuvos. Meninę progra
mą atliko Tauragės apskri
ties moterų choras "Verde
nė"; vyko Lietuvos diena ir 
prof. Alfredo parengta paro
da "Užmirštoji Lietuvos Di
džioji kunigaikštystė". Šioje 
vaivadijoje, Gižycko mieste, 
yra vieta, kur, pasak istorikų, 
buvo nužudytas šv. Bruno
nas. Dėl šio šventojo žūties 
prieš tūkstantį metų tuometi
nėje raštijoje buvo paminė
tas Lietuvos vardas. 

Tarp Lietuvos istorijos 
instituto ir Varmijos Mozūrų 
universiteto Olštyne pasira
šyta spalio 29 d. sutartis dėl 
Lietuvos istorijos, etnologi
jos ir kultūrologijos studijų 
šiame universitete. Varmijos 

Mozūrų universitetas yra 
vienas jauniausių ir pirmau
jančių universitetų Lenkijo
je, įsikūręs 1999 m. istorinės 
Prūsijos pasienyje. Jame yra 
3000 darbuotojų, 15 fakulte
tų ir studijuoja per 40,000 
studentų. Tikimasi, kad šios 
mokslo įstaigos gali įtraukti 
naujų jėgų. Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerija tarpi
ninkaus, kad jis būtų įtrauktas 
į pasaulinį tokių centrų tinklą 
ir gautų Lietuvos paramą. 

Suomija 
Helsinkyje spalio 29 d. ati

daryta kilnojamoji Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui pami
nėti paroda Lietuva: kultūra 
ir istorija. Joje aprėpiama Lie
tuvos valstybės istorinė raida 
su pagrindiniais politiniais 
įvykiais ir kultūros pasieki
mais. Parodą atidarė Lietu
vos ambasadorė Suomijoje 
Halina Kobeckaitė, Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys ir Helsin
kio uosto direktorius Heikki 
Nissinen. Atidaryme dalyva
vo Suomijos užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojai, po
litikai bei diplomatai, Suomi
jos lietuvių bendruomenės, Lie
tuvos bičiulių draugijos nariai, 
akademinis jaunimas, Helsin
kio žiniasklaidos atstovai. 

Australija 
Kanberos lietuvių bend

ruomenės metinis susirinki
mas įvyko spalio 19 d. Lietu
vių būstinėje. Susirinkusius 
pasveikino valdybos pirm. Jo
nas Mockūnas ir paprašė ty
los minute pagerbti mirusius 
bendruomenės narius: Oną Pe
čiuliavičienę, Oną Pilkienę, 

Joną Antanaitį, Stasį Ratą ir 
Bronę Kniezienę. Susirinki
mui sekretoriavo Sigita Gai
liūnaitė, perskaičiusi ir bu
vusio susirinkimo protokolą. 
Valdybos pranešimą padarė 
pirm. J. Mockūnas paminėda
mas, kad buvo suorganizuoti 
8-ni renginiai. Priminė ir ne
seniai įvykusį susitikimą su 
Japonijos ir Australijos Lietu
vos ambasadoriumi Dainiumi 
Kamaičiu. Ižd. Romas Kataus
kas pateikė finansinę LB būk
lę primindamas, kad buvo pa
remtos šios organizacijos: 
pensininkų klubas "Paguo
da", buvusių karių organiza
cija "Ramovė", taipgi Lietu
vos karo akademiją tais me
tais geriausiai baigęs kariū
nas. Revizijos komisijos pra
nešimą padarė pirm. Vikto
ras Martišius. Buvo patikrin
tos ir pensininkų "Paguo
dos" bei skautų "Židinio" 
iždų apyskaitos. Susirinki
mui pageidaujant, LB valdy
ba ir revizijos komisija pasili
ko darbuotis kitai kadenci
jai. Sigita Gailiūnaitė ir Rasa 
Mauragienė atstovaus Kan
beros lietuvių bendruome
nei ALB tarybos suvažiavi
me Sydney mieste. Po pra
nešimų vyko pasisakymai ir 
vaišės. JA 
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Knygos sutiktuvės buvo įspūdingos 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Spalio 21 d. Lletuvos Mokslų aka
demijos didžioji salė buvo pilnutėlė: 
vyko Laisvės kovų dalyvio Edvardo 
Buroko knygos Pūtėme priel vėją II 
dalies Sukilimas sutiktuvės. Prieš 10 
metų pasirodė Edvardo Buroko kny
gos Pūtėme prieš vėją su paantrašte Ko 
nepasakė Solženicynas l dalis, tik nese
niai - Pūtėme priel vėją su paantrašte 
Sukilimas 11 dalis. Kodėl taip pavadin
ta knyga, kodėl pavadinimui panau
dotas tarsi beviltiškas veiksmas - pūsti 
prieš vėją? Tik perskaičius knygas pa
matai, kad ne visuomet pūtimas prieš 
vėją yra beprasmis ir kad ne visi vėjai 
yra ligiaverčiai. 

Zinome vėją, kuris debesis išsklai
do, suka vėjo malūnų spamus ir gir
nas, maldamas grūdus duonai, suka 
vėjo jėgainių mentis, gamindamas 
elektrą. Žinome audrų, pūgų, uraga
nų, žmonėms negandas nešančius vė
jus. Tučiau žinome ir visiškai kitokius, 
tautoms laisvę ir nelaisvę nešančius 
vėjus, kuriuos per šimtmečius, būda
ma "ant vieškelio, ant kelio didžio" 
patyrė Lletuva. Edvardo Buroko kny
goje atspindėta laisvės vėjo kova su 
nelaisvės vėju. 

Dešimtmeti Lietuvoje trukęs par
tizaninis karas su okupantu neturi 
nieko panašaus pasaulyje. Neturi nie
ko panašaus pasaulyje ir kova prieš 
sovietinę imperiją jos viduje, kova ko-

LLKS valdybos pirmininko pavaduo
tojas dr. Juozas Parnarauskas apdo
vanoja E. Buroką ordinu. ''Už Tė"JD.ėS 
laisvę" 

votojų, esančių nelaisvėje, kovojusių 
ne dėl asmeninės laisvės, o dėl sovieti
nės imperijos griūties, dėl pavergtų 
tautų laisvės. Galime didžiuotis, kad 
tokios kovos iniciatoriai daugiausia 
buvo lietuviai, tarp kurių, vienu iš ak
tyviausių kovotojų, buvo ir knygų au
torius. 

Iš tikrųjų kovos su priešu, kai už
brėžta fronto linija, kai turima gali
mybė įsitvirtinti, kai žinoma gynybos 
ar puolimo kryptis, sėkmę lemia mo
raliniai ir medžiaginiai ištekliai. Sun
kiau, kai tenka kautis priešo apsupty
je. Labai labai sunku kariauti partiza-

niniame kare, kai visais atžvilgiais ga
lingesnis okupantas spaudžia iš visų 
pusių, kai ištekliai labai riboti, kai 
kiekviename žingsnyje tyko pasalos, 
išdavystės, kai reikia kariui, vengiant 
nelaisvės, nešiotis paskutinį šovinį 
sau. Thčiau sunku net įsivaizduoti, 

kaip galima kovoti esant nelaisvėje, 
kai su išore skiria grotos, spygliuotos 
tvoros, sargybos bokštai su kulko
svaidžiais, dar toliau - užverbuoti, 
išdavystei parengti vietos gyventojai, 
tundra ar taiga, kai jokių medžiaginių 
išteklių nėra. 

Edvardo Buroko knygose skaity
tojui pateikiamas ne pramanytas, o 
savų ir priešo liudytojų dokumentais 
patvirtintas, unikalus fenomenas pa
saulyje - priešo pančiais sukaustytų 
kalinių kova su galinga imperija. Ir 
nuostabiausia, kad kova buvo laimėta: 
gulago archipelagas žlugo, sekė impe
rijos griūtis. 

Solženicynas, labai taikliai įvardi
jęs gulago archipelagu visą SSRS la
gerių sistemą, labai vaizdžiai ir įtikina
mai atspindėjo kalinių buitį, patiriamą 
prievartą, alinantį fizinį išnaudojimą, 
moralinį žlugdymą. Tučiau gal ne vis
kas, dėl suprantamų priežasčių, tam 
talentingam rašytojui, gulago kaliniui 
buvo žinoma, ar nebuvo atėjęs laikas 
skelbti aprašomą fenomeną. 

Laisvės kovotojo, laisvės kovų daly
vio bei organizatoriaus šiapus ir anapus 
kalėjimo sienų, Edvardo Buroko kny
ga PūJėme prieš vėją iš paminėtų leidi
nių išsiskiria tuo, kad atskleidžia so
vietinio genocido ypatumus, kurių 
daugelis iki šiol nesuvokia arba vertina 
labai paviršutiniškai, ji atskleidžia ko
vos ne vien už geresnę kalinių buitį ar 
tariamos asmeninės laisvės prasmę, 
bet parodo ypatingą kovą, kovą ne
laisvėje už pavergtų tautų laisvę, siekį 
žlugdyti blogio imperiją iš vidaus. 

Kai kas bando priekaištauti, kad 
knygos paantraštėje įvardinto sukili
mo pačioje knygoje nesimato, nes nė
ra abipusio susišaudymo, granatų 

sprogimų, klanų kraujo. Balutėje besi
maudantys žvirbliai nemato debesies, 
iš kurio atsirado balutė. Ne prieš la
gerių administracijos bei prižiūrėtojų 
balutę sukilo lagerininkai, o prieš im
perijos debesį. Todėl ne iš Kremliaus 
malonės atsirado chruščiovinis atšili
mas, prasidėjo GUIAGO griūtis. Kas 
ne tik matys, bet įsižiūrės, ne tik gir
dės, bet įsiklausys į knygoje pateiktus 
įvykių liudijimus, supras, kad nuož
maus persekiojimo, išdavysčių, žiau
rių bausmių akivaizdoje kova tikrai 
pelnytai laikytina ir įvardinta SUKI
LIMU. 

Jei genocidas apibūdinamas kaip 
ištisų gyventojų grupių naikinimas ra
siniais, tautiniais arba religiniais moty
vais, sovietinis genocidas, jungiantis 
minimus motyvus, buvo papildytas 
pseudoideologiniu, kuris jau apėmė 
visas pavergtas tautas, visus jų gyven
tojų sluoksnius. To genocido formulė 
paprasta: "Kas ne su mumis, kas ne
pripažįsta ir neišpažįsta komunistinės 
ideologijos - tas priešas. O priešą rei
kia sunaikinti". Ir naikino dešimtimis 
milijonų. Tučiau šūviais į pakaušį ne
apsiribota - prieš mirtį pasmerktieji 
turėjo atiduoti savo fizines galias blo
gio imperijos statybai. Tuigi "didžią
sias komunizmo statybas" vykdė ver
gais paversti politiniai kaliniai. Ne tik 
okupuotų šalių žmonės, gyvenantys 
tariamoje laisvėje, bet ir daugybė kali
nių nesuvokė, kad netolygiai žiaurias 
bausmes jie atlieka ne už tariamus 
nusikaltimus, o yra naudojami kaip 
neapmokama darbo jėga, buvo ir to
kių, kurie nuoširdžiai atgailavo, sten
gėsi vergišku darbu už "balandos" 
šaukštą ir duonos gramus "kaltę" iš-

Publicistas Petras Girdzijauskas, 
knygos aut. Edvardas Burokas ir ren
ginio vadovas Gaudentas Aukštl
kalnis 

pirkti. Tudėl nelaisvės sąlygomis buvo 
būtina šviečiamoji veikla; ji knygoje 
aprašyta, ji ir atvedė i sukilimą. 

Antrojoje knygos dalyje pateikti 
iš KGB archyvų paimtų ar kitaip iš
saugotų atsišaukimų, lagerių pogrin
dyje leistų leidinių, tarp jų - Vilrpo ir 
Protėvių takų, tardymo protokolų fak
similės, gausios nuotraukos. Pateikta 
medžiaga liudija akivaizdų sukilimą 
ne dėl geresnės buities nelaisvėje, dėl 
balandos šaukšto, o prieš blogio im
periją, siekiant jos griūties. 

Pasak rašytojo Michailo Bulgako
vo, rankraščiai nedega. Nesudegė ir 
nelaisvėje rašyti rankraščiai juolab, 
kad jie buvo ypatingi, juos saugojo 
Laisvės kovos dvasia, jie buvo kuriami 
ypatingu būdu, dauginami, platinami, 
todėl pasiekė mūsų dienas. 1Ų rank
raščių tekstai turėjo būti parengti ypa
tingu būdu, piešiant kiekvienos raidės 
veidrodinį atvaizdą, o vėliau, iš riebalų 
ir suodžių paruoštu tušu padengus, 
spausdinami. Sunku dabar net įsivaiz
duoti, kad tokia spauda galima, kai 

Šimtinę knygų išplatino tarp renginio 
dalyvilĮ Danguolė StonyU 

kiekvieną judesį seka viską matanti 
akis. Tučiau taip buvo, liudijimą skai
tytojas ras knygoje. Skaitytojas knygoje 
ras ir autoriaus aprašytus susitikimus 
su daugybe lietuvių ir kitataučių, jų 
pastangas apsijungti bendram tikslui, 
pastangas saviugdai, pasiruošimą kovai. 

Antroji Pūtėme prieš vėją knygos 
dalis - Laisvės troškulio, ryžto, kovin
gosios dvasios ir vilties aidas - ne tik 
papildo rezistencinių leidinių aruodą, 
bet yra mūsų tautos istorijos puslapis, 
paminklas išėjusiems į Amžinybę ko
votojams, atgaiva sumaterialėjusiai vi
suomenei, ypač jaunimui, šaltinis. 

Prasmingomis ir turiningomis kal
bomis knygą pasitiko akademikas Zig
mas Zinkevičius, profesorė Ona Vo
verienė, publicistai Vilius Bražėnas, 
Edmundas Simonaitis, Petras Girdzi
jauskas, politinis imigrantas čečėnas 
Denis Muchammadas, pulkininkas 
Jonas Gečas. Iš Kretingos atvykęs 
knygos autoriaus krikštasūnis brolis 
pranciškonas Dainius Vaineikis -
Paulius, su kurio tėvu E. Burokas 
drauge kalėjo ir kovojo, salę pakvietė 
maldai, dėkojo už laisvės kovų įamži
nimą knygoje. Knygos sutiktuves dai
nomis įspūdingai papuošė Bronislovo 
Jankausko vadovaujamas Vilniaus po
litinių kalinių ir tremtinių choras "Mes 
nemirę". 

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga 
knygos pasirodymo ir autoriaus 75-
mečio proga apdovanojo Edvardą Bu
roką ordinu "Už Tėvynės laisvę". 

Už paramą rengiant ir išleidžiant 
knygą, už aukštą jo kaip Laisvės kovo
tojo veiklos įvertinimą knygos auto
rius išreiškė visiems nuoširdžią padė
ką. Ypatingai dėkojo šio renginio 
talkininkėms Mokslininkų rūmų di
rektorei Aldonai Daučiūnienei ir Ge
novaitei Ruzgienei. Drauge su choru 
salė užtraukė Ilgiausių metų! 

H k.: Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras "Mes nemirę"; knygos autorių sveikina jaunimas; kalba brolis pranciškonas Paulius Vaineikis 



Svarstybos apie save (I) 
Iššūkiai lietuvybės išlaikymui - lietuviai be Lietuvos 

Toronto Sendraugiai atei
tininkai šeštadienį, lapkričio 
15, surengė vakaronę/simpoziu
mą Toronto Prisikėlimo para
pijos patalpose aktualia ir įdo
mia tema. Nepaisant šalto, 
lietingo oro, į kavinę susirinko 
apie 50 įvairaus amžiaus žmo
nių, kuriuos tikriausiai sudo
mino diskusijų tema bei sim
poziumo dalyvių derinys. Or
ganizatoriams parūpo iškelti 
diskusijoms naujus iššūkius, 
prieš kuriuos išeivijos lietu
viai atsirado 20 metų praėjus 
po Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Ar Lietuvai 
kaip nepriklausomai valstybei 
tapus visiems prieinama, išei
vija prarado savo vaidmenį ir 
reikalą save laikyti lietuviais? 
Ar buvimas lietuviu yra toks 
paviršutiniškas, kad neišlaikys 
laiko egzamino ir nepereis 
ateinančioms kartoms? Kaip 
mums lygintis su kitomis tau
tomis, kurios klesti per kartų 
kartas gyvendamos be savo 
geografinio krašto, kaip pvz. 
italai, prancūzai, vokiečiai, 
graikai, kinai?.. Ką galime iš 
jų pasimokyti? Kas mus pa
čius motyvuoja "neištirpti" ir 
laikytis savitumo? 

Simpoziumo dalyviams bu
vo iš anksto pateikti klausi
mai: 1) Kodėl išlaikome lietu
vybę? Kokią jaučiame prasmę 

lietuvybės išlaikymui? 2) Ar 
yra kokia nors asmeninė ar 
bendruomeniška nauda lietu
vybę išlaikyti? Kokia? 3) Nuo 
ko priklauso lietuvybės išlai
kymas - kas padeda/paskati
na? Kas kliudo/atbaido? 4) 
Kaip išlaikyti lietuvybę išeivi
joje? Simpoziumo dalyviai pa
rinkti taip, kad atstovautų 
įvairioms kartoms/gyvenimo 
patirtims: Bronius Saplys -
Lietuvoje gimęs/augęs, Kana
don emigravęs po 11 Pasauli
nio karo, išauginęs šeimą išei
vijoj e; Rima Žemaitytė-De 
Iuliis - Lietuvoje gimusi/au
gusi, emigravusi Kanadon 
1998 m., sukūrusi šeimą su 
italų kilmės kanadiečiu, augi
nanti šeimą; Rimas Petraus
kas - pirmoji karta, gimęs ne 
Lietuvoje, išauginęs lietuvišką 
šeimą išeivijoje; Adriana Kar
kaitė-Verbylienė - antroji kar
ta, gimusi ne Lietuvoje, sukū
rusi lietuvišką šeimą, šiuo me
tu auginanti jauną šeimą; Au
ra Rygelytė - antroji karta, gi
musi ne Lietuvoje, naujai pra
dedanti profesinį gyvenimą, 
dar nesukūrusi šeimos; irsim
poziumo moderatorius - Pet
ras Vaičiūnas - antroji karta, 
gimęs ne Lietuvoje; siekiantis 
magistro laipsnio studentas, 
dar nesukūręs šeimos. 

Kaip organizatoriai tikė- Mes stengiamės pasinaudoti 
josi, taip ir išėjo - simpoziu- visomis galimybėmis, kurios 
mo dalyvių pristatymai bei mums prieinamos Kanadoje. 
diskusijos buvo gyvos ir įdo- Mūsų tėvų bei senelių sun
miai pradėjo gvildenti gana kaus darbo bei pastangų dėka, 
sudėtingus, bet visiems labai mums suteikta kuo daugiau 
aktualius klausimus. Net ir galimybių, mes galime laisvai 
klausytojai buvo suaktyvinti keliauti, lankyti universitetus, 
prisidėti prie diskusijų po sim- siekti ko tik norime. Viso to 
poziumo dalyvių pasisakymų. rezultatas - mums yra vis la
Deja, laikas ribotas, ir po grei- biau prieinamos galimybės, 
tai praskridusių dviejų va- kurios mus veda toliau ir to-

Sendraugių ateitininkų surengtame simpoziume lapkričio 15 
d. Toronto Prisikėlimo parapijoje. Iš k. Bronius Saplys, Rima 
Žemaitytė-deluliis, Petras Vaičiūnas (moderatorius), Aura 
Rygelytė, dr. Rimas Petrauskas, Adriana Karkaitė-Verbylienė 

landų visi mielai pasigardžia
vo kavute ir pyragais, dar to
liau na&rinėdami iškeltus iš
šūkius. Sio vakaro organizato
riams buvo aišku, kad reikia 
toliau diskutuoti šiomis te
momis ir sudaryti daugiau ga
limybių sueiti pasidalinti as
menine bei bendruomenine 
patirtimi. 

Bandysim supažindinti su 
šio vakaro diskusijomis. Pra
dedame moderatoriaus Petro 
Vaičiūno įvadiniu žodžiu: Tuo 
metu, po Antrojo pasaulinio 
karo, kai didžiuliai srautai 
emigrantų vyko iš Lietuvos į 
svetimas šalis, mūsų atveju į 
Kanadą, buvo labai natūralu 
tiems imigrantams burtis kar
tu. Jiems gyvybiškai buvo svar
bu gyventi kuo arčiau, steigti 
ir jungtis prie parapijų, gru
puotis į įvairias organizacijas, 
ieškoti bendrų užsiėmimų. In
dividai patyrė saugumo ir pa
togumo jausmą besiglausdami 
prie bendruomenės, kuri lei
do jiems toliau vartoti savo 
kalbą, kurioje atpažino savo 
kultūrą - tai buvo jiems sava, 
ne svetima. 

Bet... laikai keičiasi. Dau
gumai mano kartos žmonių, 
mūsų senelių bei tėvų pastan
gų dėka, dar yra svarbus ryšys 
su lietuviais - dar daugelis 
mūsų draugų ir užsiėmimų yra 
lietuviški. BET dabartinė kar
ta jau daug dažniau jaučiasi 
"namuose" Kanados aplinko
j e. Kanada yra mūsų namai. 

liau nuo "lietuviško pasaulio" 
- nuo mūsų lietuviškos bend
ruomenės. Dabar, užuot ėjus 
dirbti į PARAMĄ, mes gali
me dirbti "Goldman Sachs". 
Vietoj KLB, mes galime dirbti 
Jungtinėms Tautoms (UN). 

Mūsų asmeninio patogu
mo jausmas nebepriklauso 
nuo mūsų "lietuviško pasau
lio", bet yra prasiplėtęs į tarp
tautinius mastus, kuriuose 
mes taip pat jaučiamės pato
giai ir "priklausantys", o ne 
svetimi. Šitokiems platiems 
galimybių mastams stojantis 
prieš akis, lietuvybės vaidmuo 
ir patogumo jausmas siauroje 
lietuviškoje bendruomenėje -
mums jau nebe toks patrauk
lus. Vietoj praplečiantis jis 
mums atrodo varžantis, siau
rinantis mūsų galimybes. Ga
limybės įgijamos per lietuvy
bę, mums atrodo, siaurėja. 
Meilė Lietuvai, dėmesys jai ir 
jos reikalams bei rūpesčiams 
mūsų nepalieka, bet jos įtaka 
darant gyvenime pagrindinius 
sprendimus - mažėja. Ji daro 
mažiau įtakos mūsų apsi
sprendimuose negu darė anks
tyvesnėms kartoms. 

Stovime ant tvirtai pasta
tytų lietuviškų pamatų. Ko
kius žingsnius žengsime nuo 
šių pamatų pirmyn į ateitį? 
Kokius darysime asmeninius 
sprendimus apie save ir savo 
ateitį? (Bus daugiau) 

Paruošė-

Gabija Petrauskienė 

C/l Avinai ir bulvės avinų, o daugiau bulvių. 
O Čarlis Čaplinas su draugu restorane už-
Z sisakė pietus. 

- Prašau man du avienos kotletus su 
W keptom bulvėm. 
cn Padavėja užsirašydama murmėjo. 
D. - Du avinai, dvi bulvės. 
> Tai nugirdęs Čaplinas jai sako: 
C/l - Gal tamsta būsi tokia maloni - mažiau 

*** 
Du seni anglai parke sėdi šalia vienas 

kito ir tyli. Prasėdėjo valandą, kitą. Pagaliau 
vienas prabilo: 

- Puikus oras šiandien. 
- O kas sakė, kad ne? - atsakė kitas ir 

vėl nutilo. 
Parengė Stasys Prakapas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kompozitorė Zita Bru

žaitė išleisdino savo pirmąją 
kompaktinę plokštelę Sone
tai ir šokiai. Joje pristatoma 
kamerinio muzikavimo įvai
rovė, kurioje galima išgirsti 
net 32 atlikėjų muzikavimą 
įvairios sudėties ansamb
liuose. Plokštelėje sonetus 
atlieka dainininkės Skaidra 
J ančaitė, Sabina Martinaity
tė, Irena Milkevičiūtė, Nata
lija Katilienė, instrumenti
niai ansambliai Armonų 
trio, Kauno styginių kvarte
tas, kamerinis ansamblis 
"Vilniaus arsenalas", stygi
nių kvartetas "Collegium" ir 
kiti. Plokštelę su Lietuvos 
kultūros ministerijos para
ma išleido "Naujosios muzi
kos komunikacijos centras." 

Zita Bružaitė 1994 m. 
baigė Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos (LMTA) 
profesoriaus Juliaus Juzeliū
no kompozicijos klasę, dirba 
Kauno J. Naujalio muzikos 
gimnazijoje, dėsto LMTA 
Kauno fakultete ir Kauno 
technologijos universitete. 
Bendradarbiauja su Lietu
vos ir užsienio atlikėjais. 
1998 m. kartu su smuikinin
ke Ilona Klusaite įsteigė kin
tančios sudėties kamerinį 
ansamblį "Collegium", po
puliarinantį XX š. muziką. 
2003 m. tapo Lietuvos kom
pozitorių sąjungos geriausių 

metų kūrinių konkurso lau
reate didelių ansamblių ka
tegorijoje. Nuo 2007 m. Lie
tuvos kompozitorių sąjun
gos Kauno skyriaus pirmi
ninkė bei naujosios muzikos 
festivalio "Iš arti" direktorė. 

Vokietijos įrašų bendro
vė "Profil Medien" išleido 
kompaktinę plokštelę Da
vid's Song, kurioje tapo įam
žinta Vilniuje gyvenančio 
kompozitoriaus Anatolijaus 
Šenderovo ir iš Vilniaus kilu
sio, dabar Vokietijoje gyve
nančio, violončelininko Da
vido Geringo kūrybinė bičiu
lystė. Visi naujoje prokštelė
je įrašyti A. Šenderovo kūri
niai yra dedikuoti D. Gerin
gui, kuris yra pirmasis jų visų 
atlikėjas ir nuolatinis popu
liarintojas. Plokštelėje - So
nata violončelei ir mušamie
siems (1972), Cantus l vio
lončelei ir fortepijonui 
(1993), Cantus JI violončelei 
solo (1993), Sulamitos gies
mės violončelei, bajanui, 
perkusijai ir įrašui (2001) 
bei Dovydo giesmė violonče
lei ir styginių kvartetui 
(2006), dedikuota D. Gerin
go 60-mečiui. 

Operos solistas Eduar
das Kaniava šiemet švenčia 
savo kūrybinės veiklos 50-
metį. Ta proga spalio 23 Lie
tuvos operos ir baleto teatro 
spektaklis Giuseppe Verdi 
Rigoletas, kuriame pats E. 
Kaniava dainavo pagrindinę 
Rigoleto partiją, buvo skiria
mas šiai sukakčiai paminėti. 
Taip pat ir teatro mėnraštis 
Bravissimo solistą pagerbė 

Nr. 7-8 viršelį papuošę jo 
nuotrauka ir 18-20 psl. įdėję 
D. Sverdiolienės pokalbį su 
solistu. Solisto karjerą E. 
Kaniava pradėjo Figaro 
vaidmeniu Gioacchino Ros
sini operoje Sevilijos kirpė
jas. Rigoleto vaidmenį pirmą 
kartą jis atliko 1967 m., grį
žęs iš stažuotės Bulgarijos 
Sofijoje. Per penkiasdešimt 
metų jis sukūrė per 40 vaid
menų, per 2500 spektaklių, 
per 600 rečitalių, sudainuotų 
ne operos scenoje, dėstė Lie
tuvos muzikos ir teatro aka
demijoje, šiuo metu profeso
riauja Klaipėdos, savo gimto
jo miesto, universitete. 2000-
2004 metais buvo išrinktas į 
seimą, tuo metu apibūdintas 
kaip "seimo narys, turintis 
pomėgį - dainavimą". 

Vakarų Ukrainoje, Po
dolės Kameneco miesto val
džia nusprendė įamžinti 
miesto įkūrėjais laikomų 
Lietuvos didžiosios kuni
gaikštystės kunigaikščių Ka
rijotaičių atminimą ir centri
nėje miesto dalyje pastatyti 
paminklą. Karijotaičiai -
LDK kunigaikščių giminė, 
gyvavusi XIV-XV š. Jos pra
dininkas DLK Gedimino sū
nus Karijotas. Jo sūnūs Jur
gis, Aleksandras, Teodoras 
ir Konstantinas 1363 m. Mė
lynųjų vandenų mūšyje pa
dėjo DLK Algirdui nugalėti 
Aukso Ordos kariuomenę ir 
už tai gavo valdyti Podolę 
tarp Dniestro ir Dniepro 
upių. Karijotaičiai Podolę 

valdė vaivadų teisėmis, gynė 

ją nuo mongolų-totorių ant
puolių, statydino pilis ir 
miestus. Pasak istorikų, Ka
rijotaičius vietos gyventojai 
rėmė ir laikė išvaduotojais iš 
mongolų-totorių valdžios. 
Kamenecas pirmą kartą raš
tuose paminėtas 1062 m. 
kaip Kijevo Rusios miestas. 
Miestas garsus savo senovi
ne tvirtove, kurioje yra ir 
Stepono Batoro bokštas. 

Vilniaus "Domino" teat
re atgimė Sakalo Uždavinio 
režisuotas spektaklis Kaza
nova. Pagal vokiečių drama
turgo Karl Gassauer pjesę 
Kazanova Duchovo pilyje su
kurtame spektaklyje jis nė iš 
tolo neprimena legendomis 
apipinto širdžių ėdiko, mo
terų suvedžiotojo - čia jis 
pasenęs, laikomas pilyje. Re
žisierius palieka nuošalyje 
galybę jo meilės žygių ir kon
centruoja dėmesį į paties Ka
zanovos personažą. Ūmaus 
charakterio rašytojui ir fan
tazuotojui gyvenimas pilyje 
tampa spąstais. Laki fantazi
ja ir kūrybiškumas atgaivina 
praeityje nuskendusią šlovę, 
nuolatiniai sugrįžimai į prisi
minimus pjesei suteikia sce
ninės logikos. Įspūdingą sens
tančio Kazanovos vaidmenį 
sukūrė Regimantas Adomai
tis. Kaunietė Aurelija Tamu
lytė vaidina tarnaitę Sofiją, 
pilyje lankančią senuką Ka
zanovą. 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., Ortho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Montrealio lietuvių dailininkės - Ina Varkala ir Natalija Jakonienė (trečia ir ketvirta iš k.) -tarp 
meno rėmėjų lapkričio 12 d. Turptautinė dailininkų grupė, įskaitant ir lietuvius, dalyvavo parodos 
Flights o/ Fantasy atidaryme "Galerie L'Envol", miesto centre Ntr. V. Lletuvninkaitės 

v 

Darbingas SLA seiIDas Cikagoje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Lapkričio 8-9 d.d. Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje 
Čikagoje įvyko Susivienijimo 
lietuvių Amerikoje (SLA) 69-
asis seimas. Šios prieš 122 metus 
įsteigtos organizacijos nariai, 
žvelgdami į jos praeitį, sten
gėsi pažvelgti ir į jos ateitį. 
Organizacijos svarbą pabrėžė 
jos ilgametė sekretorė Geno
vaitė Meiliūnienė savo pra
nešime. Įžanginį žodį tarė 
SLA pirmininkas Kęstutis 
Mildas iš Singer lsland, FL. 
Jis sveikino visus dalyvius, su
pažindino su delegatais, pa
kvietė sugiedoti Lietuvos him
ną ir toliau vadovavo progra
mai, kuri nusitęsė iki vakaro 
su pietų pertrauka pačiose 
patalpose. 

Po pietų vyko antroji se
sija ir pobūvis su skania vaka
riene bei menine programa. 
Seimas tęsėsi ir sekmadienį: 
rytą Tėvų marijonų koplyčioje 
delegatams buvo aukotos šv. 
Mišios, o po jų- marijonų vie
nuolyno patalpose vyko tre
čiasis ir paskutinis seimo po
sėdis. 

Seiman atsilankiusi Lie
tuvos gen. konsulė Čikagoje 

Skaistė Aniulienė pasveikino 
šios seniausios pasaulyje lie
tuvių organizacijos narius ir 
įteikė iš Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto gautą ap
dovanojimą SLA bei kitų or
ganizacijų veikėjui, žurnalis
tui Edvardui Šulaičiui. Pasta
rasis už jo darbų įvertinimą 
trumpai padėkojo LTOK va
dovybei ir gen. konsulei. Sei
mui sekretoriauti išrinkta Jū
ratė Miklienė. SLA vykdomo
sios valdybos pranešimą pa
darė pirm. K. Miklas, tylos 
minute prisiminta neseniai 
mirusi iždininkė Loreta Stu
kienė. Paminėjo naują rašti
nės Niujorke darbuotoją Ma
riją Oželytę, kurios dėka tame 
mieste įsteigta nauja SIA kuo
pa. Tuip pat nauja kuopa įsteig
ta ir Cikagoje, o Bostone ji 
buvo atgaivinta. 

Trumpą pranešimą pada
rė ir adv. Saulius Kuprys, prieš 
trejus metus tapęs valdybos 
vicepirmininku. Jis pažvelgė į 
praeitį ir nurodė konkrečius 
planus, kuriais būtų galima 
plėsti narių skaičių bei veiklą. 
S. Kuprys pažymėjo, kad tai 
bandoma daryti per Lietuvos 
vyčius, kurie taip pat yra viena 
iš seniausių lietuvių organiza-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

cijų šiame krašte. Pats ilgiau
sias buvo SLA sekretorės G. 
Meiliūnienės pranešimas, ku
ris buvo išdalintas seimo daly
viams. Pačiai sekretorei dėl 
sveikatos negalint atvykti į Či
kagą, pranešimo ištraukas pa
skaitė K. Mildas. 

Iš lapkričio 8 d. padarytų 
pranešimų paskutinieji du bu
vo skirti organizacijos iždui 
apžvelgti. Apie tai kalbėjo iž
dininkė Vida Penikienė ir iždo 
globėjas Lionginas Kapeckas. 
Jis patvirtino tai, apie ką buvo 
kalbėjusi sekretorė G. Mei
liūnienė. Po šių pranešimų vy
ko diskusijos. 

Antros sesijos pradžioje 
buvo kalbama apie giminingą 
organizaciją-Amerikos lietu
vių tarybą. Thip pat vyko sim
poziumas Veiklos tęstinumas -
jaunimas ALTos ir SLA veiklo
je, kur savo mintis išsakė jauni 
žmonės - iš Vašingtono atvy
kusi Monika Ramanauskaitė 
ir čikagiečiai - prof. Giedrius 
Subačius ir Daiva Lltvinskai
tė. Kiek ilgesnį pranešimą 
apie Amerikos lietuvių tarybą 
ir jos darbus padarė pirmi
ninkas ir kartu SLA vykdomo
sios valdybos vicepirmininkas 
adv. Saulius Kuprys. 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir' PA RDAVIMAS 
PATIKIMOSE RA NKOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurancc Rcalty Inc. 



Euro parl TV 
\fy 

eu roparltv---• -
Rugsėjo viduryje Europos 

sąjungos parlamento pirmi
ninkas Hans Gert Pottering 
iškilmingai ijungė naują inter
netu perduodamą televizijos 
programą EuroparlTv. Prog
ramoje atspindima Europos 
sąjungos parlamento veikla, 
aptariami priimami sprendi
mai, per ją palaikomi ryšiai su 
rinkėjais. Ji perduodama dau
giau kaip 20 pasaulio kalbų. 
EuroparlTV galima matyti in
ternete bet kuriame pasaulio 
kampe, ji turi 4 kanalus: "Jūsų 
parlamentas" - susipažinimui 
su istorija ir veikla ,"Jūsų bal
sas" - ryšiams su žiūrovais, 
"Jaunoji Europa" - skirtas 
moksleiviams, ir tiesioginės 
parlamento posėdžių translia
cijos "Parlamento salėje". In
ternetinės programos kūrėjai 
ir perdavėjai tikina, kad, kur
dami savo programas ir laidas, 
atspindėdami Europos sąjun
gos parlamento veiklą, jie lai
kysis objektyvumo, atvirumo 
ir pakantumo, neutralumo 
nuostatų. Parengė SK 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, sukita kokyb6. 

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

(prie Evan s) 
Savininkas Jurgis K ulle§lus 

REhUtil( FOUR SEASONS 
:;(,r'I REALTY LIMITED 

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

. ...__ ___ _, 

Parduodanl, pcrkanl 

ar lik dėl informacijn.\ 
apie namu,1i., vasarna· 
mius, ūkius, lcmcs 

Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse krcipki1ės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elek11oninis pašias: salvailis@bmls.com 
n nklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Reikšminga data 
Viena reikšminga mūsų tautai data - 1918 m. lapkričio 

23-oji. Tui Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena. 'IlĮ metų ru
denį Lietuvoje dar šeimininkavo vokiečiai. Lietuvos valsty
bei reikėjo savo kariuomenės, galinčios apginti jos paskelbtą 
nepriklausomybę ir apsaugoti nuo galimų pavojų. Thčiau vo
kiečiai neleido Lietuvai organizuoti savo kariuomenės. Ne
paisant to, 1918 m. spalio 16 d. į Vilnių_ atvyko pirmieji 16 
Lietuvos savanorių ir įsikūrė medinėse Snipiškių kareivinė
se, kurias buvo palikę vokiečiai. 

Pirmieji besikuriančios Lietuvos kariuomenės savano
riai buvo karininkas Kazys Škirpa ir eilinis Stasys Butkus. 
Kitą dieną kareivinėse buvo atliktas patikrinimas ir sugiedo
tas Lietuvos himnas. Lapkričio l-ją Vilniuje buvo pradėtas 
organizuoti pirmasis pėstininkų pulkas. Lietuvos kariuome
nė kūrėsi labai sunkiomis sąlygomis. Pirmieji savanoriai bu
vo paprasti Lietuva~ valstiečiai. Jie neturėjo nei ginklų, nei 
pinigų jiems įsigyti. Sautuvus savanoriai pirkdavo iš vokiečių 
kareivių už lašinius, geresnį drabužį ar duonos kepalą. 

Lapkričio 23-iąją buvo išleistas pirmas kariuomenės įsa
kymas. Tudėl ši diena laikoma Lietuvos kariuomenės įkūri
mo diena. Gruodžio 5 d. buvo pradėtas organizuoti ir antra
sis Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkas. Pirmasis pėsti
ninkų pulkas iš Vilniaus buvo perkeltas į Alytų. Valstiečiams 
buvo gerokai arčiau atvykti į Alytų negu į Vilnių. Todėl į 
pulką pradėjo gausiai stoti aplinkinių kaimų gyventojai. O 
skaudžiausios kovos už Lietuvos valstybę netrukus prasidėjo. 

R. Norkutė 

---„ATSIŲSTA PAMINETI ....._ __ 

JAHRESTAGUNG 2007, Suvažiavimo darbai, Lampert
heim 2008; Lietuvių kultūros instituto leidinys, 160 psl. ir vir
šeliai; red. dr. Vincas Bartusevičius; paskaitų rinkinys vokiečių 
kalba. 

SAULĖTEKIS - Kalgario lietuvių bendruomenės laikraš
tukas, nr. 3(14), 2008 gruodis; leidžia bendruomenės valdyba, 
pirm. Elvyra Krausas, el.paštas: ekrausas@ shaw.ca 

"
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 
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TOMAS A. SENKUS, B.Sc. OLS OUP 

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

TEL: (416) 237-1893 

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

plokštes, atminimo lenteles . 
.6. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.6. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 

.6. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

FAX: (416) 237-0426 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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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 
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PARAMOS NUOSIMCIAI 
Palūkanų norma 4.00% (Prime Rate) A 
TAUPOMOJI 
SĄ.SKAITA 

PAPI L DOMA 
TAUPOMOJ l 0.75% 

"Planas24" KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMO JI 

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 ----.. ..... 

0.10% 

0.10% 

0.25% 

0.50% 

1.25% 

JAV DOLERIŲ KASDIENINI Ų 
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 5.90% 

5 metų 5.90% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pareika lavimą 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
Polūkonų normo + l .0% ir oukšči ou 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Palūkonų normo +2 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Palūkanų normo + 3.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali būti 
keič iami be js pėjimo 

BLOOR-ISLINGTON, prie 
pranciškonų parapijos; 2 
miegamųjų pietų vakarų 

kampinis "condominium" 
su dviem garažo vietomis, 
kas labai retai pasitaiko. 
Penkių minučių nuotolis 
nuo pož emin io . Geras 
Ontarlo ežero vaizda s . 
Nauja kaina$269,900. 

SKAMBINTI 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"GIC" INDĖLIAI 
(pe lno padalinimas netaikomas) 

l metų 3.75% 

2 metų 4.00% 

3 metų 4.20% 

4 metų 4.30% 

5 metų 4.40% 

l metų iškeičiamas 3.25% 

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

l metų 2.75% 

2 metų 3.25% 

3 metų 3.60% 

4 metų 3.80% 

5 metų 4.00% 

l metų iškeičiamas 2.50% 

l metų JAV dole rių 2.00% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 1.50% 

90-179 dienų 1.55% 

180-269 dien ų 1.60% 

270-364 dien ų 1.60% 

l metų 2.00% 

2 metų 2.60% 

3 metų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 metų 3.20% 

I ške ičiami prieš te rminą 
mažesniais nuošimčiais 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 2.70% 

l metų 3.85% 

2 metų 

3 metų 

4 metų 

5 metų 

4.10% 

4.30% 

4.40% 

4.50% 

MH 
PARAMA 

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

ari namus 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
Lietuvos sporto 

ENCIKLOPEDIJA 
Lietuvos sporto enciklo

pedijos (LSE) pirmąjį tomą 
(A-K) numatyta paskirti Lie
tuvos vardo paminėjimo 1000-
mečiui ir išleisti 2009 m. iki 
Vilniuje organizuojamų Vili 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių. Leidinio rengimo darbai 
jau eina į pabaigą. Straipsnių 
priėmimą reikia užbaigti iki 
gruodžio 31 d., tačiau lieka 
nemažai neišspręstų proble
mų. Viena iš jų - trūksta di
delės dalies informacijos apie 
išeivijos sporto klubus. Pri
mename, kad patekti į LSE 
gali visi išeivijos sporto klu
bai, kurie veikia ne mažiau 
kaip 10 metų. Pridedame me
todinę rekomendaciją, kokia 
turi būti straipsnio struktūra. 

Taip pat pranešame, kad 
nuo 2008 m. lapkričio 26 d. 
adresu www.lse.lt pradės veik
ti internetinė Lietuvos sporto 
enciklopedija, kurioje per 
specialią paiešką rasite Jus 
dominančius LSE redakcijos 
suredaguotus ir redaguoja
mus straipsnius su galimybe 
prie kiekvieno straipsnio pa
teikti pastabas ir pasiūlymus. 
Be to, šis internetinis tinkla
lapis padės Jums nepraleisti 
pažįstamų sporto žmonių 
gimtadienių ar jubiliejų. Tiki
mės, kad ši internetinė enciklo
pedija bus naudinga visai 
sporto visuomenei ir prisidės 
prie Lietuvos sporto enciklo-

pedijos leidinio kokybės pa
gerinimo. Daugiau informaci
jos apie enciklopediją galite 
rasti interneto tinklalapyje 
www.lse.lt S. Stonkus 

Lietuvos sporto enciklo
pedijos straipsnių struk
tūra ir metodinės reko
mendacijos autoriams 

Sporto klubas 

1. Pavadinimas; 2. Vieta 
Geigu neaišku iš pavadinimo); 
3. Įkūrimo data (gali būti tik 
metai), veiklos metai (jeigu 
nebeveikia); 4. Įkūrėjai, ini
ciatoriai ir priežastys, lėmu
sios klubo įkūrimą; 5. Veiklos 
kryptis (sporto šakos, koman
dų skaičius, jų dinamika, spor
tininkų ir trenerių dinamika); 
6. Veiklos istorija; 7. Žymiau
sios komandos, jų laimėjimai 
Geigu komandos atitinka kri
terijų, jos aprašomos atskirais 
straipsniais, o į tuos straips
nius duodamos nuorodos); 8. 
Žymiausi sportininkai, jų lai
mėjimai, treneriai (visur nu
rodyti laikotarpius); 9. Masi
niai, tradiciniai ir kt. sporto 
renginiai; 10. Vadovai (su va
dovavimo metais); 11. Biblio
grafija; 12. Straipsnio auto
rius(-iai). 

Iliustravimas 

1-3 iliustracijos (tarp jų 
emblema, vėliava). S. Stonkus, 

LSE vyr. redaktorius 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos atsiradu io r{ iu.m su kūno 

ufal jilnu išieškojima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udarymas 
• palikimtĮ t arkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavima 
• kon ul tacijo Lietuva r publika t L ės klau įmai 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 2.36-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštai: l awyęrs@pacelawfirm.com 

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 

~00* $;100* 
- t.Joff . . for ~pare~ ,, off 

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

Scholarship Winners - 11 
Canadian Lithuanian Society of Edmonton 2008 Scholarship 

winner Stacey Zalys on cultural identity: 

As a second generation Lithuanian
Canadian young adult, l have come to 
appreciate the importance of cultural iden
tity, as this concept is ever-surfacing in our 
modern world. lndividuals are continually 
moving toward their own cultural roots to 
find cultural and personal identity. At the 
present time, Canada is ever-evolving from 
a cultural mosaic to one resembling the 
melting pot culture of our neighbours to the 
south. A new Canadian culture is being cre
ated and developed among the next genera
tion, which unfortunately places more 
emphasis on uniformity and less on individ
ual cultural diversity. This change appears 
inevitable; as the new generations of 
Canadians continue to have several cultural 
identities, rather than just one. The unique 
heritage, values, traditions, and customs 
that form a culture's identity are at risk of 
being lost to the next generation, and unfor
tunately, the Lithuanian culture is no differ
ent. 

l have slowly become aware that a sense 
of identity and ownership within culture is 
crucial in discovering personal identity. A 
conscious awareness about personal her
itage and culture is essential, as it not only 
provides a sense of belonging, but it also 
offers the opportunity to educate others, 
especially in subsequent generations. When 
individuals are passionate about something, 
they take every opportunity available to 
them to educate others in their community. 
Culture, therefore, is no different. In the 
Lithuanian community, the cultural practice 
and education of its members is crucial to 
the survival of the culture itself. 

The ability of a culture to thrive relies 
beavily on its continuation within the con
text of family and community. It is the duty 
of the family unit to provide and practice 
the faith, customs, beliefs, and values of its 
culture to the next generation. The task 
becomes increasingly more difficult, as the 
next generation of Canadians are expected 
to uphold their family's cultural identity. 
The community must also play an important 
role, as it has the opportunity to bring fami
lies together within a social context, which 
allows for further cultural practice and pro
motion. The Lithuanian Hall of Edmonton 
is an excellent example of how the 
Lithuanian community of the Edmonton 
area is able to bring together its people, tra
ditions, and values within a social context. 

However, the complexities of the Canadian 
culture continue, as an immense number of 
Canadian youth today have several cultural 
identities. These youth, myself included, 
may feel as if they are ignoring one or some 
of their heritages while focusing their efforts 
on only one. Personally, l feel as though l 
have learned and grasped more awareness 
about my Lithuanian cultural identity than 
my equal Irish, Scottish, and Russian identi
ties. It would appear that this overwhelming 
number of Canadian youth may choose to 
pursue one cultural identity, take elements 
from their several identities, or may choose 
not to maintain their cultural identity. 

When your father is an eager advocate 
of the Lithuanian cultural identity, it is 
rather difficult to resist learning about your 
Lithuanian heritage. l learned the most 
about my own Lithuanian identity through 
cultural research assignments at school and 
by attending the Lithuanian Hall for special 
cultural events. It was here that l became 
educated about the history of Lithuania, its 
Independence, the food, the traditional 
dancing and singing, the language, and my 
own family's story from Lithuania. 

In regards to my Lithuanian identity, l 
have encountered very few people who have 
ever heard of Lithuania, much less its unique 
traditions and people. We are a small, yet 
powerful group of individuals with a rich 
culture. l am fortunate to have learned what 
l know about my Lithuanian heritage and 
identity from my family and community. In 
our community, the Lithuanian Hall is an 
exceptional place where the society can 
flourish, now and in the future. 

It is without question that Canadian 
youth are receptive to the efforts made by 
their family and community in regards to the 
maintenance of culture. In my own experi
ence, my family and the Lithuanian commu
nity have been invaluable in my Lithuanian 
cultural education. Unfortunately, many 
Canadian youth are still unaware of or indif
ferent to their cultural identities. Historically 
speaking, our country only recently began to 
transform its identity from a uniform one, 
and to embrace its diverse, cultural mosaic 
identity. Within the Lithuanian culture, it is 
up to the next generation of Lithuanian
Canadians, myself included, to maintain and 
celebrate cultural identity through the fam
ily and community to keep this culture alive 
in Canada for generations to come. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshor Road ~ . 104-3945 Doug av n Blvd. 

~ Mi issauga ON LSG l 5 Mi is auga, N L5 OA5 
.....__ __ _, www.water. ided nta l.ca www.9thlinedenla1.ca 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

11Dievas teikia mums mei lę , 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Kai vaikai vaidina ... 

Teatro studijos "Žalios lankos" premjera 

RIMA ŽEMAITYTĖ 

Toronto ir apylinkių lietu
viai lapkričio 16 d. važiavo su 
savo vaikais į Prisikėlimo pa
rayijos salę, kur dramos grupė 
"Zalios lankos" statė premje
rą "Na uji karaliaus drabu
žiai". Tai H.K. Anderseno pa
sakos motyvais parašytos Dai
vos Čepkauskaitės pjesės ins
cenizavimas, kurį režisavo vai
kų dramos grupės "Žalios lan
kos" vadovė Daiva Botyrienė. 
Tai gerai žinoma pasaka apie 
karalių, norintį naujų drabu
žių, ir juos neva siuvančius 
apgavikus siuvėjus, pareišku
sius, kad tuos ypatingai puoš
nius drabužius matyti galės 
tik tikrai protingi žmonės. Ne
norėdami pasirodyti kvailiais, 
visi mato tai, ką jiems sako 
siuvėjai. "Karalius nuogas!" -
sušunka vaikas, neišmanantis 
tokių gudrybių, ir visas apsi
metinėjimas baigiasi. Juokia
mės visi - iš karaliaus, iš jo 
palydos, iš siuvėjų ir iš ... 
savęs ... 

Moralas aiškus kiekvie
nam, bet prireikus vėl girsime 
nuogo karaliaus drabužius, 
nes toks gyrimas, arba papras
čiausias prisitaikėliškumas, 
yra pažįstamas kiekvienam ir 
matomas gana dažnai. Tik yra 
vilties, kad kada nors kas nors 
vis tiek pasakys: "Žiūrėkite, 
karalius nuogas!", ir tada lėksi
me slėptis kaip tie mažieji ak
toriukai už scenos užuolaidų, 
tik ar pasislėpsi nuo savęs? 

Labai švelniai kuriamos 
juokingos situacijos: "Kara
lienė nėra labai protinga" -
skundžiasi karalius, pats bū
damas kvailesnis už ją: "Visai 
neturiu ką apsirengti", - sako 

karalius, kai dama išvardija 
visą tiradą jo proginių kostiu
mų; šypseną kelia žynio oro 
prognozės; reikia taisyti rūmų 
stogą, bet karalius pinigus iš
leidžia savo ypatingiesiems 
drabužiams ... 

Smagu buvo žiūrėti vaikų 
vaidinimą, kuris kartais buvo 
panašus tiesiog į nuotaikingą 
žaidimą. Puikiausiai išmokti 
žodžiai, gana taisyklinga kal
ba, gražus žaismingas bendra
vimas ta9Jusavyje liudijo, kad 
darbas "Zaliose lankose" vyks
ta puikiai ir kad vaikai mėgsta 
vaidinti. Žiūrovams ypač pati
ko Vytas Banys, sukūręs kara
liaus vaidmenį. 

Labai profesionaliai buvo 
suvaidinta pjesės kulminacija 
- karalienės (Justė Melkytė) 
ir rūmų damos (Vaiva Slapšy
tė) reakcija, kai karalius "ap
rengiamas" naujais drabužiais. 
Jos sutrinka, susigėsta dėl 

dviejų priežasčių: mato nuogą 
karalių (kaip vis dėlto nepa
togu tai matyti) ir nemato jo 
drabužių (vadinasi, jos kvai
los). Tylūs rankų judesiai, nu
sukti nuo karaliaus žvilgsniai 
- sveika žmogiška reakcija, 
bylojanti tikrą situaciją, trun
ka tik akimirką. Įdomus žynio 
(Tomas Botyrius) vaidmuo. 
Jis tarsi įrėmina visą vaidini
mą, padaręs išmintingą įžangą 
ir vėlgi panašia mintimi pa
deda tašką po vaidinimo, pri
mindamas: 

- Visa karaliaus svita -
Freilina, Karalienė, astrolo
gas - bandė paslėpti savo nu
sivylimą, kad nesugebėjo ma
tyti drabužių. Nei vienas ne
norėjo pasirodyti kvailys. Tik 
mažas vaikas, kuris nebijojo 
prarasti savo darbo ar suga
dinti savo reputacijos, vienin
telis pasakė tai, ką matė savo 
akimis - karalius nuogas. 

Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija "Žalios lankos", 
š.m. lapkričio 16 d. suvaidinusi Daivos Čepauskienės veikalą 
Nauji karaliaus drabužiai. Viduryje - karalius Vytas Danys, 
šalia karalienė - Justė Melkytė ir rūmų dama freilina - Vaiva 
Slapšytė Ntr. Rimvydo J. 

Mokslo nauda jaunimui 
Lietuvos jaunuoliai tvirčiau nei kiti euro

piečiai tiki mokslo teikiama nauda ir aktyviau 
domisi naujais išradimais bei technologijomis, 
rodo naujas tyrimas. "Eurobarometro" ap
klausos duomenimis, 70% jaunų Lietuvos gy
ventojų tvirtai sutinka su teiginiu, jog mokslas 
duoda daugiau naudos nei žalos. Apskritai ES 
šis rodiklis yra dvigubai mažesnis - mokslo 
nauda neabejojo 35% apklaustųjų. Tyrimo 
metu rugsėjį 27 ES valstybėse buvo apklausta 
apie 25,000 15-25 metų jaunuolių. Lietuvos 
jaunimas taip pat mano, kad mokslas ir tech
nologijos padės panaikinti skurdą ir badą pa
saulyje - tam tvirtai pritaria ar linkę pritarti 

67% Lietuvoje apklaustų jaunuolių. 
Visoje ES taip manė 54% apklaustųjų. 

Net 89% lietuvių taip pat mano, kad ES turėtų 
skirti daugiau lėšų tyrimams. Lietuva Europo
j e taip pat išsiskiria tuo, kad jaunimas daug 
aktyviau domisi naujais išradimais ir techno
logijomis - tai domina 74% lietuvių. 

Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje, Švedi
joje, Lenkijoje, Airijoje, Olandijoje, Suomijo
j e, Slovakijoje ir Cekijoje mokslo pažanga 
domisi vos apie trečdalį jaunuolių. 

Vis dėlto, nepaisant to, Lietuvos jaunimas 
universitetuose prioritetą linkęs teikti sociali
niams mokslams (54%). LGITIC 
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Iš spektaklio Nauji karaliaus drabužiai, suvaidinto teatro 
studijos "Žalios lankos" š.m. lapkričio 16 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Trys artistai/audėjai - Brigita Gibavičiūtė, 
Birutė Banytė, Lina Botyriūtė Ntr. Vlado Danio 

Gerai apgalvoti režisūri
niai sprendimai suteikė spek
takliui gyvumo ir dinamišku
mo. Įdomi karaliaus persiren
gimo medžioklei scena, kur jį 
šukuoja kirpėjai (Lucas Ka
peniak ir Aidas Slapšys) ir di
džiulėmis žirklėmis kerpa gar
banas, satyriškas virėjas (Ju
lius Kapeniak) - iš priekio -
tikras profesionalas su didžiu
liu šaukštu ir prijuoste, iš nu
garos - tiesiog berniukas 
trumpomis kelnėmis - klau
siantis vis tuos pačius klausi
mus, į kuriuos ir atsakyti turi 
jis pats. 

Žaisminga medžioklės 
scena, kai karalius grįžta su 
laimikiu - mamutu, kuris rū
mų damai panašesnis į ožį. 
Teatro scena, kur karaliui vai
dina trys aktoriai (Brigita Gi
bavičiūtė, Birutė Banytė, Lina 
Botyriūtė ), vėliau tampa siu
vėjų darbo vieta, o tie patys 
aktoriai- siuvėjais. Labai gra
žus karaliaus nužengimas nuo 
scenos pabaigoje, tarsi priar
tinantis pagrindinę spektaklio 
mintį prie žiūrovo, tarsi sa
kantis: "Na, meluokite man tie
siai į akis. Prašau, meluokite ... " 

Spektakliui muziką para
šė kompozitorius Valdas Ra-

manauskas, o dainavo jo duk
ra Daiva Ramanauskaitė. Pui
kios scenografijos, suteikian
čios erdvės pojūtį, autorė yra 
Akvilė Minkevičienė. Ji sukū
rė ir dekoracijas bei progra
mėles. 

Po spektaklio pakalbinta 
režisierė sakė: "Nepaprastai 
džiaugiuosi Kanados organi
zacijų palaikymu, ypač Kana
dos lietuvių fondu ir Lietuvių 
Prisikėlimo bei "Paramos" 
kredito kooperatyvais. Esu 
dėkinga Prisikėlimo parapijai 
už suteiktą galimybę repetuoti 
ir pasirodyti. Ačiū klebonui 
Augustinui Simanavičiui, OFM, 
bei kitiems pranciškonams ir 
už gražius žodžius". 

Visi, kas matė šį spektaklį, 
yra patenkinti. Mes labai džiau
giamės, kad tai yra būtent vai
kų grupė, kur mūsų vaikai turi 
galimybę vaidinti scenoje. Ta 
nauda, kokią jie gauna, negali 
būti įvardinta jokiais festivalių 
įvertinimais. Kai vaikas vaidi
na, o jo akys švyti, yra didžiau
sias apdovanojimas. Ir ačiū už 
tai. Lauksime kitos premjeros 
- miuziklo "Eglė žalčių kara
lienė". 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

13-sis PLJ KONGRESAS 
įvyks Pietų Amerikoje 2009 m. 

Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje 
18-35 metų amžiaus lietuviai, norintys dalyvauti kaip 

atstovai arba dalyviai, kviečiami į 
Kanados lietuvių jaunimo sajungos rengiamą 

INFORMACINĮ SUSIRINKIMĄ 

2008 m. gruodžio 20 d., 2 v.p.p. 
Toronto Prisikėlimo parapijos kavinėje 

Bus pristatyti PLJK renginiai, datos, vykimo galimybės ir kt. 

~W~;t\I~~ 

C>El'.IT9~L C:::~~E 

Dr. J. Birgiolas 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING &. HEATING 

Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. We st 

Tel. c41 6 ) 763-5677 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763-51 & 1 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 



14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.XII.2 Nr. 48 

Gyvenimas veda sielą į dangų 
A.a. Kristiną Butkūnaitę-Zubrickienę į amžinybę palydint 

Alės ir Andriaus Butkūnų šeima: iš k. dvynukės Kristina ir Regina, tėveliai viduryje sūnūs 
Andrius ir Paulius ' 

Dievo siųstas mirties an
geliukas, tas neprašytas sve
čias, išsivedė vieną Butkūnai
tę-Zubrickienę. Sunku su
prasti Dievo planus, kodėl 
Butkūnaitės, buvusios labai 
nuoširdžiai visuomet kartu, 
taip skaudžiai turėjo priimti 
Dievo valią? Kristina ir Regi
na, Butkūnaitės, Alytės ir 
Andriaus Butkūnų dvynukės 
dukrytės, lietuvių dažniausiai 
buvo matomos Dievo Apvaiz
dos lietuvių šventovėje ir Kul
tūros centre. Jos lietuviškai 
auklėtos, atrodo, mėgo savo 
tėvų šaknis. Mėgo lietuviškas 
dainas, giesmes. Muzikoje 
pradėjo reikštis dar būdamos 
mokyklinio amžiaus. Vasario 
16-osios ar kitomis progomis 
atlikdavo programas. Pasiro
dydavo scenoje su gitara. Per 
įvairias šventes, matydavome 
jas šventovėje prie vargonų 
giedant duetus. 

Jos dalyvaudavo jaunimo 
organizacijose, ypač reiškėsi 
skautų veikloje. Pačios buvu
sios mažos skautės, turėjusios 
mylimus globėjus ir užaugu
sios mokėjo nuoširdžiai glo
boti jaunučius. Visuomet jas 
matydavome kartu. Jos atrodė 
neperskiriamos, net ir pavar
des išmainiusios: Kristina Zub
rickienė, Regina Puškorienė. 
Jas matydavom tik abi kartu. 
Kiekviena augino sūnų ir duk
rą. Atrodė, kad dvynukių But
kūnaičių gyvenimo takelis ėjo 
lygiagrečiai ir vienodai. Šias 
eilutes rašanti negalėjo jų at
skirti - kuri Kristina, kuri Re
gina. Tik Kristinutei susirgus, 
ir nuo vėžio ligos gydymo nu
kritę plaukučiai, pridengti 

nr ht~a.v FOUR SEASONS 
MJ'/'rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perka nt 
ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūki us, žemes 

Wa.agos, Staynerio ir 
...., Co ll ingwoodo apy

linkėse kreipkitės i 
'-----"----' 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-65 7-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis pašias: salvailis@bmls.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Dvynukės Kristina ir Regina Butkūnaitės dainuoja Vasario 
16-osios minėjime 

tvarkingai kaip kepurytė su
rištos skarytės pasakė, kad ta 
yra Kristinutė. 

Kristina buvo pasveikusi, 
užaugo plaukučiai, ir vėl abi 
sesutės buvo neatskiriamos ir 
neperskiriamos, visuomet kar
tu. Po kelerių metų, liga persi
metė į kepenis. Tu žinia buvo 
žiauri ne tik jos dvynei sesutei, 
jos šeimai, tėveliams, bet ir vi
sam mūsų lietuviškam telki
niui. Kristinos tėveliai prašyti 
Dievą Kristinai sveikatos už
prašė Mišias. Nors buvo ne 
sekmadienis, bet žmonių pri
sirinko kaip sekmadienį. Visi 
buvo susikaupę nuoširdžiai 
maldai. Po kiek laiko, sužino
ję iš daktaro, kad liga nebesi
plečia, tikėjome, kad Dievas 
išklausė mūsų maldas. Deja, 
tik keleriems metams. Nors 
jos veidukas nerodė jokio pa
blogėjimo, kaip žaibas iš dan
gaus - Kristinutė Butkūnaitė
Zubrickienė mirštanti. 

Kristina Zubrickienė pali
ko žemiškąjį pasaulį 2008 m. 
rugsėjo 22 d., sulaukusi 47 
metus. Liūdesy paliko dvynę 
sesutę, savo šeimą, tėvelius, 
broliukus, brolienę. Laidotu
ves tvarkė Jolanda Zaparac
kienė, gražiai vedė atsisveiki
nimą. Skautai daug prisidėjo 
prie atsisveikinimo įspūdžio. 
Neprisimenu, ar yra buvę mū
sų parapijoje tokių laidotuvių: 
pilna žmonių, kamštis visur. 
Tas parodo, ko verta buvo 
Kristinutė Butkūnaitė-Zub

rickienė. Skaudus persiskyri
mas, bet tik laikinas. Tikėki
me, kad Kristina pasitiks vi
sus. Kristina džiaugėsi savo 
žemiškuoju gražiu gyvenimu. 
Tikėkime, kad tas gražus šio 
pasaulio gyvenimas veda sielą 
į dangų. Giesmes, giedojusi su 
dvyne Regina, tikriausiai da
bar gieda su angelais. Toks 
gražus, gražus Viešpaties pa
saulis. Rožė Ražauskienė 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 
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 

AtA 

BRONIUI SERGAUČIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ONĄ, sūnus 
PETRĄ-LAISVĮ ir ANTANĄ su šeimomis bei 
sūnų VILĮ-

KLB Londono apylinkės valdyba 

PADĖKA 
AtA 

PRANAS GAPUTIS 
mirė 2008 m. spalio 9 d. Montrealy, QC. 

Dėkojame kun. G. Mieldažiui už maldas, A. Mic
kui už vargonavimą ir įgiedotą Ave Maria (sol. G. 
čapkauskienės) Montrealio Aušros Vartų šventovėj, 
o Turonte - klebonui kun. V. Staškevičiui už atnašau
tas šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir palydėjimą į kapi
nes. Dėkojame D. Radtke už giedojimą ir vargonavimą. 

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, daly
vavusiems atsisveikinimo maldose Montrealy ir Tu
ronte laidotuvėse, už užprašytas šv. Mišias, užuojau
tas žodžiu, raštu, spaudoje ir aukas velionies atmini
mui. Visiems nuoširdus ačiū -

Broliai - Kazys ir Kostas, brolvaikiai Andrius 
ir Daiva su šeimomis 

Tik saulė užmiega ir kelias vėlai, 
Tik laiko lašai nepo.ilsdami laša •.. 
Brangiausioji mūsų, po.likę vien gėlą, 
Išeina į šviesqjį amžiną kraštą. 

Iškeliavo skausmingu netekties taku mūsų mylima 

AtA 

RUTELĖ PETRONIS 
Užaugusi gražioje keturių brolių ir tėvelių Petronių 

globoje, velionė nuo pat vaikystės pirmųjų žingsnių buvo 
šeimos numylėtinė, jos pasididžiavimas. Juk augo linksma 
ir graži, gabi ir miela, skindama laurus sporte, tapdama To
ronto lietuvių "Miss gražuole", jausdama laisvės ir plačių 
galimybių ateitį. Jaunystės svajonių ir vilionių šaukiama 
praėjo sėkmingą modelio karjerą. Rūtą čia pasitiko plačiai 
atvertos sėkmės durys; ir pinigai, ir laisvė, ir grožio bei ga
bumų įvertinimas, ir kvietimai filmuotis, ir gausus žurnalų 
viršelių spindesys. Jos talentų užteko visur ... 

Būdama įsisukusi į gražaus gyvenimo verpetą, net ir la
bai užsiėmusi, Ji niekada nepamiršo savo Tėvų gimtojo 
krašto, liko jam artima, miela, dėmesinga, siuntė žinias į 
Lietuvą iš įvairių pasaulio kampelių, kur ją blaškė sėkmės 
ir likimo vėjai. Rūtelė sakiusi: gyvenau linksmą ir audringą 
gyvenimą ir kartą Dievas man pasak.ė: "Stop it..." Bet jau 
buvo per vėlu. Viešpats ją, suvokusią savo lemties kartėlį, 
po sunkios ligos pasiėmė jos gimimo dieną lapkričio 12-ąją, 
tesulaukusią 56-šerių metų, tik prieš porą metų išlydėjusią 
Anapilin savo mamytę Danutę Petronienę. 

Ilsėkis mūsų mieloji Rūtele ten, kur nepasieks žiauri li
kimo ranka. Tebus Tavo amžinas poilsis nutviekstas ir sušil
dytas Dievo meilės ir gerumo. Nuoširdžiai užjaučiame dė
dę Juozą, vyrą Bemi ir pusbrolius Ričardą, Mykolą, Ro
bertą ir Raimundą su šeimomis. 

Masiulių šeima iš Lietuvos 

~<ESJ"1\l ~l>\S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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



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, s ūriai, 

kalėdiniai saldumynai ir gėrimaL 
Konservuota produkcija, lietuviška virtuvė 

ADRESAS: 3466 Dundas St.W., Toronto 

Tel. 647-435-3253 
PRAŠOM APSIIANKYTI 

My Health Solution 
121 Gas Light Cres. Woodbridge, ON L4L 8G1 

GAMINIAI IŠ 100% NATŪRALIŲ PRODUKTŲ 
Gera dovana KALĖDOMS! Geros kainos! 

rJ • žvakės • produktai voniai • vitaminai • 
• • dovanų krepšeliai • 

Užsisakyti galima pas Pia Lutz, tel.905 856·7399 
myhealthsolution@yahoo.ca www.myhealthsolutlon.ca 

Vietoj kalėdinių sveikini- gara Falls, ON, Albina Rimkie
mų atvirukais įsirašė i bendrą nė, Hamilton, ON, AJ. Kntkos, 
sveikinimą ir paaukojo TėviI- Welland, ON, Aniceta Deks
kės žiburiams: $200 - Monika nienė ir šeima, Hamilton, ON, 
Jasionytė, Vytautas liuima; $90 Irena ir Antanas Patašiai, Ona 
- O. ir L. Radzevičiai; $75 - Rimkienė; $25 -Juozas Krišto
Viktoras ir Rita Navickai su laitis, Hamilton, ON, Jonas, 
šeima,Arnprior, ON; $50-Eu- Bronė Greičiūnai ir šeima, 
genijus ir Regina Jasinskai, Newmarket, ON, Konstancija 
Dundas, ON, Janina Pošk:ienė, Starkutienė, Gražina Strimai
Justinas ir Erna Šimkai, Stasys, tienė, Bronė ir Jonas Akelai
Vincė Kneitai, Oshawa, ON, čiai, Danutė Staškevičienė, 
Stasys ir Marija Jokubaičiai; Verdun, QC, Nijolė Šimkienė; 
$40 - Ona, Vladas ir sūnus $20-Kristina Žutautienė ir sū
Mindaugas Keziai, Ancaster, nūs, Aldona ir Vladas Vaito
ON, Prima ir Bronius Sapliai, niai, Aldona Zarembaitė, Ona 
G.A Turvydai; $30 - Paulina ir N aruševičienė, Eleonora ir 
Ignas Geniai, Sault Ste Marle, Leonas Rudaičiai, Aldona Va
ON, Adelė ir Eugenijus Abro- ladkienė; $15 - B. Gataveck:ie
maičiai, Anelė Gudžiūnienė, nė ir šeima; $10 - Marija ir 
Ottawa, ON, Antanina Vana- Brian Mikelėnas-McLaughlin, 
gienė, Sault Ste. Marie, ON, Aldona Ranonienė, Adelė Do
Juozas ir Stena Miškiniai, Nia- bienė ir Audra. 

Patikslinimas. TŽ nr. 46, 9 psl. paraše po Turonto Lietuvių 
Namų metinio pokylio "Rudens vakaras" nuotrauka turi būti: 
LN Moterų būrelio pirmininkė Benita Bedarfienė; visuomeninės 
veiklos komiteto pirmininkė Rūta Snowden. 

Parama nepasiturinčių 
šeimų vaikams Lietuvoje 

Lietuvos "Caritui" remti 
komitetas 'Ibronte 2008 metais, 
sumažėjus šalpai, paskyrė: 1) 
Kazlų Rūdos vaikų dienos cent
rui - $1,000; 2) Kun. H. Šulco 
įsteigtiems vaikų namams -
$1,500; 3) šv. Pranciškaus sese
rų kongregacijos vadovaujamai 
mergaičių stovyklai - $1,000; 4) 
Švč. M. Marijos N.P. vargdienių 
seserų mergaičių prieglaudai 
Vtlniuje - $1,500. 

Kas metai mažėja aukos 
nepasiturinčių vaikų globai. 
Lietuvos statistikos departa
mentas pranešė, kad parama 
vaikams iš užsienio 2008 me
tais palyginus su 2002-siais, su
mažėjo daugiau negu du kar
tus, o labdara Lietuvoje lėtai 
pradėjo augti. Labdaringiau
sios yra didžiosios verslo bend
rovės. Tučiau be pagalbos iš už
sienio dar negalima apsieiti. 
Viename labdaros renginyje 
Anglijoje viena renginio k.omi-

teto narių režisierė D. Ibel
hauptaitė papasakojo svečiams, 
kad kas ketvirtas Lietuvos ne
pilnametis gyvena ties skurdo 
nba, o tai yra vienas blogiausių 
rodiklių Europos sąjungoje. 
Pvz. Tuuragės apskrityje socia
liai remiamose šeimose auga 
2338 vaikai. 

Lietuvos "Caritui" remti 
komitetas Toronte nuoširdžiai 
dėkoja visiems buvusiems au
kotojams ir kviečia tautiečius 
remti vaikų dienos centrus, vai
kų namus ir stovyklas, kur vai
kai gauna sotesnį kasnel.į, pati
ria nuoširdžią draugystę, užuo
jautą ir džiaugsmą. 

Prašome čekius rašyti "Vai
kų dienos centrai" ir siųsti ko
miteto pirmininkei B. Biretie
nei adresu: B. Biretienė, 199 
Sylvan Ave., Scarborough, ON, 
M1E1A4. 

O. Gustainienė, 
komiteto vicepirmininkė 
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NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

~~~PIL""Y" -TE 
parapijos sa lėje 

gruodžio 31, trečiadienį, 7 val. vakaro 
* Šilta vakarienė su vynu, gaminama Janinos Gurklienės 
* Nemokamas baras* DJ muzika 
Bilieto kaina - $95 ($85 susimokėjusiems iki gruodžio 14 d .) 
Bilietus platina R. Celejewska tel. 416-231-8832. Vietos ribotos. 

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio parapijos tarybos ~-~~ 
administracinė sekcija 

.1 v.v. - kokteiliai; 8 v .v . - vakarienė ir šokiai 
VAKARJENĖ SU VYNU * MOKAMAS BARAS * SMAGI M UZIKA 

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

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

KVIEČIAME Į KALĖDINĖS MUZIKOS 
IR MALDOS VAKARĄ 

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

Prisikėlimo parapijos šventovėje, 1 Resu rrectio n Road, Toronto 

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

Turonto savivaldybės rū
mu01e (Uty Ha.ll. 100 Queen 
St. W.) gruodžio 6-7 d.d. (12 
v.d. iki 5 v.p.p.) vyks 44-oji 
tautybių kalėdinė paroda 
"ChristmasAround the World 
Festival". Įėjimas nemoka
mas. Bus rodomi ir parduo
dami rankdarbiai, kalėdiniai 
papuošalai, meno dirbiniai, 
taip pat kas pusvalandį bus 
tautinių šokių ir chorų pasi
rodymai. Lietuvių choras 
"Daina" pasirodys gruodžio 
6, šeštadieaj, 3 v.p.p. Iš viso 
dalyvaus 20 etninių berulruo
menių. Rengėjai - "C.Ommu
nity Folk Art Council of Tu
ronto". Informacijai skam
binti Birutei Batrab, tel. 905 
271-1640. 

SIUVU IR TAISAU įvairius 
drabdim, taip pat ir vestuvi
nes 11ukneles. Skambinti Ro
mai. Namų 647 477-7244, cell 
416 319 6040. 

KATAUKŲ GIMNAZUOS ra
maus būdo lietuvis mokytojas 
ieško išsinuomoti nedidelę gyye
namąją "rietą su baldais 'Ibronte. 
Tel. 1-905-385-7278, 647-281-
7464 (cell). 

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

Toronto lietuvių choras "Volungė" 

Prisikėlimo parapijos teatro studija 

STUDIJA 

kviečia visus didelius ir mažus i premjerą 

"Nauji karaliaus drabužiai" 
Autorė Daiva Čepauskaitė (pagal H.K Anderseno pasaką) 

š.m. gruodžio 6, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Hamiltone, Jaunimo centre 

Rcži<>icrė - Daiva Botyricnė • Dailininkė - Akvilė Minkcvičicnė 
Muzika - Valdas Ramanauskas 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

JOTVA CONSTRUcnON. At.. 
lieka staliaus, vidaus sieną (dry
wa.11), dalymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531.. 

IEŠKOM AUKLĖS nuo 2009 m. 
sausio mėn. prižiūrėti pas mus 
namuose 1.5 metukų mergytę. 
Gyvename Misslssaugoje prie 
Mavis-Britannia. Prašome pa
skambinti Nidai, 905 755-0962. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Lapkričio 30, sekma
dienį, įvyko Sutvirtinimo sakra
mentui besiruošiančių įvesdini
mo apeigos. Numatyta, kad Su
tvirtinimo sakramentą Lietuvos 
kankinių šventovėje ateinančiais 
metais teiks Kauno arkivysku
pijos augziliaras vysk. Jonas Iva
nauskas birželio 14 d. Kandi
datų pasiruošimo pamokos vyks
ta sekmadieniais po 9.30 v.r. Mi
šių klebonijos posėdžių kam
baryje. 

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

• Toronte yra miręs a.a. 
Stasys Jokubaitis, 89 m. amžiaus, 
žymus išeivijos šaulių veikėjas. 
Jis pašarvotas Turner & Porter 
laidotuvių koplyčioje prie Ron
cesvalles gatvės. Maldos prie 
karsto - gruodžio 2, antradienį, 
7 v.v. Laidotuvių Mišios - gruo
džio 3, trečiadienį, 10 v.r. Lie
tuvos kankinių šventovėje. 

• Gruodžio 5 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
je Mišios bus ir po pietų 3 va
landą, o po Mišįų - šv. Valanda 
prie išstatyto Svenčiausiojo. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 6-7 d.d. Susikaupimus ves 
kun. Gintaras J onikas iš Šiaulių 
vyskupijos. Lietuvos kankinių 
šventovėje - gruodžio 6, šešta
dienį, 11 v.r. Mišios su pamoks
lu (Anapilio autobusėlis tą die
ną maldininkus veš nuo "Vil
niaus rūmų" 10.15 v.r. ir parveš 
atgal po pamaldų); gruodžio 7, 
sekmadienį - pamokslai sek
madieninių Mišių metu. Išpa
žinčių bus klausoma abi dienas 
prieš ir po pamaldų. Delbi 
miesto Šv. Kazimiero švento
vėje susikaupimas bus gruodžio 
6, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių 
bus klausoma prieš Mišias. Wa
saga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo šventovėje susikaupimas 
bus gruodžio 7, sekmadienį, 2 
v.p.p. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias. 

• KLKM draugijos mūsų 
parapijos skyrius gruodžio 7, 
sekmad., švęs savo metinę šven
tę ir dalyvaus 11 v.r. Mišiose. 
Po Mišių Anapilio parodų sa
lėje bus pietūs, rodomas filmas 
Kelias į Siluvą ir loterija. Įėji
mas - $10. Pageidaujant Ana
pilio autobusėlis parveš daly
vius prie "Vilniaus rūmų". 

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

• Parapijos Administraci
nė-renginių sekcija visus malo
niai kviečia dalyvauti Anapilio 
Naujųjų metų sutikimo pokyly
je šventovės salėje. Pradžia -
gruodžio 31, trečiadienį, 7 v.v. 
Bilietus galima užsisakyti pas 
R. Celejewską, 416 231-8832. 
Kaina - $95, o susimokėjus iki 
gruodžio 14 d. - $85. 

• Mišios gruodžio 7, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Juš
kevičių; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėj e, gruodžio 7, sekmad., 2 v. 
l?·P· už a.a. Vytautą Senkų; Delbi 
Sv. Kazimiero šventovėje, gruo
džio 6, šeštad., 3 v.p.p. už gyvas 
ir mirusias KLKM dr-jos Delhi 
skyriaus nares bei rėmėjas. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos jaunimo choras, o atei
nantį sekmadienį giedos para
pijos "Retkartinis" choras. 

• Jau tradicija tapęs Ad
vento sveikinimų ir aukų vajus 
Kretingos pranciškonų vado
vaujamai vargšų virtuvei "Rū
pestėliai" vyksta kiekvieną Ad
vento sekmadienį. Šventovės 
prieangyje prie staliuko sėdi 
parapijos tarybos nariai ir Su
tvirtinimo sakramentui besi
ruošiantys jaunuoliai. Aukota
jai palieka piniginę auką ir ten 
pat parašo ant paruoštos korte
lės savo sveikinimą. Tai bus nu
vežta ir per jų Kūčias įteikta 
Toronto žmonių dovana. 

• Šis penktadienis yra pir
mas mėnesio. Pirmais penkta
dieniais parapijos šventovėj 7 
v.v. vyksta Mišios ir po Mišių 
šv. Valanda su Švenčiausiojo 
palaiminimu. Prieš Mišias yra 
klausoma išpažinčių. Pirmą mė
nesio šeštadienį, Gyvojo roži
nio nariai 10.30 v.r. renkasi Ro
žinio maldai ir po to 11 v.r. Mi
šiom. 

• Kalėdaičiai (plotkelės) da
linami sekmadieniais zakristijoj, 
o parapijos raštinėj bet kada. 

• Jau platinami bilietai į 
Naujųjų metų sutikimą sekma
dieniais salėje, o kitu metu pas 
J. Vingelienę. Naujųjų metų iš
vakarėse, 6.30 v.v. parapijos 
šventovėj bus aukojamos Mišios. 

• Komitetas, kuris rūpina
si, kad parapijos persikėlimo 
aukotojų sąrašai būtų tikslūs, 
prašo, kad tie, kurie nėra tikri, 
kaip sąraše jų pavardės yra už
rašytos, susisiektų su J. Vinge
liene tel. 416 233-8108 arba sek
madienį po Mišių salėje, patik
rintų ir padarytų reikiamus pa
keitimus. 

• Lapkričio 29 d. palaido
tas a.a. Bronius Sergautis, 93 
m. Paliko žmoną Oną, sūnus 
Petrą ir Antaną su šeimomis ir 
Vilių. 

• Stefa Petraitienė, "Lab
daros" slaugos namų gyventoja, 
savo artimųjų tarpe atšventė 
90-tąjį gimtadienį. 

• Pasaulio šviesa - tai kalė
dinės muzikos ir maldos vaka
ras. Programoje "Volungės" 
choras su solistais, septynių as
menų orkestras ir parapijos 
jaunimo choras. Renginys įvyks 
gruodžio 14 d., 4 v.p.p .. parapi
jos šventovėj. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 7: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už So
daičių, Sukauskų ir Miniotų šei
mų mirusius; 10.45 v.r. už a.a. 
kun. Alfonsą Bumbulį- 5 met., 
už a.a. Alfonsą Jonušką, už a.a. 
Slavą Armonaitę-Vytienę; 12.15 
v.d. už a.a. Vladą Kobelskį. 

Nuo gf}lodžio l d. per vi
są žiemą Sv. Jono lietuvių 
kapinių vartai bus uždaryti, 
išskyrus sekmadienius ir šven
čių bei laidotuvių dienas. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti A. Statkevičiaus paruoš
tą mūsų parapijos 80-mečio 
šventės vaizdaplokštę (DVD). 
Taipgi knygyne yra vaikams: 
Richard Scarry Mano žodynas ir 
Vytės Nemunėlio Meškiukas 
rudnosiukas. Šiuo metu knygyne 
galima įsigyti Kūčių plotkelių ir 
nupiginta kaina senesnių knygų. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, gruodžio 7, 
pamaldos su Šv. Komunija vyks 
įprastu laiku, 9.30 v.r., Evan
gelija ir pamokslas bus anglų 
kalba. 

• Sekmadienio mokyklos 
Kalėdų pamaldos vyks gruo
džio 21, 2 v.p.p. 

• Kūčių pamaldos su Šv. 
Komunija vyks trečiadienį, gruo
džio 24, 5 v.p.p. 

Slaugos namų žinios 
• Metinis kepinių ir rank

darbių išpardavimas praėjo 
sėkmingai. Buvo smagi proga 
gyventojams su savo svečiais 
pasivaišinti kepiniais ir kavute. 
Svečiai galėjo nusipirkti rank
darbių bei sidabro ir gintaro 
dirbinių. Susilaukta daug lanky
tojų. Slaugos namai yra dėkingi 
už visą suteiktą paramą ir šei
mininkėms už suaukotus tortus 
bei pyragus. Ypatingą padėką 
reiškiame B. Stanulienei už la
bai skanią kalėdinę vakarienę. 
Kviečiame laisvu laiku visų kar
tų asmenis savanoriškai pagel
bėti įvairiose srityse. Kreiptis į 
Lilianą, 416 232-2112, ext. 403. 

• Sekmadienį, gruodžio 7, 
2 v.p.p. gyventojams ir jų šei
moms rengiama kalėdinė šven
tė su programa ir užkandžiais. 

• Labdaros slaugos na
mams aukojo: $10,000- G. But
kienė; $900 - F. Venckevičienė; 
$300 - M. Zubrickienė; $200 -
L Nacevičienė; $100-A. Žvirb
lienė a.a. vyro Stasio 9 metinių 
proga; ir $100 - R. Valiukas; 
$25 - S. Tkachuk ir A. Makate
nas; $40 - L. Radzevičius; $30 
- B. Saplys; $20 - E. Benetis, 
A. Langas; $10 - D. Klibingai
tienė. Labdaros fondas nuošir
džiai dėkoja už aukas. 

• Slaugos namų administ
racija primena, kad čekius rašyti 
"Labdara Lithuanian Nursing 
Home" vardu, tuo pabrėžiant, 
kad toji auka skirta slaugos 
namams. Aukas galima siųsti 
tiesiog į slaugos namų raštinę, 5 
Resurrection Rd., Toronto, ON 
M9A 5Gl. Labdaros fondas 
išsiųs pakvitavimus atleidimui 
nuo pajamų mokesčių 2009 m. 
pradžioje. Inf. 

Labdaros fondo žinios 
• Per Labdaros fondo val

dybos posėdį lapkričio 26 d. 
priimti nauji Labdaros fondo 
nariai: Lidija Kybartas, Judy T. 
Macijauskas, Irene R. Kyman
tas, Prima Saplys, Leonas Ab
romonis, Jonas Yčas, Rita V. 
Karasiejus. Sveikiname naujus 
narius ir primenam, kad narys
tės blankai yra Slaugos namų 
raštinėje. Labdaros fondo lėšų 
telkimo komiteto posėdis įvyks 
gruodžio 11 d., 7 v.v. Slaugos 
namuose. Komitetas sparčiai 
ruošiasi renginiui, kuris įvyks 
2009 m. spalio 24 d. St. Geor
ge's golfo klube. Prašome tos 
datos nepamiršti ir paremti ko
miteto pastangas. Inf. 

l AUKOS l 
A.a. Stasio Matulionio 2 

metų mirties (2006.XII.16) at
minimui Aldona Falikauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

A.a. Olgai Pamataitienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jos mylimą vyrą Andrew, vaikus 
ir visus gimines, K. Dervaitienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

A.a. Olgai Pamataitienei 
mirus, užjausdami jos wą And
rių, Janina ir Juozas Sarūnai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Sekmadienį, lapkričio 30, po šv. Mišių Aušros Vartų par. 
salėje įvyko Montrealio lietuvių choro kalėdinis koncertas ir 
plokštelės "Adeste fidele" pristatymas. Buvo pietų bufetas. Vei
kė mokamas baras ir loterija. Renginys praėjo labai gražiai. At
silankė daug svečių. 

Šių metų pabaigoje reikės išrinkti du naujus AV parapijos 
tarybos narius. Kandidatas turi būti pasiūlytas dviejų parapijie
čių, sumokėjęs parapijos nario mokestį ($25), gyvenantis Mont
realio vyskupijoje ir sutinkąs kandidatuoti. 

KL Katalikių Moterų dr-jos metinė šventė - gruodžio 7 d., 
11 v.r. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias nares, po to klebonijoje 
susirinkimas, klebono paskaita ir vaišės. Nares ir rėmėjus kvie
čiame dalyvauti. 

Kviečiame visus "Rūtos" auksinio amžiaus klubo narius į 
kalėdinį pobūvį Aušros Vartų parapijos salėje gruodžio 10 d., 
12 v.d. Tą dieną "Bingo" nebus. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Kleb. kuo. Aloyzas Volskis sugrįžo po 2 savaičių atostogų. 
"Auksinio ratelio" kalėdinis susirinkimas ir iškilmės įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 11. Pensininkai kviečiami atsilankyti. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 IV<..: 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 

Maironio mokyklos žinios 
• Ieškome laimikių Mairo

nio mokyklos Kalėdų eglutei. 
Prašome kreiptis į D. Ažubalie
nę, tel. 416 766-7040. 

• Lapkričio 29 d., 9.15 v.r. 
įvyko metinis visuotinis tėvų su
sirinkimas mokykloje. P. Meik
lejohn vadovavo diskusijoms. 
M. Slapšys (aukštesniųjų litua
nistinių kursų vedėjas) pakal
bėjo apie kursantus liečiančius 
klausimus. Jis toliau sėkmingai 
dėsto kursuose su mokytojomis 
R. Kapeniac ir G. Judvytyte. Ve
dėja V. Zubrickienė pranešė, 
kad mokyklą lanko 163 moki
niai. Iš viso 34 asmenys dirba 
mokykloje - mokytojaiGos), pa
dėjėjaiQos) ir administratoriai 
(rės), bet TCDSB apmoka tik 8 
asmenims. Ižd. R. Stravinskienė 
pateikė finansinę apyskaitą, re
vizijos komisija pagyrė jos dar
bą. Tėvų komiteto pirm. D. 
Ažubalienė padėkojo visiems už 
pagalbą, išvardindama visus me
tų renginius bei tėvų komiteto 
ruošos darbus. 

• Iš tėvų komiteto pasitrau
kė P. Meiklejohn, P. Sukauskas 
ir R. Juodis. Naujas narys -
Andrius Utz. Dabar tėvų komi
tetą sudaro: pirm. Dalia Ažuba
lienė, Astra Skupaitė-Tatarsky, 
Kristina Dambaraitė-J anowicz, 
Algis Nausėdas, Romas Puteris, 
Ona Slivinskienė, Juozas Balai
šis ir Ričardas Punkris. Revizijos 
komisiją sudaro: Aras Nausė
das, Dalius Butrimas ir Andrius 
Utz. 

• Jau pradėjome ruoštis 
Kalėdų eglutei, kuri įvyks mo
kyklos auditorijoje gruodžio 13 
d., nuo 9 v.r. iki 11 v.r. Atostogos 
prasidės nuo gruodžio 20 d. iki 
sausio 3 d. Sausio 10 d. grįžtame 
prie knygų. Sausio 17 d. kviečia
me tėvelius į mokyklą pasikal
bėti su mokytojais apie mokinių 
pažangumą. Živilė 

FAX: (514) 766-1349 

Demokratinės politikos 
institutas Užsienio reikalų mi
nisterijos užsakymu vykdo ty
rimą apie Lietuvos išeiviją. No
rima išklausyti pačių užsienyje 
gyvenančių lietuvių požiūrį ir 
daugiau sužinoti apie jų gyveni
mo aktualijas. Tuo tikslu su
kurta elektroninė apklausa, ku
rią galima pildyti internete 
adresu http://www.dpi.lt/ap
klausos/ ?survey=9 (lietuviška 
versija). Kviečiami dalyvauti 
visi iš Lietuvos kilę asmenys, 
šiuo metu ne trumpiau kaip 6 
mėnesius gyvenantys užsienyje. 
Indrė Balčaitė, el.paštas: 
indre@dpi.lt. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija bus atidaryta 
iki gruodžio 7 d. sekmadienį, 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug l v.p.p. Kviečiame su
tvarkyti prenumeratas, su
mokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovaną. 

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

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 


