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Prie išdaužytų langų 
Išsirinkom naują seimą, o po trijų mėnesių jau daužom 

Seimo rūmų langus, kiaušiniais apmėtom seimūnus, organi
zuojame riaušes, papildydami užsienio spaudos puslapius 
sensacingomis nuotraukomis. 

P
ASIPYLĖ nuomonių srautai: provokacija, kerštas, 
sprogusi kantrybė, KGB pirštai, seimas - vaikų dar
želis ... Pasaulį ištikusi finansinė krizė ir tuoj pat kilęs 

ekonominis nuosmukis sudarė gerą progą žmonėms pa
reikšti nepasitenkinimą valdžia, šiuo atveju ir dėl skubiai 
priimtų seimo nutarimų, liečiančių pastangas mažinti krizės 
pasekmes. Blogiausia, kad tais nutarimais užsimota susi
veržti diržus be išimties, kas ir kiek ko turi. O tai reiškia, 
kad reikės pasitenkinti mažesnėmis pajamomis ir mokėti 
didesnius mokesčius. Taigi, žmogus niekuo nenusikaltęs 
staiga apipešiojamas iš abiejų pusių, net gerai nesupran
tant, ar taip galima daryti. O apipešiojamas labiausiai kaip 
tik toks, kurį jau gyvenimas pakankamai apipešiojęs ir ku
riam, jei liks ir toliau tėvynėje gyventi, nesimato jokių proš
vaisčių. Vien tik užjausti tokius vargšus būtų kone įžeidi
mas. Reikia tikrai kai ko daugiau. O tai visi puikiai žino. 
Bet kaip padaryti, iš ko imti ir kam duoti - galvosūkis sun
kokas naujai valdžiai, į dešinę pakrypusiai ir jau nors šiek 
tiek nuo buvusių komunistų atsišliejusiai. Tačiau žmonių 
akyse dar visi panašūs - ir buvę, ir esantieji. Manoma, kad 
juos dar vis jungia ta pati "geroji" mintis - mes valdžia, mū
sų galia, ir turim turėti privilegijų, esame neliečiami; kas 
privaloma eiliniam piliečiui, neprivaloma mums ir t. t. Ši
toks įvaizdis iškart atskiria vienus nuo kitų, kelia pagrįstus 
nepasitenkinimus, kartais reiškiamus ir kraštutinėmis prie
monėmis, kaip tai įvyko š.m. sausio 16 d. Vilniuje ir kitur. 
Tokį įvaizdį taisyti turbūt bus viena iš svarbesnių užduočių 
gal net per kelias ateinančias kadencijas. 

G ALIMAS dalykas, kad kai kurios pataisos Konsti
tucijoje padarytų gerą pradžią. Tuo tarpu peršasi 
mintis, kad reikalingam persitvarkymui kenkia ko

pijavimas valdymo metodų ir papročių, kurie turėjo išnykti 
po Kovo 11-osios. Atitinkamos pastangos ir laikas turėtų iš
trinti, kas demokratijai nebetinka. Antra vertus, keltas 
triukšmas prie Seimo rūmų - tai tartum triukšmas prieš sa
ve. Juk seimą sudaro tų pačių piliečių rinkti atstovai, ku
riems patikėtas valstybės valdymas, reikalaujantis įstatymų, 
potvarkių, net ir staigių sprendimų, atsiradus svarbiam 
problemom. Sprendimai, ypač skubūs, gal ir ne visada išei
na geri ar tenkinantys bent didžiąją piliečių dalį, gal jie at
rodo ir šališki kai kurių atžvilgiu, gal tokie ar kitokie. Bet jų 
reikia. Reikėjo ir šį kartą, kai visas pasaulis subraškėjo dėl 
tos finansinės krizės. Nieko nedaryti ar pavėluoti tokiais at
vejais atrodytų kaip prisiimtų pareigų nevykdymas, ko 
praktiškai nebūna. O iškilus svarbiam reikalui, vyriausybei 
tartis su atskiromis visuomenės grupėmis, rinkti nuomones 
ar daryti apklausas, būtų absurdiška. Valdžiai yra patikėta 
daryti visa, kas valstybei būtų naudingiausia, nors toji nau
da ne visada tuoj pat palies kiekvieną asmeninės naudos 
belaukiantį pilietį. Tačiau kritikuoti valdžios sprendimus ir 
dėl jų reikšti kad ir organizuotus nepasitenkinimus, priimta 
laisvuose kraštuose. Į tokius reiškinius valdžia paprastai 
reaguoja jai tinkamu būdu. Ir Lietuvos valdžia stengiasi 
peržiūrėti padarytus sprendimus, nori ir klaidas atitaisyti. 
Taigi ir demonstrantams savo ruožtu reikėtų peržiūrėti reiš
kiamus nepasitenkinimų būdus. Langų daužymas tikrai 
nėra pats geriausias būdas. ČS 
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Grįžimas į Lietuvą 
Pranešimas, perskaitytas konferencijoje "Požiūris į emigraciją: 

stereotipai ir tikrovė" 2008 m. gruodžio 18 d. Vilniuje 

ŽILVINAS BELIAUSKAS, 
Lietuvų grįžimo į Tėvynę 

informacijos centro 
vadovas 

Užsienio lietuvių požiūris 
į Lietuvą ir grįžimo dalykus 
mums skleidėsi per 10 metų 
trunkantį bendravimą su besi
kreipiančiais interesantais. 
Ne vienas jų ryšius išnaudoja 
ne tik informacinių poreikių 
patenkinimui, bet ir savo 
įspūdžių, vertinimų, nuostatų 
tiesioginiam ar netiesioginiam 
išsakymui. Buvo tokių, ku
riems informacija iš mūsų ne
buvo pagrindinė priežastis po
kalbiui užmegzti, kiti neslėpė, 
kad jų nuotaikų išsakymas yra 
pagrindinis lankymosi arba 
laiško tikslas. 

Kaip galima būtų mėginti 
sugrupuoti Informacijos cent
ro klientų nuostatas Lietuvos 
atžvilgiu? 

1. Pozityvistiniai indife
rentai, pragmatikai - juos do-

mina konkretūs rūpimi klau
simai, vertinimus išsako pagal 
savo patirties, profesinės iš
monės ar intelektualinį lygį 
su mažai išreikštais jausmi
niais veiksniais. Tiek grįžtan
tys, tiek pasiliekantys užsieny
je. Išlaikantys natūralų ryšį su 
Lietuva, bendruomene, kul
tūra. Kai kurie iš jų jau gyve
na Lietuvoje. 

2. Išreikšti patriotai su vy
raujančiomis tautinėmis bei 
religinėmis vertybėmis, mobi
lizavęsi labdaringai, savano
riškai, tautinei ir kultūrinei 
veiklai. Gana entuziastingi 
grįžimo į Lietuvą požiūriu, 
bet dažnai tai taikantys ne 
sau, bet visiems kitiems. Išgy
venantys dėl nepavykusių pro
jektų. Yra nusivylusių ir įsižei
dusių. 

3. Daugiau mažiau iš
reikšti kritikai. Tai ne tik šios 
grupės savybė, bet ir būdas 
pridengti savo neįgyvendintus 
užmojus Lietuvoje, o taip pat 

ir atsisakymą grįžti į Lietuvą. 
Šis bruožas reiškiasi ir kai ku
rių grįžusių tarpe. Kitas šios 
grupės kraštutinumas - labai 
aktyvus Lietuvos gyvenimo 
stebėjimas ir arši kritika per 
atstumą. 

4. Lūkuriuojantys ir sve
riantys. Labiausiai būdinga 
paskutinės bangos išvykė
liams. Kartais turi daugiau 
nuoskaudų negu kritikos. Do
misi konkrečiais rūpimais da
lykais, pvz., socialinėmis ga
rantijomis, seka ekonominę 
padėtį. 

5. Gana nutolę nuo Lie
tuvos kažkelintos kartos lietu
viai arba kiti asmenys, turin
tys informacinių, kartais utili
tarinių poreikių Lietuvoje 
(pvz., pilietybė). Dažnai moks
lininkai humanitarai, ieškan
tys šaltinių ir ryšių, turistai, 
verslininkai. Tarp jų yra ne
mažai laiko praleidusių ir gy-
venančių L_ie_tu_v_o_j_e_. ___ _ 

Nukeltai 4-tą psl. 
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''Menas mylėti'' 
Mums reikia kalbėti apie meilę kaip apie meną. Apie 

meną, kurio mokomasi visą gyvenimą ir kurio mokytoju ta
po arkivyskupas Matulaitis. 

Kiekvienas iš mūsų, sukurtas pagal Dievo paveiksi~, gavome 
sugebėjimą mylėti tarsi avansą gyvenimo pradžiai. Si dovana 
įrašyta mūsų žmogystėje kaip mūsų supanašinimas su pačiu Kū
rėju, Kuris yra Meilė, kaip vėliau parašys Apaštalas Jonas. Nors 
kalbame apie prigimtinį siekį, pats šis faktas įjungia būtinybę jį 
dauginti ir plėtoti. Dievo sukurtas žmogus gavo užduotį kurti 
sau pavaldžią žemę. Šią užduotį galima parafrazuoti "kurti sau 
pavaldžią meilės žemę", kurios sėklą nešiojame savyje nuo pat 
pradžių, kurti iš meilės vienybės ir ramybės įrankį. Kuo turėtų 
šis menas mylėti remtis? 

Pal. Jurgio gyvenime aptiksime tris jo išraiškingus bruo
žus: auką, ištikimybę ir charizmatinę tarnystę. Auką, nes 
meilė turi būti susieta su savęs atsisakymu ir išsižadėjimu; iš
tikimybę, nes myli tas, kuris niekada nepavargsta mylėti, lie
ka ištikimas; charizmatinę tarnystę, nes tikroji meilė kyla iš 
Dievo, Jame yra šaltinis ir įgyyendinimas, o mylėti Jo meile 
- vadinasi, tarnauti kitiems iš Šventosios Dvasios gauta Ma
lone. Pal. Jurgis neapsiribodavo "lengva meile", kuri gimsta 
pati, pati užsidega, nereikalauja didelių pastangų. Ne kartą 
jo gyvenimo kelyje buvo metamas iššūkis išsižadėti savęs, 
laužyti save, atsisakyti savęs, nugalėti savo silpnumą (kad ir 
lėtinė jo kaulų liga). Ne kartą jis jausdavo pagundą išsilaisvin
ti iš kylančių sunkumų, bet nugalėdavo ją ištvermingumu ir 
ištikimybe pasirinktam gyvenimo keliui. ( ... ) 

Kartu reikia pabrėžti, kad tas menas mylėti nuolat turi 
būti gaivinamas Dievo liepsna. Apie pal. Jurgį galima pasa
kyti, kad iš tikrųjų liepsnojo Dievo meile. Patys asmeniškiau
si pasisakymai, tarp kitų ir iš Dvasinio dienoraščio, rodo 
karštą t. Matulaičio širdį. Jo "viskas" skamba kaip meile 
liepsnojančios širdies šauksmas, kaip nuoširdžiausios meilės 
prisipažinimas. Dievas yra pirmoje vietoje, yra centras, visų 
maldų ir darbų, sumanymų ir įgyvendinimo taškas. O juk ne
kalbame apie kokį didvyrį ar antžmogį.( ... ) 

Atskiru pal. Jurgio Matulaičio meilės objektu buvo Kris
taus Bažnyčia. Mes jį vadiname Bažnyčios įsimylėjėliu, kal
bame apie jį kaip apie Bažnyčios žmogų. Ir ne be pagrindo, 
nes iš pradžių kaip tikintysis, vėliau kaip ganytojas buvo pa
šauktas liudyti Kristų, o Bažnyčią ginti ir jai tarnauti. Jo per
duota meilė, plaukianti iš jo, įrašyta jo širdyje, įžvelgiama jo 
gyvenime, kreipia mūsų akis mažiausiai keturiomis krypti
mis. Jeigu šiandien pal. Jurgis Matulaitis-Matulevičius 
turėtų pasakyti pamokslą apie meilę Bažnyčiai, į ką atkreiptų 
mūsų, naujojo tūkstantmečio kartos, dėmesį? Tikriausiai visų 
pirma į Kristų, esantį vargšuose, ir į vargšų Bažnyčią. ( ... ) 
Pagaliau reikia atkreipti dėmesį į jo ypatingą pagarbą žmo
gui, kuri matyti iš arkivysk. Matulaičio gyvenimo. Ta pagar
ba reiškėsi įvairiausiais būdais. Galvodamas apie intelektua
liuosius elito atstovus, pal. Jurgis norėjo juos įtraukti į Baž
nyčios reikalus, siūlydamas jiems atitinkamą visuomeninę ir 
dvasinę struktūrą. Pal. Jurgis Matulaitis yra mūsų visų meilės 
Bažnyčiai mokytojas ir liudytojas, kad išmokti to meno mylėti ga
lima jau čia, žemėje. Tu meno mokomės visą gyvenimą, jis yra ne
paliaujamas iššūkis kiekvienam iš mūsų. Niekada negalėsime pa
sakyti: myliu pakankamai, pakankamai esu pribrendęs meilei. 

Kun. W. Skora, MIC, www.bernardinai.lt 

Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis ir vyskupijos kunigai 

Kas mūsų laukia? 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Praėjusį rudenį įvykių 
griūtis tokia plati, kad galima 
pagalvoti, jog gyvename šešė
lyje senovės kiniečių prakei
kimo: "Kad tau tektų gyventi 
įdomiais laikais!" Nespėji 

vieno įvykio pasverti šiandie
nės tikrovės, akivaizdžios is
torijos ir sveikos nuovokos 
svarstyklėmis, kai užgriūva ki
ti. Pasinaudokime proga ati
džiau pažvelgti į staiga, lyg 
"Ampelmanas" iš dėžutės, iš
šokusią pasaulinę krizę. Pra
džiai praverstų prisikasti iki 
jos kilmės. Užtikau keletą dar 
1970 metais skaitytų politikos 
ir kultūros žurnalo American 

"Federacinę rezervų sistemą" 
("Federal Reserve System"). 
Labai mažai net amerikiečių 
žino, kad ta "sistema" nėra 
nei "federacinė", nei turinti 
kokių nors "rezervų". Tai yra 
JAV valdžios įsteigtas, bet pri
vačių interesų kontroliuoja
mas centrinis bankas. 

Dvylika JAV prezidento 
paskirtų, bet valdžiai ataskai
tos neduodančių, bankininkų, 
anot American Opinion ap
žvalgininko Gerio Aleno, "kont
roliuoja mūsų pinigų apyvar
ton leidimą ir palūkanų dydį, 
tuo būdu manipuliuodami iš
tisą ekonomiką - sukeldami 
infliaciją ir defliaciją, ekono
minį nuosmukį ir išsipūtimą, 

opinion (Amerikietiška nuo- stumdant finansinę biržą 
monė) rašinių bankų tema. aukštyn ir žemyn. Aišku, kad 

Pirmiausia nustebino ilgai kas nors iš anksto žinodami 
pamiršta gan marga "ekono- ateinančius pasikeitimus, pa
minių" bei "finansinių" krizių sipelno "nueinant ir parei-
istorija. Peržvelgus anuomet nant". 1970 m. kovo mėn., kai 
pažymėtas rašinio vietas į akis cituotas straipsnis buvo spaus
krenta "centrinių bankų" ir dintas, JAV deficitas buvo 
"internacionalinių bankų" $372 bilijonai. O dabar, po 38 
vaidmuo valstybių politikoje. metų, įskaičiuojant socialinius 
Radau citatą iš Londono Fi- įsipareigojimus, yra jau arti 
nancial Times, 1921 m. spalio $10 trilijonų! 
26 d. laidos: "Pustuzinis vyrų, Ir dabartinė JAV, ir pa
esančių Didžiųjų Penkių Ban- saulinė krizė yra sukelta už
kų viršūnėse, susilaikymas vertus bankus popierinės ver
nuo Iždo Vertybių ('Treasury tės pinigais. Dėl pinigų gau
Bills') atnaujinimo, galėtų su- sumo ir žemų palūkanų kilo 
jaukti visą vyriausybės deri- "prasiskolinimo orgija". Ta
nį". O centriniai bankai daž- čiau staiga buvo nuspausti pi
nai būna susiję su užsienio ka- nigų mašinos stabdžiai. Ir pi
pitalu. Didžiulės įtakos vals- nigus lengvai skolinę bankai 
tybių finansinei politikai turi ir jų klientai, apsisunkinę virš 
"internacionaliniai bankai", išgalių dydžio pirktais būstais, 
sėdintys ant didžiulio turto. atsistojo prieš tikrovę. Padėtį 
Jie seniai skolindavo pinigus gelbsti vyriausybės, "parem
( auksu) kunigaikščiams ir ka- damos" ar atvirai "supirkda
raliams, neretai finansuodami mos" bankus ir matomai neap
abi kariaujančias puses. sidraudusias draudimo bend-

Amerikoje į tą bankinin- roves, mokėdama pasiskolin
kų klasę iškilo J.D. Rokefele- tais pinigais. Mūsų akyse vyks
ris ir T.P. Morganas. Ir jie turi ta finansinių institucijų nacio
ryši us su Europos Rotšildų nalizavimas be Lenino, Stali
"internacionaliniais bankais". no ir Hitlerio pagalbos. Kiek
Per deficitus jiems prasiskali- vieną chaosą seka šuolis ar 
na valstybių vyriausybės. Esą, bent žingsniai į diktatūrą. Vie
jie yra sukėlę finansines pani- nas tokių žingsnių šiandien 
kas, pradedant 1895 m. yra finansų kontrolės centrali-

Per 1907 m. paniką ame- zavimas. 
rikiečiams buvę "įrodyta", jog Ne be reikalo K. Markso 
bėda ta, kad JAV neturi "cent- parašyto Komunistų Manifes
rinio banko". 1913 m. JAV to 10-ties platformų (pakopų 
Kongresas įsteigė garsiąją pažengusių valstybių įstūmi-

mo į komunizmą) 5-asis punk
tas nurodo: "Kreditų centrali
zavimas Valstybės rankose, 
naudojant nacionalinį banką 
su Valstybės kapitalu ir išimti
niu monopoliu". Jau prieš 
garsųjį 1929 m. finansinį kra
chą būta daug (sukeltų) pani
kų ir nuosmukių. Prieš minėto 
straipsnio 1970 m. datą būta 
biržos akcijų kritimų: 1936-
1937 m. 30%, 1948 m. 16%, 
1953 m. 13%, 1956-1957 m. 
19%, 1960 m. 17%, 1966 m. 
25%, 1970 m. virš 25%. 

Ir, nežiūrint daugelio blo
gų ženklų ir patriotų ameri
kiečių ir kitų valstybių laisvę 
branginančių šviesuolių įspė
jimų, daugelis, net apsišvie
tusių ir mokslo laipsniais už
tarnautai apsisagsčiusių, inte
lektualų pasirinko pilietinį 
miegą, vietoje pilietinės parei
gos. Blogiausia tai, kad iš poli
tinio žodyno ištrintas žodis 
"globalizmas". Net ir mūsų 
Tėvynėje, kuri komunistų 
okupacijos metu matė ištrintą 
žodį "Laisvė". 

Nors girdime kalbas apie 
"ekonominę krizę", iš tiesų 
esame laisvės krizėje. Kai ku
rie valstybių ir pasauliniai tur
čiai siekia ne daugiau pinigų, 
o daugiau galios. Jie siekia 
pasaulinės galios monopolio 
per pasaulio valdžią. Jie ir jų 
samdyti smegenys - globalis
tai intelektualai ir politikai, 
manipuliuoja ekonomika ir 
politika, kurdami "Naują pa
saulio santvarką", kuri taptų 
pasauline "timokratija" -visų 
galių sukaupimu į "vienas 
rankas". 

Jau 1920 m. popiežius Be
nediktas XV įspėjo, kad "pa
saulinės valdžios ilgisi šlykš
čiausi elementai", kas, esą, 
atneštų didžiausią terorą. Ti
kėkimės, kad laisvų tautų in
teligentai pabus iš pilietinio 
miego ir pažadins kitus. Ant
raip, mūsų vaikų karta gali at
sibusti PASAULINIAME GU
LAGE. Tad klauskime Lietu
vos politinius "rabinus ir rašto 
žinovus": ką Tamsta galvoji ir 
gali mums pasakyti apie "Nau
ją pasaulio santvarką?" Ne
leiskime jiems tylėti. 



''Socializmo šmėklos'' 
Komunistai - tai visai ne okupantų - bu

delių atsargos pajėgos, o tik anų valdžios spe
cialistų atsarginė pamaina! Tai štai dėl to ir 
nereikalinga nei desovietizacija, nei pilnaver
tė liustracija! Visuose valdžios lygiuose yra 
"savi" ir visi kam reikia apie visus žino viską 
bei tampo už virvučių. O rezultatai - nesibai
giančios problemos. Visai ne taip, kaip Vokie
tijoj e, kur denacifikacija "ne tik paklojo tvir
tus pamatus valstybės ekonomikai, bet sudarė 
sąlygas žmonėms pasiturinčiai gyventi". Juk 
komunistai ir naciai - tai tos pačios "socializ
mo šmėklos", taigi ir gelbėjimasis nuo jų yra 
vienodas: denacifikacija ir desovietizacija. 

Lietuvoje komunistėliai, "subyrėję" į 
kelias partijas (liberalus, darbiečius, naujosios 
sąjungos ar socialliberalus), persikrikštijo bei 
toliau dirba savo juodą darbą buvusio oku
panto naudai ir apie jokį žalos atlyginimą ne
galvoj a. Taip, dalis mūsų teritorijos - rusų ka
rinė bazė. Mūsų elektra karinei bazei parduo
dama po 4 et, o mes mokame po 33 et už kW! 

Mes ir mėsą Maskvai pardavinėjome už savi
kainą, lyg savų ubagėlių neturėtume ir bent 
jau daugiavaikių sušelpti nereikėtų ... 

Mūsų ir turtus už dyką "supirkinėja" oku
pantai: antai, iš legendinio Burmgardnerio 
kaip mat "Mažeikių naftą" nupirko "Jukos" 
Chodarkovskis. Argi ne tas pats scenarijus 
laukia Ignalinos AE? Nei ten statys, nei ten 
eksploatuos - tik perpardavinės vieni kitiems 
ir bilĮjoninius pelnus į kišenes dėsis. 

Zodžiu, komunistai tapo kapitalistais ir 
tokiais pačiais drastiškais būdais "valdo" Lie
tuvą, tai yra badmirių tolesnio skurdinimo są
skaita augina nomenklatūrinių milijonierių 
gretas ir jau save vadina elitu. Patikslinus - tai 
vagių elitas. Ir, svarbiausia, kaip buvo soviet
mečiu taip ir dabar - nebaudžiamas! Anksčiau 
- be kompartijos leidimo komunisto nebuvo 
galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 
Ir dabar tas pats - kiek akivaizdžių nusikaltimų 
valstybei padaryta, ir nė vieno nubausto! 

R. Augutienė, Lietuva 

Raketos ir skydai 
Mes gyvename ramiai ne

kreipdami dėmesio, kad gal 
pavojingi laikai laukia mūsų. 
Ginklų žinovai ir gamintojai 
visą laiką galvoja ir planuoja 
išrasti pavojingesnių ginklų. 
Jau seniai prasidėjo kovos su 
teroristais. Raketos, kad ir 
nesiekdavo tolumų, Libano ir 
Izraelio kare jau buvo naudo
jamos. Dabar priskaičiuojama 
per 50 įvairių rūšių raketų. 
Yra slaptai gaminami įvairūs 
ginklai. Ateityje, kur NATO 
daliniai bebūtų, prieš juos bus 
nukreiptos raketos. 

Oficialiai pranešama, kad 
JAV armijos priešraketinė sis
tema "Patriot Advanced Ca
pability-III" (PAC 30) bendrai 
su Vokietijos, JAV ir Italijos 
išplėstine oro gynybos siste
ma, kartu su Prancūzijos ir 
Italijos "Surface Air Moyeni
ne Portee sistema SAMP=T" 
sudarys žemutinės oro erdvės 
gynybos stuburą ir bus įtrauk
ta į pradinį veiksmingą pajė
gumą. Vėliau bus įjungtos to
kios viršutinės oro erdvės gy
nybos sistemos, kaip JAV jū
roje dislokuota "Standard Mi
sile-3" ir "Theatre High Alti
tude Area Defence (THA
AD)". Planuojama, kad visu 
pajėgumu gynybinė sistema 
pradės veikti 2013 metais. 

Šiuo metu JAV saugumą 
užtikrina priešraketinis sky
das, kurį sudaro Kalifornijoje 
ir Aliaskoje įrengtos GBI an
tiraketos, ir skelbia raketų pa
vojų; fiksuoja radarai, esantys 
ne tik JAV, bet ir Japonijoj, 
D. Britanijoj ir Ramiojo van
denyno teritorijoj. Taip pat 
bus įmanoma užfiksuoti rake
tų pradmę ir skrydį. 

Nauja grėsmė kyla iš Ira
no. Taikinys būtų Vašingtonas. 
Šiuo metu PRG sistemos kū
rimas Europoje vyksta trimis 
kryptimis. Pirmoji - vykstanti 
dvišaliu pa&rindu tarp JAV, 
Lenkijos ir Cekijos. Antroji -
NATO programa kurianti ka
rinių veiksmų PRG sistemą. 

apsaugotų sąjungininkų teri
torijas. 

Yra abejonių, ar dabarti
nėmis antiraketomis būtų ga
lima numušti raketas? Juk yra 
ir kitų būdų. Šį klausimą ame
rikiečiai bando išspręsti. 

2005 m. "Nortrop Gru
man" konstruktoriai pirmą 
kartą išbandė galingo mega
vatinio lazerio galimybes. Prie 
šio projekto prisidėjo ir 
"Loheed Martin" ir "Boeing". 
Projekto tikslas - sukurti pa
veikų judantį priešraketinės 

gynybos įtaisą. Tai savotiškas 
lazerinis pabūklas. ABL-Air
borne laser gebantis nukauti 
taikinį šviesos greičiu. 

JAV priešraketinės gyny
bos agentūrai vadovaujantis 

pik. gen. H. Obering šių metų 
pradžioje oficialiai pranešė, 
kad 2007 metų priešraketinės 
lazerinės aviacinio bazavimo 
sistemos programa įvykdyta, 
ir bandymai pavyko. 

Principinė sistemos nau
jovė ir judrumas, ABL turėtų 
stipriai paveikti jėgų balansą, 
visų pirma tarp JAV ir Rusi
jos. Rusijos nuogąstavimas, 
kad Europos dislokuotų ra
ketų pradmė gali išprovokuoti 
Rusijos atsakomąją ugnį, tam
pa niekintu. 

Kaip jėgų balansas bus 
taisomas toliau - bendradar
biavimu, kompromisais ar 
ambicijomis? 

Pagal Karo žinybą parengė 
Stasys Prakapas 

Trečioji galimybė sukurti Paminklas 1863 m. sukilėliams Šiauliuose. Šitoje vietoje 
NATO PRG sistemą, kuri rusai korė laisvės kovotojus lietuvius Ntr. H. Paulausko 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
ES parama 

Sausio 22 d. Europos 
komisija (EK) patvirtino 
2007-2013 metų Išorės sienų 
fondo programą. Lietuva iš 
Europos sąjungos (ES) fon
dų šalies sienų apsaugai stip
rinti 2007-2013 m. gaus be
veik 110 min. litų paramos. 
Papildoma 373 min. litų pa
rama numatyta stiprinti žmo
nių tranzito į Karaliaučių 
kontrolę. 

Šja programa bus papil
dyti Sengeno priemonės lė
šomis finansuojami veiks
mai, ji sustiprins Lietuvos 
pajėgumą vykdyti nelengvą 
užduotį - ES vardu kontro
liuoti sienas ir valdyti asme
nų tranzitą tarp Karaliau
čiaus srities ir kitų Rusijos 
dalių, pranešė už teisingu
mo, laisvės ir saugumo sritį 
atsakingas EK pirmininko 
pavaduotojas J acques Barrot. 

Programoje numatyta, 
jog Lietuva toliau pamažu 
diegs bendrą suderintą išo
rės sienų valdymo sistemą. 
Lėšų bus skirta vaizdo ste
bėjimo sistemai Klaipėdos 
jūrų uosto pasienio punkte 
visureigiams įsigyti, kitoms 
priemonėms. Karaliaučiaus 
tranzito programoje numa
tyta įdiegti automatinę pirš
tų antspaudų atpažinimo sis
temą tranzitu keliaujantiems 
asmenims, siekiant supa
prastinti jų kontrolę, tranzi
tiniuose traukiniuose įrengti 
vaizdo stebėjimo kameras. 

"Svogūnų akcija" 
Vietoje anksčiau vasario 

3 d. planuotos demonstraci
jos prie seimo, kuriai Vil
niaus savivaldybė neišdavė 
leidimo, "Fronto" partija su
rengė "svogūnų akciją". 

Prieš pietus nuo Arkikated
ros neparlamentinės "Fron
to" partijos pirmininko Al
girdo Paleckio vadovaujami 
septyni žmonės su svogūnų 
pilnu karučiu, nešini vėliava, 
lydimi policininkų ir pus
šimčio žurnalistų, Gedimino 
prospektu ėjo Seimo rūmų 
link, traukdami, anot jų, sei
mo pirmininkui Arūnui Va
linskui skirtą karutį su auk
siniais svogūnais atėjo prie 
Seimo rūmų. (A.Valinskas 
yra kasmetinės humoristinės 
apdovanojimų ceremonijos 
"Auksiniai svogūnai" suma
nytojas.) 

Prie apsauginėmis tvo
relėmis aptverto parlamento 
pastato susibūrė keliasde
šimt žmonių. Juos stebinčių 
žurnalistų ir policijos parei
gūnų buvo kelis kartus dau
giau. A.Valinskas su "fronti
ninkais" nesusitiko, nes jie 
nepasinaudojo vasario 2 
jiems suteikta galimybe 
įteikti peticiją. 

Su "Frontu" demonstra
ciją organizuoti ketino ir 
Lietuvos smulkiųjų versli
ninkų ir prekybininkų orga
nizacija, tačiau jie vėliau at-

sisakė tų planų, nes vyriau
sybė atsižvelgė į pagrindi
nius jų keltus reikalavimus. 
"Fronto" peticijoje reikalau
jama premjero Andriaus 
Kubiliaus atsistatydinimo 
per 10 dienų, sudaryti parla
mentinę komisiją dėl sausio 
16 įvykių ištyrimo, peržiūrėti 
šilumos ir elektros kainas, 
reguliuoti būtiniausių mais
to produktų ir medikamentų 
kainas bei kt. "Frontininkai" 
teigė sieksią nuversti dabar
tinę valdžią konstituciškais 
ir taikiais būdais. 

Nauja strategija 
Europos komisija ir Eu

ropos sąjungai (ES) antrąjį 
šių metų pusmetį pirminin
kausianti Švedija planuoja 
naują politinę strategiją, ku
ria padėtų išvalyti Baltijos 
jūrą ir prijungti Lietuvą, Lat
viją bei Estiją prie ES ener
getikos tinklo. "Baltijos jū
ros strategijoje", kuri taptų 
pirmąja ES regionine strate
gija, numatoma suformuoti 
naują aštuonių su Baltijos 
jūra besiribojančių šalių gru
puotę, kuri rengtų regulia
rius susitikimus URM lyg
menyje, ir skatinti šiam re
sionui aktualius projektus. 
Si grupuotė neturės atskiro 
biudžeto ir sekretoriato, ta
čiau būtų įsteigtas naujas pa
dalinys Europos komisijos 
regionų departamente, atsa
kingas už didžiąją ES meti
nės paramos dalį. 

EK parengtame strate
gijos projekte nurodoma, jog 
tuo "siekiama realizuoti 
2004 metų (ES) plėtros 
potencialą", taip pat prime
nama, kad šiuo metu vei
kiančios regioninės struktū

ros, tokios kaip Helsinkio 
komisija (HELCOM), per 
pastaruosius metus nedaug 
tenuveikė. 

EK siekia pateikti ga
lutinį Baltijos jūros "komu
nikatą" ES šalims gegužę, 
kad ji galėtų būti patvirtinta 
rudenį Švedijos rengiamame 
Bendrijos viršūnių susitiki
me. Šio projekto įgyvendini
mas galėtų prasidėti 2010 m. 
Kad ši strategija būtų įgy
vendinta, labai svarbu, kad 
rudenį ją pasirašytų ES va
dovai, nes daugybė "reko
mendacijų", pateiktų per ke
leri us pastaruosius metus, 
nebuvo vykdomos. 

Baltijos jūra yra labai 
jautri taršai dėl geografinių 
ypatybių. Vidutiniškai 50-60 
metrų gylio vandens telkinys 
su vandenynu yra sujungtas 
tik siauru Kategato sąsiau
riu, o jo vanduo visiškai atsi
naujina tik kas 30 metų. Ke
tinama paspartinti elektros 
įungčių tarp Baltijos šalių, 
Svedijos, Suomijos ir Len
kijos statybą. Elektros ener
gijos prekybą turėtų paleng
vinti "integruotos vidinės 
energijos rinkos sukūrimas 
Baltijos jūros regione". RSJ 
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N emajūnų šventovė 

Nemajūną šventovė Ntrs. Z. Bilevičiūtės 

Jeigu kada nors apsilankysite Birštono kurorte, nepraleiskite puikios pro
gos pamatyti Nemajūnų šventovę. Ji yra Nemajūnų kaime, Nemuno Didžio
sios kilpos dešiniajame krante. Šv. Petro ir Povilo šventovė statyta 1878 m. Ji iš 
tolo primena senovinę pasakų karalaitės pilį. Vyrauja gotikos elementai, ypač 
įdomiai atrodo žaismingi bokšteliai - tikras meno šedevras. Tučiau šventovėje 
persipynę ir kiti architektūros stiliai kaip klasicizmas bei barokas. šventovės 
viduje yra vertingas Nikodemo Silvanavičiaus paveikslas "Šv. apaštalai Petras 
ir Povilas" didžiajame altoriuje (1883 m.). 

Dailininkas N. Silvanavičius (1834-1919) gimė netoli Vileikos (dab. Gudi
ja), baigė Peterburgo dailės akademiją, kartu su kitais menininkais apipavida
lino garsųjį Isaliejaus soborą. Už soboro mozaikas "Judo pabučiavimas" ir 
"Paskutinė vakarienė" Peterburgo dailės akademija 1876 m. suteikė jam aka
demiko vardą. Nuo 1901 m. dailininkas gyveno Prienuose, Birštone, kur nuta
pė daug nepakartojamo grožio paveikslų. Kai kuriuos galima pamatyti Prienų, 
Jiezno, Birštono ir aukščiau paminėtoje Nemajūnų šventovėse. 

Zita Bilevičiūtė, Lietuvių žurnalistų sąjungos narė 

Grįžimas į Lietuvą 
sakyta tik nedaugelio drąses
nių įstaigos klientų, daugiau 
girdėta per susitikimus su bend
ruomenėmis ir neformalius 
pokalbius - taip ir neįvykdy
tos arba su didelėm išlygom 
vykdomos rinkos ekonomikos 
reformos ūkio, medicinos, švie
timo srityse ir kt. 

požiūrių į tobulėjimo meto
dus) ir grįžti į Lietuvą dirbti 
Jos labui, bet ne dirbti Ja be
sinaudojantiems. Kur tai ma
tyta, kad praėjus 18 nepriklau
somybės metų LRS tebesėdi 
LKP/KGB buvę-esami nariai, 
KT tebedirba asmenys soviet
mečiu kūrę naikinimo meto
dikas Lietuvos patriotų neut
ralizavimui, šalies istoriniams 
ar ekonominiams institutams 
tebevadovauja prosovietiniai 
kolaborantiniai "elitai"; LT 
televizijų pagrindiniai ark
liukai - tik pramogos; LGG
RTC-as ir jo buvusi gen. di
rektorė tik tuščiažodžiauja ir 
tebeslepia KPSS nusikaltimų 
vykdytojus ir jų metodikas, 
taikytas Lietuvoje, o faktus 
apie vykdytus nusikaltimus 
panaudoja tik tiek, kiek tai 
neprieštarauja kolaboranti
nės sistemos egzistavimui; kur 
tai matyta, kad iki šios dienos 
taikomos žiaurios atviros ir 
užslėptos ekonominės sankci
jos žiniasklaidai, bandančiai 
vykdyti švietėjišką veiklą tau
toje - turiu omenyje xxiamzius 
ir www.slapt ai.It; na ir kita 
pusė- remiami Lietuvos dien
raščiai, kurie priklauso kola
borantinei sistemai ir dangsto 

jų nusikaltimus (čia veda L. 
rytas, Kauno diena ir kiti ); 
partizanų vaikai eliminuojami 
iš verslo; prieš partizanus ir jų 
šeimų narius tebevykdomi nu
sikaltimai; advokatams drau
džiama juos ginti; politkalinių 
ir tremtinių sąjunga po šiai 
dienai neturi savo teises gi
nančių advokatų ... Problemų 
daug, nes SSSR kolaboranti
nė sistema tebedirba apsijun
gusi, nes juos vienija viena 
svarbi priežastis - bendrai da
ryti nusikaltimai Lietuvai so
vietmetyje ir pratęsti po 1990 
metų ... Tuip kad grįžti seniai 
reikėjo ir reikia - bet ne pa
vieniui, ne egoistiškai nusi
teikus, bet kilniu tikslu, var
dan Lietuvos.„ Šiandien akty
viai tebeveikianti SSSR/LTSR 
kolaborantinė sistema tai 
įvardina naivumu, nepragma
tiškumu, nerealumu - vienu 
žodžiu tam daromos didelės 
ir plataus masto kliūtys". 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Reikėtų pabrėžti, kad 1-
4, o nemaža dalimi ir 5-tos 
grupės nariai vien kreipimosi 
i Informacijos centrą faktu 
rodo apie tiesiogiai ar užslėp
tai turimą tam tikro laipsnio 
pozityvią nuostatą ar ryšio po
reikį. Jų visų polinkiuose esa
ma pakankamai stipraus ryšio 
su Lietuva ir daugiau ar ma
žiau garsinto, kartais užslėpto 
siekio jaustis įjungtiem į lietu
višką mąstymą ir reikštis vie
noje ar keliose lietuviško gy
venimo plotmėse. 

Kaip užsienio lietuviai 
mato save Lietuvos veidro
dyje? Dažniausiai niūriomis 
spalvomis. Tum pasitarnavo 
daugelis dalykų, pradedant 
pirmąja Pilietybės įstatymo 
redakcija, užgynusia jiems tei
sę į Lietuvos respublikos pilie
tybę apskritai, o pastaruoju 
metu Konstitucinio teismo 
sprendimais, atsisakant įtei
sinti dvigubą pilietybę. Ne
žiūrint aukščiausių valdžios 
grandžių ne kartą deklaruoto 
solidarumo ir palankumo iš-

eivijai, nemaža nuskambėjo 
nepalankių pareiškimų jos ad
resu - "intelektualinės prosti
tutės", "išeivija Lietuvai nieko 
nedavė", "tik turtų susigriebt 
čia atvažiuoja" ir pan. Realia
me gyvenime Informacijos 
centro klientai kartais teigda
vo, kad jie įsitikinę jog egzis
tuoja slaptos instrukcijos val
dininkams, kaip juos atskirti 
nuo visuomeninio gyvenimo 
Lietuvoje. Tui buvusi mokes
čių politika, lengvatos pensi
ninkams, bendra laikysena jų 
atžvilgiu institucijose, diskri
minuojantis santykis. 

Negatyvizmą grįžimo ar 
persikėlimo į Lietuvą požiūriu 

Informacijos centro intere
santai aiškina įprastinėmis 
priežastimis - ekonominis ly
gis, gyvenimo kokybės stan
dartai, tarpasmeninių santy
kių kultūra, sovietinio paliki
mo deformacijos, provincia
lumas, korupcija, čionykščių 
neigiamas požiūris į užsienie
čius ir jų iniciatyvas, demok
ratijos, žmogaus teisių įgyven
dinimo stygius. 

Esmingiausia kritika, iš-

Nemaža dalis užsienio lie
tuvių laiko, kad tai išlikusiųjų 
"buvusiųjų" valdymo padari
nys, ir jie nenorį grįžti į "tą 
bolševikinį" kraštą. Kaip ra
šoma Amerikos lietuvio 2008 
m. gruodžio 15 d. komentare 
"Grįžti ar negrįžti... O gal tie
siog spjauti į trispalvę?": "Grį
žimas būtinas ir privalomas. 
Tik ... Reikia neužmiršti, kad 
sovietinė sistema pridirbo ne 
tik Lietuvos gyventojų sąmo
nėse, bet ir išeivių. Tik išei
viams, kurių papildomas rams
tis buvo laisvas ir demokrati
nis pasaulis - lengviau; jie bu
vo mažiau pažeisti. Reikia ne
užmiršti, kad sovietų kolabo
rantai su LKP/ LDDP/ LSDP 
priešakyje laikinai neutrali
zavo tautą ir tuo tarpu lobsta 
jos sąskaita ir ją naikina. 

Visa išeivija privalo pa
prasčiausiai suvokti realybę, 
susivienyti (būdami skirtingų 

Tui gana paplitęs požiūris 
į esamą padėtį Lietuvoje už
sienio lietuvių tarpe ir jis dis
kutuojamas spaudoje, parapi
jose, privačiai. Vyrauja antra
bangiečių tarpe, bet turi ne
mažai pritariančių ir tarp tre
čiabangininkų. 

TEVISKES ZIBlIRIAI 
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius: 

• tautinės-krikščioniškos minties straipsnius ... 
• išeivijos gyvenimą Liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją ... 

• apsakymus, knygų, filmiĮ recenzijas, konce1tif, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus ... 

• naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų ... 

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: ''Tėviškės žiburiai", 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON LSC IT3 • Faksas: 905-275-4364 • E-paštas: tevzib@rogers.com 



Mokytojas, gimęs vasario 16 
"Mano didžiausia metų 

šventė gimtadienis - Vasario 
16-oji. Visiems laikams Lietu
vai įsimintiną dieną aš atėjau 
i šį gražų, pilną netikėtumų ir 
istorinių įvykių pasauli prie 
.Aukštadvario ežerų, Akmenų 
kaimą, prie 11-akų. Baigęs vi
durinę mokyklą, pasirinkau 
lietuvių kalbos studijas tuo
metiniame Vilniaus Pedago
giniame institute (dabar uni
versitetas). Gimęs vasario 16-
ąją, turėjau įrodyti, kad tikrai 
esu vertas šios dienos vardo", 
- pasakojo mokytojas Juozas 
Gaižauskas, jau sulaukęs gar
baus amžiaus. 

Baigęs keturius lietuvių 
kalbos ir literatūros kursus, J. 
Gaižauskas, perėjo i Istorijos 
fakultetą, nes jam atrodė, kad 
norint būti tikru piliečiu reikia 
žinoti ir savo krašto istoriją, 
neskaitant viso pasaulio isto
rijos. "Žinojau, kad visiems, 
kuriuos aš mokysiu, reikės 
priminti, kad pilietis - tai pa
reiga Tėvynei, pagarba žmo
gui, meilė gamtai, gimtajam 
kraštui". 47 metus mokytojas 
J. Gaižaus.kas mokė jaunąją 
kartą gimtosios lietuvių kal
bos ir istorijos. Ir buvo laimin
gas, kad vaikai jj gerbė, mylėjo 
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už teisingą ir skalsų žodi, už 
tai, kad jie suprato ir išmoko 
save kaip piliečius vertinti. 

Išėjęs i užtarnautą poilsį, 
mokytojas J. Gaižauskas neat
sisakė įprasto ir mielo darbo. 
Dirbo toliau padėdamas silp
nesniems moksleiviams mo
kytis lietuvių kalbos ir istori
jos, nieko neimdamas už dar
bą, nes jam šis darbas buvo 
neįkainojama gyvenimo ver
tybė. Prisiminė moksleivę Vir
gą. Ji susilaužė koją, negalėjo 
lankyti mokyklos. Kreipėsi į 
mokytoją J. Gaižauską, nes 
mokyklos vadovybė ją "nura
šė" kursą kartoti antrus me
tus. Mokytojas J. Gaižauskas 
mergaitę kvietėsi į namus, 
mokė ją lietuvių kalbos, ma
tematikos, istorijos, nereika
laudamas jokio atlyginimo. 
Mergaitė klasę užbaigė. Kitais 
metais moksleivis Audrius pa
geidavo iš septintos klasės 
pereiti i devintąją. Ji taip pat 
mokė lietuvių kalbos, istori
jos, matematikos. Jis sėkmin
gai išlaikė egzaminus ir perėjo 
i devintąją klasę. Po to jis bai
gė Vtlniaus universitetą. 

Mokė jis lietuvių kalbos 
gana linksmas rusų mergaites: 
.zoją, Valentiną, Jeleną ir Vie-

rą. Mergaitės puikiai išlaikė 
lietuvių kalbos egzaminą lie
tuvių kalba dėstomoje mokyk
loje, kurioje jos baigė visą dvy
lika klasių. 

Šiuo metu visos keturios, 
jau baigusios aukštuosius 
mokslus, dirba. Mokydamas 
vaikų neskirstė i ponų vaikus 
ar vienišų motinų. Visi jam 
buvo lygūs. Jis ruošė juos gy
venimui ir kartu būsimus pi
liečius, atsakingus už ateities 
Lietuvą. 

Mokytojas J. Gaižaus.kas 
taipgi mokė jaunąją kartą pa
milti knygą - tą amžinąjį žinių 
šaltini. Atsiradus kompiute
riams, internetams, pasigirdo 
kalbų, kad vietoj knygų žinių 
ieškos internete. Tu.čiau tai 
nepasiteisino - "Knyga išliks, 
- tvirtino mokytojas J. Gai
žauskas. Knygų niekas ir nie
kada nepakeis! Drąsiai sakau, 
nes ir šie 2008-ieji metai -
knygų skaitymo metai. Jie 
itikins - knyga amžina. Ji nie
kad nepasens ir neužleis vie
tos technikai", - įsitikinęs 
mokytojas J. Gaižauskas. 

Šiuo metu jis gyvena 
Klaipėdoje kartu su žmona 
Aldona, taip pat mokytoja. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Nuotraakq ir dokumentq paroda "Iš Lietuvos istorijos", skirta Vasario 16-ajai paminėti 
Čikagoje, 1998 m. 

Lietuvos atėjimas 
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS 
Kai mes atsibudom, 
ji sėdėjo ant suolo ir verpė. 
Atrodė, Į)g ji čia gyventų. 
Bet elgėsi taip, 
tarytum jos čia ir nebūtų. 
Matydavom staklėse ją, 
babiy&je, kapinėse. 

P.Jipratę visai nematydavom. 
Žmonės, sakydavo jį 
Patylėjus, pridurdavo, 
i.emė. 

Ji nieko nepralė. 
Mes buvom maži -
nenujautėm, nesupratom, 
kad jos ateita mūsų. 
1983 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Biudžetas priimtas 
Kanados koaservatorią 

-.yriausybės pasiūlytas biu
dietas 2009 metams buvo 
priimtas parlamente daugu
ma balsų. Už jį nebalsavo 
"Kvebeko bloko" ir NDP at
stovai bei Newfoundland
Labrador teritorijos hoeralų 
partijos nariai. Pastarieji, 
balsuodami prieš, išreiškė 
provincijos ir vyriausybės bei 
rinkėjų nepasitenkinimą, kad 
federacinė valdžia nuspren
dė nemokėti teritorijai pri
klausančių išmokų už gam
tos išteklių naudojimą. Turi
torija netenka apie 1.6 bln. 
pajamų. Liberalų partija pri
tarė biudžeto programoms 
ir lėšų paskirstymui su išlyga, 
kad vyriausybė bent trejetą 
kartų pateiks parlamentui 
ataskaitas, kaip naudojamos 
lėšos, apie programų veiks
mingumą. 

Kanados ~ausybė su 
pasitenkinimu sutiko JAV 
prezidento B. Obamos spren
dimą atšaukti vieną ekono
minio plano sąlygą "Pirk ir 
naudok tik amerikietiškus 
gaminius". Kanados geležies 
ir plieno, miško pramonės 
įmonės didžiąją dalį savo ga
minių tiekia į JAV. B. Oba
mos pasiūlyta nuostata, ku
riai pritarė ir kongresas, ka
nadiečiams atimtų prekybos 
galimybtt, padidėtų nedar
bas ir finansiniai nuostoliai. 
Davose (ŠVeicarijoje) įvyku
siame tarptautiniame pasi
tarime dalyvawsių pasaulio 
ekonomistų nuomone, tokia 
vienadienė politika nepadės 
sumažinti ekonominio nuo
smukio, bet pakenks bendra
darbiavimui ateityje. 

Trijq vidurio Kanados 
proviAciją Albertos, Mani
tobos ir Saskatchewan vado
vai Ed Stelmach, Gary Doer, 
Brad Wall lankėsi JAV, tikė
damiesi įtikinti senato ir 
kongreso narius, kad tokia 
politika nenaudinga abiems 
valstybėms. Kanados amba
sadorius JAV M. Wtlson laiš
ke JAV kongresui kvietė lai
kytis laisvos prekybos nuosta
tų net ir labai sunkiu metu. 

Br. Kolumbija - pirmoji 
provincija, kuri bando page
rinti namų inspektorių kvali
fikaciją ir atsakomybę. Nuo 
kovo 31 dienos bus reikalau
jama, kad namų inspektoriai 
būtų rengiami pagal pareng
tą programą. Tik išlaikę eg
zaminus ir jgiję praktinio pa
tyrimo, šie pirkėjų - būsimų 
namų savininkų konsultan
tai gaus leidimą dirbti. Var
totojų sąjunga yra pasiren
gusi svarstyti skundus ir pa
gal naują įstatymą už aplai
dumą ar nesąžiningą darbą 
bausti namų inspektorius 
baudomis iki 5,000 dol. 

New Brunswick provin
cijos pradinė mokykla vėl 
atnaujino kasrytinę tradiciją 
- pradėti mokslo dieną Ka
nados himnu. Ji buvo sustab
dyta, kai keli tėvai bandė 

tvirtinti, kad pažeidžiamos 
jų vaikų asmens laisvės. Šios 
mokyklos vadovai sulaukė 
visuotinės kritikos ne tik 
provinciįoje, bet ir visoje Ka
nadoje. Svietimo vadovai ir 
kiti tėvai tvirtina, kad valsty
bės himnas-ne religinė mal
da, juo išreiškiama pagarba 
valstybe~ kurioje gyvename. 
Jis negali būti atmestas kaip 
asmens prievarta. N. Bruns
wick tėvų grupė pradėjo va
jų, siekdama, kad valstybės 
himno giedojimas mokyklose 
būtų įtvirtintas įstatymu. 

Liūdnai pagarsėjusi 
"Maple Leal" mėsos įmonė 
paskelbė, kad nukentėju
siems nuo listeriozės atly
ginti ji skiria 27 min. dol. 
Praėjusią vasarą dėl nepa
kankamos mėsos pjaustymo 
mašinos sanitarinės priežiū
ros, užkrėsti listeriozės bak
terija mėsos gaminiai buvo 
tiekiami slaugos namų, ligo
ninių virtuvėms, prekybos 
ptaigoms. Dėl šios ligos mirė 
20, įvairiais sveikatos sutriki
mais skundėsi tūkstančiai 
pirkėjų. Iš prekybos buvo pa
šalinti visi šios įmonės pro
duktai. Pradėjusi veikti po 
itin kruopštaus sanitarinio 
valymo, įmonė įsteigė naują 
- maisto kokybės kontrolie
riaus tarnybą. "Maple Leaf' 
atsiprašė pirkėjų ir savano
riškai pasisiūlė atlyginti nu
kentėjusiems nuo listerioze 
užkrėstų maisto produktų. 

Kvebeko prcmncijos vy
riausybės vadovasJ. CbanS ap
dovanotas aukščiausiu Pran
cūzijos garbės ženklu. Ji teik
damas Prancūzijos preziden
tas N. Sarkozy patvirtino, 
kad Prancūzija visada palai
ko Kvebeką, jo siekius išsau
goti savo tautinę tapatybę, 
bet jo ateitį mato tik Kana
dos federacijoje. "Kvebekie
čiai - mūsų broliai, kanadie
čiai - mūsų draugai" - pa
brėžė Prancūzijos preziden
tas, pasisakydamas prieš 
bandymus supriešinti, su
skaldyti visuomenes. Šį ap
dovanojimą už prancūzų kal
bos ir kultūros puoselėjimą 
yra gavę buvę Kvebeko pro
vincijos vadovai Lucien Bou
chard, Robert Bourassa, Re
ne Levesgue. 

Neskubėkite padėti snie
go kastuvų ir šiltos aprangos 
i šalj, jų prireiks mažiausiai 
dar 6 savaites. Thkią išvadą 
padarė gausūs liudininkai, 
vasario 2 dieną pažadinę iš 
miego barsukus Wiarton, 
(ON), Nova Scotia provinci
joje ir Pensylvanijoje (JAV). 
Abiejų valstybių keturkojai 
"oro pranašai" galėjo matyti 
savo šešėlį, ženklą, kad žie
ma tęsis dar 6 savaites. Jau 6 
dešimtmečiai, kai Šiaurės 
Amerikoje atsirado tradicija 
stebėti barsuko šešėlį vasa
rio 2 dieną. Manoma, kad 
šis žaismingas įprotis atėjo 
kartu su ateiviais iš Vokieti
jos. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
DAUGĖJA SKUNDŲ 
Per 2008 m. Lygių gali

mybių kontrolieriaus tarny
ba pranešė nagrinėjus 222 
skundus dėl galimos diskri
minacijos - 58 daugiau nei 
per 2007 m. Per antrą 2008 
m. pusmetį, įsigaliojus Lygių 
galimybių įstatymo patai
soms ir išplėtus diskrimi
nacijos pagrindų sąrašą nau
jais pagrindais dėl kalbos, 
gyvenamosios vietos, sociali
nės padėties, skųstasi 160 
kartų. Per pirmą pusmetį 
gauta kone trigubai mažiau 
skundų - 62. Dėl naujų pa
grindų gauti 82 skundai. 
Statistika parodė, kad įstaty
mų pakeitimai buvo reika
lingi žmonėms, nes jiems 
atsirado naujų galimybių 
gintis nuo įvairesnių diskri
minavimo formų. Daugiau
sia skundų nagrinėta dėl 
socialinės padėties (55), 
lyties (41) ir etninės prik
lausomybės (28). Sumažėjo 
skundų dėl amžiaus, seksu
alinės orientacijos, lyties, o 
padaugėjo dėl etninės pri
klausomybės, negalios, reli
gijos ir įsitikinimų, seksuali
nio priekabiavimo. Praėju
siais metais moterys skun
dėsi dažniau nei vyrai - ati
tinkamai 77 ir 71 kartą. 

NEIGIAMOS PAŽIŪROS 
Lietuvos gyventojai eko

nominę šalies padėtį vertina 
prastai ir į ateitį žvelgia 
niūriai, kaip parodė 2008 m. 
spalį bendrovės "TNS Opi
nion & Social" atlikta "Eu
robarometro" apklausa. Iš 
Lietuvoje tiesiogiai ap
klaustų 1011 asmenų vos 
15% ekonominę šalies būk
lę vertino gerai. Palyginti su 
2008 m. pavasariu, šis skai
čius sumažėjo dvigubai. 
Daugiau nei dvigubai gerai 
vertinančiųjų ekonominę 

padėtį per metus sumažėjo 
ir Latvijoje bei Estijoje: 
atitinkamai nuo 16%. iki 
7% ir nuo 67% iki 28%. Vi
soje Europos sąjungoje 
(ES) ekonominę padėtį ru
denį gerai vertino viduti
niškai 29% apklaustųjų -
beveik 20% mažiau nei 
prieš metus. Net 59% ap
klaustų lietuvių pernai spalį 
teigė, jog jų šeimos patiria 
sunkumų apmokėdamos są
skaitas. Sumažėjo ir žmonių 
pasitenkinimas gyvenimu. 
Pernai rudenį gyvenimu pa
tenkinti buvo 58% Lietuvos 
gyventojų - 2% mažiau nei 
pavasarį. Didžiausią nerimą 
Lietuvos, taip pat ir visos 
ES gyventojams kelia inflia
cija, kurią kaip pagrindinę 
problemą nurodė 57% lietu
vių ir 37% europiečių, bei 
ekonominė padėtis - atitin
kamai 34% ir 37%. Lietu
vius, kaip ir europiečius, 
taip pat neramina nusi
kalstamumas, nedarbas ir 
sveikatos apsauga. Nerimą 
Lietuvos gyventojams taip 
pat kelia ir energetika. 

RINKIMAMS 33 MLN. 
2008 m. seimo rinki

minio vajaus dalyviai iš viso 
surinko 29.5 min., o išleido 
- 33 min. litų, paskelbė Vy
riausioji rinkimų komisija 
(VRK). Ji taip pat pristatė 
Valstybinės mokesčių ins
pekcijos (VMI) išvadą dėl 
2008 m. seimo rinkimų fi
nansavimo ataskaitų patik
rinimo. Iš viso vajui aukojo 
463 juridiniai ir 553 fiziniai 
asmenys. Daugiausia rinki
mams surinktų lėšų partijos 
skyrė politinei reklamai -
26.5 min. litų, 53% šių lėšų 
- reklamai spaudoje. Seimo 
rinkimų dalyvių finansines 
ataskaitas patikrinusi VMI 
šiurkščių pažeidimų nerado, 
o pažeidimų, palyginti su 
ankstesniais rinkimais, su
mažėjo. VMI 309 rinkimi
nio vajaus dalyvių ataskai
tose pažeidimų iš viso neap
tiko, tuo metu su klaidomis 
ir pažeidimais buvo 102 
ataskaitos. Vienas fizinis ar 
juridinis asmuo per kalen
dorinius metus gali paau
koti vienai politinei partijai 
ne didesnę kaip 300 MGL 
(39,000 litų) dydžio auką. 
Jeigu tais pačiais metais 
vyksta politinis vajus, tokią 
pat sumą fizinis ar juridinis 
asmuo gali paaukoti vienam 
savarankiškam politinio va
jaus dalyviui. 

GATVĖS - LIETUVIŠKAI 
Lietuvos vyriausiojo ad

ministracinio teismo (LVAT) 
sausio 30 d. sprendimu, gat
vių pavadinimai turi būti ra
šomi valstybine lietuvių kal
ba, o Vilniaus rajone iška
bintas gatvių pavadinimų 
lenteles rusų ir lenkų kalba 
per mėnesį privalu pakeisti. 
LVAT savo sprendimą grin
dė tuo, kad gatvių pavadini
mai nėra laikomi tautinės 
mažumos organizacijos pa
vadinimais ar mažumos bend
rijos informaciniais praneši
mais. Tik tokia informacija 
gali būti pateikiama nevals
tybinėmis kalbomis. Vil
niaus rajono apylinkės ad
ministraciją LVAT įparei
gojo lenteles su nelietuviš
kais gatvių pavadinil!lais nu
kabinti per mėnesį. Sio teis
mo nutartis yra galutinė ir 
neskundžiama. Tokiu būdu 
LVAT paliko nepakeistą 
pernai kovą Vilniaus apy
gardos administracinio teis
mo priimtą sprendimą, ku
riuo Vilniaus rajono savival
dybės administracija taip 
pat buvo įpareigota pakeisti 
rusiškus ir lenkiškus gatvių 
pavadinimus į lietuviškus. 
Teismo prašyta įpareigoti 
pakeisti penkis gatvių pava
dinimų užrašus iš rusiškų ir 
lenkiškų į lietuviškus: Mai
šiagaloje - Kiemelių ir Šir
vintų gatvėse, Riešėje -
Sporto gatvėje, Raudon
dvaryje - Liepų alėjoje ir 
Nemenčinėje -A.Mickevi
čiaus gatvėje. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE ....._ __ _ 

Mes mylime Jus, klebone Audriau 

Hamiltono Aušros Vartų parapijos klt;bonas 1'udrius Šarka, OFM, ir diakonas Bernardas 
Beliekas, OFM, aukoja šv. Mišias prie Siluvos Svč. Mergelės Marijos paveikslo 

Sausio 27 d„ nutarus ya
minėti klebono Audriaus Sar
kos, OFM, 7-tas tarnystės Ha
miltono Aušros Vartų parapi
joje metines, į rytines šv. Mi
šias susirinko tikrai nemažai 
parapijiečių. Lauke spau
džiant šaltukui, šventovėje bu
vo šilta klausantis nuoširdžių 
diakono Bernardo Belieko, 
OFM, žodžių. Kalbėdamas 
apie kleboną Audrių jis sakė, 
kad pasišventimas tarnystei, 
dosniai dalijama meilė ir šir
dies šiluma randa atgarsį pa
rapijiečių širdyse. Būdami toli 
nuo savo tėvų ir artimųjų, dva
siškiai tarp parapijiečių mato sa
vo tėvus, brolius, seseris, ir bend
ruomenė tampa tikraisiais jų 
namais. Klebonas aukojo šv. 
Mišias už parapijos žmones. 
Meldė sveikatos ligoniams, 
prisiminė amžinybėn iškelia
vusius parapijiečius. Prašyda
mas Aukščiausiąjį sveikatos 
susirinkusiems, sau prašė iš
minties ir stiprybės pasirink
tame kelyje. 

Po šv. Mišių rinkomės 
Jaunimo centro salėje, kur 
laukė šeimininkių V. Bakšie
nės, R. Choromanskytės, V. 
Šniuolienės paruoštas turtin
gas stalas vaišių, prie kurių 
prisidėjo visi susirinkusieji. 
Galėjome peržvelgti parapi
jos valdybos visuomeninės sek
cijos pirmininkės Reginos Cho-

Hamilton, ON 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

įvyks 2009 m. vasario 21, šešta
dienį, 4 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus Lietuvos ambasado
rė Gintė Damušytė ir Lietuvos 
aktorė Virginija Kochanskytė. 
Programoje - tautinių šokių 
grupė "Gyvataras", Toronto 
"Atžalyno" vaikučių grupė, 
Anapilio jaun. choras "Ginta
rėliai", Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokyklos mokiniai. 

MIŠIOS vasario 22, sek
mad„ 10.30 v.r. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis. 

KLKM d-jos Hamiltono 
skyr. valdyba kviečia į tradici
nį Užgavėnių blynų balių, ku
ris įvyks vasario 24, antradie
nį, 6 v.v. Jaunimo centre. Jūsų 

romanskytės paruoštą nuo
traukų parodėlę, kuri priminė 
klebono Audriaus žingsnius 
Aušros Vartų parapijoje. Šiltą 
sveikinimo žodį tarė parapi
jos valdybos pirmininkė Dalia 
Kesminienė. Ji nepamiršo pa
dėkoti klebono Audriaus tė
veliams ir pasidžiaugė, kad 
turime gerą, nuoširdų, gal 
kiek net per daug atlaidų, dva
sinį vadovą. Trumpai kalbėjo 
Pensininkų klubo pirmininkas 
J. Krištolaitis bei Tėvynės są
jungos pirmininkas L. Paškus. 
Puiku, kad nebuvo oficialių ir 
valdiškų kalbų. Jautėsi, kad 
žmonės susirinko pabūti su 
savo klebonu šeimyniškoj ap
linkoj. 

7-ri metai, prabėgę dir
bant Aušros Vartų parapijoje, 
jaunam kunigui buvo neįkaino
jamos patirties metai. Nuola
tinis bendravimas su parapi
jiečiais, priimant jų gyvenimus 
ir dalyvaujant juose, neretai 
guodžiant dėl neišsipildžiusių 
svajonių ar vilčių, palydint į 
paskutinę kelionę ar laimi
nant naujam gyvenimui, bran
dino jį kaip dvasiški ir žmo
gų. Mes matėme kaip skleidė
si jaunojo mūsų ganytojo ta
lentas, kaip tvirtėjo žingsniai, 
dirbant nelengvą sielovalos 
darbą. Jo dėka atsirado dvasi
nio turinio paskaitos visuo
menei, pradėjo veikti biblijos 

lauks kiek pasikeitę tradici
niai valgiai, kava, pyragai, ba
ras, turtinga loterija bei geras 
šeimyninis aptarnavimas. Bi
lietų kainos: suaugusiems -
$10; vaikams (5-12 m.)-$6; iki 5 
m. vaikai - nemokamai. Galima 
rezervuoti vietas, užmokant 
už jas iš anksto. Skambinti D. 
Kesminienei, tel. 905 617-
3253 ar I. Liškauskienei, tel. 
905 632-5526, arba kreiptis 
po sekmadienio Mišių. Būsi
me dėkingos šeimininkėms, 
kurios iškeps šventei pyragų. 
Atvykite su šeima ir draugais 
linksmai palydėti žiemos. 

HAMILTONO AUŠROS 
VARTŲ parapijos valdybos 
pirm. Dalios Kesminienės, kleb. 
Audriaus Šarkos, OFM, ir diak. 
Bernardo Belieko, OFM, pa
siūlyta kiekvieną paskutinį 

studijų grupės. Jo iniciatyva 
Šiluvos Švč. Mergelės Mari
jos paveikslas aplankė daugelį 
šeimų, kur sergantieji ir neįga
lūs parapijiečiai galėjo visą 

savaitę melstis kartu su savo 
šeimos nariais, minėdami 400 
m. Mergelės Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje jubiliejų. Nuo 
šių metų, kiekvieno mėn. pas
kutinį sekmadienį klebonas 
aukoja šv. Mišias už tą mėnesį 
gimusius parapijiečius, svei
kindamas juos su gimtadieniu. 

Savo taktiškumu, kantry
be, žodžiu iš sakyklos, klebo
nas Audrius vis artėjo prie pa
rapijiečių, o šie vis glaudžiau 
spietėsi apie jį. Tądien, dėko
damas susirinkusiems, klebo
nas dėkojo už bendruomenę, 
kurioje gavo kunigystės šven
timus, kuri jam tapo brangi ir 
artima, kurios žmones jis myli 
visa širdimi. Lietuvių kalboje 
žodis "meilė" vartojamas, kal
bant apie Dievą ir žmones. 
Mes nesakome, kad mylime 
daiktus ar reiškinius, todėl Jo 
prasmė išlieka sakrali. Svei
kindami savo kleboną Audrių 
Šarką, OFM, linkime jam svei
katos ir ištvermės, skaidrių 
minčių, kurios nesiskirtų nuo 
žodžių, o žodžiai būtų patvirtin
ti darbais. Mes didžiuojamės 
savo klebonu ir iš visos širdies 
sakome: "Mes mylime Jus, 
klebone Audriau". ME 

mėnesio sekmadienį švęsti tą 
mėnesį gimusių parapijos 
narių gimtadienius. Sausio 25 
per antras šv. Mišias buvo pa
gerbti visi tą mėnesį gimę 
parapijiečiai, tarp kurių kele
tas buvo paminėti švenčiantys 
jubiliejų. Po šv. Mišių Jauni
mo centro salėje klebonas pa
sveikino ir palinkėjo visiems 
sveikatos, Dievo palaimos, 
prasmingų metų. Buvo įteikti 
sveikinimai, vaišinomės kava, 
tortu ir šampanu. Sugiedojome 
Laimingų metų giesmę. Padė

kojome už draugystę ir gražų 
veikimą bendruomeniniame gy
venime. Tas dėmesio parody
mas mūsų bendruomenės na
riams mus dar labiau sušildė 
ir suartino. Tikime, kad ši 
nauja parapijos šventė bus tę
siama. Inf. 



St.Catharines,ON 
A.a. OLGA PAMATAITIE

NĖ, 82 m. amžiaus, ramiai išsi
skyrė su šiuo pasauliu 2008 m. 
lapkričio 24 d. Henley House
Centennial Wing, St. Cathari
nes, kur paskutiniais mėnesiais 
jai suteikė nuoširdžią priežiūrą. 
Giliam liūdesyje paliko vyrą 
Andrių po 54 metų gražaus ve
dybinio gyvenimo, dukrelę Lilli 
(Barcley) Holbrook, sūnų Ed
gar, vaikaičius: Brad (Amanda) 
Lauren ir Carly, seserį Metą 
Reuter ir Alfred Birkoben, ki
tus gimines ir daug pažįstamų, 
kuriuos jos draugiškas būdas 

patraukė į artimųjų tarpą. 
Atvykus į Kanadą 1948 m., 

ji ilgiausiai išgyveno St. Catha
rines, ON, kur jie užaugino šei
mą, buvo nuoširdūs lietuviai ir 
uolūs "Faith Evangelical-Lu
theran" parapijos nariai. Velio
nė apie 50 metų narsiai kovojo 
su "Rheumatoid Arthritis", ir 
skausmas jos nepakeitė būti 
mylinčiai žmonai, motinai, mo
čiutei ir visiems, kuriuos sutiko 
gyvenimo kelyje. Su šypsena ir 
gražiu žodžiu visuomet pirma 
užjausdavo kitą žmogų - visa
dos dėkinga Dievui už savo gy
venimą. Velionės lankymas vy
ko lapkričio 7 d. "Butler Fune-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.40% 
santaupas ............. 0.50% 
kasd. pal. taupymo s1 sk. .0.40% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 1.25% 
180 dienų indėlius ...... 1.35% 
1 m. term. indėlius ...... 2.00% 
2 m. term. indėlius ...... 2.40% 
3 m. term. indėlius ...... 2.90% 
4 m. term. indėlius ...... 3.15% 
5 m. term. indėlius ...... 3.15% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 2.00% 
2 m. ind. . ............. 2.40% 
3 m. ind. . ............. 2.90% 
4 m. ind. . ............. 3.15% 
5 m. ind. . ............. 3.15% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 5.00% 
nekiln. turto 1 m ......... 5.00% 

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 
TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

MOKAME PALŪKANAS: 
1 metams - 2.35% 
2 metams - 2.85% 
3 metams - 3.35% 
4 metams - 3.60% 
5 metams - 3.60 % 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

ral" laidotuvių namuose. Lap
kričio 28 d. vyko gedulinės pa
maldos ir apeigos pripildytoj 
"Evangelical-Lutheran" šven
tovėje. Pamaldas įspūdingai ve
dė kun. Beth Conroy, dalyvau
jant jų parapijos chorui ir gitarų 
muzikai. Jautrų atsisveikinimo 
žodį, abiejų su žmona Lilly pa
rašytą, perskaitė žentas Barc
ley. Palaidota Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississauga, ON. Pa
lydėjusiems pietūs vyko Anapi
lio patalpose. Su gilia užuojauta 
šeimai, liūdime tavęs netekę ir 
visi St. Catharines lietuviai. 

NUOŠIRDŽIAI sveikina
me Petrą Baroną, 95-ojo gim
tadienio proga. Linkime svei
katos ir Dievo globos. 

VASARIO 16-0SIOS mi
nėjimas ir Lietuvos vardo 1000-
tis bus paminėti vasario 14, šeš
tadienį, 4 v.p.p. Angelų Kara
lienės šventovėje šv. Mišiomis, 
trumpa programa ir suneštinė
mis vaišėmis tuoj po Mišių sa
liukėje. Visi kviečiami dalyvauti 
ir prisidėti. SZ 

Vancouver, BC 
VANKUVERIO LIETU

VIAI susirinko švęsti Kūčių Lie
tuvos konsulo, Kristofo Juro 
namuose 2008 m. gruodžio 14 
d. Dalyvavo per 100 žmonių. 
Trumpą programą vedė Vaidas 
Makselis skambindamas gitara 
ir vadovaudamas dainoms. Vai
kų choras pagiedojo giesmių. 

IŠRINKTA nauja KLB 
Vankuverio apylinkės valdyba: 
pirm. Vidas Vitkus, vicepirm. 
Violeta Paige, ižd. Anthony In
tas, renginių organizatorė Biru
tė Macijauskas, sekr. Kristina 
J augelis, narys Virgil Kaulius. 
Po įvairių pranešimų vyko lote
rija, ir visi pasigardžiavo suneš
tais lietuviškais patiekalais. 
Buvo malonu susitikti su senais 
draųgais ir pamatyti naujų vei
dų. Siais metais yra daug naujai 
atvykusių iš Lietuvos į Vanku
verį. Nauja valdyba susirinks 
vasario mėnesį padiskutuoti 
apie veiklą. 

Bernadeta Abromaitytė
Verch 

PRANEŠIMAS TALKOS NARIAMS 

LIETUVIŲ KREDITO 1 .... l AL. ·. KA-·· 
KOOPERATYVO ft 

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2008 METUS UŽBAIGĖ SĖKMINGAI 

IR DALĮ PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS: 

+ TAUPYTOJAMS išmokėjo 23% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, įskaitant RRSP ir RRIF sąskaitose, prirašytas iki 2008 metų 
pabaigos 

+ SKOLININKAMS sugrąžino 11 o/o palūkanų už visas palūkanas, 

sumokėtas kooperatyvui iki 2008 metų pabaigos 

IŠ VISO GRĄŽ NTA IR PRIMOKĖTA NARIAMS 2008 m. 

$667,720 
SUGRĄŽINTOS PALŪKANOS YRA ĮRAŠYTOS NARIŲ SĄSKAITOSE 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Detroito, MI, lietuviai 
paminėjo dvi svarbias sukak
tis: Klaipėdos krašto atvada
vimo 86-tąsias ir Sausio 13-
ąj ą. Sausio 11 d. Šv. Antano 
lietuvių šventovėje Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
lietuvių šaulių sąjungos išei
vijoj e kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. Pamaldose 
organizacijos dalyvavo su vė
liavomis, Mišių skaitinius at
liko Algis Kaunelis, aukas 
nešė Onutė Abarienė ir Re
gina Juškaitė-Švobienė. Po 
pamaldų parapijos salėje mi
nėjimą pradėjo Detroito Ra
movėnų skyriaus pirminin
kas Mykolas Abarius. Invo
kaci ją sukalbėjo klebonas 
kun. A. Babonas. Buvo pri
siminti ir pagerbti žuvę Klai
pėdos krašto vaduotojai ir 
Sausio 13-osios Laisvės ko
votoj ai. Buvo įžiebtos dvi 
žvakės kaip šviesos ir laisvės 
simboliai. Mykolas Abarius 
išvardijo visus žuvusius Sau
sio 13-osios Laisvės kovoto
jus. Tai - Loreta Asanavi
čiūtė, Virginijus Druskis, 
Darius Gerbutavičius, Ro
landas J ankauskas, Riman
tas Juknevičius, Alvydas Ka
napinskas, Algimantas Ka
voliukas, Vidas Maciulevi
čius, Titas Masiulis, Alvydas 
Matulka, Apolinaras Povi
laitis, Ignas Simulionis ir Vy
tautas Vaitkus. Detroite gy
veno jau mirę 7 Klaipėdos 
krašto sukilimo dalyviai: Al
fonsas Žiedas, Juozas Au
gaitis, Vincas Tamošiūnas, 
Bronius Tatarūnas, Kazimie
ras Špakauskas, Petras Bliū
džius ir Stasys Šimoliūnas. 
Jie pagerbti tylos minute. 
Paskaitą apie Klaipėdos atva
davimą skaitė garbės šaulys 
Jonas Šostakas. Onutė Skučie
nė paskaitė šiai progai pritai
kytą eilėraštį. Minėjimas baig
tas 'Tu.utos himnu. Po minėjimo 
vyko pabendravimas ir vaišės. 

Gudija 
Gudijos lietuvių mėn

raštyje Lietuvių godos rašo
ma apie šio leidinio atsiradi
mą. Jis buvo pradėtas leisti 
prieš 15 metų. Pagrindiniai 
pradininkai: Bronius Kro
kys, pasiūlęs ir paskatinęs 
tokį leidinį leisti; žurnalistas 
Bernardas Šaknys, sumany
mą vykdęs; Alfonsas Augu
lis, pažadėjęs visomis gali
mybėmis remti laikraščio lei
dimą. Laikraščio gimtadie
nis -1993 m. gruodžio 15 d. 
Pirmasis redaktorius - Ber
nardas Šaknys. Po to redaga
vimą perėmė dabartinė re
daktorė Marija Šaknienė. 
Laikraščio leidimą palaikė 

prof. dr. Edmundas Zavads
kis, o taip pat Europos lietu
vio vyr. redaktorius Vladas 
Dargis ir redaktorius Min
daugas Milieška, naujagimį 
laikraštį priglaudę po savo 
laikraščio pastoge. Porą me
tų laikraščio leidimą finan-

savo "Gervėčių klubas", vado
vaujamas Alfonso Augulio. 
Porą metų taipgi Lietuvių 
godas spausdino nemokamai 
akcinė bendrovė "Spauda". 
Ir šiuo metu ši spaustuvė 
palaukia, kai laiku nėra su
mokamos spausdinimo iš
laidos. Lietuvių godos leidė
jai yra itin dėkingi savo rė
mėjams: Lietuvių katalikų re
liginei šalpai Amerikoje, Ka
nados lietuvių fondui, Tautos 
fondui, Kanados lietuvių ka
talikų centrui, Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungai, kitiems 
lietuvių išeivijos telkiniams 
ir visai eilei pavienių gerada
rių. Lietuvių godas remia ir 
ŠVenčionių rajono savivaldybė. 
Gauta paramos ir iš Tautinių 
mažumų bei išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyria~. 

Naujoji Zelandija 
Šio krašto lietuviai prieš 

Kalėdų šventes susitiko su 
Lietuvos ambasadoriumi Dai
niumi Kamaičiu, skirtu Ja
ponijai, Australijai, Filipi
nams ir Naujajai Zelandijai. 
Susitikimas įvyko Lietuvių 
bendruomenės valdybos sek
retorės Dalios Kubiliūtės na
muose Auckland mieste. Ja
me dalyvavo per 30 žmonių. 
D. Kubiliūtė Lietuvių bend
ruomenės vardu ambasado
riui padovanojo šiame krašte 
gyvenusio menininko Rudi 
Gopo biografijos knygą. Am
basadorius padėkojo už malo
nų priėmimą ir pažadėjo stip
rinti ryšius tarp Naujosios Ze
landijos ir Lietuvos, apsilankyti 
šiame krašte nors vieną kartą 
permėnesį. 

Rusija 
Lietuvos generalinis kon

sulas Sankt Peterburge Eit
vydas Bajarūnas lankėsi Ru
sijos federacijos Komi res
publikoje, pakviestas šios 
respublikos vadovo Vladi
miro Torlopovo. Jis aplankė 
netoli Šiaurės vandenyno 
esantį anglies kasyklų mies
tą Vorkutą ir respublikos 
sostinę Syktyvkarą. Su kitų 
kraštų konsulais Vorkutoje 
pagerbė stalinizmo prie
spaudos aukas ir dalyvavo 
šio miesto 65-mečio minėji
mo renginiuose. 1941 m. bu
vo baigtas tiesti į Vorkutą 
geležinkelis, pareikalavęs 
tūkstančius aukų. Į Vorkutą 
buvo ištremta apie 73,000 
įvairių tautybių žmonių, tarp 
jų ir nemažai lietuvių. 1994 m. 
nužudytiems lietuvių trem
tiniams atminti memoriali
nėse kapinėse "Jur Šor'' pasta
tytas koplyčią primenantis 
paminklas (skulptorius Vladas 
Vildžiūnas), ant kurio lietu
vių ir lotynų kalbomis užrašy
ta "Tėvynė Lietuva verkia''. Už
sienio diplomatai "Jur Šor" ka
pinėse padėjo gėlių. E. Bajarū
nas aptarė su V. Torlopovu 
Lietuvos ir Komi respublikos 
bendradarbiavimo galimybes. 
Jis taipgi susitiko su lietuvių 
bendruomenės žmonėmis. JA 
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Gudijos žydų istorija filmuota Lietuvoje 
Nuoatabus ir jau1Jua, 11m

tlment8111& ir nuobodokas -
tokie prieštaringi vertinimai 
buvo ilsakyti po JAV kino 
filmo~ (.IJefom
ce) pmnjCIOI, Šil filmu pui
rodė priel pat atranklĮ tra
clicini:ama ZOCJ8 m. JAV kino 
abdcmijoa "Oskaro" apdo
vanojimams. Nem bum apė.ia
ma, kad rdiaicliaua Eclward 
Zwlck kūrinys su garsiuoju 
:anglų al.tutiwai Dlllliel ū:aig. 
nepllllliritamu Jame1 Bond, 
taps tanclidatu liam apdava.
nojimui. nepilellingi kritikai 
Ji atmetė kaip llsklrtini- Kino 
kritikų nuomone, kaip ir 
daugdil titų filmų 11pic bolo
kaustą, neilvengė melodra
moa ir 11eDtimcntalnmo. Sau
sio m611 vidur,je kino filmas 
buvo parodytaa Vilniuje, tuo 
pat metu Ji galėjo matyti ir 
'lbronto .tillrovai. 
l'ilmD~tu

riD,i puemtas tikra Istorija, 
apniyta N. 'Dx: knygoje Jbri. 
pridinmuu: plUtizluuli Biels
.liat. Antrojo pasaulinio karo 
metai• broliai Bieldiai nuo 
nacių persekiojimo ir galimo 
aunaikjnjmo slėpėsi Oudijos 
mllki"1te. Jq slėptuvėje Nlli
bokų miškuose prieglollsti at
i:ado ir titi p„ il gc:to ly
dai (jų buvo arti tOta~). 
Vėliau besislepiantya lydai 
pradėjo pmlzanlnę kovą su 
naciai&. Kritikq nuomone, 
Panpridmimlu aavo turiniu 
paneigė visuotini; nuomonę, 
kad !ydai neaipriešino savo 
naildDtcjdlB. 

Kadru 11 ldlUI lllmD ~. CDlre ablriu1 D. CnJt, 81Ulq1 pqrilldbli 'fttWmmĮ 
Ntr.11 CBC ti•"''apio mr'r ą 

Kaip rašo Holivudo re
porteri& Reuter agenttlros 
sualpmyje, filmo kūrėjai keti
no filmuoti ten, bu il tiesų 
vyko filmo veiksmas. Deja, 
patekli i Gudiją ir gauti leidi
Dlll filmavimui buvo ne1en&n. 
tlk&llau netmanoma clėl Gud!
joa diktatoriikojo prezidento 
A Ji•lcalenkos pnHttQ>s Ud 
buw~puirinkduti
mas Vilniaua a.P}iinbs. Kino 
dlrektodus Ed Zwick Holml
do fumaliatui taip pabrėlė 
savo paairinkimo motyvus: 
" .•• millr.ai tie patya, pelkės 
tokios pat, tai IU pati halto
vai7.dis". Vwi1Į iš atipriaasiq 
prisimjnjmų filmavimo grupei 
ir~ pa!itolietmiltas 
ruduo (buvo filmuojama nuo 
mgpjūao m sruodf.io mėne
sio). Nejpfastai trumpos, pil-

ko1111cleninC.. dicnm. hmbm 
oras, ilgos valaDdos praleiatos 
Ut.pluOfe milkgose Utoriams 
padėjo jsijausti i penekioja
mą ir besialepianfių hlonių 
patiffi ir jaUllllllL 

šiame straipmyje prime
nama, bel Ue1'.Mllojilr.lno kit
i:yba .iJgyvma savotillą nuo
smulcj.Cia kuriama ma!iau 
lėšlf ir aąnaudų i:elblaujmiaų 
telcmzijoa filmų, m•fanės 
apimties toriniq. Holivudo 
kino kūrėjai pripa!iata, kad 
Vllni.ua tampa populi:aria fil
mavimo .Wtele didel~ma 
studijoms. Čia buvo filmuotos 
Elizabe.th l su aktore Helen 
Minen da1ya, nuotykių filmas 
'Ihmsllbt.rian. 'JAV~ 
nw kiitybai buvo Welsia apie 
35 min., tad Holivudo kiiI)'biDė 
grupė jančiasj prisidėjusi ab.li-

nant vietinę lr.ino pramon~. 
Filmo mlilierius P. Jan B:uge 
punlnl, bd .Ir.artais buvo ne
lengva pmkli bimokratinius ir 
kultllriniua skirtingumus. Jis 
puidliaugia, bd masinėse 
""'"'°"" plėjo vaidinti vaiz
duojamq šehnq ir illikudos 
lydų bcndruomcnėa fmonės. 
Filmuojant millce beveik n.e
Rtijo acawgrafą puJaun. 
Antraplanj3m1 vaidmenims 
galėjo pakviesti rųsų (?) akto
riu (putaba: filme vaidino 
lietuviq killo ir teatro alctoriai 
R. Valiubitė, G. Glrdųlajs, 
D. Mil:lmelcM5iitė, E. Uzaitė, 
L Pobedonoscevas. JI tur 
Holivudo lino lr.ūrėj-lillod. 
bd Lietuvoje esama ir aavų 
~ir alr.toriq.„ Slt). 

Sio tino filmo aborių ir 
filma't'imo grupės įsplldfiai 

Turtai jūrų dugne atmmi pajūrio šWtal pasida
ro Deltabilus ir sleab f.emyn 
i jm, - 1uaidaro nuolliaula. 
Pastaruoju meta nno11;,,.1os 

tikini11 gyvciMečiq liekanų. 
Pvz., Neapolio ilankoje, prie 
Pocuolio, ucbeologai surado 
ultvindytą~Rommb
rorto Bajevo rajODlĮ; tai pa
gmėjuai vieta, kur turtingi 
romėnai mėgdavo Hnbmintis. 

10 m gylyje buvo aptikti mo
numeatalių paatatų frapien
tai. .rie buvo paatatyti il romė
nama būdlnglJ plokičhJ su .Ir.al
kių skiediniu 'Dm pat, netoli 
Pncaolio, yra pusiau llltvind)'
ta Jupiterio ir Serapio iven
tylcla, pastatyta tos m. pr. Kr. 
Jos pamatai dabar 2.S m po 
vandeniu. R.alytiniai vidur
am.tiq šaltiniai teigia, tad m 
l. ga il vandcm kyšojo mti
killill kolanq viliiiDės. 

Dr. EGIDIJUS MA!INTAS 
Pasaulio VllDdenynų dug

ne tyrinėtojai yra suradę n.e
Įprastq radiniq, lr.urie retai pa
kliūva mt mob1ininh1 atalo. 
.J'm dafnia11siai teliauja i pti
vM!lu milijonierių muzlejq 
knlekiju. Kolckcininbi pu
rio ir jiems sekasi: clmidų. bl
tq, gralkq, baltq, alavq, plq ir 
romėnę keramiko1 dirbinių 
Iu.Ir.ės, jv:airiDa frealr.os, buiti
niai reikmenys ir kiti meno 
dirbiniai patenka i šciėliDius 
muziejus. Pvz. il Irako muzie
jaus va8fų išpbstytoa verty
bėa. bylojmiao. apie paaaulio 
c:irilizacijOI pradfią, jau lian
dien perparda't'inėjamoa Šiau
l:ė.t Amerikoil awzicjll08C. 

Kadames pamat)'lime po
vandeninė& aicheologijos ra
dinius? Kaip &Uldūrė po van
deniu ICl10VČI micatai? Kadėl 
jie nugrimzdo i jGrų ir e!erq 
dugų? D pradlhJ modė. kad 
i:eikia tik il "Viaų puaių aptiū
rėti nuslceDduaius senovinius 
statinius, pdlupinėti juos ran
komil, iJ1irti jų l,irhn• labo
ratorijose, ir viskas paaiškės. 
'111&11 pasirodė, bd juodau
giau jq randama ir tylinėjama, 
tuo daugiau kyla l:lauaimą ir 
tuo d•ngi•a kuriama prielai
dq apie jų mvimo prielutU. 

'J»tonjnė prielaida teikia 
pinne~ amiiDicma lcmės 

pavlrtiaus svyravimams. Vidi
nės lemėa jėgos judina f.&my
nua, kclla "VielW aauumoc da
lis ir gramzdina kitu. Pvz. 
šiaurinė Juodosios jūros pa
lcrantė per metua idumba 2-S 
milimetrui. Kai daugumoa 
nualcenduaių mieatq am!ius 
lkamuojamas limtm"iail, 
tie keli milimetrai ilgainiui 
gali villli daugeliu melJų. Xi
ta prielaida pagrindiniu pajll
Eio micatq nuglimzdimo .blli
nillkq lailr:o Paaaulinio vande
D}'DD lygio pekiljm' Juk gyve
name poledyniniu laikotar
piu. prasidėjusiu ma!daug 
priel 17,000 metų. Nuo to lai
ko nors ir il lėto, bet be palio
vos tirpsta ledynai ir planetos 
poliq sniego kepurės; dėl to 
didėja jūrų ir vandeaynq tiirla, 
kJla jų vanden• lygia. 

Ir pagall•n acnovės pa
'!&~1' aiftinjm~.~tis 
šių dienų gicodmm•a .,_ 
sais. Dvirjq stichijų Jiboje .,,a
ta amfjna kova. Polaidlio ir 
lietaus vandenys, amibupę 
pakrantės nuogulose, prasi
mrma sifyD iki molio sluob
nio, lr.uris audrėk~s tampa 
lliaa!imo pavidiumi. Kita 
vmtua, baugų mūla, ardyda
ma. Jcran~ susilpnina pašlai
tės nuogalę muyvių pmiau
sv,ios a1:1'a1Ų, kuri n.cleldlla 
jiems nu11iDl:ti. Susilpnėjus 

yra paplitulioa beveik visoje 
liaurinės ir rytinė& Juodosios 
jūroa pakranaų teritorijoje. 
PYz., pietinėje K'lymo pakran
tėje maolJia11fq ruobi sudaro 
aple4S%'fiaolllllldlngoploto. 
Su nuolli:anfomis sėkmingai 
kovojama. 

Didti'Hrio1 Jaltos kurorto 
apskrityje be't'eik visai nėra 
ųlyn nuoE1• 1•'oms N&ldat:y
ti. Kitados buvalios grėamin
gos Cukllrlaro, Želtyievo, 
Masandros 11:110111.,,w. dabar 
1U1tabdytoll. Suntiau būdavo 
senovė& statybininkams, nes 
jie neturėjo nei femhslq, nei 
~ maliuq, nd gcl!Jbc..to
nio lmnstrulcl:ij1Į 'lbdėl jiems 
nepa~la:lavo nugalėti stldll
joa ir ilgelbėti aavo mieatų 
nuo ultrinclymo. Ko't'oa su 
n11o&Hauifomis pčdsam1 aptilr.
ta Dioalciirijoje - Sebutopo
IJ.je, Olbijoje, Nimfėjuje. Ti
dant~ mi«tq nugrhm
dimo problcmu, matyt, nikis 
atzi!veJgti į p:airiaa priebstis. 
Tik nedaugeli11 atvejq gali 
veikti 'Vienai veilmya, dal
nia11•iai jq bDDa bent telotas, 
tik vieni jq biDa m•fl•u, kiti 
- clauPu mllt>iis. 

Monako pakrantėje iš jll
ros dugno ilkelta korozijos 
apgadinta bronzinė panteros 
figQrėlė. Prie Italijoa krantų 
taip pat nata nuaknduaių an-

Šiek tiek ftlem!a!s lalbls 
įl•n\c» dugnu buvo truputį 
paJcnęs {1748 m. lventy!cla vi
sa bu't'O sauaumoje), paskui 
jūros vanduo vėl pakilo ir :ap
sėmė l't'entylr:J4. Pietinėje Si
Wijos pakrantėje 7 m gylyje 
rasti mammriniai blokai, sve
riantya il viso 350 ton11- Tull 
pat, ptie Pasero iJkyiulio. to
kiame pat gylyje aptikti tolo
nq būgnai, kapitelię ir litų 
nw:muriaių blobĮ dalJs. 1'07 
m. Tuniso palr.raotėje, prie 
Macbidijoa, 40 m gyl)ie buvo 
rastas nuskendęs aenovinis 
laivas. Laivo ilgia - 40 m. Jo 
krovin)'B nepapnatas: t:arp de
nio Ir dugno gulėjo septynios 
eilėa (65 'Vienetai) marmuri
nių tolonę, tiel:viena po 25 
m ilgio. Np pat buvo raata 

buvo aptariami ir lietuviškoje 
spaudoje. Apie lietuftą tino 
:aktorių patirtį filmuojantis 
amerlld"l11 filme kartu su 
Danio! Craig, raio Liett4V08 
l)'tĄ .Mazrf 1'Ulltlno priede R. 
Stankcvičiūt.ė. Ji milli, bd 
l'Mipridinimo scenm buvo 
filmuojamos V.!lniuje, Rum
iilliae, Kaune. Vilniaua se
namiafin ptvės ]aik:jnaj bu
vo pavemcs Naugarduko ly
dų getu. <Judij111 giliomis lapo 
Wniaus apylinkilĮ nrilkaj 

žunuiifatt apralo, kad !y
musis a.Ir.toriui D. Craig, bil
damas Lietuvoje, veng~ dė
meaio furmlistų ir gerbėj11. 
Bet filmavimo metu jil mielai 
bendraYo m anytusios il Gu
dijOB "V)liauaiajo brolio 1\Moa 
Bielskio, kurio vaiclmeDi jis 
IUliko, šeima. R. SlaDklMaū
tėa rašinyje cituojami pagrin
dinio filmo aktariaua D. CDig 
pt.iaiminimai apie tuoa susi
tikimus. Savo :svel!iu1 a.Ir.to
mu, jlmoqs f.iOdi vodka (deg
tinė), pilmiauaia pavalliDdaw 
degtine; tai ji.e tapdavo per 
daug triukimiųI, išlydėdavo 
ii filmllYimo aitštelės. Akto
dm paMrtino, kad filmavimo 
meta degtiDėa tikrai netrūko 
{"juk buvome Lietuvoje" „. 
•JlegtiJlo gėrė!De JJto per 
pu~us su avl!lnials drib&
Diaia"' ••• ). 

Kiek klioldt Aaaelj Biels
ki 't':lidinuio llktorlaus Jamie 
Bell tspūdllai. Jis pripailsia, 
kad filmavimo Vilniuje patir
tis iJ tieslJ -.ertillga. ne. llame 
mieste jis llUSipaiino SU neto
Uma istorija, tai lydams teto 
kovoti dėl savo illildmo, ge
riau aupram D paaaulinio ka
ro 1ngcdiją. IK 

lawzinių ir IDiiW4iuilt llkulp
tiinĮ. Spėjama, kad laivas nu
skendo D-I l. pr. Kr. Laivu 
buw gabm•mo. deta1ėa clidc
lei švemyklai statyti. 

Praėjuio limtmei!io pa
baigoje pnaidėjo miestų, lai
vę iAlojimo kadl:JiF. Paaau
llo tinladd•lda, sutelku&I d6-
meai, atylai 1eta tyr.inėtojų 
ebpedicijas-p dirbančias 
prie Vidudemio, Juodosios, 
N.cm> ir Kupijosjūrq knmlų. 
Nualcenduaių mieatq IWm.li 
daug kuo panalna. Nepaliau
jamai didėjantis f.emėa gyven
tąję sbims, platus praronnės 
imoniq, gyvenamqjų namą, 
Qvilinių objek1q, 1nDlpolto ir 
iemčs ūkio pastatų statybos 
mastaa reit.alaaja v.ia naujų 
teritorijų beveik visuose le
mės rutalio f.&mynuose. Dau
geliui p11jūrio micatų plėstis i 
iJllUSUDllĮjau nėra kur. Rlo de 
Janelro ant tranm neatsirado 
vietos orouostui - jis paataty
tas ant jūros. Hongkongas 
nuolalDI plečia savo teritoriją 
ardydamas ap1inldnins bhml. 
PlauldojW,S miatai-jau ne 
fantantlra, o IJdlitektq btėti
niai al!)jaJapcmijoje. Ne f:au
tutq pnaimanymai ir pnvan
clcniniai micltai. 

Bmokti pmaudoti va
dcuyųirjūrq dugne 19iJin&a 

turtu& - šių dienų uldavlnys. 
'fyrinėtojai jau ilgokai gali 
gyventi poyandenlnlu.ose būs
tuose W 600 m gylJ.le. 



Vilnius kaip ant delno! 
Sutaras ir Dainiaus Pulausko Grupė. Garso kompaktinė plokštelė 

SUTARAS/Kukū SMF 042 2008, 12 = 54:57 

Dainos apie Vilnių jaudina ir mūsų dienų 
atlikėjus, todėl ne vienas yra pabandęs jas pri
kelti iš užmaršties. Naujausias bandymas -
kompaktinė plokštelė "Vilnius kaip ant 
delno", kurią įgarsino "Grammy Award" lietu
viškojo analogo "Auksinis diskas" 2004 laurea
tai - Dainiaus Pulausko grupė ir svarbiausio 
šalies tradicinės kultūros apdovanojimo 
"Aukso paukštė" 2004 laimėtojai - Sutaro 
tautiškos kapelijos muzikantai. Dvi grupes 
sujungęs projektas skirtas Vilniui - visos liau
dies dainos (kalendorinės, rekrūtų, meilės, 
vaišių, darbo, vaikų), kurių pagrindu išvysty
tos kompozicijos, apdainuoja mūsų senąją 

sostinę ir joje verdantį gyvenimą. Jos parink
tos iš G. Krivickienės-Gustaitytės knygos 
Vilnius lietuvių liaudies dainose. Skirtingų 
mąstymų, talentingų muzikantų jausmus mies
tui įprasmina netikėti sąskambiai, lietuviškų 
bei kitų tautų autentiškų ir šiuolaikinių elekt
roninių instrumentų deriniai, energingi ritmai 
ir gražiausių liaudies dainų motyvai. Juos 
lengvai galima atpažinti džiazo drabužiais 
"aprengtoje" baladėje, nuoširdžiame folk
maršo pasakojime, lotynų muzikos ritmais 
papuoštose šokių, tradicinio diksilendo, fus
sion ar hard-rock kompozicijose. 

www.sutaras.It 

VILNIUS KAIP ANT DELNO! 
VILNIUS - IN THE PALM OF YOUR HAND! 

LITHUANIAN 
FOLK'n'ROLL 

PROJECT 

Sutaras ir Dainiaus Pulausko grupe 

Architektas 
Jei būčiau architektas, 

Projektuočiau ne daugi,aaukščius mūrus, 
švytinčiais langais, 

Ne parkų plotus su gėlių fontanais, 
Aš projektuočiau žmogaus širdį 

Su tūkstančiais suvirpusių vilčių, 
Su švytinčiam svajonėm neregėtom ... 

Toji širdis nustebintų erdves: 
Jos labirintuos tilptų rūkas ežerų, 

Žali laukai ir plačiasparnės girios. 
Sutilptų šviesios giesmės vyturių 

Ir debesys, kurie padange irias ... 
Sutilptų tėviškės pražydę sodai 

Ir šerkšno gėlės ant baltų beržų ... 

Žydra spalva nušvitusioj širdies tos menėj 
Gyvent galėtų mylintis žmogus 

Lyg njekada nepakartojamas stebuklas, 
Sviesia mintim nušvietęs mūs laikus. 

Keliai teparveda 
Kasdien mes einame į rytdieną, 
O skydas nuo klaidų -

tiesa ir darbas. 
Nuo negandų Lemties 
Lai saugo ugnele pražydus 

geros širdies kaitra! .. 
Tam skubančiam dienų milgėjime 
Vzsus paklydusius vaikus 

keliai teparveda 
Į tavo saulę, į tavo meilę, 
Į tavo šildantį dosnumą 

ant Nemuno 
ir ant Neries krantų, 
TĖVYNE! .. 

ll.aseinių vaidila 
Suakmenėjo nuliūdęs veidas, 
Tik vėjas glosto plaukus palaidus. 
Rieda rudenys šarmotom ašarom 
Per akmenio veidą, metų išrašomą. 

Nuglūdino liūtys akmenį pilką, 

Kankles nutildė sustingę pirštai. 
Parimo palaukėj prie viešo kelio 
JYlus vaidila - vietoj smūtkelio ... 

Pro šalį lekia kelias aplytas, 
Ilgis pavasario lauko granitas. -
Vaidilos kanklių stygos sudilę .. . 
Nebėr vaidilų - nebėr vaidilų .. . 

Nostalgija 
Kažkada ant šitos kalvos 
Šuliniai į padangę žiūrėjo ... 
Tuopa klausėsi gandro kalbos, 
O keliukais ratai dardėjo ... 

Nepabudo seni ąžuolai, 
Pempės rūką lyg pieną geria ... 
Čia kadaise pilkavo namai -
Net svirpliams papečkėj buvo gera ... 

Į saulėtekį kyla giesmė -
Gervės braido po girios pelkę ... 
Pasiliejus garsų versmė 
Pačią širdį skausmu nusmelkia ... 

Z. STUNŽĖNIENĖ, Lietuva 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kauno valstybinis dra

mos teatras 2008 m. gruo
džio 19 dieną šventė savo 
88-ąjį gimtadienį. 1920 me
tais Lietuvos meno mėgėjų 
draugija įsteigė Dramos ir 
Operos vaidyklas. Dramos 
teatro užuomazga tapo Juo
zo Vaitkaus režisuotos Her
mann Sudermanno Joninės, 
suvaidintos Kauno valstybi
nio muzikinio teatro pastate 
(tuomet tai buvo rusų Mies
to teatras). Prie šių dviejų 
vaidyklų 1925 metais prisi
jungė baleto trupė, ir nuo 
tada šis trejopos veiklos ko
lektyvas tapo Valstybės teat
ru. Kauno drama rėmėsi J. 
Vaičkaus "Skrajojamojo 
teatro", įsteigto 1918 metais 
Peterburge, trupės branduo
liu. Teatro gimtadienio mi
nėjimas vyko Didžiojoje sa
lėje, prieš pat jos remontą, 
pradėtą tuojau po Naujų 
metų. 

Valstybiniame dramos 
teatre (Vilniuje) sausio 24-
25 dienomis įvyko premjera 
nuotaikingo Dale Wasser
mano (1914-2008) dviej9 da
lių muzikinio veikalo Zmo
gus iš La Mančos. Spektak
lyje dainavo ir vaidino Čes
lovas Gabalis, Vaidotas Mar
tinaitis, Audrius Rubežius, 
Inga Jankauskaitė, Jolanta 
Dapkūnaitė, Vaida Genytė, 
Algirdas Gradauskas, Algir
das Dainavičius, Evaldas Ja
ras, Rimantas Giedraitis, Jo
nas Korenka, Rasa Rapaly
tė, Neringa Bulotaitė, Ri
mantė Valiukaitė, Jūratė Vi
lūnaitė, Marius J ampolskis, 
Rimantas Bagdzevičius ir kt. 
Režisavo Adolfas Večerskis, 
scenografija Andriaus Žibi
ko, kostiumai Zitos Gustie
nės, choreografija - Loretos 
Juodkaitės. 

Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616) ro
mano El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha 
herojus gyvuoja jau nuo 
1605 metų. Amerikiečių dra
maturgas D. Wassermanas, 
kurio herojai- maištininkai, 
keistuoliai, poetai, neprita
pėliai, bepročiai - aukojasi 
tam, kad būtų išsaugota jų 
pačių ir visų kitų asmeninė 
laisvė, 1959 metais parašė 
TV skirtą dramą Žmogus iš 
La Mančos. Joje pasakojama 
apie išprotėjusį kunigaikštį 
Don Kichotą, kurį su kalėji
mo bičiuliais vaidina Cer
vantes, laukdamas inkvizici
jos nuosprendžio. Nelabai 
pasisekus šiai dramai, auto
riui buvo pasiūlyta dramą 
paversti muzikiniu veikalu. 

Muzikinis veikalas Žmo
gus iš La Mančos, kuriam 
dainų tekstus sukūrė J oe 
Darion, muziką parašė 
Mitch Leigh, pasirodė 1964 
metais "Goodspeed Opera 
House" Konektikuto valsti
joje, nukeliavo į ANTA teat
rą Niujorko Greenwich 
Village, o 1965 metais atsira-

do Niujorko Brodvėjaus 

teatruose, kur buvo rodomas 
per 2300 kartų, pelnė penkis 
"Tony" apdovanojimus.1972 
m. veikalas debiutavo filme 
su Peter O'Toole (Don Ki
chotas ), James Coco (San
čo) ir Sophia Loren (Aldon
za ). Žmogus iš La Mančo bu
vo išverstas į 35 pasaulio kal
bas ir daug kur tebestatomas 
iki šiol. 

Vilniaus mažasis teat
ras sausio viduryje pastatė 
Anton Čechovo Žuvėdrą. 
Pjesę iš rusų kalbos išvertė 
Sigitas Parulskis, režisierius 
Rimas Tuminas, scenografi
ja - Valentino Tudorakės, 
kostiumai Dianos Lozorai
tienės. Spektaklyje vaidino 
jauniausioji teatro karta, R. 
Tumino auklėtiniai Josifas 
Baliukevičius, Daumantas 
Ciunis, Tadas Grynas, Tomas 
Kliukas, Martynas Nedzins
kas, Indrė Patkauskaitė, 
Miglė Polikevičiūtė, Miglė 

Rimaitytė, Tomas Rinkūnas, 
Tomas Stirna, Agnė Šataitė, 
Toma Vaškevičiūtė. 

Anton Čechovas (1860-
1904) daugiau nei prieš 100 
metų supriešino dramos teo
riją ir teatro praktiką, ardė 
tradicinę sampratą apie sce
nos veiksmą, konfliktą, dia
logą, siužetą. Žuvėdra - pir
moji iš keturių svarbiausių 
dramaturgo pjesių, parašyta 
1895 metais. Joje susiduria 
pradedanti savo kūrybinę 
karjerą aktorė Nina, vystanti 
teatro primadona Irina Ar
kadina, jos sūnus, eksperi
mentuojantis dramaturgas 
Konstantinas Trepliovas ir 
garsus rašytojas Trigorinas. 
Sioje pjesėje labai svarbi 
skirtingų charakterių plė

totė: kitaip nei XIX š. popu
liariose melodramose, ryž
tingi personažų veiksmai 
vyksta ne scenoje, bet užku
lisiuose. Veikėjai kalba užuo
minomis - tai vienas pirmųjų 
potekstės teatro pavyzdžių. 

Neries provincinis par
kas, bendradarbiaudamas 
su istoriku, baltų religijos ir 
mitologijos tyrėju Vykintu 
Vaitkevičiumi, išleido knygą 
Neris tarp Vilniaus ir Kerna
vės. Leidinys gausiai iliust
ruotas senomis istorinėmis 
ir šiųdieninėmis nuotrauko
mis. Knygos sudarytojai sie
kė parodyti šių vietovių savi
tą veidą, pažvelgti į jas per 
laiko tėkmę, pradedant nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, 
sudominti visuomenę ir 
mokslininkus dar neatskleis
tomis Neries paslaptimis. 
Remdamiesi naujausiais ty
rinėjimais mokslininkai nag
rinėja kraštovaizdžio forma
vimosi ypatumus, Neries ir 
Vilijos pavadinimų kilmę, 
pristato akmens, bronzos ir 
geležies amžių paminklus: 
senovės gyvenvietes, pilia
kalnius, pilkapius. Daug dė
mesio skirta baltų religijai ir 
mitologijai, sakytinės kūry
bos tradicijai. GK 
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90-179dienų .. „ ..... „.„ .... 0.75% 
180-364 dienų ............... 0.75% 
l metų .............................. 1.10% 
2 metų .............................. 1.50% 
3 metų .............................. 1.75% 
4 metų .............................. 2.00% 
5 metų ............................... 2.00% 

Taupomoji sąskaita 

Kasd pal čekių sąskaita 

Amerikos dolerių l<asd 
palūk. taupymo sąskaita 

Amerikos doL GIC 
lmetųterm.ind ............ 0.75% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" ......... 1.25% 
l metų ................................ 1.75% 
2 metų ................................ 2.25% 
3 metų ................................ 2.50% 
4metų ............................... 2.75% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis 2.50% 
RRSP ir RRIF atviras 
kintantis .......................... 1.50% 
l metų .............................. 2.30% 
2 metų .............................. 2.60% 
3 metų .............................. 2.75% 
4 metų .............................. 3.00% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo .................................... 5.75% 

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
lmetų ................... „ ........ „ .......... 4.75o/o 
2 metų........................................ 5.00% 
3metų„ .... „.„ ........ „ ........ „.„ ....... 5.25% 
4metų.„ ...... „ ........ „ ........ „.„ ....... 5.50% 
5metų„ .... „.„ ........ „ .. „ .... „.„ ....... 5.50% 

Su kintančiu nuošimčiu 
l,2,3metų„ .. „ ... „.„ ...... „„ .. „„ 4.75% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

e ~~~g Corp, BROKERAGE" 

5650 Yonge Streec, Suite 1508 
Toronto, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pilkimo iI pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
F AX: 4 16-227-2008 el.paštas: laimasl7.<hahoo.cą 

'lndependendy ONned and Operated. REALTORI' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS"} 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

-N u o o N E 

Kultūros politika ar šutvės verslas? 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Ar tinkamai naudojame, 
tausojame ir plėtojame tą di
džiausią mūsų mažos tautos 
turtą - kultūrą - priklauso 
nuo vykdomos kultūros politi
kos. aa ir dera paklausti, arda
bartinėje vyriausybėje egzis
tuoja kultūros politika? Ir čia 
pat pareikšti, kad kultūros po
litiką seniai išstūmė pelnin
gas, žinoma, - ne valstybei, 
verslas. Tukią padėtį vaizdžiai 
atspindi aukščiausio iš menų 
- architektūros - raida sosti
nėje; Vilnius tapo daugia
aukščių gelžbetonio ir stiklo 
monstrų ankštu skruzdėlynu. 

Patikimai galime tvirtinti, 
kad mūsų architektų kūrybi
nės galios nuskendo pelnin
game statybų versle. Gal jų 
kūrybinė mintis ir nėra su
žlugdyta, tačiau trūksta galių 
atsispirti pelningam statybų 
verslui. Kai projekte negali
ma be vedlio rasti minties, ne
pajuntama kūrėjo įkvėpta 
dvasia ir idėja, toks tvarinys 
negyvas, jau ne kūriniu, o kur
piniu, kūrybinės minties abor
to padariniu vadintinas. Thigi
nį patvirtinančių faktų apstu, 
o projektai Lukiškių aikštės 
konkursui akivaizdžiai atspin
di siekį turėti naudą iš kon
kursinių premijų, o vėliau - iš 
pelningų statybų. Kitas pro
jektas - Guggenheimo muzie
jus sostinės centre - liudija 
esant jau ne kūrybinės minties 
aborto padarinį, o kultūros 
politikos aborto rezultatą. Iš 
pastarojo projekto paslaptin
go kurpimo, konkurso tik tarp 

užsieniečių paskelbimo, kon
kurso komisijos sudėties (joje 
užsieniečiai ir "architektūros 
žinovai" premjeras G. Kirki
las bei sostinės meras J. Im
brasas) galima tvirtinti, kad 
šis projektas yra oligarchų šut
vės afera. 

Nereikia jokių specialių 
tyrimų ar įžvalgų, kad pa
matytume, jog aferą bruka nu
teistas už "gerus darbus" bu
vęs Vilniaus meras Artūras 
Zuokas (drauge su Rubikono 
grupe), o ją globoja premjeras 
Gediminas Kirkilas. 

Ką bendra su tautine kul
tūra turi Guggenheimo mu
ziejus ir jame numatomi de
monstruoti FLUXUS kūri
niai? Tik tiek, kad tokio tipo 
pokštų autoriai yra lietuvių 
kilmės Jurgis Mačiūnas ir Jo
nas Mekas. Pats FLU:XUS ju
dėjimo, atspindinčio naują, 

kosmopolitišką požiūrį į meną 
pradininkas J. Mačiūnas tei
gė: "Jei kas nori, tai gali va
dinti menu, kodėl gi ne? Mes 
niekad nepretendavome į me
ną. Aš nelaikau FLUXUS me
nu. Manau, kad tai geri, išra
dingi pokštai. 

Mūsų manifestai įgavo 
antimeno formas, o mes bu
vom palinkę į tai, ką,.galėtų 
padaryti kiekvienas. Cia vis
kas siejasi su John Cage. Kai 
jis sako, kad galima klausytis 
gatvės triukšmo ir patirti este
tinius įspūdžius - nebereikia 
jokių muzikantų. Kiekvienas 
gali būti pats sau muzikantas 
ir klausytis gatvės bruzdėji
mo ... Menininkas profesiona-

las tampa visiškai nebereika
lingas. Jeigu kasdienis gyveni
mas, kasdieniai 'readymade' 
tau suteikia tokius išgyveni
mus, tu jais gali visiškai pa
keisti meninę patirtį ir meni
ninko poreikis tuomet iš
nyksta ... " 

Ir štai, kai valstybinė ga
lerija dėl lėšų stokos kelinti 
metai nebaigiama rekonst
ruoti, kai trūksta lėšų skurstan
tiems muziejams bei kitoms 
kultūros reikmėms, kai repre
zentacine paskelbta Lukiškių 
aikštė lieka plyne, už 5 min. 
JAV dolerių Vilniaus savival
dybė jau įsigijo visą J. Mačiū
no kolekciją - 2600 rodinių. 
2006 m. birželio mėnesį į Vtl
nių buvo atvežta pirmoji ko
lekcijos dalis. Joje -J. Mačiū
no darbai, skirti "Film-Ma
kers Cinematheque", Film 
Culture žurnalui. Vyriausybės 
strateginio planavimo komi
teto posėdyje pritarė Guggen
heimo muziejaus Vilniuje kū
rimui, kuriame ir bus rodomi 
kosmopolitiniai pokštai. Jis 
turėtų pareikalauti 260 milijo
nų litų. Dar balandį, be viešo 
konkurso, kad geriausią pro
jektą Guggenheimo muziejui 
Vilniuje pateikė irakiečių kil
mės architektė Zaha Hadid. 

Ar sugebės aferai pasi
priešinti tautinei kultūrai ne
abejinga visuomenė, ar tik pa
sipiktinusi dūsaus: "kas per 
laikai, kas per papročiai"? 
Taip neturėtų būti! Darkyti 
sostinės veidą, švaistyti šimtus 
milijonų šutvei pelningiems 
pokštams - nevalia! 

Užmaskuota ''deportacija'' 
Dr. RŪTA GAJAUSKAIT~, 

krlmlnolog6 

Valstybinė mafija Lietu
voje - tai itališkosios ir ameri
koniškosios mafijos pakaita
las su kruvinąja komunistine 
patirtimi, nebaudžiamai per
sikrikštijęs į kapitalistinį de
mokratą. Ir ne tik persikrikšti
jusį bei prisigrobusį turto, bet 
ir išlaikiusį valdžią savo ran
kose! Šito neturi nė viena ma
fija pasaulyje! Visi vogimai, 
grobimai ir plėšimai įteisina
mi įstatymais ar, blogiausiu 
atveju, poįstatyminiais aktais 
ir viskas tampa teisėta! Nieko 
negalima patraukti atsakomy
bėn, nubausti ar atstatyti žalą. 

Taip buvo "nuporceliuo
tas" "Telekomas", naftos tel
kiniai, "Mažeikių nafta" su 
terminalu - ir nieko„. Pasitąsė 
bylelė po teismus, taip kaltų 
ir nesuradus! Lietuvos žmo
nės neteko 4 bilijonų, bet įgijo 
20 milijonierių vien tik seime! 
Ir dar buvo paskleistas gan
das, kad kuo daugiau tur
tuolių šalyje, tuo turtingesnė 
valstybė! Bet ne dirbant tuos 
milijonus sukrovė, o sukčiau
jant! Antai, sumanipuliavo 

popieriniais skaičiukais gud
rūs prekybininkai, jiems pri
tarė godūs valdininkai, ir tapo 
"kromelninkai" dalininkais su 
valstybe strateginėje srityje -
energetikoje! Dar nespėjo nė 
kojų apšilti -vėl sužaidė "abra 
kadabra" su skaičiukais ir šį 
kartą labai šlamančiais litais 
išsimokėjo sau 800 milijonų 
kaip dividendų, kaip pelno ar 
kokių kitokių išmokų vardu, 
mūsų visų pinigėlių, suneštų 
iždan mokesčių pavidalu! 

Tuo tarpu valdžia verkia 
dėl biudžeto deficito ir vis ne
randa dviejų šimtų mokytojų 
algoms pakelti ar vaistų vėži
ninkams vaikams nupirkti... 
Maža to, vėl žada suveržti dir
žus ubagėliams ... Ir atrodo 
nejuokauja: žmonės dar atsi
mena "Landsbergio akcizą", 
"Vagnoriaus žiaurią akciją", 
Kubiliaus "saulėtekius ir sau
lėlydžius", bet neatsi.mena nė 
vieno visuomenės poreikio 
patenkinimo, nors jau gyvena
me 19 nepriklausomybės metų. 

Kas nuskurdo, o kas pra
turtėjo, privatizuojant žemės 
ūkį ir pramonę? Tikrai ne sa
vininkai, o persikrikštiję ko
munistėliai. Kas nukentėjo 

nuo bankų griūties? Užtenka 
išaiškinti, kas tapo nepriklau
somoj Lietuvoj bankininkais 
ir bus aišku, kieno kišenėn 
"nuplaukė" darbštuolių ka
peikėlės ... Net Petrikas ir tas, 
grįžęs iš JAV kalėjimo, mū
suose cypėn nesėdo! Atrodo, 
vėl verslauja? Tuo tarpu pus
milijonis tautiečių buvo pri
versti emigruoti pasaulin duo
neliauti„. 

Argi tokia valdžios eko
nominė politika - tai ne ta pa
ti sovietinė deportacija Sibi
ran? Tik rafinuotai užmas
kuota ... O dirbančių pensi
ninkų pensijų nacionalizacija? 
Netgi po Konstitucinio teismo 
sprendimo padaryta žala ne
grąžinama per dešimtmetį! Ir 
neauga valstybei nei baudos, 
nei delspinigiai. „ Tuo tarpu 
pensininkai skursta, badauja ir 
miršta. Didėja savižudybių 
skaičius. Argi tai ne pensinin
kų genocidas? Štai kokią rafi
nuotą formą įgavo pagrindinis 
mafijos bruožas - prievarta. Ji 
tapo įteisinta, užmaskuoja po
įstatyminiais aktais ir ES reika
lavimais pridengta, teisėsaugos 
ir teisėtvarkos ginama ir pa
prastam žmogui neišvengiama. 



Mokslo ir kūrybos simpoziumo Čikagoje kalbėtojai sesijoje "Lietuvos istorija". Iš d. sesijai 
vadovavęs prof. Vytautas Černius, Violeta Ru.tkauskienė, Rimas Ku.ncas-Žemaitaitis, Kęstutis 
Bartkevičius Ntr. R. Jonaitienės 

Lietuviškos Lentos paminėjimas 
Eichstaette 

Kovo 4 d. yra lietuvių tautos globėjo šven
to Kazimiero diena. Šiemet sukaks lygiai 60 
metų, kai buvo įmūryta marmurinė lenta Reb
dorfe esančioje katalikų šventovėje. Šia proga 
rengiame paminėjimą Eichstaetto rotušėje. 
Gavome nemažai gražių laiškų, pilnų anų lai
kų atsiminimų. Buvo iš viso 1000 lietuvių, ku
rie gyveno Rebdorfo lageryje. Jeigu kas nors 
dar nori parašyti apie savo gyvenimą po karo, 
prašau kreiptis i mane: Alfred Bammesberger, 
K.atholische Universitiit, D 85071 Eichstaett, 
Germany; el.paštas: Alfred.Bammesberger@ 

kų-eichstąett.de. 
Mielai išversiu tekstus į vokiečių kalbą ir 

įteiksiu burmistrui. Paminėjimo laikas ir vieta: 
trečiadienis, 2009 m. kovo 4 d., 11 val., Eich
staetto rotušėje. 

Alfred Bammesberger 
Lentos tekstas: Per penkerius metus 

(1945-1949) šioje šventovėje tūkstantis lie
tuvių, karo metu netekę savo laisvos tėvynės, 
Dievui dėkojo už sveikatą bei globą ir meldė
si, kad pasauliui vėl būtų grąžinta taika ir 
Lietuvai laisvė. Lietuva, tėvyne mūsų! 

[sKAJTYTOJAI PASl~I nėje/vakarinėje Europoje. Gi 
• „ juos (tarpukarinėje?) NE-

viškai kultūrai ugdyti (JAV) 
Lietuvos filialui; redaguoja 
Vidmantas Vitkauskas, S. Lo
zoraičio g. 13, LT-53226, 
Garliava; tiražas 800 egz. 

SOVIETINIS !~RADIMAS? PRIKLAUSOMOJE Lietu-
Aprašydamas "pavažinė

jus po sovietinę šalį" Ričardas 
Kalytis plačiai paaiškina apie 
"nesudėtingą megztą tinklinį 
maišelį su kilpelėmis neši
mui... labai naudingu„. pa
prasčiausiai nešiojamu net ki
šenėje" ... Pirmais žodžiais pa
aiškina, kad "tai sovietinis iš
radimas". Jei ta tinklinė ter
butė sovietinis išradimas, tai 
ir, kai atvykę 194-0-tais tarybi
niai okupantai rusai ir mongo
lai tvirtindavo,"- u nas vsio 
jest - pas mus visko yra", apel
sinus gamina mūsų fabrikai, 
šokoladas soduose augina-
mas ... 

Megztus tinklinius maiše
lius su kilpelėmis prisimena 
bet kuris buvęs 7 metų 1940-
tais ir po to, daug kur centri-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

vaje plačiai vartodavo ir va
dindavo ... sietkomis ... (manyč' 
nuo žodžio "sietas, sietelis"). 
Retkarčiais šios "tinklinės ter
butės" pastebimos net Kana
doje! Gi kas ir ką reiškia 
"Avoska" - "o gal" gi vietovė? 
"o gal" tik liko paslaptis? .. 
NE! Tai tinklinis maišelis, 
"avoska" rusiškai, nuo "a vos" 
- (o gal) gi tikrai tai "sovieti
nis išradimas", kaip pats auto
rius paaiškina? 

Edmundas Petrauskas, 
London, ON 

TSIŲSTA PAMIN~TI 

l LAISVĘ, nr 161, 162 
(198,199), 2008 liepa-gruodis; 
160 psl. ir viršeliai. Leidžia 
Lietuviškų studijų centras, tal
kinant Į LAISVĘ fondo lietu-

PENSININKAS, 2009 m. 
sausis-vasaris, 30 psl. ir virše
liai. JAV Lietuvių bendruo
menės Socialinių reikalų tary
bos leidinys; redaguoja Danu
tė Bindokienė. Prenumerata 
Kanadoje $25 (JAV). Adm. 
adresas: Birutė Podienė, 2711 
West 71 st St., Chicago, IL, 
60629; tel. 773 476-2655. 

SKAUTŲ VEIKLA 

• Gauta žinia, kad Det
roite yra miręs a.a. Anatolius 
Viskantas. 'Ibronto skautai
tės užjaučia velionies sūnų, 
"Romuvos" stovyklų vadovą 
Andrių, jo žmoną Audrą (Pu
zerytę) bei visus artimuosius. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>'V.A.L LEP.A.c:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Taupyki. 
Paramo1 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2 .75% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 
4 metų 3.60% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LIA l 
(Pelno podolinimos netoikomosl 
l metų 2.00% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.10% 

5 metų 3.60% l metų iškeWomos 1.75% 

1------------l Nešo metines or sudėtines 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0 .50% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0 .025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0 .025% 
$10,000.00- $24,999.99 0 .100% 
$25,000.00-$59,999.99 0 .250% 
Virš $60,000.00 0 .500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

polūkonos 

"G l C" l N D Ė LIA l 
(Taikomos pelno podalinimosl 
l metų 1.75% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 2.85% 
l metų iškeičiamos 1.50% 
l metų JAV dolerių 1.00% 

TERM INUOTI 
I N DĖLIAI 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

•------------i 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0 .05% 2 metų 

0.75% 
0.75% 
0.75% 
0.75% 
1.25% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

5 metų 

lškeičiomi prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4 .50% 1---------11 

2 metų 

3 metų 

4 metų 

5 metų 

4.50% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pogol poreikolovimą 

1------------1 
RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
Palūkanų norma+ 1.5% ir aukščiau 

ASMEN INĖS PASKOLOS 
Palūkanų norma+ 2.5 % ir aukšč iau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
Palūkanų norma + 3 .5 % ir aukščiau 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.50% 
2 metų 3.00% 
3 metų 3.25% 
4 metų 3.60% 
5 metų 3.60% 

Visi poleikti nuošimčiai gali 
būli keič iami be įspėjimo 

M:H 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING a HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareckul 

Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS 

Krepšinio rungtynės. Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai 
prieš svečius (vidury ministeris V. Ušackas š.m. vasario l d.) 

Ntr. M. Šmitienės 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus "Lietuvos ry

to" krepšininkams pavyko nu
traukti Bilbao "Iurbentia Bas
ket" komandos net 7 pergalių 
iš eilės Europos krepšinio tau
rės varžybų seriją. Vilniečiai 
"Top-16" antrojo rato rung
tynėse namuose po atkaklios 
kovos rezultatu 73:71 palaužė 
svečius iš Ispanijos ir šventė 
pirmąją pergalę L grupėje. 

• Vilniaus TEO koman
dai nepavyko sukurti sensaci
jos. Sostinės krepšininkės na
muose rezultatu 46:69 pralai
mėjo antrąsias FIBA moterų 
Eurolygos varžybų aštuon
baigmės rungtynes favoritei 
Jekaterinburg (Rusija) UMMC 
komandai ir baigė savo pasi
rodym~ varžybose. 

• Seštą iš eilės pergalę 
SEB Baltijos krepšinio lygos 
(SEB BBL) elitiniame 12osky
ryj e iškovojo Kauno "Zalgi
rio" komanda. Kauniečiai 
sporto halėje 81:70 nugalėjo 
Rygos ASK ir, laimėję de
vintą kartą per 13 rungtynių, 
pakilo į antrą vietą. Tryliktą 
pergalę SEB Baltijos krepši
nio lygos (BBL) elitiniame 
poskyryje iškovojo Vilniaus 
"Lietuvos ryto" krepšininkai. 
Jie svečiuose 79:68 nugalėjo 
Rygos "Barons/LMT" ko
mandą. Pirmoje šių komandų 
dvikovoje pergalę namuose 
95:85 taip pat šventė vilniečiai. 

• Pasaulio jaunių bei jau-

nimo biatlono pirmenybėse 
Kanadoje aukštą ketvirtąją 
vietą jaunių 10 km persekioji
mo lenktynėse užėmė Tomas 
Kaukėnas. Triskart suklydęs 
šaudykloje, Lietuvos biatloni
ninkas nuotolį įveikė per 29 
minutes 46.2 sekundės. Esta
fečių varžybomis Kanadoje 
baigėsi pasaulio jaunių bei 
jaunimo biatlono pirmenybės. 
Vaikinų jaunių estafetėje - 3 
po 7.5 km - šeštąją vietą tarp 
aštuonių rinktinių užėmė To
mas Kaukėnas, Karolis 
Dombrovskis bei Rokas Sus
lavičius. 

• Austrijos sostinėje vy
kusiose tarptautinėse lengvo
sios atletikos uždarų patalpų 
"lndoor Classic Vienna" var
žybose Vitalijus Kozlovas lai
mėjo 800 m savo bėgimą ir 
bendrojoje įskaitoje užėmė 
trečiąją vietą. Jo rezultatas -
1 minutė 48.42 sekundės - net 
1.04 sekundės geresnis už 
1990 metais pasiektą Lietuvos 
rekordą. 

• Automobilių lenktynėse 
"Winter Rally 2009" nugalė
tojo laurus nuskynė Saulius 
Girdauskas ir Paulius U rbo
nas. Utenos apylinkes užgulu
sios tūkstantinės žiūrovų mi
nios įrodė, kad automobilių 
sporto karalius - ralis tvirtai 
kopia populiarumo viršūnės 
link. Iš šešiasdešimties prie 
pradmės linijos išsirikiavusių 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: 1416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. vasario 4 d. ir 18 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. vasario 4 d. ir 18 d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off or l parcel off 

* coupon i val id only at 'Marguti -Py anka' head oft1ce. 

automobilių baigmės tiesiąją 
kirto tik 43. 

• Tauragėje vykusių 47-
ųjų Lietuvos asmeninių bad
mintono pirmenybių nugalė
tojai ir prizininkai: aukso me
dalį vyrų vienetų (22 dalyviai) 
varžybose iškovojo Kęstutis 
Navickas, įveikęs Klaudijų 
Kašinską, bronza atiteko Ra
mūnui Stapušaičiui. 

• Vilniuje vyko Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) visuotinio susirinki
mo (GA) sesija. Joje išklausy
tas ir patvirtintas LTOK pir
mininko Artūro Poviliūno 
pranešimas, Revizijos komi
teto 2008 m. ataskaita, patvir
tinti LTOK 2009 m. biudže
tas, 2009-2012 m. veiklos pro
jektas ir veiklos programa. Ta
čiau visus pranešimus vienijo 
rūpestis - ekonominė krizė ir 
lėšų Lietuvos sportui smarkus 
mažinimas. VP 

Kanados 
turizmas 

Kanados turizmo verslo 
pastangos sudominti pasaulį 
valstybės įdomybėmis bei po
ilsiu sulaukė neblogo įvertini
mo. Tarptautinė apklausa pa
rodė, kad tik Australija lenkia 
aktyvumu kanadiečius - turiz
mo organizatorius. Kanadoje 
po 2001 m. rugsėjo 11-os įvy
kių, visus išgąsdinusios SARS 
epidemijos grėsmės, buvo su
mažėjęs turistų skaičius. Ta
čiau pastaraisiai metais išra
dinga reklama, supažindi
nanti su Kanados geografija, 
kultūrine, pramogų ir maisto 
įvairove, patraukliais parkais 
ir vandens bei kalnų sportu, 
jau duoda rezultatus. Gausėja 
Kanados lankytojų srautas ir 
turizmo verslo pelnas. Tačiau 
pati populiariausia vieta turis
tams yra Italija. Kanada šiame 
sąraše - aštunta. Inf. 

2261 Bloor S1r. w. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

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

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukAta kokybė. 

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

(p rie EVan$] 
Savininkas Jurgis Kulie~ius 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Re ·urrection Rd. Toronto ON M9A G l Tel.: 416- 89-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

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

bei. stipendĮį ms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j į savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: p lrmad. 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. 

• 
'PEOOS S'PECIALISTAS 

HIROPODl T ROBERTAS NEKRAŠAS 
..,_ KUL O SKAU MAI 

..,_ PED S SKAUSMAI N KLANDUMAI 

..,_ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

..,_ NAGŲ DEFORMA IJO IR 

+ PLOKŠČLAPĖDYSTĖ 

RYBELINIAI USIRGIMAI 

.... [AUGĘ NAGAI 

3 -2 WI 

+ PRllMAM • Vl US 
'----=----' PLA INIU DRAUDlMUS 

+ STERILŪ (RA KIAT 

LIGONIUS PRIIMAME: 
0 1 T. ., ANCA T R, Ont. T . (905) 648-91 76 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake bore Road ~ . l 4-3945 Doug ! eaven Blvd. 
Mi i auga, ON L5 l 5 Mi · issauga., O L5 O 5 

~--~ www.wat r. idedentaLca www.9thlin dental.ca 

~W~.:t\I~~ 

C>E:"-l~~L C::~~E: 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. We st 

Tel. c41a> 763-5677 

„ ), ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.L.S., O.Ll.P. 

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

T EL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 

T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 
Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 



Toronto Maironio lietuvių mokyklos penkto skyriaus mokiniai 
atlieka kalėdinę programą Labdaros slaugos namuose 

Ntr. B. Ručinskienės 

Kviečiame į Jaunimo rekolekcijas 
kovo 20-22 d.d. Dainavoje! 

Tradicija tapusios Gavėnios rekolekcijos visam lietuviš
kam jaunimui tarp 14-18 metų įvyks š.m. kovo 20-22 d.d. 
Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan. 

Jaunimo rekolekcijas jau dešimtus metus organizuoja 
Birutė Bublienė, Užsienio lietuvių katalikų jaunimo sielova
dos vedėja. Jai talkina patyrę studentai vadovai, kurie entu
ziastingai dvasiškai nusiteikę laukia priimti jaunimą Dai
navoje. 

Jaunimo rekolekcijų dvasios tėvas yra jaunimą mylintis 
prelatas Edis Putrimas, kuris, nors labai užimtas savo svar
biose pareigose rūpinantis viso užsienio sielovada, visada tu
ri laiko atvykti į Dainavą ir vesti prasmingą Gavėnios susi
kaupimą. 

Šių metų tema yra "Esame apaštalai - Apaštalo Pauliaus 
dvasioje!" Tema skirta Apaštalo Pauliaus metams, norint pa
mąstyti, kaip galime konkrečiai tęsti jo evangelizacijos misi
ją šiomis dienomis. Pristatysime ir diskutuosime šių dienų 
aktualias problemas, susijusias su mūsų tikėjimu, į kurias 
reikia drąsia ir aiškia veikla atsiliepti su krikščionišku nusi
statymu dirbant Kristaus Tiesoje. 

Prašome registruotis iki š.m. kovo 15 d. Vietų skaičius 
ribotas ir greit užsipildo. Reikalingus blankus atsiųsime el. 
paštu. Kreipkitės į Liną (el. pašto adresas žemiau). 

Siųskite registracijos lapą su sveikatos informacija 
(health form) ir $80 JAV dol. čekį išrašytą "Religious Aid
Youth Ministry": Linai Bublytei, 4415 Oak Grove, 
Bloomfield Hills, MI 48302, tel. 248 538-4025, el. paštas: 
Linusyte@comcast.net. Inf. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVJČ/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a menin · žalo at iradu io ryvi um u kūno 

sužalojimu, i:"ieškojima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų ud ryma 
• pa likimų tvarkyma 
• nekiln jam turt pirkimas/pardavima 
• kon ultacijo Lie tuva re publika tei ė klau imai 

295 The West Mali, 6th Floor Toron to, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: mnv.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

------· 1111111111111111111111 
RC>~~L LEP~GE 
.... „„„„„1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
KALGARIO VYTAUTO DIDŽIOJO LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Kalėdinis spektaklis 
Kalgario (Alberta) Vytauto Didžiojo litua

nistinėje mokykloje jau lapkričio pabaigoje su 
jaunaisiais mokiniais aptarėme metų laikus, jų 
skirtumus, spręsdami kryžiažodžius - ieškojo
me kiekvienam metų laikui tinkančių mėne
sių. Nesunku buvo įpinti į temą ir aprangos 
žodžius - žaidžiant žaidimą su meškere, kai 
mokiniai turėjo pavadinti ištrauktą daiktą, pa
sakyti kur ir kada jis yra dėvimas, iš ko tas 
drabužis pagamintas. Gruodžio pradžioje vy
resnieji mokiniai rašė rašinėlius: Smagiausias 
metų laikas ir Kuo man patinka ar nepatinka 
Kalėdos. Tarsi nejučia priėjome prie temų: 
"gėris ir blogis", "tiesa ir melas". 

Ir velniai, ir angelai gali būti drauge 

Pasirenkant Kalėdų spektakliukui temą, 
vaikams pasiūliau paskaityti A. Kandroškaitės 
apsakymą Angelas, apskrudusiais sparnais. 
Įdomu buvo išgirsti vaikų mintis, kodėl taip 
nutiko angelui, su vyresniaisiais padiskutuoti 
dangaus rojaus ir pragaro sąvokas. Smagu bu
vo stebėti, kaip vaikai, pasiruošė kaukes savo 
vaidmeniui - žvilgančius ragus, ilgus apsiaus
tus, baltus kaip sniegas sparnus, kai kurios 
mergaitės net aureolę ant galvos užsidėjo. 
Jaunojo angelo Gailučio balsas (Karolis P.) 
taip ir sudrebino tėvų, mokytojų ir piktų vel-

Dievas moko Gailutį 

nių (Eriko, Justino, Patriko, Roberto, Rapolo, 
Manto ir Kamilės) širdis. O jaunasis kipšiukas 
(Jonas K. ), pasiprašęs angelo jį išlaisvinti, vė
liau net piktumu ir karšta ugnimi norėjo iš jo 
sparnus atimti. Apsvilo Gailučio sparnai, o ki
tiems angelams (Silvija, Julija) teko ilgai tvars
tyti Gailučio žaizdas. Nuskambėjo pamokan
tys Dievo (Romas) žodžiai, kad pasaulyje 
visada buvo ir bus dvi gyvenimo pusės, vienoje 
- sąžinė, dora, geri darbai, mokslas ir kitoje -
melas, niekšybės. Bet šventą Kalėdų dieną 
velniai gali susidraugauti su angelais, juk kiek
vieno vaiko širdyje gėrio, sąžinės, gerų darbų 
tikrai daug. Tuo pat metu skambėjo Julijos at
liekamas kūrinys pianinu. 

Po spektakliuko tėvai su vaikais pasida
lino į tris grupeles ir lipdė, dekoravo, margino 
Kalėdų senelio roges, skanią eglutę ar paslap
tingą pasakų namelį. Tėveliai beveik tapo vai
kais, laižydami cukraus pudros išterliotus 
pirštus ar nusilauždami imbierinio sausai
niuko gabalėlį, tarsi trumpam sugrįžo į vai
kystę ... 

Aida Labanauskienė, 
Kalgario Vytauto Didžiojo lit. m-los vadovė 

Susiorganizavo Estijos 
lietuvių jaunimas 

Šių metų pradžioje per savo eilinį susibū
rimą Estijos lietuvių jaunimas nutarė oficialiai 
sudaryti jaunimo sąjungą. 2009-ųjų metų 
sausio 15 dieną buvo užregistruota Estijos lie
tuvių jaunimo sąjunga. 

Estijos jaunimas jau kai kurį laiką būriuo
davosi, aktyviau nuo 2005-ųjų metų, kai buvo 
užmegzti ryšiai ir su kitu Europos lietuvių jau
nimu. Didžioji dalis Estijoje gyvenančio lietu
vių jaunimo - tai iš mišrių šeimų kilę antros, 
rečiau trečios kartos lietuviai, kurių gimtoji 
kalba nebe lietuvių, tačiau dažniausiai lietuviš
kai susišnekama. Pastaraisias metais nemažai 
prisidėjo "naujo jauno kraujo", t.y. į Estiją dėl 
darbo, o taip pat dėl šeimyninių santykių atva
žiavęs lietuvių jaunimas. Vietiniai jauni lietu
viai reiškiasi ir bendrauja daugiausia per kul
tūrinius susibūrimus, taip pat veda Talino šeš
tadieninę lituanistinę mokyklėlę, ugdydami 
naują jaunimo kartą. 

2009-ieji metai atnešė Estijos lietuviams 
naujų vėjų, suplazdėjusių sąjungos burėse. Tai 
įkvėpė jaunimą įkurti oficialią organizaciją. 
Sąjungos statusas - nepelno organizacija. 
Kaip ir kitose Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gose, Estijos lietuvių jaunimo sąjungos nariais 
gali būti 16-35 amžiaus jaunimas. Sąjungos 
pirmininke buvo išrinkta Laima Kirsimaa. Į 
organizacijos valdybą įeina Paulius Martin
kus, Aneta Guzaitė ir Laima Kirsimaa. Val
dyba (ir pirmininkas) išrenkami vieneriems 
metams. 

Estijos lietuvių jaunimo sąjungos arti
miausi didesni įvykiai - tai, kartu su Lietuvos 
ambasada Estijoje, Vasario 16-osios minėji
mas, Užgavėnių bei Motinos dienų šventimas, 
fizinis ir dvasinis pasiruošimas Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėms ir, be abejo, pirmam 
Estijoje vykstančiam Europos lietuvių jau
nimo sąskrydžiui 2009-ųjų metų liepos mėnesį. 

Inf. 

Estijos lietuvių jaunimas 
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BRANGIAI DRAUGEI 

AtA 
MARYfEI VASILIAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą GIEDRĘ 
bei visus artimuosius ir jungiamės maldoje -

Jonas, Elena, Aušnz ir Rasa Matulaičia~ 
Kalifornija 

AtA 
ANTANUI GRIGUČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią užuojauUĮjo dukrai, mūsų draugijos 
narei IRENAI PEČIULIENEI, jos vyrui VYTAUTUI, 
giminėms bei artimiesiems -

KLKM dr-jos Anapilio skyrius 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;--tų"1....';;:;„„~„,l}-.~· J_~<.::::::-..._,~-

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

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

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
kffJlia ted 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

> visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 

komercinės, gyvybės 

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 

Jūsų reikmėms 

>dėmesingas patamavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

~<ES 1'1\ l ~l Ja\ S 
ART S"fUDtO 

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

+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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

kampinis "cond~um" 
su dviem gal.-~;tomis, 
kas lab~~ pasitalko. 
Penkl~·inučių nuotolis 
nue požeminio. Geras 
Ontarlo ežero vaizdas. 
Nauja kaina $259,900. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

Netekus ilgametės veikėjos 
Montrealyje, QC, š.m. sausio 23 d. savo ilgą ir darbingą gyvenimą užbaigė 

a.a. dr. VITAWA KUDIRKAITĖ-GIRIŪNIENĖ LITVINIENĖ 

Dr. V. Giriūnienė gimė Lietuvoje, Amb- Montrealį 1952 m., kur gimė sūnus Linas. 
rasų kaime, prie Pilviškio. Užaugo su 4 sese- Nuo pat įsisteigimo 1952 m. buvo aktyvi Ka
rimis. Baigė Saulės mokytojų seminariją ir nados lietuvių katalikių moterų draugijos 
mokytojavo keletą metų. Paskui nutarė studi- Montrealio skyriaus narė, 1955-1957 m. buvo 
juoti odontologiją Kaune. _.„. KLKM dr-jos centro valdy-
Buvo veikli ateitininkė lietu- bos pirmininkė. 
voje ir Kanadoje. Saulės se- Tuo metu jos rūpesčiu buvo 
minarijoje priklausė at-kų atkurtas Lietuvoje ėjęs žur-
kuopos valdyba41932 metais nalasMoterir. Kanada, kaip ir 
buvo net nuteista 6 savaitėm Anglija, nepripažino jos dip-
arešto už veiklą. Vėliau buvo lomų. Su dviem mažais vai-
studentų medikų at-kų kor- kučiais ir mažai mokėdama 
paracijos "Gaja" aktyvi narė. anglų kalbos 1956 m. įstojo i 
1936-37 m. mergaičių Gran- McGill universitetą. Po 4 
dies pirmininkė. Baigė studi- sunkių metų vėl įsigijo dantų 
jas 1939 m. ir pradėjo savo gydytojos teises. Išdirbo 27 
praktiką Plungėje. Po to dir- metus. 
bo Kaune Sveikatos ministe- Susituokė su antru vyru 
rijoje kaip odontologijos skyriaus vedėja. 1944 Vytautu Litvinu, jaunystės klasės draugu. 
m. pasitraukė į Vokietiją. Tun susituokė su La- Kaip pensininkė dar džiaugėsi gyvenimu 22 
du Giriūnu, su kuriuo gyveno iki jo mirties metus savo namuose. 
1977 m. 194 7 m. jie išvyko į Angliją, kur gimė Kol akys dar buvo geros ir sveikata leido, 
sūnus Ladas. Giriūnų šeima emigravo i ateidavo į Šv. Kazimiero šventovę. VL 

Kanados lietuvią fondas 
2008-sius metus užbaigė su
laukdamas $11,325 įnašų per 
paskutintiį metų ketvirtį nuo 
spalio 1-sios iki gruodžio 31-
sios dienos. SpalĮ dr. V.W. Kadis 
inešė i KL fondą dar $7 ,000 tuo 
viršydamas $50,000 ribą atski
rame V. Kadžio vardo fonde, 
kurio pajamos bus skiriamos 
studentų stipendijoms Lietuvo
je; Otavos choras "Arija" tapo 
Fondo nariu inešdamas $100 
auką; B. Malloy skyrė $25 auką 
a.a. Pr. Sakalo atminimui Lap
kritj V. Poškaitis skyrė beveik 
metine auka tapusius $1,000; 

Gruodi, mirus a.a. V. Salrui 

l KLF :ZINIOS 
Hamiltone, po $20 jo atmini
mui skyrė: P. Armonas, Z. čeč
kauskas, D. Gutauskas, D. ir M. 
Jonikas, J. Krištolaitis, P. Pranc
kevičius, A ir K. Žilvytis. A ir 
K. Žilvytis taip pat paaukojo 
$20 a.a. M. Gujienės atmi
nimui. Ham.iltono kredito ko
operatyvas TALKA paskyrė 
metinę $1,500 auką; A Arelis, 
St. Kareckas ir V. Bumbulis
White kiekvienas paskyrė po 
$500. Visiems aukotojams šį 
metų ketvirtį, o taip pat ir vi
siems aukojusiems Kanados lie
tuvių fondui per visus metus 
nuoširdžiai dėkojame. 

Per tą patį laikotarpį Fondas 

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Po sunkios ligos Medelis žadėjo išeiti į pensiją. Net nebesiskel
biau! Aktyviai klientų neieškoj au. Deja, Jūs neleidžiate-vis te
beskambinate jvairiais kel ionių reikalais. N egi atsisakysi - dar 
vis patariu, paieškau, paruošiu! O jei galiu paruošti vienam ar 
penkiem - galiu paruošti ir dešimčiai ar penkiasdešimčiai ! Taigi 
-skelbiuosiu vėl -skambinkite! Mano kainos dar vis geriausios! 
Šiais kompiuterių laikais būtų geriausia, jeigu J nternete, ar kitu 
būdu, Jūs pasiieškotumėte sau geriausias datas, tinkamiausioj e 
oro linijoje už Jums geriausią kainą ir tada leistumėte man gauti 
Jums dar geresnę kainą . L abai paprasta! 

Skambinkite tiesiai man pačiam, arba, ma11<;s nepagaunant, 
poniai Wiolai - angliškai arba lenkiškai - telefonu 416-531-
BLlO. Pasakykite, kad esate mano klientai - ji Jums pritaikys 
mano normaliai duodamas nuolaidas. GERO KELIO! 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

l 
išmokėjo jau anksčiau paskirtą 
finansinę paramą įvairioms lietu
viškoms organizacijoms Kana
doje: $7,500 Tėviškės iiburiams 
(įskaityta $871 iš p.p. Kantautų 
fondo); $6,150 Turonto "Ginta
ro" ansambliui; $6,000 jaunimo 
chorui "Gintarėliai"; $5,000 
teatto studijai "žalios lankos"; 
$4,600 Mažosios Lietuvos fon
dui; $3,450 Hamiltono "Gyva
taro" ansambliui; $3,000 Suval
kų krašto lietuvių išeivijoje 
sambūriui; $2,000 Kanados lie
tuvių žurnalistų sąjungai; 
$2,000 Kanados lietuvių jau
nimo sąjungai; $2,000 Otavos 
chorui "Arija"; $1,000 lietuvių 
klubui "Santaka"; 28-iems Ka
nados lietuvių studentams iš
mokėta $14,200 stipendijų. 

Pranešame Kanados lietu· 
vių bendruomenei, kad jau yra 
paruošti nauji blankai skirti ir 
labdaringoms, ir nelabdarin
goms organizacijoms, norin
čioms gauti Kanados lietuvių 
fondo finansinės paramos. 
Blankus galima gauti raštinėje 
arba skambinant telefonu 416 
889-5531 darbo valandomis, o 
taip pat .kreipiantis elektroniniu 
paštu. Užpildyti blankai turi 
pasiekti fondo raštinę ne vėliau 
kovo 15 dienos. Studentams, 
norintiems gauti stipendijas, 
nauji blankai taip pat jau yra 
paruošti ir galima jų gauti tuo 
pačiu būdu. Stipendijų prašy
mai turi pasiekti raštinę iki 
gegužės 31 dienos. Inf. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pD.u keliaųjantiems i uf.sienĮ Ir 
attybtaatiems į Kanadą. Skam
bildi Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

ATLIEKAME visos 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 CONSTRUC110N. At
lidm staliaus, '1idaus sienų ( dry· 
wall), dalymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plum.bing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 



ŠILUVOS M. MARUOS JUBILIEJAUS 
KANADOJE KOMITETO 

FINANSINĖ APYSKAITA 
2009 m. sausio 31 d. 

PAJAMOS 
lietuviškų institucijų bei organizacijų aukos 
Paskirų žmonių aukos 
Iš viso 
IŠLAIDOS 
Išlaidos, surištos su Jubiliejaus šventimu 

PO ŠVENČIŲ LIKO 
Perduota arkiv. S. Tumkevičiui, SJ, 
dėl Šiluvos sabalinės erdvės darbų 

LIKUTIS• 

4727.03 
41,090.19 
4S,817.22 

17,379.19 

28,438.03 

25,000.00 

3,438.03 
*likutis bus panaudojamas uz"baigimo darbams: 
- suduymui ir persiuntimui Šiluvon albumų su švenčių aprašy
mais, nuotraukomis ir dalyvių parašais; 
- pagaminimui Šiluvos muziejui sieninių lentelių su Kanados 
švenčių vietovių kalendoriumi ir stambesnių aukotojų pa
vardėmis. 
Po šių užbaigimo darbų likusieji pinigai taip pat bus persiųsti 
Šiluvon. 
Nuoškdliai dik.ojame visiems Kanados lietuviams, kurie 
taJp dosniai rėmi iį jublliejq ir dalyvavo savo apylinkių šven
tėse ir bendrose išldlmse. 
Antanas Samsonas - pirm. 'lrytautas Bireta -posėdžių &elcmorius 
Regina ChOTomanskytė - vicepirm. lu<aas Karosiejw - narys 
Kun. JYtauta8 Stalkevilius - ild. Birutė Sarnsonienė - narė 

Dr. Judita ČUplinskWrė -programų koordinatorė 
Prel Jonas Stalkevitius - atst. spaudai 

Muzikos studija ""''· "'!) 1 ' " 
(meno vadove l. BERES) VtllaeQ. /\;napJCO~ 
KVIEČIA Į KONCERTĄ 11~it111~s IH~aailu/' 

2009 m. vasario 28, šeštadienį, 7 v. v. 
Humbercrest United Church (16 Baby Point Rd., Toronto) 

Proaramole: Bethoveno, Skrlablno, Bramso kūriniai 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ec1ion Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

KR E IPIMASIS 
Kanados lietuvių fondas šiais metais ruošiasi įkurti interneto 
tinklalapį lietuvių įr anglų kalbomis. Tinklalapis turi būti su
kurtas pagal šių laikų technologijos standartus ir saugus jo nau
dotojams. Todėl Fondas kreipiasi i visus specialistus, dirban
čius ar turinčius kvalifikacijų interneto tinklalapių kūrimo ir 
priežiūros srityje, ir prašo atsiliepti išį kreipimąsi. 

Prašome siųsti asmen ines ar bendrovės kvalifikacijas interneto 
tinklalapių kūrimo ir priežiūros srityje Fondo raštinėn ne vė
liau kaip penktadienį, vasario 27 d. 

Gauti atsiliepimai bus perduoti specialiam Fondo tarybos ko
mitetui, atsakingam už interneto tinklalapio projekto įgyven
dinimą. Atrinkti kandidatai bus pakviesti pateikti Fondui 
tinklalapio įkūrimo ir priežiūros projekto įkainavimą (project 
proposal) pagal pateiktas Fondo specifikacijas ir gaires (terms 
ofreference). 

T inklalapio kūr imo projekto pradžia numatyta š.m. balandžio 
mėnesį. 
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"PARAMA" MALONIAI PRANEŠA, 
kad užbaigus 2008 metus su geru pelnu, 

valdyba išmokėjo savo nariams 

800,000 
KAIP PAPILDOMŲ PALŪKANŲ TAUPYTOJAMS 

AR SUGRĄŽINTŲ PALŪKANŲ 

SKOLININKAMS 

Pinigai tiesiog pervesti į einamas narių sąskaitas 2009 m. vasario 3 d. 

"PARAMA " RŪPINASI SAVO NARIAIS 

ff:M VALDYBA 

PARAMA 

Tradicinis užgavėnių Įėjimas -
$25.00 
(vakarienė su vynu) 

Įvairi ir 

vasario 24, antradienį, 7 val. vakaro 
Toronto Lietuvių Namuose 

įdomi meninė 

programa. 

Turtinga 

loterija 

Visus dalyvauti maloniai kviečia Mažosios Lietuvos moterų dr-ja 

/~ švęsda~: 9~:ąją Lietuvos Nepriklausomy.bės sukaktį, 
~ _ ma~oniai kviečiame visus dalyvauti 

VASARIO SESIOLIKTOSIOS MINEJIME 
š.m. vasario 22, sekmadienį, 4 v.p.p. 

ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE (2185 Stavebank Rd ., Mississauga, ON) 

DALYVAUS ir KALBĖS: 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje 

J.E. GINTĖ DAMUŠYTĖ 
paskaitininkas 

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ 

Programos vedėja 
aktorė iš Lietuvos 

VIRGINIJA 

KOCHANSKYTĖ 

PROGRAMOS ATLIKĖJAI: 

HIMNAI - Daiva Paškauskaitė, 
Toronto lietuvių tautinių 
šokių grupė "Gintaras", 

kapela "Sūduva" 

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba 
www.torontolietuviai.org adm.torontolietuviai@yahoo.ca 

T.ĖJ!IŠKĖS bBURIŲ interneto tfnklalapi1 mtcyzib.mm laukia jūsq apsilaDkylllo. Juae rasite 
naudingo• infonnacijos apie prenWDenltu, 1kelhilau1 ir pu. 'lllip pat plėsite puiskaityti limi 
savaitės numerio 15 ir 16 psL K.aame siųsti ano putab81 elektroniniu paltu- tcgl11@DM'lsmm 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Toronte mirė ir vasario 4 
d. iš ~ietuvos kankinių šven
tovės Sv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Eugenijus Stun
guris, 89 m. amžiaus. 

• Gauta žinia, kad Punske 
mirė a.a. Juozas Venslauskas, 
79 m. amžiaus, brolis mūsų pa
rapijos choristo Kazimiero Vens
la usko ir dėdė mūsų parapi
jiečių Aldonos Remesat ir Bi
rutės Vilkelienės. Velionis lai
dojamas Punske vasario 9 d. Lie
tuvos kankinių šventovėje gedu
linės Mišios už a.a. Juozą Vens
lauską aukojamos vasario 9, pir
madienį, 6.30 v.v. 

• Praeitų metų aukų pakvi
tavimus atleidimui nuo valsty
binių mokesčių (Income Tax) 
dar galima atsiimti ateinantį 
sekmadienį parapijos salėje. 
Juos prižiūri Juozas Karasiejus. 
Neatsiėmusiems pakvitavimai 
bus vėliau išsiuntinėjami paštu. 

• Mokyklinis autobusas į 
Vasario 16-osios minėjimą Ana
pilyje važiuos nuo "Vilniaus rū
mų" 2.30 v.p.p. ir nuo Prisikė
limo parapijos paims keleivius 
3 v.p.p. Atgal po minėjimo au
tobusas išvažiuos 7 v.v. 

• Wasaga Beach LB apy
linkė rengia Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 20, penktad., 
2 v.p.p. Gerojo Ganytojo misi
jos salėje. Pagrindinė kalbėtoja 
bus Lietuvos ambasadorė Ka
nadai Gintė Damušytė. Prog
ramą pavadinimu "Ieva Simo
naityte buvau" atliks aktorė iš 
Lietuv~s Virginija Kochanskytė. 

• Siais metais mūsų šven
tovėse Gav~nios susikaupimus 
ves Kauno Sv. Vincento Paulie
čio (Petrašiūnų) parapijos kle
bonas kun. Gintaras Vincentas 
Tamošauskas, OFM Cap. 

• Gavėnios susikaupimo 
Lietuvos kankinių šventovėje 
dienų tvarka: kovo 6, penktad., 
11 v.r. Mišios su pamokslu; kovo 
7, šeštad., 11 v.r. ir 6 v.v. Mišios 
su pamokslu; kovo 8, sekmad., 
Mišios ir pamokslai įprasta sek
madienio tvarka. Išpažinčių su
sikaupimo vedėjas klausys kas
dien prieš ir po Mišių. Anapilio 
autobusėlis veš maldininkus 
nuo "Vilniaus rūmų" Anapilin 
penktadienį ir šeštadienį 10.30 
v.r. ir atgal parveš po susikau
pimo pamaldų. Sekmadienį au
tobusėlis veš maldininkus įpras
ta sekmadienio tvarka. 

• yavėnios susikaupimas 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
bus kovo 8, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
ir po Mišių. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach Gerojo Ganyto
jo šventovėje bus kovo 10, ant
radienį, 1 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. 

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

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

• Mišios vasario 15, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Adą Poš
kaitienę ir šeimos mirusius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasario 15, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Rūtą 
yaškevičiūtę-Stankienę; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje vasa
rio 14, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Mečislovą Norkų. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Vasario 8 per 10.45 v.r. 

šv. Mišias giedojo "Retkartinis" 
choras, o ateinantį sekmadienį 
bus bendras giedojimas. 

• Praėjusią savaitę mūsų 
parapijoje svečiavosi kun. Vid
mantas Gricius, Šventosios pa
rapijos klebonas, ir kun. mons. 
dr. Arvydas Ramonas, Klaipė
dos universiteto Katechetikos 
katedros vedėjas, sakęs pa
mokslą per šv. Mišias. 

• Alkanų iždas, kuris remia 
sriubos virtuves "Caritas" Kau
ne ir "Betanija" Vilniuje, yra 
labai sumažėjęs. Jei kas žada 
tęsti jau 1993 m. pradėtą al
kanų šelpimo tradiciją, prašo
me tai padaryti ~uo greičiau. 

• Knygutės Zodis tarp mū
sų yra padėtos šventovės prie
angyje. 

• Ryšium su maldos savaite 
už krikščionių vienybę, lietuvių 
ekumeninės pamaldos vyks ko
vo 17, antrad., 7 v.v. mūsų šven
tovėje, o liet. liuteronų Išga
nytojo parapijos šventovėje pa
maldos vyks kovo 22, sekmad. 

• Vasaros stovyklos "Kre
tingos" stovyklavietėje: angliš
kai kalbantiems liet. kilmės vai
kams - liepos 5-18 d.d.; lietu
viškai kalbantiems - liepos 19 -
rugpjūčio 1 d.d. Vadovų skai
čius šiais metais ribotas. Patyrę 
vadovai prašymus turi įteikti iki 
vasario 28 d. adresu: lina@kuli
avas.com. Pirmas vadovų susi
rinkimas vyks kovo mėnesį. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 15: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Veroniką Mikelėnienę - 9 met.; 
10.45 v.r. už a.a. Juozą ir Agotą 
Vainius, už a.a. Juozą Urkį- 2 
met., už a.a. Bočkų šeimos miru
sius; 12.15 v.d. prašant sveikatos. 

Toronto lietuvių pensi
ninkų klubas rengia Vasario 
16-osios minėjimą vasario 16, 
pirmadienį, 12 v.d. , "Vilniaus 
rūmų" trečio aukšto menėje. 
Meninę programą atliks cho
ras "Daina", bus V. Birštono 
paruošti šilti pietūs su vynu. 
Bilietą įsigyti iki vasario 13 d. 
Kaina - $15 asmeniui. Gauna
mi pas W. Strimaitienę 416 
762-7792 arba Z. Barančiu
kienę 416 766-8603. 

Kapinių mašinų vajus 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 

yra naudojamos šios mašinos: 
duobių kasimo mašina, spe
cialiai pritaikytas sniegui valyti, 
žemėms vežti ir kitiems reika
lams sunkvežimis bei žolei 
pjauti traktorius. Be jų būtų 
negalima atlikti įvairių reika
lingų darbų. Bet šios mašinos, 
tarnavusios ilgą laiką, susidėvė
jo, tolesnis jų taisymas pasidarė 
neįmanomas. Reikia naujų ma
šinų, kurių kaina apie 70,000 
dol. Tai didelė finansinė kapi
nėms našta. Todėl kapinių ko
misija nutarė skelbti mašinų 
įsigijimo vajų ir paprašyti dos
nių tautiečių finansinės para
mos. Lietuvių kapinės tarnauja 
Toronto, Hamiltono ir kitų vie
tovių tautiečiams. Šv. Jono lie
tuvių kapinių komisija, atsa
kinga už kapinių administravi
mą ir jų tinkamą išlaikymą, lau
kia iš mielų tautiečių, kaip ir 
anksčjau, palankaus atsiliepi
mo. Cekius rašyti bei aukas 
siųsti šiuo adresu: Šv. Jono lie
tuvių kapinės, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, ON LSC 1 T3. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, vasario 15, 
pamaldos 9.30 v. ryto. 

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas įvyks po pa
maldų vasario 22 d. Lietuvių 
Namų patalpose. 

• Ekumeninės pamaldos 
Prisikėlimo parapijos šventovėje 
įvyks antradienį, kovo 17, 7 v.v. 

• Išganytojo parapijos šven
tovėj e ekumeninės pamaldos 
vyks sekmadienį, kovo 22, 9.30 
v. ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų ir Lab

daros valdybų posėdis vasario 
10 d., 7v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje. 

• Lietuvių Namai ieško tar
nautojų nepilnu laiku renginių 
metu, ir virėjų, valytojų. Kreip
tis į vedėją tel. 416 532-3311. 

Labdaros fondo žinios 
• Besiruošiant Labdaros 

fondo metiniam susirinkimui 
kovo 22 d., Labdaros fondo val
dybos posėdis bus vasario 18 
d., 7 v.v., Slaugos namuose. No
rintieji tapti Labdaros fondo 
nariais prašomi iki vasario 18 
d. įteikti registracijos lapus 
Slaugos namų raštinei. Inf. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vasario 7 d. KLJS-gos na

riai paruošė mūsų mokiniams 
užsiėmimus mokyklos auditori
joje, minint Vasario 16-osios 
šventę. Į Maironio mokyklą at
vyko ir visą rytą praleido su mo
kiniais: Livija Jonaitytė (foto
grafavo ),v Margot Lattanzi ir 
Gintaras Sileika (veidukus gri
mavo), Aras Ruslys (su kitais ke
pė bulvinius blynus mokiniams), 
Tomas Krakauskas, Petras Vai
čiūnas, Audra Kapačinskaitė, 
Danielius Puzeris, Mykolas Ka
maitis, Erikas Kamaitis, Anta
nas Pacevičius ir Aneta Kra
kauskaitė vedė lietuviškus žai
dimus, ratelius, meno valandė
les ir kt. Vaikams buvo linksma 
ir naudinga. 

• Jeigu buvę mokiniai dar 
turi namie Nijolės Jankutės ro
maną Šamo ežero sekliai, , mes 
jį panaudotume- 6 sk. moki
niai šiemet skaito §ią knygą. 

• Vasario 14 d. (Seimos die
na), kovo 14 ir 21 d.d. (pavasario 
atostogos) pamokų nebus. Živ. 

A.a. Vitalius Matulaitis, 
95 m., buvęs ilgametis torontie
tis, vienas iš Prisikėlimo parapi-
jos ir Maironio mokyklos stei
gėjų ir mokyklos mokytojų, 
Bendruomenės bei kitų organi
zacijų veikėjas, spaudos bend
radarbis, Tėviškės žiburių dar
buotojas, tautodailininkas, mi-

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Baltiečių menininkų grupės susirinkimas kviečiamas vasario 
10 d., 7 v.v. Latvių Namuose, Lachine, QC. 

Auksinio amžiaus "Rūtos" klubo valdyba kviečia narius į 
metinį susirinkimą kovo 4, trečiadienį, 12 val. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. 

Tradicinis KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus Velykų 
stalas bus Aušros Vartų parapijos salėje Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 19. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Rekolekcijos mūsų parapijoj įvyks sekmadienį, kovo 1. Ves 

svečias iš Lietuvos. 
Metiniai K.azimierinių pietūs įvyks kovo 1 d., 12.45 v.p.p. 

parapijos salėje. Auka - $25; moksleiviams (10 iki 16 m.) $15. 
Veiks lo!erija. Galima užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti 
Nijolei Sukienei (514 593-6859) ar Alice Skrupskytei (514 257-
6761 ). Kviečiame visus atsilankyti. 

Sv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas įvyko sekma
dienį, vasario 1. Narės ir parapijiečiai atšventė pirmininkės An
toinette Brilvičienės gimtadienį. Narvės užsimokėjo 2009 m. 
draugijos mokestį. Iždininkė Nijolė Sukienė perskaitė 2008 
metų finansinę apyskaitą. Alice Skrupskytė laimėjo loteriją. 
Draugijos valdyba ir narės pradėjo diskusiją, kaip šiemet pami
nėti dr'!.ugijos 90 metų jubiliejų. Kitas susirinkimas - balandžio 
5 d. MZ, VL 

UNIVERSITETO STUDENTŲ DĖMESIUI! 
Montrealio lietuvių kredito unija "LITAS" 

SKELBIA KONKURSĄ 
vienkartinei $2000 stipendijai gauti. 

*** 
Paskutinė šių metų stipendijos prašymo diena 

yra š.m. KOVO 31 D. 
*** 

Stipendijos įteikimas įvyks 2009 m. pavasarį 
kredito unijos "LITAS" metiniame susirinkime. 

*** 
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės 

"LITAS", 1475 rue de Seve, 
Montreal, QC H4E 2A8 

Te/.: 514-766-5827 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 '/lX.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

1 l Tėviškės žiburių 60-metį švę-
rė sausio 21 d. Vilniuje, kur jau • ____ A_U_K_o_s ___ _._ sime balandžio 18, šeštadienį. 
gyveno Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę. Velionis paliko A.a. Gražinos Butkienės Programoje - "Dainavos" an-
žmoną Stefaniją, dukterį Mary- šviesiam atminimui pagerbti samblio vyrų vieneto (vad. D. 
tę su šeima, brolį Joną su šeima Bronė ir Vida Stanius Tėviškės Polikaičio) koncertas Anapilio 
Kalifornijoje, JAV ir kitus gi- žiburiams aukojo $50 (JAV). didžiojoje salėje. Rezervuokite 
mines. Inf. Šviesios atminties a.a. Ma- šią datą! 

Vasario 16-osios minėjimą rijos Gverzdienės vienerių mir- F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\'I 
rengia ir išlaidas dengia KLB ties metinių ir a.a. Antano 
Toronto apylinkės valdyba. Au- Gverzdžio penkerių mirties me
kos bus renkamos parapijose ir tinių sukaktims pagerbti Stasė 
prieš minėjimą. Visuomenės ge- ir Sigitas Zubrickai Tėviškės ži
ranoriškumas ir aukos bus įver- buriams aukojo $30. 
tintos, bus išduodami pakvi
tavimai dėl mokesčių atleidimo. 

KLB Toronto apylinkė rū
pinasi ir transportu į minėjimą. 
Autobusas išvyksta: iš "Vilnius 
Manor" 2.30 v.p.p.; iš Prisikėli
mo parap. - 3 v.p.p.; parveža 
atgal - 7 v.v. Norintieji prašomi 
užsiregistruoti tų įstaigų rašti
nėse. Inf. 

Užjausdami Ireną Pečiu
lienę, kuri atostogaudama suži
nojo, kad jos tėvelis a.a. Anta
nas Grigutis mirė Suvalkų tri
kampyje, Lenkijoje, bendra
keleiviai Danutė J onikienė, 
Stela ir Juozas Miškiniai, Fran
ces Povilauskienė, Alina ir 
Kazys Žilvyčiai Tėviškės žibu
riams aukojo $30. 

LTD. CONSTRUCTIO 

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 




