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Pasidalinkime 
Dievo dovanomis 

"Aš apsigyvensiu jų tarpe ir ten vaikštinėsiu; aš būsiu jų Dievas, o 
jie bus manoji tauta... 'Tuomet aš jus priimsiu ir būsiu jums tėvas, 
o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys' - taip sako visagalis Dievas". 

(Šv. Pauliaus antrasis laiškas korintiečiams 6:16-18) 

MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE, 

Poyiežius Benediktas XVI paskelbė 2008-uosius jubilieji
niais Sv. Pauliaus pagerbimo metais, pabrėždamas, kad šis 
tautų apaštalas darbartiniams krikščionims yra pavyzdys ir 
mo~ojas, per kurį mes galime geriau suprasti tikėjimą ir tie
są. Šv. Paulius tapo ypatingu apaštalu, kuris parašė kitų kraštų 
krikščionims 14 laiškų. Dabar jie sutelkti Naujajame Testa
mente. Jaunystėje jis buvo išgarsėjęs kaip krikščionių perse
kiotojas: "Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi, 
būdamas žydų tikėjimo; kaip aš persekiojau Dievo Bažnyčią ir 
mėginau ją sugriauti" (Gal 1:13). Po jo stebuklingo susitikimo 
su Kristumi pakeliui į Damaską (Apd 9:1-9), Pauliaus visas gy
venimas pasikeitė, jis tapo Kristaus apaštalu ir pasiryžo plačiai 
skelbti Kristaus Evangeliją (2 Kor 5:17-18). Vedamas Švento
sios Dvasios ir savo gilaus tikėjimo Jėzumi, jis paliko J eruzalę 
ir iškeliavo į tolimus kraštus skleisti Dievo žodžio. Kai pagaliau 
pasiekė Romą, ten buvo nužudytas apie 67 AD. 

Kaip ir praeityje, taip ir šiais laikais mums reikia pavyz
dingų žmonių, kurie pripažįsta mūsų tikėjimą taip, kaip Sv. 
Paulius, kuris atmetė neapykantą ir pamilo Kristų. Paulius dir
bo, mokė, kentėjo ir skleidė Kristaus pamokymus visoms tau
toms, nebijodamas nei rizikos, nei pažeminimo, nei sunkumų. 
"Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 
viešpatystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštu
mos. Nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti 
nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje" 
(Rom 8: 39-39). 

Taip kaip prisikėlęs Kristus išreiškė savo gailestingumą ir 
meilę savo apaštalui Pauliui, taip ir Paulius mus skatina priim
ti Kristaus meilę ir gailestingumą savo širdyse šiandien. Šv. 
Paulius aiškino, kad žodis "priimti" turi daugiau negu vieną 
reikšmę, t.y., vaišingumas: "Ir kas paduos bent taurę šalto van
dens atsigerti vienam iš šitų žmonelių ... iš tiesų sakau jums, -
tasai nepraras savo užmokesčio" (Mt 10: 42). Paulius mini dar 
vieną to žodžio prasmę, t.y., priimti su džiaugsmu Dievo duo
tas gyvenimo ir tikėjimo dovanas. "O mes gavome ne pasaulio 
dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume mums su
teiktas Dievo dovanas" (1 Kor 2:12). Mums privaloma ne tik 
klausytis Šv. Rašto pamokymų, bet ir juos įgyvendinti, kad ga
lėtume tapti geresniais ir veiklesniais Bažnyčios nariais, kurie 
pasidalina Dievo dovanomis su kitais. 

Besirengiant švęsti Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimimo šven
tę - "priimkime" ir pasidalinkime Dievo duotomis tikėjimo 
dovanomis. Mūsų lietuviškų Kūčių tradicijos teparodo mūsų 
vaišingumą ir tepadeda mums entuziastingai priimti Kristų į 
mūsų gyvenimą. "Priimkime" savo šeimos narius, savo parapi
jų bei misijų tikinčiuosius ir visus tuos, kurie yra nusisukę nuo 
Dievo ir Bažnyčios meilės. 

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir per visus naujuo
sius 2009 metus. Jūsų Kristuje -

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio 

lietuvių katalikų sielovadai 

~~~#Į~~)~~~~~~ l ŠV. KALĖDŲ SULAUKUS, tegu Dieviškoji t 
~ Šviesa rodo visiems tautiečiams tikrąjį ' 
• , kelią per Naujuosius 2009-uosius, i 
J Lietuvos tūkstantmečiu paženklintus, ; 
i _ j tolimą ir laimingą ateitį. ; 

l Svenčių proga SVEIKINAME i 
~. ; mielus bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus 8 
t bei visus lietuvius - j 
į 'Tėviškės .žiburių" leidėjai ir darbuotojai 1.· . 

~~~~~~M~M~~~~~~~~ 

Šv. Kalėdų rytas Lietuvoje ... Dail. Telesforas Valius 

Mūsų vaduotojas gimsta priešo 
okupuotoj teritorijoj 

Kun. dr. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. 
Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti 
Dievo vaikais. (Jn 1, 11-12) 

Pažadėtas žmonijos Vaduotojas gimė prieš 
2000 metų. Dauguma žmonių tada Jo nelau
kė: nei Betliejaus užeigos šeimininkas, nei na
mų savininkai Jo nepriėmė, o kūdikių žudikas 
karalius Erodas net pasikėsino į Jo gyvybę. 
Padėtis nepasikeitė nei po 2000 metų. Jau 
vien JAV-se kasmet 1.6 milijonų nepageidau
jamų negimusių kūdikių "atsikratoma" abor
tais. Ir ateityje nebus geriau, kai krašto prezi
dentu buvo išrinktas balsavimų už abortus re
kordą turįs senatorius, dar net prieš rinkimus 
pažadėjęs abortų atlikimą "palengvinti" įstaty
mais. Balsuotojai gerai žinojo, ką jie pasiren-

ka. Kuo toliau, tuo labiau žmogaus gyvybė -
ypač negimusių beginklių kūdikių - nebeverti
nama. Ne ką geresnė padėtis yra Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur Europoje. 

Tiesa, dar didesniame pavojuje yra žmo
nių sielos, nes jos, labiau negu negimusieji kū
dikiai, yra nematomos, tad dar labiau su jomis 
nesiskaitoma. Tačiau labiausiai nepastebimas, 
ir todėl žmonėms "nereikalingu" laikomas 
Dievas, net kaip juos vaduojantis iš blogio. 

Krikščionis mąstytojas C. S. Lewis vienoje 
knygoje Žemės planetą pavadino "priešo oku
puota teritorija". Pradžioje man toks pasakymas 
atrodė neįtikėtinas, bet vėliau supratau jo 
prasmę. Pirmiesiems tėvams, Šėtono suvilio
tiems, nusikaltus, jie ir mes, jų palikuonys, ta
pome "priešo okupuota (nebe Dievo) teritorija". 

Nukelta į 4-ą psl. 
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Rarotų laikas 
(Iš lietuviškų papročių) 

Krikščionys laukia šventų Kalėdų - Kristaus užgimimo 
šventės. Advento susimąstymas, maldos, nuskaidrina sie
las, ieškančias Betliejaus Žvaigždės, užtekančios gruodžio 
danguje. Gruodis - Didžiojo laukimo ir Vilties mėnuo. 

Lietuviai turi garbingą pra
eitį, išskirtinę savimonę, 

kuri liečia tautos pasakas, 
dainas, nuostabią krašto 
gamtos ir visą kultūrinį ir 
dvasinį paveldą. Prisimin
kime vieną iš jų - rarotus. 
Jie buvo populiarūs prieš 
60 metų. Juos lankydavo 
mūsų seneliai ir tėvai. Ra
rotai - tai iškilmingos gie
dotinės votyvinės Marijos 
Mišios, aukojamos labai 
anksti, dar prieš aušrą, daž
niausiai prie Marijos alto-
riaus ar paveikslo. Uždega-

Užgimęs Jėzus ma dvylika žvakių. Rarotų 
Dail. A. Abromaitienė laikas simbolizuoja Marijos 

pasirodymą žemėje. Raro
tus giedodavo sekmadienio rytmetį. Ankstyvi medinių tri
mitų garsai kviesdavo žmones iš tolimiausių kaimų, 
kaimelių. 

Kada atsirado rarotai? Istoriniai šaltiniai mena juos 
Lietuvoje ir Lenkijoje nuo neatmenamų laikų. Rarotai yra 
žinomi ir Vokietijos rytinėse provincijose, kurios susisiekia 
su Lenkija ir Lietuva. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 
rarotai minimi Lenkijoje 1597 metais Gniezno pran
ciškonų pamaldų tvarkaraštyje ir pavadinti "Sabato-Rora
te". Petrikavo provincinis sinodas 1628 metais rarotus jau 
pamini kaip senovės paprotį. Gal jie bus atėję į Lietuvą ir 
Lenkiją su Marijos Nekalto Prasidėjimo kultu. 

Popiežius Urbonas VIII patvirtino, kad visose Lietuvos 
ir Lenkijos šventovėse Advento sekmadieniais prieš aušrą 
būtų giedami rarotai kiekvieną Advento sekmadienį. Po
piežiui Urbonui Vili pritarė ir Bažnyčios sinodo nutari
mas. 

Ankstyvosios Advento sekmadienio Mišios Vilniaus ka
tedroje yra žinomos nuo 1501 metų. Thda didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras išrūpino iš po
piežiaus Aleksandro VI privilegiją Vilniaus katedroje per 
Adventą laikyti vienerias Mišias dar prieš aušrą. 

1526 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus kapitula nutarė, kad ra
rotai pagal kitų katedrų paprotį turi būti atnašaujami ka
nauninko arba prelato maturisto. 1628 m. sinodas anksty
vąsias Mišias Advento sekmadieniais priskyrė seniems 
papročiams. Jų metu itin populiarūs buvo giedojimai, 
skirti Marijos garbei - dabar vadinami Marijos valandomis 
ir giedama "Rorate coeli - rasokite dangūs", ir taip pa
sitinkame šv. Kalėdas. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Dvasinis šaltinis kiekvienam 
Darželių kaime (Ignalinos r.) veikiančios dvasinio ugdymo 

bendruomenės "Kelias" vadovo Gintauto Mackonio darbai ir viltys 

BERNARDAS ŠAKNYS, 
VL žurnalistas 

Pusamžis vyras, pačiame 
jėgų žydėjime, pasirodė, kai 
su fotokorespondentu Klau
dijum stovėjome prie Marijos 
skulptūros. Jau buvome ap
žiūrėję ąžuolinį kryžių su už
rašu "Aš esu Tavo šviesa". 
Marijos ąžuolinę stovylą iš
drožė skulptorius Ramutis 
Kaunelis. Įvairiai kaimo žmo
nės vadino šio Jėzaus - Gero
j o Ganytojo - kalnelio savi
ninką. Vieni vienuoliu, kiti 
kunigu, treti - keistu atsisky
rėliu. Mus pasveikinęs ir susi
pažinęs Gintautas Mackonis 
malda padėkojo Marijai, at
siuntusiai svečius į šią Žemės 
kertelę ir susidomėjusius dva
sinio ugdymo bendruomene 
"Kelias". 

Pasak jo, "Kelias" yra jo 
daugelio metų kūrinys, į kurį 
sudėtos jo gyvenimo viltys ir 
slapčiausi troškimai. O jis nė
ra vienuolis, kunigu tik svajo
ja tapti, baigęs mokslus. Atsi
skyrėlis? Gal ir taip ... Juk jis 
pasirinko šį kampelį, palikęs 
gimtinę Utenos rajone, atsi
sveikinęs su žmona, sūnumi, 
dukra ir išėjęs į vienumą, su
radęs Darželių kaime šią kal
vą, kurioje pajautęs stiprią 

Dievo šauką ir nepaprastą no
rą pasilikti būtent čia, apsigy
venti medinėje pirkioje ant 
kalnelio, pašvęsti tolesnį gyve
nimą tarnystei Dievui ir žmo
nėms. O kad duonai užsidirb
ti, pabaigė katechetų kursus 
ir įsidarbino mokykloje tiky
bos mokytoju. 

Maldos trobelės 
Gintautas paaiškina, kad 

dvasinio ugdymo bendruome
nės "Kelias" ištakos - 1994 
m., o valdžios užregistruota 
1997-aisiais. Jis aprodė mums 
sukurtos šventovės erdvę. 

Kristaus skulptūra, Kryžius, 
Marijos stovyla, jo pirkia, kur 
ir yra pagrindinė bendruome
nės buveinė. Atokiau nuo jos 
"Ramuva" - baltų šventykla, 
kurioje nejučia pasijauti savų
jų protėvių erdvėje, pajunti 
lietuviškųjų dievų šviesą. 

Kalno papėdėje medinės, 
šiaudais dengtos, pirkelės. 
Šeimininkas jas vadina "mal
dos trobelėmis'', kuriose nak
čiai ar dviem apsigyvena at
klydėliai, ieškodami dvasinio 
atilsio. Šiuo metu trys tokios 
mažutėlės pirkelytės. Greitai, 
kaip sakė Gintautas, bus sep
tynios. Kiekviena jų turi vardą 
ir savo paskirtį. Pirmoji "Jo
kūbas" - "Tylos maldos trobe-

lė". Joje žmogus pasisemia 
dvasinės jėgos, susimąsto dėl 
savo ateities, peržvelgdamas 
nueitąjį gyvenimo kelią. Kita 
trobelė - "Gabrielius", kurio
je pajaučiama žmogaus didy
bė ir galia grįžtant prie Dievo. 
Trečioji - "Nazaretas", žmo
gaus dvasios prikėlimas ir at
gimimas, nusipurtymas žemiš
kų silpnybių. 

Visose mažose trobelėse 
gali melstis, prašyti Dievą dva
sinio praregėjimo. Čia malda
knygės, gultas, pro langelius 
atsiveria kalnas, Marijos skulp
tūra, gali išvysti ir tvenkinius, 
kurių vandenys pasiekia net 
Baltijos jūrą. O nuostabiau
sia, regi dangaus žydrynę, be
sileidžiančią saulę, mėnulį, 
suspindinčias žvaigždes ir 
daug daug kitų Dievo kūrini
jos stebuklų. 

Klėtelė - ryšys su pasauliu 
Gintautas mus pakvietė į 

pirmojo bendruomenės stati
nio - klėtelės - vidų. Jis neat
sisakė vaikų, su jais bendrau
ja, niekada nereiškė priekaiš
tų žmonai, o tyliai išėjo, jo žo
džiais tariant, į Aukštaitijos 
tyrus. Į vienumą. "Vienumoje 
įvyksta akistata su savimi, vyks
ta tikrojo AŠ pažinimas. Vie
numos tyla įveda į klausymąsi 
to, kuris įprasmina visą mūsų 
Būtį", - kalbėjo šeimininkas. 
Jis teigė, išgirdęs Kristaus kvie
timą, radęs Dievo karalystės 
pamatus. 

Ko siekia dvasinio ugdy
mo bendruomenė "Kelias"? 
Gintautas susimąsto ir tik po 
keliolikos minučių mėgina pa
aiškinti savo sukurtojo darinio 
esmę. Pirmiausia, teikti dvasi
nę pagalbą visiems, ieškan
tiems gilesnio dvasinio gyveni
mo. Kitas siekis - gamtos ty
loje ir ramybėje padėti žmo
nėms siekti dvasinio tobulu
mo ir artimesnio ryšio su J ė
zumi Kristumi. 

Daug gerų darbų nuveikia 
"Kelias". Vasaros metu globo
jami vaikai su fizine negalia ir 
našlaičiai. Žmonėms pataria
ma įvairiais psichologiniais 
klausimais. Atskleidžiami tau
tos etniniai ir dvasiniai turtai, 
rengiamos kelionės po šalies Ignalinos rajono Darželių kaime įkūręs dvasinio ugdymo 

bendruomenę "Kelias" Gintautas Mackonis svajoja čia įsteig- parką. 
ti ir maldos namus Ntr. Klaudijaus Driskiaus Nukelta į 3-čią psl. 

Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos 

C2/Va.ujųjų metų 
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams -

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS CHORAS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

MIELI IR BRANGŪS TAUTIEČIAI! 

Šventos Kalėdos - tai tas nuostabus metų laikas, kai būname kartu su bran
giausiais ir artimiausiais žmonėmis. Tegul tokio bendrumo jausmas lydi mus 
ne tik per Kristaus gimimo šventę, bet ir kasdienybėje. Padrąsinantis žvilgsnis, 
paguodžiantis žodis ar nuoširdi pagalba suartina ir sutvirtina ne tik šeimas, 
bet ir mus supančius. Būtent nuo mūsų pačių prasideda ir visavertis tautinės 
bei krikščioniškosios bendruomenės gyvenimas. 

Šventų Kalėdų proga linkiu Jums dvasios ramybės, o 2009 metams - stiprybės 
naujiesiems iššūkiams. Tegul Kanados lietuvių bendruomenę ir Lietuvos vals
tybę lydi šviesa ir tiesa. Būkime tos šviesos ir tiesos nešėjai - savo darbais, 
savo neabejingumu ir nepalaužiama viltimi. 

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų. 

Gintė Damušytė 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje ir ambasados kolektyvas 

Miglė Janktiuskienė 

Ramunė Zitikienė 

Tomas Margaitis 

Dvasinis šaltinis kiekvienam 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Mokoma ir amatų. O 
tiems, kurie nori pabėgti nuo 
triukšmo, gilesnių sukrėtimų, 
nuo alkoholio ar narkotikų 
priklausomybės, suteikiama 
pastogė. Maldos trobelėse jie 
gali patirti atsivertimą į kito
kio gyvenimo erdvę. 

Nelaimėlių praregėjimas 

G. Mackonis atvirai ir 
nuoširdžiai atskleidžia savojo 
gyvenimo patyrimus, sandūras 
su nelaimėliais, praradusiais 
viltį ir bet kokį norą gyventi, 
dirbti. Pasinėrę į neviltį, jie 
tarsi eina į prarają. Praradę 
garbę, tapę visų niekinamais. 
Be ateities ir siekių, be meilės 
ir džiaugsmo. 

"Kiekvieno žmogaus atsi
vertimas per mūsų bendruo
menę - man didžiausias at
pildas. Tada suvokiu, kad esu 
pašauktas ant šio Darželių 
kalnelio neatsitiktinai: čia 
vykdau Dievo valią, Dievui 
dovanoju jo kūrinius. Jau pri
keltus iš nuodėmių ir nuosmu
kio", - sakė Gintautas. 

Gintautas apie kiekvieną 
pasakoja pagarbiai, su meile 
ir džiaugsmu. 22-ejų metų 
Vaidas, motinos atstumtas, 
nepatyręs džiaugsmo ir mei
lės, kartą girtas važiavo keliu 
ir atsitrenkė į pakelės kryžių. 
Atsitiko stebuklas ir vaikinas 
išliko. Jam patarė susirasti 
Darželių kaimą, susitikti su 
Gintautu. Ir kaip tik čia, mels
damasis maldų trobelėje, bū
damas vienas su savimi, stebė
damas nakties žvaigždžių 
spindesį, kalbėdamasis su 
Gintautu, suprato, jog tęsti 
buvusiojo gyvenimo jis negali. 
Narkomanas Andrejus taip 
pat šalia Marijos statulos iš-

girdo įsakmų paliepimą atsi
klaupti, nusilenkti ir įsiklau
syti į Dievo prašymą nebjau
roti savęs, o kurti kitokį gy
venimą, surasti savyje jėgų at
sispirti piktųjų jėgų vilionėms. 

"Išeidami žmonės iš mūsų 
bendruomenės išsineša šypse
ną. Pyktis, niūrastis ima trauk
tis, išgirsta šaukimą grįžti į 
Dievo kūrinijos erdvę", - sa
kė G. Mackonis, pridurda
mas, jog tokie žmonės grįžta 
daugelį kartų, kol galutinai iš
sivaduoja iš nevilties, ligos ar 
priklausomybės. 

Iškils koplytėlė - maldos 
namai 

Nestinga svečių Gintauto 
Mackonio sukurtoje bendruo
menėje. Į "Kelią" atveda ke
liai ne tik nelaimėlius, bet ir 
maldininkus, mokinių būre
lius, atsitiktinius žmones, pa
siklydusius gyvenimo kryžke
lėse. Čia vyksta ir darbai. Šei
mininko įsitikinimu, greitai 
iškils koplytėlė - maldos na
mai. Ant kalnelio aukojamos 
šv. Mišios, atvyksta kunigai, 
vienuoliai. Daug džiaugsmo 
visiems sukelia, kai pasirodo 
"stebuklingoji daktarė", savo 
rankų šiluma, išgydanti nega
lią. Įvyksta neįtikėtinų ste
buklų: sutraukti radikulito pa
sveiksta, išgydomos sunkiau
sios ligos. Be jokio atlygio. 
"Tai sveikatą ir laimę nešanti 
moteris, kurios net aš nežinau 
pavardės. Ji nenori garsintis, 
jai nerūpi pelnas, garbė. Tai 
Dievo dukra, kurios visada 
laukiame mūsų bendruome
nėj e", - atsiliepė Gintautas 
apie vilnietę, padedančią 
žmonėms įveikti negalias. Su
sipažinau su žmonių vadina
ma "Elenute". Merkinėje gy
venantis nepaprastai įdomaus 

likimo Vokietijos lietuvis Ra
mutis Gumuliauskas suradęs 
Gintauto Mackonio stebuk
lingąjį kalną, pasakoja, jog 
Elenutės rankos grąžino jam 
sveikatą, tikėjimą ateitimi ir 
prarastą viltį. Jo nuomone, 
rasti Darželių kaimą - didi 
laimė ir stebuklas. 

Ant kalnelio yra dirbtu
vės, kuriose užšnekinome Ed
mundą Petkelį iš netoliese 
esančio Antalksnės vienkie
mio. Jis jau rengė medieną 
ketvirtajai maldos trobelei. 
Taip pat tvarkė medžiagas 
koplyčios statybai. "Koplyčia 
bus. Kaip ir maldos nameliai, 
kaip ir kalnelį supantys tven
kiniai, kaip ir Ramuva, kry
žiai, skulptūros. Juk, kol į šį 
kraštą neatėjo Gintautas, nie
ko nebuvo. Tik trobelytė ir 
pilkuma", - sakė E. Petkelis. 

G. Mackonis jau parengė 
projektą koplyčios statybai. 
Reikės gana daug lėšų. Bet ar 
žmonės atsilieps į bendruo
menės "Kelias" poreikius? 
Kas bebūtų, Ignalinos krašte 
suspindėjo "Laimės žiburys", 
į kurį gali įkopti kiekvienas 
žmogus. 

Tikintis ir netikintis. Ka
talikas, pravoslavas, evangeli
kas, sentikis, kitų tikėjimų 
žmonės. Ir vasarą, ir pavasarį, 
ir rudenį, ir žiemą pajausi kaž
ką antgamtiško, iki šiol nepa
tirto. Mero Bronio Ropės žo
džiais tariant, reikalingas 
kiekvienas dvasinis šaltinis, 
trykštąs gėriu, tikėjimu, vil
timi. 

Gintauto Mackonio adre
sas: Gintautui Mackoniui, 
Darželių km., Linkmenų se
niūnija, LT-30212 Ignalinos r. 
Tel. (8-612)82667; faksas (8-
39)53135. 
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Pilnų namų bendruomenė 
Pilnų namų bendruomenė - katalikų 

bendrija, padedanti atstumtiesiems, sergan
tiesiems priklausomybių ligomis, visų pirma, 
priklausomiems nuo narkotikų ar alkoholio, 
praradusiems gyvenimo viltį. Gyvename vado
vaudamiesi įstatais, dienotvarke ir vidaus gy
venimo taisyklėmis. Kasdien nemažai laiko 
skiriame maldai ir darbo terapijai. Naudojame 
pasaulyje žinomą "Dvylikos žingsnių" progra
mą. Bendruomenę sudaro pasišventusieji bro
liai, besirengiantieji pasišvęsti ir reabilitaciją 
atliekantys asmenys. Dievas mūsų namams 
suteikė ypatingą palaiminimą, dovanodamas 
ne tik kerintį gamtos grožį bet ir dvasinę ap
linką, kurioje kiekvienas čia atvykstantis pati
ria Viešpaties artumą. 

Besilankantieji ir gyvenantieji Pilnų namų 
bendruomenėje atgauna sielos ir kūno sveika
tą, susigrąžina širdies ir sielos ramybę. Ren
giame išankstinio apsisaugojimo užsiėmimus 
jaunimui, priimame turistų grupes. Pilnų na
mų bendruomenė - besikurianti vyrų vienuo
lija, kurios misija - darbas su priklausomybių 
ligomis sergančiais asmenimis, o taip pat dva
sinė pagalba žmonėms, atvykstantiems į bend
ruomenę sekmadieniais dalyvauti pamaldose. 

Kuriamės nuošaliame Dzūkijos vienkiemyje. 
Išsilaikome pasitikėdami Dievo malone, rė
mėjų aukomis, savo darbu, imamės projekti
nės veiklos. Mėginame savo pačių rankomis 
susikurti paprasčiausias buities sąlygas - įsi
rengti vandentiekį kanalizaciją, pastatyti valy
mo įrenginius, pirtį, naujus namelius gyventi 
ir t.t. Koplytėlė šiuo metu yra sename pastate, 
kuris yra paramstytas, kad nesugriūtų. Pavasa
rį, vasarą ir rudenį pamaldos būna lauke. Tu
dėl labai reikia lėšų naujai koplytėlei, pragy
venimui, kitiems sumanymams. Labai prdo
me mus paremti aukomis, persiunčianti Pa
saulio lietuvių bendruomenės fondą šiuo ad
resu: Llthuanian World Community Founda
tion, P.O. Box 140796, Grand Rapids, MI 
49514-0796, užrašant, kad auka skirta Pilnų 
namų bendruomenei. Vtsi aukotojai gaus kvi
tus ir JAV gyventojai galės nusirašyti nuo mo
kesčių. Iš anksto dėkojame už aukas ir tuo pa
čiu kviečiame apsilankyti mūsų Pilnų namų 
bendruomenėje. Kun. Valerijus Rudzinskas, 

Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas 
Ryšiai: tel. + 370 698 31356; adresas - Panaros 

kaimas, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas, 
Lletuva-Lithuania 

Mūsų vaduotojas gimsta priešo 
okupuotoj teritorijoj 

Atkelta iš 1-mo psl. niai ruošė visą katalikų Baž- ginti žmogaus gyvybę ir, kiek, 
nyčią išgyventi Kristaus gimi- kur ir kaip galime, būti sąžine 

Dievas pažadėjo Vaduo- mo 2000 metų sukaktį, visą tą - paveikti, kad ir kiti suvoktų 
toją. Ir Jis atėjo gelbėti. Nuo laikot.arpį vadindamas T .aukimu ir imtų branginti šią didžią 
to laiko nebesame "priešo (Adventu). Prasminga mums Dievo dovaną; 2) branginti 
okupuota teritorija". bet mū- sekti šio Kristaus Vietininko savo nematomas sielas ir leisti 
sų pačių sielos tebelieka "ko- pavyzdžiu - ruoštis Kristaus atėjusiam Vaduotojui padėti 
vos lauku". Vaduotojo atėjimui. mums ją išpuošti "galia tapti 

Neabejotinai vienas skau- • • • Dievo vaikais"; pagaliau 3) 
džiausiai savo tėvynę patyręs Jėzus ir šiose Kalėdose Vaduotojo pagalba pripažinti 
kaip "priešo okupuotą terito- gimsta lyg priešo okupuotoje tą "nematomą", bet užtikrin
riją" buvo jaunas 20 m. Karo- teritorijoje, kur kasmet nu- tai, labiau negu mes patys, 
lis Wojtyla, savo akimis matęs, traukiama gyvybė milijonams esantj Dievą visomis savo jė
kaip daug jo tautiečių, ir ypač Jo broliukų ir sesučių; kur dar gomis, - o pripažinti tai reiš
kunigų, buvo nacių suimti, lai- daugiau milijonų sielų, apsiri- kia Jam dėkoti, Ji garbinti, Jo 
komi kalėjimuose, koncentra- bojusių žemišku kūno gyveni- atsiprašyti ir Jo vardu daryti 
cijos stovyklose ar net sušau- mu, atsisako priimti Dievo do- gera kitiems. 
dyti. Okupantams jis nutarė vanojamą sudievintą gyveni- Thip ir šiais laikais, net po 
priešintis ne smurtu, bet kui- mą; kur pats VISatos Kūrėjas 2000 metų Pažadėtasis ateina r,..... .... „ .... ..,..„„,..„..,...„..,...„~ =~~:.~~ir': :'o~'.':~::'~!: :'1ill.~.'!~i~:~~:!~.~ 

l 
~ ~ ~ -·. t// ~Įndų i ti galėtų "išlikti žmonėmis". mgyvaierumd~~0o~~=rkąuž. kiekvieną sukurtas pasaulis, bet ir mes otJ.. .._ĄlL e, Jausdamas, kad to per maža, patys, iš meilės Jo sukurti, 

jis pasirinko rizikingą kunigo Mums visa tai suvokiant, laisvai ir visiškai atsiduotume 
• ; kelią- "būti ištikimu Kristui". tenka imtis atsakomybės visa Jam. Juk tik Jame atrasime 

Į ~ melu, t ~~::.:.;;~~=:::~:;:~~~„, 
} · fLll O-<J« f „ Sv. CJ\slėdų ir~aujųjų metų proga -. 
{ l } sveikiname Labdaros slaugos namų gyventojus, jų šeimas, darbuotojus ~ 
l nuoširdžiai sveikin U f {_ bei savanorius. Linkime Jums geros nuotaikos, sveikatos J 
f draugus , gimines, 1 J ir Dievo palaimos 2009 metais. f 
l * pažįstamus ~ } ~ 
Į ~* Jonas Slankus l t ~ 
,„~„~ .... „~„~„~ .... „~„~ .... „~, „ „ 

l t r.4P"-~~J!':P-~~~~~~~~4P-~~4.t>-~Į 

~ • rmtJJIJIJDDDCa L i n k s m ų Į 
i · Dau•„„ - K l'd 2 
~ sv. a e Ų J! i bd laimingų Naujųjų metų savo klientams, i 
~ visiems lietuviams, giminėms, draugams ir a 
' pažistamiems linki ir toliau pasiruošęs' 
~ sąžiningai patarnauti - l f\ savininkas Jurgis Kuliešius su šeima J! 
i NAUJOS PATALPOS: 413 Royal York Rd. Toronto, ON J 
Į tel. (416) 252-6741 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l t 
l t 
l t 
} LABDAROS FONDO VALDYBA: ~ 
f' pirm. eilėje iš k.: G. Kobelskienė, sekr. G. Paulionienė, pirm. L. Radzevičius, 't 
}- R. Snowden; antr. eilėje iš k.: lžd. E. Makauskas, A. Jonušas, A. Pacevičius, f 
f' E. Steponas, E. Stravinskas. Trūksta vicepirm. dr. R. zabieliausko, dr. M. Valadkos 't 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TREMTINIŲ GRĮZIMO 

FONDO vardu sveikiname visus 

geradarius ir rėmėjus su 

šv. KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2009 metų. 

Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar. 

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija 

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

Elektroninis paštas: 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 
klfondas@on.aibn.com 

Nuoširdžiai sveil<lname visus 
Kristaus gimimo šventės proga ir linkime, 

kad gimęs Kūdikis stiprintų mus visus 

2008/09 m. Kanados lietuvių fondo Taryba ir Kontrolės komisija 

Taryba 
Dr. Arūnas Pabedinskas, pirm. 

Ina Sungailienė, sekr. 
Joana Kuraitė-Lasienė, KLB-KV atstovė 

Kontrolės komisija 
Raimundas Sriubiškis, pirm. 

Linas Zubrickas 
Tomas Jonaitis 

Valdyba 
Algis Nausėdas. pirm. Danguolė Baltrušytė-Sher, sekr. 

Violeta Jonušonienė, ižd. Ričardas Kalendra, sekr. 
Vytautas Bireta, KLB-KV atstovas Pranas Vilkelis, narys 

Leonas Baziliauskas, administratorius 

Investicijų komisija 
Aligis Kaminskas, pirm. 

Gražina lgnaitytė 
Violeta Jonušonienė 
Petras Meiklejohn, KLB-KV atstovas 

Pelno skirstymo komisija 
Paulius Kuras, pirm. 

Kazimieras Deksnys 

Ona Slivinskienė 
Rūta Žilinskienė, KLB-KV atstovė 
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1D1 SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi Ukrainos vadovas 

Gruodžio 9 d. Lietuvoje 
su darbo vizitu lankėsi Uk
rainos prezidentas Viktoras 
Juščenka. Prezidentas Val
das Adamkus ir svečias susi
tikime aptarė dvišalius eko
nominius, politinius ryšius, 
regioninius klausimus ir eu
roatlantinį bendradarbiavi
mą. Jie pasirašė Lietuvos ir 
Ukrainos strateginės partne
rystės plėtojimo 2009-2010 
metams gaires. Susitikime 
V. Adamkus išreiškė tvirtą 
Lietuvos paramą Ukrainos 
siekiui sudaryti sutartį su ES. 

V. Adamkus pabrėžė, 
kad prekyba ir investicijų 
srautai tarp Lietuvos ir Uk
rainos kasmet auga. Gairėse 
numatyti tikslai pagerinti 
transporto jungtis bei inves
ticinę aplinką turėtų dar pa
skatinti dvišalius ekonomi
nius ryšius. Taipgi V. Adam
kus ir V. Juščenka susitarė 
toliau stiprinti dvišalį bend
radarbiavimą energetikos 
srityje, ypač plėtojant nafto
tiekio Odesa-Brodai-Ploc
kas-Gdanskas projektą ir 
kuriant Kaspijos-Juodo
sios-Baltijos jūrų energijos 
tranzito erdvę ir siekti, kad 
šis projektas būtų plačiau 
pateiktas ES partneriams. 
Lietuvos ir Ukrainos prezi
dentai pabrėžė šalių bendra
darbiavimo svarbą siekiant 
tarptautiniu lygiu tinkamai 
įvertinti sovietinio totali
tarinio režimo padarytus 
nusikaltimus. 

Patvirtinta programa 
15-osios vyriausybės prog

rama seime patvirtinta gruo
džio 9 d. Naujos vyriausybės 
programoje pabrėžiamos 
permainos, ambicija, tarpu
savio pasitikėjimas. Premje
ro A. Kubiliaus teigimu, prog
ramos kertinė dalis - krizės 

įveikimo planas, kurio vertė 
- per 5 bln. litų. Šalia to bus 
įgyvendinamos investicijų, 
verslo, eksporto skatinimo, 
biurokratijos ir valdžios apa
rato mažinimo priemonės. 
Žadama, kad ateityje Lietu
va taps su mažiausia mokes
čių našta valstybe Europoje. 

A. Kubilius taip pat pa
tvirtino, kad nuo sausio l d. 
ministeriai atsisako valsty
bės biudžeto naudai 15% pa
reigybinės algos dalies ir grą
žins ją į biudžetą, praneša 
ELTA-LGITIC. 

Vieninga rinka 
Baltijos Ministerių tary

bos posėdyje Taline gruo
džio 6 d. Baltijos asamblėjos 
nariai ir trijų Baltijos šalių 
užsienio reikalų ministeriai 
patvirtino, kad vieningos 
energetikos rinkos sukūri
mas regione yra pirmiausias 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
uždavinys. 

Estijos užsienio reikalų 
ministerio Urmo Paeto tei
gimu, vieningosios rinkos 
kūrimo bazė bus naujų ener-

getikos tiltų tiesimas tarp 
Estijos ir Suomijos, 9etuvos 
ir Lenkijos, taip pat Svedijos 
ir Lietuvos arba Latvijos. 

Baltijos šalių URM va
dovai pažymėjo būtinybę 
plėtoti transporto sistemą 
regione. U.Paetas taip pat 
nurodė, kad Baltijos šalims 
reikėtų pasirūpinti aplinkos 
apsauga, taip pat parengti 
Baltijos jūros apsaugos stra
tegiją, Baltijos jūros apkro
vai pasiekus ribą, "kai bet 
kuris neapgalvotas žingsnis 
gali sukelti taršą ir jos toli 
siekiančius padarinius", -
sakė jis ir ragino visas Bal
tijos jūros šalis vieningai sau
goti jūrą. Estija baigė pir
mininkavimą Baltijos minis
terių tarybai ir perdavė šias 
pareigas Lietuvai. 

Tęsia derybas 
Europos sąjunga gruo

džio 2 d. atnaujino buvusias 
įstrigusias derybas su Rusija 
dėl strateginės partnerystės. 
27 valstybių Europos blokas 
buvo sustabdęs derybas su 
Maskva po Rusijos įsiverži
mo į Gruzijos teritoriją rug
pjūtį. Vėliau buvo nuspręsta, 
Rusijai patenkinus daugumą 
karinio konflikto paliaubų 
reikalavimų, derybas tęsti, 
bet santykius peržiūrėti iš 
naujo. Delegacijų vadovai 
po pirmojo atnaujintų ES ir 
Rusijos derybų rato konsta
tavo, kad penkių mėnesių 
pertrauka nebuvo naudinga 
derybų procesui, ir sutarė ki
tą sesiją surengti sausio pa
baigoje ar vasario pradžioje. 

Tilžės akto 90-metis 
Gruodžio 2 d. seimo po

sėdyje paminėtas Tilžės akto 
90-metis. Seimo narys Vy
tautas Grubliauskas šia pro
ga priminė, kad prasidėjus 
karui Europoje, reikalavi
mus Mažąją Lietuvą prijung
ti prie Didžiosios iškėlė 
Amerikos lietuvių Seimai 
Čikagoje ir Niujorke. Kon
ferencijose ir susirinkimuo
se Šveicarijoje, Švedijoje ar 
Voroneže, kuriuose daly
vavo Amerikos, Rusijos lie
tuvių ir Vilniaus Lietuvos ta
rybos delegatai, buvo dekla
ruotas savo etninių žemių 
atgavimas. Berno konferen
cijoje (1917) pabrėžtas būti
numas būsimai Lietuvos vals
tybei turėti savo uostą. Pa
reiškimai, išsiųsti ir padalin
ti po visus kraštus, veikė tei
giamai pačius lietuvių vei
kėjus ir skatino siekti su
vienytos valstybės atkūrimo. 

Lapkričio 30 d. sukako 
90 metų, kai Tilžėje įsteigta 
Prūsų Lietuvos tautinė ta
ryba pasirašė ir išplatino 
Mažosios Lietuvos tautinės 
tarybos pareiškimą, vėliau 
pavadintą Tilžės aktu. Jame 
paskelbta apie Mažosios 
Lietuvos krašto daugumos 
norą prisijungti prie Didžio
sios Lietuvos. RSJ 

Adventinėje vakarienėje London, ON, dalyvavę: iš k. prof. R. Mitalas, l. Parancevičienė, 
A. Janveaux, prelatas J. Staškevičius, R. Dragunevičiūtė, T. Naruševičiūtė, P. Sergantis 

London,ON 
ADVENTINĖ VAKARIE

NĖ. Lapkričio 30, sekmadienį, 
Londono katalikų bendruome
nės taryba ir jaunimas sukvietė 
visus į adventines vaišes, kurios 
vyko išsinuomotoje ukrainiečių 
salėje. Salės nuomą sumokėjo 
vienas geradaris. Tą sekmadie
nį pradėjome adventinį laiko
tarpį, laukda~i Kristaus gimi
mo šventės. Sv. Mišias "Mary 
Immaculate" šventovėje aukojo 
mūsų administratorius prel. Jo
nas Staškevičius. Mišių metu 
buvo paminėti ir ukrainiečių iš
gyventi žiaurumai Sovietų Są
jungos vergijoje ir ypač jiems 
surengtas dirbtinis badas 1932-
33 metais, kurio metu mirė mi
lijonai ukrainiečių. Nors oras 
nebuvo labai palankus, bet ne
sutrukdė visiems gausiai daly
vauti ir Mišiose, ir adventinėje 
vakarienėje. Dalyvauti buvo už
siregistravę per 80 žmonių. Po 
Mišių visi nuėjome į šventiškai 
išpuoštą Kristaus Karaliaus uk
rainiečių salę, kur jau laukė rū
pestingos šeimininkės - Aušra, 
Rūta ir Teresė. Prelatui sukal
bėjus maldą, visi buvo pakviesti 
kalakuto ir vyno vaišėms. 

Į vaišes buvo pakviestas ir 
ukrainiečių klebonas Ihor Pet
ryk. Buvo gera proga išreikšti 
savo meilės bei užuojautos jaus
mus ukrainiečių klebonui, o per 
jį ir mūsų apylinkės ukrainie
čiams, minintiems 75 m. sukaktį 
nuo išgyventos žiaurios tautžu-

• 

dystės, kurią ukrainiečiai vadi
na "Holodomor". Maistas vai
šėms buvo užsakytas iš "Elegant 
Catering". Tikrai sočiai ir gar
džiai pasivaišinome. 

Nors vakare lauke jau siau
tė pūga, bet neskubėjome skirs
tytis, nes visus palietė adventi
nis susikaupimas ir šv. Kalėdų 
laukimo džiaugsmas, - norėjosi 
kartu dar ilgiau pabūti. 

Besivaišindami ir besišne
kučiuodami žiūrėjome dr. O. 
Grigėno rodomą fotojuostą iš 
mūsų bendruomenės renginių, 
kuriuos vasaros metu organiza
vo nauja Londono katalikų 
bendruomenės taryba. Jos ini
ciatyva, įjungus jaunimą, buvo 
gražiai išleistas ir vakarienės 
dalyviams išdalytas Londono 
Lietuvių katalikų bendruome
nės žiniaraštis. Numatoma jį ir 
toliau leisti, kad visus narius 
būtų galima informuoti apie 
tarybos sprendimus ir numato
mus renginius. Tai labai sveik
intinas dalykas. 

Vakaro dalyviams be žinia
raščio buvo įteikti kalėdiniai 
sveikinimų atvirukai ir dar sal
dainių paketėliai, kas visus la
bai maloniai nudžiugino. 

Londono katalikų bend
ruomenės tarybai norisi pa
linkėti gražios tolesnės veiklos, 
o visiems Londono lietuviams 
ir jų šeimoms dvasią stipri
nančio adventinio laikotarpio, 
džiugių šv. Kalėdų, viltingų ir 
laimingų ateinančių Naujųjų 
metų. Aldona Valaškevičienė 

„ 

Nuoširdžiai sveikiname 
mielus savo narius bei visus 

lietuvius, gyvenančius 
arti ir toli, 

„ ro. Jlalidų 
• „ Lt'-

~ rnauiąią melą 
„ fLl'-0-fJll 

ir linkime laimės, sveikatos, 
Dievo palaimos visuose 
lietuviško ir asmeniško 

darbo baruose. 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Aušros 

Vartų šventovėje Mišios 9 v.r. 
Sekmadieniais - 9 val. ( votyva) 
ir 10.30 v.r. (suma). St. Catha
rines Mišios 4 v.p.p. Dėl išsa
mesnės informacijos skambinti 
į kleboniją tel. 905 522-5272. 

ADVENTO REKOLEKCI
JAS AV parapijoje ves Ročes
terio klebonas kun. Gintaras 
J onikas. Gruodžio 19 d. - 5 
v.p.p. klausomos išpažintys; 6 
v.v. šv. Mišios už rekolekcijų 
dalyvius; gruodžio 20 d. - 8 v.r. 
ir 5 v.v. klausomos išpažintys; 9 
v.r. ir 6 v.v. šv. Mišios už reko
lekcijų dalyvius; gruodžio 21 d. 
šv. Mišios įprasta tvarka, išpa
žintys 15 min. prieš šv. Mišias. 

St. Catharines rekolekci
jos - gruodžio 21 d. l v.p.p. su 
išpažinčių klausymu, po kurių 
bus šv. Mišios už rekolekcijų 
dalyvius. 

NUMATOMAS suorgani
zuoti suneštinis Naujųjų metų 
balius! Norintys dalyvauti pra
šome iki gruodžio 23 d. kreiptis 
į A. Vaičiūnienę 905 527-5037 
arba į diak. Bernardą. 

Kalėdų ir Naujųjų metų šv. 
Mišių tvarka: gruodžio 24 d. 
šv. Mišios - 9 v.r„ Bernelių šv. 
Mišios-11 v.v.; gruodžio 25 d. 
šv. Mišios - 10.30 v.r„ St. Ca
tharines - l v.p.p.; gruodžio 31 
d. šv. Mišios - 9 v.r„ sausio l d. 
šv. Mišios - 10.30 v.r. 

„ 



Montrealio lietuvių choro kalėdinės 
plokštelės sutiktuvės 

KalMinių giesmių bei dainą koncerte Montrealyje š.m. lapkričio 30 d. Aušros Vartą parapijos 
salėje dainuoja vyrų grupė 

Sekmadienį, lapkričio 30, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
sklandžiai praėjo Adeste Fide
/es plokštelės sutiktuvės, su
traukusios apie 150 žmonių. 
Šioje kompaktinėje plokšte
lėje yra 18 kalėdinių giesmių 
ir dainų penkiomis kalbomis. 
Jas atlieka dainininkai įvairių 
amžių. Salė buvo labai gražiai 
papuošta Kalėdų šviesomis, 
sidabrinėmis snaigėmis ir mė
lynomis eglutėmis. Montrea
lio lietuvių choras, diriguoja
mas Aleksandro Stankevi
čiaus, pradėjo popietę su 
trumpu koncertu kalėdinių 
giesmių ir dainų, kurios visos 
įrašytos plokštelėje. 

Pirmoji giesmė -Adeste 
Fideles lotynų kalba. Po jos -
O greičiau, greičiau, What 
Child is This, Good King 
Wenceslas, Kalėdos Lietuvoje 
ir L 'Enfant au Tambour. Visos 
buvo dainuotos originalia 
kalba. Choras užbaigė kon
certą Aleksandro Stankevi
čiaus kompozicija Linksmų 
Kalėdų. 

Klausytojai buvo labai su
žavėti ne tik dainomis, bet ir 
scenos papuošimu bei choris
tų apranga. Paskutinę dainą 
atliekant net pradėjo "snigti" 
(dirbtiniu sniegu). Pranešėja 

Hamilton, ON 
Atkelta iš 6-to psl. 

AUŠROS VARTŲ ŠVEN
TOVĖJE sausio 4, sekmadienį 
svečiuosis Turonto "Volungės" 
choras su kalėdine programa. 
Koncertas prasidės 10 v.r. prieš 
antras šv. Mišias. Kviečiame 
visus dalyvauti ir pasiklausyti 
kalėdinių giesmių. Inf. 

A.a. V. SAKO prisiminimui, 
užjausdami sūnų MARIŲ 
(Carm) ir dukrą Yolandą (Ross 
Fallis) bei jų šeimas, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $50 -
R.A. Bidenti ir E. Bubnienė; 
$20 - S. Kareckas ir P. Styra; 
$10 - F.M. Gudinskai. Nuo
širdus ačiū visiems. 

PLV komitetas 
A.a. VINCAS SAKAS, 99 

m. amžiaus, mirė Hamiltone. 
Jo atminimui su užuojauta sū
nui su šeima, dukrelei Jolantai 
su šeima, broliui Alfonsui su 
žmona ir visiems mirusiojo gi
minaičiams bei draugams Ka
nados lietuvių fondui po $20 
aukojo: D. Gutauskienė, Z. 
Čečkauskas, J. Stankus, P. 
Pranckevičius, AK. Žilvyčiai, 
D.M. Jonikai, V.P. Šidlauskai, 
A.P. Armonai, J. Krištolaitis. 

A.a. MAIWAI GUJIENEI 
mirus jos atminimui Kanados 
lietuvių fondui $20 aukojo Ali
na ir Kazys Žilvyčiai. JK 

Vilija Bulotienė padėkojo vi- ateinančią vasarą. Po klebono 
siems atsilankiusiems, o ypa- kun. G. Mieldažio maldos bu
tingą padėką pareiškė choro vo pietūs, labai įvairus ir tur
rėmėjams: Montrealio Lietu- tingas bufetas,yaruoštas pa
vių kredito unijai LITAS, čių choristų. Zmonės labai 
Aloyzui Stankevičiui ir Ro- smagiai praleido popietę. 
bert Heroux (Molson Bre- Nors nebuvo daug sniego lau
wers). Thip pat padėkojo Alek- ke, Kalėdų nuotaikos ir 
sandrui ir Gailai Stankevi- džiaugsmo salėje netrūko. 
čiams už jų didelį darbą ruo- Norintys užsisakytiAdeste 
šiant šią plokštelę. Visos už Fideles plokštelę gali kreiptis i 
šią plokštelę pajamos bus var- Andrėją Celtoriūtę, tel. 514 
tojamos paremti choristams 690-4427 arba el.paštu: celto
dalyvauti 2009 m. Lietuvos rius@yahoo.com. 
dainų šventėje. Ši plokštelė parduodama ir 

Arti 40 choristų trijų kar- kai kuriose krautuvėse bei kny
tų ruošiasi vykti i šią šventę gynuose. vb 
r-~~~~~~4!P-~~4!P-~~4P-~~~~ 

\ KLB Hamillono apylinkės valdyba l 
Į sveikina Hamiltono ir apylinkių lietuvius Į 
~ # bei visus tautiečius * i 
Į * šv. ~ėdų ir ~* Į 
f CJ:{aujųjų metų proga l 
\ ir linki i f 'Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti : 

J.\\ *Kūrybinio impulso Naujiems pradėti IA 
~ *Lengvos laimės rankos, stiprios ~ 
1_ sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos Į 
t-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pi,rmasis lietuvių bankelis Ktinadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TI ,l ·KA LIETUVIŲ KREDITO 
.a.L KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 11..6 
TuL 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 ut.daiyta. 

AKJyYĄI PER 62 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kud.pal.i!ekių aųk. iki •• 0.75% 
aantaupu ............. 1.00% 
kud. pal. taupymo s1ak. .0.75% 
IND~LIAI: 
90 dienų lnd611us .•••••• 1.80% 
180 dienų lnd611ua •••••• 1.90% 
1 m. term. lnd611us ••••• .2.00% 
2 m. tarm. lnd611us ••••• .2.75% 
3 m. tarm. lnd•llus •••••• 3.00% 
4 m. term. ind61ius •••••• 3.25% 
5 m. lerm. lnd611us ...... 3.50% 
RRSP Ir RRIF 
(Varlabla) „ „ „. „ „ „ .1.00% 
1 m. lnd ••••.•••.••••• .2.00% 
2 m. ind. • •••••••••••• .2.75% 
3 m. lnd. . .•.•......... 3.00% 
4 m. lnd ••••.•••.•••••• 3.25% 
5 m. lnd. • ••••••••••••• 3.50% 

PASKOLAS 
.A8meninea nuo •••••.•• .5.80% 
neklln. turto 1 m ........ .5.80% 

•Namobm/ čeldų sųslalltų 
apmoM}lmal 

•Narių untaupoa 
apdraustos TALKOS 
BBallJOS kapitalu 
3 min. dol. ir Kanadoa 
Vlldflos llcl $100,000.00 
sumos draudimu 

Sekite kasdienę lnformaclJų apie nuollm~lus TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTE~ - INTERAC KORTEL~ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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SVEIKI~~ 
J visus Hamiltono "Aušros vartų" parapijiečius 

' 
1 
~ 
l 

su šv. CJ\b.LĖDOMIS 
I r l inkime, kad JūsLĮ šeimas l ydėrLĮ ! 

sveikata, artimo meilė bei Dievo globa. l 

Naujųjų metų šventės tesutelk ia Jūsų \ 
šeimynas pr ie jaukaus ž id i n io , kur karru f/ 
dalins imės gėriu. meile ir d raugysre. \ 

• Jus sveikina Hamiltono Aušros ~artų ~ 
Svč. M. Marijos klebonas kun. Audrius Sarka, OFM, _gt 

ir diakonas Bernardas Be liekas, OFM ~ 

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 

"ĄŽUOLAS~~ 
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 
šv. Kalėdomis ir su 2009-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių 
ir ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais. 

~~~~ Klubo valdyba 

* Soeikiname $ 
gimines, draugus ir pažįstamus, 

:K_alėdų švenčių proga 
linkėdami sveikatos, džiaugsmo 

ir laimingų 2009 nietų. 

~ Petras ir Genovaitė Breichmanai 
~~~·~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~, l Hamiltono lietuvių pensininkų namai g 
ij RAMBVNAS l 
i sveikina ' 
W Hamiltono lietuvius bei visus tautiečius !J 

l su šv. ~lėdomis ~ 
ij ir linki laimingų bei sėkmingų a 
i CJ'laujųjų metų Į 
' -- !J 
ij a 
~ !J G 1 
J. !J 
ij ' l 
~~ - ' fJ l Adresas: 1880 Main St.W., Hamilton, ON )} 

~ Tel. 905-526-8281 fj 
'4~W#~W#~M~~~W#~~~W#~~~M 

P-1o•~lo-~A--~A--~lo--~lo~ 
\• Linksmų > t šv. K:lėdų ' 
t laimingų ~ 
\\ Naujųjų metų J 
l 

1 

~~ l i nkime s~sėms ?ei b.r?l iams ~\ 
} .• _ ·, ~ · ~.__._ šau liams TevyneJe { 

'~ / • ~ '~ ir išeivijo je - Jf 
Įt• ~ · Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa ~\ 

~Y··-/1 •• Y.~Y---·Y-*Y~ 
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E:> LIETllVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, Lie
tuvių klubo susirinkimas įvy
ko lapkričio 14 d. klubo pa
talpose. Jam pirmininkavo 
Mečys Šilkaitis, sekretoriavo 
Rima Kilbauskienė. Invoka
ciją sukalbėjo Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kan. Bernar
das Talaišis. Praeito susirin
kimo protokolą skaitė R. 
Kilbauskienė. Buvo aptarti 
įvairūs klubo veiklos klausi
mai. Buvo pasiūlyta klubo 
bibliotekos vedėjai Monikai 
Andrijauskienei už ilgametę 
tarnybą bibliotekoje ir kitus 
darbus suteikti garbės narės 
vardą. Susirinkimo dalyviai 
plojimu pasiūlymui pritarė. 
Iš klubo valdybos pasitraukė 
pirm. Loreta Kynienė ir iš 
vicepirmininko pareigų - Vi
lius Juška; kiti nariai dar pa
siliko vieneriems metams. 
Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Vida Meiluvienė, vice
pirm. Stefa Prialgauskienė, 
sekr. Rima Kilbauskienė, 
ižd. Aldona Čėsnaitė, sąskai
tininkas Eugenijus Čelkus, 
nariai - Irena Adickienė, 
Laimutė Alvarado, Vilius 
Juška, Diana Kadzevičienė, 
Zigmas Radvila, Elena Rad
vilienė ir Saulius Sirusas; re
vizijos komisija -Aldona Ja
sinskienė, Elena J asaitienė 
ir Loreta Kynienė. 

Gudija 
Astravo miestas spalio 

11 d. šventė 540 metų su
kaktį. Šventėje dalyvavo Lie
tuvos generalinis konsulas 
Gudijoje R. Latakas, Gudi
jos ambasadorius Lietuvoje 
V. Dražinas, Švenčionių ra
jono meras V. Vigelis, Ast
ravo rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas A. Ko
valko. Pastarasis savo žodyje 
džiaugėsi, kad lietuviai rado 
laiko atsilankyti į Astravo 
sukaktuvinį renginį. Šven
čionių meras pabrėžė, kad 
Švenčionių ir Astravo drau
gystei nesutrukdys jokios 
sienos ir kad ateityje bend
radarbiaus mokyklos ir kul
tūros įstaigos. Meras Astra
vo vykdomojo komiteto pir
mininkui A. Kovalko įteikė 
meninį stiklo dirbinį. Gudi
jos ambasadorius Lietuvoje 
V. Dražinas pasveikino šven
tės dalyvius lietuviškai pri
mindamas, kad Astravas gra
žėja ir ateityje gali tapti ne
menku turistų traukos cent
ru. Taipgi pasidžiaugė, kad 
Astrave gražiai sugyvena gu
dai, lietuviai ir lenkai, pa
reikšdamas, jog artimiausiu 
metu bus palengvintas vizų 
režimas ir suteiktos lengva
tos žmonėms, gyvenantiems 
50 kilometrų nuo valstybės 
sienos. Lietuvos generalinis 
konsulas Gudijoje R. Lata
kas pasidžiaugė, kad tarp 
Švenčionių ir Astravo miestų 
pasirašyta sutartis, atveria ga-

limybes gražiam, prasmin
gam bendradarbiavimui. Po 
kalbų abiejų miestų vadovai 
buvo pakviesti įžiebti simbo
linę kūrybos ugnį ir pradėti 
"Paribio festivalį", vykstantį 
jau 5-tąjį kartą. Skambėjo 
lietuvių, gudų, lenkų, ukrai
niečių, čigonų ansamblių 

dainos. Festivalis baigtas 
įteikiant premijas bei gėles. 

Australija 
Laikraščio Mūsų pastogė 

leidėjos -ALB Spaudos są
jungos - metinis susirinki
mas įvyko lapkričio 16 d. 
Sydney miesto Lietuvių klu
bo patalpose. Pirmininkavo 
Spaudos sąjungos pirm. Vy
tautas Patašius, sekretoriavo 
Vytenis Šliogeris. Iš praneši
mų paaiškėjo, kad Mūsų pa
stogė neišsilaikytų be auko
tojų pagalbos. Praėjusiais 
metais išleisti laikraštį kai
navo 70,082 dol. Laikraščio 
leidėjų vadovybės pirm. V. 
Patašius priminė, kad didė
jant infliacijai, didėja įvairios 
būtinos išlaidos, ypač spaus
tuvės ir pašto. Baiminamasi, 
kad artimoje ateityje gali pri
reikti mokėti nuomą už pa
talpas. Iki šiol Lietuvių Na
mai ir Lietuvių klubas leido 
patalpomis naudotis nemo
kamai. Pasisakymuose buvo 
iškelta mintis apie laikraščių 
Mūsų pastogė ir Tėviškės ai
dai susijungimą. Šis reikalas 
turėtų būti svarstomas Aust
ralijos lietuvių bendruome
nės krašto tarybos suvažiavi
me. Susirinkime išreikšta pa
dėka redaktorei Daliai Do
nielienei, redakcijos ir admi
nistracijos darbuotojams. Spau
dos sąjungos valdyboje ka
denciją baigė Vytautas Pata
šius ir Vytenis Sliogeris. Pas
tarieji buvo perrinkti kitai ka
dencijai. Kiti valdybos nariai: 
Antanas Laukaitis, Anskis 
Reisgys ir Vytautas Doniela. 

Airija 
Dail. Vilija Kisieliūtė

J onušienė, atstovaudama 
Lietuvai, pirmą kartą daly
vavo airių labiausiai mėgsta
mame meno renginyje "Art 
Ireland". Jame kasmet daly
vauja per porą šimtų daili
ninkų, skulptorių bei meno 
galerijų atstovų iš viso pa
saulio. Lietuvos dailininkų 
sąjungos bei Lietuvos daili
ninkų moterų draugijos narė 
V. Kisieliūtė-Jonušienė su
manė savo pajėgumą išban
dyti šioje parodoje prieš vie
nerius metus, kai ji lankė sa
vo dukrą Dubline. Nusiun
tusi reikalingą medžiagą pa
rodos vadovybei, gavo tei
giamą atsakymą - ir pradėjo 
ruoštis šiuometinei "Art Ire
land" parodai. Dail. V. Ki
sieliūtė, prieš 20 metų įsigi
jusi tapybos specialybę Vil
niaus dailės akademijoje, su 
savo kūriniais dalyvavo paro
dose Lenkijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje. JA 

LIETUVI TELKINIUOSE~---

Kalifornijos lietuvių kredito 
sąjungai - 40! 

l-oje eilėje: Asta Budginas, Vytautas Čekanauskas-vicepirmininkas, Laima Wheeler ir 
Regina Gasparonienė; 2-oje eilėje: Edvardas Budginas-finansinės priežiūros pirmininkas, 
Aleksas Baipšys, Gida Urbonienė, Vitalis Lembertas-kreditų pirmininkas, Kristina Burokas, 
Albinas Markevičius-pirmininkas, Regina Banionis, Jonas Talandis, Dalia Gricius ir Vida 
Bruožis. Trūksta nuotraukoje Andres Guiga, Gedimino Leškio ir Raimondo Marks 

Kalifornijos lietuvių kre
dito sąjunga Santa Monikoje 
2009-tų metų pavasarį atšvęs 
savo įkūrimo 40-metį. Pir
muosius savo veiklos metus, 
t.y. 1969-sius, pabaigę su 30-
ia narių ir sutaupę keliolika 
tūkstančių dolerių, Kredito 
sąjunga jubiliejinius metus pa
siryžusi sutikti su kapitalu, 
nemažesniu kaip 60 milijonų 
dolerių. Amerikos valdžios 
paskelbtas taupymo sąskaitų 
apdraudos padidinimas iki 
$250,000, o visai šeimai net 
iki vieno milijono dolerių -
labai palengvina šio plano 
įvykdymą. 

Tokie augimo planai yra 
realūs, nes Kredito sąjungos 
finansinių ataskaitų duome
nys rodo, kad 2006 metų pa
grindinis kapitalas siekė $48.9 

mln., 2007 metais pagrindinio 
kapitalo jau turėta $51.2 min., 
o šių metų trečią ketvirtį pa
siekė $54.9 mln. sumą. Atitin
kamai paskolų sumos buvo: 
2006: paprastų - $581,000, ne
kilnojamo turto - $22.0 mln.; 
2007: paprastų - $740,000, ne
kilnojamo turto - $24.5 mln.; 
2008: paprastų - $782,000, ne
kilnojamo turto - $30.2 mln. 
Šiandien čia išduodamos pa
skolos namų pirkimui net iki 
milijono dolerių, labai atidžiai 
paruošus skolinimo dokumen
tus, taupiai mažinamos išlai
dos ir visa veikla kreipiama 
narių labui. Mūsų nariai yra 
stiprūs savo lietuvišku taupumu. 

Drauge su nepaprastai iš
augusiu narių finansiniu pasi
tikėjimu mūsų Kredito sąjun
ga, kas neapsakomai vertinga 

f~~~:~~~~~:;:~t 
. Daug laimės linkime { 

Į ~ <l'{_aujais 2009-siais metais { t .~. visiems nariams, rėmėjams bei geros valios .l 
~ -1"1 tautiečiams čia ir laisvoje Lietuvoje. ~ 

į_. Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės valdyba J_ 
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dabartinės ekonominės būk
lės metu, įstaiga sulaukė aukš
to kredito sąjungų administ
racijos profesinio pripažini
mo. Šių metų vasarą Kalifor
nijos valstijos valdžios revizo
riai Kredito sąjungos finansinį 
organizavimo darbą įvertino 
aukščiausiais balais, o "Bauer 
Financial", atliekantis Ameri
kos bankų ir kredito koopera
tyvų veiklos palyginimus ir 
vertinimus, mūsų Kredito są
jungai suteikė penkias žvaigž
dutes iš tiek pat galimų. 

Kokį kelią turėjo nueiti 
ši lietuviška įstaiga, kad per 
40 metų pasidarytų vienu 
stambiausiu lietuvių finansi
niu kooperatiniu institutu va
karinėj e Amerikos pakran
tėje? Kredito sąjunga savo 
veiklą pradėjo, kai Santa Mo
nikoje ėmė kurtis lietuviai su 
savo klubais ir lietuviškomis 
mokyklomis. Tai buvo metas, 
kai atvykusiems ir besidairan
tiems įsikurti lietuviams būti
nai reikėjo finansinės pagal
bos. Kaip žinome, bankai at
vykėliams paskolų nepatiki. 
Tad pirmiems Kredito sąjun
gos steigėjams teko pats sun
kiausias kūrimosi metas: ieš
koti būsimų narių ir būsimų 
indėlių, rizikuoti savo turtu ir 
vardu pasirašant bankinius fi
nansinius dokumentus. Kai 
kam toks žingsnis atrodė ne
įmanomas. Taip 1969 metų 
kovo 12 d. Kredito sąjunga 
buvo įkurta. Jos pirmieji en
tuziastai ir steigėjai buvo Al
binas Markevičius, Vytautas 
Bacevičius, Emanuelis Jara
šūnas, Vytautas Plukas ir Kęs
tutis Vaičius. Pirmojoje Revi
zijos komisijoje dirbo Edvar
das Budginas, Ronaldas Nel
sas ir Ronnie Peters, o pirmą
ją paskolų kreditavimo komi
siją sudarė Remi Vizgirda, Vi
talis Lembertas ir Aloyzas 
Grigaliūnas. Praėjus mėnesiui 
po įsteigimo, buvo išduota 
pirmoji paskola $1,000 sumai. 
Nedidelė įstaiga sutilpo viena
me kambaryje Santa Monikos 
gatvėje. Pati pirmoji samdyta 
tarnautoja buvo Laimutė E. 
Graužinienė, vėliau čia dirbo 
Rūta Mulokienė; o pati ilgiau
siai dirbusi beveik 40 metų ir 

Nukelta į 9-tą psl. 



Kalifornijos 
lietuvių„. 
A1kelta iš e-to psl. 

dirbanti iki šiol vadove yra 
Laima E. Wbeeler. 

Šiandien šią įstaigą toje 
pačioje Santa Monikos gatvė
je žino tūkstančiai lietuvių ne 
tik .Kalifornijoje, bet ir plačiai 
Amerikoje. Buwsį rankų dar
bą jau seniai pakeitė galingi 
kompiuteriai, kurių pagalba 
net penki Kredito sąjungos 
darbuotojai teikia visus patar
navimus kaip ir banke: įvairias 
paskolas - personalines, au
tomobilių bei nekilnojamo 
turto; mokestines ir specialias 
taupymo sąskaitas, tame tarpe 
ilgalaikes terminuotas ir pen
sijų IRA; tiesioginius pensijų 
pervedimus i sąskaitas, pinigų 
pervedimus elektroniškai į bet 
kurią pasaulio šaJį, ATM kor
teUų aptarnavimus. Gera fi
nansinė būklė leidžia palūka
nas nariams išmokėti daug 
aukštesnes negu bankų. Arti
moje ateityje planuose numa
tomos bankinės paslaugos in
ternetu. Kaip ir visi kredito 
kooperatyvai, Kredito sąjunga 
duoda nariams nemokamą gy
vybės apdraudą iki $2000. 

Darbo sėkmę lemia pir
miausia vadovaujantys, gerai 
išmanantys ir turintys didžiu
lę patirtį vadovai. Direktorių 
valdyboje išrinkti: Albinas 
Markevičius, - pirmininkas, 
Vytautas čekanauskas - vice
pirmininkas, Aleksas Baipšys 
- sekretorius, Laima Wheeler 
- iždininkė, Dalia Gricius, 
Juan Andres Guiga ir Kristina 
Burokas - nariais. Paskolų 
kreditavimo komisijoje dirba: 
Vitalis Lembertas - pirminin
kas, nariais - Gediminas Leš
kys ir Jonas 'Thlandis. Rai
mondas Marks prižiūri pa
skolų išdavimą. Finansinės 
priežiūros komitetui vadovau
ja Edvardas Budginas, nariai 
-Asta Budginas ir Vida Bruo
žis. Kasdieninį narių aptarna
vimo darbą atlieka įstaigos 
darbuotojai: Laima Wheeler 
- istaigos vadovė, turinti di
džiulę beveik 40-ties metų fi
nansinio darbo patirti; admi
nistracijos vadovė-Dalia Gri
cius, tarnautojos - Regina Ba
nionis, Gida Urbonienė ir Re
gina Gasparonienė. 

Visi tokie dideli finansi
nio darbo laimėjimai, kuo 
įvertinta mūsų Kredito są
junga- tai itempto ir labai at
sakingo darbo su nariais re
zultatas. Nariai kas ketvirtį 
yra informuojami apie Jų indė
lių būklę ne vien finansiniais 
dokumentais, bet ir naujovių, 
pakeitimų bei valdžios jstaty
mų paaiškinimo pranešimais 
laikraštėlyje. 

'lbks didelis narių ir Kre
dito sąjungos bendras darbas 
davė ypatingus rezultatus, ku
riais džiaugiamės kartu. Kre
dito sąjunga vertina savo na
rių pasitikėjimą ir stengiasi 
dirbti kuo geriau. Artimiau
sias projektas-įdiegti sistemą, 
kuri pritrauktų jaunąją kartą 
- atlikti didelę bankininkystės 
darbų dalį kompiuteriais in
ternetu. Dabartiniame tech
nologijos amžiuje tai darosi 
būtinybė. R. Gasparonienė 

Užgirn ęs KRI S TUS tea t n eša į Jūsų 

š irdis ir n a mus ramybę ir džiaugsmą. 

T e l y di Ju s v i s u s at eina n č ia is m e ta is 
Viešpaties p a l a ima. 

\ l l/ ~lėdų ir 

/&~\ ClX_a~!.~!ų:rog~:~~ 
draugus ir pažįstamus Kanada je ' 

bei Amerika je sveikina -

Andrius Petrašiūnas, 
London, Ont. 
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- Gal galjtumėte apibend
rinti ~ios Seimo kadene~ 
jos laikolalpį, 1curį pradėjome 
tltiūgarulami, kad esame sėk
mingi, turtingi, bel lį wilstybės 
gyvenimo etapą baigimM labai 
pnlStll1nis nuot.aikmnis. 

Europa turi užtikrinti ... m.e nuogi. Kol kas mus gelbsti 
ne tai, ką mes darom, o mūsų 
nelaimės. Mūsų didžiausios 
nelaimės yra tai, kad mes ka
bom ant vieno dujų vamrožio 
su Kaliningradu. Kita nelaimė 
- mes esam Rusijos energeti
nėje sistemoje. 

Apie praėjusią Seimo kadenciją, energetikos problemas ir Lietuvos 
ateities iššūkius mintimis dalijasi buvęs Seimo narys RAMŪNAS 

v 

GARBARAVICIUS, energetikos problemų žinovas, dirbęs Ekonomikos 
- Iš tikrųjų nuo pat pra

džios buvo pakankamai aki
vaizdu, kad valstybėje nėra 
taip gražu, kaip norėtųsi, ir 
tai mes sakėm daugybę kartų.. 
Jau 2005 vasarą mes paskelbė
me "Kintų" memorandumą, 
kuriame kalbėjome apie ener
getikos problemas ir nurodė
me jų sprendimo būdus. Tu 
stengėsi nepastebėti valdan
tieji. Mes prieš keletą metų 
kalbėjom apie smarkiai aug
siančias dujų, elektros, naftos 
kainas ir visas pasaulis tai ma
tė, tik mūsų valdžia kažkodėl 
to nematė. VISuotinės gerovės 
valstybė buvo daugiau noras 
negu realybė. Pažiūrėkime į 
kitus daJyk:us, ne tiki BVP au
gimą: alkoholinių psichozių 
augimas tarp nepilnamečių, 
prasigėrusių žmonių, skyrybų 
skaičiai, emigracijos mastai ir 
pan. Thi matant akivaizdu, 
kad procesai vyksta žymiai gi
lesni, ir jie nematuojami vien 
pinigais. 

- Jw, kaip Seimo narys, 
"Pisuomenės akyse tam tikra 
J11flSIM irgi uale atsa1d,,,as ui 
tuos procesus, kurie čia l'yko. 
Kiek opozicija, kurioje buJ10 
Jwų frakcija, galėjo pa"Peikti 
Seimo darbą? 

- Norėjosi padaryti žy
miai daugiau, bet tam reikia 
turėti daugumą. Tikiu, kad ši 
kadencija galės nuveikti dau
giau, nors startas bus sudėtin
gas, nes uždelstų problemų 
sprendimas guls ant naujos 
vyriausybės ir naujo Seimo 
pečių. Bet aš negaliu sakyti, 
kad mums nepavyko nieko pa-

komitete 

daryti. Opozicija - sarginis 
šuo. Mes iš tikrųjų atlikom 
savo funkciją, sprendėm prob
lemas energetikoje, aršiai ro
dėm LEO problemas, kurios 
dabar jau visiems akis bado. 

Man pačiam teko aktyviai 
dalyvauti sprendžiant besai
kio alkoholio vartojimo ir to 
pasekmių problemas, kovo
jant su jaunimo alkoholizmu. 
Kol kas tai tik tikros kovos 
pradžia- įvesti įvairūs draudi
mai ir apnoojimai. Dabar rei
kia jaunimui sudaryti sąlygas 
užsiimti visai kitkuo, užpildyti 
jų laisvalaikį prasmingais da
lykais. Tačiau, manau, kad pa
darėm pozityvių žingsnių. 
Varžoma naktinė prekyba al
koholiu, įvestas draudimas 
automobilio salone vežti at
kimštus alkoholinių gėrimų 
butelius. Tai apsaugos vairuo
toją nuo pagundos gerti vai
ruojant. Važiuodami auto
strada nuolat stebime didė
janti žuvusiųjų skaičių - be
sisukantį mirčių skaitliuką. 
Todėl manau, kad tai buvo 
labai teisingas žingsnis. Ir tai 
tik pradžia. 

Buvo dar viena sritis, ku
rioje veikiau daugiau pats. 'Thi 
nebuvo tokia rezonansinė sri
tis, kaip energetika ar alkoho
lis. Thi automobilių prekyba ir 
bandymas suvaržyti nepama
tuotus prekeivių naujais au
tomobiliais apetitus. Buvo no
rilna dešimtis, šimtus milijonų 
litų išpumpuoti i jų kišenes 
per įvairias papildomas leng
vatas. Manau, kad tai stab-

visus Išganytojo parapijos parap iji eč iu s, 

rėmėju s, bičiulius bei v isus lietuvius 

JEZAUS KRISTAUS gimimo proga. 

KALĖDŲ ŠVENTĖS teatneša tyro džiaugsmo 
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~ ~ bei vilties tikėjime -„ ,, Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai 

dant buvo padarytas prasmin
gas darbas. Tikrai nesigailiu 
praleidęs čia tuos ketverius 
metus ir nemanau, kad tai, ką 
aš čia dariau, neturi vertės. 

-IID ne,alėta būnant opozi.. 
cijofe ar nespėta pa4aryti ir kq 
linkėtumėte padaryti šios ka
dendjos Seimui? 

- Labai daug ko. Grįžki
me prie tų pačių problemų, 
pvz., prie energetikos. Ma
tom, kokia netiesa yra energe
tiniame sektoriuje - monopo
listui suteikiamos teisės pini
gauti be jokių ribų, milijardai 
litų išplaukia į privačias kiše
nes. O tai pinigai, kuriuos su
moka visi vartotojai. Ir daž
niausiai nukenčia tie, kurie 
turi mažiausiai. 'Tuigi nepada
rytų darbų ir netiesos - daug. 
Daugybė mūsų frakcijos narių 
teiktų projektų buvo užblo
kuoti. Visus tuos darbus rei
kės padaryti. O teisybės pa
ieškos yra begalinės - ir ne
grąžintos žemės, ir kiti da
lykai. 

-Kq kon1cnčiai ·~ 
te naujai l'aldi.iai daryti, pvz.., 
enugetik.oje? 

- Labiausiai pasigendu 
vieno. Mes žinome, kaip išgy
vensime iki Ignalinos elektri
nės uždarymo. Esame gerai 
suplanavę, kaip išgyvensim po 
2020 m., kai pradės veikti 
elektrinė, elektros jungtys; 
tuomet mes jau tikriausiai bū
sim pasitraukę ir iš Rusijos 

energetinės sistemos ir prisi
jungę prie Europos UCTE 
sistemos. Bet. .• yra dešimties 
metų tarpas, ir visiškai neaiš
ku, kaip reikės jį išgyventi. 
Niekas dėl to nesirūpina, bent 
jau buvusioji valdžia. Aš Sei
me vykusios Vyriausybės va
landos metu premjero G. Kir
kilo paklausiau: Ignalinos 
elektrinės uždarymo atidėti 
mums nesiseka ir greičiausiai 
nepasiseks, mes turėsime ją 
uždaryti. Bet norėdami ją už
daryti, turime padaryti labai 
daug darbų, mes jų irgi neda
rom. Mes einame į tokią si
tuaciją, kai AE negalės dirbti 
ir jos uždaryti nebus galima. 
Ką tai reiškia? Tui vėl baisūs 
nuostoliai, kurie guls ant žmo
nių pečių. 

- O ką alsaU G. Kirkilas? 

- Jis kalba, kad Europa 
išspręs - Europa turi užtik
rinti mūsų gyvenimą. Europa 
nieko neturi užtikrinti. Mes 
prisiėmėme pįpareigojimus ir 
patys turime apsiginti. Kai 
prieš pusantrų metų važinė
jom po europines institucijas, 
mums aiškiai sakė: ko jūs čia 
ieškot? Štai jūsų Vyriausybės 
pozicija, kurioje sakoma, kad 
viskas gerai, jūs problemų ne
turite. O tikrovėje dujų paim
ti tiek, kiek mums reikia, mes 
negalime technologiškai, rei
kia rekonstruoti vamzdynus. 
Elektros nusipirkti gal galė
sim, o gal ir ne, nes mes netu
rim sudarę ilgalaikių sutarčių. 
'Tuigi į 2010-uosius mes eina-

Rusai tikrai mūsų negel
bės ir smaugs kiek galės, bet 
jei Lietuva neturės dujų, jų 
neturės ir Karaliaučius. Jei 
sugrius Lietuvos elektros tie
kimo sistema, tamsu taps ne 
tik Karaliaučiuje, užges ir St. 
Peterburgas. Rusija negali 
mūsų užsmaugti nesukeldami 
didžiulių problemų ir sau. 
Mus tai gelbsti. Bet ar mes ga
lime savo ateitį kurti tokiais 
pagrindais? Jeigu savimi ne
sirūpinsi, niekas nepadės. O 
kalbant apie ES pagalbą prisi
menu vieno savo mokytojo 
fraze;: padėti galima tik dir
bančiam. 

- Informuokime fmones, 
kokia padėtis yra dėl ekktros 
jungčių per Ųnldjq i Europą ir 
tUl kabelW i Šntlijq? 

- Kaip suprantu, tai dau
giau kalbos. Jeigu švedai ne
gali patvirtinti, ar jie ties lini
ją į Lietuvą ar į Latviją, tai 
apie ką mes kalbam? 'Tui reiš
kia, kad ji dar netiesiama. Su 
Lenkija irgi kol kas vyksta tik
tai derybos dėl derybų. Realūs 
darbai nepradėti. Studijos da
romos, bet tai kol kas popie
riaus gamyba. Nereikia apsi
gauti - linija, kuri bus pasta
tyta į Lenkiją, bus daugiau ge
rų norų deklaravimas negu 
reali nauda. Lenkijoje linija 
įsikerta į tą vietą, kur jai pa
čiai trūksta elektros energi
jos. Ir tai nėra tikroji jungtis 
per Lenkiją į Vokietiją, kuri 
mus tvirtai sujungs su Euro
pos energetine sistema. 

Nukelta i 11-tą psl. 
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Komp. V. Jakubėnas garsėja Lietuvoje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagoje 1976-aisiais mi
ręs žymus kompozitorius, pia
nistas, dirigentas, muzikolo
gas ir visuomenės veikėjas 
Vladas J akubėnas dabar čia 
prisimenamas tik didžiųjų jo 
amžiaus sukakčių proga. Ta
čiau Lietuvoje jo populiaru
mas vis auga: leidžiama jo kū
ryba, kuri yra atliekama, ana
lizuojama konferencijose ir 
pan. Tai vyksta čia veikiančios 
kompozitoriaus Vlado Jaku
bėno draugijos dėka. Dabar ji 
Lietuvoje užregistruota kaip 
atskiras vienetas ir turi gana 
aktyvią pirmininkę - muzikę 
Ireną Skomskienę. 

Neseniai gavome jos rū
pesčiu išleistų V. J akubėną ir 
jo kūrybą nušviečiančių lei
dinių. Stambiausi iš jų - bale
to J.izivos juosta klavyras. Iš
leisti du šio veikalo variantai: 
vienas, kur kiekvienam iš šio 
baleto veiksmų skirta atskira 
knygelė (iš viso trys), o kitas -
visas veikalas - 240 puslapių 
didelio formato knyga. 

Įžangą parašė l. Skoms
kienė. Pabrėždama kūrinio 

vertę ji teigia, kad baletas 
J.izivos juosta tikrai nusipelno 
tapti visuotiniu turtu. Prie šių 
vertingų leidinių išleidimo pri
sidėjo Lietuvių evangelikų re
formatų bažnyčios kolegija 
(JAV), Lietuvos evangelikų re
formatų bažnyčia ir leidyklos 
"Garsų pasaulis" (gen. direk
torius Vytautas Vainikonis). 

Europa turi 
užtikrinti 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Norint įeiti į UCTE, rei
kia tokių trijų linijų, kurios ne 
tik ateitų į Lenkiją, bet ir kirs
tų ją ir sujungtų mūsų energe
tinę sistemą su Vakarų Euro
pa. Tai ne metų, o mažiausiai 
dešimties metų darbas. 

- Tikriausiai mąstote kaip 
būsimajam premjerui Andriui 
Kubiliui reikės elgtis, nuo ko 
pradėti ir kaip tuos ketverius 
metus išgyventi? 

- Tai, ką aš kalbu, yra ne
populiaru, netgi savižudiška. 
Nors akivaizdu, kad tuos 10 
metų mes, norėdami ar neno
rėdami, turėsim glaudžiai 
bendradarbiauti su Rusija. 
Kokiu būdu, kokiomis sąly
gomis, kokiomis sutartimis -
tai keblus klausimas. Gelbs
tint energetiką galima pražu
dyti politiką. Reikia rasti pu
siausvyrą, ir čia mano kompe
tencijos pritrūksta, aš galiu 
kalbėti tik apie energetiką. 
Politiką reikia sverti tiems, 
kurie tai geriau išmano. Pui
kiai žinau, kad norint užtik
rinti garantuotus tiekimus, 
reikia turėti ilgalaikes sutar
tis. Kaip jos veiks politiką, čia 
jau kitas klausimas, į kurį aš 
atsakyti negaliu. 

Kalbėjosi -
Audronė V. Škiudaitė 

(Kalba netaisyta. Red.) 

Vilniuje pasirodė knygelė 
Darbai ir metai, kurioje pasa
kojama apie kompozitorių V. 
Jakubėną. Tai 48 puslapių lei
dinys, kurį sudarė ir spaudai 
parengė l. Skomskienė. Iš
spausdinta didelė nuotrauka 

Yra nuotraukų iš V. J akubėno 
minėjimų bei jo kūrybos kon
certų Lietuvoje. Leidinio re
daktorė Kotryna Lukošiūtė. 

Reikia prisiminti ir anks
čiau išleistą V. Jakubėno kom
paktinę plokštelę (CD), kuri 

Kompozitoriai - Vladas Jakubėnas ir Jeronimas Kačinskas 
Ntr. Vyt. Maželio 

iš V. Jakubėno pagerbimo va
karo Niujorke 1975 m. Leidi
nyje yra ir garsių muzikų atsi
liepimų apie šį kūrėją iš
traukos. Daugiausia vietos 
skirta Vlado J akubėno gyve
nimui, kūrybai ir veiklai. Nuo 
gimimo (1904.V.15) iki mir
ties (1976.XII.13). 

Paminėtos V. J akubėno 
kūrinių premjeros Lietuvoje 
1991-2008 m., jo kūrybinio 
palikimo sąrašas bei jo kūry
bos leidiniai 1993-2008 m. 

pasirodė Vilniaus muzikos in
formacijos ir leidybos centro 
dėka. Joje įrašyti 8 V. Jaku
bėno kūriniai, kuriuos atlieka 
gerai žinomi atlikėjai: Kaspa
ras Uinskas, Rusnė Mataitytė 
Edmundas Kulikauskas, Albi
na Šikšniūtė, Vilniaus styginių 
kvartetas ir Šv. Kristoforo ka
merinis orkestras (dirigentas 
Donatas Katkus). Plokštelės 
įrašo trukmė - 65 min. 30 sek. 
Ji gaunama Draugo knygynė
lyje. 

Šv.~ėdq 
l ir NAUJŲ METŲ 
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Ona ir Juozas Gataveckai 
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sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, 

linkėdamos linksmų švenčių 

ir laimingų 2009 metų -
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos istorijos insti

tutas pradėjo rengti keturių 
tomų Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės enciklopediją. 
Pirmasis jos tomas turėtų 
pasirodyti 2009 metais. En
ciklopedija rengiama kartu 
su Vilniaus universitetu ir 
leidykla "Aidai" Vilniuje. 
Šiuo leidiniu norima prista
tyti LDK istoriją tyrinėjan
čių mokslininkų darbus, nau
jausią patikimą informaciją 

apie LDK įvykius ir proce
sus. Per pastaruosius dvide
šimt metų Lietuvos istorijos 
tyrimai pirmą sykį dideliu 
mastu peržengė Lietuvos ri
bas, tapo tikrai tarptautine 
disciplina. Gudų, ukrainiečių, 
lenkų, vokiečių studijos pa
pildo lietuvių istorikų darbus. 

Lietuvos didžioji kuni
gaikštystė - tai XIII-XVIII š. 
gyvavusi Lietuvos valstybė, 
didžiausią plėtrą patyrusi 
DLK Algirdo ir DLK Vy
tauto valdymo laikais, kai 
pasiekė net Juodąją jūrą. 
LDK baigė gyvuoti 1795 me
tais, po Abiejų Tautų res
publikos trečiojo padalini
mo. Ši keturių tomų enciklo
pedija numatoma baigti 
2012 metais. Projektą finan
suoja Užsienio reikalų mi
nisterija iš Vystomojo bend
radarbiavimo ir paramos de
mokratijai lėšų. 

Valstybinę Jono Basana
vičiaus premiją šiemet buvo 
nuspręsta skirti folkloristui, 
etninių tradicijų puoselėto
j ui prof. habil. dr. Stasiui 
Skrodeniui už "reikšmingą 
mokslinę, kūrybinę, visuo
meninę veiklą etninės kultū

ros srityje". S. Skrodenis yra 
lietuvių tautosakos tyrėjas ir 
puoselėtojas, suomių litera
tūros vertėjas, vadovavęs Vil
niaus miesto kraštotyros 
draugijai, sukaupęs didžiulį 
tautosakos archyvą. Išleisdi
no monografiją Folkloras ir 
folklorizmas, veikalus Baub
liai, Kalbininko Kazimiero 
Jauniaus rankraštinis paliki
mas, Suomių literatūra lietu
vių kalba, Lietuvių tautosaka 
scenoje, Baltai ir jų šiaurės 
kaimynai: lietuvių-estų-suo
mių senieji folkloriniai ir kul
tūriniai ryšiai, Tautosakos rin
kimo pagrindai ir kt. Yra su
daręs ir parengęs spaudai 
žymių folkloristų A. Mac
kaus, J. Baldžiaus ir Z. Sla
viūno raštus. 

J. Basanavičiaus premija 
įsteigta 1992 metais ir kas
met yra skiriama už reikš
mingus pastarųjų penkerių 
metų Lietuvoje ar užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus 
etninės kultūros srityje. Lau
reatas būna paskelbiamas 
lapkričio 23 d. -J. Basanavi
čiaus gimimo dieną. Apdo
vanojimo regalijos ir 65,000 
Lt premija įteikiama Lietu
vos valstybiniame muziejuje. 
2007 m. J. Basanavičiaus 
premija buvo paskirta filolo
gei, tautosakos tyrinėtojai, 
vertėjai ir redaktorei dr. Da-

nutei Krištopaitei. 
Lietuvos valstybiniame 

muziejuje lapkričio 19 dieną 
buvo atidaryta baltų archeo
logijos parodaKuršiai- baltų 
vikingai. Tai trečioji bendra 
Lietuvos ir Latvijos archeo
logų paroda apie baltų prois
torę bei archeologinius tyri
mus. Pasak parodos direkto
rės Eglės Griciuvienės, kur
šių gentis pradžioje gyveno 
dabartinėje Lietuvos terito
rijoje. Jų žemes ribojo vaka
ruose - Baltijos jūra, rytuo
se - Minijos upės baseinas, 
pietuose buvo lamatiečiai, 
turėję bendrus su kuršiais 
protėvius, šiaurėje siekė 
Ventos upės žiotis, o vėliau 
(X-XI š.) ir beveik visą Kur
šo pusiasalį. 

Parodoje pristatomi kur
ši ų vyrų ir moterų papuo
šalai, rodą jų turtą, galybę 
bei puikų estetinį pojūtį. 
Kuršių vikingų ginklų arse
nalas rodo jų tuometinę jė
gą. Gausybė amuletų, rastų 

kapuose ir miniatiūrinės įka
pės - tai išskirtinis šios baltų 
genties bruožas. Radiniai iš 
piliakalnių atskleidžia kas
dienį kuršių genties gyveni
mo būdą. Istorikų duome
nimis XI š. kuršiai buvo 
aktyvesni už danų ir švedų 
vikingus. Jie puldinėjo jū
roj e pirklių laivus, siaubė 
danų ir švedų pakrantes, kai 
kur net trumpai apsigyven
dami. 

Paroda "Kuršiai - baltų 
vikingai" užbaigia kartu su 
Latvijos valstybiniu muzie
jumi ketverius metus rengia
mą parodų ciklą Baltai, jau 
pristačiusį parodas apie kitas 
baltų gentis - sėlius ir žiem
galius. Pasak muziejaus di
rektorės Birutės Kulnytės, 
šio baltų proistorės projekto 
bei archeologinių tyrimų me
džiagą numatoma netrukus 
paskelbti knygoje Baltai lie
tuvhlJ latvių ir anglų kalbo
mis. Siuo veikalu norima už
pildyti tuščias vietas Europos 
žemėlapyje, kuriame iki šiol 
Vdkarų istorikai (išskyrus gal
būt tik britų istoriką Nor
man D avies) nieko nežymi į 
rytus nuo germanų genčių. 

Dr. Kęstutis Daugirdas, 
lietuvis mokslininkas gyve
nąs Frankfurte, parašė ( dak
taro disertacijos pagrindu) 
ir išleisdino knygą vokiečių 
kalba apie žymų LDK veikė
ją Andrių Volaną. Knygoje 
Andrius Volanas bei reforma
cija Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštystėje autorius prista
to A. Volaną (1530-1610) 
kaipo vieną didžiausių savo 
laikotarpio Lietuvos politi
kų, visuomenės ir kultūros 
veikėją. Teologas, turėjęs ir 
teisininko išsilavinimą, bai
gęs mokslus Frankfurte ir 
Karaliaučiuje. Buvo Ra"'dvilų 
patarėjas, karaliaus Zygi
manto Augusto sekretorius, 
diplomatas, palikęs gausų 
rašytinį palikimą politiniais 
klausimais. GK 
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._ ... ..._ ~Telydi jus per 2009 m. Svarstybos apie save 111 
nesibaigi antis 

šv. ~lėdų 
Iššūkiai išlaikant lietuvybę (Ibronto Sendraugiq ateitininkų sureng

tame simpoziume iškeltos diskusinės mintys) 

l 

džiaugsmas bei 
ramybė

Giedra, Rimas, Audra ir Lina 
Paulioniai 

~-VeiRi„o 

('Ięsinys iš nr. 49-50) 

GABIJA PETRAUSKIENĖ 

Rimas Petrauskas, atsto
vaujantis pirmai kartai, gimu
siai išeivijoje, taip pat pripa
žino, kad lengviau žmogui ne
pasimesti atradus savo .kultū
rinę bendruomenę, kai gyveni 
apsuptas kitos dominuojan
čios kultūros. Lietuviškų pa
rapijų naikinimas dažnai pa
rodo vietos vyskupų nesupra
timą, kokią svarbą žmogui tu
ri etninės parapijos. 

Kaip išlaikome lietuvybf? 

~~ „/{/ mielus draugus ir pažįstamus, 

~ ~;'~i '\ linkiu jaukių KALĖDŲ švenčių 

Bronius Saplys teigė, kad nuo 
pokario imigrantų kartos atsi
radimo išeivijoje visur buvo 
sukurtos sąlygos lietuvybės iš
laikymui. "Norėjom būti savi, 
užtat steigėme parapijas, mo
kyklas, stovyklas, organizaci
jas, chorus, šokių grupes, 
sporto klubus. Net rūpinomės 
finansinio užnugario parūpi
nimu steigdami kredito ko
operatyvus/bankelius". Ar są
moningai suprantame, kad 
esame lietuviškos bendruo
menės dalis? Atrodo, reikia 
dažnai kartoti ir diskutuoti. 
Jis pastebėjo, kad dažniau ir 
dažniau klumpame - mišrios 
šeimos dažnėja, organizacijų 
aktyvumas silpnėja. Ar jaučia
me garbę būti lietuviais? .Kar
dinolas V. Sladkevičius apie 
išeiviją yra prasitaręs taip: 

-;/1 bei laimingų, sveikų 

L Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas, Ont. 

Malonių 

Kalėdų švenčių 
ir sveikatos pilnų 

Naujų 2009 metų 

"Išeivis yra tas, kuris gyvenda
mas 'ten' yra nutolęs ir išėjęs 
iš savo tautos„. Turime apsi
spręsti, ar mes pradedame "iš
eiti iš savo tautos", ar jungia
mės kartu su ja ir išnaudoja
me naujas galimybes prie jos 
jungtis, kurias mums duoda 
dabar Nepriklausoma Lie
tuva. 

Neseniai Kanadon iš Lie
tuvos atvykusi Rima pasisakė, 
kad jai atrodo - tai, kas su
kurta išeivijoje, puikiai veikia 
- mokykla, parapijos, organi
zacijos, bendruomenė. Rimai 
atrodė, kad visa tai, kas skati
na lietuviškų papročių prakti
ką padeda asmeniškam užsi-

TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
~ 

a••A~tlMASi 

visus lietu;us~au;i~ ~i~ r~ė~s. žiūrovus, l 
šokėjus ir mokytojus ! 

su šv. čŲLĖDOM l 
ir LINKI DARBINGŲ ir KURYBINGŲ ' 

~UJŲJŲ 2009 METŲ! 

angažavimui save laikyti lietu
viu. Papročius .kiekvienas gali 
prisitaikyti savo gyvenime, kur 
žmogus bebūtum. Institucijos 
daug reikšmės turi bendruo
meniškam išlikim.ui. Adrianai 
atrodė lietuvybės išlaikymui 
yra būtinas draugavimas su 
lietuviais. Dėl to labai pabrėžė 
svarbą stovyklų, per kurias su
kuriamos draugystės visam 
gyvenimui. Aurai išlaikymui 
atrodė svarbus asmeninis išsi
reiškimas, kuriam ne visuo
met reikalingas aktyvumas 
bendruomenėje ar formaliose 
institucijose. Pavyzdžiais nu
rodė lietuvių literatūros skai
tymą, asmeninių pasakojimų 
rinkimą, lietuviškų šokių šo
kimą suėjimuose, papročių 
praktika šeimoje per šventes/ 
gimtadienius, t.t. Jai svarbus 
asmeniškas ryšys su kultūra. 
Kalbos išlaikymas yra asme
niškas apsisprendimas. 

Kiis skatina ir kas kliudo 
lietuvybės illaikymlli? „Išlaiky
mas kyla iš šeimos - kiek šei
ma stūmė, kiek suteikė gali
mybių pasireikšti lietuviškoje 
aplinkoje", - pradėjo diskusi
ją Rimas Petrauskas. Svarbi 
draugų itaka, ypač brendimo 
laikotarpiu - ar turėjai lietu
vių draugų, kurie tave pavei
kė, uždegė lietuviška dvasia? 
Jei lyginam lietuvius su grai
kais, italais, kinais, t.t., kurie 
taip pat turi "išeivijas" - pa
stebėsime, kad jų skaičiai yra 
dešimtimis kartų didesni negu 
lietuvių išeivių, ir tai leidžia 
jiems pasyviai dalintis savo 
kultūra. Jų skaičiai taip pat 
lengviau papildomi laisva ir 
gausia "imigracija". Mes esa
me daug mažesni ir neturime 
tų skaičių, kurie mums leistų 
klestėti kaip lietuviams išeivi
joje be didelių pastangų išlikti 
lietuviais. Dėl to, kad mes esa
me per maži, mes turime ak
tyviai dėti dideles pastangas 
išsilaikyti. Kas padeda išsilai
kyti? Lietuvių kalba, papro
čiai, religijos elementai, gyve
nimas didesnėje lietuvių gru
pėje, tėvai, šeima, draugai, įta
kingi žmonės, kurie sugeba už
degti. Kas atbaido nuo lietuvy
bės? Kalbos praradimas, sąlygų 
(parapijų, pastatų) praradimas. 

Adriana sutiko su įtakin
gų asmenų svarba ir iš daly
vaujančių klausytojų salėje 
įvardijo 4 moteris, kurios jos 
gyvenime padarė neišdildomą 
įspūdi ir paskatino apsispręsti 
už lietuvybės išlaikymą. Tui 
buvo jos motina Aušra Gyly
tė-Karkienė, lietuviško darže
lio mokytoja seselė Paulė, li
tuanistinių kursų mokytoja 
Irena Ehlers ir vasaros sto
"!Yklų vedėja Lina Kuliavienė. 
Siuo metu jai didžiausią rū
pestį kelia tai, kad Toronto 
lietuvių telkinyje nėra nė vie
no lietuviško vaikų darželio -
jinai neturi kur vesti savo 3 
metukų sūnaus ir priversta ji 
siųsti i anglišką darželj, kuria-

me vaikas 6 valandas per die
ną girdi vien tik anglų kalbą. 
Lietuvių kalbos vartojimo tik 
namie nepakanka norint išug
dyti vaikelyje kalbą. Rima tei
gė, kad kalba yra būtina. nu
ta gyva tol, kol gyvas jos žo
dis. Ji svarstė, kad gal naujai 
atvykusieji iš Lietuvos mažiau 
jungiasi dėl buitinių rūpesčių. 
"Gal naujai atvykusius išlietu
vino Įsikūrimo rūpesčiai" -
siūlė nenuleisti rankų ir dėti 
visas pastangas juos Įjungti. 

Broniui kilo klausimas, 
kodėl mes esame taip linkę 
pataikauti mažumai? Jei į šei
mą jsijungia vienas nekalban
tis lietuviškai, tuojau visi kiti 
pradedame kalbėti angliškai 
užuot kam nors apsiėmus ver
tėjauti iš lietuvių i anglų .kalbą, 
tuo žmogaus neatstumiant, bet 
taip pat neapleidžiant lietuvių 
kalbos? Kodėl nevertiname 
lietuviškų knygų? Kaip pavyz
dį jis paminėjo patirtį stebint 
ką žmonės atveža į parapijos 
bazarus pardavimui. Antrai 
kartai tenka tvarkyti mirusių 
tėvų nuosavybę, kurių tarpe 
dažnai pasitaiko lietuviškų 
knygų rinkiniai. Iš to skubo
tumo visko atsikratyti šie rin
kiniai atvežami dėžėmis, ir 
būna ~ kad šeimos nariai 
net nėra jų peržiūrėję, nes 
tarp knygų randamos asmeni
nės nuotraukos, laiškai, raš
tai. Lietuviškiausiai išsilaikė 
lietuviškos kapinės Anapilyje, 
Mississaugoje. 

Bendros Diskusijos: 

Seselė Paulė prisiminė, 
kad prieš 49 metus atvykusi i 
JAV, tiek Čikagoje, tiek Pen
silvanijoje, rado pirmosios, 
senosios emigrantų kartos pa
statytas lietuviškas ligonines, 
parapijas, mokyklas, gimnazi
jas. Viskas jau buvo sukurta 
lietuvybės išlaikymui. Visa ei
lė parapijų švenčia savo 100-
mečius! Lietuviškų parapijų 
nykimas yra skaudus reiški
nys. Problema yra lietuvių ku
nigų trūkumas ir lietuviškų 
parapijų nelankymas. Kai ku
riose parapijose per 2 metus 
nebūta nė vienų krikštynų ar 
vestuvių. Sekmadieniais Mi
šias lanko vos 20. Nykstam 
per vedybas. Gausus dalyvavi
mas per didžiąsias šventes -
tai tik laikinas susižavėjimas, 
kuris vėl pranyksta. Thi, ką 
diskutuojame dabar, šį vakarą 
-JAV lietuviai jau išgyveno. 
Petras Yailiūnas pastebėjo, 
kad Kalgario Albertos lietu
vių bendruomenė atsigavo ir 
stipriai veikia. Tcli duoda vil
ties. Jis apgailestavo, kad susi
laukiama mažai dėmesio ir 
paramos išeivijai iš Lietuvos. 
O dėl lietuviškos tapatybės -
susumavo klausimą šitaip: 
"Jei kačiukai, gimę šuns bū
doj - kas jie yra?" Atsakymas 
aiškus. 

Nukelta i 19-tų psl. 
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Stiprybė - gražus koncertas 

Thečiasis - jau "tradici
niu" tapęs trijų Turonto ir Ha
miltono lietuvių tautinių šo
kių grupių metinis jungtinis 
koncertas įvyko lapkričio 22 
d. Turonto Lietuvių Namuose. 
Turonto "Atžalynas", Hamil
tono "Gyvataras" ir Toronto 
"Gintaras", anksčiau rengę 
vakaronę, pavadintą "Karčia
ma", nusprendė pabrėžti savi
tarpio solidarumą užvardini
mu "Mūsų stiprybė vienybė
je!" Ir jie savo užsibrėžtą tiks
lą pasiekė, sukviesdami žiūro
vus vėlyvo rudens vakarą pra
leisti laiko kartu, pasidžiaugti 
ir senais, ir naujais šokiais. 
Smagią nuotaiką, kaip ir anks- Akimirkos iš koncerto 
tesniuose jungtiniuose jų ren
giniuose, sudarė gražiai pa- trijų grupių mergaitės šoko 
dengti stalai su užkandžiais ir "Sesė sodą sodino" (chor. L. 
alumi, taip pat programos ve- Kisielienės, muz. A Lapins
dėjo Stasio K.uliavo šilti ir ma- ko). "Atžalynas" pasirodė su 
lonūs įvadai šokiams bei di- "Galalių gegužinei" (chor. V. 
doko orkestro palyda. Mačiulskio, muz. A Kybarto ), 

Pirmą šokį "Gaidys" (chor. tada "Gyvataras" su "Kūgiu
J. Lingio, muz. A Bražinsko) ku" (chor. J. Lingio, muz. A 
šoko visų trijų grupių vyrai, Bražinsko) ir "Gintaras" su 
didysis "gaidys" -hamiltonie- "Rinktiniu tonciumi" (mll2. 
tis Petras Vaičiūnas. "Gyvata- V. Mačiulskio, muz. J. Baltra
ras" po to šoko "Agotėlę" ir miejūnaitės, aranž. V. Rama
"1iijulą" (chor. ir muz. R. Tu- nausko). Pabaigai visų grupių 
mučio ), tada "Gintaras" - šokėjai - 12 porų - įsijungė į 
"Žolynėlį" (chor. V. Buterlia- visų mėgstamą "Malūnėlį" 
vičiaus, muz. A Bražinsko) ir (Lietuvių liaudies šokis, mll2. 
"Spraigipolkę" (chor. B. Na- J. švedo). 
vickaitės, muz. G. Butauto). Žiūrovai liko tikrai pa
Prieš pertrauką "Atžalynas" tenkinti gražiu koncertu ir 
šoko "Mintinį" (chor. V. Ma- muzikine palyda kapelos "Sū
čiulskio, muz. J. Petrausko) ir duva" (vad. Vitas Balyta) ir 
įspūdingai naujovišką, pirmą orkestro "Karčiama" (vad. 
kartą Kanadoje matytą "Šiau- Andrius Vaičiūnas ir Riman
dai be grūdų" (chor. V. Ma- tas Budrys). Sugėlėmisirplo
čiulskio, mll2. G. Svilainio ). jimais padėkota grupių mok.y-

Ntrs. L. JonaityUs 

gėja buvo "Gyvataro" vadovė 
Irena Žukauskaitė su padė
jėja Alda Grigaitiene. Po kon
certo - lietuviška vakarienė ir 
smagus pabendravimas su 
draugais ir pažįstamais. Gerai 
pasisekęs vakaras tepaskatina 
vienetus ir toliau jungtinėmis 
pastangomis kurti tokias pa
trauklias programas. Dlv. 

šv. ~lėdų proga 
sveildname 

savo gimines, draugus ir pažįstamus, 

linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

2009-jų metų -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i " i i Sv. ((( alėdų ircrtaujųjų ~ 
' -i"5 1. J 2009 metų proga ~ 
~ SVEIKINAME ~ 
i visus šokėjus, mokytojus, rėmėjus ir kit us meninius i i lietuvių vienetus bei visus lietuvius plačiame pasauly je. ~ 

i CJ\$ISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ ~ 
~ tejungia mus v isus, skleisdama taiką ir ramybę mūsų širdyse. ~ 
J. HAMILTDND LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS "GYVATARAS" l 
L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pertraukos metu žiūrovai tojams - "Gintaro" vadovui 
spėjo nusipirkti loterijos bilie- Romui Jonušoniui ir mokyto
tų, pasivaišinti prie baro ir pa- joms Gintarei Kalendrienei 
klausyti Vaidoto Vaičiūno dai- bei Ramonai Kaminskaitei ir 
nuotos populiarios Kernagio "Atžalyno" Julijai Puodžiu
dainos "Mūsų dienos kaip kaitei bei padėjėjai Annandai 
šventė". Po pertraukos visų Rochkovskaitei. Vakaro ren- r~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... "'t 
~~~~~~~~~~4P"-~~~~~~~ „ • . · Tegul KALEDŲ angelas atneša ramybę ne tik į „ 
~ Mi 1· · · · d · ~ l ' Jūsų namus, bet ir į Jūsų širdis. f t e l g1m1nes, raugai i „ _, Tegul kitais metais išsipildo truputį „ 
!\. ir pažįstami }:_ l daugiau nei Jūs norit... f 
~Į 11(). ~ lfr. Į l Cl\T, f ~ o '1
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Birutė Abromaitienė ir 
dukra Angelė 

Albina Augaitienė ir šeima 
Bronė ir Jonas Akelaičiai 
Adelė ir Eugenijus Abromaičiai 

Antanas Bumbulis ir dukros 
Vida White ir Rima 
Dornfeld su šeimomis 

Julius, Pranė Barakauskai 
Marija Borusienė ir vaikai 

Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, 
Hamilton, ON 

Irena Baltakienė ir sūnūs -
Linas, Vitas ir Algis 

Angelė Bungardienė, 

Hamilton, ON 
Valė, Vincas, Kristina ir 

Jonas Baliūnai 
Danguolė Baziliauskienė 
Jonas Bukšaitis ir šeima 
Ona ir Alfonsas Budininkai, 

Hamilton, ON 
Jonas Bortnikas 
Valentina Balsienė 
Izabelė ir Petras Baronai, 

St. Catharines, ON 
Elena Bersėnienė ir vaikai 
Vytautas Balsevičius 
Alfredas Bražys, 

Gintaras, Linas, Gailutė 
ir jų šeimos 

Regina Celejewski ir šeima 

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Charles 

Adelė Dobienė ir Audra 
Aniceta Deksnienė ir šeima, 

Hamilton, ON 
Onutė Dirmantienė 

Aldona ir Mečys Empakeriai 

Jonas Gimžauskas 
Hamilton, ON 

Vilma, Kazys ir Paulius Gapučiai 
Andrius, Kristina ir 

Ričardas Gapučiai, 
Vaudreuil-Dorion, QC 

Paulina ir Ignas Geniai, 
Sau/t Ste. Marie, ON 

Anastazija Gaidelienė 
Bronė Galinienė 
Eugenija Grajauskienė, 

Hamilton, ON 
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SvetKtnAme 
mlelus tautlečl.us, savo artlmuoslus, gimine,s, 

draugus, pažJstamus, Jq šeimas 

GKristaus gimimo ir &-rau]qfq metų 
wenčlq proga, llnkėdaml vlsl.ems Betllejaus Mesos, 

skal.draus džlaugsmo, gausl.os Dlevo palalmos 1r g«lanslos 
sėkmės Naujaisiais metais 

Kostas ir Eugenija Gapučiai, 
Bothwell, ON 

Anelė Gudžiūnienė, 
Ottawa, ON 

Bena Gataveckienė ir šeima 
Bronė, Jonas Greičiūnai ir 

šeima, Newmarket, ON 

Vanda Jasinevičienė 
Zuzana ir Petras Jonikai 
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, ON 
Marija Jokubaitienė ir 

dukra Dana 
Eugenijus ir Regina Jasinskai, 

Dundas, ON 
Monika Jasionytė 
Vladas ir Petra Jankaičiai 
Leona Jurjonienė, 

Ottawa, ON 

Elena Kišonienė 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Jonas Karaliūnas, 

St. Catharines, ON 
Ona, Vladas ir sūnus 

Mindaugas Keziai, 
Ancaster, ON 

Adolfas Kanapka, 
Wasaga Beach, ON 

Stasys ir Vincė Kneitai, 
Oshawa, ON 

M. V. Kryžanauskų šeima, 
Collingwood, ON 

Vincas Kolyčius 
Birutė Kazlauskaitė 
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, ON 
Juozas Krištolaitis, 

Hamilton, ON 
Teklė Kareckienė ir sūnūs 

Jonas ir Stasys, 
Hamilton, ON 

Vida ir Jurgis Kairiai su šeima 

Birutė ir Jonas Lukšiai, 
Tillsonburg, ON 

Juozas, Lydija Lukšos ir šeima, 
Waterloo, ON 

Gražina ir Haris Lapai 
Gražina, Albina ir Antanas 

Laurinaičiai 
Adelė Ledienė 

Vytautas Liuima 

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Niagara Falls, ON 

Marija ir Brian Mikelėnas-
McLoughlin 

J. Macijauskienė ir dukra Janė 
Vytautas Mantvilas 
Antanas ir Birutė Matulaičiai 

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Ona Naruševičienė 
Viktoras ir Rita Navickai su 

šeima, Arnprior, ON 
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, QC 

Valentinas Poškaitis 
Monika Povilaitienė 
Teresė Povilauskienė 

ir šeima, Hamilton, ON 
Vincas Paulionis 
N. P. Puidokai 
Irena ir Antanas Patašiai 
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, ON 
Janina Poškienė 

Alvina Ramanauskienė 
Ona Rimkienė 
Aldona Ranonienė 
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Ona ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, ON 
Marytė Rybienė ir vaikai, 

Hamilton, ON 
Albina Rimkienė, 

Hamilton, ON 
Marta Radžiūnienė 

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, QC 

Adolfas Sekonis 
Viktoras Skukauskas 

ir dukra Danutė 
Janina, Juozas Šarūnai 
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, ON 
Vanda, Petras Šidlauskai, 

Hamilton, ON 
Skrebūnų šeima 
Hilda Simanavičienė 
Gražina Strimaitienė 
Liuda Stulginskienė 
Erna ir Justinas Šimkai 
Sofija Skučienė ir sūnus 

Zigmantas, Montreal, QC 
Petras ir Gražina Stauskai 
Prima ir Bronius Sapliai 

Aldona Stanaitienė, 
Hamilton, ON 

Konstancija Starkutienė 

Nijolė Šimkienė 

Birutė Tamošiūnienė 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Irena Turūtienė 

Marytė Vaitkienė 

Joana Valiukienė 
Aldona ir Vladas Vaitoniai 
Stasys Va/iekis, 

Collingwood, ON 
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, ON 
Nijolė, Birutė ir Vladas Vytai 
Jonas, Aldona ir Dalia 

Vaškevičiai, Minesing, ON 
Antanina Vanagienė, 

Sau/t Ste. Marie, ON 
Aldona Valadkienė 
Julija ir Romanas Vaitkevičiai 
Janė Vingelienė 

Bronė Žiobienė 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
Pranas Žibūnas 
Aldona Zarembaitė 
Antanas, Stasė ir sūnus 

Aleksas Zimnickai 
Irena ir Algis Žemaičiai 
Elena Žulienė 
Kristina Žutautienė ir sūnūs 
Irena ir Petras Zubai, 

Hamilton, ON 



Pasaulinis kolūkis? 
VILIUS BRAŽėNAS 
Rusijos klimatas, be abe

jo, paveikia maskvinių turistų 
galvoseną. Nereik.tų stebėtis, 
kad darbštieji milijonieriai 
"darbininkai" imsis naujų 
miglų skleidimo ir suras mig
losvaidžių taikinių. Nes reikia 
daug ką pridengti ir nuo daug 
ko dėmesį nukreipti. O mig
loje dėmesį visada galima nu
kreipti į tą patį visų raudonųjų 
perkūnijų žubolaidį-Vytautą 
Landsbergi. Jis yra sugadinęs 
apetitą ne vienam valdžios lo
vio jovalo srėbikui. Net yra iš
klibinęs Rytų ir Vakarų globa
listų statomos pasaulinės val
džios piramidės pastolius. 

Niujorke yra centrinis Va
karų globalistų privatus klu
bas - Užsienio reikalų taryba 
(CFR), kuri apuosto kylančių 
valstybių vadovus. Po to yra 
sprendžiama, ar juos remti ar 
ne. Kalbėdamas CFR būsti
nėje V. Landsbergis prasitarė 
apie planus atstatyti nepri
klausomą Lietuvą TAUTI
NIAIS pagrindais. (Ne kos
mopolitiniais .•. ). 'Thi neužtik
rino jam paramos daugelyje 
Vakarų sostinių. Lietuvos pa~
riotų vėl išlaisvinta TAUTINE 
Lietuva pridarė daug bėdų 
globalistams. Jiems tenka iš 
naujo lipdyti pasaulinę tironi
ją. Ne gana, kad "Landsbergis 
sugriovė kolūkius". Pakirsda
mi pakinklius (Kovo 11-ją) ry
tiniam globalistų partneriui -
SSRS, lietuviai, gal to ir neži
nodami, pristabdė PASAULI
NIO KOLŪKIO - globalinės 
vyriausybės formavimo proce
są. 'Fad ir Landsbergis, ir tau
tiškai nusiteikusi lietuvių tau
ta turi suprasti, kad yra užsi-

traukusi ne tik Maskvos, bet 
ir daugelio kitų "demokrati
nių" sostinių nemalonę. 

Džiaukimės Nepriklauso
mybe ir laisvėmis. Tu.i geras 
paskatas dar ryžtingiau nau
doti turimą laisve; visuomeni
nei ir politinei veiklai. Kad 
baigus sutraukyti dvasinės 
okupacijos grandines. Kad už
tikrinus laisvę mūsų vaikams 
ir vaikaičiams. Juk aišku, kad 
iš tautų, suvarytų į PASAULI
NĮ KOLŪKĮ, kaip ir iš ūki
ninkų suvarytų į sovietinius 
kolūkius, būtų atimta visa, kas 
brangiausia. šiuo atveju tau
tos prarastų daugiau, negu tik 
savų valstybių suverenitetą. Iš 
jų būtų atimta tautinė kultūra, 
istorija, tikėjimas, šeimos ne
liečiamumas, teisė i vaikų 
auklėjimą ir pagaliau protėvių 
kalba. 

Niekas kitas neatliks už 
mus mūsų tautinės pareigos, 
kokia maža ar didelė ji bebū
tų. Kiekvieno mūsų atsalto
mybė yra gelbėti savą tautą 
nuo sunaikinimo. Mes nesa
me vieni toje kovoje. Ir kitose, 
net didžiosiose tautose, kyla 
pasipriešinimas "vadų" ("Ju
do ožių") melagingiems san
dėriams, atimantiems iš tautų 
teisę apsispręsti, kokios ES 
jos nori. 

Ar nori likti tokioje ES, 
kuri buvo pristatyta ją kuriant 
ir Lietuvai į ją stojant: tautų 
solidarumas, palengvinta pre
kyba, suverenitetas? Ar leisti 
eurais papirktiems tautų va
dams, neatsiklausus tautų va
lios, susidėjus su briuselekra
tais, paversti ES į "Europinį 
sovietą", kaip 2akopą į PA
SAULINĮ K.OLUKĮ? 

Naujoji seimo dauguma 
pirmu savo darbu apsiskelbė 
padarysianti valstybės būklės 
reviziją, kad žinotų nuo ko 
pradėti ir kuo užbaigti valsty
bės krizę. Argi nekeista, kad 
dešinė nežino, ką daro kairė? 
Tuip ir A. Kubilius, buvęs 2K 
dešinysis partneris, buvęs 
opozicijos seime vadovas. 'lbs 
sudvigubintos pareigybės da
bar ir trukdo A. Kubiliui: jei 
jis 2K dalyvis, tai jis atsakingas 
už mažumos vyriausybės su
darytą krizinę padėtį. Jei jis 
opozicijos vadovas - tai minti
nai turi žinoti Lietuvos būklę. 

Bet, jei per rinkimų kam
paniją "nusibantė" visos žinios 
- galime padėti: pirmoje eilėje 
- pripažinti LEO LT neteisėta 
bei pradėti jos ydų tyrimą. 
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stiprios sveikatos 

• 11/!U.lahJ 

Antra - pabandyti "suveržti 
diržus" kam jau per kraštus 
pilasi. Ir trečia - atsisakyti 
komforto planų ir tarptauti
nių karų ••. Susiveržti diržus 
liepė ir D. Grybauskaitė. Ir 
tuo netikėti negalima - juk jai 
patikėti tvarkyti visi ES finan
sai. 1hi 27 valstybių, 492 mili
jonų gyventojų, bendri pinigai 
- šimtai bilijonų eurų. Tvarko 
vis i Lietuvą pasidairydama. 

Tu.čiau prieš metus mūsų 
komisarė "karštaltoše" buvo 
pavadinta G. Kirkilo už tai, 
kad toji papriekaištavo už Eu
ropos sąjungos skirtų lėšų Lie
tuvai neisisavinimą. Susitiko 
ji su visais, kuo tik galima- su 
signatarais, ministeriais ir par
lamentarais, prezidentu ir po
litikais, bet - veltui. Reikalai 

taip ir nepajudėjo iš vietos. 
Lietuva galgi pirmą ir pasku
tinį kartą gavusi materialinę 
pagalbą, negalėjo ja pasinau
doti pilnai. Premjeras gynėsi 
ir tik žodžiais "taisė" padėtį 
bei kaltino seimą, trukdžiusį 
jam dirbti, pasaulinę infliaciją 
ir visus. Tik ne save. 1bkia vy
riausybė, komisarės nuomo
ne, privalėjo atsistatydinti -
bet neatsistatydino. Ir toliau 
akivaizdžiai smukdė Lietuvą, 
stūmė į bankrotą ir greitino 
infliaciją. Tuo pačiu metu taš
kydama mokesčių mokėtojų 
pinigus prabangos reikalams 
- tai yra puotaudami maro 
metu, - kaip kad įvardijo D. 
Grybauskaitė. 

Dr. Riita Gajauskaitė, 
kriminologė 
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SVEIKINAME 

visus draugus ir pažįstamus 

ŠV. Kalėdų proga 
ir Linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės 

Naujaisiais metais -

~~~~~~~~~~~~~~ 

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus 

šv. I<alėdų ir 

Naujų metų proga 

LINKSMŲ 

šv. ~(ėdų 
ir laimingų bei sėkmingų 

Naujų metų 
linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai 

Sveikinam 

su šv. ~ėdomis 
visus gimines, draugus ir 

pacientus, linkėdami 

sveikų bei sėkmingų 

(}laujų metų -
Dr. Stasys ir Aldona Oubickai 

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 

ir linkime džiugių bei laimingų 

NAUJŲ METŲ -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičienė 

Pažįstainas ir nepažįstainas Vilnius 
S. Katkauskaitės pokalbis su knygos ''Vilnius: City of Strangers" 

autoriumi dr. Laimonu Briedžiu* 
Atrodo, apie daugelio mūsų mylimą miestą Vilnių žinome beveik viską 

arba bent labai jau daug. Bet užtenka paskaityti neseniai išleistą Laimono 
Briedžio knygą ''Vilnius: City of Strangers" pajunti, kad tau atsiveria dar neži
nomi šio mi.esto ir jo žmonių istorijos kloda.i. 

Dr. Laimono Briedžio knyga - paremta disertacijos darbu geografijos 
mokslu daktaro lajpsniui gauti. Su knygos autoriumi susitikau Toronte, kur jis 
neretas svečias. Cia gyvena autoriaus močiutė Jadvyga Dragūnienė. Jauno 
mokslininko gyvenimas, sakyčiau, biidingas šių laikų jo bendraamžiams. Gimė 

ir augo Lietuvoje, pasirinko studijas Vilniaus universitete, vėliau atvyko į Kanadą ir tęsė mokslą 
Vanlatveryje ir Toronte. 

SK: Kaip pristatyti Jus mūsų skaitytojams: 
geografas, istoriluu ar rašytojas? 

L. Briedis: Turbūt, viskas kartu. Visi šie 
trys dalykai man labai artimi, tik dabar gal 
daugiau laiko skiriu rašymui. Pradžia - nuo 
paprasto geografijos žemėlapio. Mano mylima 
močiutė ruošėsi išvykti į Kanadą, Throntą, kur 
jau gyveno senelis. Ji man, visai mažam vaikui, 
pasitiesusi žemėlapį ant stalo, parodė, kur yra 
Vilnius, kur - Kanada, kur ji važiuosianti. At
rodė, be galo toli. Tuda nė vienas iš mūsų ne
nujautė, kad šita akimirka nulėmė labai svar
bius mano pasirinkimus. Nuo šio įvykio susi
domėjau žemėlapiais ir geografija. Baigęs vi
durinę mokyklą svarsčiau, kur studijuoti, vis 
dėlto pasirinkau istoriją. Greitai pasitaikė gali
mybė atvažiuoti į Kanadą Tuip ir atsidūriau čia. 

SK: Kodėl Vilniaus istoriją pasirinkote .ravo 
mokslinio darbo tema, kuo ji galėjo sudominti 
kanadisčiw:, Jūsų mokslinio darbo vadovus? 

L. Briedis: Visų pirma, esu pats vilnietis, 
čia užaugau ir jaučiuosi labai savas. Visad bu
vo įdomi šio daugiaspalvio miesto istorija, 
kuri tikrai dar nėra iki galo atskleista. Joje yra 
dar nemažai slėpinių. Kanadiečiai, kurie rėmė 
ir skyrė lėšų mano tyrinėjimams ir knygos lei
dybai, apie Vilnių, aišku, žinojo nedaug. Bet 
pavyko sudominti mano darbo vadows ir kon
sultantus ne kartografine šio miesto vieta, bet 
kaip tam tikros kultūrinės erdvės Vidurio Eu
ropoj e patirtimi, kuri nesvetima ir Kanadai. 
Vilnius visada buvo daugiatautis, daugiakultū
ris miestas, jame buvo savotiškos žydų, vokie
čių, rusų, gudų ir kitų tautų bendruomenės, 
kurios egzistavo viena šalia kitos ir tarsi sudarė 
tą vilnietišką daugiasluoksnę kalbinę, religinę 
ir kultūrinę mozaiką. O ji pasauliui išaugino 
daug iškilių asmenybių. Kanada irgi dau
giatautė, daugiakultūrė valstybė, tad Vtlni.aus 
patirtis gali būti įdomi ir pamokanti, supran
tama. 

SK: Apie Vilnių, jo kiemw ir gotikos bei 
baroko šventoves parašyta nemažai knygų, yra 
fotografijos albumų. Kq naujo apie lį miestą 
atmdote, rink4amas medžiagą knygai? 

L. Briedis: Mano pasirinktas Vtlnius - ne 
architektūros ir ne grynos istorijos studija. 
Kaip rodo pavadinimas, rašydamas apie Vilnių 
aš, pats būdamas vilnietis, bandžiau pažvelgti 
į miestą kitomis akimis - užsieniečių, atsitikti
nių lankytojų, kurių gyvenime vienaip ar kitaip 
šitas miestas tapo savotišku lūžiu ar likimine 
nba. Jie yra palikę nemažai liudijimų, tiesą sa
kant ne pačiame Vilniuje, kitur. Tuko po kruo
pelę rinkti Europos bibliotekose, Niujorke, 
Izraelyje, sklaidyti daug archyvinių dokumen
tų ir prisiminimų, laiškų. Buvo labai įdomu 
pažiūrėti į Vilnių jo lankytojų ar laikinų gy
ventojų akimis, tarsi pašaliečio žvilgsniu. Ma
no nuomone,Vilniaus, kaip žmonių bendrijos, 
vietą istorijoje labiausiai ženklina du labai 
svarbūs įvykiai. Tui 1812 m. Prancūzijos - Ru
sijos karas ir tragiškas žydų bendruomenės li
kimas II pasaulinio karo metais. Abu šie įvy
kiai dar tebegyvi miesto istorinėje atmintyje. 

Man asmeniškai visai netikėtai kitaip atsi
skleidė tas prancūzmečio Vilnius. Vartant at
siminimus, laiškus, įrašus dienoraščiuose išky
la visai kitoks, nelabai pažįstamas Vilnius, ne 
išaukštintas, bet fiziškai apčiuopiamas, tiesiog 
kūniškas. Prancūzams traukiantis Vilnių už-

plūdo jaunų vyrų karių būriai. Atsitolinę nuo 
sunaikinimo pavojaus, jie tiesiog pasinėrė į 
gyvenimo džiaugsmus tarsi gyventų paskutinę 
dieną, stengdamiesi paimti iš gyvenimo viską, 
ką jis gali duoti. O šalia vienuolynuose, bažny
čių prieangiuose, ligoninėse ar gailestingų 
miestiečių namuose, kartais tiesiog gatvėje 
daugybė mirštančių, sužeistųjų. Tuometinis 
Vilnius palyginti buvo nedidelis miestas; jame 
buvo viskas labai arti - didikų rūmai ir puo
tos, prabanga ir itin skurdi paprastų gyventojų 
buitis, lėbavimas ir mirtis. Nelygu kieno prisi
minimus skaitysi: visus atvykstančius stebino 
žydų gausa, rusai stebisi katalikišlrumu, pran
cūzams Vilnius atrodė rusiškas. Bet visi sutin
ka - pakankamai tolerantiškas miestas. 

Kalbantis su žydais Izraelyje, ar su gudais 
bei lenkais visada iškildavo vienas bendras 
bruožas. Jie galėdavo vaizdingai, su smulkme
nomis pasakoti apie gatves, kiemus, kur gy
venta Vilniuje, nesvarbu, kiek laiko praėję. 
Visi jie tvirtino "Vilniuje jautėsi namie". Ir 
šita Vilniaus dvasia skatino kūiybiškumą len-

Laimonas Briedis 

VILNIUS 
City of Strangers 

Laimonas Briedis. Vilnius: City of Strangets 
Baltos lankos, 2008 

kams ar žydams "litvakams", gudams, išaugi
no pasaulyje žinomus rašytojus, filosofus, 
švietfijus humanistus. 

Žinoma, geografiškai palyginus 16-17-18 
šimtmečius, matome: Vilnius buvo labiau atvi
roje erdvėje tarp Vakarų ir Rytų. Visos sienos 
tarsi nutolusios, jos nebuvo labai reikšmingos, 
tai iš dalies nulėmė ir miesto atvirumą. 

Dabartinis Vilnius tarsi suspaustas, jį supa 
labai maža erdvė. Jis jau kitoks ir savo dvasia 
- tai vartojama erdvė, nes jame gyvena žmo
nės, kuriems to miesto istorija, to miesto seno
sios gatvės, pastatai nieko nereiškia, tai tik ne
kilnojama nuosavybė. Dabartiniai vilniečiai 
gyvena Vilniuje, bet negyvena Vilniumi, su re
tomis išimtimis. Todėl ir atsiranda visokie 
statybos monstrai, atimama bendra miesto 
erdvė, modernūs svetimkūniai užgožia miesto 
senovę. 

SK: Ar sunku buvo rašyti apie Vilnių 
angliškai? 

Nukelta i 17-tą psl. 



TSIŲSTA PAMIN~TI 

DOMA.S YEUČKA.: KŪ· 
RnJINIS PALIKIMAS KOYO
JA.NČIA.I TA.UTA.l, rinktiniai 
raštai, dokumentai, literatūra; 
Lietuvos ir Lietuvos 1944 me
tų politinės tautinės išeivijos 
pedagogo,autoriau~švietitno 
ir kultūros veikėjo Domo Ve
ličkos (1906-1972) gyvenimui, 
darbams, darbų reikšmei pa
žinti šaltinių išrašų rinkinys ir 
platesnėms žinioms šaltinių 
rodyklė. Surinko, aptarė, re
dagavo ir išleido - jo atmini
mui, taip pat ir mokslo reika
lams - jo dukra Asta Korneli
ja Veličkaitė. Antroji knyga, 
518 psl. ir viršeliai, Čikaga, 
2007. Pirmoji tokios pat ap
imties knygą išleista 2006 m. 

Pažįstamas ir 
nepažįstamas ••• 
A1kelta iš 16-to psl. 

L. Briedis: Ir taip, ir ne. 
Aš gimiau ir augau Lietuvoje, 
bet esu Kanados švietimo sis
temos akademinis produktas, 
jei taip galima pasakyti. Anglų 
kalba turtinga savo išraiškos 
galimybėmis, tad gana buvo 
idomu rašyti apie miesto ir jo 
žmonių istoriją šia kalba, ieš
koti pačių geriausių žodžių ar 
išsireiškimų. Sunkumų atsi
rasdavo, kai reikėdavo apra
šyti daugumą dabar jau išny
kusių senovinių daiktų bui
tyje. 

SK: Jūsų ateities planai? 

L. Briedis: Norėtųsi dar 
tęsti šią istorinio Vilniaus 
temą, nes, kaip mačiau, dar 
tebėra daug nežinomų dalykų. 
Dabar bendradarbiaujant su 
Valstybiniu tautosakos ir lite
ratūros institutu norime su
kurti tinklalapj, kuriame galė
tume kaupti ir kitų žmonių 
atsiminimus ar nuorodas apie 
informaciją mums rūpima te
ma, kurti vadinamojo impe
rinio Vilniaus paveikslą. 'Dli 
darbas, kurio užtektų dauge
liui metų. 

Ačiū už pokalbi. 
•Pastaba: Dr. Laimono 

Briedžio knygą : "Vilnius: City 
of Strangers"galima umsakyti 
www.amazon.com, ieškant jos 
pagal pavadinimą arba auto
riaus (Laimonas Briedis) pa
vardę. 

~uoširdžiai sveil<iname 
visus rėmėjus bei lietuvius, 

gyvenančius arti ir toli 

šv. CJ\b.LĖDŲ ir 

~aujųjų metų proga 
ir linkime sveikatos, stiprybės 

ir Dievo palaimos -

šv. Jono kapinių valdyba 

sūnų Romą, dukrą Daną su šeimomis, 
dukterėčią Vidą Baltrušaitienę , 

dr. Liudą Kumeliauską su šeima, 
draugus ir pažįstamus su 

šv.~lėdomis 
ir linkime laimingų bei sėkmingų 

O CJ'laujųjų metų- ~ 
Elena ir Pranas Krilavičiai, Delray Beach, FL. 
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; . Sveikiname ; 
Į su šv. Kalėdomis Į 
.- ir linkime sveikų „ 
l~.:. -1 bei laimingų l 
„ .~ „ ! Naujųjų metų ! 
"" giminėms, draugams ir "" t ~ pažįstamiems - t 
\ Mount Hope, Ont. Janina ir Vytautas Svilai t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ ' 

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
linksmų bei sėkmingų 

~ visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkiu 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų-

~~~~~~~~~~~ 

Link,smų šv. 1(afėių 
ir faimiTZĮJų :Naujųjų metų 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems l inki -

G. Slabosevičienė ir sūnus 
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__ ..... , KANADOS ĮVYKIAI , ..... __ 

Naujas liberalų vadovas 
Atsistatydinus liberalą 

partijos vadovui S. Dion, jo 
paveldėtoju tampa M. Igna
tieff. Daugelio nuomone, jis 
labiausiai atitinka visų lū
kesčius ir galėtų vadovauti 
koalicinei vyriausybei, jei S. 
Harper bus pareikštas nepa
sitikėjimas. Liberalų partija 
telkia savo narius ir aktyvistus 
būsimosioms permainoms. Iš 
pat pradžių Bob Rae prieši
nosi vadovo skyrimui atstovų 
susirinkime, tačiau vėliau jis 
pritarė M. Ignatieff kandida
tūrai. M. lgnatieff yra l.anb
tesnės politikos šalininkas. 

Sostinė Otava švyti viso
mis šventinėmis spalvomis, 
tačiau parlamento rūmų lan
gai tamsūs. Norėdamas už
kirsti kelią opozicijos NDP, 
Kvebeko bloko ir liberalų 
triumviratui ir jų galimai 
koalicinei vyriausybei, mi
nisteris pirmininkas S. Har
per buvo priverstas kreiptis į 
gen. gubernatorę, kad pagal 
įstatymą būtų sustabdytas 
parlamento darbas iki sausio 
26 d. Per tą laiką konservato
riai pasiryžę pakeisti planus. 
Siūlydami bendradarbiauti, 
jie rengia vyriausybės eko
nominę programą, kuri pa
tenkintų daugelio poreikius. 
Pirmieji konservatorių siūly
mai sukėlė nepasitenkinimą 
dėl per mažos finansinės pa
ramos automobilių ir miško 
pramonėms, streikų riboji
mo ir atimamos federacinės 
vyriausybės pagalbos politi
nėms partijoms. 

Jean Charest, dabarti
nis Kvebeko liberalų vyriau
sybės ministeris pirmininkas, 
i provincijos istoriją įeis kaip 
antras vadovas, laimėjęs tre
čiąjį iš eilės įgaliojimą vado
vauti vyriausybei (pirmasis 
Duplessis -1944 m). Šiuose 
rinkimuose J. Charest šiek 
tiek sustiprino turėtąją dau
gumą. Per šiuos provincijos 
rinkimus persitvarkė visa 
provincijos partijų sistema. 
Oficialia opozicija tampa 
Kvebeko partija, laimėjusi 
51 vietą. Pauline Marois -
ne tik pirmoji moteris, par
lamentinės partijos, bet ir 
opozicijos vadovė. Iš politi
nės veiklos dingsta dar nese
niai sukurta partija Action 
Democratique ir jos įkūrėjas 
bei vadovas Mario Dumont. 
Ji laimėjo tik 7 vietas - ne
pakankamai, kad būtų parla
mentinė partija. Vadovas jau 
rinkimų pabaigoje pareiškė 
paliekąs politiką. 

Metams baigiantis, liūd
na statistika p~ėta karo 
eiga Afganistane. Čia žuvu
siųjų skaičius jau pasiekė ly
giai 100 karių. Kanadiečiai 
jautriai pažymi šias netektis, 
atiduodami pagarbą žuvu
siems, užjausdami artimuo
sius. Kartu vis dažniau ir vie
šiau keliami klausimai ir siū-

lymai greičiau užbaigti kari
nę misiją Afganistane, gyny
binius veiksmus pakeičiant 
atstatomaisiais darbais ir hu
manitarine veikla. Ministeris 
pirmininkas S. Harper yra 
pareiškęs, kad Kanados ka
riai Afganistane pasiliks iki 
2011 metų. 

Kanada pesirooiu5i kreip
tis i Pasaulio prekybos orga
nizaciją (WrO), kad padėtų 
spręsti nesusipratimus su 
JAV. Kongresas priėmė įsta
tymą, kad pirkėjams būtų 
aiškiai nurodyta gaminio kil
mė. Jei rašoma "Pagaminta 
JAV" - tai turi būti tik vieti
nės kilmės produktai. Kana
dos gyvulių augintojai, buvę 
pagrindiniai mėsos tiekėjai, 
JAV dabar negali parduoti 
savo gyvulių. Mėsos perdir
bimo įmonės jų nenori pirk
ti, nes įvežtiniams galvijams 
reikalingos atskiros techno
loginės linijos ir negalima 
rašyti, kad gaminys paga
mintas JAV. Iš 28 perdirbimo 
įmonių tik 5 šiek tiek super
ka kanadiečių galvijus, bet 
mažesnėmis kainomis, arba 
tik tuos, kurie gimę Kana
doje, bet užauginti JAV. Ka
nados gyvulių augintojai pa
tiria daug nuostolių, o tokia 
tvarka prieštarauja laisvos 
prekybos principams. 

Utėja ne tik ekonomi· 
ka. žemės planeta irgi suka
si šiek tiek lėčiau apie savo 
ašį. Tudėl nuo 1972 m. nu
spręsta kas keleri metai pri
dėti prie dabartinio laiko 1 
sekundę. Tu.d šiemet pasku
tinę gruodžio dieną tarp 
6:59:59 ir 7 v.v. visiems ato
miniams laikrodžiams bus 
pridedama 1 sekundė. Pagal 
atominius laikrodžius savo 
laiką derina pasaulio vers
lininkai, skaitmeninių tech
nologijų gamintojai. Auto
matiškai pagal juos savo lai
ką tiblina nešiojamųjų tele
fonų ir kompiuterių sistemų 
operatoriai. 

Indėnų kultūros žinovai 
ir švietėjai išleidžia pirmajį 
vienos indėnų kalbos žodyną 
Passamaquoday Maliseet. Pir
mosios tautos kalbų tyrinė
tojai N. Brunswick provinci
joje ir Maine valstijoje (JAV) 
kruopščiai rinko išsireiški
mus ir žodžius beveik 30 me
tų. žodyno sudarytojai pasi
rūpino, kad būtų užrašyti ir 
išsaugoti ateičiai reti dau
giau kaip prieš šimtmetį var-
toti. „ dži' . ad' . . Š' zo at, pavm1ma1. 1s 
žodynas su 18,000 maliseet 
kalbos žodžių turi platesnę 
paskirtį. Tui maliseet genties 
istorija, kultūra, savimonės 
studija. Pirmieji su žodynu 
susipažinti turės progos pir
mosios tautos atstovai New 
Brunswick, Woodstock ir 
Fredericton St. Mary rezer
vatų indėnai. SK 

r~-~A~~.,.-~A--~A--~A-, Kūčių valgių 

'N • t ,_.. . ~ .-·:.;. l Pasitikdan? šventas. Kalė-' a UJ Ų me Ų . tĮ , ... , l das, Earagaukime Kūčių val-
.it švenčių proga sveihiname ·· ·„ · t.1.- a_ gių: ~imiai - Dievo ~o~os 
'l gimines, Toronto duasišhius ff ManJOS ašaros; Gruce - VISO· l draugus bei pažįstamus - ' Bronė_ Maziliauskienė ~\ kių grūdų mišinys-visokerio
'l Ina tr lan Kavanagh t1 pos laimės simbolis; Kviečiai 
~v-~v-.....,...v.-~v-~v.-.... v_. -derlius, skalsa, pilni aruo-
.U:fi~~H~~~~N~~~ dai; Medus - sveikatos, švie

Su sv. čKg[ėdotnis 
sveikiname visus gimines, 

d raugus ir pažįstamus, taip pat 

"Lithuanian Athletic Club" 

žaidėjus, tėvus ir trenerius, 

linkėdami sveikų, sėkmingų 

~ujtĮmettĮ-
Žiba, Stepas, Alena, Aras lgnatavičiai 

ir Birutė lgnatavičienė 

615 Main St. E. 
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303 

Alan Macdonald, 
Assistant Manager 

195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7452 

Richard Kranstz, 

sos, išminties šaltinis; Baravy
kai su kanapių aliejumi - miš
ko žmonių palaima, Dievulio 
dovana, išberta iš gausybės 
rėčio; Duona ant ajerų - kvie
tinis, grikinis pyragas - stipry
bės, gyvybės simbolis. Iš ko iš
kepta duona, pyragas, tų javų 
derlius bus gausus. Ajerai ap
saugo duoną, kad nelabasis 
jos nepagrobtų; Obuoliai -
simbolizuoja Rojaus medį, 
Adomo ir Ievos nuodėmę; 
Žuvis (lydeka, pamary-lašiša, 
ungurys, žiobrys) - stebuklin
gas žvejų valgis. Thi Kristaus 
dosnumo išraiška, primenan
ti, kad Viešpats pripildė Si
mono tinklus. Dar didesnis 
stebuklas - dviem žuvim ir 
penkiais kepaliukais duonos 
pamaitino minią alkanųjų; 
Kačiukai (sližikai, parpeliai) -
tai meilės, vėlių (seniau ant 
Kūčių stalo mirusiems palik
davo vaišių, kurios "dūšelių" 
pavidalu iš Paukščių tako nu
sileisdavo žemėn) duona, 
šventos vaišės. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

{prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kulie!Hus 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai! jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Svarstybos 
• apie save ••• 

Atkelta iš 12-to psl. 

Rima 'Žmlaitytė-lh Iuliis 
atsakydama į komentarą, kad 
dabar atvykstantieji iš Lietu
vos neatsiveža su savimi lietu
vybės, kad jie kažkaip ją pra
radę, pabrėžė, kad "ne visi 
mes buvome sugadinti sovie
tiniu laiku - mes atsivežėme 
su savimi Nepriklausomybės 
orą! Mums buvo nelengva iš
laikyti lietuvybę po sovietais, 
bet mes ją išlaikėme", dažnai 
pastatydami savo asmeninį 
saugumą ar net gyvybę ant ri
bos. Buvo daug padazyta slap
ta. 

Irena Ehlera siūlė per
orientuoti žodį "nauda" į 
"vertybę' - ar vertiname lie
tuvybę? Kalba lieka kaip "lie
tuviškumo" ženklas. Išėjus iš 
organizuotos lietuviškosios 
bendruomenės, iš šeštadieni
nės bei kursų, pasijuto likusi 
viena su savo lietuvių kalba. 
Klausia, kodėl nesteigiame 
lietuviško skaitymo būrelių 
socialiniu pagrindu? Nepra
raskime žavesio lietuvių kal
bos turtingumu - kur anglų 
kalboje yra 3 mažybinės žo
džio formos, lietuvių kalboje 
tam pačiam žodžiui randama 
net iki 114111 Tai didelis kal
bos lobynas! Dėl to verta ją 
išlaikyti. 

Leonas Ehlers pasisakė, 
kad buvimas lietuviu praturti
no ir praplėtė jo pasaulėžiūrą. 
Jis teigė, lietuviai kitaip skaito 
pasaulio istoriją ir ją pilniau 
supranta. 

Alvydas Saplys apgailesta
vo dėl tėvų, kurie, atvežę savo 
vaikus į šeštadieninę lituanis
tinę mokyklą, išleisdami juos 
iš mašinos su jais atsisveikina 
angliškai ir suėję su savo drau
gais mokyklos kieme tarp 
savęs kalba angliškai. Džiau
gėsi aktyviu "trečiabangių" 
prisijungimu prie "Kretingos" 
jaunų šeimų stovyklos praeitą 
vasarą, nes jų dėka, visa sto
vykla buvo priversta kalbėti 
lietuviškai Jų atvykimas i Th
ronto lietuvių bendruomenę 
- tai lyg "dovana lietuvybės 
išlaikymui čionai". 

Angelė Ambrozaitieni pa
sidalino įdomiu išgyvenimu 
dirbant lietuvių senelių slau
gos namuose. Proto pajėgu
mams nykstant, žmogus su
grižta į savo pirmąją kalbą. 
Dirbdama slaugos namuose 
pamatė, kaip lietuvių kalba 
suaktyvina nykstančius proto 
pajėgumus ir suprato lietuvių 
kalbos svarbą. 

Tuo baigėsi įdomi vakaro
nė. Iškeltų klausimų bei min
čių dėka, simpoziumo dalyviai 
bei klausytojai nenustojo 
besišnekučiavę prie kavos 
puodelio. 

PAREMKITE Tivism ~ 
riu.s auka ar prbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. 

Iš anksto dėkingi -
Tl. leilėjai 

Gerry Lougheed Jr. -F.D. 

Gus Adam - F.D. 
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Gerry Lougheed Sr. -F.D. Marguerite Lougl1eed 
Cofounder 1929-2006 

KALĖDŲ 

DŽIUGESYS 

Palaiminta taika 
Neblėstanti viltis 

KiJni meilė artimui 

Tebūna Jūsų šių 

Ka.lėdų dovanos 

Mari e Marcotte - F. D. James Ranger- F.D. 

Emily Shepherd- F.D. Pamela Taylor- F.D. 

Geoffrey Lougheed- F. D. 

Richard Marle! - F.O. 

&tie 2~~&~ g-EPtaĮf 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

"People Caring for People" 
1952-2008 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~C3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų ................ . 1.25% Taupomoji sąskaita 0.10% 
180-364 dienų ............. . 1.25% Kasd. pal čekių sąskaita 
1 metų ............................. . 1.75% 
2 metų ............................. . 2.25% Amerikos dolerių kasd 
3 metų ............................. . 2.50% palt1k. taupymo sąsk 0.10% 
4metų ............................. . 2.75% Amerikos dol. GIC 
5 metų ............................. . 3.00% 1 metų term. ind. ........... 1.25% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP IRRRIF 

2.25% Asmeninespaskolas 
2.50% nuo .................................... 6.00% 
3.00% Sutarties paskolas 
3.50% nuo .................................... 6.00% 

3.75% Nekilnojamoturtopaskolas 
4.00% 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų .............................. 5.25% 

Atviras, kintantis ......... 1.50% 2 metų ...... ........................ 5.40% 
1 metų .............................. 3.50% 3 metų .............................. 5.55% 
2 metų.............................. 3.85% 4 metų .............................. 5.90% 
3 metų.............................. 4.25% 5 metų .............................. 6.0So/o 
4 metų ······························ 4.40% Su keičiamu nuošimčiu 
5 metų .............................. 4.50% 1 2 3 5 ooo~ --------------1 , , metų ..... „.„.„ •. „.„.„.„. • , o 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

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 - 1 :00 
8:30-12:45 Fax: 416-532-4816 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fa~ 9 05-566-1554 

DARBO LAIKAS: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadie niais 

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

9:00 -12:00 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 

(SPECIAL GIC*) 
NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS 

~ 1 METŲ 
~ 2 METŲ 
;t, 3 METŲ 
~ 4 METŲ 
i 5 METŲ 
•metų pabaigoje nemo 

Sudėtinių palūkanų 
įplauka 

3.50°/o 3.50°/o 

3.750/o 3.82°/o 

4.000/o 3.16°/o 

4.25°/o 4.53°/o 

4.35%> 4.750/o 

e ~~8~~ COf P. BROKERAGE· 

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

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

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

' lndependenUy OJ;ned and Operated, REALTOR» 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street We t 

(prie naujos '/'A RAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
lCI. (4 16) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per ./6 metus Jūsų sutelktas ./.94 min. dol. Fondo 
pagiindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

R;ištlnės d;irbo v;il;indos: plrm;id. Ir trečl;id . nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefon;is ;its;ikom;is nuo plrm;id. Iki penkt;id. t;irp 9 v.r. Ir S v.p.p. 

lšr;išome p;ikvlt;ivlmus ;itleldlmul nuo p;ij;imų mokesčių. 

LEDAS REFRIGEAAT10N 

AIR CONDITIONINO & HEATINO 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. gruodžio 3 d. ir 17 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU j Vilnių 

2008 m. gruodžio 3 d. ir 17 d. 
Visi paketai turi būti į mūstĮ pagr. raštinę 
PRIST/\TYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

8'.)00* s300* 
ųoff fo r 1 pa rcel off 

coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o 1ce. 

:rEmNIN ŽINIOS 

• Nors į SAAT kandidatų 
siūlymo terminas baigėsi gruo
džio l d„ SAAT nominacijų 
komisija pratęsė kandidatų 
siūlymo laiką iki 2009 m. sau
sio 12 d. Kandidatų anketą ga
lima rasti Š. Amerikos ateiti
ninkų tinklalapyje ww.ateitis. 
mg. Prašome užpildytą anke
tą atsiųsti iki naujai pratęstos 
datos- sausio 12 d. Norint dau
giau informacijos kreiptis i 
SAAT nominacijų komisijos 
narę Loretą Grybauskienę tel. 
708 349-7428 arba el.pašto 
adresu: Vlasr@aol.com. Sky
riams nepriklausantiems ir 
norintiems dalyvauti balsavi
me siųsti savo adresą iki sau
sio 12 d. SAAT nominacijos 
komisijos nariui Kaziui Raz
gaičiui, 7 Arthur Rd., Rose
mont, PA 19010, tel. 610 527-
1122, el.pašto adresas: kazys 
@op. net. Kurių adresai yra 
pasikeitę nuo praeito balsavi
mo (2006 m.), prašomi taip 
pat siųsti naują adresą Kaziui 
Razgaičiui. 

SAAT nominacijų komi
siją sudaro: dr. Loreta Gry
bauskienė, Kazys Razgaitis, 
Nijolė Balčiūnienė. Inf. 

nr~ ... „v FOUR SEASONS 
KJ"./'l'ITI~ REALTY LIMITED 

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

Par<luo<lant, perkant 
ar tik dėl informacijo> 
apie namu~. va~rna

mius. ūkius, žemes 
Wasagos, tayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



8-0 SPORTAS 
LIETUVA - LATVIJA 

Toronto baltiečių vyrų ledo ritulio~ v .,. 

VARZVBOS -
ŠELPTI LABDAROS IR KRISTUS DARZ 

SLAUGOS NAMAMS 

2009 m. sausio 4, sekmadienĮ, 5-6 v.p.p. 
George Bell Arena (215 Ryding Ave .) 

Visas pelnas skiriamas lietuvių ir latvių slaugos namams 

Įėjimas - laisva auka (siūloma po $1 O suaugusiems) 

Po rungtynių renkamės "Lokyje" 

torontoklevolapai.blogspot.com "TORONTO KLEVO LAPAI" 

r: "Lithuanian Athletic Club" 1 

Prisikėlimo parapijos 
sporto klubas "Aušra" 

SVEIKINA VISUS NARIUS IR RĖMĖJUS SU 

šv. ~lėdom ir c.r{aujaisiais metais 

www.ausra.net 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Europos taurės krepši

nio varžybose nesėkmę patyrė 
Vilniaus "Lietuvos ryto" klu
bas. Vilniečiai antrojo rato E 
grupės rungtynėse išvykoje 
rezultatu 83:94 pralaimėjo 
Las Palmas "Gran Canaria 
Kalise" (Ispanija) komandai. 
Dvejas rungtynes pralaimėję 
vilniečiai patyrė dar vieną 
smūgį, Europos taurės varžy
bų trečiojo rato rungtynėse 
išvykoje rezultatu 66:76 nusi
leidę Mariupol "Azovmaš" 
(Ukraina) klubui. Negeresnį 
pasirodymą ULEB Eurolygos 
krepšinio varžybose pratęsė 
Kauno "Žalgirio" komanda. 
B grupės rungtynėse žalgirie
čiai išvykoje rezultatu 93:100 
pralaimėjo Sienos "Monte
paschi" (Italija) klubui ir pa
tyrė septintą nesėkmę iš eilės. 

•Antrąją nesėkmę FIBA 
Europos Iššūkio taurės krep
šinio varžybose patyrė vienin
telė Lietuvos atstovė "Šiau
lių" komanda. Šiauliečiai iš
vykoje rezultatu 82:96 pralai
mėjo D grupės pirmūnams -
Hertogenbos "Eiffel Towers" 
(Olandija) krepšininkams. 

• Du pajėgiausi Lietuvos 

klubai - šalies čempionas 
Kauno "Žalgiris" ir vicečem
pionas Vilniaus "Lietuvos ry
tas" - sostinės "Siemens are
noje" tarpusavyje susigrūmė 
jau trečią kartą šį sezoną (du 
kartus BBL lygoje). Tai buvo 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) pirmenybių reguliario
jo sezono pirmosios tarpusa
vio rungtynės, kuriose perga
lę rezultatu 75:64 iškovojo 
kauniečiai. 

• 21-osiose tarptautinėse 
sportinio ėjimo varžybose Ispa
nijoje "Espada Toledana" 5 km 
nuotolyje lietuvė Sonata Mi
lušauskaitė užėmė pirmąją vietą. 

• Klaipėdos universiteto 
seortinių šokių klubas (SŠK) 
"Zuvėdra" po trejų metų per
traukos vėl tapo Pietų Ameri
kos šokių ansamblių pasaulio 
čempionu. Austrijoje vykusių 
pirmenybių baigmėje "Zuvėd
ros" pirmosios komandos šo
kėjai tik minimalia persvara 
aplenkė čempiono titulą gy
nusį Bremen "Grun-Gold
Club" (Vokietija) kolektyvą ir 
ant aukščiausio pasaulio pir
menybių laiptelio pakilo jau 
šeštąjį kartą. VP 
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Labdaros fondo žinios 

Nuotraukoje iš kairės: Alvinas K.išonas - "Klevo lapai" kapitonas, Leonas Radzevičius - Labdaros 
pirmininkas, Edvardas Ginčauskas - "Klevo lapai" kapitonas, Janis Niedra - "The Kristus Darzs 
Foundation" pirmininkas, Petras Brivinš - "Toronto Latvija" kapitonas 

• Gruodžio 10 d. Latvių slaugos namuose 
(The Kristus Darzs Foundation) Toronto lie
tuvių ledo ritulio klubo "Klevo lapai" atstovai 
įteikė Labdarai $890 čekį, kuris yra lietuvių 
slaugos namams skirta dalis iš pajamų, gautų 
per klubo "Klevo lapai" "Charity game" su 
latvių ledo ritulio komanda praeitą žiemą. Tą 
dovaną dar papildė "Klevo lapo" žaidėjai sa
vo $360 auka. Nuoširdus ačiū "Klevo lapai" 
klubui už jų iniciatyvą labdaringoje veikloje ir 
jų gražų bendradarbiavimą su broliais latviais. 
Kitos tų dviejų komandų rungtynės labdaros 
tikslams bus sausio 4 d., 5 v.p.p., George Bell 

arenoje, Toronte. 
Visos gautos pajamos už bilietus ir aukas 

vėl bus padalintos latvių ir lietuvių slaugos 
namams. Žaidėjai kviečia visus gausiai daly
vauti. 

• Susitikimas Latvių slaugos namuose 
buvo koordinuotas kartu su "Kristus Darzs" 
Executive Committee posėdyje, į kurį buvo 
pakviestas ir Labdaros pirmininkas. 

Buvo aptarta, kaip dar praplėsti ryšius 
tarp lietuvių ir latvių slaugos namų, pasidali
nant patirtimi ir koordinuojant sąntykius su 
Ontario sveikatos ministerija. Inf. 

Algirdas Bielskus išėjo į pensiją 

Dalis svečių sporto veterano Algirdo Bielskaus pagerbime Klyvlande 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Ilgametis ŠALFASS sek
retorius Algirdas Bielskus 
š.m. rugsėjo 28 d. atšventė sa
vo 86-ąjį gimtadienį. Ta proga 
Slovėnų globos namuose, ku
riuose dabar sukaktuvininkas 
gyvena, buvo susirinkę dau
giau nei 30 jo artimesnių 
draugų bei pažįstamų. A. 
Bielskus, be kitų dovanų, g,avo 
marškinėlius su užrašu "Zai
bo karalius", mat daugiau nei 
50 metų jis praleido Klyvlan
do LSK "Žaibo" klubo greto
se. Dirbo atletikos bei tinkli
nio treneriu, buvo klubo val
dybos narys. 

A. Bielskus ėjo ir lietuvių 
sporto vadovybės Šiaurės 
Amerikoje gen. sekretoriaus 
pareigas, dalyvavo ir lapkričio 
15 d. Klyvlande vykusiame 
ŠALFASS suvažiavime. Dėl 
pablogėjusios sveikatos su
stabdė savo veiklą. Į ŠAL
FASS vadovybę išrinktas Niu
jorko Lietuvių atletų klubo 
pirmininkas S. Kavaliauskas, 

o A. Bielskus joje turės "Ex 
officio" titulą. A. Bielskus yra 
parašęs tūkstančius aplinkraš
čių sporto klubams, pavieniams 
asmenims bei spaudai. Jo 
nuopelnai yra nelengvai įsi
vaizduojami ir, atrodo, ne
daug kas sugebės tai atlikti. 

Sportuoti A. Bielskus 
pradėjo Kauno "Aušros" gimna
zijoje. Tada domėjosi dailiuoju 
čiuožimu. 1938-aisiais jauna
sis Algirdas tapo Kauno jau
nių dailiojo čiuožimo čempio
nu. Tuo metu jis priklausė 
Kauno "Perkūno" sporto klu
bui. Po 11 Pasaulinio karo dir
bo lietuvių sporto klubo Ro
senheime (Vokietijoje) leng
vosios atletikos ir tinklinio 
treneriu, pats aktyviai spor
tavo ir buvo klubo pirminin
kas. Baigęs kūno kultūros mo
kytojų ir sporto instruktorių 
kursus, jis dirbo kūno kultūros 
mokytoju Rosenheimo stovyk
los lietuvių progimnazijoje. 

JAV A. Bielskus dalyvavo 
Braklino lietuvių atletų klubo 

veikloje, o persikėlęs į Klyv
landą, buvo "Žaibo" klubo 
narys ir veikėjas bei Vidurio 
Vakarų sporto apygardos pir
mininkas, vadovavo laikina
jam FASK'ui, o vėliau - ŠAL
FASS. Ilgiausiai dirbo šios or
ganizacijos gen. sekretoriumi 
(iki š.m. lapkričio 15 d.). 

A. Bielskus buvo vienas 
iš Baltiečių sporto federacijos 
steigėjų bei ilgametis jos pir
mininkas, organizacinių ko
mitetų, rengiant I ir 11 pasau
lio lietuvių sporto žaidynes, 
narys, JAV LB valdybos vice
pirmininkas sporto reikalams. 
1983 m. už ilgametę sporto 
veiklą ŠALFASS suvažiavime 
A. Bielskus išrinktas organi
zacijos garbės nariu. Jis išug
dė nemažai lengvaatlečių bei 
tinklininkų (berniukų ir mer
gaičių). Šiam nusipelniusiam 
lietuvių sporto veikėjui lin
kime dar daug ilgų gyvenimo 
metų. Tegul jo auksinės gyve
nimo dienos būna gražios ir 
laimingos! Ntr. E. Šulaičio 
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Tebfmiejums geras šitas 
rytas, 

Kai širdis Dievo Kūdikiui 
džiaugsmą giedos, 

' Tebii.niejums geras šitas 
rytas, 

ir diena, ir metai nuo 
pradžios. 

~ 
Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų 
2009 metų jums linki -

LITHUANIA . 

N orfolk daugiakultūrės organizacijos 30 m. šventėje Delbi 
ledo arenoje 2008 m. birželio l d. Šventinėje eisenoje užrašą 
Lietuva nešęs Pranas Pargauskas ir palydoje ėjusios sesutės 
Alina (kairėje) ir Jordan Comeau 

MINIATIŪROS 

Stichinės nelaimės 

Dangus drabsto savo iš
teklius: lyja, sninga, viešpa
tauja sausra, siaučia nenuo
rama vėjas„. Žmogus barsto 
savo mintis, sukeldamas bai
sias stichines nelaimes. Ko la
biausiai reikia bijoti? 

Išsigelbėjimas 

Automobilių ūžesys, ka
nopų bildesys, perkūno trenks
mas ... Baisu ... O aš skaitau 
garsaus Romos filosofo Luci
jaus Anėjaus Senekos knygą 
Apie sielos ramybę. Myliu 
kontrastus. 

Tik akimirka„. 
Karkluose čirškiantis žvirb

lis pats didžiausias giesminin
kas, kuomet šalia nėra lakštin
galos. Deja„ . Laimė trunka 
tik akimirką... Reda Kiselytė 

Kūčios 
šventas ir tylus Kūčių vakaras. 
Prie gražaus papuošto stalo, sėdėsime visi. 
Melsimės, dalinsimės Kūčių plotkele, 
Linkėdami kiekvienam geros sveikatos 

ir Dievo pala.imos. 
Skausmo ašaros nukris, 
Kai nebematysime visų, 

kuriuos labai mylėjome, 
Nes jų jau nėra su mumis prie Kūčių stalo. 
Apkabinkite mus, 
Priglauskite kiekvieną prie širdies. 
Ir vėl būsime kartu, nes Kūčių plotkele 
Pasidalinti su Jumis mes jau nebegalime ... 

ONA ADOMAVIČIENĖ, Centerville, MA 

Daugiau dėmesio 
jaunimo problemoms 

Lapkričio viduiyje vyku
sioje Lietuvos jaunimo orga
nizacijų tarybos (LiJOT) vi
suotiniame susirinkime, 59-
ios jaunimo organizacijos 
priėmė rezoliuciją Dėl Lie
tuvos respublikos vyriausy
bės programos. Šioje rezo
liucijoje jauni žmonės ragi
na penkioliktosios LR vy
riausybės programoje išskirti 
Jaunimo politikos skyrių, 
kaip atskirą programos dalį 
ir išlaikyti ankstesnių vyriau
sybių pradėtų įgyvendinti 
darbų tęstinumą. 

"Tiek naujoji Vyriausy
bė, tiek Seimas savo kaden
cijos metu privalo skirti dau
giau dėmesio jaunimo poli
tikos klausimams. Juk ne kas 
kitas, o būtent jauni žmonės 
kurs ateities Lietuvą. Tudėl 
svarbu ne tik numatyti Jau
nimo politikos skyrių Vy
riausybės veikloje, tačiau ir 
išskirti aiškius jo prioritetus. 
Kita vertus, raginame poli
tikus priimant sprendimus, 
susijusius su jaunais žmonė
mis, žiūrėti įjaunimo organi
zacijas kaip į lygiaverčius 
partnerius ir tartis visais 
svarbiausiais klausimais'i -
sako LiJOT pirmininkas Sa
rūnas Frolenko. 

Pasak jo, siekiant, kad 
visuomenė kuo geriau su
prastų jaunų žmonių porei
kius, būtina pradėti šalies 
jaunimo tyrėjų tinklo kūri
mą, taip pat teisinės bazės 
tobulinimą. Kitaip nei pa
žangiausiose Vakarų valsty
bėse, nei Lietuvoje kol kas 
nėra koordinuotos moksli
ninkų, besigilinančių į jauni
mo teisinius, sociologinius ir 
kitus požiūrius, bazės, todėl 
dauguma programų jauni
mui taikomos atsitiktinai ar
ba jau tuomet, kai esama 
jaunimo problema pasiekia 
kritinį tašką. 

"Jaunimo politika Lietu
voje kuriama jau daugiau nei 
10 metų, Jaunimo politikos 
pagrindų įstatymas galioja 7 
metus. Tačiau detali teisės 
aktų, įtakojančių jaunimo 
politikos sritis: švietimą, už
imtumą, pilietiškumą ir kt., 
revizija dar niekuomet nebu-

vo atlikta. Tudėl naujajai Vy
riausybei svarbu ne tik tęsti 
pradėtus darbus, bet ir iš 
pagrindų peržiūrėti visus tei
sės aktus, įtakojančius jaunų 
žmonių gyvenimą. Kita ver
tus, daug sričių iki šiol ne
reglamentuotos teisiškai -
tarkim valstybė vis dar nepri
pažįsta neformalaus ugdy
mo, kuris plačiai taikomas 
Vakarų Europoje'', - ko
mentuoja Šarūnas Frolenko, 
LiJOT pirmininkas. 

59-ių didžiausių valstybi
nių ir regioninių jaunimo or
ganizacijų bei organizacijų 
sąjungų priimtame doku
mente naujajai vyriausybei 
siūlomos penkios prioriteti
nės kryptys, kuriose turėtų 
būti dirbama Jaunimo politi
kos srityje. 15-oji šalies vy
riausybė raginama kurti 
nuoseklią jaunimo politiką, 
stiprinti jaunimo ir su jauni
mu dirbančias organizacijas 
bei plėtoti paslaugų pirkimą 
iš jų, gerinti sąlygas jaunimo 
veiklai bei sudaryti sąlygas 
jauniems žmonėms įsitvir
tinti visuomenėje, remti jau
nas šeimas, sudaryti palan
kias sąlygas darbui ir moks
lui, taip pat, gerinti socialiai 
pažeidžiamų jaunų žmonių 
reintegraciją į visuomenę. 

Suvažiavime taip pat bu
vo priimti dokumentai Dėl 
jaunimo neformalaus ugdy
mo sampratos ir įgyvendini
mo. Dėl LR atstovavimo tarp
tautinėje erdvėje bei numa
tyta įsteigti viešąją įstaigą, 
kuri turėtų rūpintis Jaunimo 
išteklių centro steigimu. 
LiJOT - 1992 m. įkurta di
džiausia nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų sąjun
ga Lietuvoje. Šiuo metu ji 
vienija 59 šalies jaunimo or
ganizacijas ir regionines jau
nimo organizacijų sąjungas, 
o tai yra daugiau nei 200,000 
jaunų žmonių. 

Dėl papildomos infor
macijos kreiptis: Laura 'fyry
lytė, Lietuvos jaunimo orga
nizacijų tarybos (LiJOT) ry
šių su visuomene koordina
torė. Tel.: 8 6767 8229; 
el.paštas: informacija@li
jot.lt Inf. 



13-sis PLJ KONGRESAS 
įvyks Pietų Amerikoje 2009 m. 

Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje 
16-35 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 PL.JK renginiai, datos, vykimo galimybės ir kt. 

c:::=======:1 S KAUT Į.Į V E l KLA 1i-----

• Toronto skaučių "Dai
nos" draugovės 13 sesių ir 3 
vadovės lapkričio 7 d. dalyva
vo "Scouts Canada Toronto 
Skyline" rajono iškyloje prie 
Orangeville, ON. Iškylos tiks
las buvo lavinti jaunimą veikti 
skilčių sistemoje ir gilintis į 
skautamokslio metodiką -
varžybas tarp skilčių. Iškyloje 
dalyvavo 5 "Scouts Canada" 
vienetai - apie 50 brolių ir se
sių. Naktis buvo praleista pa
lapinėse, ir visas maisto viri
mas atliktas ant laužo ir be 
puodų. Tarp skilčių varžybos 
vyko vykdant pionerijos pro
jektus. Kūrybingumas ir grei
tis buvo labai vertinamas, ir 
mūsų sesės laimėjo pirmą vie
tą katapulta konstrukcijoj - ir 
šūvis buvo geriausias. Iškylos 

pirmoji diena buvo užbaigta 
laužu - pasirodymais ir vaišė
mis - kepsniais ant laužo -
šiame projekte (virime) pasi
žymėjo sesės Rūta, Sabrina ir 
Kasandra. Po laužo visiems 
sugulus miegmaišiuose, buvo 
visiška tyla. Antrąją dieną 
įvyko 4 km žygis kalnuotose 
vietovėse pasroviui Nottawa
saga upės. Grįžę į pastovyklę, 
pradėjQme ruoštis grįžimui 
namo. Sios iškylos pasiseki
mui labai daug prisidėjo tėve
liai: R. Marcinkevičius, R. 
Dresher, A. Vaičiūnas, A. Cy
ga, R. Pleinys, J. Smeaton, 
R.Turūta. Jiems nuoširdus 
skautiškas ačiū! 

Ps. Vida Skilandžiūnienė, 
"Dainos" draugovės 

draugininkė 

Skautės iškyloje 
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;xcJAU~IMO ZODIS 

Kalėdų šalis 
Kalėdų šalis - aukštai viršuje 
Tarp debesų švyti tolumoje. 

Tai karalystė galybės angelų, 
Ruošiančių vaikams dovanų. 

Piešinys ir eil. Gabrielės Taminskaitės 

Leonidas Donskis Maironio 
mokykloje 

"Europoje jie žiūri į tave, 
kaip ir į tavo šalį. Bet Šiaurės 
Amerikoje, jie žiūri į tave kaip 
į profesionalą" - sakė Leoni
das Donskis, Lietuvos filoso
fas, eseistas, kultūros kritikas 
ir aktyvus visuomenės veikė
jas, kuris susitiko su Lituanis
tinių kursų mokiniais lapkri
čio 15 dieną. Donskis sutiko 
užsukti į Maironio mokyklą, 
kad galėtų pasikalbėti su lie
tuvių jaunimu Toronte. Visi 
kursų moksleiviai susėdo ap
link stalą mokyklos bibliote
koje. Ten visi kalbėjo viens su 
kitu ir laukė prof. L. Donskio 
atvykimo. Po kelių minučių L. 
Donskis atvyko su žmona Jo
lanta Donskiene ir atsisėdo 
prieš mus. Žinant, kad jis yra 
garsus profesorius Lietuvoje, 
iškilo klausimas, kodėl jis čia 
pas mus atvyko. Prof. L. 
Donskio atsakymas buvo leng
vas: jam yra didelis džiaugsmas 
kalbėti su jaunimu ir paaiškin
ti, kaip jis mato pasaulį. 

Prof. Donskis daug aiški
no apie Lietuvos ir pasaulio 
politiką, tema, kuria žmonės 
vengia daug kalbėti. Bet tą 
šeštadienį visi buvo suintere
suoti ir sužinojo, kad politika 
gali būti įdomi ir yra susijusi 
su daugeliu televizijos prog
ramų, tokių kaip Dviračio 
Šou. 

Susirinkime laikas greit 
praėjo. Visi turėjo jam klausi
mų. Keli buvo apie pasaulio 
įvykius, kiti daugiau asmeni
niai. Bet kiekvienas atsaky-

mas buvo įdomus. Aš būčiau 
labai nustebinta, jei nė vienas 
iš klasiokų nepasisėmė dau
giau žinių iš jo pasakojimų 
apie geras mintis ar blogas 
klaidas, kurias padarė pasau
lio vadovai. Reikia žinoti apie 
tai, kad žmonės žinotų ką da
ryti, kad pasaulis būtų geres
nis, ir gyvenimo taisykles, ku
rios padarytų žmogų laimin
gesnį ir geresnį. 

Jaunimas ir vaikai yra at
eities vadovai, daktarai, pro
fesoriai ir t.t. Thi būtinai reikia 
jiems žinoti apie tai, kas vyks
ta dabar ir kas įvyko prieš tai. 
Iš tos informacijos jie gali 
stengtis būti vieni iš geriausių. 
Kaip gali būti vienas geriau
sių, jei tu net nemėgsti to, ką 
dirbi. Be aistros žmogus ne
turi motyvacijos labiau steng
tis, ir jis nebus laimingas. 

L. Donskis gal ne taip sa
kė tiesiogiai, bet aš manau, 
kad jis norėjo pasakyti, kad 
mums reikia pasilikti ten, kur 
mes esam laimingiausi, o ne
daryti tai, ko kiti nori, daro ar 
sako. Mes turim rimtai žinoti, 
ko mes norim, o ne balsuoti 
už netikrą partiją, kuri nieko 
nežino apie politiką. Mes tu
rim sužinoti apie savo šaknis 
ir tuo didžiuotis. Mes turim 
žiūrėti į žmogų, koks jis yra, o 
ne, kaip mes galvojam apie jį 
arba jo šaknis. 

Austėja Vaškevičiūtė 

*** 
Lapkričio 15-ta diena bu

vo ypatinga Toronto lituanis-

tinių kursų moksleiviams ir 
mokytojams. Juos buvo ap
lankęs garsusis filosofas Leo
nidas Donskis. Jūs turbūt 
skaitėte jo straipsnius interne
tiniuose puslapiuose kaip 
delfi.lt, balsas.It ar kituose. 
Niekas nežino, kodėl jis čia 
atvyko, bet mes galime tik 
spėlioti... Gal norėjo pamatyti 
Kanados lietuvius? Gal suma
nė pažiūrėti, kaip veikia mo
kyklos? Gal norėjo pamatyti 
Kanados kultūrą? Jis yra su
manus ir visada dirbantis 
žmogus, taipgi tikras viso pa
saulio klajūnas. Jis gyveno 
daugelyje pasaulio šalių, ir 
visas žinias jis išlieja savo kny
gose. 

Atvykęs į lituanistinius 
kursus, L. Donskis mielai dis
kutavo studentų užduotus po
litinius klausimus. Visi moks
leiviai buvo susidomėję ne 
vien jo politine nuomone, bet 
kaip jis puikiai išreiškia savo 
mintis - tikras genijus. Profe
sorius Donskis pabrėžė, jeigu 
jis būtų politikas, tai jam la
biausiai patiktų būti Jungti
nėse Amerikos Valstijose dėl 
to, kad ten Tu nesijauti kaip 
savo šalies atstovas, kaip Eu
ropos šalyse. Diskusijos truko 
daugiau nei 80 minučių, 
moksleiviai stropiai klausi
nėjo profesorių Donskį iki jo 
išvykimo. Visi moksleiviai ir 
mokytojai buvo labai paten
kinti jo ir jo žmonos apsilan
kymu. Visi palinkėję jam sėk
mės, atsisveikino. 

Paulius Miškinis 
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~v~iKina••'~ 
VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS ~ 

ŠV. CY alėdų . "'-"'r 
-... ~ ·~. 

proga, linkime 
sveikų ir laimingų 

Naujųjų Metų 

Marija Šiūlienė, Ottawa, ON, 

Rūta, Raimundas, Karolina 
ir Andrius Kličiai, Ottawa, ON, 

Rimas, Lisa, Kenton ir 
Clarke Šiūliai, Edmonton, AB 

•: 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;:-~~.-'-~\l}~.,:- J_;~,-U--~ 

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. 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V..A.L LEP..A.C3E 
„„„„„„1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

Gerbiamoji Redakcija, 
Pirmaisiais šio laiško žo

džiais noriu pasveikinti Jus, 
Jūsų kolektyvą, Jūsų šeimas, 
Kanados lietuvius-filatelistus 
bei visus gerus žmones, kurie 
daro gera, su artėjančiomis 
šv. Kalėdomis bei ateinančiais 
Naujaisiais 2009 metais ir pa
linkėti geros sveikatos, neiš
senkančios energijos, kūrybi
nės sėkmės ir laimės gyveni
me. Po ilgoko laiko tarpo nu
tariau parašyti Jums laišką ir 
per Jus padėkoti žmonėms, 
kurie dalį savo laisvalaikio pa
skiria kilniems tikslams - po
puliarinti pašto ženklų rinki
mą jaunimo tarpe. 

Jau per dvidešimt metų, 
kai kartu su mobleiviais, susi
jungę į vienminčių filatelistų 
būrelį, renkame pašto ženk
lus. Čia mokiniai susipažįsta 
su pašto ženklų ir kitos kolek
cinės medžiagos rinkimo pas
laptimis, susiranda draugų -
vienminčių, randa daug atsa
kymų i jiems rūpimus klausi
mus. Jie įsitraukia į veiklą, 
kurioje gali save pažinti, rasti 
savo vietą, atsisako bepras
mio gatvių šlifavimo, galimy
bės įsijungti į nusikalstamą 
veiklą. Studijuodami pašto 
ženklus, nagrinėdami jų kilnu~ 
ir piešinius susipažįsta su tos 
šalies ar tautos istorija, papro-

• 

čiais, mokslo, kultūros, sporto 
ir kitais pasiekimais. 'Thi vyks
ta netradicinis, neformalusis 
mokymasis, savęs tobulinimas. 

Gaila tik tai, kad metai 
bėga, moksleiviai užauga, pa
lieka mokyklą. Mūsų ryšiai 
mažėja, susitikimai gerokai 
suretėja, jiems atsiranda kita 
veikla ir mažiau lieka laiko 
ženklų rinkimui. Tai - yra 
brangus "hobi". Moksleivius 
išlaiko tėvai, kurie ne visi gy
vena pasiturinčiai ar turtin
gai, todėl ne visi šiam "hobi" 
gali skirti užtektinai pinigų. 
Jau beveik dešimtmetis, kai 
Kelmės J. Graičiūno gimnazi
jos mobleiviai, padedami šios 
mokyklos mokytojo Valerijaus 
Paulionio, palaiko draugiškus 
ryšius su Kanadoje gyvenančiais 
lietuviais, ilgai gyvavusia Tu
ronto lietuvių filatelistų ir nu
mizmatų draugija, kurios pir
mininku buvo Antanas Lauri
naitis. Jo ir kitų draugijos na
rių pastangomis mes gauname 
daug pašto ženklų, kitos fila
telinės medžiagos. 

Paskutiniais metais Anta
no Laurinaičio, Irenos Nace
vičienės, Nijolės Bates, A ir 
B. Samson, Egidijaus Bugai
liškio, Jono Gustainio, J. Zen
kevičiaus, J. ČUplinskienės, 
Graičiūnų, Vlado Šleinio, 
"The Kidney Foundation of 

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

11> KULNO SKAUSMAI 

11> PEDOS SKAUSMAJ 

11> PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

11> ĮAUGĘ NAGAI 

11> VIETINE NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

11> SEN IORŲ PtDŲ PRJ EŽIŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SVTRIK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDEKLAJS 

• PRllM AME VISUS 
'---=-'=---' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS IRANKIAl 

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

Canada" ir Jūsų laikraščio 
darbuotojų kolektyvo rūpes
čio dėka gavome įvairių ženk
lų, kitos filatelinės medžiagos. 

Už surinktus ženklus, rū
pinimąsi bei pagalbą Kelmės 
J. Graičiūno gimnazijos jau
niesiems filatelistais tariame 
Jums visiems nuoširdų ačiū. 
Jūsų rūpesčio dėka ženklai 
papildė mūsų kolekcijas, dau
giau sužinome apie Jūsų ir 
kitas šalis, kelia norą toliau 
domėtis rinkimu, ruošti savo 
rinkinius parodoms gimnazi
joje ir už jos noų, aktyviau įsi
traukti į veiklą, kuri mums 
įdomi ir reikalinga. 

Pagrindinė mūsų veikla -
mokytis tvarkingai klasifi
kuoti, sisteminti, rūšiuoti pa
gal temas ar chronologiją paš
to ženklus, juos tvarkingai ir 
teisingai nuimti nuo iškirptų 
iš voko popieriaus lapelių, iš
džiovinti, sudėti į albumus -
klaserius, mokytis dirbti su 
katalogais, ieškoti informaci
jos apie pašto ženklus, domė
tis kas atspindim.a juose, ruoš
ti turimas kolekcijas paro
doms įvairia tematika įvairių 
iškilmių, paminėjimų, įžymių 
datų paminėjimo metu. 

Paskutiniu metu - di
džiausia paroda buvo suruoš
ta Lletuvos pašto 90-osioms 
metinėms pažymėti, kuri vyko 
Pakražančio miestelyje, Kel
mės rajone. Čia buvo susirin
kę visi rajono pašto darbuoto
jai, svečiai, buvę pašto dar
buotojai. Vyko didelis pami
nėjimas. Dabar ruošiamės pa
rodai, kuri bus surengta prieš 
ŠV. Kalėdas gimnazijoje. 

Baigdamas ši laišką dar 
kartą noriu palinkėti visiems 
ramių ir džiaugsmingų ŠV. Ka
lėdų ir laimingų bei dosnių 
ateinančių Naujų.jų metų, kuo 
geriausios sveikatos ir kūrybi
nės sėkmės. Pagarbiai-

Valerijus Paulioais, 
Kelmės J. Graičiūno 

gimnazijos mokytojas 



LIETUVIŠKAI 
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PAPUOSTA EGLUTE 

Ntr. Joanos Adamonytės 

Jau dešimt metų, kai Julija 
Adamonienė ir Joana Ada
monytė paruošia Kalėdų eg
lutę pagal lietuvių papročius 
Montrealio "Museum of Fine 
Arts", 1379 Sherbrooke St. 
West (pirmas aukštas). Turp
tautinių eglučių parodą gali
ma lankyti nuo lapkričio 28 d. 
iki sausio 4 d. Įėjimas nemo
kamas. VL 

Dvi skaudžios 
netektys 

Šeštadienį, gruodžio 13 
vakare, pakirsta vėžio ligos, 
mirė a.a. Vaiva Vėbraitė-Gust, 
54 metų, iš Durham, Connec
ticut. Ją daugelis pažinojo 
kaip energingą lietuvę moterį, 
bendruomenininkę, Ameri
kos lietuvių fondo narę, 
APPLE darbuotoją bei vado
vę, JAV LB Tarybos narę ir 
Krašto valdybos pirmininkę, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimo narę, Lietuvos res
publikos švietimo viceministe
rę, LR Prezidento patarėją. 

Gruodžio 14, sekmadienĮ 
prieš pietus (JAV laiku), Vo
kietijoje staiga mirė a.a. And· 
rius Šmitas, 61 m. amžiaus. 
Jis buvo Vasario 16 gimnazi
jos Huettenfeld-Lamper
theim, Vokietijoje, mokyto
jas, ilgametis direktorius, Lie
tuvių fondo narys, Lietuvių 
bendruomenės Krašto valdy
bos narys, Pasaulio lietuvių 
jaunimo IV-jo kongreso pir
mininkas, PLB seimų narys. 
Jo vadovaujama Vasario 16 
gimnazija, su didele kasme
tine Lietuvių fondo parama, 
išaugino daug išeivijos lietu
vių darbuotojų bei vadovų. 
Ypatingai Vasario 16 gimnazi
ja padėjo išlaikyti lietuvybę 
Pietų Amerikos kraštuose. 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

Inf. 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763•51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affiliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

~ w~.:i \/~~ 

DENT..A.L C:..A.~E 
Dr. J. Hirgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 
Tel. <416> 763-5677 

My Health So/ution 
121 Gas Ught Cres. Woodbridge, ON L4L 8G1 

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

PJ • žvakės• produktai voniai • vitaminai• 
• • dovanų krepšeliai • 

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

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.&: .. OL.S. OUP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

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

kampinis "condominium" 
su dviem garažo vietomis, 
kas labai retal pasitaiko. 
Penkių minučių nuotolis 
nuo požeminio. Geras 
Ontarlo ežero vaizdas. 
Nauja kaina$259,900. 

SKAMBINTI 

FAX: (416) 237-0426 

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

ari namus 416-231-4937 
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Taupyki~ 
Para m o 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

PAPILDOM A 
TAUPOMOJI 0 .50% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"GI C" I NDĖL IAI 
(Pelno padalinimas netaikomas) 

1-------------• l metų 3.25% 

"Planas 24" KASDIENINI Ų 2 metų 3.50% 
PALŪKANŲ Č E K I Ų / TAUPOMOJ I 3 metų 3.75% 
Balansas: $0- $4,999.99 0 .05% 4 metų 3.75% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.05% 5 metų 3.75% 
$10,000.00-$24,999.99 0.20% l metų iškeičiamas 2.75% 
$25,000.00- $59,999.99 0.35% 
Virš $60,000.00 0 .75% 

Neša metines cr sudėtines 
palūkanas 

PLANAS 24 "G l C " l N D Ė LI A l 
(taikomas pelno padalinimas) 

Aukštesn i 
nuošimčiai i r 

nemokami čekių 
patarnavimai 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.50% 
3.00% 
3.25% 
3.50% 
3.50% 

1------------t l metų iškeičiamas 2.00% 
l metų JAV dolerių 1.50% JAV DOLERIŲ KASDIENIN I Ų 

PALŪKANŲ 0 .10% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviros, kintamųjų polūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

5.00% 
4.85% 
5.25% 
5.50% 
5.75% 
5.75% 

TERMIN UOTI 
INDĖLI A I 
30-89 dienų 1.25% 
90-179 dienų 1.25% 
180-269 dienų 1.25% 
270-364 dienų 1.25% 
l metų 1.50% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.60% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos !!keičiami prie! terminą 
pagal pareikalavimą matesniais nuošimčiais 

RIBOTAS KRED ITAS SU PENS IJŲ FONDAI 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU Kasdieninių 
Palūkanų norma+ 1.5% ir aukščiau kintamųjų pa lūkanų 

1------------1 l metų 
ASMENINĖS PASKOLOS 2 metų 

Palūkanų norma + 2.5% ir aukščiau 3 metų 
1------------t 4 metų 

5 metų 

2.70% 
3.50% 
3.75% 
4.00% 
4.25% 
4.25% ASMEN l NIS RIBOTAS 

KREDITAS 
Palūkanų norma + 3.5% ir aukščiau MH 
Visi pateikti nuošim6ai gali būti 
keičiami be įspėjimo 

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
• Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 

• Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario MSN 3P7 

PARAMA 
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AtA 
VYR. SKAUTININKEI 

MARYTEI VASILIAUSKIENEI 
baigus iemiikldą kelionę ir išėjus 

l amtinąjĮ gyvenimą, 
nuoširdžiai užjausdami jos dukrą GIEDRĘ, žentą 
JONĄ ABROMAIČIUS, vaikaičius AUDRĄ, PETRĄ 
ir JULIJĄ, broli ANTANĄ PAŠKEVIČIŲ su šeima, 
didžioj netekty kartu liūdime -

Toronto skautininkių/kų draugovė, 
"$atrijos" skaučių tuntas, 

''Rambyno" skautų tuntas, 
"Romuvos" stovyklos valdyba 

ir tėvų komitetas 

AtA 

STASIUI JOKUBAIČIUI 
mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
MARYTEI ir dukrai DANAI -

Bronė Galinienė 

AtA 
ELENAI RAČIŪNIENEI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos seserį SOFIJĄ DIL
K.IENĘ, mūsų choro seniūnę, ir jos šeimą-

1bronto liet. pensininkų choras ''Daina" 

PADĖKA 

AtA 
BRONIUI SERGAUČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžią padėką reiškiame klebonui .k:un. A Sima
navičiui, OFM, prel. J. Staškevičiui, prel. E. Putrimui 
už aukotas šv. Mišias, vargonininkei sol. D. Radtkei 
už giesmes, B. Stanulienei ir padėjėjom už paruoštus 
pietus ir visiems atsilankiusiems bei palydėjusiems 
a.a. Bronių į amžinojo poilsio vietą šv. Jono lietuvių 
kapinėse. 

Liūdintys -bnona Ona Sergautknė, 
sūnūs Antanas Sergautis su leima, 
Petras Laisvis su leima ir Ydius 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
ANTANAS AMBRAŠKA 

mirė savo namuose Phoenix, Arizona, JAV, 2008 m. lap
kričio 27 d. po ilgos kovos su vėžio liga. Neseniai mirė jo 
žmona Irena. Liko liūdintys vaikai Raimundas (žmona 
Dianne ), Vida (vyras Neil), Dana (vyras Robert) ir Jonas 
(žmona nish) bei aštuoni vaikaičiai- Rik, Heather, 
Amelia, Rebecca, Daniel, Erin, Jeremy ir Austin. 
Velionis gimė Bučioniuose, Lietuvoje, 1922 m. rugsėjo 1 
d. Laidotuvių Mišios bus aukojamos 2009 m. sausio 23 
d., 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje, Anapilyje, 
Mississaugoje. Jo ilgėsis visi, kurie ji pažinojo. 

ŠEIMA 

AtA 
MARIJAI VASILIAUSKIENEI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos dukterį GIEDRĘ ABRO
MAITIENĘ su vyru JONU ir vaikais AUDRA, PETRU 
ir RJLUA bei broij ANTANĄ PAŠKEVIČIŲ su šeima. 

Kartu liūdime netekę ilgametės Lietuvių tautodailės 
instituto narės -

Lietuvių tautodailės institutas 

AtA 

STANISLOVUI JOKUBAIČIUI 
mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai MARYTEI, 
dukrai DANUTEI, giminėms Lietuvoje ir visiems 

artimiesiems -

B.l Bedar/ai 
A. Jurcevitienė 

AtA 

A.A. Sukauskai 
l.A. žemaitiai 

STASIUI JOKUBAIČIUI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARYTĘ, mūsų 
ilgametę narę, dukrą DANĄ ir visus artimuosius -

LN moterų būrelis 

PADĖKA 
Staigiai š.m. l'lllPJūlio 13 d. Ųeso 1.JVYbės iiburėlis 

ir tyliai mus paliko 

AtA 
JONAS KAMAITIS, 

mylimas ~s ir mielas tėtė. 

Nuoširdžiai dėkojame diakonui B. Beliekni, OFM, už 
suteikimą Ligonio sakramento, už maldas prie karsto lai
dotuvių namuose. Ačiū už šv. Mišias Aušros Vartų parapi
jos šventovėje. Dėkojame vargonininkui Valdui Rama
nauskui ir Vaivai Dzemionaitei už giedojimą, kuris suža~ 
jo mus visus. Ačiū karsto nešėjams Vitui Dzemionui, Gin
tui Kamaičiui, Andriui Šeštokui, Arvydui Šeštokui ir krikš
to sūnums Algiui Dzemionui ir Romui Peleckui už garbin
gą palydėjimą. Nuoširdus ačiū visiems, kurie palydėjo ~ 
lionį i amžinojo poilsio vietą. 

Dėkojame visiems už gražias gėles, užprašytas Mišias 
ir pareikštas užuojautas 7.odžiu bei raštu. Thip pat dėkoja
me giminėms Lietuvoj, Lenkijoj, Anglijoj ir Cikagoj, kurie 
stiprino mus dvasiškai šiuo sunkiu laiku. Dėkojame vi
siems, kurie aukojo ''lietuvos vaikų fondui", "Heart & 
Stroke Foundation" ir kitoms organizacijoms tėtės atmini
mui. Dėkojame Danutei ir Bernardui Mačiams už paruoš
tus pietus ir visoms draugėms už skanius suneštus pyragus. 
Iš giliausios širdies dėkojame giminėms, visiems draugams, 
artmiesiems bei pažįstamiems. 

Liūdesyje likę -bnona Julija, duktė Rūta ir .sūnus Linas 

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Arrr s~ruoto 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

AUKOJO 
Tmids ~IBURIAMS 

$500 - J. V. Margis; $300 -
l. Adomavičius; $200 - V. Poš
kaitis, R Kantautas, B. Sriubiš
kis; $150 - G. Drešeris; $130 -
J. Lukša; $100 - Kalifornijos 
liet. kred. sąjunga, B. Znotinas, 
A Jagėla, S. Gotceitas, H. But
kevičius; $90-A Puteris; $80-
M. Barteška; $60 - A. Jocys; 
$50 - L. Abromonis, M. Jonu
šaitis, L. Gotthans, J. Kairiū
nas, dr. E. Malkus, J.A Sungai
la, J. K.iškūnas, P. Vėžauskas; 
$30 - K.. Andriuškevičius, L. 
KybartasI..~· Beržaitis, J. Juo
zaitis, V. :sipelis, J. Stanaitis, O. 
Thseckas, V. Vytas, E. Kišonas, 
P. Skeivelas, B. Vileita, M. 
Smith; $25 - B. Maziliauskas; 
$20- G. Kaufmanas, l. Paš
kauskas, E. Gocentas, S. Kaže
mėkaitis, L Kuonapuu, K. Ga
putis, J. Statkevičius, R. Po
causkas; $12 - A. Zarembaitė; 
$10-A Ambraška, K.A Žilvy
tis, B. Pranys, E. Lukas, S. 
Petrėnas, L. Kulnys, J. Vazbys, 
R. Grlcius, A. Langas, V. Star
k:us, E. Dambriūnas, J.A. Vaš
kevičius, E. Glatkauskas, O. 
Adomaitis; $5 - J. Radvenis. 

Garbės prenumeratą at· 
siunU: $210 - V. Stanaitis; $110 
- dr. V. Dambrava, S. Markus, 
D. Jakas; $100 - E. Žulys, P. 
Devenis, P. Vėžauskas, A. 
SmoJskis, B. 'Thmošiūnas, dr. J. 
Mališka, AI. žemaitis, L.V. Ba
laišis, E. ThDinevičius, O. Spi
dell, M. Venskus, J. Stankus, A 
Rukšys, K.N. Šviežikas, B. Kas
peravičius, J. Danėnas, J. Popi
kaitis, V. Kadis,J.J. Šarūnas, M. 
Vaitkus, V. Kezys, S. Gotceitas, 
J. Tumulėnas, A. Rimkus, O. 
Zim.inskienė, A Petrauskas, A 
Latvaitis, J. Dragūųs, V. Kaz
lauskas; $90 - K.A Žilvytis, A. 
Kšivickis, A Parems R. Dūda, 
P.G. Stripinis, G.P. Šiaučiūnas, 
V.V. Verbickas, V. Šipelis, G. 
'Ielyčėnas, N. Paulaitis, A.L. Iš
ganaitis, K. Bartni.kas, J. Kai
riūnas, A Jagėla, K. .ŽOlpis, P.l. 
Baronas, J .H. Ivanauskas, A. 
Abromaitis, V. G. Butk:ys, J. 
Miškinis, J.A. Kutka, A. Vaičiū
nas, J. Stankus, J. Povilaitis, O. 
Rimkevičius, S. Sinkevičius, L. 
Morkūnas, I. Adomavičius, A. 
Gaputis, V. Priščepionka, P.G. 
Stauskas, J. A. Vaškevičius, 
RG. Lapas, K. Gaputis, A Va
ladka, P. Barbatavičius, dr. Č. 
Jonys, S. Goldbergas, M.A. 
Empake.ris. 

Garbės prmUIDel'8tą už du 
m.etus atsiuntė S. Skučienė. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką. 

Bilietai i Lietuvą 
spalio 1, 2008 - balandžio 30, 2009 

$675 + 
oro uosto mokesčiai apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinki 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

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

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

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

~ . 
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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 gėrimai. 
Konservuota produkcija, Jietuviška virtuvė 

ADRESAS: 3466 Dundas St.W., Toronto 

Tel. 647-435-3253 
PRAŠOM APSIIANKYTI 

DOSNI ŠIRDIS .. . 

l„100~~°'\- GYVENA AMŽINAI 
~-""" 
LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 

visuomet š iltai priims jūsų norą pagerinti jų buitj 
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 /§ra§o pakvitavimus atleldlmul nuo pajamų mokesčių 

Jūsų pas laugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

111.-e-N<. A ~ 
DENTAL ~ ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

':;;:: Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON LSN OA5 
......._ __ _, www.watcrsidcdcntal.ca www.9thlincdental.ca 

KlB TORONTO APYLINKaJ ŽINIOS 

KLB Tomnto apylinkės Th
rybos posėdis įvyko gruodžio l 
d. Prisikėlimo parapijos patal
pose. Apylinkės valdybos pir
mininkė Danutė Garbaliaus
kienė padėkojo visiems už at
vykimą ir pakvietė posėdžiui 
pirmininkauti Joaną Kuraitę
Lasienę. Konsulas L. Matukas 
pasveikino dalyvius ir pasiūlė 
prisidėti prie Waterloo univer
siteto "Perimeter Institute" 
projekto. Valdybos pranešimus 
pradėjo sekretorė Danutė Ma
šanauskaitė žodžiu pateikdama 
praeito posėdžio aprašymą. 
Pranešimą padarė valdybos 
pirm. D. Garbaliauskienė nuo 
kurios darbštumo, pareigingu
mo, sugebėjimo suburti jauną 
ir darbingą valdybą daug pri
klausė veikla. 

Renginiai buvo jvairūs: mi
nėjimai, koncertai, paskaitos, 
filmai, suvažiavimai, Lietuvių 
dienos, ryšių palaikymas su 
Ambasados pareigūnais, su 
nauja ambasadore G. Damušy
te, konsulu L. Matuku, kitų tau
tybių atstovais ir Lietuvos val
džios pareigūnais bei atskirais 
veikėjais. Neatsisakyta iš savo 
kuklių pajamų paremti vienos, 
antros knygos išleidimą, kai tuo 
tarpu solidarumo mokesčio pa
jamos kasmet mažėja. Vienas 
iil didžiųjų renginių Vasario 16-
osios minėjimas reikalauja 
daug pastangų, o kur dar Lie
tuvos 1000-čio paminėjimui 
skirtos Lietuvių dienos To-

ronte. Valdybos dar laukia di
deli darbai, o "laiko taip ne
daug''. P.rao.ešim.us užbaigė ižd. 
Birutė Jurienė ir revizijos ko
misijos atstovas Viktoras Re
mesat. 

Dabartinės valdybos su
dėtis: Danutė Garbaliauskienė 
- pirmininkė, kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, -vicepir
mininkas, Darius Sonda -vi
cepirmininkas, Danutė Maša
nauskaitė - sekretorė, Birutė 
Jurienė - iždininkė, nariai - Ži
ba Ignatavičienė, Kazys Senda, 
Dalia Steponaitienė. Revizija: 
Viktoras Remesat, Prima Sap
lienė, Algis Zablockas. 

2009 m. reikėtų rinkti nau
ją valdybą, bet dėl tais metais 
užplanuotų didelių renginių 
nutarta rinkimus atidėti iki 
2010 metų. Dėl sujungimo Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
dar reikia palaukti. Būsimoje 
veikloje valdybai buvo pasiū
lyta išsiversti be Turybos. Vy
tautas Kulnys teigė, kad turint 
Turybą yra lengviau sudaryti 
valdybą, tačiau Turyba veikia 
tik Toronto apylinkėje. Vy
tautas Pečiulis sakė, kad Šaulių 
sąjungos minėjimą dėl mažo 
lankytojų skaičiaus teko nu
traukti. Bronius Saplys pa
stebėjo, kad svarbiau atlikti nu
matytus darbus negu rūpintis 
Tu.rybos rinkimais. Posėdžiui 
pasibaigus dalyviai buvo pa
vaišinti. B.St. 
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l KLB ŽINIOS l 
• KLB KV posėdis įvyko 

gruodžio 4 dieną. 
• Valdybos nariai V. Bireta, 

R. Kličienė ir A Pabedinskas 
dalyvavo Mokslo ir kūrybos 
simpoziume, kuris vyko Cika
goje. Jie taip pat susitiko su 
Tu.utinių mažumų ir išeivijos 
departamento atstovais, ir ap
tarta studentų mokymosi Lie
tuvoje galimybės. 

• Tuutinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie Lietu
vos respublikos vyriausybės 
skelbė konkursą lietuvių bend
ruomenėms ir lietuviškų mo
kyklų įvairiems projektams pa
remti. Buvo gauti trys prašy
mai. 

• Dėkojame Lietuvos res
publikos ambasados Kanadoje 
konsulei M. J ankauskienei, ku
ri gruodžio 5-6 d.d. lankėsi Tu
ronte ir priėmė interesantus 
įvairiais klausimais. 

• Pasaulio lietuvių bend
ruomenės Seimas įvyks 2009 
m. liepos 8-9-10 d.d. Kanada 
turi 12 vietų, neįskaitant Kana
dos lietuvių bendruomenės pir
mininkės ir Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkės. 

• Iš KLB Krašto valdybos 
pasitraukė P. Meiklejohn. Dė
kojame jam už nuoširdų darbą. 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro 

''GINTARĖLIAI" 
naujas kompakt inis albumas 

TAI PUIKI DOVANA 
JUMS IR JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

šį kompaktinį albumą galite įsigyti 
"Andp111u ue1 r-11::.1K.t:11111u pa• ap•Jv~e 

ir jų knygynėliuose, "Vilniaus rūmuose", 
"Tėviškės žiburių" redakcijoje 

KATALIKŲ GIMNAZUOS ra
maus būdo lietuyis mokytojas 
ieško išsinuomoti nedidelę gyve
namąią 'ril!tą su baldais Thnmte. 
Tu.l. 1-905-385-7278, 647-281-
7464 (ceD). 

arba skambinant Alicijai Bansevičienei tel. (905) 826-6207 

„ 
l&IDA INU 
SVENTt.: 
M ifi i i!M 

DAINA Aš GYVEN U! 

2010 M LICl'O'i 4 D TORO„TC. l(ANADOj( 

PROVIZORINĖ REGISTRACIJOS A NKETA 

Anketą prašome grąžinti iki 2009 m. sausio 15 d. 
IX Lietuvių Dainų šventė 1 Resurrection Rd. Toronlo, ON M9A 5G1 Canada 

e-paštu dalia.viskontas@sympalico.ca 

Choro pavadinimas 

Vadovo vardas ir pavardė 

Adresas 

Telefono numeris 

Elektroninis paštas ----------------------

Choro sudėtis (pažymėkite " x"): 

Suaugusių mišrus (SATB) 
Jaunimo mišrus (gimnazistai/studentai) 
Vaikų (nuo 3 iki 8 skyriaus) 

Vyrų (TTBB) _ 
Moterų (SSAA) _ 

Choristų skaičius (įrašykite apytikrį skaičių, kad mes žinotume kiek repertuaro knygų 
spausdinti): 

Sopranai Tenorai Altai Bosai 

Kiek metų gyvuoja choras? __ 

Kiek metų vadovauja dabartinis choro vadovas? __ 

*Choro atstovas/ė 

Adresas 

Telefono numeris 

Elektroninis paštas ----------------------

•Norėtume, kad kiekvienas choras skirtų atstovą, kuris galėtų mums teikti informaciją, kurią panaudosime 
reklamoje, spaudoje, šventės leidinyje ir pan. Šis asmuo gali būti vadovas ar bet kuris jo parinktas. 

ww w.dainus\'enle.org daonusvenletoronlo•rogers.com 1 Resurrect1on Rood, Toronlo, C.:inada M9A SGl 
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'~ TORONT@rur 
Anapilio žinios 

• Wasaga Beach LB apy
linkė ruošia savo ketvirtąsias 
bendras Kūčias Gerojo Gany
tojo patalpose gruodžio 20, šeš
tadienį. To savaitgalio sekmadie
ninės Mišios irgi bus šeštadienį, 
2 v.p.p., o Kūčios - 3.30 v.p.p. 
Bilietus į Kūčias po $5 galima 
įsigyti pas Joaną Dūdienę, Kas
tytį Batūrą arba Rūtą Poškienę. 

• Kalėdų Mišių tvarka mū
sų šventovėse: Lietuvos kanki
nių šventovėje: gruodžio 24, 
Kūčių vakarą - Bernelių Mišios 
11 val.; gruodžio 25, Kalėdų 
dieną - Mišios 9.30 v.r. ir 11 
v.r.; Gerojo Ganytojo švento
vėje: gruodžio 25, Kalėdų dieną 
- Mišios 2 v.p.p.; Šv. Kazimiero 
šventovėje: gruodžio 24 - Kalė
dų Mišios 3 v.p.p. 

• Sutvirtinimo sakramentui 
pasiruošimo pamokos vyksta 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijos posėdžių kambaryje. 

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

• Parapijos Finansų tary
bos nuspręstas klebonijos stogų 
perdengimas jau vykdomas. 
Kadangi stogininkai šiuo metu 
stokoja darbo, tai gauta geroka 
nuolaida. 

• Mūsų parapijos Jaunų šei
mų sekcija maloniai kviečia į Ka
lėdinę vaikų eglutę, kuri įvyks 
gruodžio 21, sekmadienį, 10.30 
v.r. Anapilio salėje. 

• Parapijos Administraci
nė-parengimų sekcija visus ma
loniai kviečia dalyvauti Anapi
lio Naujųjų metų sutikimo po
kylyje tarp savo parapijiečių, gi
minių, draugų bei pažįstamų 
Lietuvos kankinių šventovės sa
lėje. Pradžia- gruodžio 31, tre
čiadienį, 7 v.v. Bilietus galima 
užsisakyti telefonu pas R. Cele
j ewską 416 231-8832. Bilieto 
kaina-$95. 

• Anapilio knygyne gauta 
Montrealio lietuvių choro kalė
dinių giesmių garsaplokštė (CD) 
Adeste Fideles. Taipgi dar galima 
įsigyti Algio Statkevičiaus pa
ruoštą mūsų parapijos 80-mečio 
šventės vaizdaplokštę (DVD), o 
vaikučiams - Richard Scarry 
Mano žodyną ir Vytės Nemunė
lio Meškiuką rudnosiuką. Šiuo 
metu knygyne galima įsigyti Kū
čių plotkelių ir nupiginta kaina 
senesnių knygų. 

• Mišios gruodžio 21, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Balį Sa
vicką; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovė
je gruodžio 20, šeštad., 2 v. p.p. už 
a.a. Jeronimą Birštoną; Delhi ŠV. 
Kazimiero šventovėje gruodžio 
20, šeštad., 3 v.p.p. padėka Dievui. 

Vietoj kalėdinių sveikini
mų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviš
kės žiburiams: $50 -Antanas 
ir Birutė Matulaičiai, Janė 
Vingelienė, Petra ir Vladas 
J ankaičiai, Teresė Povilaus
kienė ir šeima, Hamilton, 
ON; $40 - Vincas Paulionis; 
$30 - Ona ir Alfonsas Budi
ninkai, Hamilton, ON, Vikto
ras Skukauskas ir dukra Da
nutė; $25 - Irena Turūtienė, 
Bronė Žiobienė; $10 - Onutė 
Dirmantienė. 

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Sėkmingai praėjo kalėdi
nės muzikos koncertas, kurį at
liko "Volungės" choras kartu su 
parapijos vaikų choru, solistais 
ir septynių asmenų orkestru. 

• Gruodžio 19 d. prasidės 
parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį ves kun. Evaldas 
Darulis, OFM. Pradžia penkta
dienį, 7 v.v., šeštadienį - 10 v.r. 
ir 4 v.p.p. "Vilnius Manor" gy
ventojams 5.30 v.p.p., o sekma
dienį įprasta Mišių tvarka: 8 v.r., 
9 v.r. (anglų k.), 10.45 v.r. ir 
12.15 v.d. Išpažinčių bus klauso
ma prieš visas Mišias. 

• Bernelių Mišios vyks Kūčių 
vakarą 10 v.v. Prieš Mišias vyks 
kalėdinės muzikos koncertas. 
Kalėdų dieną Mišios vyks sek
madienio Mišių tvarka. Kas no
rėtų prisidėti prie giedojimo per 
Bernelių Mišias ir koncerte prieš 
Mišias, yra prašomi ateiti į re
peticiją šį ketvirtadienį, gruodžio 
18, 7 v.v. muzikos studijoje. 

•Yra mirus a.a. Marytė Va
siliauskienė, 85 m. Jos laidotu
vių Mišios vyks šį šeštadienį, 11 
v.r. Paliko dukrą Giedrę Ab
romaitienę su šeima. Taip pat 
yra mirus a.a. Liuda Paulauskie
nė, 85 m. Paliko dukras Nijolę ir 
Ritą , sūnus Jurgį ir Vytą ir sese
rį Valeriją Siminkevičienę. Stay
ner, ON, mirė a.a. Elena Račiū
nienė, parapijiečių Sofijos Dil
kuvienės ir Zigmo Dobilo sesuo. 

• Tradicinis adventinis pa
rapijos sveikinimų ir aukų vajus 
Kretingos pranciškonų aptar
naujamai virtuvei "Rūpestėliai" 
paremti baigsis šį sekmadienį. 
Kviečiam visus prisidėti. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 21: 8 v.r. už a.a. Eugeniją ir 
Napalį Juknevičius; 9 v.r. už a.a. 
Nataliją Mickevičienę-Merke
lienę; 10.45 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, už a.a. Ka
zimierą Činčių (20 met.), už a.a. 
Ipolitą Krasauską (20 met.); 
12.15 v.r. už a.a.Sofiją Olekienę. 

TŽ redakciją pasiekė šio 
turinio laiškas: "Gerbiamieji, 
sveikiname jus su šventų Kalė
dų šventėmis ir linkime laimin
gų ir džiaugsmingų Naujųjų 
metų. Evangelikų liuteronų Iš
ganytoj o parapijos Moterų 
draugijos vardu aukojame $400 
Tėviškės žiburiams. Su nuošir
džiausiais linkėjimais, 

Irma Šturmienė, pirmininkė" 
Savaitraščio leidėjai už auką 

nuoširdžiai dėkoja, linkėdami 
Draugijai tęsti prasmingą veiklą. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu Toronte: gruodžio 22 
ir 23 d.d. - 9 v.r.-3.30 v.p.p., 
gruodžio 24 - 9 v.r.-1 v.p.p., 
gruodžio 25 ir 26 d.d. - uždaryta, 
gruodžio 27 - 9 v.r. iki 1 v.p.p., 
gruodžio 28 - 8.30 v.r. - 12.45 
v.p.p., gruodžio 29-30 d.d. - 9 v.r.-
3.30 v.p.p., gruodžio 31 - 9 v.r.-1 
v.p.p.; sausio 1 d. - uždaryta. 
Skyrius Anapilyje: gruodžio 22-
27 d.d.- uždaryta, gruodžio 28 d. 
- 9v.r. -12.30v.p.p., gruodžio 29-
sausio 1 - uždaryta; sausio 2 d. -
11 v.r. - 6 v.v. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - V. Liuima, M.J. 
Zub!ickai, A. Žvirblys (a.a. Sta
sio Zvirblio mirties metinių pa
minėjimui), A. Tamošaitis; $200 
- J .R. Valiukas, l. N acevičius, 
B.R. Sriubiškis; $1,000-iš Ade
linos Kriščiūnas palikimo. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, gruodžio 14 
d., 2 v.p.p. - Vaikų kalėdinės 
pamaldos, kurias ves sekma
dienio mokyklos mokiniai. Po 
jų vyks Kalėdų eglutė ir vaišės. 

• Kūčių pamaldos su Šv. 
Komunija vyks trečiadienį, gruo
džio 24, 5 v.p.p., Evangelija ir 
pamokslas bus anglų kalba. 

• Sekmadienį, gruodžio 28, 
9.30 v.r. paskutinės Senų metų 
pamaldos. 

• Sekmadienį, sausio 4, 
9.30v.r. pamaldos su Sv. Komunija. 

•Sausio 11 d. ir25 d. pamal
dų nebus. Sausio 18 d., 9.30 v.r. 
pamaldas ves Paulius Kravecas. 

• Vasario 1 d., 9.30 v.r. pa
maldos su Šv. Komunija. Pamal
dų metu vyks Sekmadienio mo
kyklos tikybos pamokos vaikams. 

• 2009 metų aukų vokeliai 
paruošti. Vokelius galima pasi
imti prieš arba po pamaldų 
kiekvieną sekmadienį. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

sausio 6 d., 7 v.v. seklyčioje. 
• LN baras "Lokys" šven

čių dienomis - gruodžio 24, 25, 
31 ir sausio 1 bus uždarytas. 
Sekmadienio popiečių svetainė 
bus uždaryta gruodžio 28 d. 

•Lietuvių Namai ieško tar
nautojų, galinčių dirbti pilnu 
laiku ūkvedžio pareigoms, ne
pilnu laiku renginių metu bei vi
rėjų, valytojų. Kreiptis į vedėją 
tel. 416 532-3311. 

Maironio mokyklos žinios 
• 5 sk. mokiniai, mkt. Bri

gitos Ručinskienės ir Rimos 
Saplienės paruošti, pasirodė 
"Labdaroje" gruodžio 13 d., 
pralinksmindami senelius savo 
kalėdinėmis giesmėmis. 

• Tėvų komitetas paskuti
nę mokslo dieną prieš Kalėdas 
paruošė mokytojams skanius, 
lengvus pietus. Dėkojame! 

• Atostogaujame nuo gruo
džio 20 d. iki sausio 3 d. Linki
me visiems malonios pertrau
kos! 

• Sausio 10 d. grįžtame 
prie knygų. O sausio 17 d. kvie
čiame tėvelius į mokyklą pasi
kalbėti su mokytojais ir pasiimti 
mokinių pažymėjimus. Zivilė 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo valdyba 

šv. Kalėdų proga pasveikino vi
sus Slaugos namų gyventojus su 
gėlėmis. Kitas valdybos posėdis 
įvyks sausio 21 d. Norintieji 
įstoti į Labdaros fondą, prašomi 
iki tos datos pateikti užpildytus 
narystės blankus, kuriuos galima 
gauti Slaugos namų raštinėje. Inf. 

Toronto Lietuvių pensi
ninkų klubo valdyba ruošia 
Kūčias, trečiadienį, gruodžio 
24, 4 v.p.p. 111-čio aukšto me
nėje. Kaina - $20. Prašom 
įsigyti bilietus iki gruodžio 21 
d. Bilietai gaunami pas J. Trin
kūnienę, 416 766-0735, L. Ma
čionienę, 416 769-8353, E. 
Kuzmickienę, 416 769-1351. 

Paramos kredito koopera
tyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu: gruodžio 24 d. - 9 
v.r. - 1 v.p.p.; gruodžio 25 ir 26 
d.d. - uždaryta; gruodžio 31 - 9 
v.r. - 3.30 v.p.p.; 2009 m. sausio 
1 d. - uždaryta. 

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

~ MONTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Montreali netikėtai užklupusi pūga ir šąlantis lietus pri
vertė atšaukti Baltiečių meno būrelio kalėdinį subuvimą gruo
džio 9 d. Jis įvyko gruodžio 16 d., 7 v.v. Aušros Vartų salėje. 

Nepaisant nepalankaus oro į "Rūtos" klubo kalėdinę šven
tę gruodžio 10 d. susirinko beveik keturiasdešimt pensininkų. 
Visus pasveikino pirm. H. Lapinienė ir paprašė tylos minute pri
siminti mirusius klubo narius. Buvo pasveikinti lapkričio ir 
gruodžio mėnesį gimusieji. Jiems sugiedota Ilgiausių metų. Kle
bonui kun. G. Mieldažiui palaiminus stalą, visi vaišinosi klubo 
valdybos narių H. Lapinienės, E. Burkšaitienės ir J. Blauzdžiū
nienės pagamintais gausiais patiekalais. Dešimt laimingųjų 
džiaugėsi įėjimo laimikiais. 

Montrealio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutė, kaip ir 
visada, sutraukė gausų būrį svečių. Vaikai atliko vaizdelį Ste
buklinga naktis. Miško žvėreliai, fėjos ir paukšteliai savo vaid
menis atliko puikiai. Visi drauge pagiedojo 5 giesmes, o D. Jau
gelytės-Zatkovic klasė pagiedojo zyliąją naktį, smuiku pritariant 
Brigitai Verbylaitei-Zicha. Sceną ir salę papuošė D. Mickutė
Heroux ir D. Jaųgelytė-Zatkovic. Po septynerių darbo metų 
mokyklos vedėja Zivilė Jurkutė-Blayney mokslo metų pabaigoje 
pasitraukė iš pareigų. Jai buvo įteikta gėlių puokštė. Vedėja pa
dėkojo vaikams už gražų pasirodymą, mokytojams ir klebonui 
kun. G. Mieldažiui. Andrėja Celtoriūtė ir Daiva Jaugelytė
Zatkovic kreipėsi į dalyvius ragindamos užpildyti anketas ir pa
pildyti parapijiečių sąrašą. Vyko tradicinės karštų dešrelių 
vaišės, kuriomis rūpinosi D. ir R. Staškevičiai. Visus vaikus ap
dovanojo Kalėdų senelis. 

Gruodžio 24 d„ 9.30 v.v. bus kalėdinis koncertas, 10 v.v. vyks Ka
lėdų nakties Mišios. Gruodžio 25 d. šv. Mišios bus aukojamos 11 val. 

Naujųjų metų sutikimą gruodžio 31 d., 8 v.v. ruošia Aleksas 
Piešina su draugais. Maistas ir gėrimai - suneštiniai. Bus muzi
ka, šokiai ir žaidimai. 

Vaiko tėviškės namams dr. J. Mališka aukojo $100, Prano Ga
pučio atminimui Julija ir Petras Adamoniai - $40. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Kūčių vakare Bernelių Mišios - 10 v.v. Prieš šv. Mišias -

9.45 v.v. kalėdinių giesmių koncertas. Klebonas ir parapijos ko
mitetas kviečia visus po pamaldų į salę kavutei ir užkandžiams. 
Kalėdų dieną šv. Mišios 11 v.r. 

"Auksinio ratelio" kalėdinis suėjimas ir pietūs įvyko ket
virtadienį, gruodžio 11. Po "bingo" ir kitų žaidimų vyko pietūs. 
Komitetas - Helen Kurylo, Lucy Mikalajūnienė, Angie Šlekienė 
ir pagalbininkė Alice Martin - paruošė stalą su skaniais sumušti
niais, daug gražių pyragų, vyno ir kavos. Pirmininkė Helen Kurylo 
palinkėjo visiems pensininkams gražiai praleisti šventes. Praneš, 
kada klubas vėl pradės veiklą po Naujų metų. VL 

Montrealio lietuviška kalėdinė radijo programa bus girdi
ma gruodžio 25 d. nuo 4.30 v.p.p. - 7 v.v. per CFMB radijo stotį 
banga 1280 AM ir per internetą www.cfmb.ca. LS 

ADAMONIS CASTE L L I INSURANCE S 
LA BRECQUE, BROUILLETTE, C A STELLI INC. 

1001 SHERBROOK s .E„ SUITE 555. MONTREA . au . H2L 1 L3 
. 5 14-286- 1985 'AX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C. l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel. : (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

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

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

• Paskaitykite internete TŽ 
tinklalapį: www.tevzib.com. 

CON TRUCTIO LTD. 

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 

Šis TŽ kalėdinis numeris yra paskutinis šių metų. 
Pirmasis numeris po Naujų metų išeis sausio 6 d. 
Savaitraščio administracija ir redakcija nedirbs nuo 
gruodžio 22 iki gruodžio 27. 


