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L
IETUVOS vardo tūkstantmetis - kažkas visai naujo, 
kitoniško. Gal tik iškilmės bus panašios, kaip įprasta. 
Ką čia kas beišgalvos, kad tų sukakčių išorės keistųsi. 
O išeivijoje sukaktį minėsime spaudoje, savose salėse, su 

savais ir tarp savų. Bus nauja proga daugeliui sueiti, pabend
rauti, lyg ir užtikrinti, kad mes dar gyvuojam, nors vis pade
juodami, kad gretos retėja. Kaip bebūtų, šie metai įsimin
tini, ir jie turėtų stipriau visiems įspausti mintį klausiant, 
kas gi iš tikrųjų yra toji mūsų Lietuva, kad net prieš tūks
tantį metų jos vardo paminėjimas mums taip svarbus, suke
liantis norą švęsti, ir pasididžiavimą, kad mes ne naujokai 
Europos žemyne. Kas ta Lietuva, dėl kurios per 1000 metų 
sudėta neapsakomai daug aukų, sudėta, kad ji gyvuotų, ne
išnyktų, kad lietuviai per kartų kartas galėtų joje gyventi, 
kad ji taptų nepakeičiamais ir mieliausiais namais. Per ilgą 
laiką susikūrė tūkstančiai tėviškių, kurios ir sudarė natūralų 
savųjų namų pagrindą, įprasmino žūtbūtines kovas dėl jų 
išlikimo. Ir kas Lietuva šiandien, kai tėviškes reikia kurti iš 
naujo, arba jų atsisakius dairytis, kur bus namai, apsigyve
nus miestuose ar išemigravus? Tėviškių netektis pirmiausia 
pakeitė visuomenę, padarė ją daugiau ieškančią, o ne ku
riančią, dalį jos nuvedė net į pažiūras, kad tėvynė ten, kur 
geriau galima gyventi. O vis dėlto ne visi tapo besiblaškan
čiais, atgautoji laisvė ne visiems tapo durimis lėkti į nežinią. 
Daugeli būtinas persiorientavimas nepalaužė. Anaiptol - 
kurti savo gyvenimą bet kuriomis aplinkybėmis dažnam da
rėsi ne tik naudinga, bet ir įdomu. Jei vertybė yra tikra, jos 
nieku kitu nepakeisi, ir užtat ieškojimas dažnai yra bereikš
mis. Patys brangiausieji dalykai - medžiaginiai ir dvasiniai - 
klostosi ir žmogų paveikia per ilgus šimtmečius. O laikas tik 
grūdina ir stiprina.

“Žiemele šaltoji, kam nušaldei žalią rūtytėlę” (Biržiečių daina) Ntr. iš “VL” kalendoriaus

Lietuva
Laimingų Naujų metų!.. O tie metai vėl nepaprasti, jie 

sukaktuviniai, vėl judinantys visą tautą.

Raketų bazė Rytprūsiuose?
L

IETUVA šiandien pasaulį gali stebinti savo dideliu 
atsparumu. Atlaikiusi įvairių priespaudų svorius, 
kentėjusi tamsoje ir netikrose prošvaistėse, išliko 
savimi. Pastovių tėviškių, ėjusių iš kartų į kartas netekus, 

pasikeitus ir vis labiau keičiantis visuomenės sąrangai so
cialiniu, kultūriniu, netgi pasaulėžiūriniu atžvilgiais, rodos, 
esame praradę ir apčiuopiamus daiktus, kuriuos per amžius 
gynėme ir dėl jų gyvybes klojome. Kas gi tada yra išlikę, ką 
turėtume ginti, kur toji vertybė? Žinoma, vertybė yra Lietu
va. Dėl jos ir dabar daug kas daroma, stiprėja šalies gyny
bos veiksniai, pasiruošę ginti valstybės teritoriją, jeigu ji bū
tų užpulta, kesintųsi vėl kas ją okupuoti. Bet kai šiandien iš 
tos laisvos ir nepriklausomos teritorijos tūkstančiai gyvento
jų keliasi apsigyventi kituose kraštuose ir neatsižada savo 
gimtojo krašto - Lietuva tarsi prasiplečia, tampa ne vien tik 
teritorija, bet plačia tautiečių Bendruomene, taigi ir verty
be, kurią reikia gerbti, remti, suprasti, puoselėti ir ginti nuo 
tautai kenkiančių įtakų. Atskiros lietuvių išeivių salelės, 
nors formaliai ir fiziškai niekad negalės būti prijungtos prie 
gimtojo krašto teritorijos - jos vis dėlto visaip turėtų būti 
vertinamos kaip Lietuvos dalys bent iki tol, kol jos išliks lie
tuviškos. Tokių salelių šiuo metu turime ir nykstančių, ir 
naujai atsirandančių. Žmonių judėjimui intensyviai vyks
tant, bet kuriuose pasaulio kraštuose užsiliepsnoję lietuviš
kieji židiniai tampa vertybėmis, keliančiomis ir Lietuvos 
vardą. Šiemet švęsdami to vardo tūkstantmetį, nenusimin
kime esą toli nuo Lietuvos. Ji čia pat, jeigu mes to norime. 
Ir ją tokią, kokia ji šiandien yra, reikia ginti, dėl jos dirbti ir 
aukotis. Cs
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ALGIMANTAS EIMANTAS
Kremlius sąmoningai ra

gina Europos šalis vienytis ir 
priešintis JAV sauvaliavimui. 
Lankydamasis Prancūzijoje 
Rusijos prezidentas Dimitry 
Medvedev atvirai kvietė Eu
ropos šalis drauge kurti naują 
politinę jėgą, kuri tramdytų 
Amerikos įtakos plėtotę pa
saulyje. Po Gruzijos mūšių, 
Rusija ėmėsi diplomatinių 
priemonių niekinti ir naikinti 
visapusišką JAV įtakos per
svarą.

Pagal prez. D. Medvedev 
siūlymą, tokia prieštaraujanti 
organizuota jėga ribotų Ame
rikos veiklą visose srityse, 
įskaitant ir karinį pranašumą. 
Rusijos vadovas kartu garsiai 
pareiškė ir pabrėžė savo val
džios taikius ir dorus tikslus 
bei kilnų elgesį. The Daily Te
legraph, viena iš Vakarų žinia- 
sklaidos atstovių, apžvelgė 
prez. D. Medvedev kalbą Eu
ropos kraštų vadovų suvažia
vime, kuriame spręsta kilusi 
tarptautinė finansinė krizė. 
D. Medvedev apkaltino JAV 
kaip tos krizės priežastį ir visų 
pasaulinių problemų pradi
ninkę. Negana to, savo išve

džiojimais jis pasmerkė Va
šingtono ekonominį egoizmą, 
privedusį Europą prie naujo 
“Šaltojo karo” vykdant apgal
votą ir valstybes supriešinan
čią užsienio politiką.

Kartas nuo karto, jis mi
nėjo įkarščio švelninimą pa
reiškimuose, susijusiuose su 
Rytų-Vakarų santykiais. Ta
čiau tokios prošvaistės skendo 
tarp gausių nepasitenkinimų 
ir apkaltinimų, nes sovietinis 
požiūris vyravo jo kalboje: 
“G.W. Bush žiūri į Rusiją pro 
‘Šaltojo karo' akinius ir sovie- 
tologijos prizmę”, - teigė Ru
sijos prezidentas ir pridėjo, 
“kad gaila, bet tenka sakyti, 
kad ir jo visa administracija 
serga minėtomis ligomis”.

Tęsdamas politinį puoli
mą, prez. D. Medvedev at
kreipė dėmesį į NATO. Josios 
plėtotė Rusijos linkme tėra 
suprantama kaip provokaci
jos ir agresijos mostas, reika
laujantis tolygaus atkirčio iš 
Maskvos. Nors tokie pasiaiš
kinimai nenustelbia NATO 
priešiškumo Rusijai, prez. D. 
Medvedev pabrėžė, kad jo 
siūlymas steigti antiamerikie- 
tišką Europos saugumo sutar

ties organizaciją yra ne tik rei
kalinga, bet ir logiška išvada. 
Esą, kaip gi kitaip galima aiš
kinti Gruzijos karinius veiks
mus kaip tik provokacinės rai
dos pasekme?

Rusijos prezidentas taipgi 
pateikė savo pasaulinės finan
sų krizės analizę. Jis numato 
naują modelį finansų tvarky
mo srityje. Tuo būtų atsisakyta 
Amerikos patikimumo Pasau
lio prekybos organizacijoje 
(WTO) ir Tarptautinio lėšų 
fondo (IMF), nes abu organai 
yra Vašingtono “užkerėti”.

Rusija skelbiasi esanti 
grynai gynybinė, tačiau viešai 
agituoja prieš laisvosios Eu
ropos ir Amerikos organizaci
jas, jų struktūrą ir pažiūras. 
Tokia Maskvos taktika propa
guoja ne taiką, bet agresyvu
mą, dargi kruvinos invazijos į 
Gruziją akivaizdoje.

Rusijos prezidentas Di
mitry Medvedev grasina savo
mis raketomis sunaikinti JAV 
iniciatyvą steigiant antiraketi- 
nės gynybos tinklą Lenkijoje 
ir Čekijoje. Pasak jo, atomi
nio pajėgumo raketos bus 
įrengtos NATO pasienyje.

Nukelta j 11-tą psl.
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Popiežiškosios lietuvių
Šv. Kazimiero kolegijos

60 metų jubiliejus

Canadian Foundation for funding the 
publication of parish news.

G> lUIIGIllIIAML Gf/tlIMt
Lietuvos vyskupai 2009 

metus paskelbė Jubiliejiniais 
Evangelijos žinios 1000-me- 
tei Lietuvai metais. Tikintieji 
raginami juos paminėti šven
čiant parapijų atlaidus, su
rengiant didesnes iškilmes 
katedrose ir svarbiausiose 
šventovėse, suteikiant tikros 
prasmės 1000-metei sukak
čiai rūpestingai priimant ir 
ir uoliai skelbiant Dievo Žodį. 
“Linksmų renginių šurmulyje 
nepamirškime, kad to kelio 
pradžia - pirmojo prie Lie
tuvos sienų prisiartinusio mi
sionieriaus šv. Brunono au
ka.” Lietuvos vardas raštuo
se pirmą kartą buvo paminė
tas ryšium su šv. Brunono- 
Bonifaco nužudymu. Jis 1004 
m. buvo konsekruotas arki
vyskupu misijoms prūsų že
mėse. Jotvingių, prūsų ir lie
tuvių žemes jis pasiekė apie 
1009 m. ir, nepaklausęs vie
nos vietovės valdovo įspėji
mo nepamokslauti, buvo tais 
metais nužudytas. Prieš jį 
anksčiau prūsų-lietuvių že
mes buvo pasiekęs šv. Vaitie- 
kus-Adalbertas. Jis taipgi žu
vo prūsų-lietuvių žemėse 
kankinio mirtimi 997 m., ta
čiau jo gyvenimo aprašymuo
se Lietuvos vardas nepami
nėtas.

Tarptautinė konferen
cija “Moterys ir žmogaus 
teisės” vyko Romoje 2008 m. 
gruodžio 12 d. Ją surengė Po
piežiškojo Šventojo Tomo 
Akviniečio universiteto so- 
dalinių mokslų fakultetas, 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos minimų Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos 60 
metinių proga. Pranešimus 
skaitė Janne Haaland Matla- 
ry, Norvegijos vyriausybės 
narė, Oslo universiteto do
centė ir Popiežiškosios tei
singumo ir taikos tarybos na
rė, ir Cherie Blair, žmogaus 
teisių advokatė, buvusio Di
džiosios Britanijos premjero

Canada

Tony Blair žmona. Pranešėja 
iš Norvegijos apžvelgė Va
karų pasaulio žmogaus teisių 
politiką moterų atžvilgiu, 
trūkumus ir iššūkius. Po pra
nešimų vyko atviros diskusi
jos, kuriose dalyvavo seserys 
dominikonės iš viso pasaulio, 
dirbančios įvairiuose sociali
niuose projektuose.

Trakų klebonas dekanas 
kun. Valdas Girdžiušas 2008 m. 
gruodžio 3 d. vykusiame Vil
niaus arkivyskupijos eilinia
me kunigų susirinkime pra
nešė, kad 2009 m. Trakų Švč. 
Mergelės Marijos Apsilan
kymo šventovė švęs 600 m. 
jubiliejų. Ji Vytauto Didžiojo 
rūpesčiu pastatyta 1409 m. 
Šventovėje atrastos bene se
niausios Lietuvoje freskos.
2007 m. pradėjus šventovės 
remonto ir restauracijos dar
bus, vykdant archeologinius 
kasinėjimus po šventove at
rasti unikalūs įvairiais moty
vais dekoruoti karstai. Trakų 
šventovė jau suremontuota.
2008 m. gruodžio 18 d. Lie
tuvos Nacionaliniame muzie
juje atidaryta meno kūrinių 
apie Trakų šventovę paroda. 
Trakų Švč. Mergelės Marijos 
su Kūdikiu paveikslas - tai 
pirmasis Lietuvoje Dievo 
Motinos atvaizdas, vainikuo
tas popiežiaus Klemenso XI 
palaimintomis karūnomis 
(1718 m.). Paveikslas nutapy
tas XV š., siejamas su Vytau
to Didžiojo gautomis dova
nomis. Prie paveikslo rasti 
seniausi vokai datuoti 
1450 m. Pamaldumo Švč. 
Mergelei Marijai Lietuvoje 
pradžia - Trakų šventovėje 
saugomas paveikslas. Iki šiol 
gyva piligriminių kelionių į 
Trakus tradicija. Rugsėjo 
mėn., kai bus švenčiamas 
Trakų bažnyčios jubiliejus, 
nuo Vilniaus Aušros Vartų 
taip pat rengiama piligrimi
nė kelionė į Trakų šventovę.

SVETLANA ADLER

2008 m. spalio 24-26 d.d. 
Romoje vyko Popiežiškosios 
Šv. Kazimiero kolegijos įkūri
mo 60 metų minėjimas. Tris 
dienas dalinantis malda, prisi
minimais, ateities planais su
sirinkę į šventę Lietuvos vys
kupai, kolegijos alumnai ir 
Romoje gyvenantys lietuviai 
džiaugsmingai išgyveno da
bartį... Pirmoji minėjimo die
na prasidėjo šv. Mišiomis Va
tikano Šv. Petro bazilikos lie
tuvių Aušros Vartų koplyčioje. 
Liturgijai vadovavo Vilniaus 
arkivyskupas kardinolas Aud
rys Bačkis. Kartu koncelebra- 
vo iš Lietuvos atvykę Telšių 
vyskupas Jonas Boruta, Kai
šiadorių vyskupas Juozas Ma
tulaitis, Vatikane Sinodo dar
buose dalyvavęs Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvila, 
Šv. Sosto Prefektūros atsto
vas mons. Petar Rajič, kelios 
dešimtys kunigų - buvusių ir 
dabartinių kolegijos studentų. 
Šv. Mišiose dalyvavo LR am
basadorius prie Italijos vyriau
sybės dr. Šarūnas Adomavi
čius, LR ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Vytautas Ali
šauskas, svečiai iš Lietuvos, 
Amerikos ir Romos lietuviai.

Pamoksle kardinolas A. 
Bačkis trumpai priminė lietu
vių koplyčios Šv. Petro bazili
koje istoriją, kuri galėtų sim
bolizuoti ryšį tarp Šv. Sosto ir 
Lietuvos. Šioje koplyčioje 
1970 m. popiežius Paulius VI 
pašventino Švč. Mergelės Ma
rijos paveikslą, panašų į Vil
niaus Aušros Vartų paveikslą, 
o popiežius Jonas Paulius II 
prie šio paveikslo prieš eida
mas aukoti pirmųjų šv. Mišių 
kaip Šventasis Tėvas pasiau
kojo Švč. Mergelei. Maldos į 
Dievo Motiną už Tėvynę Lie
tuvą ir jos tautą kilo iš šios 
koplyčios sovietmečiu, jos ky
la ir dabar. Nors keičiasi lai
kai, bet Dievo Motinos globa 
ir meilė jai išlieka visų mūsų 
širdyse... Ganytojas ragino 
įveikti susvetimėjimą ir nepa
sitikėjimą, primindamas apaš
talo Pauliaus žodžius visiems 
krikščionims: elgtis kaip dera 
jūsų pašaukimui. Pasirinkę 
tarnauti Kristui turėtų degti 
Jo meile, kaip apaštalas Pau
lius ir palaikyti tarpusavio 
meilę. Baigdamas pamokslą 
kardinolas aukojo visus susi
rinkusius Švč. Mergelės Mari
jos širdžiai.

Po šv. Mišių Kolegijoje 
vyko jubiliejui skirta konfe
rencija, kurioje buvo per
skaityti LR prezidento V. 
Adamkaus, Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegato užsie
nio lietuvių katalikų sielova
dai prel. Edmundo J. Putrimo 
ir kitų įvairių institucijų at
siųsti sveikinimo laiškai bei 
pranešimai apie praeitį, da-

Šv. Kazimiero kolegijos 60-mecio minėjimo konferencijos 
prezidiumas

bartį ir ateities galimybes. Tel
šių vyskupas Jonas Boruta 
paskelbė apie Kolegijos alum- 
nams Petrui Šiuriui, Arvydui 
Ramonui, Rimantui Gudlinkiui 
suteiktus monsinjorų titulus.

Konferenciją pradėjo Ko
legijos rektorius mons. Petras 
Šiurys dėkodamas visiems at- 
vykusiems į šventę svečiams ir 
pranešėjams bei studijuojan
tiems Kolegijoje kunigams, 
padėjusiems rengti šią šventę. 
Kolegijos gyvenimą rektorius 
prilygino keliui, kuris turi savo 
pradžią, praeitį ir ragino kon
ferencijos metu, įvertinant su

Šv. Mišių liturgijai vadovavęs kardinolas Audrys J. Backis 
priima atnešamas aukas Vatikano Šv. Petro bazilikoje

kauptą patirtį, pasvarstyti, kur 
toliau tas kelias veda - kokia 
kolegijos ateitis? Jis linkėjo, 
kad šventė būtų atgaivos, su
sikaupimo, pabendravimo lai
kas ir kiekvienas pajustų tą 
dvasią, kuri buvo puoselėjama 
60 metų.

Kardinolas A. J. Bačkis 
sveikindamas visus susirinku
siuosius džiaugėsi galėdamas 
dalyvauti šventėje, šiltai prisi
minė studijų ir gyvenimo Ko
legijoje metus. Su dėkingumu 
ganytojas prisiminė tuos, ku
rie sunkiomis sąlygomis steigė 
šią lietuvių kolegiją Romoje. 
Kardinolas įvardino atvyks
tančių iš Lietuvos į Kolegiją 
kunigų užduotį: studijuoti ir 
gautas žinias panaudoti par
grįžus į Lietuvą, kad galėtų 

atgaivinti Lietuvos bažnyčią. 
Buvęs Kolegijos rektorius, lic. 
prel. Algimantas Bartkus pra
nešime “Antrojo vairininko 
rūpesčiai: gyventi, kilti, kelti!” 
apžvelgė Kolegijos istoriją su- 
skirstydamas ją į tris tarps
nius: tarpukario, sovietmečio 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės. Pirmaisiais dviem laiko
tarpiais Kolegija-seminarija 
turėjo dvi pagrindines užduo
tis: parengti kunigus aptar
nauti visiems pasaulyje išsi- 
barsčiusiems lietuviams ir 
ruošti kunigus Lietuvai, kai ji 
taps nepriklausoma. Prelatas 

pasidžiaugė, kad daugelis ku
nigų laikosi tradicijos palai
kyti nuolatinius ryšius su sa
vąja Alma Mater ir remia ją 
ne tik dvasine ir moraline, bet 
ir materialine prasme. Prane
šime buvo prisiminti gerada
riai, ypač Amerikos “Lietuvos 
Vyčių” organizacija, be kurių 
pagalbos Kolegijos gyvenimas 
būtų sudėtingas, o gal ir visai 
neįmanomas.

Mons. prof. dr. A. Ramo
nas pranešime “Šiandieninis 
socio-kultūrinis sielovados 
kontekstas Lietuvoje ir Euro
poje” kalbėjo apie kultūrinę 
naktį Europoje, kuriai nuga
lėti ir sulaukti aušros reikalin
gas krikščionių Dievas - nu
kryžiuotas ir prikeltas Kristus.

Nukelta į 5-tą psl.

mailto:tevzib@rogers.com
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Ištikimo vilniečio pėdsakai
Tado Vrublevskio 150-osios gimimo metinės (1858-2008)

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Lietuvos mokslų akade
mijos biblioteka, įsikūrusi di
dinguose T. Vrublevskio bib
liotekos rūmuose, š.m. lapkri
čio 20 d. paminėjo šio didžio 
vilniečio - kultūros puoselė
tojo, bibliofilo ir advokato - 
gimimo metines, paskirdama 
joms konferenciją bei parodą. 
Po direktoriaus dr. J. Marcin
kevičiaus pradžios žodžio 
skamba muzikos garsai. Talki
nantis tokiomis progomis 
smuikininkas A. Krevnevičius 
pagroja S. Bachą, Ž. Masnė, 
S. Šimkų (Kur bakūžė samano
ta). Po to - parodą parengu
sio Retų spaudinių skyriaus 
vedėjos dr. D. Narbutienės 
pristatymas.

Stenduose tai, ką biblio
teka fonduose turi geriausia, 
kas susiję su minima asmeny
be, jo tėvais, gimine. (Tėvas - 
Eustachijus Vrublevskis - gy
dytojas homeopatas, motina - 
Emilija Beniovskytė - peda
gogė, mokiusi ne tik savo vai
kus - Tadą, Augustiną, Kazi
mierą, Mariją). Pirmajame 
stende - puošnus šeimos albu
mas, toliau - vaikų nuotrau
kos. Čia pat motinos rašytas 
dienoraštis, skirtas vyriausia
jam, Tadui, ir rašytas beveik 
27 metus (1859-1886); pradė
tas, kai jam tebuvo... metai, 
baigtas, kai Peterburgo uni
versitete gavo teisininko dip
lomą.

Pradžioje studijavo medi
ciną (Peterburgo medicinos- 
chirurgijos akademijoje), bet 
po kelerių metų buvo suimtas 
(1881), apkaltintas priklausy
mu Lenkijos ir Lietuvos re
voliucionierių organizacijai ir 
ištremtas į Tobolsko guber
niją. Kaip daug parodo laiškas 
tėvui dar iš Varšuvos vienutės! 
Pirmiausia pasako, už ką su
imtas (už politinius įsitikini
mus, visuomeninius idealus); 
atsiskleidžia akiratis, ryžtas 
toliau mokytis (prašo atsiųsti 
antropologijos, istorijos, geo
grafijos, psichologijos knygų, 
čia pat dalijasi mintimis apie 
M. Konopnickos poeziją, E. 
Ožeškienės prozą). Knygų, 
periodikos prašo ir broliui 
Augustinui rašytame laiške; 
yra jame taip pat apie moralę, 
asmenybės ugdymą (įdomu, 
kad yra prašęs atsiųsti ir lietu
vių kalbos gramatiką).

Jo bei giminės puoselėja
mus visuomeninius idealus, 
be laiškų, primena V. Boreišos 
knyga apie dėdę - Valerijoną

Tau, Tėvyne
Vyturiai vėl virpina padangę, 
Vėl rugiai žiedadulkes pasėja, 
Kregždės vėl palieka lizdą brangų... 
Lekia metai lyg laisvūnai vėjai, 
Tiktai niekur neskuba Tėvynė.
Ji piliakalniais senovę mena, 
Baltijos bangų kalba gaivina, 
Šaltinėlių sidabru sruvena...
O kiek miško pasakų sužinom! -

Gėrio šuliniai tiktai Tėvynėj. 
Ir semi čia gaivų duonos kvapą, 
Žavi upių vingiai, ežerėliai, 
Rankšluostin įausti rūtos lapai 
Primena močiutę sengalvėlę. 
Ką geresnio rasčiau už Gimtinę?
Per šventes, kai trispalvės sušvinta, 
Pajuntu krūtinėj džiaugsmo gėlę.
Lietuvos laukų esu auginta, 
Ant sparnų sūpuota vyturėlių.
Meilė amžina - tik Tau, Tėvyne!

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai

Vyskupo J. Matulaičio nuotrauka su dedikacija Tadui Vrub- 
levskiui; viršuje - Tado Vrublevskio nuotrauka; vysk. J. 
Matulaičio vizitinės kortelės - laiškeliai T. Vrublevskiui

Parodos atidarymas. Smuikuoja A. Krevnevičius. Stovi (iš 
kairės) direktorius dr. J. Marcinkevičius, Retų spaudinių 
skyriaus vedėja dr. D. Narbutienė, skyriaus bibliografės D. 
Baniulienė bei D. Bikauskienė ir direktoriaus pavaduotojas 
P. Saudargas

Vrublevskį, 1863 m. sukilėlį, 
vėliau - Paryžiaus komunos 
generolą. (Daug ką pasako 
faktas, jog per laidotuves Pa
ryžiuje (1908 m.) dr. H. Ger- 
šinskis su juo atsisveikino lie
tuviškai).

Jaunystės idealus, neabe
jingumą kovojusiems prieš ca
rizmą parodo T. Vrublevskio 
gintų bylų sąrašas (advokatu 
Vilniuje dirbo nuo 1891 m.). 
Revoliucinio pakilimo laiko
tarpiu (1905-1907 m.) gynė 
daugiau nei 400 tokių kaltina
mųjų; sąraše tarp kitų - P. Vi
šinskio, S. Didžiulio, V. Mic
kevičiaus-Kapsuko, baltaru
sio J. Kolaso, garsiojo Juodo
sios jūros laivyno sukilėlio, 
leitenanto P. Šmidto pavardės.

Parodai atrinkta taip pat 
amžininkų, žymiųjų mūsų kul
tūros, visuomenės veikėjų, 
Bažnyčios žmonių laiškai, vi
zitinės kortelės T. Vrublevs- 
kiui. Tarp jų - Mykolo Biržiš
kos, Jurgio Matulaičio, pir
mojo nepriklausomos Lietu
vos Vilniaus vyskupo; beje, 
gruodžio 8-ąją jo ingreso 90- 
metis. Taip pat J. Bulhako - 
garsiojo Vilniaus fotografo 
bei paties T. Vrublevskio svei
kinimas J. Basanavičiui jo 70- 
mečio proga. Yra čia ir Lietu
vių mokslo draugijos praneši
mas apie posėdį tuoj po Kalė
dų (1922.XII.27), istoriškai 
toks patrauklus ranka rašytas 

kvietimas (lenkų kalba) į Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą (1922.II.16).

Paskutiniais gyvenimo me
tais (1925) iš tėvų paveldėtą ir 
savo sukauptą biblioteką 
(150,000 vienetų; tarp jų ypač 
daug masonikos, daug žemė
lapių, rankraščių, autografų) 
padovanojo Vilniaus miestui. 
(Viena testamento sąlyga - 
biblioteka negali būti išvežta 
iš Vilniaus). Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos žinion 
ji iš Lituanistikos instituto 
perėjo 1941 m.

Tiek paroda (rengėjos 
Retų spaudinių skyriaus dar
buotojos D. Baniulienė ir D. 
Bikauskienė), tiek numatyti iš
spausdinti konferencijos pra
nešimai (prof. L. Klimkos Ta
das Vrublevskis Vilniaus kultū
roje, dr. D. Narbutienės Tadas 
Vrublevskis - bibliofilas, dr. J. 
Marcinkevičiaus Amžininkų 
atsiminimai apie Tadą Vrub
levskį, E. Stasiukaitienės Vals
tybinė Vrublevskių biblioteka 
1940 metų spaudos puslapiuo
se ir R. Sperskienės Advokato 
Tado Vrublevskio dalyvavimas 
lietuviųpolitinėse bylose), pa
rengti kaip dera biblioteki
ninkų cechui - atsijojant, kas 
tikrai įdomu, vertinga, neabe
jotinai pagilins ištikimo vil
niečio mūsų kultūroje palik
tus (šiandien gerokai primirš
tus) pėdsakus. Ačiū !

iii SAVAITĖ
Pritarė biudžetui

2008 m. gruodžio 29 d. 
prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė 2009 m. biudže
to įstatymą ir pagrindinius jį 
lydinčius mokesčių pakei
timo įstatymus. Tačiau prezi
dentas vetavo ir seimui grą
žino svarstyti įmokų į pen
sijų fondus mažinimo ir juri
dinių asmenų automobilių 
mokesčio įstatymus. Prezi
dento manymu, pastarasis 
kelia neaiškumų daugeliui 
visuomenės grupių. Jis siūlo 
apsvarstyti ketinimą apmo
kestinti ir gyventojų auto
mobilių pagrįstumą.

Prezidentui taip pat abe
jonių sukėlė ir kai kurie kiti 
įstatymai. Neaišku, kaip ilgai 
galios kai kurie priimti mo
kestiniai pakeitimai, pvz., iki 
19% padidintas pridėtinės 
vertės mokesčio tarifas. Jo 
manymu, būtina nurodyti 
aiškų įsipareigojimo terminą 
ar apibrėžimą, kad pagerėjus 
ekonominei būklei šis pa
didinimas būtų atšauktas. Jis 
taip pat siūlo proporcingai 
apmokestinti alkoholinius 
gėrimus, neišskiriant alaus, 
ragina vyriausybę numatyti 
kompensacines priemones 
periodinei spaudai ir knygų 
leidybai, kuri pabrangs su
vienodinus pridėtinės vertės 
mokesčio tarifą bei kitus 
mokesčius.

Gyventojų pasitikėjimas 
2008 m. gruodžio mėn. 

atliktų Baltijos tyrimų duo
menimis, baigiantis metams 
Lietuvos gyventojai labiau
siai (82%) pasitikėjo Prieš
gaisrine gelbėjimo tarnyba. 
Vertindami požiūrį į visuo
menės institutus apklaus
tieji, kaip ir keletą pastarųjų 
mėnesių, Bažnyčiai teikė 
70% palankių atsiliepimų. 
Gruodį palankiai įvertinti ir 
Valstybinio socialinio drau
dimo fondas “Sodra”( 62%), 
krašto apsauga (61%), Kons
titucinis teismas (58%), Lie
tuvos bankas (57%), Lietuvos 
žiniasklaida (53%) ir prezi
dento tarnyba (52%). Gyven
tojai kiek labiau pasitiki, nei 
nepasitiki dar ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba, 
Valstybės kontrole, Specia
liųjų tyrimų tarnyba, Vals
tybės saugumo departamen
tu ir profsąjungomis. Ap
klausos duomenimis, labiau
siai nepasitikima seimu. Ka
denciją pradėjusiais tautos 
išrinktaisiais nepasitiki 71% 
Lietuvos gyventojų. Nepasi
tikima ir vyriausybe (61%), 
teismais (60%), policija 
(57%) bei muitinėmis - 50%.

Gruodžio mėnesį palan
kiausiai Lietuvos gyventojai 
vertino Lietuvos atstovę Eu
ropos komisijoje Dalią Gry
bauskaitę. Ją palankiai įver
tino 79% viešosios nuomo
nės apklausos dalyvių. Ant
rąją kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adam-

L1ETUV0JE
kus sulaukė 68% palankių 
vertinimų.

Daugiau negu pusė ap
klaustųjų nepalankiai įver
tino dabartinį seimo opozi
cijos vadovą, buvusį premje
rą Gediminą Kirkilą, euro- 
parlamentarą Vytautą Lands
bergį, buvusią žemės ūkio 
ministerę Kazimirą Pruns
kienę, partijos Tvarka ir tei
singumas vadovą Rolandą 
Paksą, seimo narį, Darbo 
partijos vadovą Viktorą Us- 
paskichą, Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) vadovą, 
buvusį aplinkos ministerį 
Artūrą Paulauską, prezi
dentą Algirdą Brazauską, 
seimo narį Liberalų ir cent
ro sąjungos vadovą Artūrą 
Zuoką ir konservatorių va
dovą, naujosios vyriausybės 
vadovą Andrių Kubilių. Per 
2008 m. paskutinį mėnesį la
biausiai krito seimo pirmi
ninko Arūno Valinsko verti
nimas (10%).

Paramos projektai
BNS žiniomis, didžiau

sioji dalis vystomojo bend
radarbiavimo ir paramos 
demokratijai projektams 
Lietuvos skirtų pinigų 2008 
m. atiteko projektams, susi- 
jusiems su Afganistanu, kur 
Lietuva vadovauja Goro 
provincijos atkūrimo grupei. 
Išankstiniais Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) 
Vystomojo bendradarbiavi
mo ir paramos demokratijai 
departamento (VBPDD) 
duomenimis, minėtiems 
projektams atiteko 4.43 mln. 
iš beveik 11 mln. Lt, kuriuos 
Lietuva skyrė vystomajam 
bendradarbiavimui ir de
mokratijos rėmimui 2008 m. 
Iš jų maždaug po trečdalį 
buvo skirta socialinės apsau
gos ir tvarios plėtros bei 
infrastruktūros gerinimo 
projektams. Dar maždaug 
trečdalis - švietimo, gero 
valdymo ir įstatymo viršeny
bės bei kultūrinių ryšių stip
rinimo ir kultūros paveldo 
apsaugos projektams. Lie
tuvos finansuotus su Afga
nistanu susijusius projektus 
vykdė tarptautinės, Afga
nistano ir Lietuvos firmos ir 
organizacijos. Iš Lietuvos 
firmų didžiausia projektų 
Afganistane vykdytoja buvo 
Vilniuje įsikūrusi bendrovė 
“Medstatyba”.

Be Afganistano, Lietuva 
taip pat finansavo projektus 
Gudija (2.116 mln. Lt), Gru
zijoje (990,000 Lt), Mol
dovoje (485,000 Lt), Ukrai
noje (482,000 Lt), Rusijoje 
(292,000 Lt), Turkmėnistane, 
Azerbaidžane ir Armėnijoje 
(kartu 327,000 Lt). Vystomo
jo bendradarbiavimo ir para
mos demokratijai programos 
rėmuose Lietuva taip pat sky
rė 1.12 mln. Lt visuomenės 
informavimo projektams ir 
735,000 Lt - projektams Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės tematika. RSJ
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Prasidėjus naujiems 2009 
metams, norisi pažvelgti, kas 
gi buvo nuveikta Kanados lie
tuvių fondo 2008 metų veiklo
je, kokie svarbūs darbai at
likti, nutarimai priimti, prob
lemos išspręstos ir kokie dar
bai planuojami ateičiai.

Prie svarbių Kanados lie
tuvių fondo istorinių datų ga
lima bus pažymėti ir 2008 me
tus, nes pernai Fondo pagrin
dinis kapitalas pasiekė ir per
žengė 5 milijonų dolerių ribą. 
Paskutiniai didesnieji “lašai” 
šiam gražiam skaičiui pasiekti 
buvo torontiečio Adolfo ir a.a. 
Teklės Sekonių įnašo papildy
mas ir edmontoniečio Vin
cento Kadžio per $50,000 įna
šas fondo kapitalui akcijomis 
(aukojantiems akcijas Kana
dos valdžia suteikia labai pa
lankias sąlygas atleidimui nuo 
mokesčių). Su šiais stambes
niais įnašais Kanados lietuvių 
fondo vardinių įnašų skaičius 
pakilo iki aštuonių ir dabar 
sudaro A. ir T. Koyelaičių, A. 
ir F. Kantautų, J. ir V. Skrebu- 
tėnų, L. Balsio, A. ir A. Tamo
šaičių, P. Sidaro, A. ir T. Seko
nių ir V Kadžio įnašus. Pagal 
dabartines Kanados lietuvių 
fondo gaires vardinis įnašas, 
už kurį uždirbtas pelnas skirs
tomas pagal aukotojo pagei
davimus, gali būti įkurtas, kai 
vieno asmens ar šeimos įnašas 
į Fondo pagrindinį kapitalą 
siekia $50,000 sumą.

Vienas iš svarbiausių Ka
nados lietuvių fondo vadovy
bės rūpesčių visada buvo pa
stangos, kad Fondo pagrindi
nis kapitalas augtų. Šio tikslo 
siekiama įvairiais būdais: nau
jos narystės įnašais, paliki
mais, asmeniškomis ar organi
zacijų aukomis bei įnašais. 
Pastoviai rūpinamasi praneši
mais apie Fondą, rašant juos į 
lietuvišką spaudą. Lankomos 
Kanados lietuvių bendruo
menės apylinkės. Susitiki
muose atliekami Kanados lie
tuvių fondo valdybos praneši
mai ir veiklos pristatymai. 
Rezultatai teigiami: Kanados 
lietuviai susipažįsta su Fondo 
tikslais ir veikla bei Fondo 
reikšme, nuolat remiant ir 
stiprinant lietuvišką veiklą 
Kanadoje. Sužinoma, kokia 
finansinė pagalba skiriama 
projektams Lietuvoje. Taip 
pat painformuojama apie 
Fondo studentų stipendijų 
programą.

Visi šešiolika KLF Tary
bos narių bei administrato
rius, ypač tarybos ir valdybos 
pirmininkai, negaili savo sava
noriško laiko ir pastangų, jei 
reikia patiems paaiškinti ar 
atsakyti į klausimus asmenų, 
kurie planuoja ar galvoja apie 
didesnius įnašus į Fondo pa
grindinį kapitalą. Rezultatai 
šio niekuomet nesustojančio 
darbo akivaizdūs: per pasta
ruosius keletą metų Fondo ka
pitalas šoktelėjo 2 milijonais 
dolerių ir 2008 metais pasiekė 
5 milijonus. Konservatyviai 
investuotas milijoninis kapi
talas atneša ir kasmetinį tūks
tantinį pelną, iš kurio yra pa
dengiamos Fondo, palyginti, 
nedidelės administracinės iš-

Pagrindine parama lietuvybei
Kanados lietuvių fondo 2008 metų veikla, rūpesčiai, pasiekimai, 

ateities planai

2008-2009 m. Kanados lietuvių fondo taryba. Sėdi iš k.: D. Baltrušytė-Sher, V. Jonušonienė, 
I. Sungailienė, R. Žilinskienė ir O. Slivinskienė. Stovi iš k.: administratorius L. Baziliauskas, 
R. Kalendra, A. Nausėdas, dr. A. Pabedinskas, A. Kaminskas, V Bireta ir P. Kuras. Nuotrau
koje trūksta Tarybos narių: K. Deksnio, J. Kuraitės-Lasienės ir P. Vilkelio

Baigiant sėkmingus 2008 m., Kanados lietuvių fondo valdo
mųjų veiksnių pirmininkai džiaugiasi Fondui peržengus 
$5 milijonų pagrindinio kapitalo slenkstį. Sėdi: Tarybos pirm. 
dr. A. Pabedinskas ir sekr. I. Sungailienė. Stovi iš k.: admi
nistratorius L. Baziliauskas, Investicijų komisijos pirm. A. 
Kaminskas, Valdybos pirm. A. Nausėdas ir Pelno skirstymo 
komisijos pirm. P. Kuras

laidos. Remiamos įvairios Ka
nados lietuvių organizacijos ir 
jų projektai bei kiti projektai 
ir tikslai Lietuvoje, skiriamos 
stipendijos Kanados ir Lietu
vos studentams.

Deja, po Kanados val
džios labdaringų įstaigų revi
zijos Fondo veiklos 2007 me
tais, iškilo nauji administra
ciniai sunkumai pelno skirsty
mo tvarkoje, kurie tęsėsi ir 
2008-ais metais. Nuo Fondo 
įsteigimo Fondo taryba sten
gėsi laikytis visų Kanados fe
deracinės valdžios įstatymų 
bei gairių nustatytų labdarin
gų įstaigų veiklai. Tačiau revi
zija atkreipė dėmesį į keletą 
nusižengimų buvusioje Fondo 
pelno skirstymo tvarkoje. Pa-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

(prie Evans)
Savininkas Jurgis Kuliešius

gal valdžios nustatytas gaires 
ir atsižvelgiant į Fondo įregist
ravimą kaip “public founda
tion”, KLF privalo paskirti 
bent 50% savo metinių inves
ticinių pajamų federacinėje 
valdžioje registruotoms lab
daringoms organizacijoms, o 
tik likęs pelnas gali būti nau
dojamas Fondo vykdomai lab
daringai veiklai, pvz. skirsty
mas stipendijų Kanados bei 

Kanados Lietuvių Fondas
Lithuanian Canadian Foundation

I Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5GI į?, Tel.: 416-889-5531

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.60 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.38 mln. dol.

Remkime Kanados lietuvių fondų 
ir prisiminkime,jį savo testamentuose!

Raštinės darbo valandos: pirmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Lietuvos studentams.
Fondo tarybai ir valdybai 

iškilo didelė problema, kaip 
surasti teisingus bei teisėtus 
kelius, kad ir toliau būtų įma
noma finansiškai paremti lie
tuviškas organizacijas ir jų 
veiklą bei projektus nenusi
žengiant federacinės valdžios 
nuostatams. Buvo sudarytas 
šiam reikalui specialus komi
tetas, kuris pasitarė su advo
katais, kitų labdaringų įstaigų 
specialistais. Buvo nustatytos 
naujos pelno skirstymo gairės 
ir tvarka bei paruoštos naujos 
finansinės paramos prašymui 
anketos. Po KLF metinio su
sirinkimo 2008 m. balandžio 
mėnesį tuoj pat buvo sušauk
tas specialus informacinis su
sirinkimas, į kurį buvo pakvies
ta per 50 lietuviškų organi
zacijų atstovų. Kanados lietu
vių bendruomenės Krašto val
dybos pakviesta Fondo tary
bos narė bei specialaus ko-
miteto atstovė Joana Kuraitė- 
Lasienė paaiškino susirinku
siems organizacijų atstovams, 
kad KLF galės remti Kanados 
lietuvių kultūrinę bei labdarin
gą veiklą 2008 m. ir ateityje 
tik pasirašant valdžios reika
laujamą sutartį su tomis orga
nizacijomis ir vienetais, kurie 
nėra registruoti kaip labdarin
gos organizacijos Kanadoje. 

Paskutiniame Kanados lie

tuvių fondo metiniame susi
rinkime, įvykusiame 2008 m. 
balandžio 27 d. Hamiltono 
lietuvių Jaunimo centre, buvo 
priimtas kitas svarbus nutari
mas, liečiantis pelno skirsty
mą humanitarinei pagalbai 
bei specialiems projektams 
Lietuvoje. Norint prisilaikyti 
valdžios nustatytų pelno skirs
tymo taisyklių, Fondo tarybai 
iškilo kita didelė problema. 
Buvo prisilaikoma 1992 m. 
Fondo narių priimto nutarimo 
kasmet skirti projektams bei 
reikalams Lietuvoje bent 25% 
viso skirstomo Fondo pelno. 
Todėl buvęs nutarimas buvo 
pakeistas nauju, kuriuo dabar 
Lietuvoje bus skiriama para
ma tik didesnėmis sumomis 
pagal gautus prašymus.

Kanados lietuvių fondo 
45-tas metinis susirinkimas 
Hamiltone praėjo sklandžiai. 
Tarybos pirmininkas dr. A. 
Pabedinskas paminėjo savo 
pranešime, kad sėkmingų in
vesticijų ir vienkartinio pelno 
dėka, parduodant obligacijas, 
2007 metų pelnas viršijo 300,
000 dolerių. Palyginant, maž
daug tokia bendra suma para
mos buvo išdalinta per visus 
pirmus 22 Fondo veiklos me
tus. Valdybos pirmininkas A. 
Nausėdas painformavo apie 
valdybos atliekamą darbą me
tų eigoje bei numatytus atei
ties planus. Vienas iš svarbes
nių - tai Fondo brošiūros iš
leidimas iki 2009 metų Fondo 
narių susirinkimo, kuris įvyks 
balandžio 19 d. Anapilio pa
rodų salėje. Taip pat planuoja
ma įkurti Fondo interneto tink- 
lalapį. Bus atnaujinti apylin
kių lankymai, kad visuomenė 
susipažintų su Fondo veikla ir 
jos svarba Kanados lietuviams.

Fondo iždininkė V. Jonu- 
šonienė savo pranešime džiau
gėsi gerais pasiektais finansi
niais rezultatais ir 2007 metais 
pirmą kartą viršijusį $300,000 
Fondo pelną, kuris buvo skirs
tomas 2008 m. Investicijų ko
misijos pranešime buvo pa
teikta Fondo investicijų būklė 
ir gaunamų palūkanų nuošim
čiai. 2007 m. Fondas buvo in
vestavęs daugiau kaip pusę 
savo kapitalo Kanados lietu
viškuose kredito kooperaty
vuose. Fondas auga ir stiprėja 
kasmet, tapęs vienu iš svar
biausių lietuvių veiklos rams
čių Kanadoje.

Danguolė Baltrušytė-Sher, 
KLF valdybos sekr. spaudai 

(Ntrs. D. Puterienės)

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

$675 +
oro uosto mokesčiai apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinki

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis

Skambinkite Gabrielei 
_____ Pabrėžaitei-Flores______ 
O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto. Ontario M2M 4K2 

416-221-3113 
Toll free 1-800 361-9487 
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Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos įkūrimo 60 metų minėjimo dalyviai po Mišių

Popiežiškosios lietuvių...

KANADOS ĮVYKIAI

Permainų metai

Atkelta iš 2-ro psl.

Ir Europoje, ir Lietuvoje 
žmonės skatinami gyventi taip 
tarsi Dievo visai nebūtų. At
skaitos taškas tampa atskiras 
žmogus, tiesa, moralė tampa 
reliatyvi. Monsinjoras primi
nė popiežiaus Benedikto VI 
dažnai naudojamą pasakymą: 
reliatyvizmo diktatūra, kuri 
vis labiau užvaldo pasaulį. 
Techninis progresas nepadaro 
žmogaus laimingu, bet vis la
biau stumia jį į neviltį, todėl 
tiek Lietuvoje, tiek Europoje 
reikia sugrąžinti žmogui viltį į 
Dievą, į save pačius ir į Tėvy
nę. Šiandieninis iššūkis bai
gusiems Kolegiją kunigams ir 
visiems krikščionims išdrįsti ir 
sugebėti keisti aplinkinį pa
saulį teigiama linkme.

Dr. Jonas Malinauskas, 
Vatikano radijo lietuviškų lai
dų redakcijos vedėjas, prane
šime Popiežinė Šv. Kazimie
ro Kolegija ir Vatikano radi
jas: 1946-2008” apžvelgė Vati
kano radijo lietuviškų laidų 
istoriją ir pasidžiaugė, kad 
nuo pat pradžių, atvykę į Ro
mą kunigai ir klierikai rūpi
nosi laidų ruošimu ir aktyviai 
bendradarbiavo su Vatikano 
radiju. Dr. J. Malinauskas 
iliustruodamas šį bendradar
biavimą citavo pranešimų iš
traukas iš Vatikano radijo ar
chyvų ir perskaitė visą Vati
kano Studijų kongregacijos 
Popiežiškosios lietuvių kolegi
jos įsteigimo dekreto vertimą 
į lietuvių kalbą. Kolegijos dva
sios tėvas prel. dr. Stasys Žilys 
pranešime “Dvasingumo ke
lias: ‘Irkitės į gilumą’” (Lk 5, 
4) dalindamasis savo gyveni
mo ir tarnavimo kolegijoje pa
tirtimi ragino leisti, kad Šv. 
Dvasia persmelktų kiekvieną 
iki kaulų smegenų. Jis atkrei
pė dėmesį, kad dvasinis tobu
lėjimas yra nuolatinė kova už 
savo laisvę, bet ne autonomi
ją. Turime galvoti apie savo 
laikinumą ir prisiminti, kad 
Kristus mus kviečia ne pir
mauti, bet tarnauti. Prelatas 
S. Žilys pasidžiaugė, kad da
bar dar yra gyvi 11-ka iš 23-jų 
kunigų - pirmųjų Kolegijos 
studentų. LR ambasadoriai 
prie Italijos vyriausybės ir Šv. 
Sosto dr. Š. Adomavičius ir V. 

Ališauskas pasveikino Kolegi
jos bendruomenę ir alumnus 
bei atskleidė politinius ir dip
lomatinius Kolegijos veiklos 
požiūrius.

Dr. Ingrida Gudauskienė 
pranešime “Biblinė kelio kul
tūra. Sankirtos: Kolegijos pra
eitis, dabartis, ateitis” pirmiau
sia kvietė pamąstyti Kas ir Kur 
yra Dievas? Atsakymai į šiuos 
klausimus padės aiškiau pa
matyti, koks yra Biblinio kelio 
tikslas. Dievas atsiskleidžia 
santykyje su žmogumi, Jis yra 
istorijos įvykiuose per Jėzų 
Kristų. Dievas yra nuolat atei
nantysis ir kviečiantis į galuti
nį tikslą - Viešpaties Šventyk
lą, kuri yra Dievo artumo 
žmogui ženklas. Dr. I. Gu
dauskienė pasiūlė plačiau ap
mąstyti 133 Psalmę, kurioje 
simboliškai atsiskleidžia žmo
gaus savęs suvokimas santy
kyje su kitu ir atskleista, kad 
brolybė yra jėga, turinti per
keitimo galią.

Po pietų jubiliejinių ren
ginių dalyviai aplankė Romos 
Campo Verano kapinėse pa
laidoto pirmojo kolegijos rek
toriaus prel. Lado Tulabos bei 
kitų lietuvių kapus, kartu pasi
meldė už visus, kurie vienaip 
ar kitaip prisidėję prie Kole
gijos kūrimo ir puoselėjimo 
jau iškeliavo pas Viešpatį. 
Pavakare Teatro di S. A. Gia- 
nelli buvo pristatytas doku
mentinis filmas apie Popie
žiškąją Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje, kurį sukūrė režisie
rius Dalius Ramanauskas. Po 
filmo premjeros vyko lietu
viškos folklorinės muzikos 
koncertas, kuriame dainavo 
Veronika Povilionienė ir dai
nos klubas “Blezdinga”.

Antrą iškilmių dieną buvo 
aukojamos šv. Mišios lietuvių 
kalba Maria Maggiore Bazili
kos Šv. Mergelės Marijos kop
lyčioje (Cappella Paolina). 
Liturgijai vadovavo kardi
nolas A.J. Bačkis, kartu kon- 
celebravo apaštalinis nuncijus 
arkivysk. Jonas Bulaitis, bu
vęs apaštalinis nuncijus Lie
tuvoje, arkivysk. Justo Mullor 
Garcia, marijonų generolas 
Jan M. Rokosz, MIC, Lietu
vos vyskupai ir kunigai. Po šv. 
Mišių visi susirinkusieji mel
dėsi paaukodami Lietuvą ir 

Kolegiją Jėzaus ir Marijos šir
dims.

Vakare Kolegijos kieme
lyje buvo pašventintas jubilie
jinis Šv. Kazimiero koplyt
stulpis, kurį sukūrė tautodai
lininkas skulptorius Vytautas 
Ulevičius. Vakaro metu buvo 
apdovanoti jubiliejinėmis gar
bės juostomis ir Šv. Kazimie
ro medaliais visi, kurie padė
jo, rėmė ir garsino Popiežiš
kąją lietuvių kolegiją Romoje. 
Tokius medalius nuo šiol gaus 
visi, kurie gyvendami kolegi
joje baigs mokslus ir gaus 
aukštojo mokslo diplomus 
Romoje.

Trečioji šventės diena su
tapo su vyskupų sinodo pa
baiga. Dauguma į Kolegijos 
jubiliejų atvykusių svečių da
lyvavo Vatikano Šv. Petro ba
zilikoje vykusiose šv. Mišiose, 
kurias aukojo popiežius Be
nediktas XVI.

Po šv. Mišių kartu su dau
gybę žmonių susirinkusių į šv. 
Petro aikštę, šventės dalyviai 
kartu su popiežiumi meldėsi 
Angelus maldą ir plojimais bei 
ovacijomis pasitiko popie
žiaus Benedikto XVI sveikini
mą kolegijai lietuvių kalba: 
“Nuoširdžiai sveikinu Popie
žinės Lietuvių Švento Kazi
miero Kolegijos bendruo
menę ir jos bičiulius, dėko- 
jančius Dievui Kolegijos še
šiasdešimties metų gyvavimo 
proga. Viešpats ir toliau gau
siai telaimina jūsų misiją, kuri 
yra svarbi tiek jūsų Tėvynei, 
tiek Visuotinei Bažnyčiai. 
Garbė Jėzui Kristui!”.

Pasibaigus šventinei iškil
mei, Kolegijos rektorius 
mons. Petras Šiurys turėjo ga
limybę asmeniškai susitikti su 
popiežiumi Benediktu XVI ir 
savo, kolegijos studentų bei 
visų šventėje dalyvavusių var
du padėkoti už parodytą dė
mesį, pasveikinimą bei suteik
tą palaiminimą šiai lietuviškai 
institucijai Romoje.

Jubiliejaus minėjimas pa
sibaigė, bet Popiežiškoji lietu
vių Šv. Kazimiero kolegija, 
priklausanti Lietuvos vyskupų 
konferencijai ir Lietuvai, gy
vuoja toliau. Palaikykime ją 
malda, geru žodžiu, auka.

Politika 2008 metais pa
žymėta nelauktais įvykiais. 
Tik išrinktą konservatorių 
mažumos vyriausybę opozi
cija nutarė pakeisti jungtine 
vyriausybe, tiesa, sulipdyta 
nelabai tvirtai. Parlamento 
darbas ministerio pirminin
ko prašymu buvo sustabdy
tas. Per tą laiką įvyko per
mainos liberalų vadovybėje, 
S. Dion pakeitė M. Ignatieff. 
Patyręs karčių politinių pa
mokų S. Harper pakeitė tak
tiką. Dabar konservatorių 
vyriausybė kartu su opozi
cinių partijų atstovais ruošia 
svarbiausią dokumentą - 
vyriausybės ekonominį pla
ną 2009 m. Finansų ministe- 
ris J. Flaherty perspėja, kad 
ateinantys keleri metai eko
nomiškai bus permainingi ir 
nelengvi. Kanados centrinis 
bankas pinigų rinką papildė 
36 bln.dol., sumažino palū
kanas nuo 4.5 iki 1.5 proc. 
Vyriausybė yra nupirkusi 
paskolų už 75 bln.dol. Dabar 
bankai raginami be delsimo 
duoti paskolas automobilių 
pirkėjams, o gyventojus - 
leisti pinigus pirkiniams. Di
džiausias stabdis ekonomi
niam kilimui - baimė, per
spėja ekonomikos tyrinėto
jai.

Dvi temos - oras ir poli
tika - dažniausiai buvo ap
tariamos baigiantis 2008- 
iesiems metams. Oro tarny
ba pripažįsta, kad pirmąkart 
oro aptarimus pokalbiuose 
išstūmė politika. Abi šios sri
tys pateikė nelauktų staig
menų. Gruodžio pabaigoje 
žiema atvyko su pilna paly
da: sniego pūgomis, šalčio ir 
vėjo gūsiais. Tai dar kartą 
priminė, kad žiema Kanado
je, nežiūrint pagraudenimų 
apie klimato atšilimą, turi 
savo teises ir tradicijas. Snie
gas be jokių išimčių padengė 
visą teritoriją, Kanada pir
mąkart po daugelio metų 
Kalėdas pasitiko visa balta. 
Nepagailėta sniego Vakarų 
Kanadai, rytines provincijas 
žiema aplankė su pūgomis ir 
vėjo gūsiais, palikdama tūks
tančius gyventojų be elekt
ros, supainiodama visus 
skrydžių tvarkaraščius ir 
šventinius planus. Po baugi
nimo šalčiu ir sniego sluoks
niu žiema atsiuntė lietų ir 
nebūdingą metų pabaigai ši
lumą. Ko dar belieka tikėtis 
- oro tarnyba nesiima pra
našauti.

Senate nebeliko tuščių 
vietų - į jas ministeris pirmi
ninkas S. Harper paskyrė 18 
senatorių. Jais tapo konser
vatorių rėmėjai arba partijai 
palankūs kultūros, sporto, 
veikėjai: žurnalistas M. Duf
fy, buvusi ambasadorė JAV 
P. Wallin ir kiti. S. Harper 
neslepia, kad jis parinko 
kandidatus, kurie remia jo 
siūlomą senato pertvarką: 

rinkti senatorius ir ne ilges
niam kaip 8 metų terminui. 
Pagal ilgametę tradiciją se
natoriai buvo skiriami iki gy
vos galvos. Konservatoriams 
pavyko sumažinti tarnybos 
laiką iki 75 m.

Ontario provincija nuo 
šiol turės parlamente narių 
skaičių, labiau atitinkantį 
padidėjusį gyventojų skaičių. 
Ministeris pirmininkas S. 
Harper pranešė, kad provin
cijai papildomai skiriama 21 
vieta parlamente. Tokia per
maina dar labiau sustiprins 
pačios didžiausios provinci
jos įtaką valstybės politinia
me gyvenime.

Prie ekonominių sunku
mų prisidėjo ir netikėti tech
niniai nesklandumai svar
biausioje finansinėje gran
dyje. Pirmą kartą per daugelį 
metų dėl netikėtų kompiu
terio gedimų visai dienai ne
buvo atidaryta pagrindinė 
Toronto investavimo ir mai
nų birža (TSE). Ši birža pa
gal mainų ir prekybos apimtį 
kalnakasybos srityje - antro
ji pasaulyje, pagal atliekamų 
finansinių operacijų kiekį - 
ketvirtoji Šiaurės Amerikoje, 
pasaulyje - septinta. Tą die
ną kai kurie investuotojai ga
lėjo pasinaudoti mažesnių 
centrų ar Niujorko paslaugo
mis, tačiau Toronto investuo
tojai prarado nemažai lėšų.

Federacinės ir Ontario 
provincijos vyriausybių va
dovai dviem automobilių 
verslovėms paskyrė beveik 4 
bln. dol. General Motors 
įmonei tenka 3 bln., Chrysler 
Canada - 1.3 bln. dolerių. 
Finansinė parama numatyta 
ir mažoms autodalių įmo
nėms. Tai padės išsaugoti 
400,000 darbo vietų. Ši vals
tybės parama įmonėms tei
kiama kartu su įpareigoji
mais. Vienas iš svarbiausių 
reikalavimų užtikrinti, kad 
skiriamos lėšos nebus nau
dojamos verslo vadovų atly
ginimams ir premijoms. Ant
ra - automobilių gamintojai 
privalo išmokėti skolas savo 
partneriams - dalių gamin
tojams. Taip pat paramą ga
vusių verslovių vadovai pri
valo pateikti savaitines atas
kaitas, pranešti apie dides
nius nei 125,000 tūkst. pini
gų pervedimus.

Br. Kolumbijos vyriau
sybė nusprendė skirti dau
giau kaip 10 mln. Science 
World centro veiklai. Šis 
mokslo tyrimo centras ati
darytas 1989 metais, panau
dojus Expo-86 pastatus ir 
įrangą. Tai nesiekianti pelno 
organizacija, skleidžianti ge
riausią patirtį, kaip taupiai 
naudoti gamtos išteklius, 
rasti švarios energijos šalti
nius, saugoti aplinką ir van
denį. Centre kasmet apsilan
ko pusė milijono žmonių, 
daugiau kaip trečdalis - 
moksleiviai. SK
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KULTŪROS SOSTINĖ
2008 m. gruodžio 31 d. 

Vilnius metams tapo Euro
pos kultūros sostine. Šiuo 
vardu Lietuvos sostinė da
linsis su Austrijos miestu 
Lincu. Taip pat 2009 m. mi
nimas Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmetis. Šioms 
progoms skirti šventiniai 
renginiai prasidėjo 2008 m. 
gruodžio 31 vakare miuzik
lu @Hoffmann_Spragtukas. 
Vidurnaktį, pasibaigus miu
ziklui, Katedros aikštėje 
prasidėjo žymaus šviesos 
efektų kūrėjo vokiečio Ger
to Hofo specialiai Lietuvai 
sukurtas garso ir šviesų 
spektaklis. Gyvas realių pa
veikslų ir siurrealistinių 
vaizdų junginys simboliškai 
atskleidė 1000 metų Lie
tuvos raidą. Gruodžio 31- 
ąją Senamiestyje ir jo pri
eigose buvo uždarytas eis
mas, įrengta 12 pėsčiųjų 
praėjimo kontrolės punktų, 
kuriuose buvo tikrinami 
įeinantieji, ar nesineša alko
holinių gėrimų ir pirotech
nikos gaminių. Siekiant pa
laikyti viešąją tvarką tą naktį 
sostinėje budėjo sustiprin
tos policijos pajėgos. Sausio 
1-osios vakarą naujametinių 
renginių seriją pratęsė Lie
tuvos ledo šokių pora Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas, atlikę Ledo miste
riją Rotušės aikštėje įreng
toje ledo arenoje. Lietuvos 
vardo tūkstantmečio ir VEKS 
programos atidarymo šven
tės biudžetas sieks 3.5 mln. 
Lt. Iš viso 2009 m. planuota 
surengti beveik 900 prog
ramos “Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009” ren
ginių, tačiau sumažinus prog
ramos finansavimą (iš vals
tybės biudžeto vietoj žadėtų 
daugiau nei 40 mln. skiria
mi 25 mln. Lt), renginių liks 
mažiau.

KUDIRKOS 150-METIS
Gruodžio 18 d. seimo 

parodų galerijoje buvo pa
minėtos Lietuvos himno au
toriaus Vinco Kudirkos gimi
mo 150-osios metinės. Ren
ginyje buvo atidaryta Kauno 
m. savivaldybės V. Kudirkos 
viešosios bibliotekos pa
rengta paroda “Ne tas yra 
didis...” ir seimo kanceliari
jos skelbto moksleivių pie
šinių konkurso Piešiu tau
tišką giesmę” laureatų dar
bų paroda. Atrinkta dvylika 
konkurso laureatų darbų, 
kuriais iliustruotas repre
zentacinis 2009 m. Seimo 
kalendorius, ir 120 atrinktų 
konkurso dalyvių piešinių 
išdėstyta parodoje. V. Ku
dirkos biblioteka, žymėda
ma savo įkūrimo 80-ąsias gi
mimo metines, rengė tarp
tautinį knygženklių konkur
są, paruošė kompaktinę 
plokštelę “Daktaras Vincas 
Kudirka. Gyvenimo ir kūry
bos apžvalga”, išleido “Lais
vų valandų” 1-ojo leidimo 

faksimilinį, papildytą įžval
gomis leidinį.
SKUNDŽIA PAŽEIDIMUS

Seimo kontrolierių įstai
ga tiria skundus dėl parei
gūnų piktnaudžiavimo, biu
rokratizmo ar kitaip pažei
džiamų žmogaus teisių ir 
laisvių viešojo administravi
mo srityje. Ji Tarptautinės 
žmogaus teisių dienos proga 
2008 m. gruodžio 9 d. pa
teiktame pranešime skelbia, 
jog Lietuvos gyventojai dau
giausia skundžiasi dėl strin
gančios žemės reformos ir 
netinkamo viešojo administ
ravimo. Aktualiausi Lietu
vos gyventojams yra žemės 
reformos klausimai: skun
džiamasi dėl teisės į žemę 
netinkamo atkūrimo, vals
tybės turto valdymo, naudo
jimo, privatizavimo, žemės 
sklypų ribų nustatymo ir 
įvairių kių žemėtvarkos rei
kalų. Tokie skundai sudaro 
apie trečdalį visų nusiskun
dimų. Dažnėja skundų dėl 
netinkamo viešojo administ
ravimo: asmenų aptarnavi
mo institucijose ir įstaigose 
tvarkos pažeidimų, netinka
mų skundų, prašymų nag
rinėjimo atvejų, teisės gauti 
informaciją pažeidimų ir 
pan. Taip pat vis dažniau 
skundžiamasi dėl teritorijų 
planavimo ir statybų valsty
binės priežiūros. Nemažai 
gaunama nuteistųjų skundų 
dėl tardymo izoliatorių hi
gieninės būklės, netinkamo 
pareigūnų elgesio su nuteis
taisiais.

GALĖS TEISTI
2008 m. gruodžio 9 d. 

seimas panaikino Darbo par
tijos vadovo, “darbiečių” 
frakcijos seniūno Viktoro 
Uspaskicho teisinę neliečia
mybę. Priimta rezoliucija, 
leidžianti patraukti baudžia
mojon atsakomybėn V. Us- 
paskichą, DP partiją bei V. 
Uspaskicho buvusį pavaduo
toją V. Gapšį, buvusią parti
jos centrinės būstinės vadovę 
V. Vonžutaitę bei buvusią 
DP finansininkę M. Liutke- 
vičienę. Jie kaltinami apgau
lingos buhalterinės apskaitos 
organizavimu, neteisingų 
duomenų DP buhalterijoje 
naudojimu, tų duomenų įra
šymu į deklaracijas ir įgalio
toms institucijoms pateiki
mu, apgaulingų pareiškimų 
apie partijos turtą ir veiklą 
teikimu valstybės instituci
joms gaunant valstybės dota
ciją ir tuo padarant žalą vals
tybei. Sunkiausias iš išvar
dytų nusikaltimų yra apgau
lingas buhalterinės apskaitos 
tvarkymas. Už tai numatoma 
griežčiausia bausmė - laisvės 
atėmimas iki 4 metų. DP įta
riama neįtraukusi į buhalteri
nę apskaitą daugiau kaip 24 
mln. litų pajamų ir apie 23 
mln. išlaidų bei nesumokėjus 
apie 4 mln. litų mokesčių. RSJ

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos “Auksinis ratelis”, atšventęs kalėdinį suėjimą 2008 m. 
gruodžio 11 d. Ntr. L. Visockaitės-Poole

Hamilton, ON
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D., švęsdami antrą Advento 
sekmadienį, Aušros Vartų 
šventovėje minėjome savo 
globėjos Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventę. Šv. 
Mišiose dalyvavo nemažai 
skyriaus moterų, pasipuošusių 
tautiniais drabužiais. Su sky
riaus vėliava ėjo D. Leleikaitė 
ir A. Žilvytienė. Aukas nešė 
Ž. Vaičiūnienė ir D. Kesmi- 
nienė. Gėles Marijai aukojo 
A. Gedrienė, prie altoriaus 
giedojo ir skaitinius skaitė D. 
Enskaitienė ir G. Enskaitienė. 
Šv. Mišios buvo aukojamos už 
gyvas ir mirusias KLKM drau
gijos nares. Buvo prisimintos 
2008 m. mirusios draugijos na
rės - B. Skvereckienė, M. Cho- 
romanskienė, E. Kybartienė. 
Po šv. Mišių parapijiečiai Jau
nimo centre galėjo pasivaišinti 
kava ir pyragais, kuriuos sunešė 
draugijos narės. ME

MEDŽIOTOJ0-ŽŪK- 
LAUTOJ0 KLUBO GIED
RAITIS surengta lapkričio 
mėn. medžioklė klubo apylin
kėse pavyko vėl sėkmingai. 
Medžioklėje dalyvavo klubo 
nariai: V. Svilas, J. Stankus, P. 
Šidlauskas, G. Senkus, E. Go- 
centas, M. Jonikas ir K. Žilvy
tis. Bendras laimikis - trys 
stirnos. Lapkričio 23 dieną 
ten pat vyko ir “turkey shoot”. 
Iš kitų šaudymo klubų suva
žiavo gana daug šaulių. Šau
dymą padėjo vesti A. Svilas, 
K. Deksnys ir V. Svilas. Prižiū
rėjo ir pinigus rinko A. Jusys 
ir J. Stankus. Kaip visada, vir
tuvė pritraukė daug išalkusių 
šaulių; joje dirbo ilgametės 
šeimininkės O. Jusienė ir E. 
Bajoraitienė. Diena buvo la
bai sėkminga. Tokie susibūri
mai prisideda prie klubo išlai
kymo. GS

DOVANA BENDRUOME
NEI. 2008 m. gruodžio 14 d. 
po antrų šv. Mišių Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Vysk. M. Valančiaus lituanis
tinės mokyklėlės vaikai mūsų 
bendruomenei padovanojo 
gražią dovaną - parodė Biru
tės Pukelevičiūtės pjesę Kalė-

PRISIMINDAMI a.a. Pranę Dalienę, sūnus Leonas ir Sue 
Klimaičiai Pagalbai Lietuvos vaikams aukojo $5,000.

PLV komitetas jiems nuoširdžiai dėkoja 
už tokią dosnią auką.

dos pas nykštukus. Mokytojos 
Rasa Pruden, Daiva Lelei- 
kaitė, Vaida Matuzonienė su 
atsidavimu ir kantrybe vaikus 
ruošė šiai nuostabiai progra
mai. Nuoširdus ačiū mokyto
joms už meilę vaikams, supa
žindinant su kultūrine, tauti
ne Lietuva, ir jų ugdymą. 
Kiekvienas vaikas nuo mažiau
sio iki didžiausio turėjo savo 
vaidmenį. Labai stropiai patys 
mažiausieji vaikai buvo pasi
ruošę šiam vaidinimui. Jie 
deklamavo eiles, šoko ir dai
navo. Šiame dramos atlikime 
mes pamatėme valdovę ir val
dovą, nykštukus, snieguoles, 
pūgą ir žvėrelius. Vienas iš 
pranešėjų br. diak. Bernardas 
Belickas, OFM, labai džiau
gėsi galėdamas būti vaikų tar
pe. Svarbiausia, kad turėjome 
svečiuose po vaidinimo ir Ka
lėdų senelį su dovanomis, ku
ris buvo labai mielas ir įdo
mus. Jis vaikų klausė, ar jie 
moka eilėraščių ir už juos da
lino dovanas. Pasirodė, ir pats 
Kalėdų senelis moka daug ei
lėraščių. Dėkojame ir tėve
liams, kad padėjo pasiruošti 
vaikams, parūpino jiems ir ap
rangą vaidmenims. Gerųjų mo
kytojų dėka Advento metu pa
mokėlėse vaikai paruošė do
vanas mūsų lietuvių bendruo
menės sergantiems: lipdė snai
ges ar kitus darbelius darė, sa-

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR
GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

vo rankelėmis įrašė sveikini
mus. Visos vaikų paruoštos do
vanėlės bus vėliau perduotos 
bendruomenės sergantiesiems. 
Šv. Raštas byloja: “Ką padarėte 
vienam iš mano mažiausiųjų, 
tą padarėte man - sako Vieš
pats”. Tad telaimina Viešpats 
visus mūsų gerus darbus. Lin
kime bendruomenės mokyto
jams, vaikams, tėveliams pras
mingų ir jaukių šventų Kalėdų.

Br. Bernardas 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

• Kviečiame visus orga
nizacijų vadovus į bendrą su
sirinkimą dėl rytinės kavutės 
paruošimo. Susirinkimas 
įvyks sausio 11, sekmadienį, 
po antrųjų Šv. Mišių, Jaunimo 
centro salėje ant balkono. Bus 
sudarytas grafikas pagal kurį 
kiekviena organizacija rytą 
paruoš kavutę ir atneš pyragų 
bei sutvarkys Jaunimo centro 
salę.

• Dėmesio pavieniams 
asmenims! Jeigu kas norėtų, 
kad po jų užprašytų Mišių sa
vo artimo mirusio garbei būtų 
paruošta kavutė ir pyragai, 
prašome kreiptis į kleboną 
Audrių arba į diakoną Ber
nardą. Reikia, kad užprašyta 
diena nesikirstų su organi
zacijų paruoštais pusryčiais.

• Parapijos internetinis 
puslapis: www.parapija.ca

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

http://www.parapija.ca
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VLB pirmininkas apdovanotas 
Vokietijos kryžiaus ordinu

© LIETUVIAI PASAULYJE
2008 m. gruodžio 6 d. Vo

kietijos lietuvių bendruo
menes (VLB) valdybos pirmi
ninkui Antanui Šiugždiniui 
buvo įteiktas Federacines Vo
kietijos ordino “Už nuopel-

J v
1 V ■ ■ ■ 1 vnus kryžius. Šiam reikšmin

gam ir iškilmingam aktui į 
šventiškai papuoštą Rennho- 
fo pilies salę Huttenfelde su
sirinko apdovanotojo šeimos 
nariai, apskrities ir miesto sa
vivaldybių atstovai bei kiti 
kviesti svečiai. Apdovanojimą 
Vokietijos prezidento Horsto 
Kohlerio vardu įteikė Berg- 
štrasės rajono viršininko pa
vaduotojas Gottliebas Ohlis 
bei Lampertheimo miesto 
meras Erichas Maieris. Ohlis 
savo kalboje išreiške padeką 
už A. Šiugždinio nuopelnus 
per pastaruosius dešimtme
čius stiprinant Vokietijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimą,

llllllllIIIlllllllllll 
ROYAL LEPAGE

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 ĮKAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 

PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas......................... 1.00%
kasd. pal. taupymo slsk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............1.80%
180 dienų indėlius ......... 1.90%
1 m. term. indėlius ...........2.50%
2 m. term. indėlius ...........3.00%
3 m. term. indėlius ...........3.50%
4 m. term. indėlius ...........3.75%
5 m. term. indėlius ...........3.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)........................... 1.00%
1 m. ind............................... 2.50%
2 m. ind............................... 3.00%
3 m. ind............................... 3.50%
4 m. ind............................... 3.75%
5 m. ind............................... 3.75% 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca

ypač vystant santykius tarp 
Hesseno žemes ir Lietuvos 
bei mezgant kultūrinius ir 
švietėjiškus miestų ir mokyklų 
santykius.

Po iškilios muzikinės prog
ramos, kurią su Vasario 16-os 
gimnazijos mokiniais parengė 
muzikos mokytojas Gintaras 
Ručys, lietuviškų institucijų ir 
organizacijų vardu Vokietijoje 
sveikinimo žodį tarė VLB val
dybos narys dr. Vincas Bartu
sevičius. Motyvuodamas šį 
aukšto rango Vokietijos vals
tybės apdovanojimą, V. Bartu
sevičius išsamiai pristatė A. 
Šiugždinio biografiją ir veiklą. 
Antanas aktyviai reiškėsi Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
jungoje, vėliau kurį laiką sėk
mingai ir sumaniai vadovavo 
VLB Romuvos apylinkei. Nuo 
1987 m., taigi jau 21 metus, 
Antanas yra nuolatinis VLB

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo ................5.60%
nekiln. turto 1 m................ 5.60%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

valdybos narys - pradžioje jis 
buvo valdybos iždininku, o 
nuo 1998-ųjų, valdybos pir
mininku. Jau daugelį metų A. 
Šiugždinis yra renkamas į 
VLB Tarybą. Nuo pat Fondo 
Vasario 16-osios gimnazijai 
remti įsikūrimo jis yra šio 
fondo iždininkas. Taip pat bu
vo ir Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos narys. Kaip 
VLB valdybos pirmininkas, 
jis energingai vadovauja val
dybos darbui, planuoja ir veda 
bendruomenės renginius Hut- 
tenfelde, nepraleidžia progos 
apsilankyti apylinkėse, daly
vauti jų renginiuose, susitikti 
su vietiniais lietuviais, juos 
paskatinti ir įvertinti jų darbą. 
V. Bartusevičius savo kalboje 
pabrėžė ir tai, kad šis apdova
nojimas įgauna dar didesnio 
svarumo atsižvelgiant į faktą, 
jog jis užsitarnautas dirbant 
visuomeniniu pagrindu. Vo
kietijos valdžios vardu A. Šiugž- 
dinį taip pat pasveikino Lam- 
pertheimo miesto meras Eiri- 
chas Maieris, pabrėždamas, 
jog šis ordinas tiesiogiai at
spindi Vokietijos valstybės pi
lietinio ugdymo vertybes. Šiuo 
ordinu Vokietijos valstybė su
teikia paskatą tolesniems dar
bams bei sėkmingai veiklai.

Po nuoširdžių Vokietijos 
liberalų partijos (FDP) Lam- 
pertheimo miesto skyriaus 
pirmininko Thomo Bittnerio 
bei Romuvos apylinkės pirmi
ninkės Irenos Timpienės svei
kinimų, iškilmingą vakaro dalį 
savo padėka užbaigė Antanas 
O ■ V1 ‘Šiugždinis.

“Esu sujaudintas, apstul
bęs, ir jaučiuosi labai pagerb
tas”, dėkodamas susirinku
siems sakė A. Šiugždinis. “Šį 
apdovanojimą traktuoju ne 
kaip asmeninį, tačiau kaip ko
lektyvų jau šešiasdešimt metų 
gyvuojančios Vokietijos lietu
vių bendruomenės nuopelną. 
Jį priimu tiek šios, tiek visų 
buvusių bendruomenės valdy
bų narių vardu”, džiaugdama
sis oficialiu ilgamečio darbo 
vaisių įvertinimu sakė pir
mininkas. (ELKC)

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JAV
Orlando, FL, lietuvių 

bendruomenė 2008 m. lapkri
čio 22-23 d.d. suorganizavo 
renginį “Lietuvių dienos Or
lande 2008”. Jame dalyvavo 
tautiečiai iš Floridos vieto
vių - Fort Myers, Petersburg, 
Tampa, Daytona Beach, 
West Palm Beach, Miami, o 
taip pat iš Čikagos ir Kana
dos bei kino operatorius Ri
mas Navickas iš Lietuvos. 
Pastarasis rengė reportažą 
apie lietuvių gyvenimą ir fil
mavo šventę. Renginys buvo 
atidarytas Andriaus Mamon
tovo koncertu “Geltona. Ža
lia. Raudona”. Šeštadienį 
vyko krepšinio varžybos, ku
riose dalyvavo komandos iš 
Miami, West Palm Beach, St. 
Petersburgo ir Orlando. Pir
mąją vietą laimėjo Orlando 
komanda, o antrąją - West 
Palm Beach. Vakare progra
mą atliko “anekdotų karalius” 
Lietuvoje Reimondas Šilans
kas, papasakodamas ne tik 
anekdotų bet ir paskaityda- 
mas eilėraščių; populiarių 
dainų kompozitorius ir atli
kėjas Algimantas Butnorius pa
dainavo savo kūrybos dainų, 
pritariant gitaristui Sigitui 
Orūnui. Sigitas Meilus ir Vir
gis Gražulis padainavo po ke
letą dainų. Šventę organizavo 
Irma Kirvelienė, Evaldas Siu- 
dikas, Jurga Ribokaitė-Blake, 
Alvydas Smilinskas, Edita 
Klinkel ir Mindaugas Šatas.

Britanija
Londono Meridiano aikš

tėje, prie Stratfordo metro 
stoties, vyko antroji lietuviš
ka Kalėdų mugė. Pasak Lie
tuvos komercijos rūmų Lon
done pirmininko Dariaus 
Paškausko, tai esanti puiki 
galimybė kitataučiams paro
dyti lietuvišką kultūrą, o pa
tiems lietuviams įsigyti lietu
viškų gaminių bei kalėdinių 
dovanų. Mugėje buvo gali
ma gauti lietuviškų mėsos 
gaminių, šakočių (pyragų), 
Lietuvos kaimo šeimininkių 
spaustų sūrių, sidabro pa
puošalų, kosmetikos dalykų, 
metalo skulptūrų, paveikslų, 
knygų, DVD su įvairiais fil
mais, lietuviškos muzikos 
kompaktinių plokštelių. Per 
mugės atidarymą skambėjo 
kalėdinės giesmės, kurias at
liko lietuvių chorai. Mugę 
organizavo Lietuvos komer
ciniai rūmai Londone ir Lie
tuvos ambasada. Šiemet mu
gėje dalyvavo daug daugiau 
prekeivių nei pernai.

Airija
Airijos lietuvių bend

ruomenės (ALB) suvažiavi
mas įvyko 2008 m. lapkričio 
30 d. Jame buvo išrinktas 
naujas valdybos pirmininkas 
Ridas Bieliajevas. Ketverius 
metus valdybai pirmininka
vusi Jurga Vidugirienė ne- 
bekandidatavo. Naujasis pir
mininkas, kilęs iš Telšių, su

sirinkimui prisistatė žemai
tiškai. Jis lietuvių veikloje 
ne naujokas - dalyvavo kul
tūrinėje veikloje, buvo šios 
lietuvių bendruomenės spor
to koordinatorius, suorgani
zavo Europos lietuvių krep
šinio varžybas Dubline. Ad
ministracijos reikalams tvar
kyti pasiliko Arūnas Teišers- 
kis. Išrinkta nauja iždininkė 
- Aušra Žutautaitė. Buvusi 
pirm. J. Vidugirienė sutiko 
tvarkyti bendruomenės ry
šius su visuomene. Susirin
kime vyravo jauki nuotaika. 
Buvo pasveikintas 500-asis 
ALB narys Andrius Bikma- 
nas ir šiltai sutikta žinia apie 
ALB narės Lauros Garbata- 
vičiūtės-Down laimėjimą Lie
tuvos radijo ir televizijos 
rengtame šviesuolių konkur
se “Daugiau saulės, daugiau 
šviesos”.

Karaliaučiaus kraštas
Įsručio kultūros namuo

se vyko septintoji Karaliau
čiaus krašto lietuvių vaikų 
dainų šventė “Skambėk, skam
bėk, lietuviška dainele”. Joje 
dalyvavo daugiau kaip 180 
jaunų dainininkų iš Karaliau
čiaus, Tilžės, Įsruties, Gum
binės, Ragainės. Koncerte 
taipgi dalyvavo Užpalių mies
telio vaikų kanklininkų grupė. 
Šventės nugalėtojais tapo vaikų 
liaudies ansambliai “Naldru- 
vėlė” iš Gumbinės, “Liepona” 
iš Įsruties, “Gintarėlis” iš Ra
gainės. Jaunuosius daininin
kus pasveikino Įsruties mies
to administracijos atstovai, 
Lietuvos generalinio konsu
lato darbuotojai. Karaliaučiaus 
krašte gyvena apie 20,000 
lietuvių, daugiausia pasienio 
vietovėse.

Estija
Lietuvos ambasadoje Ta

line Estijos žiniasklaidai bu
vo pristatyta programa “Vil
nius - Europos kultūros sos
tinė 2009”. Renginyje daly
vavo populiariausių žinia- 
sklaidos priemonių žurnalis
tai. Pristatymą surengė Lie
tuvos ambasadorius Estijoje 
Juozas Bernatonis. Ambasa
dos patalpose veikė ir spe
ciali Lietuvos tūkstantmečio 
jubiliejui skirta paroda. Taip
gi buvo paskelbtas konkur
sas, kuriame gali dalyvauti 
visi Estijos gyventojai, at
siųsdami konkurso komisijai 
nuotraukas ir įspūdžius apie 
Vilnių, ir galės laimėti kelio
nę į Lietuvos sostinę. Rengi
nyje dalyvavo Estijos televi
zijos žurnalistai, kelionių bei 
kultūros leidinių atstovai. 
Lietuvos turizmo departa
mento teigimu, 2007 m. Lie
tuvoje apsilankė 40,000 turis
tų iš Estijos. Estijos sostinę 
Taliną puošia Baltojo angelo 
skulptūra, sukurta skulpto
riaus V. Ramoškos, prime
nanti apie 900 skirtingų ren
ginių, šiemet vyksiančių 
Vilniuje. JA

http://www.dalindateam.com
http://www.talka.ca
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Gražią saulėtą 2008 m. 
spalio 18, šeštadienio popietę 
Kaune, Žemės Ūkio rūmuose 
įvyko paroda-konkursas “Lie
tuvaitė šeimininkė”. Tema - motulės skanėstai, 
mėgstamiausi šeimos patiekalai, šeimos švenčių 
tradicijos, užstalės dainos. Dalyvavo folkloro an
samblis, vadovaujamas Ramunės Pečiulienės. Ren
ginio organizatorius - Kauno Jungtinis sveikatos 
klubas, globėja - seimo narė V. Margevičienė, rė
mėjai - Kauno rajono sveikatos fondas, Lietuvos 
gentainių brolija, Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga. Konkurse dalyvavo apie 20 moterų ir 
merginų. Dalis jų pasirodė individualiai, kita dalis - 
kaip komanda. Visos jos patiekė namuose paga
mintų senovinių lietuviškų valgių: tai Advento, Kū
čių, vegetariški patiekalai ir kt.

Varžytuvių dalyvės buvo vertinamos ne tik pagal 
etnografinių valgių gamybos bei stalo papuošimo 
išradingumą, bet jų laukė ir kitos rungtys: miklumo, 
apdairumo, talentų. Vertinimo komisiją sudarė au
toritetingi asmenys: seimo narė Vaidevutė Marge- 
vičienė, docentė Ksavera Vaištarienė, Lietuvos ūki
ninkų draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė, 
Kauno m. vicemeras Kazimieras Kuzminskas, “Žai- 
sos” ansamblio vadovė Ramutė Pečiulienė, “Žolin- 
čių akademijos” pirmininkė Danutė Kunčienė bei 
patyręs maisto pramonės darbuotojas Petras Bal
čiūnas.

Konkursantės “kibo į darbą”; reikėjo įminti 
mįsles, susijusias su valgiais, padainuoti, pašokti. 
Buvo išbandomos jų žinios bei greita orientacija. 
Teko atsakyti į klausimus apie būdingus atskirų 
Lietuvos regionų tautinius patiekalus ir t.t. Vėliau 
varžytinių dalyvės, drauge su “Žaisos” ansambliu 
šoko senovišką šokį Vėdaras bei žaidė etnografinį 
žaidimą Verdu bulvienaitę. Scenoje vyko talentų 
rungtys, kur moterys ir merginos deklamavo, grojo 
smuiku, fleita, šoko nuotaikingą polkutę. Konkurso 
prizus įsteigė: LR Žemės ūkio rūmai, savaitraščiai 
Seimininkė, Ūkininko patarėjas bei V. ir D. Kunčiai.

Varžytuvių vertinimo komisijos sprendimu, 
diplomus gavo: Leonora Cibulskienė už gaivinančią 
arbatą, Julija Čiurinskienė už silkynės ir kitų et
nografinių valgių propagavimą, Danguolė Kunčiūtė

iš eilės tapo komandą 
sudariusios penkiolik
metės kaunietės Ona 
Jasinskaitė ir Rūta 
Sologubaitė. Ant jų

Lietuvaitė šeimininkė

Konkurso nugalėtojos Ona Jasinskaitė (kairėje) ir 
Rūta Sologubaitė prie konkursinio stalo

už tradicinių šeimos valgių puoselėjimą, Emilija 
Andriukonienė už daržovių patiekalų populiarini
mą, Nijolina Mačerauskienė už originalius vegetari
nius valgius. Diplomais ir savaitraščio Seimininkė 
pusmečio prenumerata apdovanota pastaroji mote
ris bei konkurso trečiosios ir antrosios vietos laimė
tojos: už tautinių tradicijų populiarinimą - Birutė 
Kiauleikienė, už šauniausią parodos pristatymą - N. 
Šabaniauskienės vadovaujamos “Triupio” moterys, 
konkursui pateikusios morkų meduolį, prigaminusios 
kitų skanėstų.

Konkurso “Lietuvaitė šeimininkė” nugalėto-
jomis jau trečią kartą

i } Q balta drobule dengto stalo pui
kavosi burokėlių sūris bei čes- 
nakynė, kakorai, pyragėliai su 
šilbaravykiais, su lupenomis 

keptų bulvių skiltelės, apibarstytos “spirgyne” iš sė
menų, ruginės duonos gira.

Stalą puošė raudonų raugerškių puokštė. Viskas 
paruošta skoningai, su meile. Ona mokosi J. Nauja
lio meno mokykloje, Rūta - Kalniečių gimnazijoje. 
Merginos draugauja nuo pat vaikystės. Konkurse 
jos gražiai atliko lietuvių liaudies dainas, puikiai 
šoko, o Ona griežė smuikeliu.

UAB “Ūkininko patarėjas” prizą - nevystančią 
puokštę merginos įteikė Onos mamai - Ritai Ja
sinskienei - kaip padėką už pagalbą rengiantis kon
kursui, o ypač už patarimus gaminant senovinius 
lietuviškus valgius.

Parodoje buvo galima įsigyti ir “Žolinčių aka
demijos” pirmininkės Danutės Kunčienės pagamin
tų natūralių prieskonių bei rankų darbo liaudies 
medicinos tepalų, į kurių sudėtį įeina gintaras, 
vaškas, sakai, bičių pikis, įvairios vaistažolės. Tepa
lų receptus sukūrė biomedicinos mokslų daktaras 
Jonas Skonsmanas. Tepaliukai paruošti Pažaislio 
vienuolyne, ant beržinių malkų laužo, pagal seno
vines tradicijas. Jie skirti įvairiems negalavimams gy
dyti: odos, sąnarių ligoms ir t.t.

Šventė visiems dalyviams paliko šiltus įspūdžius. 
Reikia tik džiaugtis, kad organizuojami tokie rengi
niai, kurių metu atgaivinamos senosios lietuvių 
liaudies tradicijos ir papročiai, susiję su etnografi
nių valgių gaminimu. Iki kito susitikimo!

Onos Jasinskaitės ir Rūtos Sologubaitės “Spir- 
gynė”. Reikia: 0.5 litro sėmenų, druskos, pipirų, 1 
svogūno, kelių bulvių. Sėmenis gerai išvalyti ir pa
kepinti keptuvėje, kol jie apskrus. Dar karštus gerai 
sugrūsti, kad pasidarytų vientisa masė. Ją dėti į mo
linį dubenį, pridėti pipirų, druskos ir sumaišyti su 
smulkiai kapotu svogūnu. Spirgynė valgoma į ją da
žant karštą, su lupenomis virtą bulvę. Spirgynė Že
maitijoje yra skanėstas.

Danguolės Kunčiūtės cukrinių runkelių kava. 
Cukrinius runkelius supjaustyti mažais gabalėliais, 
sudžiovinti, paskrudinti orkaitėje. Po to 2 min. pa
virti vandenyje, nukošti, pabalinti pienu, pridėti 
cukraus. Skanaus!

P.S. Gal ir tarp Kanados lietuvaičių yra talentin
gų šeimininkių?

Zita Bilevičiūtė, Lietuvių žurnalistų sąjungos narė 
(Ntrs. Z. Bilevičiūtės)

Iš k.: konkurso “Lietuvaitė šeimininkė” organizatoriai Danutė Kunčienė (pirma iš kairės) ir Petras Sventiekas su “Žaisos” ansamblio nariais; “Žolinčių 
akademijos” narys Vidas Kunčius prie savo gamybos prieskoninių ir vaistinių produktų; Danguolė Kunčiūtė apdovanota už tradicinių šeimos valgių 
puoselėjimą (cukrinių runkelių kavos autorė)

Karaliaučiaus krašte - lietuviška dainelė
2008 m. lapkričio 22 d. Įsručio 

kultūros namuose įvyko VII-asis Ka
raliaučiaus srities vaikų festivalis 
“Skambėk, skambėk, lietuviška daine
le”, kuriame dalyvavo apie 180 lietu
viškai dainuojančių, grojančių ir šo
kančių vaikų iš Karaliaučiaus, Tilžės, 
Ragainės, Lazdynų, Gumbinės, Įsru
čio, Eitkūnų. Festivalį papuošė vienas 
iš geriausių Lietuvoje tradicinių liau
dies instrumentinių ansamblių, “Aukso 
paukštės” 1999 metais nominantas 
Utenos raj. Užpalių kanklininkų an
samblis “Pasagėlė” (vad. Asta Motu
zienė).

Festivalį organizavo Karaliau
čiaus srities lietuvių kalbos mokytojų 
draugija ir Įsručio savivaldybinio ra
jono administracijos švietimo valdy

bos bei kultūros skyrius. Festivalio 
tikslas - populiarinti ir puoselėti lietu
vių papročius, tradicijas. Festivalio 
uždaviniai - suteikti galimybę vai
kams, kurie mokosi lietuvių kalbos ir 
etnokultūros, įgyvendinti savo žinias 
ir gebėjimus per muziką, dainą, šokį, 
raiškų žodį.

Festivalio dalyvius pasveikino 
svečiai: Fomenko Galina Ivanovna - 
Įsručio savivaldybinio rajono admi
nistracijos mero pavaduotoja, Simo
nas Čepkauskas - LR Generalinio 
konsulato Karaliaučiuje atstovas, 
Aleksas Bartnikas - Karaliaučiaus sri
ties lietuvių kalbos mokytojų draugi
jos pirmininkas. Festivalio dalyviai 
buvo suskirstyti į IV grupes. Kiekviena 
grupė turėjo atskiras užduotis. I grupė 

- fakultatyvai, klasės su lietuvių etno
kultūros daliniu, lietuviškos sekma
dieninės mokyklos, II grupė - vaikų 
folkloro ansambliai, III grupė - solis
tai, IV grupė - festivalio svečiai.

Visi festivalio dalyviai buvo apdo
vanoti Karaliaučiaus srities Švietimo 
ministerijos bei Karaliaučiaus srities 
lietuvių kalbos mokytojų draugijos 
diplomais ir dovanėlėmis už pasirody
mo profesionalumą, už artistiškumą, 
už sceninę kultūrą, už originalumą ir 
už dalyvavimą.

Specialiu Įsručio savivaldybinio 
rajono administracijos mero prizu bu
vo apdovanotas Gumbinės vaikų folk
loro ansamblis “Nadruvėlė” (vad. Ire
na Tiriuba), diplomais administracijos 
vardu apdovanoti Karaliaučiaus 4 

vidurinės mokyklos solistas Vladimir 
Kachimovas (vad. Algirdas Karmila- 
vičius) bei Įsručio 6 vid. mokyklos so
listė Aurelija Krilova (vad. Galina 
Moroz).

Geriausi folkloro ansambliai at
rinkti dalyvauti 2009 m. vasarą Pasau
lio lietuvių dainų šventėje “Amžių su
tartinė” Vilniuje, skirtoje Lietuvos 
1000-čiui.

Už finansinę ir organizacinę 
paramą dėkojame: Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui prie LRV, 
Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai, Įsručio savivaldybinio ra
jono administracijai, Tilžės saldainių 
fabrikui “Naujoji Rūta”.

Algirdas Karmilavičius, 
Festivalio projekto vadovas
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Neblėstanti idealų šviesa 41KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos visuomenė 

įvairiais renginiais pami
nėjo Lietuvos himno au
toriaus, Lietuvos tauti
nio atgimimo poeto ir 
švietėjo dr. Vinco Ku
dirkos 150-ąsias gimimo 
metines (1858.XII.31- 
1899.XI.16).

Palyginti per trumpą
savo gyvenimą V Kudirka paliko ne tik litera
tūros kūrinių pluoštą, kuriuos labai pravartu 
perskaityti ir šiandien, bet ir tautinio idealo

Po įkurtuvių - naujos parodos

Jaunoji konkurso dalyvė (kairėje) su savo piešiniu parodoje Lietuvos seimo rūmuose; 
dešinėje - K. Petrauskaitės piešinys “Varpas”, apdovanotas seimo švietimo, kultūros ir moks
lo komiteto specialiu prizu Ntrs. iš tinklalapio “Lietuvos Respublikos seimas”

Lapkričio viduryje iškil
mingai atidaryta atnaujinta 
Ontario meno galerija Toron
te (AGO). Pradėjusi veikti 
prieš 108 metus paveikslų ga
lerija neatpažįstamai pakeitė 
savo išvaizdą. Virš padidintos 
pastato erdvės ir priestato iš
kilo stiklinis neįprastos for
mos stogas. Meno galerijos 
atnaujinimo projekto auto
rius, buvęs torontietis, dabar 
gyvenantis Los Angeles šiuo
laikinės architektūros meist
ras Frank Gehry. Po atnaujini
mo darbų, kurie kainavo be

Ontario meno galerija Toronte (AGO)
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Apie emigrantus
Nepraeis gal net tūkstantis metų 
Bus Mėnulyje pilna lietuvių. 
Po Mėnulį jie laipios be batų 
Ir maldaus jie Mėnulio Dievulį: 
“Norim grįžti namo į Tėvynę - 
Kur Šventoji, kur žemė šventa, 
kur mes esame pėdą įmynę, 
kai dar buvom viens kito greta”. 
Po nakties pailsėt atsigulęs

Atsakys jiems Mėnulio Dievulis:
“Ak, lietuviai, jūs mano lietuviai, - 
tik Mėnulyje jums ir vieta.
Kas Tėvynę nuo jūsų apgynė?
Kur ta jūsų Tėvynė? Dykynė,
Dykuma... Lietuva - pavogta”.

Kol Lietuva ne dykuma, nepavogta, 
susimąstykite, jūs mano lietuviai! 

Nugirdo arba parinko ir trumpai 
komentavo -

Algimantas Zolubas, Vilnius

siektinumą, itin svarbų ir šiuo metu - ragini
mą eiti tiesos ir šviesos keliu, stiprybės ieškant 
praeityje, vieningai dirbti Lietuvos ateities 
vardan. Apie šiuos dr.V. Kudirkos siekius ir 
buvo kalbama Lietuvos švietimo, kultūros 
įstaigų, visuomenės minėjimuose. Kiek anks
čiau buvo surengtas respublikinis vaikų pieši
nių konkursas “Piešiu Tautišką giesmę”. 
Pagerbiant lietuvybės tautinių idealų puoselė
tojo V. Kudirkos atminimą, Seimo rūmuose 
buvo surengta geriausių piešinių paroda, 
seimo vadovai apdovanojo konkurso nugalė
tojus. Inf.

veik 300 mln. dol., žiūrovus 
kviečia daugiau kaip šimtas 
parodų salių, kuriose lankyto
jai galės matyti daugiau kaip 
4,000 darbų. Po stikliniu stogu 
bus 450 pėdų ilgio ir matoma 
iš Dundas gatvės skulptūrų 
galerija. Atskiros salės skirtos 
Kanados įžymiausiųjų tapyto
jų, “Group of 7” paveikslams, 
Vakarų Europos tapytojams, 
Afrikos tautų menui, Kana
dos indėnų kūrybai, fotografi
jos menui. Į didesnes sales 
persikėlė knygynas ir meno 
dirbinių bei suvenyrų parduo

tuvė, skaitykla ir paskaitų salė, 
vaikų lavinimo klasės, archy
vai. Jau pirmosiomis savaitė
mis po atidarymo galeriją ap
lankė daugiau kaip 60,000 
lankytojų, ne tik kanadiečių, 
bet ir svečių iš D. Britanijos, 
Prancūzijos, JAV, Vokietijos. 
Ateinančiais metais galerijos 
lankytojai bus kviečiami į Va
karų Europos klasikų, meni
nės fotografijos, prerafaelitų, 
dada ir siurrealistų, kitų avan
gardo srovių tapytojų parodas 
ir paskaitas, dokumentinius 
kino filmus. SK

Frank Gehry - Ontario meno 
galerijos Toronte atnaujini
mo projekto autorius

Dirigentas Saulius Son
deckis apdovanotas Žygi
manto Augusto medaliu. Ką 
tik atšventusį gyvenimo 80- 
metį, Valstybinės ir Valsty
binės meno premijų laurea
tą Vilniaus Savivaldybės ta
rybos kolegija nutarė dar 
sykį atžymėti. Prof. S. Son
deckis jau yra apdovanotas 
DLK Gedimino I ir IV laips
nio ordinais, Sausio 13-sios 
medaliu, Austrijos, Estijos, 
Lenkijos valstybiniais žyme
nimis, jam yra suteikti Lie
tuvos muzikos ir teatro aka
demijos bei Šiaulių univer
siteto garbės daktaratai.

Saulius Sondeckis 1960 
m. įsteigė Lietuvos kameri
nį orkestrą, garsinusį Lietu
vos vardą visame pasaulyje. 
Su orkestru muzikavo daug 
pasaulinio garso solistų. Or
kestras yra žinomų autorių 
kūrinių premjerų atlikėjas. 
Per 40 veiklos metų prof. S. 
Sondeckis su jo vadovauja
mais orkestrais sukaupė di
džiulį visų laikotarpių ir sti
lių kūrinių repertuarą, įrašė 
plokštelių Lietuvoje ir už
sienyje. 1988 m. jo įsteigtas 
“Camerata Sankt Peter- 
burg” orkestras šiandien 
oficialus Ermitažo muzie
jaus orkestras. Vilniaus 
miesto Barboros Radvilai
tės (moterims) ir Žygiman
to Augusto (vyrams) meda
liai skiriami labiausiai mies
tui nusipelniusiems žmo
nėms, atsižvelgiant į jų nuo
pelnų svarbą bei įvertinant 
jų veiklos įtaką Lietuvai ir 
jos sostinei Vilniui.

Gerimanto Statinio 
nauja knyga, papuošta fo
tografo Vlado Ščiavinsko 
vaizdais, aprašo garsaus ke
liautojo, žurnalisto, rašyto
jo Mato Šalčiaus ekspedici
jos Pietų Amerikoje aplan
kytas vietas. Knygoje Pasi
klydęs Amazonijoje: Mato 
Šalčiaus klajonių pėdsakais 
aprašyti ne tik kelionės 
įspūdžiai, bet ir dokumenti
nės žinios, M. Šalčiaus bio
grafiniai fragmentai, pažin
tis su svečių šalių kultūro
mis. M. Šalčius buvo įdomi 
asmenybė. Caro ištremtas 
iš Žemaitijos, nukeliavo per 
Kiniją, Japoniją į JAV. 1918 
m. grįžo į Lietuvą, dirbo 
ELTOS direktoriumi.

Matas Šalčius 1925 m. ir 
1929 m. keliavo po Vakarų 
Europą, Balkanų kraštus, 
Egiptą, Artimuosius Rytus 
(vienas ir su Antanu Poška 
motociklais), išleido knygą 
Svečiuose pas 40 tautų. 1936 
m. išvyko į Pietų Ameriką, 
kur aplankė Argentiną, 
Urugvajų, Braziliją, Bolivi
ją, Čilę, Paragvajų. 1940 m. 
susirgęs ūmiu smegenų už
degimu kelionėje mirė. Pa
laidotas Guajaramerino 
mieste Bolivijoje. Pasak 
knygos Pasiklydęs Amazoni- 
joje autoriaus G. Statinio, 
“mūsų ekspedicijos ketini

mas buvo pajusti tą dvasią, 
kuria gyveno keliaudamas 
po ‘svietą’ lietuvis idealis
tas. M. Šalčiaus biografija - 
įdomi lyg kelionė, kurios 
metu už kiekvieno posūkio 
tavęs laukia vis nauji netikė
tumai ir kuriuos įveikęs kar
tais randi save patį”.

2008 metų tarptautinėse 
mokslo olimpiadose ir kon
kursuose mokiniai laimėjo 
5 aukso, 9 sidabro, 17 bron
zos medalių. Chemijos olim
piadoje Budapešte, aukso 
medalį pelnė Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) 
gimnazijos abiturientė Ro
berta Pocevičiūtė; jaunųjų 
biologų olimpiadoje Indijos 
Mumbajaus mieste sidabrą 
iškovojo Kauno Milikonių 
vidurinės mokyklos vienuo- 
liktokė Milda Jakutavičiūtė. 
Madride vykusioje matema
tikos olimpiadoje visi trys 
lietuviai pelnė apdovanoji
mus, aukščiausias atiteko 
Vilniaus licėjaus mokiniui 
Vytautui Grusliui.

Tarptautinėje informati
kos olimpiadoje Kipre si
dabro medalį laimėjo KTU 
gimnazijos vienuoliktokas 
Gediminas Liktaras, dar du 
lietuviai laimėjo bronzą. 
Vietnamo Hanojaus mieste 
fizikos olimpiadoje bronzą 
laimėjo tos pačios gimnazi
jos dešimtokas Povilas Ka- 
napickas. Sėkmingai pasi
rodyta ir Europos sąjungos 
mokslo olimpiadoje Kipro 
Nikosijos mieste bei Indo
nezijos Bandungo mieste 
vykusioje astrofizikos ir ast
ronomijos olimpiadoje. Pre
zidentas Valdas Adamkus 
iškilmingoje ceremonijoje 
pasveikino gabiuosius moks
leivius ir paragino juos to
liau siekti žinių ir vystyti ta
lentus Lietuvos aukštosiose 
mokyklose.

Kompozitoriaus Vytau
to Germanavičiaus kūriniai 
tradiciniams lietuvių instru
mentams naujoje plokštelė
je atsiskleidžia japoniško
mis spalvomis. Kanklėms 
parašyta kompozicija Snin
gant magnolijų žiedais talen
tingos kanklininkės Aistės 
Bružaitės skambinime gir
disi lyg japonų instrumen
tas koto . Garso magija la
biausiai juntama birbynėms 
ir lumzdeliui parašytame 
kūrinyje Gervių šokiai, kurį 
atlieka birbynės virtuozas 
Irmantas Andriūnas, talki
namas dainininkės Joanos 
Gedmintaitės, akordeoni
ninko Danieliaus Rozovo, 
smuikininkės Rusnės Ma
taitytės ir pianistės Albinos 
Šikšniūtės. V. Germanavi
čiaus kūryba apima kameri
nę, orkestrinę, vokalinę ir 
elektroakustinę muziką. 39 
metų kompozitorius yra bai
gęs kompozicijos studijas 
Vilniuje ir elektroninės mu
zikos magistrantūros studijas 
Mills College (JAV). GK
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ES SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA

“Svarbiausia - ankstyva pagalba”
Kanadoje daugiau kaip 190,000 vaikų yra 

nustatytas autizmas. Tai neurologinis sutrikimas, 
kurį pirmas 1943 metais aprašė gydytojas Leo 
Kanner (John Hopkins ligoninė, Baltimore, JAV). 
Stebėdami ir apibendrindami ne visai įprasto 
elgesio vaikų pasireiškimus, mokslininkai juos 
įvardijo graikišku žodžiu “autism” - savo viduje. 
Jis, gydytojų nuomone, labiausiai nusako svar
biausius šio neurologinio sutrikimo požymius: 
žmogaus asmenybės užsidarymą savyje, sun
kumus mokytis, bendrauti, užmegzti ir palaikyti 
ryšius su kitais žmonėmis. Šie požymiai dažniau
siai pasirodo iki 3 metų amžiaus ir pasireiškia tri
jose - socialinio bendravimo, komunikacijos bei 
elgesio srityse. Berniukams autizmo požymiai nu
statomi keturis kartus dažniau nei mergaitėms.

Autizmas yra ne vienos, o keleto vaiko elgesio 
sričių sutrikimas; negalios intensyvumas skiriasi, 
kiekvienam sutrikimas pasireiškia skirtingai. Kai 
kurie vaikai gali kalbėti, kiti kalba sunkiai ir nau
doja kitokius bendravimo būdus. 1944 metais 
Hans Asperger (Viena, Austrija) aprašė Aspergio 
sindromą. Mokslininkas pastebėjo, kad kai kurie 
jo tyrinėti vaikai kalba normaliai ir pasižymi iš
skirtiniais proto sugebėjimais; tačiau šie vaikai vis 
tiek turi autizmo požymių. Pagal naujausius statis
tikos duomenis autizmo atvejų gausėja: dabar pa
saulyje vidutiniškai nustatomas vienas atvejis 150 
žmonių. Kol mokslininkai tiria autizmo priežastis 
ir galimus gydymo būdus, valstybė stengiasi padėti.

Apie paramą šeimoms, turinčioms vaikus su

autizmu, kalbuosi su ADRIANA KARKAITE- 
VERBYLIENE, autizmo specialiste/konsultante 
Ontario provincijos valstybiniame Ženevos autiz
mo centre Toronte (Geneva Centre for Autism).

Adriana Karkaitė-Verbylienė gimė ir augo 
Toronte, dr. R. Karkos ir žinomos pedagogės A. 
Karkienės šeimoje. Adriana yra baigusi Aukštes
niuosius lituanisti
nius kursus, veikli 
ateitininkų, skautų 
organizacijų, Kana
dos lietuvių jaunimo 
sąjungos narė. Bai
gusi studijas Toronto 
ir Montclair (New 
Jersey) universitetuo
se jauna specialistė 
dirbo su turinčiais 
neurologinių negalių
vaikais Čikagos Easter Seals ugdymo centre, 
KAMH centre Toronte, daug patirties įgijo šeše
rius metus dirbdama Otavos vaikų ligoninėje au- 
tizmo skyriuje. Prieš metus Adriana sugrįžo į To
rontą, yra Ontario provincijos autizmo konsultan
te Geneva Centre for Autism. Mėgstamiausi užsi
ėmimai - muzika, dainavimas ir muzikos tera
pija. Kartu su vyru Raimondu Verbyla augina tri
jų metų sūnelį Danielių. Adriana keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje, skaitė paskaitas apie autizmą, 
muzikos terapijos taikymą ir kitokią pagalbą, 
lavinant turinčius neurologinių sutrikimų vaikus.

SK: Koks šios organizaci
jos veiklos tikslas?

A. Karkaitė-Verbylienė: 
Nuo 1974 metu Geneva Centre 
for Autism yra ne tik Kanadoje, 
bet ir visame pasaulyje pripa
žinta organizacija. Ji rūpinasi 
šio sutrikimo tyrimu ir gydy
mu, ruošia specialistus, kurie 
padėtų vaikams ir jų šeimoms, 
skleistų geriausią patirtį. Iš viso 
paskutiniajame dešimtmetyje 
autizmo tyrimams skiriama itin 
daug dėmesio, nes per šį laiko
tarpį vaikų, kuriems nustatytas 
autizmas, skaičius padidėjo 2.5 
karto.

Ontario provincijoje šis 
centras teikia paslaugas 3,000 
šeimų. Bet pagalbos reikia ir ją 
teikiame ne tik mūsų provinci
jos šeimoms. Mūsų centro pa
slaugomis kasmet naudojasi 
daugiau kaip 18 tūkst. žmonių 
iš visos Kanados. Mes rengia
me konferencijas ir mokymo 
sesijas, praktinius mokomuo
sius užsiėmimus, skaitome pa
skaitas. Centras taip pat siūlo 
daug klinikinių paslaugų, ku
rios yra parenkamos ir atskirai 
taikomos kiekvienam žmogui, 
turinčiam autizmo sutrikimą. 
Pagalba teikiama visokio - nuo 
priešmokyklinio iki suaugusių 
- amžiaus žmonėms su autiz- 
mu. Pagalbos grupėje yra kal
bos terapeutai, elgesio analiti
kai ir terapeutai, ankstyvo auk
lėjimo, fizinio vystymosi spe
cialistai (occupational thera
pists), vaikų ligų gydytojai, psi
chiatrai, psichologai ir sociali
niai darbuotojai. Kas antri me
tai mūsų centras rengia tarp
tautinius simpoziumus, kuriuo
se dalyvauja autizmą tyrinėjan
tys mokslininkai iš viso pa
saulio.

SK: Kas sukelia autizmą?

A. Karkaitė-Verbylienė: 
Visame pasaulyje mokslininkai 
ir gydytojai bando atsakyti į šį 
klausimą. Iki šiol jokie tyrimai 
negali parodyti konkrečios 
priežasties, kas sukelia autiz- 
mą. Yra įvairių nuomonių, pvz. 
sakoma, kad gali daryti įtakos 
genetinis paveldėjimas arba 
įvairūs aplinkos poveikiai. Ta
čiau šie spėjimai dar nėra pa
grįsti tyrimais. Ir pasaulyje, ir 
Kanadoje mokslininkai ir gydy
tojai labai daug dėmesio skiria 
šio sutrikimo tyrimams. Kana
dos autizmo tyrimo ir gydymo 
tarnyba atidžiai nagrinėja gy
dytojų pastebėtus autizmo pa
sireiškimo bruožus ir tikisi su
rasti tikrąsias autizmo priežas
tis, tuo pačiu ir pagerinti gydy
mo rezultatus.

SK: Kokia konkreti pagalba 
teikiama šeimoms, žmones su 
autizmu rengiant normaliam sa
varankiškam gyvenimui? Kokia 
Jūsų patirtis dirbant su šiais 
vaikais?

A. Karkaitė-Verbylienė: 
Jeigu autizmo sutrikimas negy
domas nuo pat jo nustatymo, 
vaikai paprastai neišmoksta 
drąsiai bendrauti, jiems sunku 
įgyti socialinių įgūdžių. Terapija 
ir pedagogika, pagrįsta taiko
mojo elgesio analize (Applied 
Behaviour Analysis), yra laiko
ma pačia perspektyviausia ir 
labiausiai padeda vaikams. Ši 
terapijos rūšis pradėta taikyti 
1964 metais, po to, kai dr. Ivar 
Lovaas (Kalifornija) įrodė jos 
veiksmingumą, taikant vai
kams turintiems šio neurologi
nio sutrikimo požymius. Ste
bėjimai rodo, kad žmonėms su 

autizmu geriausiai tinka spe
ciali mokymo programa, kuri 
yra labai pritaikyta pagal jų as
meninius poreikius, sutrikimo 
eigą, jų galimybes. Priklauso
mai nuo vaiko, jis arba ji gali 
sėkmingai mokytis tik likęs vie
nas su mokytoju, kiti - visiškai 
gerai jaučiasi grupėje. Daugelis 
turinčių autizmą vaikų pakan
kamai gerai jaučiasi mokyk
lose, kur yra juos palaikanti 
aplinka ir specialistai, bent šiek 
tiek susipažinę su autizmu, jo 
pasireiškimo būdais.

Autizmo gydymas gali būti 
veiksmingas, jei jis lankstus, 
taikantis geriausią patirtį ir 
naujausių tyrimų išvadas. Gy
dymas turi būti parenkamas 
kiekvienam asmeniui pagal jo 
poreikius, būtina naudotis visų 
įmanomų specialistų pagalba; 
svarbu dažnai pasitikrinti, kiek 
ta pagalba yra veiksminga.

Dirbant su vaikais yra pa
stebėta, kad jie daug geriau iš
moksta, jei užduotis yra labai 
konkreti, aiškiai išdėstyta ir su
skaldyta mažais žingsneliais. 
Šešerius metus dirbdama Ota
vos vaikų ligoninėje, šį elgesio 
analizės metodą sėkmingai 
naudojau daugeliui šių nuosta
bių vaikų su autizmu gydymui. 
Taikiau ir muzikos terapiją, tai 
yra terapiją sujungusi su muzi
kos lavinimu, kuri vaikui vysto 
dėmesio ugdymo ir bendravi
mo įgūdžius. O dabar keliauju 
per Ontario provinciją, ligoni
nes, mokyklas ir įvairias kitas 
švietimo įstaigas, šiuos meto
dus ir galimas ligos gydymo 
kryptis perduodu specialistams 
ir kitiems, dirbantiems su vai
kais su autizmu.

Nukelta j 11-tą psl.
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Lankydamasis Toronte Kauno Vytauto Didžiojo universiteto prof. L. Donskis susitiko su įvairiu' 
mis lietuvių bendruomenės narių grupėmis ir organizacijų atstovais, aptarė šiuolaikinės Lietu' 
vos gyvenimą ir išeivijos problemas. Prof. L. Donskis su žmona Jolanta (stovi viduryje) susi' 
tikime su “Santakos” klubo ir KLB atstovais

Ta u pyki m 
Paramoi

TAUPOMOJI 
SĄSKAITA

“Svarbiausia - ankstyva pagalba”
Atkelta iš 10-to psl.

SK: Kas atsitinka, kai šie vaikai užauga, kas 
rūpinasi jais ir kur turėtų kreiptis šeimos, ieško
damos daugiau informacijos?

A. Karkaitė-Verbylienė: Nors veiksmingi 
gydymo ir mokymo budai yra siūlomi ir suaugu
siems su autizmu, Kanados valdžia kol kas ne
gali pasiūlyti didesnės paramos subrendusio 
amžiaus žmonėms. Didelė dalis suaugusių gyve
na savo namuose, savo šeimose. Šeimos yra 
skatinamos pradėti perėjimo (transition) plana
vimo procesą, kai vaikas dar lanko pradinę mo
kyklą. Tuo metu mokykloje yra teikiama įvairi

parama, veikia specialios programos, kurios ir 
padėtų paruošti vaikus tolesniam gyvenimui. 
Patarimais gali padėti gydantieji gydytojai ir 
socialiniai darbuotojai. Daug konkrečios infor
macijos ir nuorodų auginantys šeimoje autizmą 
turinčius vaikus gali rasti tinklalapiuose. Geneva 
Centre for Autism turi suaugusiems skirtus spe
cialistus, kurie padeda šeimoms sužinoti apie 
paslaugas ir paramą, surasti bendravimo grupes 
ir vietas, kur suaugusieji su autizmu galėtų įsi
darbinti. Daugiau informacijos galima rasti ad
resais Geneva Centre for Autism www.autism.net 
ir Autism Ontario www.autismontario.com .

Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi S. Katkauskaitė

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA

PAPILDOMA
TAUPOMOJI 0.50%

"Planas24" KASDIENINIU 
PALŪKANŲ ČEKIŲ/TAUPOMOJI 

Balansas: SO-54,999.99 0.05%
55,000.00 - 59,999.99 0.05%
510,000.00 - 524,999.99 0.20%
525,000.00-559,999.99 0.35%
Virš 560,000.00 0.75%

PLANAS 24
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 
PALŪKANŲ 0.10%

"GIC" INDĖLIAI
(Pelno padalinimas netaikomas)

1 metę 3.00%
2 metę 3.40%
3 metų 3.50%
4 metų 3.75%
5 metų 3.75%
1 metu iškeičiamas 2.75%

Raketų
Atkelta iš 1-mo psl.

Trumpo nuotolio “Iskan
der” raketos bus įtaisomos 
Rytprūsiuose. (Lietuva atsi
durs Maskvos raketų šešėlyje). 
Tokį viešą pareiškimą padarė 
Rusijos prezidentas savo kal
boje tautai. Ši iki šiol aršiau
sioji antiamerikietiška prokla
macija turėtų būti vertinama 
kaip Rusijos atsakymas į nu
matytą gynybinės sienos sta
tybą 2011 metais. Kremlius 
čia įžvelgia kišimąsi Rusijos 
įtakos sferon rytų Europoje.

Pats reikšmingiausias prez. 
D. Medvedev pareiškimo 
punktas nurodė, kad nutarta 
panaudoti savo ginkluotę su
triuškinant tą gynybos skydą, 
sugalvotą ir vykdomą Ameri
kos. Tokia, kieta laikysena vis
gi nesujaudino JAV. Taipgi ir 
kitose vakarų demokratijose 
prez. D. Medvedev retorika 
yra menkai vertinama, dau
giau lyginama su tuščia tauška 
bei “šaukštų barškinimu”. 
Antra vertus, sutinkama, kad

bazė Rytprūsiuose?
Kremlius yra smarkiai įpykęs, 
bet ne tiek dėl raketų gynybos 
reikalams, kiek dėl Gruzijos 
problemų.

Kalbant apie Rusijos poli
tiką reikėtų, turėti mintyje ir 
dabartinę ekonominę pasau
linę krizę. Finansinis nuosmu
kis palietė ne vien tik kapita
listinius kraštus, bet ir socia
listines santvarkas. Kremliaus 
ir apskritai Rusijos bankų rei
kalai taip pat smarkiai pašlijo, 
investicijos ne tik smuko pa
grindinai, bet daugelis jų buvo 
atitrauktos; Rusijos finansinė 
padėtis negeresnė, kaip ir lais
vose šalyse. Tokiai būklei 
esant, lyg ir nelogiška būtų 
grasinti varžovui.

Ištiktųjų tasai planuoja
mas gynybinis projetas susi
deda iš negausių dalių: a) ra
daro stočių Čekijoje ir b) 10- 
ties raketų Lenkijoje. O prisi
mintina ir tai, kad NATO Lie
tuvoje dar laiko 4 sprausmi- 
nius nakintuvus Zoknių oro- 
uoste. Žinoma, tokia ginkluo
tė neteikia pakankamos ap-

saugos nuo Rusijos atominio 
arsenalo, tarp kitko, suside
dančio iš maždaug 13,000 ra
ketų su atominiais užtaisais. 
Nei NATO, nei Europos są
junga nebūtų pajėgi atsilaikyti 
tokiai Rusijos karinei per
svarai.

Todėl vien dėl to galima 
manyti, kad numatoma raketų 
gynybos siena negali būti prieš 
Rusiją. Kaip skelbiama, prie
žastis - Iranas įtariamas ato
minių ginklų gaminimu. Betgi 
Rusija groja savo smuiku, sa
vo melodijas...

Irano ir Rusijos numato
mos agresijos, atrodo, turėtų 
tapti ir Lietuvos rūpesčiu. Ka
rinio konflikto metu vienas iš 
taikinių būtų Rusijos raketų 
telkinys tik kairėje Nemuno 
deltos pakrantėje.

Tikėtina, kad politinės 
sankryžos bus taikiai išspręs
tos jau pradėtose derybose. 
Pasaulyje reikėtų sutramdyti 
valstybinį egoizmą ir diktatū
rinį gobšumą. Tuomet ir Lie
tuvai sumažėtų pavojų.

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS
Atviras, kintamųjų palūkanų 5.00%
1 metų 4.85%
2 metų 5.25%
3 metų 5.50%
4 metų 5.75%
5 metų 5.75%
Komercinės kredito paskolos suteikiamos
pagal pareikalavime;

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 

Palūkanų norma + 1.5% ir aukščiau

ASMENINĖS PASKOLOS
Palūkanų norma +2.5% ir aukščiau

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS
Palūkanų norma +3.5% ir aukščiau

Visi pateikti nuošimčiai gali būti 
keičiami be įspėjimo

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS, istorijos žurna
las, 31 tomas, 256 psl; leidžia Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 
Kaunas; tiražas 200 egz. Red. Kęstutis Kasparas.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS, rudens ap
linkraštis ir 43-ioji aukų apyskaita, 2008 m. Leidžia 
MLF taryba Čikagoje; red. dr. Jurgis Anysas, 1394 
Middleburg Court, Naperville, IL.

GENOCIDAS IR REZISTENCIJA, 2008, nr. 
2(24), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro leidinys, 184 psl. ir viršeliai; 
vyr. redaktorė Dalia Kuodytė; tiražas 5000 egz., 
kaina sutartinė; Tyrimo centro adresas: Didžioji g.

17/1, LT-01128 Vilnius.
LITUANISTICA, nr. 2 ir nr. 3, 2008 m. Lie

tuvos mokslų akademijos leidiniai, 94 psl. ir vir
šeliai; red. A. Gapsevičienė ir A. Juškaitė; remia 
LR Švietimo ir mokslo ministerija; išeina 4 kar
tus per metus; tiražas 195 egz.

EMIGRACIJA IR ŠEIMA; VAIKŲ UGDYMO 
PROBLEMOS IR IŠŠŪKIAI, vienuolikos autorių 
416 psl. leidinys; redaktorė Margarita Dautar
tienė; išleido “Versus aureus” leidykla, Rūdnin
kų g. 10, LT-01135 Vilnius; tiražas 400 egz. Kny
gos leidimą rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos respublikos vyriau
sybės. Sudarytojai: prof. Egidijus Aleksandravi
čius ir dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė.

Neša metines ar sudėtines 
palūkanas

"GIC" INDELIAI
(taikomas pelno padalinimas)

1 metų 2.50%
2 metų 3.00%
3 metų 3.25%
4 metų 3.50%
5 metų 3.50%
1 metų iškeičiamas 2.00%
1 metu JAV dolerių 1.50%

TERMINUOTI
INDĖLIAI
30-89 dienų 1.25%
90-1 79 dienų 1.25%
180-269 dienų 1.25%
270-364 dienų 1.25%
1 metų 1.50%
2 metų 2.00%
3 metų 2.25%
4 metų 2.40%
5 metų 2.60%
Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais

PENSIJŲ FONDAI
Kasdieninių
kintamųjų palūkanų 2.70%
1 metų 3.25%
2 metų 3.65%
3 metų 3.75%
4 metų 4.00%
5 metų 4.00%

PARAMA
AKTYVAI per $170,000,000

Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W. 416-207-9239 1573 Bloor W. 416-532-1149 www.parama.ca

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS

Skambinti

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

http://www.autism.net
http://www.autismontario.com
http://www.parama.ca
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Trenerė Rima Drešerienė su “Aušros” klubo molekulėmis pir
moje treniruotėje Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Ntr. I. Poškutės

“Aušros” žinios
“Aušros” komandai teko 

antra vieta Toronto TSSL lygo
je, pralaimėjus 46-42 gruodžio 
3 d. Havergal College. Dau
giausia taškų įmetė Rūta 
Kardauskaitė, Rasa Slavinskai
tė, Ona Smalenskaitė ir Erin 
Valickaitė. “Aušros” moterys 
vėl žais GAB “Girls Addicted 
to Basketball” lygoje Loretto 
College (Dufferin and St. 
Clair) pradedant sausio 14 d. 
iki balandžio mėn. Norinčios 
įsijungti rašykite Onai Stane
vičiūtei onute@hotmail.com 
arba paskambinkite 416 459
5639. Inf.

Vienas iš žymiausiųjų Š. Ame
rikos lietuvių sporto veikėjų - 
A. Bielskus prieš maždaug 
10 metų savo viešnagės Či
kagoje dienomis

TEIRAUKITĖS PAS MUS!

Toronto sporto klubo “Aušra” moterys, sudariusios komandą, 
žaidžia TSSL lygoje. Nuotraukoje pirmoj eilėj Rūta Kardaus
kaitė, Ona Smalenskaitė, Erin Valickaitė; stovi Rasa Slavins
kaitė, Ona Stanevičiūtė, Julija Šimonėlytė, Viktorija Benotai- 
tė. Trūksta Linos Jaglowitz, Adelės Radžiūnaitės, Vaivos Un- 
derytės

affiliated

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI
Affiliated Insurance 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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

www.affiliatedinsurance.ca ♦ rickd@affiliatedinsurance.ca
344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2

Žinios iš
• Kauno “Žalgirio” krepši

ninkams šįkart pavyko. ULEB 
Eurolygos varžybų B grupės 
aštuntojo rato rungtynes Kau
no “Žalgirio” klubas namuo
se Sporto halėje žaidė su To
mo Pačėso treniruojama So
pot “Asseco Prokom” koman
da iš Lenkijos. Pergalę rezul
tatu 79:68 iškovojo kauniečiai 
ir išsaugojo viltis patekti į kitą 
ratą.

• Vilniaus “Lietuvos ry
to” klubas grįžta į tiesų kelią 
kovoje dėl kelialapio į antrąjį 
Europos taurės krepšinio var
žybų ratą. Po dviejų nesėkmių 
iš eilės klubas namuose rezul
tatu 83:64 nugalėjo Rimo 
Girskio treniruojamą Ma
riupol “Azovmaš” (Ukraina) 
komandą ir šventė antrąją 
pergalę.

• Vilniaus TEO krepši
ninkes vėl lydėjo nesėkmė FI
BA moterų Eurolygos varžy
bose. Vilnietės išvykoje rezul
tatu 66:75 pralaimėjo Košice 
“Maxima Broker” komandai 
(Slovakija) ir D grupėje liku
sios ketvirtos baigė sezoną.

• 2008-ų metų geriausiu 
Lietuvos sportininku išrinktas 
šiuolaikinės penkiakovės at-

ATEITININKŲ ŽINIOS

• Šiaurės Amerikos Atei
tininkų taryba (ŠAAT) yra idė- 
jinis-strateginis Šiaurės Ame
rikos ateitininkijos (ŠAA) or
ganas. Tarybą (ŠAAT) sudaro 
mažiausiai 12 renkamųjų na
rių ir paskutinės kadencijos
•s/ c X J

ŠAA valdybos pirmininkas. 
Tarybos nariai yra renkami 
kas treji metai visuotiniu bal
savimu ne daugiau kaip 3 ka
dencijas iš eilės. Balsavimo 
taisykles nustato bei rinkimus 
veda ŠAAT paskirta rinkimų 
komisija. “Ex officio” pataria
muoju balsu tarybos veikloje 
dalyvauja ŠAA pirmininkas, 
praeitos kadencijos ŠAAT pir
mininkas, dvasios vadas ir ke- 
turiu sąjungų (JAS, MAS, 
ŠAS, ASS) atstovai.

Tarybos nariu gali būti 
kiekvienas ateitininkas, su
laukęs 18 metų amžiaus ir iš
buvęs ateitininku ne mažiau 
kaip penkerius metus be per
traukos. Tarybos narys gali ei
ti ir kitas pareigas ateitininkų 
organizacijoje išskyrus ŠAA 
valdybos pirmininko pareigas. 
Taryba (ŠAAT) iš savo išrink-

RF/MKK FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Lietuvos
stovas, Pekino žaidynių si
dabro medalio laimėtojas Ed
vinas Krungolcas.

• Gudijoje tarptautinėse 
graikų-romėnų imtynių varžy
bose sėkmingiausiai kovojo 
Vladislavas Lukaševičius. Vil
nietis įveikė visus varžovus ir 
tapo nugalėtoju svorio grupė
j e iki 84 kilogramų.

• Aukso medalius Kolum
bijoje 2008-2009 metų sezono 
pasaulio dviračių kelio taurės 
varžybų lenktynėse Lietuvos 
atstovės V. Sereikaitė trium
favo 3 km persekiojimo rung
tyje, o S. Krupeckaitė - sprin
te. Lietuvos dviratininkė Si
mona Krupeckaitė tęsė puikų 
pasirodymą Kolumbijoje pa
saulio dviračių tako taurės 
varžybų III-jame rate.

• Lietuvos Didžiosios mo
terų rankinio taurės varžybų 
baigmės rungtynėse Vilniaus 
“Eastcon AG-Vilniaus kolegi
jos” komanda namuose 35:21 
sutriuškino Panevėžio AsT- 
KKSC komandą ir tapo prizo 
savininke.

• Antrąją vietą Portugali
jos sostinėje surengtose spor
tinio ėjimo varžybose “Gran
de Premio de Natal” užėmė 

SKAUTŲ VEIKLA

Hamiltono jauniausios skautės: iš k. K. Moore, D. Bartnin- 
kaitė, H. Kontenytė, M. Moore, B. Banytė, vadovė L. Kontenis- 
Moore Ntr. R.R. Otto

tų narių išsirenka tarybos pir
mininką, vicepirmininką, sek
retorių ir iždininką. Pagal su
sitarimą, sekretoriaus parei
gas galima padalinti į a) ko
respondentinis sekretorius, b) 
protokolų sekretorius, kuris 
rašo tik protokolus. Galima 
turėti ir spaudos korespon- 
tentą. Pasiskirsčius pareigo
mis, yra kviečiamas tarybos 
dvasios vadovas.

Tarybos akivaizdiniai po
sėdžiai rengiami ne rečiau 
kaip du (2) kartus per metus. 
Taryba šaukia dažnus telekon- 
ferencinius pasitarimus. Šios 

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

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844 

Darbo 705-445-8143

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

Kristina Saltanovič, 5 km nu
žingsniavusi per 22 minutes ir 
11 sekundžių.

• Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) nariai nusprendė boi
kotuoti naujosios Vyriausybės 
sprendimą nuo 2009 metų pa
didinti mokesčius profesiona
liems sportininkams. Lyga ža
da su protestu kreiptis į seimą 
ir prezidentą.

• Kroatijos mieste Rijekoj 
vykusio Europos plaukimo 
trumpame baseine (25 m) čem
pionate Lietuvos sportininkas 
27 m. Vytautas Janušaitis 200 
metrų nuotolio plaukimo kom
pleksiniu būdu rungties baig
mėje iškovojo sidabro medalį.

• Ispanijoje vykusiame pir
majame “Mesoir en Marcha” 
8000 m bėgime Lietuvos atsto
vas Robertas Geralavičius už
ėmė antrąją vietą. Lietuvis nuo
tolį įveikė per 25 min. 12 sek.

• Čekijoje tarptautinėse 
aštuonių dalyvių šachmatų 
varžybose, kuriose keturios 
moterys dviejų ratų rungtyse 
susitiko su keturiais vyrais, 
sėkmingai žaidžianti lietuvė 
Viktorija Čmilytė (ELO ko
eficientas 2512) šeštojo rato 
partiją su buvusiu pasaulio 
čempionu Anatolijumi Kar
povu (2651) baigė lygiosio
mis. VP 

tarybos telekonferenciniai pa
sitarimai vyksta kas mėnesį. 
Perkėlus Ateitininkų federa
ciją į Lietuvą ir įsteigus ŠAAT 
2000 m., nesame turėję ŠAA 
valdybos. Norint giliau susipa
žinti su ŠAA, ŠAAT ir sąjungų 
įstatais, žiūrėkite internete 
Ateitis.org. Taip pat rasite 
kandidato siūlymo formą į 
SAAT su visa informacija. 
Kandidato siūlymo terminas 
pratęstas iki š.m. sausio 12.

ŠAAT nominacijų komisija, 
dr. Loreta Grybauskienė, 

Kazys Razgaitis, 
Nijolė Balčiūnienė

mailto:onute@hotmail.com
http://www.affiliatedinsurance.ca
mailto:rickd@affiliatedinsurance.ca
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
Ateitis.org
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Kalėdinis koncertas 
Vokietijoje >JAUMM0 ŽODIS

Prieššventinę nuotaiką kėlęs Nojaus koncertas Vokietijos
Rennhofo pilyje 2008.XII.12

2008 m. gruodžio 12 d. 
Vokietijoje, Rennhofo pilyje, 
įvyko Europos lietuvi0 kultū
ros centro (ELKC) surengtas 
akustinis buvusio grupės “Ai
rija” vokalisto Dariaus Mile
rio Nojaus koncertas. Pusant
ros valandos trukusioje prog
ramoje Nojus pristatė savo 
naujausią Kalėdomis dvel
kiantį muzikinį projektą Apie 
save ir kitus. Taip pavadintas 
ir Nojaus akustinio koncerto 
vaizdo įrašas, kurio DVD al
bumą 2008 m. lapkričio 27 d. 
Airijoje išleido muzikos įraš0 
bendrovė “Aistian Music”. 
Šiltos kalėdini0 žvaki0 šviesos 
užlietoje pilies salėje skambė
jo tiek senos, jau klasika tapu
sios Nojaus ir Airijos dainos, 
tiek nauji, dar neįrašyti ir tik 
koncertuose atliekami kūri
niai. Tarp j0 ir tik kartą per 
metus atliekama daina Vėl 
Kalėdos.

Nojui koncerte talkino 
saksofonu bei akordeonu gro
jantis Lorenas Bučius, bosis- 
tas Vidmantas Galeckas ir 
būgnininkė Asta Milerienė. 
Ištikimybė unikaliam muzikos 
stiliui, profesionaliai išdirbti 
techniniai niuansai bei nuo

Judesio teatras
TŽ bendradarbis dr. Egi

dijus Mažintas savo išsamia
me straipsnyje “Vilniaus gim- 
nazij0 akcija prieš vartoto
jišką požiūrį į aplinką” prane
ša ir apie Vilniaus Salomėjos 
Neries gimnazijoje prasidė
jusį Raiškaus judesio festivalį 
“O, juokis gyvenime, juokis, 
pajaco juoku”, kuriame daly
vavo apie dešimt Vilniaus 
miesto mokykl0 komand0. 
Lapkričio 21 dienos renginys 
buvo skirtas poetės S. Neries 
gimtadieniui paminėti. Norė
ta sudominti jaunimą panto
mimos ir improvizacijos menu. 
Kūrybinėse dirbtuvėse su 
moksleiviais susitiko aktoriai 
Birutė Mar ir Andrius Kania
va. Projektą “7 įgūdžiai per 7 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

Dr. Gintarė Sungailienė

DENTAL

(905) 271-7171
115 Lakeshore Road E.
Mississauga, ON L5G 1E5 
www.watersidedental.ca

scenos sklindanti energija pa
siekė ir užkerėjo kiekvieno 
klausytojo širdis, o dain0 nuo
širdumas ir iš vokalisto lūp0 
sklindanti ramybė pripildė su
sirinkusiuosius pakilia prieš
šventine nuotaika.

Vienos dienos viešnagės 
Vokietijoje metu Nojus su 
grupe suspėjo ne tik pabend
rauti ir apie savo kūrybinį ke
lią papasakoti ELKC sureng
tame susitikime su Vasario 16- 
osios gimnazijos mokiniais, 
bet ir po koncerto maloniai 
laiką praleisti ir su susirinku
siais gerbėjais. “Simboliška 
mūs0 privilegija, kad galime 
artimiau susipažinti ir inty
miau pabendrauti su meni
ninkais. Nelyg didžiuliuose 
koncertuose, kurie žiūrovams 
dažniausiai pasibaigia nuai
dėjus paskutiniam akordui, 
čia, kamerinėje aplinkoje ir 
mažesnėje kompanijoje, klau
sytojai turi galimybę asmeniš
kai susipažinti su atlikėjais, 
sužinoti apie j0 gyvenimą, po
mėgius bei kūrybinius impul
sus” - nuostabiu prieškalė
diniu vakaru džiaugėsi rengi
nį organizavęs ELKC direkto
rius R. Cuplinskas. (ELKC) 

dienas” rėmė Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerija, Vil
niaus miesto savivaldybė, kai 
kurios verslo bendrovės ir kt.

Judesio teatras Vilniaus 
S. Neries gimnazijoje egzis
tuoja nuo 1980 m. Vadovauja 
mkt. Milda Tijūnėlytė, paruo
šusi daug įvairi0 rengini0. 
Straipsnio autorius plačiai ap
rašo pantomimos teatro kelią 
į Lietuvą, įvertina latvi0 kil
mės kaunietį Modrį Tenisoną, 
Jaunimo teatre subūrusį pro
fesionalią pantomimos trupę, 
kuri 1968 m. buvo prijungta 
prie Kauno dramos teatro. M. 
Tenisonas dėstė aktoriaus 
meistriškumą Vilniaus kon
servatorijoje. Dabar jis dirba 
pedagogu. Inf.

(905) 785-3900
104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON L5N 0A5 
www.9thlinedental.ca

Kalėdų senelis 
Maironio mokykloje
Kalėd0 eglutė įvyko 2008 

m. gruodžio 13 d. gražiai pa
puoštoje mokyklos auditorijo
je. Gausiai susirinko mamytės 
ir tėveliai bei seneliai. Vedėja 
V. Zubrickienė padėkojo vi
siems atvykusiems. Kun. Jo
nas Šileika, OFM, sukalbėjo 
maldą ir išdalino pašventintas 
plotkeles klasi0 atstovams. 
Eglutę linksmai vedė Jūra 
Sondaitė, Julija Valiulytė, Vi
da Naudžiūnaitė ir Viktorija 
Benotaitė. Muzikai dirigavo 
Anita Puodžiūnienė ir Jolanta 
Burbaitė. Prie pianino akom
panavo Rita Byra ir Janet 
Krikščiūnienė. Pirmiausia pa
sirodė trečias skyrius eilėmis 
apie sniego senį. Po to pirmo 
skyriaus mokiniai, apsirengę 
kaip Kalėd0 dovanos, įdomiai 
pavaidino. Jaun0j0 darželis 
pasirodė su dainomis apie Ka- 
lėd0 senelį. Antro skyriaus 
mokiniai dainavo Greičiau, 
greičiau... Tęsėsi bendros gies
mės - Gul šiandieną... Šešto ir 
ketvirto skyriaus mokiniai pa
deklamavo kalėdini0 eilėrašči0.

Visus nustebino septinto 

Mokykla “Villa Sainte Marcelline” (privati mergaičių - vienuolių administracija) kasmet ruošia 
tarptautinį vakarą, kuriame būna suneštinis bufetas įvairiausių valgių ir programa. Šioje mokyk
loje dirba dvi lietuvių kilmės mokytojos - Ramunė Kudzmaitė-Bulotienė (dešinėje) ir Vilija 
Bulotienė (antra iš kairės). Abi dėsto anglų kalbą. Šiemet jos išmokė mergaites šokti “Kepurinę”. 
Šis šokis buvo pašoktas vakaro programoje. Visos šio vakaro pajamos buvo pasiųstos naujai įsteigtai 
“Marcelline” mokyklai, kuri yra Benin, Afrikoje. Vilija Bulotienė

skyriaus mokinė Vaiva Dze- 
mionaitė, nepaprastai sklan
džiai paskambindama pianinu 
etude nr. 1, Andre Pervin kom
poziciją. Kiti to skyriaus mo
kiniai suvaidino “Kaip pažinti, 
kuris yra tikrasis Kalėd0 se
nis?” Vyresniųj0 darželis pa
sirodė su dainelėmis. Mažiu
kams visuomet labiausiai plo
jama. Vyko pasirodymas - aš
tunto skyriaus mokinės Simo- 
nės Pabrėžaitės sukurtas vai
dinimėlis “Kalėdos - ar gerai, 
ar blogai?” Penkto skyriaus 
mokiniai pasirodė su vaizdeliu 
apie snaiges, įdomiai pašok
dami. Labai lauktasis Kalėd0 
senelis staiga atsirado ant 
scenos! Mokyklos vedėja jį 
pasveikino. Tėv0 komiteto 
pirm. D. Ažubalienė padėkojo 
vedėjai, mokytojams ir tėvams.

Deimantė Grigutienė, vai- 
k0 choro “Gintarėliai” vado
vė, padovanojo kiekvienai šei
mai po CD. Ačiū jai! Prisikė
limo kredito kooperatyvas 
(per Mari0 Rusiną) paaukojo 
margus “highlighters”, kaip 
žvaigždutes, mokiniams. Ka-

Kai kalėdinis džiaugsmas ir 
grožis įžiebia naujametinę 
laimę... Ntr. S. Dabkaus

lėd0 senelis visiems išdalino 
saldži0 lazdeli0... Mokiniai 
grįžo į klases, o svečiai vaiši
nosi kavute, kol vyko loterija. 
Nuoširdžiai dėkojame tėv0 
komitetui už loterijos vedimą 
bei visiems, paaukojusiems 
puiki0 laimiki0 - “Paramos” 
kredito kooperatyvui, Prisikė
limo kredito kooperatyvui, 
Time Press, Linai Kuliavienei, 
Astra Travel Agency, dr. Gin
tarei Sungailienei, Violetai 
Gibavičienei, Irenai Juodie- 
nei, Aldonai Šimonėlienei, 
Ažubali0 šeimai, Ričardui 
Punkriui, Almai ir Raimundui 
Pacevičiams bei visiems ki
tiems. Živilė

D Ė M E S I O
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 

PRENUMERATORIAMS! 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pažy
mėta ant laikraščio lipdės su 
jūsų adresu. Nelaukite pri
minimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto iš
laidas. TZ leidėjai

NIJOLĖ B. BATES
Tcl, (416) 763-5 161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

http://www.watersidedental.ca
http://www.9thlinedental.ca
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MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA

ANTANAS 
PAŽERŪNAS

mirė 2008 m. gruodžio 25, 
Toronte, sulaukęs 87 metų 

amžiaus

Gimė 1921 m. Prūselių kai
me, Šakių rajone, Lietuvo
je. Paliko liūdinčius žmoną Česę, dukrą Dalią su vyru 
Ričardu Petroniu, sūnų Donatą, podukrą Bronę, vai
kaičius Ričardą, Dainą, Kristiną ir Aleksą, brolį Pijų ir 
brolienę Genutę Čikagoje, seserį Antaniną Virginijo
je, JAV, seserį seselę Miriam Putname, JAV bei dauge
lį giminių Lietuvoje. Palaidotas gruodžio 30 d. iš Lie
tuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Velionis buvo nuolatinis TŽ skaitytojas.

AtA 
ANTANUI PAŽERŪNUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ČESĘ, dukrą 
DALIĄ ir jos vyrą RIČARDĄ PETRONIUS bei visus 
artimuosius -

Stepas ir Žiba Ignatavičiai

AtA
ANTANUI PAŽERŪNUI 

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ČESEI, 
sūnui DANUKUI, dukroms DALYTEI ir BRONEI 
bei artimiesiems -

Marija Borusienė ir vaikai

AtA
v.s. MARYTEI VASILIAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą GIEDRĘ ir jos 
šeimą -

Hamiltono skautininkių “Šatrijos 
raganų” būrelis

AtA

MARYTEI VASILIAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

gilią užuojautą šeimai reiškia -

Rasa Mažeikaitė

Į amžinybę palydint
Mirė Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas
2008 m. gruodžio 14 d. 

po staigios ligos į amžinybę 
iškeliavo Vokietijos lietuvių 
bendruomenės Tarybos narys 
ir ilgametis Vasario 16-osios 
gimnazijos direktorius And
rius Šmitas.

Velionis gimė 1947 m. 
liepos 8 d. Suederbrarupe lie
tuvės ir Lietuvos vokiečio šei
moje. 1967 m. baigė Vasario 
16-osios gimnaziją. Atlikęs 
karinę tarnybą, studijavo Ry
tų Europos istoriją ir teologi
ją. 1979 metais jis pirminin
kavo IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos komitetui, kuris Europoje surengė ke
letą savaičių besitęsiantį suvažiavimą, subur
damas tūkstantį lietuvių išeivijos jaunimo iš 
įvairių pasaulio kraštų. Jis buvo Vokietijos 
lietuvių bendruomenės jaunimo sąjungos 
steigėjas, Vasario 16-osios gimnazijos kura- 
torijos narys, VLB valdybos narys ir pirmi
ninkas, VLB Tarybos narys. 1978 m. išlaikęs 
refendariato egzaminus, gavo valdininko sta
tusą ir dirbo vokiečių mokyklose iki 1981 m., 
kai buvo pakviestas dirbti Vasario 16-osios 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, o 1982 
m. jos direktoriumi. Ilgai negrįždamas dirbti 
į vokiečių gimnaziją, valdininko statuso 
neteko. Vasario 16-osios gimnazijai vadovavo 
iki mirties.

Greta savo kaip direktoriaus ir mokytojo 
darbo vadovavo berniukų bendrabučio staty
bai, sudegusios pilies atstatymui, mergaičių 
bendrabučio modernizavimui ir būtiniau- 
siems mokyklos pastato remontams. Per 
šiuos dvidešimt septynerius metus Andrius

Šmitas sugebėjo sudaryti są
lygas, kad gimnazija liktų lie
tuviškumo židiniu Europoje, 
išgelbėti ją nuo vokiečių val
džios pastangų ją uždaryti ir 
praplėsti jos veiklą. Jis išrūpi
no gimnazijai dvikalbės mo
kyklos statusą ir tokiu būdu 
užtikrino jos pripažinimą bei 
nuolatinį, nors ir kuklų, aprū
pinimą.

1990 metais Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, 
gimnazija tapo Lietuvai svar
biu ryšiu centru, ir Andrius

v -/C
Šmitas dažnai vertėjavo Vokietijon atsilan
kiusiems Lietuvos vyriausybės nariams. Į Lie
tuvą jis lydėjo įvairius Vokietijos valdžios at
stovus, tarp jų Vokietijos Krašto apsaugos 
ministerį.

Velionis buvo nuoširdus, paslaugus žmo
gus. Nieko neteisdamas, nei į rangus, nei į 
cenzus neatsižvelgdamas, nurydamas nepel
nytas nuoskaudas, kaip tikras krikščionis jis 
tarnavo visiems lietuviams, ypač jaunimui, 
tarnavo kiekvienam, pagalbos reikalingam.

Savo atvirumu, dorumu, draugiškumu ir 
atjauta, savo ramumu ir neišsenkamu pasi
šventimu jis pelnė pagarbą, pripažinimą, visų 
simpatijas ir įvertinimą. Savo aukšta kompe
tencija jis įvairiopai nusipelnė lietuvių gim
nazijai ir lietuvių bendruomenei, tuo pačiu 
visai lietuvių tautai. Netekome žmogaus, kurį 
pakeisti bus nelengva.

Giliai užjaučiame jo žmoną Marytę, duk
ras Liną ir Dainą, brolį Adolfą bei visus arti
muosius.

Bronė Lipšienė

2008 m. gruodžio 14, sekmadienį, eidamas 62-uosius 
metus netikėtai iš gyvenimo pasitraukė ilgametis 

Vasario 16-osios gimnazijos direktorius

AtA
ANDRIUS ŠMITAS

Kupinas gėrio ir žmogiškumo, dvidešimt aštuone
rius metus jis su didžiuliu atsidavimu ir išradingumu 
nepailstamai vadovavo mūsų gimnazijai, ją išsaugojo, 
išpuoselėjo ir sustiprino.

Giliai užjaučiame jo žmoną MARIJĄ DAMBRIŪ- 
NAITĘ-ŠMITIENĘ bei dukras LINĄ ir DAINĄ -

Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė 
ir Kuratorija

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2009 m. sausio 7 d. ir 21 d.

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2009 m. sausio 7 d. ir 21 d.
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
Ooff . for 1 Parccl O off

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka” head office.

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. 
905 824-9821 arba 416 882-8531.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE

ir

MISSISSAUGOJE
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AUKOJO MLF
MAŽOSIOS LIETUVOS 

FONDUI aukojo: Enciklopedi
jos rengimui: $1,500 - Tautos 
fondas Kanadoje (iš viso $44,
750); $500 - T.V. Sičiūnai (iš vi
so $1,000); $300 - G.H. Lapai 
(iš viso $2,300); $250 - I. Ado
mavičius (a.a. V. Peteraičio at
minimui) (iš viso $3,935), Beate 
Lymantas (a.a. V. Peteraičio at
minimui) (iš viso $2,528), 
Gertrude Jocas (iš viso $2,750), 
Č. Jonys (iš viso $1,500), G.E. 
Šernai (iš viso $5,920), A. Ve
selka (iš viso $1,875); $200 - A. 
Bumbulis (iš viso $3,400), F. 
Mockus (iš viso $1,200); $100 - 
A. Gailius (iš viso $2,050), V.E. 
Krikščiūnas (iš viso $300), Jo
nas Šimkus (iš viso $750); $50 - 
Georgette Lessard (a.a. V. Pe- 
teraičio atminimui); $45 - H.Z. 
Lapinas (iš viso $395); $30 - V. 
Baliūnas (iš viso $180); $25 - 
Marion Lessard (a.a.V. Pete- 
raičio atminimui); $20 - Erikas 
Petrus (iš viso $2,660).

Karaliaučiaus krašto mo
kykloms: $50 - A. Masionis (iš 
viso $675), A. Veselka (iš viso 
$1,875); $25 - Danielius Lauri
navičius (iš viso $100); $20 - 
Erikas Petrus (iš viso $2,660).

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. I. Matiu

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(905) 333-5553
LITAS Montrealio lietuvių 

kredito unija

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

BLOOR-ISLINGTON, prie 
pranciškonų parapijos; 2 
miegamųjų pietų vakarų 
kampinis “condominium” 
su dviem garažo vietomis, 
kas labai retai pasitaiko. 
Penkių minučių nuotolis 
nuo požeminio. Geras 
Ontario ežero vaizdas. 
Nauja kainaS259,900.

SKAMBINTI

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

ar į namus 41 6-231 -4937

TEL: (416) 237-1893

SMITH MONUMENT CO. LTD
(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 M6N 3P7

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

SKAMBINTI: 416-232-2112/402
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 

suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI: 416-232-2112/403

Knygai “Akgražus dangau”: 
$4,600 - Kanados lietuvių fon
das (iš viso $15,100); $300 - G. 
E. Šernai (iš viso $5,920); $250 
- Ieva Adomavičius (iš viso $3,
935), Irena Meiklejohn (iš viso 
$2,580); $100 - Jonas Šimkus 
(iš viso $750); $50 - Aldona 
Gailius (iš viso $2,050); $20 - 
Erikas Petrus (iš viso $2,660).

Kitiems Fondo reikalams: 
$300 - Išganytojo parapijos 
Moterų draugija (iš viso $3,
050); $200 - Aldona Gailius 
(a.a. L. Adomavičius ir a.a. V. 
Peteraitis) (iš viso $1,900), So
fija Sendžikas (iš viso $1,800); 
$150 - A. Laurinaitis (iš viso 
$450); $100 - Ieva Adomavičius 
(a.a. G. Jocienes atminimui) (iš 
viso $4,035), Lydia Balsys (iš 
viso $2,380), Antanas Bumbulis 
(iš viso $3,400), Paulius Krave- 
cas (iš viso $650), Liudas Ma
tukas (iš viso $650), Melrose 
International Trading, R.G. 
Šimkai (iš viso $150); $50 - 
Gwen Lamie (In memory of V. 
Peteraitis), G.E. Šernai (iš viso 
$5,920); $25 - Danielius Lauri
navičius (iš viso $100).

Nuoširdžiai dekojame vi
siems už paramą mūsų veiklai.

MlF Taryba

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

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

T ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, bsc ols olp

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

FAX: (416) 237-0426

DOSNI ŠIRDIS...
GYVENA AMŽINAI

ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
tinklalapis: www.labdara.ca; el-paštas: finance@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

Lietuviško stalo organizatorė Birutė Batraks (stovi kairėje) su Toronto choru “Daina”, 2008 m. 
gruodžio 6 d. pasirodžiusiu Rotušėje kasmet rengiamoje daugiakultūrinėje šventėje “Christmas 
Around the World”

SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVOS PILIETYBĖ

Lietuvos valdžia vis dar nenori duoti užsienio lietuviams 
Lietuvos pilietybes. Jie nesupranta, kad mūsų tauta yra maža ir 
kiekvienas lietuvis yra mums brangus. Jie turėtų paimti pavyzdį iš 
rusų; jų tauta yra didele ir jiems nera pavojaus išnykti ir jiems 
užtenka žmonių, bet jie vistiek ne vieno savo piliečio neatsikrato. 
Kai buvo Sovietų Sąjunga, visi lietuviai buvo laikomi Sovietų 
piliečiais ir ne tik tie, kurie gyveno Lietuvoje, bet ir tie, kurie 
gyveno ir buvo gimę užsienyje. Štai dabar Rusija suprastino pilie
tybes suteikimo tvarką, pagal kurią Rusijos pasus gales gauti visi 
gimusieji Rusijoje ar net buvusioje Sovietų Sąjungoje, įskaitant ir 
dabartinę Lietuvą. Pagal naują Dūmos priimtą įstatymą nebūtina 
Rusijoje nuolat gyventi ne trumpiau nei penkerius metus, įrodi- 
neti, kad moki rusų kalbą, arba nurodyti pragyvenimo šaltinį.

L.Stankevicius, Montreal, QC
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 

LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.
1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3 

TEL 514-286-1985 FAX: 514-286-1981
Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

KLB TORONTO 
APYLINKĖS ŽINIOS

Vasario 16-osios minėji
mas įvyks vasario 22 d., 4 v. p.p. 
Anapilio saleje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

XXXVI Kanados Lietuvių 
dienos vyks Toronte ir Missis- 
saugoje spalio 9-11 dienomis 
Padekos savaitgalio metu. Inf.

AUKOS
Hamiltono kredito koope

ratyvas TALKA Tėviškės žiburių 
leidybą pareme $2000 auka. Už 
paramą nuoširdžiai dekoja 
savaitraščio leidejai.

A.a. Ritos Baranauskaitės- 
Bosas atminimui, V.T. Sičiūnai 
Teviškes žiburiams aukojo $50.

SVEIKINIMAI

Išleidus Tėviškės žiburių 
2008 kalėdinį numerį, mus dar 
sveikino: Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos respublikos vyriausy
bes, Panevežio vyskupas Jonas 
Kauneckas, Edmundas ir Gra
žina Petrauskai iš Londono,
ON, Tautos fondas iš Niujorko,
NY, Rytų pakrantės (AL prie
das) redaktoriai E. L. Misevi- 
čiai, Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje Žinios, Artūras Mi- 
čiūdas iš Argentinos, Lietuviška 
radijo valandele Ecos de Li- 
tuania (vad. J. Kalvelis), Draugo 
vyr. redaktore Dalia Cidzikaite, 
Genovaite Gustaite iš Vilniaus, 
Lietuvos seimo pirmininko pir
moji pavaduotoja Irena Degu
tiene, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro Tarybos pirm. 
prof. dr. Vyt. Bieliauskas, Val
dybos pirm. prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Lietuvos seimo narys 
Emanuelis Zingeris, Nerijus 
Šmerauskas iš Kauno. TŽ dar
buotojai nuoširdžiai dekoja už 
sveikinimus ir linkejimus.

CONSTRUCTION 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

mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.labdara.ca
mailto:finance@labdara.ca
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Anapilio žinios

• Kalėdų švenčių ir Naujų
jų metų proga mūsų parapijas 
sveikino šie lietuviai vyskupai: 
vysk. Juozas Preikšas, vysk. Jo
nas Ivanauskas, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, arkiv. Sigitas 
Tamkevičius, SJ, vysk. Jonas 
Kauneckas, vysk. Juozas Matu
laitis, vysk. Rimantas Norvila,

•'v

vysk. Juozas Žemaitis, MIC, ir 
vysk. Eugenijus Bartulis.

• Gruodžio 30 iš Lietuvos 
kankinių šventovės palaidotas 
a.a. Antanas Pažerūnas, 87 m. 
amžiaus; gruodžio 31 - a.a. Ge
novaitė Nemajūnaitė-Ramoš- 
kienė, 93 m. amžiaus; sausio 5 
- a.a. Kristupas-Juozas Vieče- 
rinskas, 59 m. amžiaus.

• Mirė a.a. Žibutė Gvildy- 
tė-Reiner, 60 m. amžiaus, sesuo 
mūsų parapijietės Rūtos Poš
kienės ir duktė Liudos Gvildie- 
nės-Yčienės.

• Sausio 18, sekmadienį, 
tuoj po 2 v.p.p. Mišių, Gerojo 
Ganytojo misijos kavinėje įvyks 
KLB Wasaga Beach apylinkės 
metinis susirinkimas.

• Parapijos metinis susirin
kimas įvyks sausio 25, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių parapi
jos salėje. Prašome visas tary
bos sekcijas iki to laiko sušaukti 
savo posėdžius ir paruošti veik
los pranešimus susirinkimui.

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokos vyks
ta sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijos posėdžių kam
baryje.

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

• Anapilio sodybos vaikų 
ir jaunimo choras “Gintarėliai” 
išleido savo vaizdaplokštinį 
(DVD) dainų albumą. Jį gali
ma įsigyti mūsų parapijoje Ana
pilio knygyne arba skambinant 
Alicijai Bansevičienei tel. 905 
826-6207.

• Anapilio knygyne gautas 
“Lithuanian Heritage” lapkri
čio-gruodžio numeris ir vaikų 
dainelių bei eilėraštukų garsa- 
plokštė (CD) “Pučia vėjas”. 
Taip pat galima įsigyti Mont- 
realio lietuvių choro kalėdinių 
giesmių garsaplokštę (CD) 
“Adeste Fideles”, Algio Stat- 
kevičiaus paruoštą mūsų para
pijos 80-mečio šventės vaizda- 
plokštę (DVD), o vaikučiams - 
Richard Scarry “Mano žodyną” 
ir Vytės Nemunėlio “Meškiuką 
rudnosiuką”. Šiuo metu knygy
ne galima įsigyti nupiginta kai
na senesnių knygų.

• Žiemą Šv. Jono lietuvių 
kapinių pagrindiniai vartai lai
komi uždaryti, išskyrus sekma
dienius ir švenčių bei laidotu
vių dienas. Šoniniai varteliai vi
sada yra atrakinti.

• Mišios sausio 11, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Juozą 
Kvosčiauską; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje sausio 11, sekmad., 
2 v.p.p. už^ a.a. Lilę Zabulionie- 
nę; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje sausio 10, šeštad., 3 v.p.p. 
už a.a. Petrę Pekarskienę.

Lietuvių sodybai Anapilis 
aukojo: $10,000 - G. ir V. But- 
kiai, $6,000 - A. Pacevičius, 
$350 - KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius.

Nuoširdžiai dėkoja -
Anapilio valdyba

Prisikėlimo parapijos žinios
• Prisikėlimo parapijos na

riai ir joje dirbantys kunigai 
Naujųjų metų proga sveikina 
Tėviškės žiburių redaktorius bei 
darbuotojus ir dėkoja už kas 
savaitę laikraštyje spausdina
mas parapijos žinias.

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo/vaikų choras, o šį 
sekmadienį giedos “Volungės” 
choras.

• Kalėdinės muzikos kon
certą prieš Bernelių Mišias atli
ko D. Viskontienės, D. Radtke 
ir A. Puodžiūnienės paruoštas 
parapijos jaunimo choras, ku
riame solo giedojo Arūnas 
Radtke, Julija Krikščiūnaitė, 
Skaidra Puodžiūnaitė, Aras 
Puodžiūnas, Kristina Pabedins- 
kaitė ir Vida Radtke bei kank
lininkių grupė, kuriai vadovauja 
Ž. Janeliūnienė ir Aleksandra 
Valaitytė.

• Sėkmingai praėjo parapi
jos tarybos vestas adventinis 
Kretingos vargšų valgyklai su
rengtas aukų ir sveikinimų vajus 
bei Naujų metų sutikimo balius.

• Jei kas norėtų papildyti 
2008 m. aukas parapijai, vie
nuolynui ar kitiems labdaros 
darbams, Kanados mokesčių 
įstatymams leidžiant, gali tai 
padaryti iki sausio mėnesio pa
baigos.

• Šį sekmadienį, po Kalėdų 
ir Naujų metų pertraukos, vėl 
prasidės Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui pasiruo
šimo pamokos įprasta tvarka.

• Šį šeštadienį, sausio 10, 
bus laidojami a.a. Žibutės Gvil- 
dytės-Reiner palaikai. Velionė 
mirė atostogų metu Floridoj. 
Paliko vyrą Henry, sūnus Hen
riką ir Morkų, mamą Liudą, 
seserį Rūtą Poškienę ir brolius 
Miką, Petrą ir Arą. Čikagoj 
mirė a.a. Marytė Valančienė, 
Veronikos Balaišienės sesuo ir 
a.a. Jonas Šiaučiūnas, Sigitos 
Štuopienės dėdė.

• Gruodžio 19-21 d.d. kun. 
Evardas Darulis, OFM, Kretin
gos parapijos klebonas, vedė 
prieškalėdinį susikaupimą pa
rapijai ir “Vilnius Manor” na
mų gyventojams.

• Mišios sekmadienį, sau
sio 11: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Oną Krikščiūnienę (I met.); 
10.45 v.r. už a.a. dr. Klemensą 
ir Juliją Liutkus, už a.a. Stasį 
Pečiulį, už a.a. Leoną Pranulį ir 
už a.a. Leonorą Skuodienę; 
12.15 v.d. už a. a. Juozą ir Paulę 
Sičiūnus.

Maironio mokyklos žinios
• Sausio 10 d. grįžtame 

prie knygų. O sausio 17 d. kvie
čiame tėvelius į mokyklą pasi
kalbėti su mokytojais ir pasiim
ti mokinių pažymėjimus. Živilė

AUKOS
A.a. Liudvikos Paulauskie

nės atminimui pagerbti Tėviškės 
žiburiams aukojo: $50 - A. Sun- 
gailienė; $25 - P.B. Sapliai; $20 
- L. Dargienė, I. Kymantienė, 
R. Jasienė, A. Jurcevičienė; $5 - 
O. Pacheco.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo Janina Poškienė. 

IŠSINUOMOČIAU kambarį 
Toronte (laikinai). Tel. 1 630 
863-0894, 1 773 799-7405.

Išganytojo parapijos žinios
• Sausio 11 ir 25 d.d. pa

maldų nebus. Sausio 18 d., 9.30 
v.r. pamaldas ves Paulius Kra- 
vecas.

• Šeštadienį, sausio 31, 11 
v.r. Išganytojo parapijos šven
tovėje vyks gedulinės pamal
dos, kuriose prisiminsime a.a. 
Bronių Dauginį, mirusį gruo
džio 26 d. Hawkesbury, Onta
rio, ligoninėje, sulaukusį 79 m. 
amžiaus. Bronius paliko liūdin
čius seserį Liną Juzukonienę, 
brolį Valterį su šeima ir daug 
artimųjų Kanadoje, JAV, Vo
kietijoje ir Lietuvoje.

• Vasario 1 d. - pamaldos 
9.30 v.r. su Šv. Komunija, po 
kurių vyks Moterų draugijos 
susirinkimas šventovės patal
pose.

Slaugos namų žinios
Sekmadienį, gruodžio 7, 

Labdaros slaugos namuose 
gyventojai pasidžiaugė smagia 
kalėdiška nuotaika. Kalėdinių 
solo, duetų ir bendrų giesmių 
programą atliko Adriana Kar- 
kaitė-Verbylienė, Eugenija 
Ambrozaitytė-Brown, Judita 
Ambrozaitytė-Torrao, Tomas 
Ambrozaitis ir Danguolė Radt
ke prie pianino. Visi dalyviai 
pasivaišino labai skaniais val
giais, kuriuos paruošė Labda
ros virtuvė. Labdaros fondo 
vardu G. Paulionienė pasveiki
no visus gyventojus, darbuoto
jus ir svečius Kalėdų proga. 
Nuoširdus ačiū KLKM dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyriui už 
vaišių stalo gėles (centrepiece). 
Taip pat dėkojame V. Bijūnaitei 
už prisidėjimą su salės kalėdi
niais papuošimais.

• Labdaros slaugos na
mams aukojo: $1,000 - A. Monts- 
vilienė; $500 - G. Butkienė, at
sidėkodama L. Matulevičienei 
už rūpestį ir globą jai esant ligo
ninėje; $200 - V.T. Sičiūnai. 
Labdaros fondas nuoširdžiai 
dėkoja visų gyventojų vardu už 
jų dosnumą. Inf.

Lietuvių Namų žinios
• LN valdybos posėdis - 

sausio 6 d., 7 v.v. Lietuvių Na
mų seklyčioje.

• Lietuvių Namai ieško tar
nautojų darbui nepilnu laiku 
renginių metu, virėjų, valytojų. 
Kreiptis į vedėją tel. 416 532
3311.

• Bare “Lokys” galima ste
bėti tiesiogines sporto (prasi
deda Eurolygos varžybos), pra
mogines bei informacines Lie
tuvos televizijos transliacijas. 
Dėl platesnės informacijos, 
programų tvarkaraščio ir laiko 
skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311 arba į barą tel. 416 
534-8214.GS

• Sausio 4, sekmadienio 
popietėje, LN kultūros komisija 
“Lokio“ svetainėje surengė po
būvį “Žiemos vaišės”. Tai buvo 
pirmas susitikimas 2009-aisiais 
metais. Visi, dvidešimt vienas 
dalyvis, pasivaišino gardžiais 
lietuviškais cepelinais ir kitais 
skanėstais, bendravo, dalijosi 
praėjusių švenčių įspūdžiais.

• Kultūros komisija jau 
daugelį metų į savo gretas sten
giasi įjungti naujai atvykstan
čius “trečiosios bangos” imig
rantus. Ne išimtis buvo ir šis 
pobūvis, kuriame dalyvavo ke
letas naujai atvykusiųjų ir akty
viai domėjosi Lietuvių Namų ir 
Kultūros komisijos veikla.VK

• 2007-2008 metų Lietuvių 
Namų valdyba pavedė “Lithua
nian Canadian Cultural Coun
cil” (LCCC) atlikti Lietuvių 
Namų ateities veiklos studiją.

SS MONTREAL®
Aušros Vartų parapija

Aušros Vartų parapijos salėje gruodžio 21 d., po 11 val. Mi
šių vaikų choro dainininkai ir jų mamytės pardavinėjo saldai
nius, pyragaičius, atvirukus, kavą ir naujai išleistas plokšteles. 
Gautos pajamos bus panaudotos choro kelionei į šiemet įvyk
siančią Dainų šventę Lietuvoje. Gaila, kad dėl anksti prasidė
jusios pūgos ir šventovėje, ir salėje buvo žymiai mažiau žmonių.

KLB solidarumo įnašas $10 bus nurašytas gruodžio mėn. 
pabaigoje iš sąskaitos tų LITO narių, kurie pasirašė pareiškimą 
pervesti tą įnašą į KLB Montrealio apylinkės valdybos są
skaitą.

Naujųjų metų dieną Aušros Vartų šventovėje šv. Mišios 
buvo aukojamos tik 11 val.

Edita (Grigaitė) ir Jordanas Žilinskai susilaukė pirmagi
mio sūnaus. Sveikiname laimingus tėvus. DS

Bernelių Mišios Aušros Vartų parapijoj įvyko gruodžio 24 
d. 10 v.v. Šventovė buvo gražiai išpuošta zakristijono Antano 
Mickaus - 3 eglės (lietuvių mokyklos), gražiai papuošta 
Prakartėlė ir altorius gėlėm (Silvijos Staškevičienės ir Antano 
Mickaus pirktos). Prieš Mišias vyko kalėdinis koncertas, vargo
navo nauja Aušros Vartų choro vargonininkė muz. Colette 
Favretti, akompanavo chorui ir solistei bei vargonais grojo 
klasikinius kūrinius. Buvo malonu išgirsti gražius vargonų gar
sus. Giedojo viešnia iš Lietuvos sol. Elena Grumbinienė kartu 
su savo dukra choriste Ramune Sakalauskiene ir mūsų pa
rapijos choras, kuris nepailsdamas gieda jau per 58 metus. 
Choras ir solistė kartu giedojo Mes girdėjom angelus... Koncertą 
ir Mišių giesmes paruošė bei dirigavo choro vadovas Antanas 
Mickus. Šventovėje susirinko gana daug žmonių ir šiemet su 
dideliu entuziazmu įvertino plojimais koncertą. Mišias atnaša
vo klebonas kun. Gediminas Mieldažis; skaitovai buvo Romas 
Verbyla ir Donaldas Gedrikas, dalyvavo daug jaunų Mišių 
patarnautojų. Po Mišių vyko Petro Paulausko su tarybos talka 
paruoštos vaišės salėje. Buvo gana daug seniai matytų parapi
jiečių. AJM

Šv. Kazimiero parapija
Jonei ir Juozui (Žitkauskams) Žitkams išleistuvės buvo 

paruoštos parapijos salėje po Mišių sekmadienį, gruodžio 21. 
Julija ir Petras Adamoniai ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti atsi
sveikinimą su ilgamečiais parapijiečiais. Tą sekmadienį sniego 
pūga prasidėjo vėliau rytą, užtat gana daug žmonių galėjo atsi
lankyti. Išganaičių šeima vaišino visus vynu. Parapijiečiai prisi
dėjo prie pyragų ir valgio. Klebonas kun. Aloyzas Volskis pa
laimino stalą ir tarė žodį. Petras Adamonis tarė atsisveikinimo 
žodį. Juozas Žitkus padėkojo už suruoštas išleistuves. Juozas 
(Žitkauskas) Žitkus atvažiavo į Kanadą 1947 m., Jonė Raudo- 
naitytė - į Montrealį 1950 m. Susitiko Montrealyje 1952 m., su
situokė 1953 m. gruodžio mėn. Jiems gimė duktė Vida ir sūnus 
Rimas. Priklausė mūsų parapijai ir dalyvavo lietuvių visuome
nės veikloje. Duktė ištekėjo už lietuvio Algio Jaugelio ir netru
kus išsikėlė į vakarų Kanadą. Sūnus Rimas įkūrė savo verslą 
Kvebeke, bet 2006 m. išvyko su žmona į Britų Kolumbiją, gyve
na 700 km nuo Vankuverio. Gruodžio 31 d. Jonė ir Juozas Žit- 
kai išsikėlė gyventi arčiau dukters ir vaikaičių į Vankuverio 
priemiestį. Jonė priklausė Šv. Onos ir Šv. Elzbietos draugi
joms. Abu priklausė “Auksiniam rateliui”. Juozas buvo parapi
jos komiteto narys 6 metus, tai ir žmona daug šventovėje 
padėjo. Kaip Petras Adamonis sakė, gaila prarasti tokius para
pijiečius.

Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) klubo kalė
dinis pokylis įvyko gruodžio 14 d. parapijos salėje. Suruošė 
Rita Baršauskas, Haroldas Celtorius ir Stanley Rašytinis. 
Pirmojo pusmečio laimėtojai yra Stan Bardo komanda - Diane 
Fazio, Petras Kazlauskas, Bernice Kawecki, Nijolė Šukienė ir 
Irene Hryshko. Gruodžio 15 d. Haroldas Celtorius sužaidė 
idealų 300 taškų žaidimą.

Kūčių vakare parapijos choras su chorvedžiu Aleksandru 
Stankevičiumi atliko trumpą religinį koncertą prieš Bernelių 
Mišias. Giedojo Rasokit dangūs, Mes girdėjom angelus, solistas 
Guy Zenaitis Šventą naktį prancūziškai ir angliškai. Kleb. kun. 
Aloyzas Volskis pasimeldė prie Kalėdų prakartėlės. Petras 
Adamonis nešė kryžių procesijoj aplink šventovę. Choras 
giedojo Tyliąją naktį. Klebonas pasakė gražų kalėdinį pamok
slą. Per Mišias choras pagiedojo chorvedžio A. Stankevičiaus 
dvi kompozicijas Šventas ir Dievo Avinėli. Per Komuniją 
girdėjom Tylią naktį. Mišioms baigiantis giesmė Linksmą 
giesmę stipriai skambėjo. Šventovė buvo gražiai papuošta 
raudonomis puansetijomis. Parapijiečiai ir svečiai po Mišių 
salėje vaišinosi parapijos komiteto paruoštais užkandžiais, 
vynu ir kava. Svečių buvo atvažiavę iš vakarų Kanados, iš On
tario ir iš Čikagos. VL

LCCC yra lietuviška, pelno ne
siekianti organizacija, įregist
ruota Ontario provincijos “Mi
nistry of Government Servi
ces”. Šiai studijai vadovauti 
LCCC paskyrė dr. Rimą Sla
vicką.

• Studijos užduotis buvo 
paruošti Lietuvių Namų narių 
ir kitų tautiečių, suinteresuotų 
Lietuvių Namų ateitimi, ap
klausą. Apklausos anketa buvo 
išplatinta, atsakymai gauti. Da

bar kviečiamas viešas pasitari
mas, kuriame bus svarstomi 
gauti anketų duomenys ir pra
šomi tolesni siūlymai Lietuvių 
Namų ateities veiklai vykdyti. 
Pasitarimas įvyks Lietuvių Na
mų seklyčioje, sausio 11, sek
madienį, 1.30 v.p.p. Kviečiame 
visus, ypač “trečiosios bangos” 
tautiečius, aktyviai šiame pasi
tarime dalyvauti, ieškant naujų 
kelių, naujų idėjų Lietuvių Na
mų ateičiai kurti. LCCC


