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Kuriai praeičiai - valio? 
Po nepriklausomybės atstatymo tuoj pat stipresnis dė

mesys krypo į tolimąją Lietuvos praeitį. Ir valstybės vadovy
bė, ir istorijos tyrinėtojai, tartum susitarę, staigiu šuoliu 
metėsi į kunigaikščių ir valdovų laikus. 

Y RA pagrindo teigti, kad tai daryta norint pabrėžti 
per šimtmečius išlikusią tautinę savimonę, diegian
čią patriotinius jausmus. Tikėtina, kad tam reikalui 

būtų užtekę ir artimesnės praeities pavyzdžių, tarkim, pir
mosios nepriklausomos Lietuvos, kuri juk buvo tikra patrio
tizmo mokykla. Bet kadangi ji taip neseniai buvo įvardinta 
kaip "buržuazinė", reiškia netikusi, tai netiko statyti čia 
kalbamu pavyzdžiu. Galbūt? Būta patriotizmo ir sovietme
čiu, bet ir tas laikotarpis, labiausiai išskirstęs tautiečius, ne
galėjo būti ta garbinga praeitimi, kurią užsimota rodyti. Už
tat kunigaikščių Lietuva - be priekaištų. Tartum ir atgijo 
kartu su Lietuvos atgimimu, arba bent su pastangomis at
gimti. Nuosprendis atstatyti kadaise rusų sugriautus Valdo
vų rūmus greitai rado pritarimo, kėlė kažkokį pasididžiavi
mą, ir pradėti darbai akivaizdžiai rodė, į kurią praeitį orien
tuojamasi. Žinoma, neprasilenkiant su tiesa, tą tolimąją 
garbingą praeitį tenka ir teks dalintis su kitais - gudais, 
lenkais, net ukrainiečiais. Ar tai nemenkina šiuolaikinėmis 
akimis matomo patriotizmo, klausimas svarstytinas. Dėme
sys į tolimąją praeitį, nori ar ne, veda mus ir į unijinę Lietu
vos-Lenkijos valstybę, dabar vadinamąją Abiejų Tautų res
publiką, kuri vargu ar galėtų būti gerai vertinama grynai 
mūsų tautos atžvilgiu? Liublino unijos (1569) Akte sakinys, 
kad "susijungė į vieną tautą ir vieną valstybę" (LE XVI t., 
335 psl.) nuskamba disonansu, nes kaipgi sutarčių parašais 
taip imsi ir suliesi dvi tautas į vieną? ... 
V ITO niekada nebuvo. Susijungė ne tautos Uos išliko 

S atskiros iki šių dienų), bet didžioji dalis bajorijos, ir tai 
lietuvių nenaudai. Unija suteikė teisėtą, formalią pra

džią Lietuvos lenkinimui. Jei viena tauta, tai ir viena kalba; 
jei viena kalba, dargi ir ta pati religija, panašūs papročiai, 
maždaug vienodas gyvenimo būdas - kas belieka skirtingo, 
galinčio liudyti tautos tapatumą? Gal kokie nežymūs pro
vinciniai trupinėliai? Remiantis šia Akte paskelbtąja dalimi 
lenkai lyg ir gavo laisvas rankas, net paskatinimą ar misiją 
skverbtis į Lietuvą su kultūra, kalba, raštija. Lenkų kalba 
tapo Abiejų Tautų unijine kalba. Be jos nebebuvo įmanoma 
jokia apšvieta, pakėlimai į aukštesnį gyvenimo lygį, išsi
mokslinimas ar net tarpusavis bendravimas. Nė vienas len
kas nesimokė lietuvių kalbos, išskyrus gal vieną kitą moksli
ninką. Lenkinimui lengvai pasidavusi didelė Lietuvos bajo
rijos dalis padarė pradžią atviram lietuvybės žlugdymui. 
Taipgi ir per tikėjimo praktiką tolydžio plaikstėsi demonst
ratyvus lenkiškumas, daugelį žmonių painiojęs nebenatūra
liu dvylipumu, kaip ir poeto Adomo Mickevičiaus apibūdin
tu - gimimu lietuvis, tautybės lenkų. Laikas svajones ir ne
natūralius darinius išblaškė ir sunaikino. Dingo ir ta bendro
ji valstybė. Kiekviena tauta nuėjo savais keliais, o tai itin iš
ryškėjo 1918 metais. J. Pilsudskio bandymai grįžti į uniją 
baigėsi nusiraminimu, įsikišus tarptautinei diplomatijai. O 
Vilniaus praradimas būdavo liūdnai minimas kiekvieną 
spalio 9-ąją. Ši diena neturėtų būti nė šiandien užmiršta, 
kaip įspėjantis ženklas vertinant parašus po sutartimis. Ne
tolimąją praeitį primirštant, tolimąją pagarbinant, geri šių 
dienų kaimyniniai santykiai, ta daugiau kaip 200 metų tesė
ta bendra valstybinė istorija šiandien tartum mus ir toliau 
kažkaip jungia. Tačiau kai kada naudinga šito per daug ne
pabrėžti, nes savo valstybės ~teitį turėtume kurti be is
toriškai politinės romantikos. CS 

v • 

Siame numeryje 
Kad subrendę vaisiai nebūtų prarasti-2,10 psl. 

"Draugo" šimtmečio jubiliejus - 4 psl. 
PLB atstovė Lietuvoje - 7 psl 

In Memoriam: Slava Žiemelytė - 8 psl. 
Kviečia Europos filmų festivalis - 9 psl. 
Kai atsidarė durys į Lietuvą ... - l O psl. 
Prisikėlimo parapijos vakaronė - 11 psl. 

Draugystės saitai tarp Lietuvos ir Vokietijos - 13 psl. 

Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Kauno arkikatedra-bazilika 

Gynyba, euras, pilietybė ir 
teisėsauga - 11 

Tęsinys pokalbio su prof. V. Landsbergiu Čikagoje, spalio 17 d. 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

ES valdymas 

Po diskusijų apie NATO 
ir ES naudą Lietuvai pereita į 
valstybių teisių ES sudėtyje 
temą. L. Rugienienė citavo 
Čekijos prezidento Klaus iš
sakytą rūpestį, jog esant ES
oje, Briuselis perima vis dau
giau tos valstybės teisių, ir 
klausė ar Baltijos kraštai irgi 
praranda savo teises? O antra 
- jei bus priimta ES konstitu
cija, kuo ji skirsis nuo tradici
nių valstybinių konstitucijų? 
V. Landsbergis atsakė, kad 
prieš metus tai iškilo kaip Vo
kietijos problema. Mažesnis 
negu 50% sprendimų skaičius 
dar priimamas Bundestage. 
Didesnė pusė - tai Europos 
parlamento sprendimai, Bun
destagas juos tik perrašo į sa
vo įstatymų sistemą. Tas pats 
Lietuvoje ir kitų mažesnių ša
lių atžvilgiu. Jos tai priima 
kaip faktinį vyksmą, kuris kyla 
ir iš įsipareigojimo ES-gai. 
Labai reikšmingas yra Vokie
tijos konstitucinio teismo 
sprendimas dėl Lisabonos su
tarties, kur nagrinėta, ar ji pa
žeidžia Vokietijos suverenite
tą. Išlyga suformuota: vis 
dėlto Vokietijos konstitucija 
ir Bundestagas turi turėti žodį 

ir gali ne kiekvieną dalyką pri
imti, kuris ateina kaip Euro
pos sprendimas. Visi dar turės 
pagalvoti, svarstyti balansą 
suverenių valstybės sprendi
mų ir europinių sprendimų. 

ES valdymas vyks pagal 
Lisabonos sutartį, kuri yra 
konstitucijos variantas, įve
dant labiau centralizuotas ins
titucijas ir pareigybes, pavyz
džiui, visai kadencijai renka
mas prezidentas, kuris nėra 
galva vykdomosios valdžios, 
bet organizatorius. Taip pat 
Europos bendroji užsienio 
politika bus formuojama per 
specialų įgaliotinį - Europos 
URM. Prasidės derinimas, 
bus įtampų ir aiškinimųsi. Ši 
struktūra neatitinka parla
mentinės respublikos princi
pų, kur aukščiausia valdžia 
yra parlamentas, o vyriausY,_bė 
nediktuoja parlamentui. Cia 
vyriausybė yra EK ir vadovų 
taryba, kuri atsiremia į parla
mentą. Ji svarsto ir pritaria, 
kartais nepritaria. Gali tekti 
ginti parlamentinę demokra
tiją. 

Liečiant ES ateitį, V. 
Landsbergio manymu, klausi
mas nėra sustiprėjimo, arba 
išnykimo; gali būti, kad ES tik 
neįgyvendins visų lūkesčių, 
bet gali ir tapti struktūra, kuri 
bus stipri dėl savo vienovės ir 

nepasiduos atskirų valstybių 
tampymui. Pavyzdžiui, Rusija, 
ignoruojanti ES, ketina su Vo
kietija atskirai bendrauti. Ru
sija dvišalėmis sutartimis re
guliuoja energetinį žaliavos 
pirkimą ir stengiasi perimti 
atskirų šalių infrastruktūrą, 

vamzdynus. Norint tam už
kirsti kelią, Rusija turėtų par
duoti energetiką ES-gai, kuri 
turi galimybę skirstyti, dalinti 
ir padaryti jungtis tarp valsty
bių, kad nė viena nebūtų at
skirai užpulta. 

Yra mechanizmų atski
roms šalims ginti savo intere
sus arba priešintis, bet atsi
žvelgiant į narių gausybę, aiš
kino V. Landsbergis, ES galė
tų visą laiką būti vetuojama. 
Tačiau yra ir būdas, kaip įveik
ti veto dviguba dauguma. Gali 
atsirasti pavojų - maišto, slap
tų susitarimų - bet kito kelio 
nėra, reikia stiprinti ir glau
dinti savo poziciją. 

V. Maciūnas paklausė 

apie eurozoną. Ar Lietuva da
bartinę krizę būtų galėjusi 

įveikti, jei būtų buvęs įvestas 
euras? V. Landsbergio nuo
mone, Lietuvos padėtis būtų 
buvusi daug stipresnė ir labiau 
užtikrinta, ir tai galima buvo 
padaryti. Tačiau socialdemok
ratų vyriausybė nusprendė to 

Nukelta į 5-ą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GYYf ruJME 
Speciali teologų komi

sija, kuriai pavesta išaiškinti 
nesutarimus su lefebristais, 
posėdžiavo Vatikane pirmą 
kartą spalio 26 d. LVKžinio
mis Sv. Pijaus X brolija (le
febristai) siekia susilpninti 
Katalikų Bažnyčios įtaką 
Lietuvoje, kunigai kurstomi 
nepasitikėti Šventuoju Tėvu, 
atmesti Vatikano 11 Susirin
kimo nutarimus ir grįžti prie 
tridentinės Bažnyčios nuo
statų. Teologų komisija susi
deda iš Popiežiškosios tary
bos "Ecclesia Dei"ir Šv. Pi
jaus X brolijos atstovų. Su
sitikime buvo įvardyti svar
biausi doktrininio pobūdžio 
klausimai, kurie bus prista
tyti ir aptarti per ateinančius 
mėnesius vyksiančiuose po
kalbiuose. 

IV Pasaulio religijų va
dovų suvažiavimas vyko J e
ruzalėje, baigėsi spalio 22 d. 
Susirinko daugiau kaip 50 
religijų vadovų svarstyti reli
gijų vadovavimo ateitį. Bu
distų, induistų, bahajų, žydų, 
krikščionių, musulmonų ir 
drūzų atstovai suvažiavimo 
dienomis galėjo susipažinti 
su Šv. Žemėj e esančiomis 
šventomis vietomis, su įvai
riomis vietinėmis tikinčiųjų 
bendruomenėmis, bendrauti 
ir melstis, dalytis mintimis. 
Suvažiavime dalyvavo taip 
pat Šv. Žemės katalikų Baž
nyčios vadovai bei kardino
las Jorge Maria Mejia, Šv. 
Romos Bažnyčios archyvis
tas ir bibliotekininkas emeri
tas. Elijo tarpreliginio dialo
go Instituto šūkis yra "dalytis 
išmintimi ir skatinti taiką". 

Don Carlo Gnocchi spa
lio pabaigoje buvo paskelb
tas palaimintuoju. Garsaus 
Italijoje neįgalių mažamečių 
globėjo kun. Carlo Gnocchi 
beatifikacijos byla pradėta 
1987 m. Jis gimė Milano pro
vincijoje 1902 m. Prasidėjus 
11 Pasauliniam karui paly
dėjo į frontą iš mokyklos, 

kurioje dėstė, kariauti pa
šauktus jaunuolius. Karo 
fronte kažkur sovietinėje Ru
sijoje kunigas patyrė jį giliai 
sukrėtusius išgyvenimus, jis 
liko priblokštas kare fiziškai 
sužalotų jaunuolių ir pasi
ryžo taikos metu juos gelbėti 
bei globoti. Jis įsteigė globos 
centrų, kurie išaugo į ištisą 
tinklą globos namų neįga
liems mažamečiams visoje 
Italijoje. Jam rūpėjo neįgalių 
vaikų priežiūra ir visuomenės 
ugdymas rūpintis nekaltų 
mažamečių patiriamo skaus
mo šalinimu. Šiuos uždavi
nius atlieka Don Carlo 1949 
m. įsteigta "Federacija už 
sužalotus mažamečius" ir 
neįgalių vaikų reabilitacija 
besirūpinantis fondas "Pro 
Juventute". Miręs 1956 m. , 
neišvydo paties svarbiausio 
gyvenimo projekto, moder
naus Centro, kuriame būtų 
pritaikyta jo pradėto reabili
tacinio metodo sintezė, įgy
vendinimo. 

Kun. Jonas Petrošius 
mirė Paryžiuje š.m. rugsėjo 8 
d., eidamas 88-uosius metus. 
Gimęs Žvingių parapijoje, 
mokėsi vietos pradžios mo
kykloje, paskui - Švėkšnos ir 
Tauragės gimnazijose. Baigė 
du Telšių kunigų seminarijos 
kursus, o pradėjęs trečią pri
verstinai emigravo į Vakarus. 
Toliau mokėsi Vokietijos 
Tiubingeno ir Prancūzijos 
Strasburgo kunigų semina
rijose. Įšventintas į kunigus, 
beveik visą gyvenimą pra
leido Prancūzijoje. 1987 m. 
Lietuvos krikšto 600 m. ju
biliejaus proga popiežius Jo
nas Paulius 11 kun. Petrošiui, 
lietuvių katalikų Prancūzi
joje ir Belgijoje vadovui, su
teikė garbės prelato vardą. 
Atsisveikinimo pamaldos su 
velioniu vyko Paryžiuje, o 
vykdant jo valią, urna supa
laikais buvo parvežta į Lietu
vą, palaidota Bikavėnų kapi
nėse šalia jo tėvelių. 

Kad subrendę vaisiai nebūtų 
prarasti 

Pirmos Kryžių kalne krikščionių vienybės pamaldos įvyko 2009 m. liepos 26 d., kai Lietuvoje 
buvo švenčiamas 1000-mečio jubiliejus. Šv. Brunono atvykimo į Lietuvą reikšmei skirtą pa
mokslą pasakė Kauno katalikų vysk. augziliaras Jonas Ivanauskas, kreipdamasis: "Jėzaus 
Evangelijos žodžių pakviesti ir pasiųsti esame susirinkę čia, Kryžių kalno papėdėje, ir 
švenčiame Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų. Tai labai brangi mus, visus 
krikščionis suvienijanti šventė, mūsų visų šventė" 

Spalio 15 dieną Romoje 
surengtoje spaudos konferen
cijoje kardinolas Walter Kas
per, Popiežiškosios krikščio
nių vienybės tarybos pirmi
ninkas, pristatė svarbią knygą, 
kurioje apibendrinta ekume
nizmo (krikščionių vienybės) 
pažanga nuo Vatikano 11 susi
rinkimo. Knyga išleista anglų 
kalba, pavadinimu Derliaus 
rinkimas. Pamatiniai krikščio
niško tikėjimo aspektai ekume
niniame dialoge. Sutarimai, 
sutapimai ir skirtumai. 

Pasak kardinolo Kas per, 
jau yra sukaupta 40 metų eku
meninės patirties. Katalikų 
Bažnyčios vedami ekumeni
niai santykiai galėtų būti su
grupuoti į tris sparnus, kurių 
kiekvienas turi savų ypatumų. 
Pirma, tai santykiai su įvairio
mis ortodoksų Bažnyčiomis. 
Antra, santykiai su po Refor
mos gimusiomis bendrijomis 
- liuteronų, reformatų, meto
distų ir anglikonų Bažnyčio
mis. Trečia, santykiai su lais-

vosiomis krikščionių bendrijo
mis - sekminininkais, chariz
mininkais ir kt. 

Knygoje "Derliaus rinki
mas" yra apibendrinami eku
meninių santykių su po Re
formos gimusiomis bendruo
menėmis vaisiai. Žvelgiant į 
praeitį, galima nustebti dėl 
šių vaisių gausos, bent iš dalies 
įveikiant tradicinius ginčus 
bei didžiąsias Reformos isto
rines problemas. Tai yra aiš
kus atsakymas nuomonėms, 
jog ekumenizmas davė mažai 
naudos ar visai jos nedavė. Iš 
kitos pusės, užaugo nauja kar
ta ekumenistų, pasauliečių ir 
dvasininkų, kurie nepatyrė 
ankstesnių pokalbių, ankstes
nių rezultatų. Tačiau ar verta 
vėl viską pradėti nuo nulio? 
Ar anksčiau priimti bendri su
sitarimai ir dokumentai skirti 
tik knygų lentynoms, vienam 
kitam akademiniam straips
niui? Knyga Derliaus rinkimas 
skirta tam, kad subrendę vai
siai nebūtų prarasti. 

Žvelgiant į ateitį reikia 
pastebėti, jog ekumeninio 
dialogo būklė, kaip ir kituose 
žmogiškuose reikaluose, spar
čiai keičiasi. Ekumeninio dia
logo padėtis nebėra ta, kuri 
buvo praėjusio amžiaus šeš
tuoju ar septintuoju dešimt
mečiu, jam tik prasidedant, 
kupinam lengvo entuziazmo. 
Šiandien yra nuovargio, gal
būt kažkiek nusivylimo. Vis 
dėlto dabartinis aiškumas yra 
didesnės brandos požymis, 
tikrovės svorio suvokimas. 
Keičiasi ir ekumeninio dialo
go turinys bei patys dalyviai. 
Tarp jų išlieka nesutarimų, 
atsirado naujų problemų dėl 
etikos, kurių anksčiau nebu
vo. Kaip bebūtų, keturiasde
šimties metų patirtis rodo, jog 
galime džiaugtis artumo re
zultatais, jei tik to nuosekliai 
siekiame. Ši patirtis apibend
rinta knygoje tam, kad taptų 
padrąsinimu ir paskata tęsti 
bendrystės pastangas. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 

Evangelijos procesijoje Kryžių kalne (Šiaulių raj.) liepos 26 d. dalyvavo katalikų, stačiatikių, 
evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, jungtinės metodistų, Tikėjimo žodžio, Šiaulių 
evangelikų baptistų bažnyčių, Lietuvos Biblijos draugijos atstovai. Nuotraukoje: Lietuvos 
evangelikų liuteronų Bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis, stačiatikių kunigas, Kauno kata
likų arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, ir Šiaulių katalikų vysk. Eugenijus Bartulis 
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Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 
kriminologė 

Graži tu mano, brangi Tėvyne, 
Brangi, nes daugel vargų patyrei! 
Neveltui bočiai tave taip gynė, 
Neveltui dainiai plačiai išgyrė! 

Šie žodžiai tinka beveik 
kiekvienai tautai, tačiau ne vi
sos gali pasigirti tokia šlovin
ga, garbinga ir turtinga praei
timi kaip mes, lietuviai! Šlo
vinga, nes tik Lietuva laimėjo 
ilgiausią Europos istorijoje 
karą su kryžiuočiais, užtrukusį 
daugiau kaip 200 metų ir pa
reikalavusį iš tautos milijoną 
vyrų gyvybių. O mūsų tik 3 
milijonai, tačiau sustabdėme 
Vakarų Europos agresiją prieš 
niekuo nenusikaltusias Vidu
rio žemyno tautas. Lietuva su
stabdė ir totorių veržimąsi į 
Europą, - taigi išgelbėjo tau
tas ir valstybes nuo azijinio 
jungo, kurį 200 metų kentėjo 
Rusija. O mes esame šių di
džiavyrių ainiai! 

Na, kuri gi dar valstybė 
žemėje gali pasigirti tokiom 
dvigubom pergalėm ir ne sau 
vienai, o ištisam žemynui? 
Kuri pasaulio valstybė dar gali 
pasididžiuoti tokia išimtina 
garbe, kai nuolatinėse kovose 
su kaimynais tiek iš Vakarų 
(kryžiuo~iais), tiek iš Rytų 
(rusais), Siaurės (švedais) ir iš 
Pietų (totoriais) ne tik pati 
apsigynė, bet ir kaimynus iš
gelbėjo? Ne tik išsaugojo vals
tybingumą, bet ir sukūrė pati
kimą bei saugią karinę siste
mą - pilių grandinę, kariūnų 
organizaciją ir teisinę jų san
tvarką (Kazimiero teisyną, 
Statutus), kurie sudarė prie
laidas iškilti didžiausiai žemy
ne Lietuvos valstybei, tapusiai 
pagrindine galybe Vidurio 
Europoje nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros krantų? Ir mes 
esame šių valstybės vyrų ai
niai! 

Taip, imperijų buvo, pra
dedant Romos ir nebaigiant 
SSSR. Bet jos sugriuvo ir tau
tų atmintyje paliko tik griuvė
siai, n~apykanta ir aukų skaus
mas. Zlugus Lietuvos Didžia
jai kunigaikštystei, Pasauliui 
liko trys nepriklausomos vals
tybės - Lietuva, Gudija ir Uk
raina, kurių ainius sieja bend
ra bočių istorija, kultūra bei 
išsaugota tautinė savimonė ir 
saviraiška. Mūsų bendrą gy
venimą tvirtina dar išlikęs kul
tūrinis paveldas bei lietuviškų 
gynybinių pilių sistema Len
kijoje, Gudijoje, Ukrainoje ir 
Rusijoje, išlikusios šventyklos 
ir dvarai bei lietuviški vieto
vardžiai. Ir mūsų, šio kultū
rinio-istorinio paveldo ainių, 
niekas nevadina okupantais! 

Per ilgą sovietmečio "ge
ležinės uždangos" laikotarpį 
garbinga Lietuvos istorija bu
vo ištrinta ir palikta tik mig
lota mistika apie Vytauto gir
domus arklius Juodojoje jū
roje su vienintele Trakų pilimi 
ežero saloje bei nepaaiškina-

o lVI o 
AINIAI 

ma sėkme Žalgirio mūšyje ... 
Tuo tarpu kelios dešimtys pi
lių, tiek išlikusių, tiek apgriau
tų penkiose dabartinėse vals
tybėse, liudija apie buvusią 
vyraujančią žemyne galybę. 
Išlikę dvarai ir šventyklos ro
do buvusį turtingą kultūrinį 
paveldą. Išlikę teisiniai doku
mentai stebina savo tobulu
mu! Ir mes esame šio istorinio 
paveldo kūrėjų ainiai! 

Galime ir turime pasigirti 
Pasauliui vienu iš 4 seniausių 
universitetų Europoje! Kad 

Dr. Rūta Gajauskaitė 

esame sukūrę pirmąją raketą 
ir antrąją daugiapakopę rake
tą 200 metų anksčiau nei Ciol
kovskis! Galime ir turime pa
sigirti sukūrę pirmąjį Statutą 
ir pirmąją Konstituciją Euro
poje! Galime ir turime pri
minti ES, kad rinkimų teisę 
dar 1918 m. gavo pirmosios 
Lietuvos moterys! Kad vienin
teliai nebuvome SS sudėtyje 
vokiečių okupacijos metu! 
Kad mūsų partizanai vieninte
liai pasaulyje 10 metų kovojo 
su sovietizmu, o tauta juos pa
laikė. Kad mūsų pogrindžio 
spauda fašistų nacių metu vie
nintelių buvo 23 pavadinimų, 
o sovietmečiu partizaninė 
spauda siekė 80 leidinių! Kad 
nuo 1972 metų Lietuva vie
nintelė iš SSSR pavergtų tau
tų leido pogrindinį periodinį 
leidinį Katalikų bažnyčios kro
nika, kuris, pasiekęs užsienį 
buvo verčiamas į 5 kalbas ir 
transliuojamas per radijo sto
tis! 

Kad mes šių garbingų lie
tuvių ainiai pateisinom savo 
bočių šlovingą kelią liudija ir 
faktas, kad vieninteliai pasau
lyje surinkome 5 milijonus pa
rašų, reikalaujančių Lietuvos 
nepriklausomybės. Kad mes 
kartu su latviais ir estais nu
tiesėme Baltijos kelią, šia ne
regėta veikla patvirtindami 
savo laisvės troškimą, tautinės 
valstybės ir garbingos ateities. 
O juk mūsų tik 3 milijonai! 
Esame šiandien gyva mažutė 
valstybė ant Baltijos kranto. 
Praradome jotvingius ir prū
sus, bet išsaugojom valstybę, 
valstybingumą ir patriotišką 
tautą. Tai liudija Vasario 16-
osios akto signatarai, partiza
ninės kovos prieš sovietus de
šimtmetis ir Kovo 11-osios 
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signatarai. 
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymas - tai tik pir
mas žingsnis atkuriant tautos 
namus - valstybingumą - vi
siškai. Tolesni žingsniai išdės
tyti dar 1947 m. paskelbtoje 
"Lietuvių chartoje" bei pri
minti Sąjūdžio programoje: 
tai rūpestis lietuviška šeima, 
lietuviška kalba, tautine kul
tūra, mokslu, tautos istorija. 
Kad lietuviais gimę, lietuviais 
galėtume ir likti, turime žinoti 
savo istoriją ir išsaugoti dar 
išlikusį kultūrinį paveldą. 

Deja, deja: signatarai ne
įvykdė desovietizacijos, todėl 
visose valdžios, ūkinės veiklos 
bei mokslo struktūrose išliko 
okupanto pakalikai - komu
nistai, kagėbistai ir rezervis
tai. O išlikę vykdo tą pačią so
vietinę veiklą, visaip kenkda
mi atsikuriančiai valstybei. 

Cia derėtų padėkoti E. 
Gudavičiui ir A. Bumblauskui 
už fanatiškai aktyvų Lietuvos 
istorijos vulgarizavimą, agre
syvų jos esmės socializavimą 
bei gyvenusių tautų tarpusa
vio santykių demonizavimą, 
nors teisiniai, kultūriniai ir is
toriniai paminklai tvirtina ką 
kitą. O padėkoti verta už tai, 
kad savo ardomuoju Lietuvos 
istorijos interpretavimu pa
piktino patriotinę inteligenti
jos (ne elito) dalį, kuri puolėsi 
gelbėti ką gali nuo dar vis so
vietizmo liga sergančių isto
rikų inkvizicijos. 

A. Liekis - suinventoriza
vo visas istorines žinias, pra
dedant nuo viduramžių (pvz., 
Lietuvos karybą), LKP atsi
skyrimo nuo TSKP ir nebai
giant šios dienos realijomis. Iš 
viso per 19 nepriklausomybės 
metų apdorojo, parašė ir pa
skelbė per 30 knygų. Vertin
giausią knygą šiandienos jau
nimui išspausdino šiemet -
Lietuvos inteligentai - tautos 
laisvės ir pažangos kelyje. Be 
to, A. Liekis išleido 70 knygų 
su bendraautoriais bei 33 kny
gas - kitų istorikų. Iš viso -
133 leidinius! 

Tautine vertybe įvardintas 
disidentas A. Statkevičius, pa
rašęs 20 knygų ne tik apie 
tremtinio vargus ir netektis, 
bet ir komunizmo esmę bei 
prasmę, gal vienintelis išdrįso 
paskelbti sovietų psichiatri
nėse ligoninėse kalintus ir 
vaistais kankintus politinius 
kalinius. P. Cizikas - vienas iš 
tokių psichiatrinės inkvizici
jos aukų - sugebėjo išgelbėti 
ir kitus kalinius bei išjudinti 
Mažosios Lietuvos paveldo 
įtvirtinimą enciklopedijoje bei 
jos genocido išviešinimą. Savo 
įnašą į Lietuvos istorijos gel
bėjimą įdėjo ir Kovo 11-osios 
signatarai: pradėję nuo mažu
čių knygelių apie Lietuvą, nuo 
asmeninių memuarų, šiandien 
nuskambėjo per visą ES su 
trilogija lietuvių-anglų kal
bomis Didžioji Lietuva. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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lld SAVAITE LIETUVOJE 
Vadovų susitikimas 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė ir premjeras And
rius Kubilius spalio 29-30 
d.d. dalyvavo Briuselyje vy
kusiame Europos sąjungos 
(ES) viršūnių susitikime. Ten 
aptarta Bendrijos institucijų 
ateitis, ekonomikos ir kovos 
su klimato kaita klausimai 
bei ES strategija Baltijos 
jūros regionui. Prezidentė 
susitiko su Belgijos karaliu
mi Albertu 11 ir ministeriu 
pirmininku Hermanu Van 
Rompuy, o premjeras daly
va':.o ir tradiciniame Baltijos 
ir Siaurės šalių ministerių 
pirmininkų susitikime. 

Prezidentė pareiškė tvir
tai remianti suskystintų dujų 
gabenimo jūra į Lietuvą pro
jektą, nes toks energijos ap
sirūpinimo šaltinis padidin
tų valstybės energetinį sau
gumą ir būtų spaudimas rin
koms sumažinti kainas. D. 
Grybauskaitė pabrėžė, kad 
suskystintų dujų gabenimas 
jūra yra daug kartų pigesnis 
nei statyti ar investuoti į pas
tovų požeminį terminalą. 
Europos komisijai nuspren
dus finansuoti 50% galimy
bių studijos kainos, greičiau 
sprendimus turi priimti ir 
Lietuva. 

Klimato kaitos kaina 
Premjeras Andrius Ku

bilius prieš ES vadovų susi
tikimą Briuselyje pareiškė, 
jog Lietuva sieks, kad Eu
ropos sąjungos (ES) valsty
bių narių finansinis indėlis 
kovojant su klimato kaita 
priklausytų ne tik nuo sklei
džiamos taršos, bet ir nuo 
valstybių finansinio pajė
gumo. Vyriausybės vadovas 
pabrėžė, kad Lietuvai būtų 
nepriimtinas privalomas rei
kalavimas finansiškai pri
sidėti jau artimiausiu metu. 

Susitarti siekiama prieš 
kitąmet Kopenhagoje vyk
siantį viršūnių susitikimą kli
mato kaitos klausimais, ku
riame dalyvaus ir kitų že
mynų atstovai. Šį pusmetį 
:ęendrijai pirmininkaujanti 
Svedija viliasi, kad susita
rimą dėl kovos su pasauliniu 
atšilimu finansavimo pavyks 
pasiekti ir smarkiai nenu
krypti nuo pažado nuo 2013 
m. kasmet skirti 10 bln. eurų 
(34.5 bln. litų) padėti besi
vystančioms šalims kovoti su 
klimato kaita. 

Sutartis su sajungomis 
Lietuvos vyriausybė spa

lio 28 pasirašė vadinamą Na
cionalinį susitarimą su 12 so
cialinių partnerių - darbda
vių organizacijomis ir kai ku
riomis profesinėmis sąjun
gomis. Sutartį pasirašė prem
jeras, profesinių sąjungų su
sivienijimai: Profesinių są
jungų konfederacija, Darbo 
federacija, profesinė sąjun
ga"Solidarumas", taip pat 
pensininkų sąjunga"Bočiai" 

bei Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga. Ne visi 
šių susivienijimų, pasivadi
nusių centrais, nariai pritarė 
susitarimo pasirašymui. Da
lyvavo Žemės ūkio rūmai, 
Pramonininkų konfedera
cija, Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų draugija, Vers
lo darbdavių konfederacija, 
verslo konfederacija "ICC 
Lietuva" Investuotojų foru
mas, Smulkaus ir vidutinio 
verslo taryba. Susitarime nu
matoma įtvirtinti biurokratų 
aparato mažinimą 10% ki
tais metais, laikinai padidin
ti"Sodros" įmokų tarifą 2%, 
motinystės ir tėvystės pašal
pas apkarpyti dešimtadaliu, 
taip pat skatinti verslą, pelno 
mokestį sumažinant iki 15%. 

Skolins"SODRAI" 
Vyriausybė į finansinę 

bedugnę smunkančiai "Sod
rai" (valstybiniam socialinio 
draudimo fondui) spalio 28 
d. sutiko paskolinti dar 1.025 
bln. litų. Šiemet vyriausybė 
fondui bus paskolinusi iš 
viso 3 bln. litų. Anot finansų 
ministerės Ingridos Šimo
nytės, "Sodros" deficitas yra 
milžiniškas, o paskolinti pi
nigai padės iki šių metų pa
baigos įvykdyti įsipareigo
jimus. Numatoma, kad 
"Sodra" šią, rekordinio dy
džio paskolą pradės gražinti 
2017 m., o baigs - 2019 m. 
Kitais metais, jei seimas 
sutiks su "Sodros" įmokų di
dinimu ir išlaidų mažini
mu,"Sodros" deficitas bus 
apie 2.347 bln. litų. 

Piketai prie prokuratūrų 
Spalio 29 d. vyko de

monstracijos prie Generali
nės prokuratūros Vilniuje, 
piketai prie prokuratūrų vy
~o ir Kaune, Klaipėdoje, 
Siauliuose, Panevėžyje, Aly
tuje bei Telšiuose. Jungtinio 
demokratinio judėjimo (JDJ) 
atstovai teigė siekiantys iš
reikšti nepasitikėjimą Lietu
vos prokuratūra. Piketuoto
jai skambino varpeliu ir kvie
tė prokurorus "keltis ir dirb
ti", laikė plakatus su užra
šais: "Nepasitikime Lietuvos 
prokuratūra, nes ji negina 
viešo intereso, nesikreipia į 
teismą dėl VST, LEO ir kitų 
korupcinių sandorių panai
kinimo!", "Smerkiame teisė
saugą už bylų vilkinimą ir 
abejingumą nukentėjusių 
skundams!", "Prokuratūra 
turi tarnauti Konstitucijai ir 
Tautai, o ne oligarchinei ma
fijai ir politikams!". 

JDJ Vilniaus skyriaus 
pirmininkas Juozas Zilins
kas teigė, kad judėjimo da
lyviai susirinko į taikią de
monstraciją. Jis išreiškė nu
sivylimą prokurorų veiks
mais ir pozicija vadinamojo
je pedofilijos byloje. Jo ma
nymu, atsakomybę už proku
ratūros veiksmus turėtų pri
siimti generalinis prokuro
ras Algimantas Valantinas. 
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RAMŪNĖ SAKALAITĖ· 
JONAITIENĖ 

Artėja metų pabaiga, su 
jais baigsis ir svarbių jubiliejų 
šventimas - tai Lietuvos vardo 
tūkstantmetis ir Čikagoje lei
džiamo dienraščio Draugas 
šimtmetis. Abi sukaktys buvo 
atšvęstos įvairiais renginiais ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje. Šiau
rės Amerikoje itin svarbus bu
vo ilgamečio lietuviškos šei
mos bičiulio - laikraščio gim
tadienis. 

Pirmasis renginys, skirtas 
Draugo šimtmečiui, buvo kon
certas Čikagoje kovo mėnesį, 
kurį atliko Edmundas Seilius 
ir jo žmona Kristina Smailytė 
iš Lietuvos. Gegužės mėnesį
simpoziumas, kuriame kalbė
tojai buvo Stasys Goštautas, 
kun. dr. Kęstutis Ilimakas ir 
Draugo vyriausioji redaktorė 
Dalia Cidzikaitė. Tun pat vyko 
Draugo paroda, kuri dabar 
perkelta į Lietuvą. Liepos 7 d. 
buvo Draugo knygos Draugui 
-100. Už tikėjimą ir lietuvybę 
sutiktuvės Vilniuje. 

Spalio 14 d. Lietuvos mi
nisteris pirmininkas Andrius 
Kubilius Vyriausybės rūmuo
se atidarė jubiliejinę Draugo 
dienraščio istorinę parodą. 
Atidaryme dalyvavo ir savo 
mintimis pasidalino Draugo 
redaktorė, Čikagos Čiurlio
nio galerijos direktorė Laima 
Apanavičienė, Tuutinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
vadovas Arvydas Daunoravi
čius, o Lietuvos valstybinės 
kultūros ir meno premijos 
laureatė Veronika Povilionie
nė palydėjo jubiliejinės paro
dos kelionę po Lietuvą daino
mis, rašė tinklalapis bemardi
nai.lt. 

Parodos lankytojai turėjo 
galimybę pažvelgti į Draugo 
istoriją, prisiminti svarbiau
sius mūsų tautos ir pasaulio 
įvykius. dokumentines pirmų
jų puslapių nuotraukas, pa
matyti, kaip per šimtmetį kei
tėsi dienraščio turinys, išvaiz
da, kalbos kultūra bei svar
biausių naujienų pateikimas 
skaitytojui. "Parodoje ekspo
nuojamuose Draugo pirmuo
siuose puslapiuose - konden
suota šių šimto metų Lietuvos 
istorija", - įspūdžiais dalijosi 
premjeras A Kubilius. 

''Draugo'' 100-mečio jubiliejus 
Visus 100 metų Draugas Krašto valdybos pirmininkė 

buvo ištikimas Lietuvos lais- Joana Kuraitė-Lasienė, JAV 
vės, krikščionybės ir lietuvy- LB pirmininkas Vytautas Ma
bės idealams, rašė apie lietu- ciūnas. Perskaitytas Lietuvos 
vių gyvenimą visame pasau- prezidentės Dalios Gtybaus
lyje. Draugą skaito penkiuose kaitės sveikinimo laiškas. Pa
pasaulio žemynuose gyvenan- dėkota Willowbrook salės sa
tys lietuviai. 1909 m. pradžioje vininkams, Birutei ir Gedimi
Draugas pradėtas leisti savait- nui Jodwalis, nemokamai pa
raščiu, o po kelerių metų tapo aukojusiems patalpas šiam 
dienraščiu, toks jis išliko iki renginiui. Pristatyti kiti svečiai 
šių dienų. Paroda "Draugui - ir bendradarbiai, atvykę kartu 

seną "Draugą". kuriam 100 
metų ... 

Renginio organizatorius 
buvo dr. Jonas Prunskis, ilga
mečio spaudos veikėjo redak
toriaus ir rėmėjo a.a. prelato 
Juozo Prunskio sūnėnas. Jis 
savo sveikinimo žodyje primi
nė, kad nors dabar sunkūs lai
kai visai spaudai, o ypač lietu
viškai spaudai išeivijoje, ar 
nebuvo daug sunkiau tiems, 

Draugo 100-mečio pokylyje Čikagoje spalio 17 d. Stovi (iš k.) rengimo komiteto pirm. dr. Jo
nas Prunskis, KLB pirm. Joana Kuraitė-Lasienė, Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė, 
Lletuvos ambasadorius Audrius Briizga. Sėdi R. Maciūnienė, JAV LB pirm. Vytautas Maciū
nas, garbės svečias prof. Vytautas Landsbergis, dr. T. Prunskieni Ntr. R. Jonaitienis 

100" į Vilnių atkeliavo iš Čiur
lionio galerijos Čikagoje, iš 
Vyriausybės rūmų ji pradės 
kelionę po visą Lietuvą. 

Draugo iškilmingas poky
lis spalio 17 d. išjudino Čika
gos visuomenę į priemiestį 
Willowbrook, kur gražiai iš
puošta salė ir skanus maistas 
laukė 350 svečių, atvykusių 
švęsti įspūdingą sukaktį. Buvo 
rodomos įdomios Draugo pra
eities veiklos skaidrės. Su pa
dėkomis bei linkėjimais dar 
100 metų gyvuoti laikraščio 
leidėjus bei darbuotojus svei
kino Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Audrius Brūzga, Ka
nados lietuvių bendruomenės 

pasidžiaugti Draugo ilgamete 
veikla. žodį tarė Tėvų marijo
nų, ilgus metus globojusių 
Draugo leidybą savo patalpo
se, viršininkas kun. D. Camb
ra. Kalbėjo adv. Saulius Kup
rys, Draugo leidėjų - Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos ta
rybos pirmininkas, kuris pri
statė ir vakaro garbės svečius. 

Sveikino pokylio garbės 
svečias, europarlamentaras 
prof. Vytautas Landsbergis, 
kuris šiltai išsireiškė apie 
Draugo prasmės, vilties ir 
džiaugsmo žiburėlių skleidi
mą, pajuokavo, kad išvyko ke
lionėn į Čikagą sakydamas ko
legoms, jog turintis aplankyti 

kurie buvo tremiami ir .kanki
nami už lietuviško katalikiško 
žodžio puoselėjimą? Padėko
jo visiems, prisidėjusiems prie 
renginio ruošos. 

Įdomi staigmena buvo 
saldusis patiekalas, atneštas 
kiekvienam stalui su degan
čiomis žvakėmis - gimtadie
nio tortas, kuriuo dalijosi prie 
to stalo sėdintys. Ilgi.ausių me
tų sugiedota ir šampano tostas 
pakeltas šio tikrai svarbaus vi
sų Draugo ateičiai, linkint jam 
ištvermės ir geros kloties. 

Kiek.vienam svečiui padė-
ta dovanėlė-su užrašu "Drau
gas" pažymėtas puodelis 
("mug"), kuriame vietoj kavos 

ar arbatos - įvairiomis antraš
tėmis iš istorinių pirmų pus
lapių dienraščio atspausdin
tas lapelis. Viename "Rusija 
palikusi be caro", kitame 
"Lakūnai S. Darius ir S. Girė-
nas užsimušė" ir pan. Tuipgi 
padėtas visiems 60 puslapių 
leidinėlis, kuriame išspaus
dinti sveikinimai, gauti iš įvai
rių vietinių ir iš toliau gyve
nančių asmenų. organizacijų. 
verslininkų bei pareigūnų, ten 
taip pat pateiktas aukotojų 
sąrašas ir renginio komiteto 
narilJ pavardės. 

Sios didelės šventės proga 
išleista knyga - Draugui - 100. 
Už tikėjimą ir lietuvybę. Thi 524 
puslapių leidinys, kurį spau
dai parengė Marija Remienė 
(sudarytoja) ir Audronė Škiu
daitė (redaktorė). Maketą ir 
viršelį paruošė Daumantas 
Girininkas, leidėjai - Lietuvių 
katalikų spaudos draugija ir 
UAB "Baltijos kopija". Knyga 
spausdinta Lietuvoje. Įžangos 
žodis - leidėjų ir Algimanto 
Gečo, kuris tiksliai jį pavadino 
šimtmetį apvainikuojančiu 

leidiniu. 
Turinys suskirstytas į de

vynis skyrius - Draugo istori
jos apybraiža, Kultūrinė ap
linka Draugui gimstant. Mari
jonų vienuolija, Vyriausieji 
Draugo redaktoriai, Draugo 
redaktoriai, Draugas ir kultū
ra, Lietuvių katalikų spaudos 
draugija - Draugo dienraščio 
leidėja, Draugo fondas, Laikas 
ir žmonės. Peržvelgiant šiuos 
skyrius ir poskyrius, nuotrau
kas ir straipsnius, iškyla pa
vardės, vaizdai visų, kuriems 
labiausiai rūpėjo, tiek metų 
išsaugoti Draugą ir jo pras
mingą vaidmenį, puoselėti lie
tuvišką žodį išeivijoje. 

Šimtmečio uždarymui lap
kričio 29 d. įvyks Draugo kny
gos sutiktuvės Lemonte ir .kul
tūrinio priedo redaktorės ra
šytojos Renatos Šerelytės pri
sistatymas Čikagos visuome
nei. Ji pati dalyvaus ir skaitys 
savo kūrybą bei atsakinės į 
klausimus. 

Tulieka išeivijos lietuvių 
Draugui, jos leidėjams, redak
toriams ir darbuotojams nuo
širdžiai padėkoti už darbą ir 
rūpestį minint jo šimtmetį, ir 
palinkėti jam dar šimto! 

AINIAI materialųjį paveldą pačiu akivaiz
džiausiu būdu: nufotografuojant 
kiekvieną pilį, rotušę, šventyklą, rū
mus ar jų griuvėsius. Įvardinant ir 
įvertinant kiek.vieną lietuvišką frag
mentą, vietovardžio pavadinimą ar 
miesto vardą, kad niekam nekiltų 
abejonių, subjektyvių interpretacijų 
ar noro menkinti, kas viduramžiais 
buvo pats didžiausias galingiausias ir 
gražiausias Europoje! 

nęs lietuviu, nupiešė kelis šimtus lie
tuviškų pilių, todėl šiandien galime 
palyginti netgi rastus griuvėsius su 
buvusiais statiniais prieš 150 metų 
bei suskaičiuoti negrąžinamus prara
dimus. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Pirmąją trilogijos dalį iškilmingai 
aptarė Signatarų namuose susirinku
si patriotinė inteligentijos dalis. Pažy
mėtina, kad knygos sutiktuvės vyko 
kaip lemties ženklas, kad Lietuva pe
reina per nežinios ribą ir grįžta į Pa
saulį su visu savo turtu. Bet ir vėl 
puolama tiek iš Rytų paliktomis ne
desovietizuotomis pajėgomis, tiek iš 
Vakarų sorosošinin.k:ų įkurtomis or
ganizacijomis, griaunančiomis tautiš
kumą ir įkyriai peršančiomis globa
lizmo idėjas. 

O mes? Lietuviais esame mes gi-

mę, lietuviais norime ir būt! Ir ne 
vien lietuviais, o ainiais tų didžiavy
rių, kurie prieš 4,000 metų nutiesė 
Gintaro kelią į Mikėnus savo juvely
riniams dirbiniams. Privalome švęsti 
Lietuvos jubiliejų pagal Tucitą, o ne 
Brunoną, minėjusį aisčius. Mes jų ai
niai, kurie po 4,000 metų nutiesė Bal
tijos kelią savo laisvės troškimui pa
skelbti, kurie nuties ir dar vieną kelią 
lietuvių tautos klestėjimui ir aplinki
nių tautų likimui garantuoti. 

Tuuta be savo istorijos - tauta be 
ateities. Buvo ryžtasi ne tik "nupūsti 
dulkes" nuo istorinių knygų, buvo 
nutarta suinventorizuoti visą išlikusį 

Ketverius metus signatarai kartu 
su specialistais važinėjo po buvusią 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
teritoriją ir fiksavo išlikusį mūsų vals
tybės istorinį paveldą. Beje, Didžio
sios Lietuvos pilis jau prieš 150 metų 
buvo mėginta suinventorizuoti jas 
nupiešiant! Tai dailininkas Napo
leonas Orda (1807-1883), save vadi-

Signatarė Birutė Valionytė suor
ganizavo antrąkart 4 metų ekspedici
jas, kad ES supažindintų su Didžiąja 
Lietuva kaip realybe, o didžiavyrių 
lietuvių ainiams - sustiprintų patrio
tinius jausmus, pasididžiavimą savo 
valstybės istorija bei pareiga išsaugoti 
šią garbę ir perduoti ją ateities kar
toms. Du lietuviai - N. Orda ir B. 
Valionytė įamžino Didžiosios Lietu
vos istorinį paveldą, kad akivaizdžiai 
matytų visos tautos mūsų garbingą 
praeitį, mūsų patriotišką dabartį ir 
mūsų ateitį. 



Gynyba, euras, pilietybė ir 
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Atkelta iš 1-mo psl. 

nesiekti. Reikėjo tik nekelti 
kainų, neleisti energetikams 
kelti kainų, kad neatsirastų 
deficitas ir infliacija neper
žengtų leistinos ribos. Buvo 
naiviai manoma, kad "prašy
sim ir priims". O iš tikrųjų rei
kėjo taip padaryti, kad nereik
tų prašyti nuolaidų. 

Opusis pilietybės 
klausimas 

Pradėdamas temą apie 
dvigubą pilietybę V. Maciūnas 
klausė, ar rašant konstitucijos 
nuostatus apie pilietybę nebu
vo gerai apgalvotos pasekmės, 
ar tada esamomis sąlygomis 
išeities nebuvo? 

V. Landsbergis atsakė, jog 
priimant konstituciją, nuosta
ta, kaip ji dabar parašyta, tei
gia, kad niekas negali kartu 
būti Lietuvos respublikos ir 
tuo pačiu metu kitos valstybės 
pilietis, išskyrus tam tikras iš
imtis, kurios paskui buvo pi
lietybės įstatyme surašytos, 
keičiamos, plečiamos ir lyg tai 
nekliuvo. "Paskui ėmė ir už
kliuvo", - tarė profesorius. 
Principas yra vis dėlto teisin
gas, atsižvelgiant i konkrečią 
tuometinę istorinę būklę ir 
apskritai esamą būklę. Yra 
valstybių, kurių piliečiai turi 
net keleta pasų. Yra Izraelis, 
duodantis visišką lengvatą pa
saulio žydams. Mūsų atveju, 
kadangi pilietybė nėra susiju
si su tautybe, Lietuvos pilietis 
yra tas, kuris turi jos pilietybę. 
Atsiranda nereikalingų daly
kų, jei neturime aiškių ribų 
dėl žmonių, kurie turėjo Lie
tuvos pilietybę, kurių vaikai ir 
vaikaičiai turi teisę i pilietybę 
- bet tai viskas telpa i tą išimtį, 
kurią nulėmė okupacija ir 
žmonių pasitraukimas iš Lie
tuvos dėl "forsmažorinių" ap
linkybių. Kas pasitraukė dėl 
pavojaus, neišsižadėjo piliety
bės. Bet pereinant į mūsų lai
kus, kai žmonės išvažiuoja iš 
Lietuvos nevaromi jokios jė
gos ar grėsmės, kad išveš į Si
birą ar pan., įsikuria Vakarų 
šalyse, neplanuoja grįžti į Lie
tuvą, nori įsitvirtinti ir gauti, 
pvz., JAV ar Kanados piliety
bę ir kai gauna - švenčia, su
prantama, kad tuo pačiu atsi
sako Lietuvos pilietybės, nes 
yra tokia įstatyminė tvarka. 
Tui nieko niekas neatėmė, pa
tys atsisakė, tvirtino parla
mentaras. Po to kalbėti, kad 
Lietuva nuskriaudė - tęsė jis, 
- ji nenuskriaudė juk, buvo iš 
anksto žinomos sąlygos. žmo
nės pasirinko. Buvo proble
ma, bet pavyko sureguliuoti. 

J. Kuraitė-Lasienė klausė, 
kaip ilgai turėtų Lietuvos oku
pacijos laikotarpis lemti pilie
tybės klausimą? Ar nebūtų 
svarbesnis tikslas lietuvių tau
tos sutelkimas ir išsaugoji
mas? Jau yra įregistruotas 
naujas projektas, praplečian
tis pilietybės ratą net iki tų, 
kurie išvažiavo po Nepriklau-

somybės paskelbimo. Jau ket
virti metai kalbama apie 
Konstituciją. Ar šiuometinis 
jos suredagavimas turėtų ir 
toliau likti, ar nebūtų galima 
atsižvelgti į 73% gyventojų 
nuomonę, kad priimtina turė
ti du pasus? 

V. Landsbergis atsakė, jog 
esame ne tik lietuviai visame 
pasaulyje - yra ir kitų valsty
bių, kurios turi savo politiką 
ir savo politiką Lietuvos at
žvilgiu. 'Thda reikėjo užbrėžti 
liniją prieš reikalavimus, kad 
kaimynės Rusija arba Lenkija 
gautų privilegiją, jog Lietuvos 

apskritai yra brangus dalykas? 
Ar viskas susiveda į pasą? Juk 
galima važinėti į Lietuvą, gali
ma gyventi neribotai, galima 
daryti verslą - jokių pilietybės 
apribojimų nėra. Thip, yra bal
savimas, yra ėjimas į valdžią -
bet ar daug yra tokių, kurie 
nori eiti į valdžią Lietuvoje? 
Yra jau labai daug turinčių 
balsavimo teisę, bet labai ma
žai jų balsuoja ir dabar. 

Susumuodamas V. Maciū
nas nurodė dvi priežastis dvi
gubos pilietybės nesuteikti: 
tai pavojus, kurį dviguba pilie
tybė sukelia; antra - pavydas: 

Lietuvos amb. Audrius Brūzga, Liuda Rugienienė ir KLB 
pirm. Joana Kuraitė-Lasienė pokalbyje su prof. Vytautu 
Landsbergiu Čikagoje spalio 17 d. Ntr. R. Jonaitienės 

gyventojai galėtų turėti ir Ru
sijos pilietybę, ir Lenkijos pi
lietybę būdami Lietuvos pilie
čiai. Šiandien mes matome, 
kaip gali pasidaryti pavojinga, 
jeigu kur nors yra daug Rusi
jos piliečių, pvz. Kaukaze. 
Būklė nebūtų viliojanti, pro
fesoriaus teigimu. A. Paulaus
kui kadaise kandidatuojant į 
vadovus, pažadėta pakeisti 
Konstituciją su formule, prie
šinga negu dabar, kad kiek
vienas Lietuvos pilietis gali 
būti ir kitos valstybės pilietis. 
Daug kam atrodė, kad tai 
tvarkoj - bet ši formulė yra 
dvišalė- tada kiekvienos kitos 
valstybės pilietis gali būti ir 
Lietuvos pilietis. O dėl kai ku
rių valstybių piliečių didelio 
skaičiaus Lietuvoje, kurie tuo 
pačiu būtų ir Lietuvos pilie
čiai, būtų nepriimtina vien tik 
valstybinio saugumo sumeti
mais. Tie 73% gal nepagalvoja 
apie galimą sudėtingumą. 
Profesorius toliau priminė 
Latvijos pavyzdį, kur vyksta 
spaudimas, kad visi rusai gau
tų Latvijos pilietybę. Latvija 
pamažu leidžia jiems natūrali
zuotis, bet ne masiškai, kas 
galėtų labai pakreipti šalies 
politiką ir jos ateitį. Spaudi
mas vyksta ir kad rusų kalba 
būtų antroji valstybinė kalba, 
tačiau dvi valstybinės kalbos 
yra pasilaidojimas, profeso
riaus žodžiais. Tie dalykai yra 
susiję tarpusavyje. Pakeisti 
taip, kad kiekvienas Lietuvos 
pilietis galėtų būti ir kitos 
valstybės pilietis yra pavojin
ga. Ką laimėsim, klausė kalbė
tojas. Ar tauta sutelkiama 
daugiau per pilietybę ar per 
tėvynės meilę, jeigu ta tėvynė 

"tu turėsi, aš neturiu". Statis
tika įrodo, kad Lietuva keičia 
savo nuomonę. O pavojus aiš
kesnis buvo Gruzijos atveju, 
kai Rusija išnaudojo galimybę 
"savo" piliečius ginti. Gal pi
lietybė galėtų būti įteisinama 
tiems, kurie gimė nepriklau
somoje Lietuvoje ir jų pali
kuonims? Gal jiems galėtų 
būti suteikiama amnestija, V. 
Maciūnas klausė profeso
riaus. 

V. Landsbergio manymu, 
tai būtų piliečių rūšiavimas, 
atidarantis kelią Lietuvai ne
naudingiems, skundžiamiems 
pažeidimams. Ir tai nėra leng
vai suformuluojama, teigė jis. 
Pavyzdžiui, kaip spręsti atve
jus tų, kurie gimė Vilniaus 
krašte, Seinų krašte, ar ten, 
kur buvo teritoriniai pajudėji
mai, kur nepriklausomybė bu
vo paskelbta ne tuo pačiu me
tu? Atsirastų maišaties ir er
zelio. Galima tai spręsti jeigu 
yra gyvybinis dalykas, bet tam 
reik.ia daug energijos, o Lietu
voje yra tiek problemų, kur 
yra reikalingas protas teisi
ninkų, kad būtų neprodukty
vu juos sukišti į ši malimąsi, 
kalbėjo V. Landsbergis. Tuliau 
jis aptarė "tautos" sąvoką, žo
dį, suprantamą nevienareikš
miškai. "Gynėm, kad tauta iš
liktų, būnant tautai - galėjo 
vėl atsirasti valstybė." Negali
ma pasakyti, kad tie, kurie gy
vena, dirba, kovoja už Lietu
vos valstybę, nepriklauso šiai 
tautai, šios žemės visumai. 
Gyvenimas iškelia visokių 
niuansų - kaip tą suprasti? 
Paprastai. 

Nukelta j 14-tą psl. 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Pensijų reformos 
Konservatorių siūlomos 

pensijų reformos nenudžiu
gino dabartinių bei būsimų 
pensininkų. Paskelbti pakei
timai daugiausia skirti fede
racinių įstaigų - oro linijų, 
teleryšių ir geležinkelio tar
nybų pensininkams. Kiek 
svarbesnis pakeitimas -vers
lo įmonėms leidžiama padi
dinti nuo 10 iki 25% vadina
mąjį atsargos fondą. Bank
roto ar kitų sutrikimų atveju 
pensininkams būtų išmoka
mos nesumažintos pensijos. 
Federacinė vyriausybė atsi
sakė priimti punktą, reika
laujantį, kad bankrotuojan
čios įmonės pirmiausia atsi
skaitytų su pensininkais, o 
vėliau su skolintojais. NDP 
vadovas J ack Layton pateikė 
kitą pasiūlymą apie valstybi
nį pensijų draudimą. Pagal 
jo siūlymus reikia padidinti 
pensijų įnašus darbdaviams 
ir apdrausti, kad pensijos bū
tų išsaugotos, net ir paskel
bus įmonei bankrotą. Didi
nant darbdavių įnašus, pa
siekti, kad vidutinė senatvės 
pensija būtų 2,500 dol. Jis 
taip pat siūlo padidinti GIS 
(Guaranteed Income Sup
plement), kad mažiausia mo
kama pensija siektų 1,800 
dol. NDP siūlomi pakeiti
mai valstybės biudžetui kai
nuotų 700 mln. dol. Ministe
ris pirmininkas, vertindamas 
NDP pasiūlymus, sako, kad 
jie valstybei per brangūs ir 
sudėtingi įgyvendinti. 

Kanadoje jau plinta ant
roji HlNl gripo banga. Pra
ėjusią savaite Turonte ir ki
tuose valstybės miestuose 
pradėjo darbą skiepijimo 
centrai, veikiantys svarbiau
siuose viešuosiuose centruo
se. Pirmiausia buvo paskie
pyti sveikatos apsaugos dar
buotojai, dabar skiepijami 
rizikos grupių - mažamečiai 
vaikai, paaugliai, besilau
kiančios kūdikio moterys ir 
vyresni nei 65 m. asmenys. 
Gripas Turonte jau nusinešė 
trylikamečio ledo ritulio žai
dėjo gyvybę, visoje Ontario 
provincijoje mirė dar 30 
žmonių. Skiepai ir asmeninė 
higiena gali užkirsti kelią li
gos plitimui. Kanada iš Aust
ralijos užsakė dar 200,000 
vienetų skiepų besilaukian
čioms moterims. Apklausa 
parodė, kad pusė kanadiečių 
vis abejoja skiepų nauda. 
Sveikatos specialistai pataria 
geriau pasiskiepyti, nei su
sirgti gripu. 

Parlamentui pateiktas 
svarstyti naujas bausmių 
įstatymo projektas. Pagal lig 
šiol galiojančią tvarką ne
agresyvūs nusikaltėliai kalė
jime praleisdavo tik 1/6 dalį 
skirtos bausmės, o pabuvę 
trečdalį teismo skirtojo lai
ko, būtinai turėjo būti išlei
džiami į laisvę. Dabartinia
me projekte siūloma, kad 

bausmės mažinimas teismui 
būtų neprivalomas, nuteista
sis turi šią lengvatą užsitar
nauti geru elgesiu. Nubaus
tasis, o ne teismas privalo 
įrodyti, kad jis nepavojingas 
visuomenei, ir todėl bausmė 
gali būti sumažinta. 

Britų Kolumbijos provin
cijos teismas paskyrė baus
mes 4 asmenims, kurie Pon.zi 
piramidės būdu apgavo in
vestuotojus ir pasisavino jų 
santaupas. Vienam iš jų pa
skirta 8 min. dol. bauda, ki
tiems trims - po 6 min. Jie 
taip pat privalo sugrąžinti 
pasisavintus 26 min. inves
tuotojų pinigus. Gausėjant 
finansinių nusikaltimų, grie
biamasi ne tik teismų, bet ir 
pedagogikos. Pagal JAV pa
tirtį numatyta, kad būsimieji 
verslininkai, gaudami moks
lo baigimo diplomą, duos 
pasižadėjimą būti atsakin
gais už sąžiningą verslą. Prie
saika - ne juridinis veiksmas, 
greičiau moralinis įpareigo
jimas vengti savanaudiško 
pelno vaikymosi, apgavysčių. 
Priesaikos tekste pabrėžia
ma, kad nesąžiningi veiks
mai verslo ir finansų srityse 
visuomenei turi ne tik mate
rialinį, bet ir stiprų psicholo
ginį bei socialinį poveikį. 

Kvebeko Action democ
ratique partija turi naują va
dovą. Juo tapo buvęs moky
tojas ir verslininkas Gilles 
Tuillon. Buvęs partijos vado
vas Mario Dumont atsistaty
dino, paskutiniuose rinkimuo
se partijai laimėjęs provincijos 
parlamente tik 7 vietas. ADQ 
- trečioji pagal populiarumą 
partija provincijoje. 

Pastebėta, kad ir sunk
mečio laikais nemažėja kny
gos skaitytojų dėmesys lite
ratūrai. Daugiau kaip pus
antro šimto rašytojų, vertėjų, 
aktorių, muzikų ir skaityto
jų dalyvavo 30 kartą rengia
mose literatūros dienose Tu
ronte. Knygų skaitytojai šven
tėje galėjo sutikti Nobelio 
premijos laureatą, Turkijos 
rašytoją Orhan Pamuk, John 
Irving, M. Ondaatje ir kt. 
Renginiuose, kurie truko de
šimtį dienų, dalyvavo Mar
garet .Atwood, Alice Munro, 
federacinės liberalų partijos 
vadovas M. lgnatieff. Spe
cialus muzikos ir literatūros 
vakaras buvo skirtas daini
ninkui, gitaristui ir rašytojui 
Paui Quarrington. Knygų 
Whale Music, King Leary, 
Galveston ir The Ravine au
torius, apdovanotas gen. gu
bernatorės literatūros pre
mija, serga paskutinės stadi
jos plaučių vėžiu. Į Kanados 
ir Škotijos literatūros vaka
rus atvyko škotų rašytojai. 
Renginiuose dalyvavo tūks
tančiai literatūros ir knygos 
gerbėjų, galėjusių įsigyti 
mėgstamų knygų su jų auto
rių parašais. SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
GELBĖJIMO SUTARTIS 

Lietuvos susisiekimo 
ministeris Eligijus Masiulis 
ir Lenkijos infrastruktūros 
ministeris Cezaris Grabar
čikas (Cezary Grabarczyk) 
spalio 19 d. pasirašė sutartį, 
numatančią Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimą 
vykdant paieškos ir gelbė
jimo operacijas oro erdvėje, 
vidaus vandenyse, teritori
nėje jūroje ir oro erdvėje 
virš teritorinės jūros. Su
tarta, kad abiejose šalyse 
veikiančios už aviacinę ir 
jūrų paiešką bei gelbėjimą 
atsakingos tarnybos infor
muos viena kitą apie iškilusį 
pavojų žmonių gyvybei ar 
orlaivių avarijas, gavusios 
kitos šalies prašymą suteiks 
visą įmanomą pagalbą, teiks 
viena kitai informaciją apie 
išgelbėtus ar surastus dingu
sius asmenis. Lietuva ir Len
kija numato rengti bendras 
pratybas, reguliarius tarp
valstybinių ryšių kanalų pa
tikrinimus, panaudos ir gel
bėjimo žinovų vizitus tar
pusavio ryšiams palaikyti, kei
timąsi abiejų tarnybų gauta 
paieškos ir gelbėjimo infor
macija bei įgyta patirtimi. 

SVARSTO RAŠYBĄ 
Konstitucinis teismas 

(KT) spalio 29 d. pradėjo 
nagrinėti pavardžių rašybos 
pasuose klausimą. Seimas į 
Konstitucinį teismą kreipėsi 
prašydamas išaiškinti KT 
1999 m. priimtą nutarimą, 
nustatantį, jog asmens do
kumentuose pavardė ir var
das turi būti rašomi tik lietu
viškais rašmenimis. Par
lamentarai klausia, ar Kons
titucijai neprieštarautų var
do ir pavardės rašymas ne
lietuviškais rašmenimis ne 
pagrindiniame paso duo
menų lape, o kitame - ar 
leisti rašyti pagrindiniame 
lape ir pripažinti, kad tokią 
galimybę turės ne tik lenkai, 
bet ir arabai, kinai. Tai gali 
sukelti daug "organizaci
nių" problemų, kurias rei
kėtų spręsti. Viešosios įstai
gos galėtų nepaisyti origi
nalios pavardės įrašo, nes 
jis būtų papildomų paso 
duomenų lape, o asmens ta
patybės kortelėje, kuri taip 
pat laikoma asmens doku
mentu, tokio įrašo išvis ne
būtų galima daryti, kad ne
bū tų pažeistas ankstesnis 
KT nutarimas. Seime svars
tomas Vardų ir pavardžių 
įstatymo projektas numato, 
kad dokumentas, kuriame 
įrašytas asmenvardis, turi 
išsaugoti oficialiai vardu ir 
pavarde pažymėtą asmens 
tapatybę, o ne sukurti naują. 
Įstatymo projektu siekiama 
nustatyti bendrą taisyklę, 
kad vardai ir pavardės doku
mentuose gali būti rašomi 
arba lietuviškais rašmeni
mis, arba kitais lotyniško 
pagrindo rašmenimis, nau-

<lojant nelietuviškas raides 
q, x ir w. Lietuvoje gyvenan
tys lenkai jau daugiau kaip 
dešimtmetį siekia, kad būtų 
įteisinta jų vardų ir pavar
džių originali, nesulietuvin
ta rašyba. 

TAIKOS PRATYBOS 
Pabradės poligone spa

lio 23-25 d.d. vyko taikos 
meto užduočių operacinių 
pajėgų štabo ir padalinių 
vertinamieji mokymai "Ru
dens šviesa". Pagrindinis 
mokymų tikslas - įvertinti 

taikos meto užduočių ope
racinėse pajėgose 2010 m. 
budėsiančių padalinių gebė

jimą planuoti ir vykdyti skir
tus uždavinius puolamųjų ir 
gynybinių operacijų metu, 
treniruoti kovinės paramos 
bei aprūpinimo padalinius 
vykdyti užduotis operacinių 
pajėgų sudėtyje. Mokymuo
se viena iš didžiausių briga
dos "Geležinis Vilkas" ir 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų padalinių bendrai vyk
dyta operacija, atliko žvalgy
bos, puolimo, gynybos praty
bas. Taikos meto užduočių 
operacinės pajėgos, kurias 
sudaro maždaug 500 karių, 
buvo suformuotos šiais metais 
Sausumos pajėgų vado įsa
kymu. 

SLAPTAS KALĖJIMAS 
Seimo Valstybinio saugu

mo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininko Arvydo 
Anušausko teigimu, LNK 
žinių paskelbta informacija 
apie netoli Vilniaus esančią 
slaptą Valstybės saugumo 
departamento (VSD) bazę 
nebuvo netikėta ir buvo ži
noma. Įtariami teroristai 
Lietuvoje galėjo būti laiko
mi mažiau nei už 20 km nuo 
Vilniaus amerikiečių pasta
tytame slaptame pastatų 
komplekse, pranešė LNK 
žinios. Paskelbta, jog jau ke
lerius metus jame šeiminin
kauja Lietuvos specialiosios 
tarnybos, tačiau vietos gy
ventojai prisimena ameri
kiečius, kurie gyveno čia 
ypatingai saugomi ir slapta 
įsikūrė miškuose šalia Vil
niaus. Dabar tai yra Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) valdomas objektas, 
tačiau kelerius metus iki 
2006 m., pasak LNK šalti
nių, ten tvarką darė ameri
kiečiai. Apie Lietuvoje vei
kusį slaptą JAV žvalgybos 
tarnybos kalėjimą, pranešė 
Jungtinių valstijų žiniasklai
da remdamasi buvusiais 
CŽV (CIA) darbuotojais. 
Esą Lietuvos pareigūnai, 
leido CŽV naudotis pastatu 
Vilniaus apylinkėse, kuria
me daugiau nei metus, iki 
2005 m., kalinti 8 įtariamieji 
terorizmu. JAV televizija 
"ABC News" atskleidė lėk
tuvų, esą gabenusių CŽV 
kalinius į Lietuvą, numerius, 
maršrutus ir datas, kada jie 
leidosi Vilniuje. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----

Š.m. spalio 19-20 d.d. Vasario 16 gimnazijoje lankėsi Lietuvos arkivyskupas Sigitas Tamkevi
čius, SJ. Jį lydėjo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielo
vadai prel. Edmundas Putrimas. Viršuje - svečius pasitinka gimnazijos mokiniai (Ntr. M. 
Šmitienės); apačioje - su gimnazijos mokytojais (Ntr. A. Ručytės) 

Lietuviai koncertavo Ar01ėnijoje 
Jerevane rugsėjo 24 dieną Komitaso ka

merinės muzikos namų salėje vyko šventinis 
jungtinis klasikinės muzikos koncertas "Mes 
ir mūsų draugai'', kuriame dalyvavo jaunieji 
Armėnijos ir Lietuvos atlikėjai. Lietuvos am
basadorius Armėnijoje Giedrius Apuokas pa
sveikino renginio dalyvius, pasidžiaugė Lietu
vos ir Armėnijos kultūriniais ryšiais ir pareiškė 
tikįs, kad toliau bus plėtojami žmogiškieji ir 
ekonominiai ryšiai. 

jos Beatos Vasiliauskaitės-Šmidtienės klasė), 
šiuo metu Salzburgo universitete Mozarteum 
besimokantis gitaristas Jonas Kublickas (mo
kytoja- Maria lsabel Siewers De Pazur). 

Muzikos garsais lietuvaičius sveikino 
programos "Armėnijos naujieji vardai" daly
viai, skambinę fortepijonu, groję saksofonu, 
taip pat armėnų liaudies instrumentais. 

Lietuvai scenoje atstovavo du Kauno Juo
zo Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniai: 
pianistė Monika Mašanauskaitė (mokytojos 
Birutės Kumpikienės klasė) ir klarnetininkas 
Žilvinas Brazauskas (mokytojo Vitaliaus Že
maičio klasė), Vilniaus Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio tautinės menų mokyklos moks
leivė smuikininkė Skaistė Dikšaitytė (mokyto-

Koncerto klausėsi Armėnijos kultūros, 
užsienio reikalų ministerijų, kitų vyriausy
binių ir nevyriausybinių organizacijų, lietuvių 
bendruomenės atstovai, užsienio šalių diplo
matai, kiti muzikos mylėtojai. 

Lietuvos ambasada Armėnijoje renginį 
organizavo bendradarbiaudama su Armėnijos 
kultūros ministerija, programos "Armėnijos 
naujieji vardai" vykdytojais, Kauno tarptau
tinio jaunųjų muzikų festivalio rengėjais. Inf. 

London, ON 
• EVANGELIJOS ŽINIŲ 

TŪKSTANTMEČIO ILGA
AMŽEI LIETUVAI iškilmės 
Kanadoje baigėsi šį praėjusį 
savaitgalį. Mes irgi savo pa
maldose meldėmės už savo 
gyvus ir mirusius parapijie
čius, už savo parapiją ir už sa
vo tėvynę Lietuvą, kad ji am
žiais gyvuotų Kristaus Moti
nos ir mūsų Šiluvos Marijos 
globoje. 

• WNDONO VYSKUPI
JA nusprendė, kad mūsų 
šventovės pastatuose dėl van
dens išsiliejimo atsiradusių 

"juodųjų pelėsių" (black 
mold) išvalymo kaina viršytų 
pastato kainą ir todėl nutarė 
pastatą nugriauti. Jei kas nori 
ką nors iš šventovės pastato 
pasiimti, prašome kreiptis į 
parapijos tarybos pirmininkę 
Dainą Grigėnienę. 

• MŪSŲ PARAPIJOS 
TARYBA ruošia ADVENTI
NES VAIŠES lapkričio 29, 
sekmadienį. Vaišės bus tuoj 
pat po sekmadienio Mišių 
kaip ir pernai Kristaus Kara
liaus ukrainiečių parapijos sa
lėje, 707 Nelson St. (prie 
Lansdowne). Vienas gerada
ris vėl apmokėjo salės nuomą. 
Bilieto kaina ir vėl ta pati: 

$15. Prašome bilietus įsigyti 
iš anksto, kad būtų žinomas 
tikslus skaičius, nes bus 
užsakyta iš restorano šilta va
karienė. 

• SEKMADIENIO MI
ŠIOS. Lapkričio 8, sekmadie
nį, Mišios bus aukojamos už 
a.a. Vytautą Kiaupą. Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, auk~a kokyb6. 

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

{prie Evans) 
Savininkas Jurgis Ku/ie!;ius 



"National 
Geographic 

Lietuva" 
Spalio pradžioje Lietuvo

je pasirodė žurnalas -Natio
nal Geographic Lietuva lietu
vių kalba. Per 121 metus šis 
leidinys įvairiomis kalbomis 
tapo žinomas savo išsamiais 
rašiniais apie kultūrą, mokslą, 
gamtą ir kt. Anglų kalba Na
tional Geographic yra leidžia
mas jau nuo 1888-ųjų. Dabar 
žurnalas pasirodo ispanų, 
italų, japonų, hebrajų, graikų, 
prancūzų, vokiečių, lenkų ir 
kitomis (iš viso 32) kalbomis. 
Jis garsėja išskirtinėmis foto
grafijomis, reportažais ir že
mėlapiais. Šio žurnalo leidyba 
Lietuvoje rūpinsis leidykla 
"Alma littera". 

Viena iš penkių koplytėlių Rožinio kelyje, Guronyse, kard. V. 
Sladkevičiaus tėviškėje Ntr. V. Suslavičiaus 

Kaip teigia žurnalo vy
riausiasis redaktorius Chris 
J ohns, kiekviename šio mė
nesinio leidinio sąsiuvinyje 
skaitytojai ras naujos ir įdo
mios informacijos, skelbiamos 
Vašingtone, JAV, rengiamame 
žurnale, kuris bus papildytas 
specialiai lietuviškajam NG 
leidimui parinktomis temo
mis. Šiuo metu žurnalo tiražas 
siekia net 8 milijonus egzemp
liorių. National Geographic 
Lietuva yra pats brangiausias 
žurnalas Lietuvoje. Jo vieno 
nr. kaina - 12.90 Lt (metinė 
prenumerata - 124.90 Lt). Jį 
galima įsigyti spaudos kios
kuose, degalinėse, knygynuo
se, prekybos centruose. Užsi
prenumeruoti galima šiuo 
adresu: nationalgeographic.lt. 
Per pirmąsias dvi savaites po 
National Geographic Lietuva 
žurnalo pasirodymo jį įsigijo 
9,000 skaitytojų. E. Sulaitis 

PLB atstovė Lietuvoje 
Pasaulio lietuvių bend

ruomenės valdyba praneša, 
kad paskyrė PLB atstovę Lie
tuvoj e - Vida Bandis. Vida 

Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovė Lietuvoje Vida 
Bandis 

Bandis atstovės pareigas pra
deda eiti š.m. lapkričio 13 d. 

Vida Bandis gimė 1934 m. 
Molėtuose. 1944 m. su tėvais 
pasitraukė į Austriją, vėliau -

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

MOKAME PALŪKANAS: 
Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.653 •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 2.85% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

į Vokietiją. 1950 metais emig
ravo į JAV, kur baigė aukštuo
sius mokslus Ilinojaus, India
nos ir Marylando universite
tuose. Nuo 1960 iki 1999 me
tų gyveno ir dirbo Vokietijoje 
bei JAV. Nuo 1999 m. gyvena 
ir dirba Lietuvoje. 

Vidos Bandis profesinė 
veikla siejosi su darbu aukšto
j o mokslo srityje - ji užėmė 
prorektorės pareigas Mary
lando (JAV) universitete, 
Lietuvos respublikos Švieti
mo ir mokslo ministerijoje 
dirbo Finansų politikos de
partamento direktore, gene-
raline direktore - Baltic Ma
nagement Institute (BMI). 
Vida Bandis turi didžiulę va
dovavimo patirtį tarptauti
niams projektams, taip pat 
administravimo, žmogiškųjų 
išteklių, finansų analizės bei 
biudžeto planavimo srityse. 

Vida Bandis yra Almos 
Adamkienės labdaros fondo, 
International Rotary Club of 
Vilnius ir Baltic Management 
Institute valdybos narė, aktyvi 
visuomenininkė. Inf. 

llispalvė našlaitė 
Pasidžiaukime jos kuklu

mu, dangiška žiedų spalva. Ji 
mus sužavės atkakliu stiebi
musi į saulę, suteiks jėgų ir 
ramybės. Tai labai atkaklios 
gėlės! Trispalvė našlaitė savyje 
sukaupia daug gydomosios 
galios viršutinio kvėpavimo li
goms, reguliuoja medžiagų 
apykaitą, skatina šlapimo išsi
skyrimą, gydo odos ligas. Ta
čiau su šia vaistažole, kaip ir 
su kitomis, reikia elgtis labai 
atsargiai, tiksliai žinoti jų stie
belių su lapais ir žiedelių per
dirbimo taisykles, pasitarti su 
gydytoju. 

Trispalvė našlaitė - deko
ratyvus augalas. Jo derlių gali
ma nuimti net du - tris kartus 
per metus. Šis įdomus ir gra
žus augalas - vienmetis, bet 
gudriai pasirūpina savo pali
kuonimis, naudodamas tam 
gamtos suteiktą sėjėjo mostą: 
subrandinęs dėžutėje sėklas, 
akimirksniu jas išsviedžia net 
pustrečia metro spinduliu. 

Rasa Norkutė, 
Klaipėda 
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Klyvlande, OH, spalio 
18 d. buvo uždarytos lietu
vių Šv. Jurgio ir Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos. Vysk. Richard Le
non įsakymu šios dvi parapi
jos spalio 25 d. buvo sujung
tos į vieną Šv. Kazimiero pa
rapiją. Prieš tai Klyvlando 
vyskupo patvarkymu iš Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos ir Šv. Jurgio parapijų 
atstovų buvo sudarytas vyriau
sias komitetas ir pakomite
čiai svarstyti bei apžvelgti 
pakeitimus ir pasiūlyti dar
nius parapijų sujungimo bū
dus. Sujungimo planai buvo 
patikėti parapijų suartėjimo 
pakomitečiui, kuris puikiai 
atliko šį uždavinį. Rugsėjo 
13, sekmadienį, Wildwood 
parke vyko abiejų parapijų 
susipažinimo gegužinė. Tą 
sekmadienį, 12 val. kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, ilga
metis Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos klebonas, Mi
šias atnašavo Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje, o kun. 
Juozas Bacevičius, Šv. Jurgio 
parapijos klebonas, Mišias au
kojo Sagrada Familia ispanų 
šventovėje. Į gegužinę atsi
lankė apie 200 žmonių. Kun. 
J. Bacevičius paskirtas nau
jos Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu. Gegužinę pradėjo 
kun. G. Kijauskas, SJ, palai
mindamas maistą ir visus da
lyvius bei palinkėdamas nau
jai parapijai geriausios klo
ties. Gegužinėje abu klebo
nai glaudžiai bendravo su 
žmonėmis. Oras buvo labai 
gražus. Muzikinę gegužinės 
dalį atliko Greg Priddy, "Tė
vynės garsų" radijo progra
mos garso inžinierius. 

Naujos Šv. Ktlzimiero pa
rapijos klebonas kun. Juozas 
Bacevičius yra trečios kartos 
Amerikos lietuvis, baigęs St. 
Mary kunigų seminariją Klyv
lande, studijavęs kanonų teisę 
"Catholic University of Ame
rica" Vašingtone. J. Bacevičius 
įšventintas kunigu 1977 m., vi
karo pareigas ėjo amerikiečių 
parapijoje, o 1980 m. buvo pa
skirtas Šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonu. 

Australija 
Melburno lietuvių klubo 

metinis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 20 d. klubo patalpo
se. Jam pirmininkavo klubo 
pirm. dr. A. Kaladė, sekreto
riavo dr. A. Butkutė. Klubo 
pirmininkas savo pranešime 
suminėjo pastangas, kaip iš
laikyti klubo patalpas. Buvo 
įvairių sunkumų, bet netrū
ko ir sėkmės. Melburno lie
tuvių jaunimas buvo itin ska
tinamas įsijungti į klubą ir jo 
vadovavimą. Buvo atremon
tuota renginių salė. Ateinan
čių metų Lietuvių dienų ren
giniai daugiausia ir vyks klu
bo patalpose. Didžiausią iš
laidų dalį sudarė brangūs re
monto darbai. Ižd. G. Stat-

kus susirinkimui pateikė 
kruopščiai paruoštą finansi
nę apyskaitą. Pasak iždinin
ko, dabartinė klubo patalpų 
vertė yra apie 5 milijonus do
lerių. Pelno turėta 2000 dol. 
Pasisakymuose buvo pasiūly
ta atgaivinti revizijos komi
siją. Tokiam pasiūlymui susi
rinkimas pritarė ir buvo iš
rinkti trys revizijos komisijos 
nariai: B. Staugaitienė, V. Sal
kūnas ir D. Levickienė. Išrink
ta ir valdyba, kurią sudaro: A Ka
ladė, P. Petraitis, V. Krivickas, G. 
Statkus, L Kaladė ir V. Alekna. 

Vokietija 
Berlyno rotušėje rugsėjo 

17 d. buvo atidaryta Lietuvos 
tūkstantmečio paroda "Lie
tuva: kultūra ir istorija". Ji 
veikė iki rugsėjo 27 d. Paro
dos lankytojai galėjo susipa
žinti su svarbiausiais Lietu
vos istorijos įvykiais. Paro
dos rodiniai buvo išdėti ant 
30 modernių plokštumų, prie 
kurių buvo rodomos ir vaiz
dajuostės apie Lietuvos kraš
tą. Centrinė parodos dalis 
buvo skirta senajai Lietuvos 
valstybei, pradedant XI šimt
mečiu ir baigiant carinės Ru
sijos okupacija; Lietuvos 
1918-1940 metų laikotarpiui 
ir 1940-1990 m. okupuotai 
Lietuvai. Vienas svarbiausių 
šios parodos tikslų yra ne tik 
supažindinti su Lietuvos vals
tybės istorija bei kultūra, bet 
skleisti ir informaciją užsie
nyje apie Lietuvos tūkstant
mečio jubiliejų. Paroda turėjo 
ir informacijos leidinį apie se
ną ir garbingą kraštą, turintį 
gilias valstybingumo tradicijas. 

Gudija 
Brėslaujoje rugpjūčio 21-

22 d.d. vyko Švč. Mergelės 
Marijos paveikslo karūnavi
mo iškilmė gudų kalba. Lie
tuvių godose rašoma, kad 
Gudijoje atgimsta Katalikų 
Bažnyčia. Iškilmė buvo di
dinga ir įspūdinga. Prie šven
tovės buvo pastatytas didžiu
lis laivas, kuriame atnašau
tos Mišios. Dalyvavo iš Lie
tuvos arkiv. Sigitas Tamkevi
čius, SJ, vyskupai Jonas Kau
neckas ir Rimantas N orvila, 
Minsko arkiv. Aleksandras 
Kondrusevičius bei Gardino 
vysk. Aleksandras Kaškevi
čius ir popiežiaus atstovas 
arkiv. Meisner, daug kunigų 
ir žmonių iš Gardino, Vi
tebsko, Minsko, Gervėčių 
bei kitų vietovių. Arkiv. S. 
Tamkevičius, SJ, pasakė pui
kų pamokslą pažymėdamas, 
kad čia nuo seno gyventa lie
tuvių, čia esančios jų etninės 
žemės. Dalyvauti buvo pa
kviesta Usonių lituanistinė 
mokykla. Mokiniai giedojo 
per Mišias, vėliau atlikdami 
programą dainavo lietuvių 
liaudies dainas, šoko, žaidė 
lietuvių liaudies žaidimus. 
Pabaigoje vyskupai juos pa
laimino, padovanojo medali
kėlių, paveiksliukų ir kartu 
nusifotografavo. JA 
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JŪRATĖ VYLIŪTĖ 

Rugsėjo pradžioje mus, 
esančius Lietuvoje, pasiekė 
žinia, jog į Mississaugos lietu
vių kapines amžinam poilsiui 
paguldyta dainininkė Slava 
(Vaclova) Žiemelytė; iki 85-
ojo Jos gimtadienio betrūko 
mėnesio - nors kai kada rašo
ma, jog gimusi 1927 m., iš tie
sų, kaip pati yra sakiusi, gimė 
1924 metų spalio 1 d., bet po
karyje, gyvendama Vokieti
joje, pasijaunino. 

Nedaug ką buvome apie 
ją girdėję iki to laiko, kai išei
vijos kompozitorius Darius 
Lapinskas Lietuvos operos ir 
baleto teatre pastatė savo 
operą "Dux Magnus" (1989). 
Tada Slava Žiemelytė atvyko į 
Vilnių su "New Opera Com
pany of Chicago" grupe ir pri
sistatė lietuvių žiūrovams su 
dviem vaidmenimis, Burtinin
kės ir Motinos. Vos išėjo į sce
ną, nuo pirmųjų frazių pasi
darė aišku, jog yra daug metų 
scenoje praleidusi, dainavimo 
kultūrą išsiugdžiusi artistė, 
turi brangiausią moterų balsų 
kategorijoje balsą - galingą, 
kompaktišką, gražaus tembro 
kontraltą. Pasibaigus spektak
liui jau negalėjai savęs ne
klausti, kodėl iki šiol jos ne
girdėjai ir kokiose scenose 
prabėgo kūrybingiausias dai
nininkės laikas. 

Kitą kartą ji atvažiavo 
Lietuvon 1995 metais, į šio 
straipsnio autorės parašytos 
monografijos Slava Vaclova 
Žiemelytė. Kanados lietuvių 
dainininkė pristatymą. Suren
gė tuometiniuose Menininkų 
rūmuose (dabar Prezidentū
ra) rečitalį, religinės muzikos 
koncertus Vilniaus bei Tulšių 
katedrose, susitiko su tėvynai
niais Skuodo gimnazijoje, vi
sur sulaukdama labai šilto 
klausytojų priėmimo, ir pati 
giliai išgyvendama seniai išsi
ilgto grįžimo džiaugsmą, pasa
kodama, ką patyrus eidama 
benamio keliais. 

Prasidėjęs turtingame Už
luobės sodžiaus vienkiemyje 
netoli Skuodo, darbščioje, 
dainuojančioje, grojančioje 
septynių vaikų šeimoje, jos 
gyvenimas anksti išsišakojo -
teko rinktis, ar Raudonosios 
armijos okupuojama tėviškė, 
ar su karo pabėgėliais į Prūsi
ją? Ji devyniolikmetė, niekuo 
bolševikams nenusidėjus, bet 
buožės dukra, mokėsi gim
nazijoje, ėjo į bažnyčią, tai ir 
sunaikins, kaip sunaikino tūks
tančius 1940-1941-siais. Apsi
sprendimas padalino šeimą: 
Slava su trimis seserimis, bro
liu ir našle motina prisišliejo 
prie vežimų vilkstinės, paniš
kai riedančios Vakarų link, 
vyriausieji brolis ir sesuo liko 
namie. 

Prisiglaudusi Wiesbadeno 
"Displaced Persons" stovyk
loje, Slava stojo į Lietuvių tau-

v 

In Memoriam: Slava Ziemelytė 
tinį ansamblį, amerikiečių zo
noje laikomą geriausiu lietu
vių ansambliu, dainavo chore, 
vėl pasiduodama gimnazistiš
kai svajonei apie muziką, ka
daise pakurstytai Skuodo 
gimnazijos mokytojo Kazio 
Motgabio - tai jis, smuikuo
damas per pamokas, įžiebė 

rijos paskaitas - buvo jauna, naktyje. Kontraktas Ulrickos 
kupina jėgų, nežinojo kas yra vaidmeniui, Azucenai (G. 
nuovargis nė aplaidumas, die- Verdi Kaukių balius, Truba
ną naktį plušėjo, stengdamasi dūras). Pagaliau ir geidžia
kuo daugiau sužinoti, pažinti miausiai Richardo Wagnerio 
ir įsikibti į pelningą profesiją. Frickai, tačiau kaip išgarsėju-

0 muzika vis tiek ''varė iš sios Metropolitan solistės 
proto". Pamačiusi filmą "Jo- Mauren Forrester dublerė -
hanno Strausso gyvenimas ir laukė, laukė, o toji puikiau-

Sol. Slava Žiemelytė su sol. Vaclovu Verikaičiu ir muz. komp. Jonu Govėdu (visi jau amžiny
bėje) Ntr. B. Tanydo 

nenugalimą troškimą dainuo
ti, mokė ją skambinti fortepi
jonu, griežti smuiku. Tačiau 
tėvas, gudrus žemaičių ūki
ninkas, pastebėjęs pernelyg 
rimtą dukros potraukį nerim
tam dalykui, sakė : "Balso gali 
ir jauna būdama netekti, iš ko 
tada gyvensi? Verčiau išsitno
kyk dantų gydytoja - šito dar
bo niekada nepristigsi ir galėsi 
jį dirbti, kol tik ant kojų pasto
vėsi". 

Bėgant iš namų pasiimta 
ir pokario keliais po Vokietiją 
tampoma tėvo armonika vė
liau ne kartą lėmė sprendimus 
- Slava paliko ansamblį, baigė 
gailestingųjų seserų mokyklą 
ir įsidarbino Wilrzburgo ligo
ninėje. 

1948 metų žiemą likimo 
laivas atplukdė ją į Kanadą. 
Buvo kaip tik šventas Kūčių 
vakaras, milijoninis Montrea
lio miestas spindėjo, mirgulia
vo įvairiaspalvėmis liepsnelė
mis, lyg kažkokio nepaprasto 
džiaugsmo apimtas. Tik savo 
žiburėlio tame šviesos vande
nyne nematė - jis spingsi toli, 
toli, tarp tylinčių, baltų laukų, 
troboje ant Luobos kranto ... 
O gal ten jau tik vėjai ūkauja 
tuščiom pakluonėm? Nujautė 

širdis - sesuo su mažais vai
kais irgi iškeliavus, Sibiro 
pusėn. 

Pasibaigus priverstinio 
darbo metams, Slava dirbo 
Kanados banke (Royal Bank 
of Canada), vakarais mokėsi 
komercijos mokykloje, dar 
lankė universitete kalbų isto-

meilė", išgirdusi J anette Mac 
Donald, užsikimšo ausis pro
tingiems tėvo išvedžiojimams 
ir metė visas komercijas. Iš 
pradžių - buvusios Lietuvos 
operos solistės Elzbietos Kar
delienės privati dainavimo ir 
fortepijono studija, paskui To
ronto konservatorija (Royal 
Conservatory of Music of Ca
nada ), Toronto universiteto 
muzikos fakultetas ( dainavi
mo mokėsi žinomo pedagogo 
prof. Ernesto Vinci klasėje). 
Studijų laikotarpis buvo labai 
sėkmingas. Kaip "nepaprasto 
balso ir talentinga daininin
kė" gavo stipendiją iš Toronto 
miesto biudžeto, fakulteto 
spektakliuose, rodomuose vi
suomenei, atliko sudėtingiau
sius žemojo balso vaidmenis, 
pradėjo rengti viešus rečita
lius, susilaukė palankių kana
diečių spaudos vertinitnų. Vi
sa tai, o svarbiausia stulbinan
tis pirmųjų premijų ( operatic 
solo ir concert groups) lai
mėjimas 1960 metų "Kiwanis" 
muzikos festivalyje atvėrė Sla
vai Žiemelytei duris į profe
sinę sceną. 

Ji pasirašė sutartį su Ka
nados opera ( Canadian Ope
ra Company) ir 1961 m. su
kūrė princo Orlofskio vaid
menį Johanno Strausso ope
retėje Šikšnosparnis. Aukšto 
ūgio, liekna, pailgo veido -
savo išvaizda, balsu, tempera
mentu puikiausiai atitiko vy
rišką personažo charakteris
tiką. Kitais metais - Serafina 
Johanno Strausso Venecijos 

siai jautėsi ir padainavo visus 
Walkirijos spektaklius ... Ope
ros teatre tokia tvarka: dai
nuoji spektaklyje - pinigai yra, 
nedainuoji - nėra. Kažin, kiek 
nutekės brangaus jaunystės 
laiko, mąstė Slava, kol vėl sta
tys operą su pagrindiniu vaid
meniu jai, kompozitoriai že
mam moters balsui dažniau
siai rašo antraeilių, charak
terinių raganų, tarnaičių, auk
lių partijas (ne veltui kadaise 
Vlada Grigaitienė, o dabar 
Violeta Urmana savo mezzo
sopranus pakeitė į sopra
nus ... ). 

Iš Vokietijos atsiuntė pa
kvietimą dirbti Dilsseldorfo 
operos teatre. Dainuodama 
tik Amerikos žemyne, žino
ma, aukštai neiškils, šlovę rei
kia parsivežti iš Europos, ir 
Lilija Šukytė pasaulio pripa
žinimo siekia kitur. Dilssel
dorfe Slava Žiemelytė galėtų 
tikėtis pagrindinių vaidmenų. 
Thčiau vis tiek priklausytų nuo 
repertuaro. O jeigu, anot tė
vo, balso netektų? Liktų ir vėl 
be stogo virš galvos - kaip svy
lančioje bėglių iš Žemaitijos 
vilkstinėje, kaip Seligenstadto 
kareivinėse arba tą Kūčių va
karą, kai nė kelionės dulkių 
nenuplovusi ėjo prie svetimo 
ir šalto stalo, kad patarnautų 
jos Dievo neišpažįstantiems ... 
Ir Slava vietoje sutarties su 
Diisseldorfu nusipirko didelį, 
patogų namą. 

Kanados opera kas sezo
ną statė po septynis veikalus, 
ir Žiemelytė, su didesniu ar 

mažesniu vaidmeniu, nesikra
tydama nė choristės pareigų, 
visuose dalyvavo - dainavo 
kanadiečių mėgstamiausiose 
Wolfgango Amadeus Mozar
to, Giuseppe Verdi, Georges 
Bizet, Giacomo Puccini ope
rose, su malonumu rengdavo 
partijas moderniųjų autorių 
Raymond Pannell, Charles 
Wilson, Harry Sommers vei
kaluose. Kiek tų vaidmenėlių 
- nė pati nesusiskaičiavo. 1974 
metų Traviatos premjeroje 
sukūrė paskutinį vaidmenį, 
Florą. Vertinusiųjų nuomone, 
pastatymas buvęs netradicinis 
- ''vizualiai kitoks, negu įpras
ta matyti", originaliausiai trak
tuotas Floros personažas: 
"Slavos Žiemelytės sukurtasis 
vaidmuo saviškas, netikėtas ir 
gerai apgalvotas: prabangios 
puotos šeimininkė Flora Ber
voix pasirodo esanti nebe jau
na ir gal net truputį kuoktelė
jusi, puolusi moteris". Vaid
muo įnešęs į spektaklį "daug 
šviežumo". 

Paklausta apie Kanados 
operoje praleistus metus, Sla
va Žiemelytė sakė: 

- Man sunku grįžti į anas 
dienas, rodos, kelčiau kažką 
iš mirusių ... Galiu tik pasakyti, 
kad profesijos dalykuose nie
kas niekam jokių nuolaidų ne
darė - scenai reikalingi tik 
aukščiausio rango specialis
tai. O mano atsisveikinimas 
su opera nebuvo kieno nors 
ar kaip nors paskatintas iš ša
lies, ir šiandien dainuočiau, 
jei ne pačios apsisprendimas. 
Jaučiuosi privilegijuota, kad 
dirbau prestižinėje Kanados 
operos bendrovėje, dainavau 
šalia Teresos Stratas, Paui 
Frey, Pamelos Myers, John 
Arab, kitų įžymiųjų Kanados 
solistų, dainavau, kai dirigavo 
pasaulio garsenybės Zubin 
Mehta, Brian Balkwell, Hein
rich Bender ar Kanados ope
ros dirigentas Ernesto Barbi
ni. Dvidešimt metų bendra
vau su didžiaisiais muzikos, 
teatro menininkais, leidau lai
ką malonioje aplinkoje, nuo
lat daug dainavau ir gerai už
dirbau. Jeigu ir norėčiau de
juoti - neturėčiau dėl ko. 

Ji buvo gausiai apdovano
tos menininkės prigimties, tė
vų išmokyta savigarbos, do
ros, darbštumo, ir tą liudijo 
savo gyvenimu, visais savo 
darbais. Jei nepasiekė regi
miausių aukštumų, tai veikiau 
dėl nepalankiai susiklosčiusių 
gyvenimiškų aplinkybių, o ne 
duomenų ar charakterio sto
kos. Tiesa, varžybų aistros, 
įžūlumo, kas artistui ne pra
bangos, o būtinybės dalykas, 
per daug nevertino, savo pir
majai dainavimo mokytojai 
Elzbietai Kardelienei, priki
šusiai, jog niekais paleido uni
kalų balsą, neišnaudojo jo 
galimybių, sakė: " Žmogui ne 
visada klojasi, kaip galvoja. O 
per ugnį niekur nepuoliau". 

(Bus daugiau) 



Kviečia Europos filmų 
festivalis 

Jau penktąjį rudenį iš 
eilės Toronto žiūrovai kviečia
mi į Europos filmų festivalį, 
kurį rengia Europos sąjungos 
valstybių ambasados ir konsu
latai, esantys Kanadoje. Festi
valis vyksta lapkričio 19 -
gruodžio 3 d.d. 

Šiemetiniame festivalyje 
dalyvauja 23 Europos valsty
bės, atsiuntusios 26 kino fil
mus. Šie kino filmai bus rodo
mi kino teatruose nemoka
mai, kartais kviečiant paau
koti nors nedidelę sumą orga
nizacinėms išlaidoms. Į kino 
seansus žiūrovai bus įleidžia
mi tradicine tvarka: tiek kiek 
yra vietų įleidžiami pirmieji 
atėjusieji. Visi filmai anglų 
kalba arba turi angliškąjį ver
timą. Eutorontofilm festivalio 
filmai bus rodomi Bloor Cine
ma (506 Bloor Str.W.), The 
Royal (608 College Str.), Cine
plex Odeon Varsity (55 Bloor Str. 
W., Yorkville) kino teatruose. 

Festivalio programa ne
maža ir įvairi savo temomis ir 
kinematografine kalba. Kuo 
domina Šiaurės Amerikos gy
ventojus, turinčius kino filmų 
fabriką Holivudą ir ryškų di
desnių ir mažesnių talentų 
žvaigždyną? Europos filmų 
žiūrovai - dažniausiai euro
piečių kilmės kanadiečiai, ne
nutraukę ryšių su savo kultū
ra. Kitiems kanadiečiams, ne
turintiems tautinių sentimen
tų, šie filmai tikriausiai įdo
mūs savo istorijomis, kurios 
yra pasakojamos skirtinga 
nuo amerikiečių kino kalba. 
Europos filmų reklamose ne
žaidžiama garsiausių režisie
rių ar direktorių, kino žvaigž
džių pavardėmis. Jie pasakoja 
kokią nors žmogaus, žmonių 
grupės, valstybės ar įvykio is
toriją, atidžiai žvelgdami į 
žmogaus ir išorinių jėgų susi
dūrimą ir pasekmes asmeny
bei, jos dvasinei saviraiškai. 
Filmai linkę analizuoti žmo
nių jausmus, susidūrus su gy
venimo, kasdienybės ar tarpu
savio konfliktais, atskleidžiant 
pasekmes. Įtampa europietiš
kuose filmuose kuriama ne iš
orinių įvykių veiksmais, bet 
parodant jausmų, santykių, 
moralinio pasirinkimo ir jų 
pasekmių rezultatus. Ekrani
niai kūriniai grindžiami vei
kėjų psichologija, neretai iš
reiškiant ją gana sudėtinga 
simbolių kalba. Reikia pripa
žinti, Europos kino filmams 
stinga amerikietiškųjų filmų 
ekraninio įvykių greitumo ir 
globalinių scenų, žaismingu
mo, įvykių mįslės, tad neretai 
vadinami nuobodokais. Bet 
jie atskleidžia kitokios kultū
ros ir kitokios visuomenės vi
dinį gyvenimą, patirtį ir poky
čius, keičiantis laikmečiui. Il
gą laiką Europos kino kūryba 
sunkiai atsiplėšė nuo įvykių, 
kurie sukrėtė šį žemyną XXI 
šimt. pirmoje pusėje. Du pa
sauliniai karai ir Europos 
žmogaus likimas bei patirtis 

juose, tikra ir įsivaizduojama 
atsakomybė už tragiškus įvy
kius, komunistinė agresija ir 
pasipriešinimas jai, nepriklau
somos dvasios išsaugojimas, 
išdavystė ir pasiaukojimas -
pagrindinės kelių dešimtmečių 

kino kūrybos temos. 
Šiandieninė, XXI šimt. 

Europa po skaudžių patirčių 
jau kitokia. Ji sugebėjo vals
tybes, turinčias bendrus mo
ralinio, etinio, demokratinio 
visuomenės vystymo siekius, 
sutelkti į vieną bendriją, at
verti nepasitikėjimo ir baimės 
užtvarus. Bet naujoji suvieny
ta Europa nepašalino visų 
šiandieninio europiečio prob
lemų, netgi sukūrė naujų. 
Kaip priimti naują bendrabū
vį, neprarandant savo tautinės 
savasties imigrantams, atsidū
rusiems kitos kultūros apsup
tyje? Ar gali viena nedidelė 
tautinė bendrija išsaugoti sa
vitumą, užplūdus skirtingos 
kultūros, kito tikėjimo gru
pėms atvykėlių? Kaip vienos 
ar kitos vietos senbuviams pri
imti svetimos kultūros tradici
jas ar neįprastą gyvenimo bū
dą pasirinkusių žmonių gru
pę? Festivalyje ir matysime 
filmus, bandančius įvardinti 
šias problemas ir ieškoti atsa
kymo į tuos klausimus. Gali-

Lietuviškos kino komedijos 
"5 dienos avantiūros" rek
lama 

ma sakyti, kad daugelio festi
valio filmų tema - socialinė 

visuomenės drama, keičiantis 
įprastai gyvenimo sanklodai. 
Kino kūrybos centre - naujo
vėms ir permainoms atviras 
žmogus, bet nenorintis pra
rasti šimtmečių šimtmečiais 
turėtų tradicijų, žmonių, atsi
dūrusių visuomenės paribyje 
ar ieškančių vietos ir suprati
mo naujoje Europoje, kryžke
lės. Šios temos parodomos su 
humoru ir tragikomiškais pa
stebėjimais. Kartu - su tikėji
mu, kad žmones, besiskirian
čius kalba arba išvaizda, dra
bužiais, gali jungti svarbesni 
bruožai - gerumas, pasitikėji
mas, sąžiningumas. 

Festivalis pradedamas 
čekų filmu "Karamazovai" 
(Bloor Cinema ). Jame pasako
jama apie aktorių grupę, ban
dančią suvaidinti pjesę pagal 
Dostojevskio veikalą. Repeti-

cijų metu ir iškyla tikėjimo, 
atleidimo, nusikaltimo, atgai
los klausimai ne literatūroje, 
bet dabartiniame gyvenime. 
Pirmosiomis festivalio dieno
mis matysime ir Kanų kino 
festivalio Didžiuoju prizu ap
dovanotą prancūzų kino juos
tą "Pranašas", nemažai kino 
apdovanojimų gavusį Švedi-

jos "Ping Pongo karalius", 
Graikijos "El Greko" filmą 
apie dailininko gyvenimą. 
Suomijos "Juodasis ledas", 
Lenkijos "Laikas mirti", Ispa
nijos "Po žvaigždėtu dangu
mi" ir kiti nagrinėja šeimos, 
imigracijos, amžinas meilės, 
ištikimybės ir išdavystės te
mas. Austrijos, Olandijos, Vo
kietijos filmai dar kartą grįžta 
į karo ir pokario metus, nag
rinėja tą sudėtingą laikmetį ir 
jo palikimą. Latvijos filmas 
"Mažieji plėšikai"" - vienas iš 
nedaugelio skirtas vaikams. 
Estija Kanados žiūrovams 
pristato pasakojimą "George" 
apie žinomą dainininką bari
toną George Ots, talentingo 
atlikėjo dramą sovietiniais 
laikais. 

Festivalio programoje -
gal penketas komedijų, dabar
tiniame gyvenime ir žmonių 
santykiuose įžvelgiančių juo
kingų ir juokingai graudžių 
akimirkų. Tarp linksmojo žan
ro kūrinių - ir naujas Lietuvos 
filmas "5 dienų avantiūra"(5 
Day Scam ). Pristatoma lietu
viška kino komedija - jaunų 

kino kūrėjų kūrinys, pasako
j antis apie šiuolaikinę Lietu
vos visuomenę ir naują patir
tį, atsivėrus Europos sienoms. 
Kartais naivūs ir patiklūs tau
tiečiai tampa užplūdusių taip 
garbinamų užsieniečių apga
vysčių aukomis, kartais jie 
patys apgauna kitus. Filmas 
sukurtas neseniai, tad pro
gramose, kur daugelį skelbia
mų filmų palydi prierašas apie 
gautus apdovanojimus festi
valiuose, lietuviškoji komedija 
dar neturi jokių įvertinimų. 
Atrodo, kad galbūt būsime 
vieni iš pirmųjų jo žiūrovų. 
Lietuvos kino komediją galė
site pasižiūrėti lapkričio 25 d., 
8.30 v.v kino teatre The Royal. 
Išsamiau apie Europos kino 
filmų festivalį ir rodomų kino 
filmų tvarkaraštį galite surasti 
tinklalapyje www.eutoronto 
filmfest.ca. 

S.Katkauskaitė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vysk. Antano Baranaus

ko poemai Anykščių šilelis 
šiemet sukako 150 metų. Ta 
proga Taikomosios dailės 
muziejuje įvyko sukaktuvi
nis vakaras ir dailininko Pra
no Lapės iliustruoto Anykš
čių šilelio jubiliejinio leidinio 
sutiktuvės. Leidiniui iliust
racijos paimtos iš 1961 me
tais šimtųjų metų sukakčiai 
Niujorke išleisto Anykščių 
šilelio. Šiųmetiniame leidi
nyje poema skaitytojui pa
teikta ir bendrinės kalbos 
tekstu, ir paties poeto su
kurta melodija tarmiškai 
kompaktinėje plokštelėje 
anykštėnių moterų trio įdai
nuotu įrašu. 

''Anykščių šilelis" laiko
mas svarbiausiu po Kristijo
no Donelaičio Metų ir reikš
mingiausiu iki Maironio Pa
vasario balsų poezijos kūri
niu. "Šioje poemoje, pasak 
literatūrologo prof. Vytauto 
Kubiliaus, matome dvi am
žinas egzistencijos puses -
žydėjimą ir išnykimą. Joje 
girdime pirmąjį lietuvių rau
dojimą ekologine tema. Kū
rinyje jaučiame sunkų nyku
mą, tvyrantį virš carizmo prie
spaudos Lietuvoje, ir jau 
prasikalančią atbudimo 
viltį. Anykščių šilelis - tai pir
mas lietuvių literatūros kū
rinys, turįs ryškias potekstes 
ir daugiaprasmiškumo per
spektyvą". 

Metų knygos rinkimai, 
kaip ir kasmet, Lietuvoje 
vyksta trijose kategorijose: 
suaugusiųjų, vaikų ir paaug
lių. Į Metų knygos suaugu
siems titulą kandidatuoja Ja
roslavo Melniko fantastinis 
romanas Tolima erdvė, Sigito 
Parulskio romanas Murman
ti siela, Paulinos Pūkytės apy
braižų ( essay) kny&_a Ne tik
ras zuikis, Renatos Serelytės 
romanas Mėlynbarzdžio vai
kai ir Kristinos Sabaliaus
kaitės istorinis pasakojimas 
apie barokinį Vilnių ir dvarų 
Lietuvą Silva rerum. 

Į Metų knygos vaikams 
penketuką pateko Gendru
čio Morkūno trumpos istori
jos Blusyno pasakojimai, Ra
mutės Skučaitės eilėraščių 
knyga Jei nereikėtų skubėti, 
Onos Jautakės Gimtadienis 
su žvirbliu, Kęstučio Kaspa
ravičiaus Kiškis Morkus Di
dysis ir Renatos Šerelytės 
Trenktukė, liūno vaikas. Ka
tegorijoje paaugliams varžo
si tik keturi kūriniai: Akvili
nos Cicėnaitės Viskas apie 
mano šeimą, Kristinos Gu
donytės Blogos mergaitės die
noraštis, Mariaus J onučio 
Kirminas paukštis. Tavo pir
moji knyga apie skraidymo 
meną bei Kazio Sajos Septyni 
miegantys broliai. Daugiau
sia skaitytojų balsų surinkę 
knygų autoriai bus apdova
noti "Vilniaus knygų mugė
je" 2010 vasarį. 

Kauno miesto simfoni
nis orkestras (vad. Algiman-

tas Treikauskas) ir Kauno 
valstybinis choras (vad. prof. 
Petras Bingelis) šią vasarą 
gastroliavo Vokietijoje. Otto
beuren baroko stiliaus bazi
likoje kauniečiai, diriguoja
mi violončelininko ir diri
gento David Geringo, atliko 
lietuvių kompozitoriaus Bro
niaus Kutavičiaus simfoniją 
- oratoriją Epitaphium tem
porum pereunti (Epitafija 
paeinančiam laikui) ir aust
rų kompozitoriaus J oseph 
Haydn kūrinį Septyni paskuti
niai Jėzaus Kristaus žodžiai. 
Šiemet visas pasaulis mini jo 
200-ąsias mirties metines. 
Pastarąjį kūrinį dažnai at
lieka kamerinės grupės, ta
čiau jo versiją, skirtą cho
rui ir orkestrui, kauniečiai 
muzikai įgyvendino pirmą 
sykį XIV Tarptautiniame 
Pažaislia festivalyje ir pa
kartojo Ottobeuren bazi
likoje. 

Vilniaus paveikslų gale
rijoj e rugsėjo 24-spalio 18 
dienomis vyko japonų meno 
kūrinių paroda. Parodoje 
tekstilininkės Masu Yama
moto sukurti tradicinio ja
ponų drabužio kimono pa
vyzdžiai, Yumiko Matsumo
to išpieštos kriauklių gelde
lės ir Yoshiko Ogura sukurti 
kimono diržai ir kiti japonų 
meno kūriniai. Japonų kul
tūros renginių ciklas paro
doje prasidėjo arbatos cere
monija, kurią stebėjo arba 
dalyvavo beveik 300 lanky
tojų. Vėliau buvo japoniško 
gėlių puokščių kompona
vimo meno (ikebana) de
monstracija. 

Masu Yamamoto parodo
j e pristatė savo sukurtų 30 
šilkinių kimono. Pasak jos, 
kimono gamybai gali būti 
naudojama medvilnė ir li
nas, bet dažniausiai jie siu
vami iš šilko. Vienam kimo
no audimui reikia apie 3000 
šilkverpių vikšrų. Siūlai, išvy
nioti iš vikšrų kokonų, yra 
specialiai ruošiami ir dažomi 
natūraliu būdu, naudojant 
tuo metu augančius augalus. 
Apie 1200 plonyčių siūlelių 
sudedama į audimo stakles 
ir, šaudyklei tarp metmenų 
perbėgus apie 200,000 kartų, 
išaudžiamas 40 cm pločio ir 
13 m ilgio audinys. Jis suker
pamas į 8 lygias dalis, iš ku
rių siuvamas kimono. 

Yumiko Matsumoto iš
pieštos kriauklių geldelės 
irgi turi savo "japonišką" is
toriją. Kriauklių geldelių po
ros yra žaidimas, kuriame 
reikia atrasti geldelės porą 
pagal išorinį raštą ir piešinėlį 
vidinėje geldelės pusėje. Šį 
žaidimą Japonijoje merginos 
žaisdavo Heiano (794-1192) 
laikmečiu. Kadangi geldelė 
turi tik vieną atitinkančią 
porą, jos tapo puikių vyro ir 
žmonos santykių simboliu ir 
buvo dedamos į kraitį. Da
bar kriauklių poros yra tik 
gražūs meno kūriniai. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų ... „ ....... „ .... 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 
180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00% čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.5 0% 
4 metų .............................. 1.75% 
5 metų „„„„.„„.„„„„„.„.„. 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
paJūk laupymo sąskaita 0.20% 
Amerikosdol GIC 
1 metų term. ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.15% 
1 metų ................................ 1.3 0% 
2 metų ................................ 1.90% 
3metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
Smetų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintmtis............. 3.00% 
RRSP ir RRIF atviras, kintantis„. 1.2 5% 
1 metų .............................. 1.55% 
2 metų .............................. 2.15% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų .............................. 2.75% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo la ikas: 
Pirm„ antr., treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

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

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:00-12:30 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .................................... 7.00% 

Nekilnojamo turil paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų ......................................... 3.25% 
2metų ........................................ 3.75% 
3metų ......................................... 4.25% 
4metų ......................................... 4.50% 
5metų ........ „ •••• „ •••.••••• „ ••• „ •••••• „ . 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .............................. 3.00% 

•Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 

sąžiningas patarnavimas 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVO 
DABARTINĖ VALDYBA: 

Pirmininkas - Algis Simonavičius 

Vice-pirmininkas - Vyta utas Bireta 
Sekre torius - Marius Rusinas 
Iždininkė - Ju lija Adamonis-Dana itis 
Narys - Jurgis Valaitis 

Revizijos Komisija: 
Pirmininkas - Edis Mac ija uskas 
Sekretorė - Vida Juzukonis 
Narė - Lina Pa ulionis 

„ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS OLIP 

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

TEL: (416) 237-1893 

„,.„,„„ ... 

FAX: (416) 237-0426 

@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 lCS 
Tel. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Kai atsidarė durys į Lietuvą ... 
Sriubos vakaronėje kalbės seselė Ignė Marijošiūtė 

Š.m. lapkričio 22, sekmadimį, 4 v.p.p. PrisikėUmo parapfjos salėje (truputį į vakarus nuo Bloor 
ir lslington gatvių sankryžos) įvyks tradicinė SRIUBOS VAKARONĖ, į kuri4 atsilankyti nuoširdžiai 
kviečiama. visuomenė. Savo dalyvavimu ir parėmimu atliksite artimo meilis darbą suteikiant pa
galbą vargan patekusiems broliams ir sesėms, ypač tiems, kurie naudojasi mūsų remiamomis sriu
bos virtuvėmis Vilniųje, Kaune ir Kretingoje. 

Prieš daugelį metų, kai 
Prisikėlimo parapija šventė 
savo gyvavimo 40-metį, tuo 
pačiu laikotarpiu Lietuva at
gavo nepriklausomybę. Atsi
darė durys į kraštą, kuris 
mums buvo sunki.ai arba labai 
ribotai pasiekiamas. Tus durų 
atidarymas daugeliui suteikė 
didelį džiaugsmą - nostalgija 
bei smalsumas sukėlė didžiulį 
norą Lietuvą vieniems dar 
kartą, o kitiems pirmą kartą, 
pamatyti. Lietuva pasidarė 
apčiuopiama - reali. Prasidė

kos, kas mėnesį į Lietuvą nu
siųsti pinigų, už kuriuos su
perkama dalis prekių, reika
lingų pagaminti sriubai alka
niems pavalgydinti. Dėmesys 
skirtas dviem Lietuvos di
džiausiems miestams - Vilniui 
ir Kaunui. Su tuometiniu ar
kivyskupu (dabar kardinolu) 
Audriumi Bačkiu šiuo reikalu 

Seselė Ignė Marijošiūtė 

jo neribotas giminių lanky
mas, bendravimas su Lietuvos 
valdžios ir verslo pareigūnais. 
Išsivystė bičiulystės, atsinauji
no giminių ryšiai. Pradėjo 
plėstis turizmas. Atsivėrė pro
gos pamatyti Lietuvos gamtą, 
architektūros bei istorijos pa- • 
minklus - pažinti Lietuvos is
torines grožybes. Tus durų ati
darymas taip pat sudarė progą 
pažvelgti ir į tai, kas glūdi po 
gražia išore - susipažinti su 
Lietuva iš vidaus - per jos 
žmones. Galėjome patys pa
žinti jų būklę, jų vargą, jų rū
pesčius. Okupacijos laikais 
tas vargas ir rūpestis dažnai 
buvo slepiamas, ypač bend
raujant su užsieniu. Kai atsi
vėrė durys į Lietuvos žmogų, 
kas norėjo, galėjo asmeniškai 
susipažinti su daugelio gyven
tojų, ypač vargan patekusių 
labai sunkia būkle. Dėl to iš
eivijoje išsivystė visiškai nau
jos veiklos galimybės - šalpos 
veikla, kuriai reikštis okupa
cijoje nebuvo galimybių. Jos 
atsirado tik atsidarius durims 

ryšys užmegztas 1993 m. Jau 
tais metais iš Prisikėlimo pa
rapijos Labdaros sekcijos iždo 
sriubos valgykloms buvo pa
siųsta $5000 auka. Tuo metu, 
anot arkivyskupo, Vilniaus 
"Betanijos" sriubos valgykla 
kasdien valgydino 300 asme
nų (vaikų, studentų, senelių, 
bedarbių), ir jis jau tada pra
matė, kad netrukus valgyklai 
teks valgydinti arti 500 žmo
nių kasdien. Panaši padėtis ir 
Kauno "Caritas" sriubos val
gykloje. 

Prisikėlimo parapija jau 
daugiau kaip 16 metų regulia
riai siunčia $2500 kas mėnesį 
į Lietuvą - suma padalinama 
per pusę: $1250 eina į Vil
niaus "Betaniją" ir $1250 eina 
į Kauno "Caritas" sriubos val
gyklas. Šias valgyklas vedan
tieji ne kartą, siųsdami padė
kos laiškus pažymi, kad labai 
įvertina šių aukų pastovumą. 

į Lietuvą. 
Tėvų pranciškonų veda

ma Prisikėlimo parapija To
ronte, Kanadoje, buvo viena 
iš pirmųjų, kuri apsiėmė pa
dėti vargan patekusiems Lie
tuvoje labai konkrečiu būdu -
padėti alkaniems. Parapija, 
savo 40-mečio proga, įsipa
reigojo ištikimai, be pertrau-

Žinodami, kad kas mėnesį už
tikrintai ateis pažadėta suma, 
jie gali šiek tiek planuoti į 
priekį ir tokiu būdu tinka
miausiai panaudoti aukoja
mas lėšas. Vis papildant alka
nų valgykloms specialiai skirtą 
fondą, kurį administruoja Pri
sikėlimo parapijos ekonomas 
kun. Eugenijus su tarybos 
Labdaros sekcijos pagalba, 
parapijos taryba kas dveji me
tai ruošia Sriubos vakaronę, 
kurios tikslas sutelkti lėšų 
toms valgykloms paremti. 

Pirmoji Sriubos vakaronė 
įvyko 1994 m. spalio 16 d. Va
karones rengia Prisikėlimo 
parapijos taryba specialiai 
sukviesto komiteto pagalba, 
kurį sukviečia Labdaros sek
ciją. 

Rengėjai kaskart stengia
si surengti kuo įdomesnę prog
ramą, sudaryti atsilankiu
siems į vakaronę galimybę pa
ragauti sriubos, pagamintos 
pagal receptus iš valgyklų al
kaniems Lietuvoje. Tuip pat 
stengiamasi pateikti vėliau
sius duomenis apie tas valgyk
las bei šalpos veiklą Lietuvoje. 
Šiais metais pagrindinė Sriu
bos vakaronės kalbėtoja - se
selė Ignė Marijošiūtė, atvyku
si iš Vilniaus. 

Jos įžvalgos bus įdomios, 
nes daugelį metų ji gyveno iš
eivijoje, o dabar, apie 12 metų 
- Lietuvoje. 

Laukiame visų gausaus 
dalyvavimo Sriubos vaka
ronėje sekmadienį, lapkričio 
22, 4 v.p.p., Prisikėlimo para
pijos salėje. 

Negalintys dalyvautiy ra 
kviečiami prisidėti auka. Cekį 
rašyti: Prisikėlimo parapija -
alkanų valgykloms ir siųsti: 
Prisikėlimo parapija - alkanų 
valgykloms, l Resurrection 
Road, Toronto, ON M9A 
5G1. 

Gabija Petrauskienė, 
Prisikėlimo par. tarybos inf. 

Kad subrendę vaisiai nebūtų prarasti 
Atkelta iš 2-to psl. 

Knyga Derliaus rinkimas yra dvejų metų 
bendro darbo, kuria.m vadovavo kard. Kasper, 
vaisius. Buvo renkama medžiaga, svarstoma, 
aptariama, rengiami susitikimai. Paruošti 
tekstai išsiųsti dialogo nariams protestantams, 
k ad šie galėtų išsakyti savo teigiamas arba 
neigiamas pastabas. Jų šviesoje tekstai vėl bu
vo redaguojami, vėl siunčiami tiek katalikų, 
tiek protestantų teologams ir ekumenistams. 
Knygą norėta parengti tokią, kad ja noriai 
naudotųsi visi, kad joje atsispindėtų ne vienos, 
o visų dialoge dalyvaujančių pusių minčių bei 
darbų visuma. 

Knyga sudaryta iš penkių skyrių. Pirmaja
me kalbama apie bendrus visiems krikščio
nims tikėjimo pamatus. Antrajame aptaria
mos išganymo, nuteisinimo ir pašventinimo 

temos, dėl kurių tiek ginčytasi Reformos metu 
ir dėl kurių prieš dešimt metų pasirašytas 
svarbus bendras susitarimas, ekumeninio dia
logo kertinis akmuo. 'Ii'ečiasis skyrius pavadin
tas Bažnyčia, jame kalbama apie Bažnyčios ir 
jos misijos sampratą. Ketvirtajame skyriuje 
rašoma apie Krikštą ir Eucharistiją, o penlcta
ja.me pateikiamos išvados. 

Spaudos konferencijoje kar d. Walter 
Kasper užsiminė, kad popiežius Benediktas 
XVI ketina apsilankyti Romos liuteronų 
Bažnyčioje ir susitikt i su vietos liuteronų 
bendruomene, kurią sudaro keli šimtai asme
nų, daugiausia vokiečių kilmės. Romos liute
ronai yra pakvietę popiežių apsilankyti minint 
Jono Pauliaus 11 susitikimo su Romos liutero
nais 25-erių metų sukaktį. 

Pagal "Vatikano radiją" parengė -
N. Šmerauskas (Ntrs. J. Prosevičiaus) 



Prisikėlimo parapijos 
vakaronė 

Merginą. choras "Naujoji Intriga", vad. Sauliaus Kliorio (viduryje, jo dešinėje mu.z. Rita 
Kliorienė), iš Klyvlando, su draugais torontiečiais Prisikėlimo parapijos metinėje vakaronėje 

Ntr. N. Zelionkos 

NERIJUS ZELIONKA 

Dainų šventės Lietuvoje 
ir Čikagoje pasėjo savo grūdą. 
Iš jų išdygo nemažai jaunų 
chorų, kurie ir šiandieną tęsia 
veiklą lavindami savo talentus 
lietuvių išeivijos bendruome
nėse. Artėjant Dainų šventei 
Thronte chorų aktyvumas dar 
labiau atgyja. Atrodytų ir di
džioji Lietuvos šventė baigėsi 
visai neseniai, noras dainuoti 
turėtų būti prislopęs, tačiau 
tie, kurie pajuto dainavimo 
tūkstantinėje minioje jėgą, į 
dainavimą jau žiūri kitomis 
akimis. 

Toronto jaunimo choras 
kartu su chorvedėmis Dalia 
Viskontiene ir Nijole Beno
tiene renkasi kiekvieną sek
madienį repeticijoms Prisikė
limo parapijos muzikos kam
barėlyje. Dalios ir Nijolės dar
nus dvejetas išvedė ir išau
gino dar vieną puikią jaunų 
choristų kartą. Chorvedžių as
meninės savybės tarsi papildo 
viena kitą, ir Turonto jau
nimas labai džiaugiasi privi
legija turėti tokias įstabias 
mokytojas. 

Nuo paskutinės išeivijos 
Dainų šventės Čikagoje daug 
kas pasikeitė choristų gyveni
muose. Vieni baigė mokyklas, 
kiti universitetus, kolegijas, 
sukūrė šeimas. Nesigirdėjo, 
kad būtų susilaukę vaikų, bet 
tai, turbūt, tik laiko klausimas. 

Spalio 3-čia buvo viena iš 
linksmiausių dienų Prisikėli
mo parapijoje, nes tą dieną 
parapijiečiai būrėsi atšvęsti 
savo metinės parapijos vaka
rienės. Thi kasmetinė šventė, 
lydima linksmų dainų, skanių 
vaišių, vyno bei nusipelniusių 
parapijai žmonių apdovano
jimų. Tąkart Turonto Jaunimo 
choras turėjo progos ne tik 
pasirodyti kaip atskiras viene
tas, bet ir paragauti artėjan
čios Dainų šventės Turonte 
skonį. Iki šiol jie, neskaitant 
Dainų švenčių, koncertavo 
su garsiąja "Volunge". Tui bu
vo tarsi apšilimas prieš lipant 
į sceną vieniems. Nerimo 
prieš Vakaronės pasirodymą 
netrūko. Viena iš chorvedžių 
Dalia buvo išvykusi į ilgai pla
nuotą kelionę Graikijon, 

tačiau Nijolė puikiai tvarkėsi 
su savo ir visomis papildomo
mis pareigomis. 

Parapijiečiai taip pat mie
lai tiesė pagalbos ranką: Leo
nas Baziliauskas talkino įgar
sinimo sistemos ir apšvietimo 
suderinime, Neimanai globo
jo ir prižiūrėjo, kad nieko ne
trūktų. Prisikėlimo parapijos 
visuomeninės sekcijos ko-pir
mininkė Rita Grybienė ne tik 
rūpinosi repeticijos metu, bet 
ir po koncerto visus dalyvavu
sius meninėje dalyje susodino 
už vakarienės stalų. 

Tą patį vakarą Toronto 
Jaunimo chorui antrino mer
ginų choras "Naujoji Intriga" 
iš Klyvlando, vadovaujamas 
Sauliaus Kliorio. Turonto cho
ristai svetingai priėmė vieš
nias iš Klyvlando ir jau per 
bendrą generalinę repeticiją, 
nepaisant nežymaus amžiaus 
skirtumo, užsimezgė šiltas 
draugiškas ryšys. Programoje 
abu vienetai atliko keletą dai
nų atskirai, po to jungėsi 
bendram dainavimui. Galiau
siai, po ilgoko ir šmaikštaus 
Nijolės Benotienės pristaty
mo, lyg desertui, chorai kartu 
atliko Save the Last Dance de
dikuotą išvykusiai poilsiauti 
ateinančios IX Dainų šventės 
vyriausiai meno vadovei Da
liai Viskontienei. Dainos me
tu pasirodė pirmieji choristai. 
Kai kurie, netgi garbingo 
amžiaus parapijiečiai, stojosi 
prajudinti savo kojų, kiti rit
mingais plojimais lydėjo dai
nininkų pastangas. 

Choristams tikrai pasise
kė - pasirodymas visapusiškai 
pavyko. Parapijiečiai ir svečiai 
gyrė jaunuosius choristus, 
ypatingai vaikinus, kurie savo 
skaičiumi gerokai nusileido 
gausiai merginų divizijai. 
Chorams akompanavo Rita 
Kliorienė, Danguolė Radtkė, 
bosinis gitaristas Paui Khalili, 
net būgnininkas, iš prieš tai 
programoje pasirodžiusios 
džiazo grupės, sutiko pridėti 
ranką. 

Po meninės dalies visi sė
do prie gausaus vaišių stalo, 
ten dviejų didmiesčių cho
ristai dar artimiau susidrau
gavo. Galiausiai šeimininkai 

išvedė klyvlandiečius pasi
vaikščioti po naktinį Turonto 
miestą. Jiems negalėjo labiau 
pasisekti, kadangi tą vakarą 
kaip tik vyko "Nuit Blanche" 
Toronto renginiai. Žmonių 
gausumas gatvėse stebino net
gi vietinius senbuvius. Įspū
džių tam vakarui tikrai 
pakako, nes grįžus namo laik
rodis rodė gerokai po vidur
nakčio. 

Torontiečiai mielai pri
ėmė svečius iš Klyvlando savo 
namuose nakvynei. Kitą rytą, 
jaunimas giedojo bendrose 
Mišiose Prisikėlimo šventovė
je. Parapijos visuomeninė sek
cija vaišino tradiciniais lie
tuviškais cepelinais ir plokš
tainiu. 

Šventė ir meninė prog
rama buvo atlikta be priekaiš
tų. Netgi užkietėję kritikai ne
stokojo pagyrimų choristams 
bei jų vadovams. Tą vakarą 
parapijiečiai ir jų svečiai tu
rėjo progos pamatyti ir išgirsti 
tik mažą dalį to, kas vyks Tu
ronto IX Dainų šventėje. O 
jos metu laukia tikrai įspūdin
gi renginiai: pradedant Mari
jono Mikutavičiaus koncertu, 
tęsiant bendromis tūkstan
tinėmis dainomis, ir baigiant 
iškilmingu pokyliu bei vaišė
mis. Tuigi, iki malonaus susi
tikimo Thronte! 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMO.l l 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podalinimas netaikomos) 

l metų 1.50% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 
l metų iškeičiamas 1.25% 

1-----------------l Neša metines ar sudėtines 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.05% 
1.50% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

PAPILDOMA TAU POMOJI 1.05% 

"Plana s 24" Kasdien i nių 
pal ūkanų čekių / taupomoj i 
Balansas: $0 - $4, 999. 99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00- $24, 999.99 0.150% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami ček i ų 

patarnavimai 

JAV DOL E RIŲ KAS D I EN INIŲ 

PALŪKANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TU RTO 
PASKOLOS 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Toikomas pelno padalinimas) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamas 

l metų JAV dolerių 

TE RMIN UOTI 
IN DĖLIA I 
30-89 dienų 
90- 1 79 d ienų 
180- 269 dienų 
270-364 dienų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.25% 
1.90% 
2.25% 
2.50% 
3.25% 
1.00% 
0.75% 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1. 10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

Iškeičiami prieš terminą 
možesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% 1---------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.25% 
3.25% 
3.60% 
4.15% 
4.50% 
4.95% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 

l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1-------------1 5 metų 

1.05% 
1.50% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
S.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi poteikti nuošimčiai goli 
būt i keičiomi be įspėjimo 

MH 
PARAMA 

w ww.parama .c a 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąž in ingas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207 -9239 Pirm-Treė 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416.532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO WSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Viskas a 
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Akimirkos iš šių metų žaidynių Ntrs. D. Puterienės 

Vankuverio žiemos olimpiados 2010 medaliai būsimiems 
nugalėtojams. Gal tarp ju bus ir lietuvių sportininkai ... 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111~1111111111111111111111 

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 

NEMOJ0MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

v 

Zinios iš Lietuvos 
terton kelyje (Didžioji Brita
nija) vykusiose "Formula 
Palmer Audi" (FPA) rato ant
rosiose lenktynėse užbaigė 
antras. Iki čempionato pabai
gos likus vienintelėms lenkty
nėms K. Vasiliauskas nuo pir
mojo R. Plant atsiliko 5 taš
kais. Lenktynininkas atsidūrė 
kaip niekada arti savo di
džiausio šio sezono titulo. Ka
zimieras dabar jau yra užsitik
rinęs trečią vietą galutinėje 
čempionato įskaitoje. 

• Kauno "Žalgirio" klu
bas Eurolygos varžybų antrojo 
rato rungtynėse Italijos mies
te Siena vienuoliktą kartą nuo 
2002 metų susitiko su vietos 
"Montepaschi" komandos 
krepšininkais. Abi komandos 
pirmajame varžybų rate iško
vojo pergales. Sįkart "Žalgi
ris" pralaimėjo 20 taškų skir
tumu - 64:84. Rungtynėse ne
žaidė iškilusis K. Lavrino
vičius 

• Vilniaus "Lietuvos ry
to" klubas išvykoje žaidė ant
rąsias Eurolygos varžybų 
rungtynes su prancūzų Orlea
no "Entente" komanda. Vil
niečiai šio sezono varžybas 
pradėjo įspūdinga pergale na
muose prieš Stambulo "Efes 
Pilsen" komandą, o Prancūzi
jos klubas pirmame rate sve
čiuose nusileido Pirėjo 
"Olympiakos" klubui. "Lietu
vos rytas" iškovojo siunkią 
pergalę rezultau 69:62, ir tai 
buvo antrasis Lietuvos sosti
nės klubo laimėjimas čempio
nate. 

• Draudimo bendrovė 
"PZU Lietuva" tampa viena 
pagrindinių ŪBIG valdomos 
Kauno "Žalgirio" komandos 
rėmėjų. Buvo pasirašyta meti
nė bendradarbiavimo sutar
tis, pagal kurią klubas sulauks 
paramos 2009-2010 m. sezono 
varžyboms, - teigiama prane
šime spaudai. "Džiaugiamės 
galėdami paskelbti šią nau
jieną. Esame labai dėkingi 
draudimo bendrovei, sutiku
siai tapti viena pagrindinių 
Kaunov "Žalgirio" rėmėjų, -
sakė "Zalgirio" valdybos na
rys Martynas U gianskis. 

• Tris dienas Austrijos 
sostinėj e Vienoj e trukusiose 
greitojo čiuožimo trumpuoju 
taku varžybose (" Austrian 
Open Danubia Series-Euro
pean Cupr") Agnė Sereikaitė 
bendroje įskaitoje buvo antra 
savo amžiaus grupėje Gauni
mas C). 1500 m nuotolyje iš
kovojusi antrąją vietą, tokį 
patį rezultatą lietuvė pasiekė 
ir 500 bei 1000 m nuotoliuo
se. Varžybų čempione tapo 
jos pagrindinė varžovė iš 
Vengrijos Z. Konya. 

• Senojoje Olimpijoje už
degta 2010 metų Vancouver 
žiemos olimpinių žaidynių ug
nis. Pagal tradiciją teatrališ
koje ir simbolinėje ceremoni
joje, kurioje dalyvavo garbingi 
asmenys ir turistai, olimpinis 
deglas buvo uždegtas sukon
sentruotais saulės spinduliais. 
Sis renginys vyko senojo olim
pinių žaidynių miesto griuvė
siuose. Ugnį graikų deivės 
Heros šventykloje įžiebė vai
dilutę vaidinusi aktorė. 

• Sandra J ablonskytė iš
kovojo bronzos medalį Pran
cūzijos sostinėje pasibaigusia
me pasaulio jaunimo (iki 23 
metų) dziudo imtynių čem
pionate. 

• Vokietijoje vykusiame 
Frankfurto bėgimo maratone 
lietuvė Rasa Drazdauskaitė 
užėmė penktąją vietą. 28 me-

tų Lietuvos bėgikė 42 km 195 
m nuotolį įveikė per 2 val. 30 
min. 29 sek. ir 1 min. 30 sek. 
pagerino asmeninį rekordą 
bei pasiekė geriausią metų 
rezultatą Lietuvoje. 

• Spalio 24-25 d.d. Itali
joje vyko 29-asis suaugusiųjų 
ir 11-asis jaunimo Europos 
tradicinio karatė čempiona
tas. Iš Senojo žemyno pirme
nybių į Lietuvą du bronzos 
medalius parvežė Dovilė Ala
daitytė ir Rytis Bublevičius. 
Abu sportininkai medalius iš
kovojo Fuku-Go rungtyje. Čia 
sportininkai turi būti stiprūs 
tiek atlikdami kata (kompozi
ciją), tiek kovodami kumite 
(dvikova su priešininku) rung
tyse. Mažojoje baigmeje D. 
Aladaitytė ir R. Bublevičius 
pralaimėjo prieš Lenkijos 
sportininkus. 

• Lietuvos lenktynininkas 
Kazimieras Vasiliauskas Sne-

• Daugkartiniams Euro
p9s ir pasaulio čempionams 
"Zuvėdros" šokėjams vyriau
sybė skirs 70,000 litų. "Žu
vėdros" šokėjai pasaulio čem
pionatui, kuris vyks gruodžio 
5 dieną Vokietijoje, galės 
ruoštis per daug nesukdami 
galvos dėl pinigų stygiaus, ra
šo "Vakarų ekspresas". Pasak 
"Žuvėdros" vadovo, prie tre
niruočių sąlygų gerinimo žada 
prisidėti Klaipėdos univer
sitetas ir uostamiesčio valdžia. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

A. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atmin imo lenteles. 

A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario MSN 3P7 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

HIR P 01 ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAU MAI 

... PĖDOS KAUSMAI 

... PIR. TŲ D · F RMA UOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI U IRGIMAI 

... IA GĘ NAGAI 

• VA IK EIS 

NE KLANDUMAI 

• PL KŠČ I APĖDYSTĖ 

... VIETI .E NEJAUTRA fR + PRllMAME Vl U 

IAI 

CHIRURGrNIS GYDYMA L__:_=-_ __J PlA .l JUS DRAUDIMUS 

... SENJORŲ P.ĖDŲ PRIEŽIŪRA + TERILO IRA KLA I 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILL O T.E., AN A TER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

VP 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake hore Road E. 104-3945 Doug Leav n Blvd. 
Mi · auga, ON LlG l ~ s Mi i auga, O L5 OA5 

............. ___ www.watersid dental.ca W'.YW.9thlinedenlal.ca 

~w~v~~~ 

DENTA.L CA.RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 
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~ KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA KVIEČIA Į 1 

~ ffl~!~~ 1~~!d~~ 7 v.v. ' ~ 
Prisikėli mo parapijoje 1 

Vaišės• loterija• baras• Pietų" Amerikos šokių pamoka 

Prašome kreiptis į VILIJĄ YCAITĘ 416-887-1752; 
vi lija_ycas@hotmai l.com. Įėjimas - $25 asmeniu i; $30 prie durų. ~ 

Jūsų dalyvavimas parems Kanados jaunimą, 

kuris dalyvaus PLJS Kongrese 

• • 

l VAIKŲ POEZIJA 

Atsiuntė mkt. VALERUA VILČINSKIENĖ 
Gelgaudiškio vidurinė mokykla, Šakių rajonas 

TU NEGIRDI... 
Kodėl mano 
Mažą širdelę 
Raižo skausmo 
Strėlė skaudi? 

Kai skausmas 
Nemiega 
Manojoj širdy .. . 
1)'li ... Negirdi .. . 

1)'li ... negirdi .. . 

l 

Kodėlmūs 

Pasauly 

Negirdi ... 
Šarūnė Kriaučiūnaitė, 3B kl. 

Neliko laimės, 
Ramybės širdy? 

Kodėl tu 
Šaipais, 
Kai verkiu 
Dėl klaidų? 

Kodėlmūs 
Pasauly 
Patyčių skraistė 

Apgaubia abu? 

1)'li, 
Negirdi, 
Kai verkia 
Manoji širdis. 

Kai krenta 
Mana ašarė/ė, 
Sūri, 
Skaudžiai karti. 

Laisvalaikis "Romuvos" sto
vykloje Ntr. R.R. Otto 

LIŪDESYS 
Eini į mokyklą, 
Galvoji - baisu ... 
Patyčios ir baimė, 
Smurtas visų ... 

Kodėl vienas gimė 
Laimingam kely? 
Kodėl kitam skirta 
Bedugnė baisi? 

Neskriauskim, padėkim, 
Užstokim laiku. 
Ištiest silpnam ranką 
Vzsai nesunku ... 

Prabėgs siaubo laikas, 
Užaugsim tvirti, 
Patyčios ir smurtas 
Liks praeity ... 

Laimingas tu būsi, 
Padėjęs kitam ... 
Gal jo ir nebus jau 
Pasauly šitam ... 
Algimantė Dunaitytė, 3B kl. 

ŠIRDY LIKS MEILĖ 
Kai ruduo nukris, vaikus 

nuramins, 
Širdyje palinkės gerumo ir 

laimės. 
Vzsų patyčias nugalėsiu, 
Mano širdy liks meilė. 
Aš esu nelaiminga, 
Kai skaudina patyčios. 
Aš laukiu savojo gyvenimo. 
Širdy liks meilė ... 

Ieva Škilytė, 3B kl. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. MBX 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU Į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PR STATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off or 1 parcel off 

* coupon is valid only at 'Margutis-Pysanka' head offtce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Kanados lietuvių jaunimo sajungos atstovai XIII Pasaulio jaunimo kongresui, įvyksiančiam 
šią žiemą Pietų Amerikoje, pasisiūlė padėti tvarkyti Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje 
spalio 25 d. Iš k.: Vilija Yčaitė, Audra Rusinaitė, Inga Brazauskaitė, Darius Paznekas, Vilija 
Pečiulytė, Julija Šimonėlytė, Krista Valaitytė 

Draugystės saitai tarp Lietuvos 
ir Vokietijos 

1991-ais metais Darius 
Kuolys, tuometinis Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministe
ris, viešėjo Bavarijoje ir buvo 
priimtas Eichstatto vyskupo 
Kari Braun ir apskrities virši
ninko Konrad Regler. Minis
terio vizito tikslas buvo už
megzti ryšius tarp Lietuvos ir 
Vokietijos jaunimo. Jau be
veik dvidešimt metų glaudus 
ryšys tarp Kauno Jėzuitų gim
nazijos ir Eichstatto Willibal
do gimnazijos yra svarbiau
sias šio vizito rezultatas. 

2009-ais metais, rugsėjo 

pabaigoje, 34 Eichstatto mo
kiniai su 5 mokytojais aplankė 
Lietuvą. Vokietijos ir Lietuvos 
moksleiviai kartu su pedago
gais surengė eiseną iš Rotušės 
aikštės iki Kauno savivaldy
bės. Šios eisenos dalyvius pa
sitiko Kauno miesto meras 
Andrius Kupčinskas. Kauno 
Jėzuitų gimnazijai šiemet su
kanka 360 metų. Gimnazistai 
nešė savo kraštų vėliavas. Kas
met mokiniai ir mokytojai iš 
Kauno stažuojasi Eichstatte. 

Dabartinis ir jau ilgametis 
Jėzuitų gimnazijos direkto-

Svečiai iš Vokietijos šoka Kauno gatvėse 

rius kun. Gintaras Vitkus vo
kiečių vizito proga pabrėžė 
svarbų tarptautinių ryšių vaid
menį: "Mes džiaugiamės pa
žinimo, tikėjimo, pilnatvės 
vaisiais, kuriuos brandiname 
savo gimnazijoje ir norime da
lintis su kitais. 

Jaučiamės laimingi galė
dami dalintis savo dovanomis 
su kauniečiais ir mūsų sve
čiais. Savo malda ir džiaugs
mo darbais norime padėkoti 
visiems." 

Alfred Bammesberger, 
Vokietija 

Ntr. Kazimiero Dobkevičiaus 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com laukia jūsų apsilankymo. Jame rasite 
naudingos informacijos apie prenumeratas, skelbimus ir pan. Taip pat galėsite pasiskaityti šios 
savaitės numerio 15 ir 16 psl. Kviečiame siųsti savo pastabas elektroniniu paštu -
tevzib@rogers.com 
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10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

VYTAUTAS A. KIAUPA 
Su giliu liūdesiu prisi

menam, kad š.m. lapkričio 
10 d. sueina 10 metų, kai 
mirė gerai žinomas radijo/ 
TV korespondentas, radijo 
laidų vedėjas a.a. VYTAU
TAS (Vic James) KIAUPA. 
Jis dirbo žinių direktoriumi 
ir pokalbių vedėju 12 metų 
CHIN Radio Toronto, 
Ont., CHNS Halifax, Nova 
Scotia, CJLX Thunder 
Bay, Ont. ir CFPL Radio/ 
TV London, Ont. Buvo ilgą laiką NIB (National 
Institute of Broadcasting) mokytojas Turonte ir Turonto 
City Hall narys. 

Neužmirštame jo profesionalumo ir įvairių pasižy
mėjusių darbų per radiją ir TY. Jį mename su meile ir 
giliu liūdesiu -žmona Emilia Kiaupa, Chicago, motina 
Stasė Kiaupa Kudirka, London, Ont., duktė Suzette ir 
vaikaičiai Sean ir Andrew, Florida, sūnus Jonas su 
žmona Kelly, vaikaičiai Jacob ir Abby, Chicago, giminės 
ir draugai. 

Paminklas sol. Vaclovui Verikaičiui Antakalnio kapinėse, Vilniuje Ntr. G. Paulionienės 

Jo žymus balsas pasigendamai paliko mus labai per 
anksti. 

Gynyba, euras, pilietybė ir 
teisėsauga - 11 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

O pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~< E S JV\ l ~l J.\ S 
ART s·ruo10 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Atkelta iš 5-to psl. 

Atrodo, Lietuvos respub
likos pilietybė įgijama gims
tant - ką tai reiškia? Gimstant 
Lietuvoje - nepasakyta. Ar 
lietuvių šeimoje, ar Lietuvos 
piliečių šeimoje, nesvarbu 
kur. Yra dalykų, kurių Konsti
tucija nepasako iki galo. Įsta
tymų lygmenyje dar dirbama. 

Tuisėsaugos krizė 

J. Kuraitė-Lasienė klausė, 
ar, V. Landsbergio manymu, 
yra vilties, kad keisis teisėtvar
kos sistema, paveldėta iš so
vietmečio? Juk pastarųjų sa
vaičių įvykiai rodo, kad gyven
tojai ja nepasitiki, yra nepa
tenkinti, net demonstracijas 
rengia. Reikia atskirti teisė
tvarką, kuri yra krizėje, nuo 
teisėjų luomo, patikslino V. 
Landsbergis. Šis luomas labai 
panašus į buv. komunistų par-

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). 

JOlVA CONSTRUCTION. At· 
liek.a staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dalymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 

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 anghĮ 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 

tiją su nomenklatūra, su savo 
sprendimais viršūnėje ir ma
~ų narių baime dėl išlikimo. 
Ši sistema paveldėta, negera, 
savotiškai įsitvirtinusi naujo
mis sąlygomis. Gaila, sakė 
profesorius, kad Lietuva netu
rėjo tokios "prabangos" kaip 
Rytinė Vokietija, kuri po susi
jungimo gavo visus naujus tei
sėjus iš Vakarų Vokietijos. 
Lietuva liko su sovietiniais tei
sėj ai s, paruoštais tarnauti 
anam režimui. Neaktualios 
jiems svarbios savybės, kaip 
sąžinė, drąsa; aktualu buvo 
prisitaikyti. Daugybę metų 
Sąjūdis, Tėvynės sąjunga vis 
kėlė klausimą, kad būtų įvesta 
teismo tarėjų institucija, kad 
teismo procedūrose dalyvautų 
visuomenės atstovai. Pakeisti 
tokią būklę gali žmonių nepa
sitenkinimas, revoliucinis ju
dėjimas. Gal kils kas nors iš 
pačių teisėjų ar teisininkų ter-

pės. Prezidentai turi labai 
daug galimybių, bet ar jie jo
mis naudojasi, kol kas V. 
Landsbergis dar nelabai ma
to. Jo nuomone, V. Adamkus 
darė blogus skyrimus, per 
daug pasikliovė patarėjais. 

ES skųsti galima žmogaus 
teisių pažeidimus - Žmogaus 
teisių teismui, tačiau Lietuvo
j e žmonės dar neišsijudinę, 
nėra paruošti ir nėra turtingi
turi samdyti advokatus, užves
ti bylas, aiškino V. Landsber
gis. Padėtis nedžiuginanti ir 
gal dabar prokuratūros lyg
menyje kas nors bus daroma. 

V. Maciūnas užbaigė po
kalbį, padėkodamas visiems 
dalyviams, profesoriui Lands
bergiui už jo paskirtą laiką pa
sisakant šiais daug kam rū
pimais klausimais. Po to klau
sytojai jam dar daug klausimų 
ir pavyzdžių stengėsi pateikti 
asmeniškai. (Pabaiga) 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~~ . ...:-, '.:'::::~-~l'--- -· Š.. i, .,,.. . ....._ , .,, W- - ..........., \ U - -~ ., . ... ~-"><", 

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

(905) 333-5553 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu. gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 



NETEKTIES PRANEŠIMAS. K.. J ankauskaitė iš Vilniaus pra
nešė, kad, sulaukusi 97 metų mirė a.a. MEILĖ LUKŠIENĖ ir š.m. 
spalio 18 d. palaidota. Velionė buvo neeilinė moteris, kurios nuo
monę vertino įtakingi valstybininkai. Ji yra daugelio knygų autorė. 
Atgavus nepriklausomybę - tautinės mokyklos steigėja, Sąjūdžio 
veikėja, maloni asmenybė. K. Jankauskaitė su Meile Lukšiene 
daug tarėsi dėl jos paskutinės knygos, daug sužinojo apie M. 
Gimbutienės tėvus. Paskutiniu metu, nors jau buvo silpna, bet 
sutiko teikti žinių ruošiamai knygai išleisti. Laidotuvėse dalyvavo 
vyriausybės, prezidentūros, universiteto atstovai, mokslininkai, 
poetai su J. Marcinkevičiumi, žinomi rašytojai ir daug žmonių. 
Velionė buvo M. Gimbutienės pusseserė. B. Stund.tia 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc., us. 

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The Wcst Mati, 6th Floor, lhronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax ·H6 236-1809 
Tinklalapi~: www.oacclawfirm.com El. paštas: lawycrs@pacclawfirm.com 

~~1 TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
k fhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

> dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9/\ SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvht 01ganizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min.. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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Toronto konsulų pokylis 
Spalio 17, šeštadienį, įvyko 

'lbronto konsulų metinis poky
lis The Consular Cmps Associa
tion of Toronto Annual Consu
lar Gala, Delta Chelsea vieš
butyje, miesto centre. Turonto 
"Consular Corps" reprezen
tuoja 100 pasaulio kraštų, jskai
tant Lietuvą. Pokylyje dalyvavo 
garbės konsulas Paulius Kuras 
ir Rasa Kurienė, Liudvikas Ma
tukas ir Gražina Matukienė, 
taip pat Rita Urbonavičiūtė ir 
Rodney Muir, dr. Raimundas 
Zabieliauskas, Tuylor Woolsey 
ir Darius Kuras. Tą vakarą 
buvo malonu susitikti su lietu-
viams pažįstamu Ontario provincinės policijos komisionieriumi Julian Fantino ir jo žmona 
Liviana. Komisionierius J. Fantino labai maloniai prisiminė savo kelionę Lietuvon su Kanados 
policininkais prieš kiek metų, kurios metu jie pasidalino su lietuviais policininkais kanadietiška 
community policing metodika. lllf. 

• Per š.m. spalio mėn. 26 
dieną įvykusį Kanados lietuvių 
fondo tarybos posėdi Sigita 
Černiauskaitė-Brough ir Rai
mundas Paškauskas buvo pa
tvirtinti kaip kviestiniai Turybos 
nariai užimti dvi tuščias vietas 
'Iluyboje, kurios atsirado iš Tu
.rybos atsistatydinus Pr. Vilke
liui ir dr. A Pabedinskui. Sigi
tos čemiauskaitės-Brough ka
dencija užsibaigs per kitą me
tini narių susirinkimą, o R. Paš
kausko tęsis iki 2011 metų me
tinio narių susirinkimo. 

• Per tą paij Tarybos posė
dį buvo patvirtinta, kad KLF 
metinis narių susirinkimas įvyks 
2010 m. balandžio 18, sekma
dieni, Toronto Lietuvių na
muose. 

• Yra numatyta, kad KLF 
Interneto tinklalapis bus ofi
cialiai atidarytas visuomenei 
ateinančių metų pradžioje. 
Jame bus galima skaityti Fondo 
statutą, rasti naujausias Fondo 
žinias, stebėti Fondo finansinę 
padėtį, matyti pelno skirstymo 
gaires bei prašymų pateikimo 
datas, gauti tinkamas anketas 
įvairių projektų finansavimui ir 
taip pat ieškant stipendijų. 
Apie oficialų tinklalapio atida
rymą su jo pavadinimu bus pa
skelbta Tėvilkės žiburiuose 
ateinančių metų pradžioje. 

•Kanados lietuvių fondui 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parii
pinu kelialtjantiems į mienį ir 
atfykstantiems i Kanadą. Skam
binti Mariui Rminui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

PRENUMERATORIŲ DĖMF.SIUI. 
Sekite savo prmumen.tos baigi
mosi datą, kuri yra pažymėta ant 
laikraščio lipdės su jū.sų adresu. 
Nelaukite priminįmo - laiku ją at. 
naujinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto išlaidas.. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

l KLF ŽINIOS 

aukos, atplaukusios per trečiąjį 
metų k.etvirtj, buvo labai nedi
delės. likriausiai dėl to, kad tai 
buvo vasaros mėnesiai, ir tau
tiečiai atostogavo. Liepą ir rug
sėjį aukų nebuvo gauta, o rug
pjūtį buvo gautos šios aukos: 
$100 aukojo S. Brough. tapda
ma nauja nare, o R. Leparskas 
iš Warren Illinois aukojo a.a. 
K. Leparskienės atminimui. 
A.a. Vincui Kezinaičiui mirus 
Hamiltone, jo atminimui po 
$20 aukojo J. Gimžauskas, A. 
Kam ai tis, J. Krištolaitis, P. 
Pranck.evičius, P. Šidlauskas V. 
Svilas, AK. Žilvytis, P. Zubas ir 
K.. Žukauskas. Iš viso per tre
čiąjį metų ketvirti suaukota 
$380. 

• 2008 metais uždirbto pel
no baigiamasis paskirstymas 
buvo uz~aigtas išmokant para
mą šioms Kanados lietuvių or
ganizacijoms: $93,000- KLB 
krašto valdybos vedamiems 
projektams ($25,000 švietimo 
ir kultūros sekcijai paremti lie
tuviškom mokyklom ir pirkti 
knygom; $16,000 KLB krašto 
valdybos administracinėms iš
laidoms; $16,000 Kanados lie
tuvių muziejaus-archyvo admi
nistracinėms išlaidoms; $12,000 
Kanados lietuvių muziejaus
archyvo katalogavimui; $16,000 
KLJS kongreso išlaidoms; 
$8,000 KLB Turonto apylinkės 

l 
valdybai Lietuvių dienų rengi
mo išlaidoms); $14,000 "Ro
muva Inc."; $10,200 Toronto 
tautinių šokių grupei "Ginta
ras"; $10,000 Tėvams pranciš
konams "Kretingos" stovykla
vietės remontui; $7,500 TėviJ
kės žiburiams (šioje sumoje 
įskaičiuota ir p.p. Kantautų 
fondo $287.50); $6,800 Turonto 
vaikų chorui "Gintarėliai"; 
$5,100 Turonto šokių ansamb
liui "Atžalynas"; $3,500 'Ibron
to chorui "Volungė"; $1,500 
Suvalkų krašto lietuvių išeivi.jo
je sambūriui; $1,000 Mažosios 
Lietuvos fondui; $1,000 Prisi
kėlimo parapijos vaikų chorui. 
Kanados lietuvių studentams 
studijuojantiems Kanados ar 
Lietuvos universitetuose buvo 
skirtos 13 $600 vertės stipendi
jų, 7 $500 vertės stipendijos ir 6 
$400 vertės stipendijos, iš viso 
$13,700. Be to, keturiems Ka
nados lietuvių studentams, sta
žuojantiems Lietuvoje savo pa
sirinktos specialybės srityje, 
kiekvienam buvo paskirta po 
$1,000 paramos. 

Kanados lietuvių fondas 
dėkoja visiems auk.otojams už 
jų aukas ir primena, kad geras 
būdas prisiminti mirusiuosius 
yra aukojant KLF mirusiųjų 
vardu. 'Thip pat ragiruune nepa
miršti mūsų ruošiant savo tes
tamentus. Inf. 

LABDAROS FONDO 21NIOS ..... -
• Spalio 24 d. įvyko "Auksinis vakaras", pokylis lėšų telk:im.ui 

Slaugos namų projektui. Thi buvo sėkmingas ir įspūdingas vakaras. 
Kartu su lietuvių bendruomenės dalyviais, St. George's golfo klube 
išldlmingoje aplinkoje gražiai bendravo ir anglų bendrovių atstovai 
bei ivairūs Slaugos namų rėmėjai. 'fyliosios varžytinės sutelkė 
$11,300. Pokylio metu atplaukė ir asmeninės aukos. Dėkojame auko
toja.ms. Aukojo: $1,000 - Affiliated Insurance Management Inc. 
(R.R. Drešeriai), Joana ir Juozas Zenkevičiai; $500 - Albina ir 
Antanas Laurinaičiai, Ina ir Morkus Sungailos; $250 - Leonardas ir 
Danutė Garbaliauskai; $100 -Adelė Ledas; $50 - K.. V. Gaputis. 
Platesnis šio vakaro aprašymas bus kitame numeryje. GP 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ administracija prieškalėdiniu laikotarpiu 
bus atidaryta nuo lapkri& 15 Ud gruodfio 6 d. sekmadiemaU, po 9.30 
v.r. pamaldų Ud maldaug l v.p.p. Bus galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, Įteikti kalėdinius sveikinimus, ulsakyti TŽ kaip 
dovanų savo blaullams. 

Kalėd
. • • .ki • • 1ma1 sve• n1ma1 

Jau planuojamas kalėdinis 7Ž numeris, kuris išeis gruodžio 15 d. 
Visa medtiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vėliausiai iki gruo
dtio l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame siųsti dar prieš šią datą, 
kad spaustuvė galėtų juos laiku paruošti. Yra dvejopi sveikinimai -
bendras ir atskiri, asmeniniai. Į bendrąji sveikinimą įrašomi visi tie, 
kurie pareiškia tokį norą ir atsiunčia auką 1Ž Asmeniniai bei atskirieji 
sveikinimai yra rėminiai. Jų kaina pagal užimamą plotą. Jais daugiau
sia naudojasi parapijos, organincijos, institucijos ir pavieniai asmenys. 
Sveikinimas per laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas pasiekti savo 
artimuosius ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu išvengiama 
atvirukų siuntinėjimo, kuris pareikalauja daug laiko ir išlaidų. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Evangelijos žinių tūks
tantmečio ilgaamžei Lietuvai 
iškilmės Kanadoje buvo užbaig
tos Visų šventųjų dieną, 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišiomis, kurias aukojo su vi
sais suvažiavusiais kunigais 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, 
už visų laikų Lietuvos kanki
nius ir tikinčiuosius tūkstant
mečio Evangelijos žinių Lietu
vai šviesoje. Iškilmei šventovė 
gėlėmis buvo išpuošta mūsų pa
rapijos KLK moterų draugijos 
skyriaus. 

• Spalio 24, šeštadienį, pa
krikštyta Steve ir Maikos (Dre
šerytės) Gergereau dukrelė 
Ieva-Marija. 

• Spalio 28, trečiadienį, pa
laidota a.a. Eugenija Juodko
jienė, 95 m. amžiaus. 

• Toronte yra miręs a.a. Pet
ras Daržinskas, 81 m. amžiaus. Jis 
laidojamas lapkričio 3, antra
dienį, iš Lietuvos kankinių 
šventovės po 10 v.r. Mišių Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Taip pat 
Toronte yra mirusi a.a. Elena
Ona Jaškuvienė, 93 m. amžiaus. 
Ji irgi laidojama lapkričio 3 d. 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
po 11.30 v.r. Mišių Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. 

• Lapkričio 6 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir 3 v.p.p., o po 
Mišių - Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo. 

• Pasiruošimo pamokos 
Pirmajai Komunijai prasidės 
lapkričio 8, sekmadienį, po 9 .30 
v.r. Mišių klebonijos posėdžių 
kambary. Vaikučius galima pa
mokoms registruoti sekmadie
niais zakristijoje arba skam
binti tel. 905 277-4320. 

• Anapilio knygyne jau pla
tinama Žodis tatp mūsų knyge
lių lapkričio-gruodžio laida. 
Taip pat galima įsigyti Lithua
nian Heritage rugsėjo-spalio nu
merį, "Dainavos" vyr:ų vieneto 
garsaplokštę (CD) "Šešiese"ir 
kun. Placido Bariaus, OFM, 
pamokslų knygą Meilei to nega
na. Primenama, kad vyksta ir 
knygų bei muzikos juostelių iš
pardavimas. 

• Mišios lapkričio 8, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Lidiją 
Valevičienę (11 metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje lapkričio 
8, sekmad., 2 v.p.p. už ~.a. Jero
nimą Birštoną; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje lapkričio 7, šeš
tad., 3 v.p.p. už Ignacą Vilimą. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praeitą savaitgalį keliais 
renginiais, kuriuose pagrindi
nis kalbėtojas ir pamokslinin
kas buvo Kauno arkivyskupijos 
arkivyskupas ir Lietuvos Vys
kupų konferencijos pirminin
kas Sigitas Tamkevičius, SJ, bu
vo užbaigti Lietuvos vardo ir 
Evangelijos žinių tūkstantme
čio minėjimo metai. Renginius 
suplanavo KL Katalikų centras, 
kuriam vadovauja K. Batūra. 

• Sekmadienį 10.45 v.r. Mi
šias aukojo Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius, SJ, gie
dojo parapijos jaunimo choras 
ir "Volungės" choro moterų an
samblis. Ateinantį sekmadienį 
vyks bendras giedojimas. Nu
meriai giesmių, kurios yra para
pijos giesmyne, bus matomi nau
jai įsigytose giesmių lentose, 
pastatytose kairėj šalia vargonų 
ir dešinėje prie pirmo vitražo. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmą penktad. 7 v.~. vyks Mišios 
ir šv. Valanda prie Svenčiausiojo 
bei palaiminimas. Prieš Mišias 
klausoma išpažinčių. Pirmą šeš
tadienį 10.30 v.r. Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi Rožinio 
maldai ir Mišioms. 

• Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9 v.r. ir 10.45 v.r. 
Mišių. Jei kas neužsiregistravo 
iš anksto, gali atvesti vaikus tie
siai į pamokų vietą ir pristatyti 
juos mokytojams. 

• KLKM draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio 8, 12.15 v.d. para
pijos salėje. Pagrindinis kalbėto
jas, kuris kalbės anglų kalba, bus 
Toronto arkivyskupijos diakonas 
Jurgis Jurėnas. Jo tema: "Ką tėvai 
turi daryti, kad jaunimas nenutol
tų nuo Bažnyčios". Prieš susirin
kimą bus pyragų vaišės ir turtinga 
loterija susirinkimo pabaigoje. 
Skyriaus valdybai pirmininkauja 
Daiva Miceikaitė-Vorps. 

• Spalio 30 d. palaidotas a.a. 
Vytautas Siminkevičius, 77 m. 
Paliko dukrą Ramoną, sūnų An
taną su šeima ir seserį Primą Sap
lienę su šeima. Spalio 31 d. palai
dotas a.a. Dovydas Mockus, 33 
m. Paliko mamą Ziną Petrylą, te
tą Birutę, dėdę Vytą Mockų ir 
pusbrolį Gerrit Scargo. Lapkričio 
2 d. palaidota a.a. Jūratė Šeškutė, 
56 m. Paliko brolienę Laimą Šeš
kuvienę ir pusbrolius Liną ir 
Paulių Mintautus. 

• Sriubos vakaronei, kuri •----------„ vyks parapijos salėj lapkričio l A U KO S l 22 d., 4 v.p.p., bilietai platinami 
•· __________ ... _ salėje sekmadieniais po Mišių, 

Šv. Jono lietuvių kapinėms o kitu metu kreiptis į Birutę 
aukojo: $100 - L. Morkūnienė; Kazlauskaitę tel. 416 762-5449. 
$50 - V. Lapaitienė. Sriubos vakaronė teikia progą 

A.a. Vito Siminkevičiaus visiems prisidėti prie vargšų 
atminimui pagerbti Tėviškės ži- maitinimo Lietuvoje, todėl visi 
buriams aukojo: $100 - P.B. kviečiami joje dalyvauti. Ren
Sapliai; $20 - P.G. Stauskas, l. ginį planuoja ir visus kviečia 
Paškauskienė, A. Zalagėnas, dalyvauti parapijos tarybos 
R.J. Karasiejai, A.R. Sapliai, Labdaros sekcija, kuriai pirmi
B.V. Biretos. ninkauja dr. J. Čuplinskienė ir 

A.a. Vytui Siminkevičiui D. Nausėdienė. 
mirus, nuoširdžiai užjausdama •Mišios sekmad., lapkričio 
jo sesutę Primą Saplienę ir 8: 8 v.r. už a.a. Eleną ir Povilą 
artimuosius, Ona Juodikienė Račiūnus; 9 v.r. už a.a. Eleną 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. Juknevičienę; 10.45 v.r. už Vėli-

Mylimų tėvelių, Sibiro nių Mišioms pavestas sielas, už 
tremtinig Barboros Marijos, a.a. Moniką Bumbulienę (X 
Juliaus Stendelių atminimui met.), už gyvus ir mirusius para
Ona Juodikienė Tėviškės žibu- pijiečius; 12.15 v.d. už Ratavičių 
riams aukojo $200. ir Stankaičių šeimų mirusius. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v. ryto ir po jų konfirman
tų pamokos vyks šventovės pa
talpose. 

• Moterų draugijos susi
rinkimas vyks sekmadienį, lap
kričio 15, po pamaldų šven
tovės patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis įvyks lapkričio 9 d., 7 
v.v., LN posėdžių kambaryje. 

• Kiekvieną sekmadienį 
kviečiame pietums į Lietuvių 
Namus. Ateinantį sekmadienį 
bus atidaryta atremontuota salė 
B. Čia galite pasivaišinti lietu
viškais patiekalais, alumi, bare 
"Lokys" pasiklausyti koncertų 
ar pramoginių lietuviškų laidų. 
Nemokama mašinų stovėjimo 
aikštelė (11 v.r. iki 6 v.v.). Ma
loniai kviečiame sekmadieniais 
į Lietuvių Namus. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos! Galite išsinuomoti maši
nos stovėjimo vietą mėnesine 
tvarka. Dėl papildomos infor
macijos kreiptis tel. 416 532-
3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• Atidarytas Lietuvių Na
mų internetinis tinklalapis lietu
vių kalba: www.torontolietuviun 
amai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanguethalls.ca. 

Maironio mokyklos 
žinios 

•Didžiuojamės, kad spalio 
31 d. mus aplankė garbingas 
svečias arkivysk. Sigitas Tamke
vičius, SJ, lydimas prel. E. Put
rimo ir kun. V. Staškevičiaus. 
Visi mokiniai susirinko audito
rijoj, ir po įprasto Lietuvos 
himno sugiedojimo, mokyklos 
ved. A. Šimonėlienė pristatė 
svečią, kuris sukalbėjo maldą. 
Arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, 
aplankė vyresniuosius skyrius 
bei aukštesniųjų lituanistinių 
kursų mokinius, su kuriais tru
putį pakalbėjo, papasakodamas 
apie kančias lageryje ir apie Ktita
likų kronikos leidimą, palyginda
mas tai su krikščionių persekio
jimu prieš tūkstantį metų. 

• Dėkojame Gražinai Stri
pinienei už padovanotą CD 
"Laumiukai" - tai pasakų rinki
nys, įkalbėtos įvairiomis lietu
viškomis tarmėmis. 

• Sėkmingai praėjo kaukių 
paradas spalio 31 d. Darželinukai 
ir I sk. mokiniai ta proga pasi
vaišino sultimis ir saldumynais. 

• Tėveliai! Lapkričio 14 d. 
visi mokiniai (nuo jaunesniųjų 
darželio iki aukštesniųjų lituanis
tinių kursų) bus fotografuojami. 
8 sk. ir 12 kl. berniukai prašomi 
dėvėti baltus marškinius ir kakla
raiščius. 

• Artėja šlapios dienos, vė
liau dar šaltesnis oras ir sniegas. 
Būtų gerai, jeigu mokiniai atsi
neštų batus pasikeitimui, nešioji
mui mokyklos viduje. Živilė 

Rudeninis kapinių lanky
mas praeitą sekmadienį, lapkri
čio l, sutraukė itin didelius bū
rius tautiečių į Anapilio sodybą, 
kur vyko kapų tvarkymas, puoši
mas gėlėmis ir žvakutėmis, salė
se - paroda ir pabendravimas 
pietaujant, o visa užbaigiant iš
kilmingomis Mišiomis Lietuvos 
kankinių šventovėje. (Plačiau 
kt. nr.) 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Lapkričio l d., 11 val. Mišias atnašavo su savo parapija 
Brazilijoje galutinai atsisveikinęs naujasis Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. Paulius Mališka. Jis ragino parapijiečius 
žvelgti į ateitį pozityviai, su viltimi, nepasiduoti nusivylimui. 
Salėje susirinkusius pasveikino komiteto pirm. Haroldas 
Celtorius ir perskaitė prel. E. Putrimo sveikinimo laišką. 
Klebonas kun. P. Mališka nušvietė nueitą savo gyvenimo kelią 
nuo gimimo ir krikšto Aušros Vartų šventovėje Montrealyje, 
veiklos jaunimo organizacijo~e, stovyklose, parapijos chore, 
pašaukimo į kunigystę, studijų Sv. Kazimiero kolegijoje Romoje 
ir misijų darbo Brazilijoje. Susirinkusieji jam padėkojo 
"katutėmis". Montrealio lietuvių choro jaunimo grupė 
padainavo 6 dainas: Viešpaties lelija, Išdainuoti širdim, SĮcanu, 
Dieve, laimink Lietuvą, Pasveikinkite vieni kitus ir Zemėj 
Lietuvos. Į dainas įsijungė ir dalyviai - ypač į paskutiniąją. 
Chorui vadovavo ir akompanavo muz. A. Stankevičius. Klebonas 
padėkojo visiems ir palaimino vaišių stalus. Patarnavo choro 
vaikai ir jaunimas. Vyko graži loterija. Gaila, kad ne kiekvieną 
laimė aplankė. 

"Rūtos" klubas spalio 28 d. pasveikino tą mėnesį gimusias 
nares: A. Niedvarienę, J. Rimeikienę ir 90-ties metų sulaukusią 
A. Rašytinienę. 

Kalėdinis narių pobūvis bus gruodžio 9, trečiadienį. Tą 
dieną bus paminėti lapkričio ir gruodžio mėnesį gimusiųjų gim
tadieniai. Po šio kalėdinio pobūvio dar bus vienas "Bingo" 
gruodžio 16 d. Per šventes klubas bus uždarytas, veiklą vėl pra
dės 2010 m. sausio 6 d. 

Baltiečių menininkų kalėdinis subuvimas bus Aušros Vartų 
parapijos salėje gruodžio 8 d., 7 v.v. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugijos kavutė ir susirinkimas bus lapkričio 8 d. 

po ~išių. Komitetas labai kviečia nares dalyvauti. 
Sv. Elzbietos atlaidai įvyks lapkričio 15 d. Draugijos komite

tas paruoš kalėdinę kavutę po Mišių. Tai bus paskutinis susirinki
mas šiais metais. Ar turite ką apsirengti raudonai? VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QU E. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'P\)(: 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 

Slaugos namų žinios 
• "Labdaros" lietuvių slau

gos namų gyventojai kviečia vi
sus į metinį pyragų ir rankdar
bių išpardavimą sekmadienį, 
lapkričio 15, nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p. (5 Resurrection Road, 
Etobicoke) "Labdaros" bend
roje salėje (Community Room). 
Savo dalyvavimu ir nusiperkant 
įvairių meno dirbinių bei rank
darbių ar keptų skanumynų ir 
gėrimų, padėsite paįvairinti 
šiuose namuose gyvenančių 
dienas. Visos pajamos padės 
padengti įvairias gyventojų iš
vykas ir užsiėmimus! Būtume 
labai dėkingi, jeigu galėtumėte 
paaukoti pyragų ar meno bei 
rankdarbių pardavimui. Jeigu 
norėtumėte prisidėti prie šito 
renginio, prašome paskambinti 
Elenai Stankus, telefonu 416-
232-2112, ext. 409. Laukiame 
jūsų ir kviečiame smagiai pa
bendrauti. Atsiveskite visus 
savo pažįstamus. Inf. 

FAX: (514) 766-1349 

Lietuvos "Caritui" remti 
komitetas Toronte spalio 21 d. 
susitiko su arkiv. S. Tamkevi
čiumi, SJ. Buvo kalbėta apie To
ronto komiteto remiamus Die
nos centrus bei labdarą Lietu
voje. Arkiv. S. Tamkevičius, SJ, 
iškėlė ypatingą svarbą Vaikų 
dienos centrų valgykloms. Lan
kančių vaikų skaičius smarkiai 
padidėjo, ypatingai skurdžiai 
verčiasi Kauno senamiesčio val
gykla. Aukos, skirtos Vaikų die
nos centrų valgykloms labai rei
kalingos, kiekviena auka bus di
di atrama Lietuvos vaikams. 
Aukas prašom siųsti: V. Baliū
nienei, 56 Ardagh St., Toronto, 
ON M6S l Y3. Čekius rašyti: 
"Vaikų dienos centras". 

Lietuvos "Caritui" remti 
komitetas Toronte: B. Biretienė 
- pirmininkė, dr. O. Gustainie
nė - vicepirmininkė, B. Čepai
tienė - sekretorė, V. Baliūnienė 
- iždininkė, dr. J. Čuplinskienė 
- ryšininkė su Lietuva ir M. 
Zubrickienė - narė. BB 
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