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Valstybė - laisva ir okupuota 
Taikus sugyvenimas yra didelė vertybė - ir šeimose, ir 

bendruomenėse, ir tarptautiniuose valstybių santykiuose. 

K AI įvairiausių nesutarimų ir ginčų pilna visuose 
žmonijos sluoksniuose (nuo vi.ršaus iki ap.ači~s), 
nėra nieko nuostabaus, kad taika tampa siektmu 

idealu. Ir jos visi siekia, apie ją kalba, rašo; iškyla ir taikos 
mylėtojų organizacijos, propaguojančios absoliučią taiką. 
Kiek skambių šūkių, gerų sumanymų, išmintingų patarimų! 
Viskas to idealo siekiams. Tačiau ne paslaptis, kad šitose 
pastangose pasirodo ir apsimetimo, vaizdavimo ir nuoširdu
mo stokos. Tam nebloga priemonė yra ir melas, o dažnai jis 
kartojamas, kaip sakoma, virsta "tiesa". Gyvenę komunisti
nės diktatūros šalyse, taigi ir Lietuvoje, gali tai savo patirti
mi patvirtinti. Tie prievartinių idėjų skleidėjai buvo taip 
įpratę meluoti, kad ir režimui pasibaigus kai kurie stačiai 
nebegali būti kitokie. Melų meistrystėse, galima teigti, 
Kremlius dar vis pirmauja. Užuot sukritikavęs praeities 
klaidas, atsiprašęs už klaidinimus ir priespaudas, gieda savo 
seną giesmelę ir toliau~ Lietuva, Latvija ir Estija niekada 
nebuvusios okupuotos. Stai žiūrėkite - popieriai rodo, kad 
jos pačios norėjusios prisijungti, kad išsirinvkusios liaudies 
valdžias, atsikračiusios buržuazinių engėjų. Sitokį absurdiš
ką melą galima giedoti iki užkimimo. Turbūt ir giedos ir 
giedodami lauks, kol visa ta bjaurastis per ilgesnį laiką iš
bluks, prisimirš, o augančios naujos kartos mokysis istorijos 
iš tokių vadovėlių, kuriuos jau dabar ruošia žinomi ir neži
nomi "tiesos ir taikos" mylėtojai. Todėl labai svarbu stebėti 
tokius kultūrininkus, istorijos tyrinėtojus. Ir būtina jiems 
priminti, kad Baltijos kraštų okupacijos neigimas iš karto 
atsimuša į faktą, kad nei Amerika, nei kitos jos sąjunginin
kės niekada nepripažino Baltijos valstybių ijungimo į Sovie
tų Sąjungą. Taigi, jei nepripažino, reiškia, tos valstybės tei
siškai egzistavo, nors buvo priverstos kitaip vadintis. 
V IANDIEN Baltijos šalys politiškai nepriklausomos. Ši-s tos tikrovės neturėtų tam.sint~ šnek?s a~ie ek~no?1-i~es 

priklausomybes. PastarŲJų pilna visur Ir su visais, JUO 

labiau atsivėrusių laisvųjų rinkų pasaulyje. Lietuva šiuo me
tu priklauso nuo Rusijos žaliavų, dujų ar naftos tiekimo. 
Bet tai nereiškia, kad visa tai reikėtų užantspauduoti ir pri
imti kaip nebepakeičiamą dalyką. Suprantama, kad per dvi
dešimt nepriklausomybės metų, per kuriuos reikėjo iš nau
jo kurti valstybinį gyvenimą, ekonominių ryšių reikalai ir 
problemos turėjo nusistumti ateitin, juo labiau, kad toje sri
tyje buvo padaryta daugiausia klaidų ir nusižengimų. Ir da
bar dar atrodo, kad ekonominės politikos aiškesnei linijai 
sudaryti reikės daugiau laiko. Bet tai neturėtų reikšti, kad 
Lietuva be Rus9os negalės viena pati išspręsti savo ekono
minių reikalų. Siuo metu - kaip reikia, taip reikia. Vienas 
dalykas tik yra svarbus ir atsimintinas: nemaišyti gerų kai
myninių santykių su mainais bei prekyba. Tie du dalykai iš 
esmės yra atskiri ir tą jų atskirtį reikėtų stengtis išlaikyti. 
Jau keleri metai Lietuvos ir Rusijos santykiuose glūdi įsi
terpęs Lietuvai padarytos žalos atlyginimas. Tiesa, žala di
delė, tikrai net per didelė, kad ją galima būtų pinigais įver
tinti. O kaip kitaip Rusija galėtų atsilyginti? Taigi tikro atsi
lyginimo klausimas vargu ar gali būti išsprendžiamas. Jei 
nebegalima, tai gal geriau gyventi geruoju nė cento negavus, 
negu ir milijonus gavus laukti nemalonių netikėtumų. O tas 
dažnas ekonominės priklausomybės kartojimas neturėtų 
sukelti kažkokio menkavertiškumo nuotaikos, kuri gali 
kenkti pažiūroms ir į pačią nepriklausomybę, drąsiai pa
reikštą "Baltijos kelyje". Kokie santykiai su buvusiu okupan
tu bebūtų, laisvo ir savarankiško gyvenimo gynimas, reiškia
mas įvairiais būdais, neturėtų silpnėti ar kelti kokių naujų 
klausimų. ČS 

v • 
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Evangelijos tūkstantmečio 
• • •• m1neJ1mas 

Evangelijos žinių tūkstantmečio minėjime, surengtam~ spal~o .31 d. Toront~v~risikėli~ov p~r~: 
pijoje, paskaitą skaitė Kauno arkivyskupas ~etropol~!,as S1g1tas Tamk~VICIUS; s~ (VIrSUJe._is 
k.) meninę programą atliko Toronto choras 'Volunge , vad. muz. D. V1skonbenes. ParapIJŲ 
veikėjai (viršuje iš d.) Jurgis Kuliešius, Juozas Karasiejus, Vytautas Bireta, Danutė.! H_e1;1-
rikas Švažai apdovanoti arkivyskupo įteiktu medaliu Ntrs. K. Bahunaites 

Lietuvos vardo tūkstant
metis šiemet nuskambėjo pla
čiai su įvairiais jubiliejiniais 
renginiais Lietuvoje ir kituose 
pasaulio kraštuose, kur tik gy
vena lietuviai. Arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, SJ, savo 
kelione į Šiaurės Ameriką šį 
rudenį priminė lietuviams šios 
sukakties esmę ir kontekstą, 
kuriuo ji paaiškėja esanti 
krikščioniškas Evangelijos 
žinių tūkstantmetis. 

Kanados lietuvių katalikų 
centras, pirmininkaujant Kas
tyčiui Batūrai, surengė Evan
gelijos žinių tūkstantmečio 
minėjimą Toronto Prisikėlimo 
parapijoje spalio 31d.,2 v.p.p. 
Įvadinį žodį tarė K. Batūra; 
Erogramos vedėja - dr. Judita 
Cuplinskienė. Puikią meninę 
programą prieš ir po svečio 
paskaitos atliko "Volungės" 
moterų ansamblis bei mišrus 
choras, diriguojant muz. Da
liai Viskontienei. Akompa
niatorė - Ilona Beresnevičie
nė, chormeisterė - Danguolė 

Radtke. Solo dainavo Julija 
Kriščiūnaitė. 

Susirinkusiems daugiau 
kaip dviem šimtam dalyvių ~
kivyskupas savo paskaitoje Sv. 
Brunono misija ir evangelizaci
jos iššūkiai Lietuvos tūkstant
mečio kontekste pateikė istori
nę apžvalgą apie ąvangelijos 
kelionę į Lietuvą. Sv. Bruno
nas nebuvo pirmasis, kuris 
bandė nešti krikščionybę į 
Baltijos kraštus - jis buvo iš
girdęs apie Šv. Vaitiekų, kuris 
997 m. ten buvo nužudytas. 
Tačiau ir jam nepavyko ap
krikštyti pagonių. Lietuva liko 
beveik 400 m. be Kristaus 
Evangelijos ir be Vakarų civi
lizacijos ir kultūros. Dar ir po 
Mindaugo mirties Lietuva 
buvo pagoniška, nors karalius 
buvo priėmęs krikštą. Gedi
minas atsisakė priimti krikštą, 
o tik 1387 m. Jogaila pasikrikš
tijo ir pakrikštijo Lietuvą. 

Arkiv. S. Tamkevičius, SJ, 
toliau kalbėjo apie XVIII 
šimtmetį, kai carų valdžia 
prievarta vykdė Lietuvos rusi
nimą ir vertimą į stačiatikybę. 
Lietuva ir tikėjimas tą šimt
metį kentėjo daugybę sunku-

mų - uždarytos šventovės, 
įvyko Kražių skerdynės, spau
dos draudimas, gimė vargo 
mokykla. Jis priminė, kaip 
XIX šimtmečiu spaudos ir 
blaivybės puoselėtojas, žemai
čių vyskupas Motiejus Valan
čius Kauną padarė dvasiniu 
centru. Nors daugeliui yra ži
noma apie sovietinę priespau
dą, svarbus arkivyskupo aiški
nimas, kiek nuo jos nukentėjo 
krikščionybė, kaip svarbus bu
vo pogrindis išlaikant religinę 
literatūrą. 

Tikėjimas vis tik išliko -
dabar 80% Lietuvos gyven
tojų save laiko katalikais. Ko
kie šiandienos iššūkiai? Deja, 
vaikų paruošimas sakramen
tams okupacijos laikais buvo 
paviršutiniškas, o tie vaikai 
dabar yra tėvai, neturintys 
brandaus, tvirto tikėjimo, kurį 
galėtų perduoti savo vaikams. 
Mišių lankymas, pašaukimai į 
kunigystę sumažėję. Alkoho
lizmas yra didžiulė problema. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff ruIME 
Lietuvoje religinės lais

vės yra gerbiamos, nors pasi
taiko antisemitinių pareiš
kimų ir vandalizmo išpuolių, 
konstatuojama kasmetinia
me JAV Valstybės departa
mento parengtame prane
šime apie religines laisves 
įvairiose pasaulio šalyse. At
kreipiamas dėmesys, jog nors 
Lietuvoje nėra valstybinės 
religijos, kai kurios religinės 
grupės turi išskirtinę teisę 
gauti valstybės finansavimą, 
mokytis religinėse mokyk
lose, registruoti santuokas, 
skirti karo kapelionus. Tokias 
teises turi vadinamosios re
gistruotos "tradicinės" religi
nės bendruomenės. Jų religi
niai vadovai taip pat gali gau
ti diplomatinius pasus, dva
sininkai ir teologijos studen
tai atleidžiami nuo karinės 
tarnybos, šių bendruomenių 
dvasininkai ir kiti tarnautojai 
neturi mokėti socialinio ir 
sveikatos draudimo mokes
čių. Mokykloms palikta teisė 
pačioms nuspręsti, kurios 
tradicinės religijos bus mo
koma per tikybos pamokas. 
Iš viso tradicinių religinių 
bendruomenių Lietuvoje yra 
devynios: lotynų apeigų kata
likai, graikų apeigų katalikai, 
evangelikai liuteronai, evan
gelikai reformatai, ortodok
sai (stačiatikiai), sentikiai, 
judėjai, musulmonai sunitai 
ir karaimai. Pagal 2007 m. 
apklausą, 80.2% apklaustų 
gyventojų priskyrė save Ro
mos katalikų religijai. 

JAV Valstybės departa
mento parengtame prane
šime pabrėžiama, kad nėra 
vienos institucijos, kuri regu
liuotų visas su religinėmis 
bendruomenėmis susijusias 
problemas. Teisingumo mi
nisterija nusprendžia dėl to
kios bendruomenės regist
racijos prašymo, registruoja 
ir duomenis kaupia vienas iš 
Registrų centro padalinių, 
premjeras komandoje turi 
vieną patarėją religiniais 

klausimais bei keletą visuo
meniniais pagrindais dir
bančių patarėjų, kurie nag
rinėja su žydų bendruomene 
susijusias temas ir holokaus
to klausimus. Ataskaitoje 
atkreipiamas dėmesys, kad 
2000 m. vyriausybės įkurtoje 
komisijoje, kuri turėtų stip
rinti "sektų" kontrolę, nėra 
nė vieno nario iš religinių 
grupių. Be to, ši komisija nie
kada nė vienos grupės ne
priskyrė sektai ir nesiėmė 
veiksmų kurių nors religinių 
grupių veiklai varžyti. 2008 
m. vyriausybė skyrė 8.6 mln. 
litų tradicinių religinių bend
ruomenių kapitalo investici
joms, susijusioms su maldos 
namais bei mokyklomis, ir 
kitoms šių bendruomenių 
lengvatoms. Kitos religinės 
bendruomenės tokios para
mos negavo. 

Palėvenės Šv. Dominin
ko šventovėje baigti centri
nio altoriaus ir presbiterijos 
konservavimo atnaujinimo 
darbai. Nuo 2005 m.vykdy
tiems darbams Kultūros pa
veldo departamentas skyrė 
470,000 Lt, Kupiškio rajono 
savivaldybė - 160,000 Lt. 
XVII š. pabaigoje statytos 
Palėvenės šventovės inter
jeras su devyniais XVIII š. 
vidurio altoriais, sakykla, 
klausykla ir lože yra vienas 
originaliausių Lietuvos, vadi
namo liaudiško baroko pa
vyzdžių. Didįjį šventovės al
torių puošia dinamiškos įvai
raus mastelio šventųjų ir an
gelų skulptūros, banguojan
tys karnizai, dirbtinio mar
muro kolonos. Buvo atnau
jintas altoriaus paveikslas 
"Šv. Jonas krikštytojas". Vyk
dant centrinio altoriaus at
naujinimo darbus, taip pat 
buvo atidengta už altoriaus 
esanti vertinga sieninė tapy
ba ir puošmenys. Sutvarkyti 
presbiterijos langai ir vitra
žai, restauruoti sienos ir 
skliautai, atkurta sieninė 
ornamentinė tapyba. 

1009 metai: šv. Brunono 
Kverfurtiečio misija 

Ši knyga buvo išleista 2006 m. leidyklos ''Aidai': Vilniuje. Ją sudarė, šaltiniotyrinius paaiškini
mus ir bibliografiją parengė Inga Leonavičiūtė; specialusis redaktorius Vytautas Ališauskas. Šiemet 
švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, nagrinėjant jubiliejaus prasmę, aktualu pažvelgti į leidinį, 
apšviečiantį Šv. Brunono Kveifurtiečio evangelizacinę misiją, kuri davė progą viename iš vokiečių 
metraščių pirmąkart paminėti Lietuvos vardą. Knygoje sutelkti mūsų dienas pasiekę šaltiniai, iš 
kurių aiškėja Šv. Brunono misijos tikslai, jo veikla baltų žemėse, jo žūties aplinkybės. Apie tai jau 
2006 m. Šiaurės Atėnuose rašė Gintaras Beresnevičius. 

Knyga daro galingą, gerą įspūdį - dėl 
kruopštumo, šaltinių parinkimo, išsamaus Ed
vardo Gudavičiaus įvado. Matome šį šventą 
didžiavyrį, koks jis aprašytas įvairių šalių šalti
niuose, matome ir lopinėlį Lietuvos 1009-ai
siais. Probėgšmais, nes hagiografijoms rūpėjo 
toli gražu ne Lietuvos realijos, o visų pirma šv. 
Brunonas. Knyga svarbi istorikams kaip gerai 
išleistas, sutvarkytas šaltinių rinkinys; tokį 
prieš Tūkstantmečio minėjimą privalome būti 
parengę. O ir šiaip - leidinys teikia nuovokos 
apie tą metą, apie gana šiurkščią medžiagą, 
ant kurios buvo renčiama Europa, ir apie en
tuziazmą, su kuriuo vis dar buvo tęsiamos mi
sijos į šiaurę; kol kas tai rūpėjo Europai, - po 
keliolikos metų viskas vėl nugrimzdo į ūkus ir 
rūkus; Šiaurės Vidurio Europos baltai buvo 
palikti, kol ateis laikas. Knyga - puiki proga 
pasamprotauti apie šv. Brunoną ir ano meto 
tikrovę, apie tai, ką jo žygis reiškė, galėjo 
reikšti ... 

Šventasis Brunonas buvo narsus. Narsus 
ir garsus. Drąsos jam teikė tikėjimas, misijų 
pusiau krikščioniškose šalyse patirtis. Gal net 
pas pečenegus jis lankėsi ir išsisuko. Pečenegai 
- ne prūsai. Keliolika ar keliasdešimt šios ste
pių tautos žmonių jam pavyko atversti. Tai su
kėlė klajokliams tam tikrą susirūpinimą. Tada 
jis buvo išprašytas. Pakankamai mandagiai. 
Regis, pečenegai turėjo šiokių tokių sąskaitų 
su Lenkijos kunigaikščiu Boleslovu. Ar, tiks
liau, buvo suinteresuoti palaikyti gerus santy
kius su Lenkija. Čia jau politika. Bet Brunonui 
pavyko nepadėti galvos. Tiesiogine šio žodžio 
prasme. 

Su Lietuva buvo kitas reikalas. Kaip prieš 

Stasys Ušinskas. Vitražas - Švenčiausioji Jė
zaus Širdis, Kauno mažosios Kristaus Prisi
kėlimo šventovėje (apie 1945-1947 m.) 

Ntr. iš leidinio Artuma 

keliolika metų šv. Vaitiekui Prūsijoje. Beje, 
pastarojo biografiją, tiksliau, hagiografiją, jis 
ir parašė. Taigi žinojo, kur vykstąs. Ne tiek 
geografiškai, kiek religiškai. Aršių pagonių 
žemėn. Tokių, kurie su misionieriais elgiasi be 
ypatingų sentimentų. 

Todėl keliaudamas į Lietuvą jis buvo ku
pinas entuziazmo, nes prieš jo, patyrusio mi
sionieriaus, akis skleidėsi dvi vienodos galimy
bės. Jis nesiūlė sau kompromiso, atsitraukimo 
kelio. Jis galėjo tik žūti, liudydamas Kristų, ir 
tapti tikėjimo kankiniu. Kita galimybė - tapti 
pagonių šalies krikštytoju (palijų jis turėjo, 
pagonių vyskupo titulą gabenosi dar iš Mag
deburgo, kaip ir arkivyskupo drabužius greta 
skurdžių vienuoliškų, kuriuos dėvėjo). Ir vie
na, ir kita galimybė vedė šventojo keliu. 

Mes sakome, kad Brunonas pralaimėjo, 
nes krikščionybė Lietuvoje neįsitvirtino. Atro
do, tai tiesa. Sventuoju jis tapo per kankinystę. 
Misija žlugo. 

Bet, po teisybei, viskas atsitiko kiek kitaip. 
Dvi galimybės susipynė į vieną mazgą. Jis pa
krikštijo Netimerą ir, regis, jo kariauną. Jam 
pavyko. Tačiau jis buvo nužudytas ir tapo kan
kiniu. Taigi jam nepavyko pakrikštyti visos 
Lietuvos, ko gera, politiškai, kaip teigia Ed
vardas Gudavičius, dar nesubrendusios Krikš
tui. Būtent politiškai. 

Gentį galima pakrikštyti įtikinus jos vadą. 
Valstybę - palenkus jos valdovą. Lietuva nebu
vo nei viena, nei kita; ji buvo pusiaukelėje. 

Netimeras, priėmęs krikštą, ne tik nusi
žengė papročiams ir tėvų tikėjimui, jis pavojin
gai priartėjo prie kunigaikščių vado statuso. 
Už jo asmens bendragenčiams ar bendratau
čiams ėmė nirti visas masyvas, dar neapibrėž
ta, ūkanota Europa, krikščionių imperato
riaus galybė, gretimų lenkų kunigaikščių krikš
čioniškos valstybės. Matyt, Zebedenas, gal ir 
kiti kilmingieji, pamatė savo padėčiai iškilus 
pavojų. 

Kitas Netimero ėjimas turėjo būti ne to
kia jau tolima karūnacija. Brunonas Bonifaci
jus negalėjo apie tai neužsiminti; Netimeras 
galbūt atsivertė nuoširdžiai, nors greičiau įti
kintas šventybinių proveržių; stebuklai ar ypa
tingi Brunono išmėginimai galėjo įtikinti 
krikščionių Dievo galia ne tik religijos srityje; 
krikščionių Dievas veikė ir politikos srityje, 
valstybės ir karalystės buvo jo ir jo vietininko 
Romoje rankose. Brunonas tą irgi liudijo. Ne
galėjo nepabrėžti, kad apsikrikštijęs kunigaikš
tis - jau karalius. Beveik karalius. 

Liko tik smulkmena - apkrikštyti likusią 
Lietuvą. Lenkijoje ir ką tik Vengrijoje (1000 
metais, fatališka data) tai pavyko. Apkrikštijęs 
Netimerą ir neabejotinai jo kariauną Bruno
nas žengė didelį žingsnį visos Lietuvos krikšto 
link. Galimas dalykas, ir N etimeras, ir Bruno
nas triumfavo. Vienas dėl, ko gera, jau įsibė
gėjusio krikšto, kitas dėl politinio šuolio - iš 
genties kunigaikštuko į valstybės karalių, ka
rūnuotą, pateptą, istorinį personažą. Na taip, 
Mindaugo statusas jau 1009-aisiais. 

Atitinkamai vėlyvoji romanika, gotika, 
universitetas apie 1300-uosius. Ir Europos 
tautų šeima. Lietuva būtų prilygusi Čekijai, 
Vengrijai, Lenkijai. Neigiamos pasekmės - la
bai tikėtina germanizacija. Kaip nutiko ir mi
nėtose šalyse. Teigiamos pasekmės, be kita ko 
- kryžiaus žygiai būtų tradiciškai krypę į Pa
lestiną ir Artimuosius Rytus, saracėnų žemes. 

(Bus daugiau) 
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Simtamečio Draugo kelias 
Draugo leidybos šimtmečio proga, įdomu 

pažvelgti į jo gyvenimo kelią. Su klausimais 
apie jo praeitį kreipėmės į Draugo fondo 
pirmininkę, Čikagos veikėją Mariją Remienę. 

- Priminkite apie Draugo steigimą - kas 
buvo leidybos sumanytojai ir rėmėjai? 

- 1909 m. Draugą įsteigė Romos katalikų 
kunigų vienybė, ir kunigai rūpinosi (pradžioje 
savaitraščio, o vėliau dienraščio) leidyba. 
Sumanytojas - kun. Antanas Staniukynas, 
kuris buvo labai išsilavinęs ir visur akivaizdžiai 
pastebėjo vieną ir tą pačią mintį - tarnauti 

"Draugo" fondo pirm. Marija Remienė ir adv. 
Saulius Kuprys, Lietuvių katalikų spaudos 
draugijos - Draugo leidėjų tarybos pir
mininkas Ntr. R. Jonaitienės 

Dievui ir Tėvynei. Pirmuoju redaktoriumi 
buvo paskirtas kun. Antanas Kaupas, kuris, 
kaip ir kun. A. Staniukynas, išsiskyrė šviesiu 
protu, geru išsilavinimu, apsiskaitymu, gebėjo 
gražiai ir sklandžiai rašyti. 

Pradžioje Draugą leido Lietuvių kunigų 
vienybė. Didėjant finansiniams sunkumams 
leidimą perėmė Tėvų marijonų vienuolija. 
Tačiau ir toliau Draugui turint nuostolių, 1941 
m. kovo 29 d. Springfield, Illinois valstijoje, 
buvo įregistruota Lietuvių katalikų spaudos 
draugija, kaip pelno nesiekianti organizacija, 
kuri iki dabar yra Draugo leidėja. Pirmąją 
Lietuvių katalikų spaudos draugijos valdybą 
sudarė žymieji lietuvių veikėjai kunigai: prel. 
Ignas Albavičius - pirmininkas, nariai - kun. 
.lynas N avickas, prel. .J. Paškus, kun. P. 
Cinikas, kun . .J. Mačiulaitis ir kt. Qų buvo vie
nuolika). 

Su laiku leidėjų draugija ėmė keistis. 1979 
m. draugijos korporacijos pirmininku buvo iš
rinktas dr. Antanas Razma, vicepirmininkai -
dr. Petras Kisielius, adv. Eugenijus Petke
vičius, inž. Antanas Rudis, sekretorius kun. 
Petras Činikas, ižd. kun. Juozas Dambrauskas, 
protokolų sekretorius kun. Andriunas Nau
džiūnas. 

Leidėjų draugijoje įvyko didesni pasikeiti
mai, kai į tarybą 1980 m. buvo pakviesta viena 

Evangelijos ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Dabar būtina teikti pagalbą šeimoms, kad 
tėvai prisiimtų atsakomybę už tikėjimo perda
vimą vaikams. Patys turi imtis atsakomybės 
brandinti savo tikėjimą. Šių laikų materia
lizmas yra pražūtingas. 

Teigiamu požymiu arkivyskupas laiko 
Kaune penkias mokyklas tapusias katalikiško
mis, nes tėvai ir mokytojai to prašė. Dabar iš 
viso yra šešios katalikiškos mokyklos Kaune. 
Užbaigdamas, arkiv. S. Tamkevičius, SJ, teigė, 
jog tikėjimas yra vienintelis pamatas, ant kurio 
žmogus gali išsaugoti savo lietuvišką tapatybę. 

moteris (Marija Remienė ir vėliau Birutė 
.Jasaitienė). 1997 m. balandžio mėn. įvyko keli 
kiti pasikeitimai. Pirmininkas dr. Antanas 
Razma, po 20 metų pirmininkavimo, pa
sitraukė iš pareigų. Po jo šešeris metus 
pirmininkavo dr. Petras Kisielius, ir nuolat vy
ko tarybos narių pasikeitimai. 

2008 m. Katalikų spaudos direktorių 
tarybą sudaro: Saulius Kuprys - pirmininkas, 
Marija Remienė - sekretorė, nariai - kun. 
Viktoras Rimšelis, dr. Jonas Daugirdas, kun. 
Jonas Duoba, MIC, Algirdas Kazlauskas, kun. 
Antanas Kelpšas, MIC, Rūta Kuncienė, kun. 
Alphonse Micka, MIC, Vaclovas Momkus, 
kun. Anthony Nockūnas, MIC, kun. Donald 
Petraitis, MIC, Juozas Polikaitis, Pranas Povi
laitis, br. Timothy Roth, MIC, br. Donald 
Schafer, MIC, kun. Bonifacas Vaišnora, MIC, 
kun. Jerome Zalonis, MIC, ir kun. provincijo
las Donald Cambra, MIC. Pagal taisykles yra 
9 pasauliečiai ir 11 Tėvų marijonų. 

- Kada buvo įsteigtas Draugo fondas ir kaip 
jis veikia? 

- Draugo fondas yra ne pelno siekanti 
organizacija, įsteigta 1993 m. lapkričio 12 d. 
Veikia nepriklausomai pagal DF nuostatus -
"Bylaws". Paaukojęs fondui 200 dol. asmuo 
gauna vieną balsą sprendžiant fondo reikalus 
metiniuose suvažiavimuose. Pirmuoju tary
bos pirmininku buvo išrinktas Bronius Juo
delis. Jis DF vadovavo 10 metų. Nuo 2004 m. 
iki dabar DF pirmininkauja Marija Remienė. 
Draugo fondas yra Draugo leidybos ramstis 
išlaidoms apmokėti. DF posėdžiauja ir spren
džia tolesnę veiklą savo tarybos direktorių 
nutarimais. DF posėdžiuose dalyvauja "ex 
officio" Draugo leidėjų tarybos pirmininkas, 
kuris pateikia savo rūpesčius. Direktoriai ren
kami 2-jų metų kadencijai, o taip pat ir kon
trolės komisija. Visa Draugo fondo veikla 
atliekama be užmokesčių, savanoriškai. 

- Kaip matote Draugo ir apskritai išeivijos 
lietuviškos spaudos ateitį? Kokie didžiausi 
rūpesčiai? 

- Draugo ateities planai yra gyvuoti dar 
100 metų. Labiausiai slegia nuolatiniai fi
nansiniai trūkumai, nes nei prenumeratos, nei 
aukos leidybos išlaidų nepadengia. Taip pat 
didelis rūpestis yra prenumeratorių mažėji
mas. Internetas išstumia popierinį laikraštį. 
Ar internetas paliks kokią gyvenimo istoriją, 
kaip kad turi Draugas? Kažkodėl trečiaban
giai nesijungia į Draugo skaitytojų eiles . 

Išeivijos spauda gyvuos ir toliau, bet ji 
nebus tokia, kokia ji dabar yra. Teks mažinti 
puslapių skaičių ir prisitaikyti prie skaitytojų 
skonio taip, kaip laikraštis prisitaikė po Ant
rojo pasaulinio karo atvykus dipukams. 
Amerikoje neišsilaiko didieji laikraščiai, o 
mūsų išeivijos dienraštis Draugas dar gyvuoja 
pasišventusių skaitytojų ir aukotojų dėka. 

- Ačiū už pokalbį p. Remienei - linkime 
ištvermės ateities darbams! 

Kalbėjosi-
Ramūnė Sakalaitė-J onaitienė 

Kaip padėką arkivyskupui Antanas Sam
sonas, buvęs Švč. Mergelės Marijos apsireiški
mo Šiluvoje 400 m. jubiliejaus komiteto Ka
nadoje pirmininkas, įteikė čia sukurtą ir iš
spausdintą pirmąjį jubiliejaus nuotraukų albu
mo egzempliorių, skirtą Siluvos muziejui. 

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, įteikė 
medalius už nuopelnus Katalikų Bažnyčiai 
torontiečiams Juozui Karasiejui, Vytautui 
Biretai ir Jurgiui Kuliešiui bei Hamiltono 
lietuviams Danutei ir Henrikui Švažams. 

Po "Volungės" antrojo pasirodymo sce
noje, atlikus jai dar keturias dainas, visi kartu 
sugiedojo Lietuva brangi. Dar buvo pabend
raujama su svečiu iš Lietuvos prie vaišių. 

RR/RSJ 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Mažins priedus 

Seimas lapkričio 5 d. pri
ėmė Seimo statuto pakei
timus, sumažinančius repre
zentacijai ir parlamentinei 
veiklai skirtas lėšas nuo 2010 
m. sausio l d. iki 2011 m. 
pradžios. Tada seimo vado
vybei ir parlamentinei veik
lai skirtos lėšos turėtų grįžti 
į šių metų balandžio lygį, t.y., 
seimo pirmininkui repre
zentacijos išlaidoms apmo
kėti kas mėnesį atsiskaityti
nai vėl turėtų būti skiriama 
3 vidutinio mėnesio darbo 
užmokesčio (VMDU) dy
džio suma, seimo pirminin
ko pavaduotojams- l VMDU 
dydžio suma. Seimo nariai 
išlaidoms, susijusioms su jų 
parlamentine veikla, kiek
vieną mėnesį atsiskaitytinai 
gaus 1.7 VMDU dydžio su
mą. Už statuto pakeitimus 
vieningai balsavo 76 seimo 
nariai. Dauguma politikų 
šiuos pinigus skiria lengvųjų 
automobilių nuomai ir jiems 
išlaikyti. 

Thip pat siūlyta nuo 2 iki 
l VMDU mažinti seimo va
dovo mėnesio reprezentaci
nį fondą, pavaduotojų - nuo 
0.7 iki 0.5 VMDU. Tačiau 
seimūnai nesutiko, kad būtų 
sudaroma galimybė suma
žinti jų padėjėjų skaičių. Da
bar parlamentarams skiria
ma lėšų trims padėjėjams iš
laikyti. Seimo narys gauna 
6,900 Lt algą (iki mokesčių) 
bei 3,200 Lt parlamentinės 
veiklos išlaidoms. 

Plečiasi ''Viena Lietuva" 

Seimo frakcija "Viena 
Lietuva" ir buvusio premje
ro Gedimino Vagnoriaus va
dovaujama Krikščionių kon
servatorių socialinė sąjunga 
lapkričio 5 d. sutarė kurti 
naują politinę jėgą. Toks 
sprendimas priimtas po sėk
mingo bendradarbiavimo 
rengiant antikrizinę prog
ramą. Naujos partijos bran
duolį turėtų sudaryti frak
cija "Viena Lietuva", turinti 
11 narių, ir Krikščionių kon
servatorių socialinė sąjunga. 
Prisidėti prie naujos jėgos 
bus siūloma ir daliai Tautos 
prisikėlimo partijos narių. 

G. Vagnoriaus teigimu, 
naujos centro dešinės poli
tinės jėgos steigimu domisi 
ir partijos, "kurios nenorėjo 
jungtis į Tėvynės sąjungą, 
kurios atskilo jungimosi me
tu". Bus tariamasi dėl parti
jos pavadinimo ir vadovy
bės. Steigiamasis suvažiavi
mas planuojamas po Nau
jųjų metų. "Vienalietuvi
ninkai" siūlo Tėvynės sąjun
gai-Lietuvos krikščionims 
demokratams spręsti "Vy
riausybės vadovybės tinka
mumo klausimą". Seimo 
frakciją "Viena Lietuva" 
daugiausia sudaro seimūnai, 
atskilę nuo Arūno Valinsko 
vadovaujamos Tautos prisi
kėlimo partijos. Šiuo metu 

jie nepriklauso jokiai partijai. 

Naujas LAT vadovas 
Lapkričio 5 d. Lietuvos 

Aukščiausiojo teismo (LAT) 
pirmininku paskirtas šio 
teismo teisėjas Gintaras 
Kryževičius. Už tai balsavo 
96 parlamentarai, prieš buvo 
vienas, 6 susilaikė. Beveik 
visos frakcijos palaikė G. 
Kryževičiaus kandidatūrą. 
Pasak Tėvynės sąjungos-Lie
tuvos krikščionių demokratų 
frakcijos nario Vidmanto 
Žiemelio "net žurnalistai ne
sugebėjo apie kandidatą iš
kapstyti jokios kompromi
tuojančios medžiagos". LAT 
pirmininką iš šio teismo tei
sėjų seimas skiria prezidento 
teikimu penkerių metų ka
dencijai. 

1962 m. gimęs G. Kry
ževičius Vilniaus universi
teto Teisės fakultetą baigė 
1985 m., 1985-1988 m. jis 
dirbo LAT sekretoriate sky
riaus viršininku-pirmininko 
padėjėju, 1988-1989 m. -
Komunalinio ūkio ministeri
joje vyriausiuoju juriskon
sultu. G. Kryževičius teisėjo 
pareigas yra ėjęs ir bendro
sios kompetencijos, ir admi
nistraciniuose teismuose. 
Nuo 2007 m. birželio mėne
sio jis užėmė LAT teisėjo pa
reigas. Seimas liepos pabai
goje po metų delsimo prita
rė Vytauto Greičiaus atleidi
mui iš LAT pirmininko pa
reigų pasibaigus kadencijai. 

Komisijos reforma 

Vyriausybė lapkričio 4 
d. nutarė iš dalies pakeisti 
savo įkurtos Valstybės val
dymo tobulinimo (Saulėly
džio) komisijos sudėtį ir pa
vedė jai naujas užduotis. Jai 
toliau pirmininkaus premje
ro patarėjas Valentinas Mi
laknis, jo pavaduotoju pa
skirtas ministerio pirmi
ninko kanclerio pirmasis pa
vaduotojas Giedrius Kaza
kevičius. Komisija turės teik
ti vyriausybei pasiūlymus 
valstybės valdymo pertvar
kos srityje dėl strateginio 
planavimo tobulinimo, pro
graminio valstybės biudžeto 
sudarymo ir stebėsenos, 
valstybės institucinės sąran
gos tobulinimo, valstybės 
tarnybos tobulinimo, viešųjų 
paslaugų sektorių struktū
rinių reformų ir efektyvaus 
valstybės turto valdymo. Ko
misija taip pat teiks ministe
riams, prireikus - ir vyriau
sybei pasiūlymus dėl valsty
bės valdymo pertvarkos sri
tyje įgyvendinimo. 

Spalio pradžioje iš šios 
komisijos pasitraukė visi ke
turi jai priklausę parlamen
tarai: V. Kurpuvesas, P. Aušt
revičius, K. Masiulis ir A. 
Zuokas. Jie pareiškė nema
tantys reikalo dvigubinti mi
nisterio pirmininko tarnybo
je naujai įkurto Reformų de
partamento veiklos. 
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Pasaulis spalvų, formų ir linijų vaizdiniuose 
Lietuvių dailininkų parodos, skirtos Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, apžvalga 

Kanados lietuvių dailininkų parodos atidarymas Mississaugos miesto merijoje 

SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Lietuvių išeivijoje visada 
buvo dailininkų, nors svetimo
je aplinkoje, kai daug jėgų bu
vo skiriama pragyvenimui, 
šeimai išlaikyti, menines vizi
jas įgyvendinti nebuvo lengva. 
Tik patys atkakliausieji, kurie 
siekė pasaulį ir jame matomas 
formas perduoti savo vaizdi
niais, linijomis bei spalvomis, 
paliko savo darbus. Turime 
dailininkų, įdomių, kūrybingų 
asmenybių ir šiomis dienomis. 
Thi patvirtino ir 36-ųjų lietu
vių dienų proga surengta 
jungtinė lietuvių dailininkų 
paroda "Lietuvių menas Ka
nadoje". Joje galėjome matyti 
savotišką menininkų kartų 
sąšauką ir kūrybinį tęstinumą. 

Kiekviena karta turi savi
raiškos stilių: rašytojai turi sa
vo temas ir kalbą, dailininkai 
- spalvas, formas ir medžia
gas, bet dažnai kūrybos rezul
tatas būna nepavaldus laikui. 

Ir šioje parodoje buvo galima 
pajusti kokia šiuolaikiška for
ma ir turiniu atrodo ankstes
nės kartos dailininkų kūryba. 

Keramikės S. Pacevičie
nės (1926-2007) keramikos 
darbai "Dekoratyvinė lėkštė" 
ir "Vaza", A. Tamošaitienės 
(1910-1991) guašu tapyta "Va
saros nuotaika", T. Valiaus 
(1914-1977) "Paskutinis ry
tas", "Scenoje" ir dabartiniam 
žiūrovui kalba apie pasaulio 
linijų ir formos grožį, šviesos 
ir tamsos atspindžius ir jų po
veikį mūsų būsenoms. 

Siuolaikinės dailininkų 
kartos kūryba ne mažiau įvairi 
ir įdomi savo formomis ir iš
raiškos būdais. George K. 
Račkaus darbai "Prisiminimai 
prie Neries" (koliažas) ir "Ju
dėjimas erdvėje" daugia
sluoksniai savo vaizduojamų 
detalių ir minčių samplaika. 
Dail. Očio Tumašausko raiži- K. Kesmino skulptūra "Dru
niai "Du upėtakiai" savo lini- gelis". Medis 
jų ekspresyvumu primena ja-

ponų graviūrą, tik lietuvio dai
lininko vandens pasaulis tur
tingesnis savo spalvomis ir gy
vybe. S. Saplienės romantiš
kas "Elytės" portretas, mistiš
kas "Žaliasis kambarys", S. 
Šileikienės "Flora" primena, 
koks artimas žmogaus ir gam
tos ryšys. Apie grėsmę šiai 
žmogaus ir gamtos vienovei, 
gamtos trapumą įspėja nedi
delis V. Armonienės kerami
kos darbas "Mirusios upės 
valtis". R. Rickevičiaus alieju
mi tapytame paveiksle "Aki
ra" atmintin įsirėžia raudonos 
ir juodos spalvos formos, pa
likdamos nerimastingą nuo
taiką. 

J. Račkus, koliažas "Prisiminimai prie Neries" 

Akvilės Minkevičienės 

"Pokalbio atspindžiai" ir 
"Spalvų pasaulis" - primena 
pačią dailininkę, atviri ir labai 
gyvybingi. Abstrakti forma, 
spalvų deriniai kelia šviesos ir 
energijos Įspūdį. Pavadinimai 
palieka erdvės kiekvieno ver
tintoj o mintims, paveikslai 
gali būti suvokti labai asme
niškai. Pirmasis paveikslas 
"Pokalbis" šviesus ir prime
nantis kažką gero, galbūt, tai 

auksinės spalvos švytėjimas 
kelia tokią nuotaiką. Antrasis 
- labiau geometriškas savo 
piešiniu, kryptingais sodriais 
potėpiais, netikėtai sutelktais 
į išbaigtą tašką, lyg slėpiningą 
altj, kuri primintų, kad kiek
viena pasaulyje esanti forma 
ir spalva turi savo nepriklau
somą nuo mūsų būtį ir kartais 
gali įsileisti mus į savo namus, 
kartais nepaklusti mūsų ban
dymams jas suvaldyti. 

Netikėtai stiprų įspūdį pa
lieka du Kazimiero Manglico 
batikos pasveikslai "Muzikai" 

viena iš gražiausių gamtos for
mų - žmogaus kūnas. 

K. Kesmino "Drugelis" 
dar kartą priminė, koks išraiš
kingas gali būti medis. Skulp
tūra pakankamai aukšta ir ne
maža, bet nugludinto medžio 
švytėjimas, plaukiančios minkš
tos linijos jį daro beveik be
svoriu. Atrodo, ims ir suplaz
dės grakštūs mediniai druge
lio sparnai. Tus pats judėjimo 
ir augimo įspūdis perteikia
mas ir kitoje to paties skulp
toriaus bronzinėje skulptūroje 
"Jaunystės svajonių pilis". 

J. Stonkus, "Monstrancija". Medis, stiklas, varis 

ir "Gitaros aidai". Veidai, dai
lininko nutapyti apibendrin
tais, laužytais brūkšniais, vy
raujantys juodai raudonos 
spalvos kontrastai, giliai įsirė
žia į atmintį ir verčia dar kartą 
sugrįžti prie paveikslų, steng
tis įminti įtaigumo mįslę, juo
se slypinčią kažkokią dramą. 

Parodoje matėme nema
žai skulptorių darbų - medžio 
drožinių, akmens, stiklo ir me
talo instaliacijų. Sauliaus J aš
kaus klasikiniu stiliumi nuglu
dintos akmens ir terakotos 
"Grožis" ir "Mąstymas" figū
ros neleidžia užmiršti, kad 

G. Repečkos drožiniai 
"Fėja" ir "Dvasia" - šilti ir 
jaukūs veidai medyje. Jokūbo 
Dagi.o (1905-1989) darbai for
mos minimalizmu primena 
primityviąsias skulptūras, kur, 
atrodo, tiek nedaug ir labai 
atidžiai palytėjusi skulpto
riaus ranka medžio gabalui 
suteikė norimą formą ir turi
nį. Išradingai ir žaismingai su
konstruota Kęstučio Keparū
čio "Kanklės", skirtos mūsų 
tautiniam instrumentui ir 
žmogui, grojančiam juo. 

Nukelta i 11-tą psl. 
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Visagalis GUGLIS 
ALGIMANTAS ZOWBAS 

Praėjusio amžiaus tre
čiuoju dešimtmečiu prasidė
jusi techninė revoliucija išva
davo žmogų nuo sunkių, kar
tais nepakeliamų., darbų. Dar
bų, kurie buvo daromi ranko
mis ar primityviais įnagiais, 
ėmėsi dar neprotingos, tačiau 
galingos mašinos, įrenginiai, 
ąparatai, elektros prietaisai. 
Zmogus vadavosi nuo sun
kaus fizinio krūvio, mažiau 
pralcaituodamas daugiau ga
mino, daugiau vartojo, patyrė 
daugiau malonumų, sukaupė 
daugiau turtų, pinigų. Regis, 
nieko nebetrūko. Tučiau Die
wlis, žmogui dav~s ne tik dan
tis, bet ir duonos, nedavė "už
teks" arba "gana". Thdėl ra
dosi visko daugiau: daugiau 
mašinų, daugiau jos gamina
mų produktų, daugiau vartoji
mo, daugiau ... šiukšlių, ligų 
bei aibė kitų problemų. 

Žmogaus galva nebege
bėjo dorotis su naujai iškilu
siomis problemomis, todėl 
mokslinčiai išrado kompiu
terį, internetą, o juose paso
dino visagalį "Otlglį" (Goog
le). Žmogus išsivadavo nuo 
galvojimo, mąstysenos ... iš
minties. žmogus liko gudrus: 

Užmirštieji 
DR. R. GAJAUSKAI~, 

kriminologė 

(Spausdiname dali iil 
straipsnio "Raud-ų raudos", ku
ri mūsų skaitytojams galėtų būti 
įdomesnė. Red.) 

Lietuviai gulagus savo 
kauleliais nusėję, kas trečias 
gyvas likęs, kad ir luošas, na
mo keliais atšliaužė. Savo var
gelius raidelėmis i knygas su
rikiavo, kad vaikai ir vaikaičiai 
nepamirštų skriaudos, ir ėmė
si tėvynės atkūrimo darbų. Ir 
ne tik tie, kurie gulagus "at
pakūtavojo", bet netgi ir so
vietų moraliai naikinti bei 
"psichuškėse" kalinti. Nerau
dojo, nors jų gyvenimai buvo 
sunaikinti. Neverkė, nors vais
tais stengtasi iš jų žmogišku
mą atimti. Nevaitojo, nors la
bai skaudėjo širdi, kai netgi jų 
artimieji nesuprato, neatjautė 
ir nepadėjo. 

'fyčiojasi spauda ir dauge
lis abejojo P. Ciziko bado akci
jos realumu, tačiau jis laimėjo, 
ir politiniai kaliniai buvo pa
leisti dar sovietmečiu. Neigė 
ir neparėmė politikai P. Ciziko 

įrašei į Gūgl.į savo problemą, 
- tau duos net ne vieną spren
dimą, panorai paskrajoti po 
svečias šalis, naršyk, keliauk, 
jausmus padirginti panūdai 
(ir žemiausius), šiam reikalui 
- neišsemiami "lobynai". 
Thčiau gal didžiausias Gūglio 
privalumas-jis pakeičia moti
ną, tėvą, mokytoją. 

Antai mano sūnelis pasta
ruoju metu pradėjo uždavi
nėti įvairius, kiek keistokus, 
tik suaugusiems tinkamus 
klausimėlius. Aš į juos atsaki
nėjau. Kai pabodo, pasiteira
vau, kam tie klausimai man, 
jei atsakymus gali rasti Gūgly
je. Jis be užuolanką man pa
aiškino, kad Gūglyje jis radęs 
testą, kaip nustatyti asmens 
proto išvystymo koeficientą, 
ką dabar ir darąs su tėveliu. 
Nustėrau, tačiau susipratau: 
suras sūnus Gūglyje kelius, 
kaip reikia apginti "žmogaus 
teises". Supratau ir tai, kad 
tėvo autoritetas šeimoje nebe
re:ikali:ngas. Sūnelis ir motinai 
paaiškino, kad pasakaites apie 
gandro atnešamus ar kopūstų 
lauke randamus vaikelius, jis 
jau seniai paneigęs, nes Gūg
lyje radęs žinias ir vaizdelius, 
kaip vaikeliai randasi, dar pa-

••• 
Kryžiaus kelio į Maskvą. Tu.
čiau šiandien niekas neabejo
ja šio žygio įtaka paprastoru
so nuomonei apie tautos oku
paciją ir laisvės siekį. Ir tai 
buvo stipriau nei visa sovieti
nė propaganda apie Lietuvos 
separatizmą. 'Iki buvo supran
tamiau nei Ribbentro~Mo
lotovo sutarčių viešinimas. 'Iki 
buvo nuoširdžiau, nei mitingi
nės kalbos. Nepamiršta P. Ci
ziko lik.o ir nacių-sovietų ge
nocido sunaikinta Prūsija -
tik jo dėka ji minima, apie ją 
rašoma, jos aukos gerbiamos. 

Devynerius metus psi
chiatrinėse kankintas gydyto
jas A. Statulevičius taip pat 
išliko ne tik tikru tėvynės pi
liečiu, bet ir didvyriu, pateku
siu į Gineso knygą! Jis, kartu 
su bėgliu iš SSSR K. Eringiu, 
dar Gorbačiovo "perestroikos" 
laikais surinko 5 miljonus 
parašų už Lietuvos laisvę! Thi 
jis parašė apie 20 knygų apie 
komunizmo esmę ir prasmę, 
o, svarbiausia, - knygą apie 
Psichiatrinės inkvizicijos 
siautėjimą L;etuvoje. Paskelbė 
spaudoje apie 200 publikacijų 
dar vienas "psichiatrinės 
inkvizicijos" kankinys, mi.ški-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

----~ ·~ DENTAL ~ ~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 
115 Lakeshorc Road E. 
Mississauga, ON L'lG 1E5 

~ 
......._ _ ____, www.wa1crsidcdcn1al.ca 

(905) 785-3900 
104·3945 Doug Leavens Blvd. 
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pildomai paaiškino, kokiomis 
priemonėmis reikia didinti vy
rų ir moterų galių energiją. 
Sūnelis ir dėl mokytojų reika
lingumo išreiškė abejonę, nes, 
tarkim, klaidas rašinyje taisyti 
galima ir be jų; parašei vietoj 
žodžio pienas peinas, kompiu
teris iškart pabrauks raudo
nai. O ką jau kalbėti apie kokius 
aritmetikos veiksmus; kom
piuteris neleis apsižioplinti. 

Mano naują nuostatą apie 
tėvo ir motinos auklėjimo 
priemonių vaikui perdavimą 
Gūgliui kiek sutrikdė šių rei
kalų svarstymas bei pastangos 
apsaugoti vaikus nuo žalingo 
informacijos poveikio seime. 
Thčiau, įvertinus Europos są
jungos, kuriai, pasirašydami 
bedievišką dar nepriimtą kons
titucij ą. pardavėm "dūšią", ir 
švedų patirtį bei Rimvydo Va
latk.os ir Leonido Donskio iš
protavimus, manau, seimas 
ras "kompromisinį" sprendi
mą. Beliks vaikučiams įteikti 
raktinius žodžius į GūgŲ, ku
ris išmokys, kaip jaunimas gali 
palaidai ar iškreiptai bend
rauti, kaip Adomui su Adomu 
ar Ievai su Ieva šeimyniškai 
gyventi. 

Dera dar pridurti, kad 
Gūglis turi konkurentę - tele
viziją. Thčiau - menka bėda -
kryptis ta pati. 

ninkas A. Alebonis. Parašė ir 
išleido 3 knygas vienas ir 3 
knygas su bendraautoriais. 
Netekęs savo asmeninio gyve
nimo, nepalūžo ir visas jėgas 
skiria lietuvai, jos gamtai, jos 
kultūriniam paveldui, istorijai 
iam.žioti ir tautos dvasingu
mui išlaikyti. 

O kiek "inkvizicijos kanki
nių" tarp teisinink'Ų? Juk so
vietmečiu, nori nenori, bet ga
vai paskyrimą į KGB ir nėra 
kelio atgali Dažnas iš nevil
ties nusigerdavo. Nepaklus
nūs - vis papuldavo i avariją 
arba netgi pro langą "išgriū
davo". Buvo bandžiusių iš
trūkti, simuliuojant psichine 
liga. Kiek toki11 buvo - neaiš
ku - bet pavy.kusiem ištrūkti 
iš KGB ir neišprotėti nuo vais
tų "psichuškėse" -yra žinomi. 
Jie ne tik sėkmingai dirba, bet 
ir rašo vadovėlius, ką paliečia 
jų rankos - tampa visuomenės 
pasigėrėjimo objektu, ir netgi 
augina talentingus vaikus. 

Psichiatrinės inkvizicijos 
siautėjimas persiorientavo į 
liberalų nihilizmą ir užtvindė 
visą informacinę erdvę sekso 
revoliucijos propaganda bei 
tautos nepilnavertiškumo ir 
paniekos istorijai kompleksu. 
Liberalizmas iš pašaknų griau
na tautiškumą, visuotinę mo
ralę ir atvirai vykdo dvasinį 
lietuvių tautos genocidą bei 
kuria naują europinį pilietį. 
Na, mes jau turėjome SSSR 
pilietį be namo, gatvės ir mies
to adreso. 18i tas pats globa
lizmas anksčiau kosmopoli
tizmu vadinamas, bet tų pačių 
sovietų sugalvotas ir įvairiais 
būdais įgyvendinamas. 
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------: KANADOS ĮVYKIAI ~--

Naujas įstatymas 
Konsenatoriq vyriausy

bė įvykdė dar vieną savo rin
kiminį pažadą, paskelbdama 
naujo įstatymo projektą apie 
nedarbo pašalpas nepriklau
somiems (self-employed) dar
buotojams. Lig šiol kanadie
čiaį patys sau sukūrę darbo 
vietas, negalėjo pasinaudoti 
nedarbo, motinystės, įvaiki
nimo, slaugos pašalpomis. 
Buvo leidžiama, skaičiuo
jant privalomus mokesčius, 
nurašyti tam tikrų išlaidų su
mą, bet kita finansinė para
ma jiems nepriklausė. Nuo 
2010 metų sausio l d. nepri
klausomi darbuotojai, pasi
rinkę ši planą ir pradėję mo
kėti įmokas, po metų galės 
pasinaudoti visomis nedarbo 
pašalpomis. Teisę i šias pa
šalpas turės tol, kol bus mo
kami įnašai. Kanadoje yra 
2.6 min. nepriklausomų dar
buotojų, vien tik nam'Ų pre
kybos agentūrose jų yra apie 
100,000. Naujasis planas ne
bus privalomas. 

Kanadoje viešėjo prin
cas Charles ir jo žmona Ca
milla. Jie lankėsi 4 provinci
jose, didžiausiuose Kanados 
miestuose. N ewfoundland ir 
Labradoro provincijoje ka
rališkuosius svečius pasvei
kino gen. gubernatorė Jean 
Michaelle, m.inisteris pirmi
ninkas S. Harper, provinci
jos vadovai ir veteranai. Ka
rališkoji pora apžiūrėjo se
niausią britų koloniją, apgy
vendintą prieš 400 metų. Jie 
susitiko su studentais, kariš
kiais ir veteranais, verslinin
kais ir gamtosaugininkais, 
lankėsi Turonte, Vankuvery
įe, Viktorijoje, Montrealyje. 
Sešioliktasis princo vizitas 
Kanadoje atgaivino seną 
ginčą, ar reikalinga Kanadai 
monarchijos globa ir su ja 
susijusios pareigos ir išlai
dos. Pagal apklausą daugelis 
kanadiečių nemato jokių 
privalumų, išsaugant monar
chinius ryšius, laiko juos pra
ėjusių laikų atgyvena. Kiti 
tvirtai pasisako už ilgametės 
tradicijos ir monarchinės val
džios išsaugojimą. 

Visos apklausos rodo, 
kad liberal11 partija pagal 
rinkėjų palaikymą gerokai 
atsilieka nuo konservatorių. 
Liberalų partijos vadovas, 
gerindamas partijos įvaizdį, 
savo viešųjų ryšių tarnybos 
vadovu pasirinko buvusį 
Jean Chretien politinį pata
rėją Peter Donolo. Libera
lams pakenkė konservatorių 
reklama, kurioje M. lgna
tieff vaizduojamas kaip JAV 
politinės ir akademinės sis
temos atstovas. 

WindllOl'e FBI (JAV sau
gumo tarnybos) prašymu su
imti du terorizmu įtariami 
Kanados gyventojai. Prieš 
tai Detroite buvo nušautas 
mečetės vadovas, pasiprieši
nęs policijai suėmimo metu; 

vėliau sulaikytas jo sūnus. 
Pagal FBI tvirtinimus visi 
sulaikytieji priklauso teroris
tų grupei. kurie ketino JAV 
teritorijoje įsteigti musulmo
nišką valstybę, vykdyti kitas 
teroristines užduotis. Jau 
anksčiau Čikagoje suimtas ir 
apkaltintas pagalba teroris
tams Kanados pilietis Head
ley, savo arabišką pavardę 
pakeitęs i anglišką. 

Montrealio savivaldy· 
bėa vietinius rinkimus lai
mėjo buvęs miesto meras G. 
'Itemblay. Jis buvo išrinktas 
trečiajam terminui, nežiū
rint visų įtarinėjimų ryšiais 
su mafija, įstatymų pažeidi
mai.s, skirstant užsakymus 
statyboms, vandens skaitik
lių įrengimams ir kt. Kvebe
ko provincijos vyriausybė, 
anksčiau ketinusi Montrea
lio savivaldybei skirti privers
tinę priežiūrą, nutarė iš va
dovų reikalauti daugiau vie
šumo tvarkant miesto ūltj. 

Prancizljos hllijonie· 
rlus Vmcent Bollore, pagal 
Forbes žurnalą, vienas iš tur
tingiausi'Ų pasaulio versli
ninkų, nutarė investuoti 120 
mln. dol. į elektrinių auto
mobilių baterijų gamyklą ne
toli Montrealio. Joje bus ga
minamos lithium-metalo
polimer baterijos varikliams. 
Jos pagal turimą energijos 
kieki leis pasiekti iki 130 
km/val. greitį ir nuvažiuoti 
250 k:m kelio atitarpą. Mont
realiečių gaminamos bateri
jos bus saugesnės nei lithium 
- ion, naudojamos nešioja
miems kompiuteriams ar te
lefonams. Būsimoje jlnonėje 
dirbs apie 300 žmonių. 

Ontarlo provincijos iki
mokyklinio amžiaus vaikams 
bus sudarytos geresnės sąly
gos augti ir ruoštis mokyklai 
pilnos dienos vaikų darže
liuose. Jau kitąmet 35,000 
mažųjų, 4-5 m. amžiaus, bus 
priimta į tokias ikimokykli
nes įstaigas Thronte. Jos 
veiks nuo 7.30 v.r. iki 6 v.v. 
Thn dirbs ikimokyklinio am
žiaus vaikų auklėtojos ir mo
kytojos. Ikimokyklinių įstai
gų plėtrai per pen1rerius me
tus bus išleidžiama iki 1.5 
bln. dol. 

NOft Scotia provincijoje 
tragiškai žuvo devyniolik
metė Turonto gyventoja, tik 
pradėjusi savo karjerą daini
ninkė. Atvykusi su koncer
tais į rytines provincijas, mer
gina laisvalaikiu nutarė pa
bėgioti gana nuošaliame 
parke Cape Breton. Ten ją 
netikėtai užpuolė du kojo
tai. Kiti parko lankytojai at
skubėjo į pagalbą, bet buvo 
per vėlu; mergina nuo žaizd'Ų 
mirė ligoninėje. Parko tvark
dariai kiek. vėliau surado ir 
nušovė kojotus; nė vienas iš 
jų nesirgo pasiutlige ar kokia 
kita liga, nebuvo išbadėję. 

SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
ATMESTAS SKUNDAS 

Vilniaus apygardos teis
mas spalio 30 d. atmetė dau
giau kaip 30 nusikaltimų pa
darymu įtariamo Kauno nu
sikalstamo pasaulio autori
tetu vadinamo Henriko Dak
taro skundą ir paliko jį su
imtą. Vilniaus miesto 1-ojo 
apylinkės teismo skirta kar
domoji priemonė, suėmi
mas trims mėnesiams yra 
teisėtas ir pagrįstas. Teisėjas 
pažymėjo, kad H. Daktaras 
yra įtariamas padaręs labai 
sunkius nusikaltimus ir gali 
bandyti pasislėpti, o taip pat 
daryti poveikį kitiems bylos 
įtariamiesiems, liudytojams 
ar paslėpti dar nesurastus 
įrodymus. H. Daktaras įta
riamas trijų žmonių nužu
dymu itin žiauriai kanki
nant, taip pat 1993-2001 m. 
vadovavęs nusikalstamai 
grupuotei, ginklų sprogme
nų ir šaudmenų neteisėtu 
laikymu, kėsinimusi nužu
dyti, įvairiais turto pagrobi
mais, prievartavimais, smur
to naudojimu bei grasini
mais. H. Daktaras buvo su
imtas kitą dieną, kai parei
gūnai jį parvežė iš Bulgari
jos, kur jis buvo sulaikytas 
netoli Varnos miesto, šių 
metų rugsėjo 4 d. H. Dak
taras teistas penkis kartus. 
Viena garsiausių Lietuvos 
nusikalstamų grupuočių 
Kauno "daktarai" susikūrė 
1978 m. 

PARODA APIE EURĄ 
Kaune spalio 29 d. ati

daryta Europos komisijos 
paroda "Euras - mūsų valiu
ta". Kilnojamoji paroda 
"Euras - mūsų valiuta" jau 
vyko 2007 m. Briuselyje. Jo
je rodoma, kaip buvo kuria
ma ekonominė ir pinigų są
junga ir einama euro link, 
paaiškinama euro teikiama 
nauda, pristatoma eurų 
banknotų vienovė ir šalių 
leidžiamų į apyvartą mone
tų skirtumai. Pateikiami at
sakymai į dažnai užduoda
mus klausimus apie eurą. 
Paroda Kaune vyks iki kitų 
metų sausio 7 d. 

SAVIŽUDYBIŲ DAUGĖJA 
Nuo 2002 m. mažėjęs 

savižudybių skaičius pernai 
vėl ėmė augti, skelbia BNS. 
Savižudybių dažnis Lietu
voje yra didžiausias visoje 
Europoje. Savižudybių lygiu 
Lietuva artima Rusijos, Gu
dijos ir Kazachstano rodik
liams. 2008 m. Lietuva ne
teko 1111 piliečių, iš gyveni
mo pasitraukusių savo noru, 
daugiausia kaimuose gyve
nančių vyrų. Lietuvos Svei
katos taryboje spalio posė
dyje išreikšta nuomonė, kad 
valdžios apsisaugojimo pro
gramų finansavimas yra ne
pastovus, o sukurtos ir pa
tvirtintos pro&ramos - pa
mirštamos. Svietimo ir 
mokslo ministerija atstovų 

tvirtinimu, yra vykdomos 
patyčių apsisaugojimo prog
ramos ir organizuojami kva
lifikacijos kėlimo kursai su 
jaunimu dirbantiems asme
nims. 1,500 Lietuvos mo
kyklų dirba 360 psichologų 
ir beveik kiekvienoje mo
kykloje yra socialinės dar
buotojas. Tačiau pastebėta, 
kad savižudybių rodikliai 
daugiau priklauso nuo so
cialinės ir ekonominės būk
lės bei alkoholio paplitimo, 
nei nuo švietimo ar sveika
tos apsaugos sistemų. Svar
biausia yra atsirinkti aktua
liausias ir efektyviausias ap
sisaugojimo programas bei 
aiškiai numatyti, kokiomis 
lėšomis jos bus finansuoja
mos. Pasigendama visos ša
lies strategijos savižudybių 
problemai spręsti. Tarp pag
rindinių priežasčių, priside
dančių prie savižudybių pa
plitimo, priskirtas socialinės 
ir ekonominės būklės pa
blogėjimas, asmeninio gy
venimo krizės, alkoholio pa
plitimas. Prie rizikos grupių, 
linkusių į savižudybes, pri
skirti vaikai, augantys smur
taujančiose šeimose, pati
riantys patyčias, fizinį, emo
cinį ar seksualinį smurtą, 
taip pat tie, kurių tėvai il
gam išvykę į užsienį ar ne
gaunantys pakankamai tėvų 
dėmesio. Rizikos grupei 
taip pat priskiriami suau
gusieji, išgyvenę artimųjų 
netektis, praradę darbą, tu
rintys pernelyg didelių fi
nansinių įsipareigojimų ar 
sergantys depresija. 

PAJĖGOS GYNYBAI 

Nuo 2010 m. pradžios 
taikos meto užduočių ope
racinėse pajėgose budės Di
džiosios kunigaikštienės Bi
rutės motorizuotojo pėsti
ninkų, Juozo Vitkaus inži
nerijos, Kunigaikščio Vaido
to tiesioginės paramos lo
gistikos batalionų, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
rinktinių kariai. Pajėgos re
aguos į Lietuvos suvereni
teto pažeidimus, esant bū
tinybei stiprins valstybinės 
sienos apsaugą, vykdys svar
bių valstybės ar savivaldybių 
objektų apsaugą, jų gynybą 
nuo teroro ar masinio po
būdžio smurtinių išpuolių, 
teiks pagalbą valstybės insti
tucijoms kraštutinių padė
čių atveju. Pajėgas, kurios 
yra panašios į NATO grei
tojo reagavimo pajėgas, 

ateityje numatoma plėsti di
dinant karių skaičių, ir to
liau bus formuojamos iš mo
torizuotosios pėstininkų bri
gados "Geležinis Vilkas", 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų ir Inžinerinio bata
liono vienetų vienerių metų 
rotacijos pagrindu. Prirei
kus pajėgos bus pastiprintos 
priešlėktuvinės gynybos ir 
Karinių oro pajėgų kariais. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----
Tūkstantis tikinčiųjų 

Tūkstantmečio šventėje 
Čikagos lietuviai meldėsi amerikiečių šventovėje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagos Šv. Vardo (Holy 
Name) katedroje spalio 25 d. 
buvo surengtos šv. Mišios, 
skirtos Lietuvos evangelizaci
jos, šv. Brunono - vyskupo 
kankinio tūkstantmečiui pa
minėti. Iškilmėse dalyvavo Či
kagos arkivyskupas kardinolas 
Francis George, Kauno arki
vyskupas Sigitas Tumkevičius, 
SJ, būrys kitų aukštų Baž
nyčios pareigūnų, daugiau nei 
kelios dešimtys kunigų ir arti 
tūkstančio tikinčiųjų, daugiau- Čikagos arkivyskupijos valdytojas kardinolas Francis George 
sia lietuvių. Mišiose dalyvavo lietuvių šventės procesijoje 
taip pat per 20 lietuviškų orga- ,-y------..~--------.-,.....,CT:"i'.----:r:-n-oo..-.n;:;i;ll:"""T....:::::------...CV?..---r---r.= 

nizacijų su savo vėliavomis, 
uniformuoti bei tautiniais 
drabužiais pasipuošę. Iškil- " 
mingos pamaldos vyko lietu
vių ir anglų kalbomis. Pa
mokslas, kurį pasakė arkivys- • 
kupas S. Tamkevičius, SJ, bu
vo verčiamas į anglų kalbą. 
Vargonais grojo muzikas Ri
čardas Sokas, kai kurias gies
mes atliko "Dainavos" an
samblio choristai, kuriems va
dovavo dirigentas Marius Po
likaitis. Taip pat du kūrinius 
paskambino kanklių ansamb
lis "Gabija" (vadovė Genė Ra- Senųjų lietuviškų parapijų organizacijų vėliavas nešė jauni-
zumienė ). mas 

Mišių pabaigoje sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, gies
mė Kelk kryžių tu (lietuviškas 
tekstas Dariaus Polikaičio ir 
kun. Valdo Aušros). Šiam įvy
kiui buvo išleistas informaci
nis leidinėlis. Be kardinolo F. 
George ir arkivyskupo S. Tam
kevičiaus, SJ, pamaldose daly
vavo Čikagos arkivyskupijos 
vyr. vikaras vyskupas John Ca
nary, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos delegatas prel. Ed
mundas Putrimas, St. Mary pa
rapijos (Riversidet IL) kle
bonas prel. George Sarauskas. 
Europos katalikų įstaigos di
rektorius kun. Casimir Gar
bacz. 

Pasibaigus šv. Mišioms, 

Amerikiečių šventovėje Čikagoje lietuviškų organizacijų 
vėliavas procesijoje nešė moterys, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais 

gana didelis būrys sugužėjo į šalia katedros esančią salę, kur rengėjai suruošė kuklias šaltų 
užkandžių ir saldumynų vaišes. Čia susirinkusiuosius linksmino "Gabijos" kanklių ansamblis. 
Tui buvo gana gerai organizuotas lietuvių tikinčiųjų renginys, rodantis, kad Čikagoje, jei yra 
noro ir ryžto, galima surengti didesnius susiėjimus. (Ntrs. E. Šulaičio) 

Torontiečio R. Šiaučiulio pa
gaminto kryžiaus detalė 

Ntr. R. Šiaučiulio 

PATIKSLINIMAS. Gražu, verta, privalu įvertinti ir pagerbti. Bet 
TIKSLIAI. Nr. 42, psl. l apačioje po V. Subatnikaitės foto įrašas 
turėjo būti NE "rengėja', o "viena rengėjų". Kaip yra, atrodo, ji 
vienintelė surengė pirmąją KL Dieną Hamiltone, aplenkiant dar 
šešis asmenis, įskaitant ir šio išskirtinio renginio patį SUMANY
TOJĄ didįjį vilnietį K. BARONĄ. E. Petrauskas, London, ON 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 



Šv. Mišias aukoja klebonas kun. A. Šarka, OFM, pamokslą 
sako diakonas B. Beliekas, OFM 

Po visuotinio KLKM dr-jos Hamiltono skyr. narių SJISirinki
mo su dvasios vadovais: (sėdi iš k.) vicepirmininkė Z Vaičiū
nienė, D. Enskaitienė, klebonas kun. A. Šarka, OFM, diakonas 
B. Beliekas OFM, H. Kairienė; (stovi iš k.) sekretorė M.G. 
Enskaitien~ iždininkė I. Liškauskienė, A. Gedrienė, L. Kal-v' 
vaitytė, A. Zilvytienė, D. Kesminienė 

Ką sako seni žmonės? 
• Koks bus birželis, toks 

ir gruodis. 
• Prakaito nepridėjęs, 

duonos nevalgysi. 
• Gilus vanduo srauniai 

nebėga. 

• Vasarą nedirbsi -
žiemą neilsėsi. 

• Nuo svaigalų širdis 
kenčia. 

• Kur išgėrimas - ten ir 
peštynės. 

• Miegalis ir tinginys -
du broliukai. 

Parengė-
Stasys Prakapas 

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% N . t 
4 m. ind. . ............. 2.65% • ar1ų san aupos 
5 m. ind. . ............. 2.853 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 ~uošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Hamilton, ON 
KIEKVIENAIS METAIS, 

prieš Vėlines, tęsiame gražią 
tradiciją susirinkti į iškilmin
gas šv. Mišias pasimelsti už 
visus praėjusiais metais iške
liavusius amžinybėn Hamil
tono ir St. Catharines parapi
jos narius. Spalio 25 d., lydi
mi susikaupimo muzikos gar
sų, mirusiųjų artimieji, nešė 
uždegtas žvakes prie centrinio 
altoriaus, kur šv. Mišias auko
jo klebonas kun. A. Šarka, 
OFM, ir diakonas B. Beliekas, 
OFM. Maldoje prisiminėme: 
Mariją Guja, Ritą Bosas, Vin
centą Saką, Stepą Normantą, 
Joną Bušauską, Joną Varana
vičių, Aleksą Pareštį, Algį 
Pliskevičių, Joną Karecką, 
Mariją Pusdešrienę, Viktorą 
Pilkauską, Joną Vainą, Vincą 

Kežinaitį, Feliksą Kontenį, 
Dinah (Skaistį) Mancini, Ste
faniją Kalvaitienę, Eugeniją 
Klevas. 

KLKM DR-JOS HAMIL
TONO SKYRIAUS NARIŲ 
visuotinis susirinkimas įvyko 
spalio 25 d. Dalyvavo per 20 
narių. Išsamų pranešimą apie 
per metus nuveiktus darbus 
perskaitė pirmininkė D. Ens
kaitienė, išklausėme iždinin
kės ir Revizijos komisij<JS ata
skaitų. Vicepirmininkė Z. Vai
čiūnienė supažindino su nu
matomais kultūriniais rengi
niais ir pakvietė į muzikinį 
veikalą "Camelot", kuris vyks 
lapkričio 8 d. Burlington Dru
ry Lane teatre. Susirinkimui 
buvo pristatyta Loreta Kal
vaitytė, kaip galima kandidatė 
į skyriaus valdybą vieneriems 
metams. Jos kandidatūrai bu
vo vieningai pritarta. Po susi
rinkimo dalyviai vaišinosi ka
va ir pyragais. ME 

A.a. JADVYGOS SARPU
LIENĖS atminimui, užjaus
dami vaikus Antaną, Zitą 
(Leonard) ir Birutę, vaikai
čius ir provaikaičius Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $40 
- K. Gelžinienė; $20 - R. 
Bartninkienė, B. Pareštienė, 
F. Povilauskienė, M. Ribij, A. 
Sakalas; $5 - M.F. Gudinskai. 

Visiems dėkoja -
PLV komitetas 

London, ON 
JEI KAS DAR NORI ką 

nors iš nugriausiamo šventovės 
pastato pasiimti, prašome 
kreiptis į parapijos tarybos pir
mininkę Dainą Grigėnienę arba 
į kurį nors iš tarybos narių. 

MŪSŲ PARAPIJOS TA
RYBA ruošia ADVENTINES 
VAIŠES lapkričio 29, sekma
dienį. Vaišės bus tuoj pat po 
sekmadienio Mišių, kaip ir 
pernai, Kristaus Karaliaus uk
rainiečių parapijos salėje, 707 
Nelson St. (prie Lansdowne ). 
Vienas geradaris vėl apmokė
jo salės nuomą. Bilieto kaina 
ta pati - $15. Prašome bilie
tus įsigyti iš anksto, kad būtų 
žinomas tikslus skaičius, nes 
bus užsakyta iš restorano šilta 
vakarienė. 

LAPKRIČIO 15, sekma
dienį, Mišios bus aukojamos 
už a.a. Joną Kiaupą. 
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JAV 

Lietuvos vyčių Vidurio 
centro rajono suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 18-20 d.d. 
Pittsburgh, PA, globojamas 
šios vietovės 19 Lietuvos vy
čių kuopos. Jame dalyvavo 
trijų kuopų atstovai iš Day
ton, DuBois ir Pittsburgh 
vietovių. Rugsėjo 18, penk
tadienį, įvyko susipažinimo 
vakaras, kuriame pabend
rauta ir pasivaišinta "Sisters 
of St. Francis and Life Cent
re" patalpose. Rugsėjo 19, 
šeštadienio rytą, kun. Juozas 
Markalonis skaitė paskaitą 
apie šv. Pranciškų ir pranciš
konų ordino įkūrimą. Popa
skaitos visi dalyviai išvyko į 
Šv. Kazimiero kapines, kur 
buvo prisiminti mirę organi
zacijos nariai. Vakare tų se
selių vienuolių patalpose vy
ko suvažiavimo posėdis. Su
kalbėta malda. 19-osios kuo
pos pirm. John Baltrus pa
sveikino posėdžio dalyvius, 
palinkėdamas sėkmingos dar
buotės. Posėdžiui pirminin
kavo Vidurio centro rajono 
vyčių pirm. Michael Petkus, 
sekretoriavo organizacijos 
narė Pranciška Petkuvienė. 
Pastaroji perskaitė praeito 
suvažiavimo protokolą. Fi
nansų pranešimą padarė ižd. 
Richard Mark. Garbės narė 
Lee Moore apibūdino Vyčių 
fondo veiklą, statuto pakei
timą. Stipendijų komiteto 
pirmininkė Rita Zakarka
J ohnson pranešė, kad per 
praėjusį 96-ąjį vyčių suvažia
vimą buvo suteiktos devy
niems nariams 12,000 dol. 
stipendijos. Vidurio centro 
rajono Vyčių kuopų pirminin
kai padarė pranešimus apie sa
vo kuopų veiklą, o du 96-ojo 
suvažiavimo dalyviai pasida
lijo įspūdžiais iš šio suvažia
vimo. Posėdis baigtas malda 
ir Lietuvos vyčių himnu. Po 
to vyko filmų rodymas. Sek
madienį, rugsėjo 20, Mišios bu
vo atnašaujamos seselių pran
eiškiečių koplyčioje. Vidurio 
centro rajono vyčių pirm. M. 
Petkus padėkojo 19-ai kuopai už 
globą, seselėms pranciškietėms 
už nuoširdų priėmimą ir visiems 
suvažiavimo dalyviams. 

Australija 
Sydney lietuvių Biblio

tekos bičiulių būrelio pa
stangomis rugsėjo 9 d. Lie
tuvių klubo patalpose įvyko 
susitikimas su poete, rašyto
j a ir žurnaliste Egle Juod
valke, gyvenančia JAV-se. 
Trumpą įvadą apie Eglės kū
rybą padarė Nijolė J ankutė, 
gerai pažįstanti poetę }š tų 
dienų, kai abi gyveno Cika
goje. Eglė Juodvalkė susiti
kime prisiminė savo gyveni
mo svarbesnes akimirkas, 
paskaitė eilėraščių iš anksty
vosios lyrikos, o taip p~t ir 
naujų savo eilėraščių. Siuo 
metu poetė rašo apie Lietu
vos partizanus. "Man atro
do, kad tai labai svarbi tema 

mūsų istorijoje", - sakė Eg
lė, kaip rašoma Mūsų pasto
gėje. Ji yra gimusi, augusi ir 
subrendusi JAV-se, bet visą 
laiką jautusi artimus ryšius 
su savo tėvų gimtuoju kraš
tu. "Žinau tik viena - esu 
lietuvė, augu kaip lietuvė, 
nors gimiau ir užaugau ne 
savame krašte, bet Ameri
koje", - kalbėjo Eglė. Ji pa
sakodama apie save pažy
mėj o, kad jausmas padėti 
Lietuvai buvo esminės reikš
mės, nes tuo gyvenę jos tėvai 
ir visa tai perdavę savo duk
rai. E. Juodvalkė daugiau 
kaip dvidešimt metų Miun
chene darbavosi "Laisvosios 
Europos" radijuje. Būdama 
penkerių metukų Eglė susirgo 
cukralige. Prieš keletą metų 
jai buvo pakeista kasa ir inks
tas. Bet niekad nenusiminė, 
buvo giedrios nuotaikos, nepa
sidavė nevilčiai. Parašė apie sa
ve knygą Cukraus kalnas. Joje 
nurodoma, kad cukraligė negali 
stabdyti žmogaus gyvenimo. 

Prancūzija 
A.a. prel. Jonas Petro

šius, eidamas 88-tuosius me
tus, ilgametis Prancūzijos 
lietuvių dvasinis vadovas bei 
ilgametis to krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkas, 
mirė rugsėjo 8 d. Paryžiuje. 
Velionis gimė 1921 m. g~uo
džio 19 d. Reistų kaime, Sila
lės valsč., Tauragės apskr. 
Lankė ir baigė Tauragės gim
naziją. Studijavo Telšių ir 
Eichstatto kunigų seminari
jose. Kunigu įšventintas 1951 
m. Malhouse mieste Prancū
zijoje. Paskiriamas į Paryžių 
rūpintis lietuvių sielovada. 
Čia ir prasidėjo jauno kuni
go religinė ir tautinė veikla. 
Ilgainiui visos Prancūzijos lie
tuviai tapo jo parapijiečiais. 
Vėliau prisidėjo Belgijos ir 
Olandijos lietuviai. Savo tau
tiečių dvasiniais reikalais rū
pinosi daugiau kaip 50 metų. 
Nuo 1958-1981 metų prela
tui buvo patikėta ir Prancū
zijos lietuvių bendruomenės 
vadovybė. Jis kiekvieną va
sarą motociklu aplankydavo 
tautiečius, gyvenančius įvai

riose Prancūzijos vietovėse. 
Prelatas taipgi Paryžiuje susi
siekė su lietuvių vienuolė
mis, kurių būta apie 100 pran
cūzų vienuolynuose. Jis jas su
burdavo, vesdavo joms reko
lekcijas. Dvidešimt metų kas
met joms organizuodavo ir 
dviejų savaičių poilsio ir mal
dos dienas. Jo pastangomis 
1958 m. suorganizuota šv. 
Kazimiero 500 metų gimimo 
sukakties minėjimas. Taipgi 
1976ir1981 metais organizavo 
Europos lietuvių studijų sa
vaites. Prelato rūpesčiu iš
leista Sibiro kalinių lietuvaičių 
maldaknygė Marija, gelbėk 
mus lietuvių ir prancūzų kal
bomis. Taipgi redagavo Pran
cūzijos lietuvių žinias. Prel. J. 
Petrošius buvo vietos lietuvių 
neblėstantis religinio ir tau
tinio gyvenimo žiburys. JA 
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In Memoriam: Slava Ziemelytė 
'Ięsinys iš 44 nr. 

JŪRAT.: VYLIŪT.: 

Tėvo pasergėjimai, dėkui 
Dievui, nebuvo pikta lemian
tys, balsu Slava užsidirbo ne
blogą pragyvenimą, užsitik
rino garbingą vietą visuome
nėje, ir dainavo, galima sakyti, 
kol tik ant kojų pastovėjo. Pa
likusi Kanados operos sceną, 
su dideliu entuziazmu įsijungė 
į lietuvių ir kanadiečių kultū
rinį, koncertinį gyvenimą, da
lyvavo iškilminguose minėji
muose, renginiuose, giedojo 
šventovėse, buvo kviečiama 
vaidinti Hollywoodo filmuose 
(priklausė Kanados artistų są
jungai ACTRA - Alliance of 
Canadian Cinema and Radio 
artist), surengė koncertines 
keliones po JAV, Kanados, 
Australijos lietuvių gyvena
mas vietoves. Ji ilgai turėjo 
pilną vokalo diapazoną ir ga
lėjo atlikti sunkiausius kūri
nius, nuo J.S. Bacho iki dode
kafoninių A. Schonbergo 
kompozicijų, nuo lietuvių 
liaudies dainų iki Vakarų In
dianos "spirituals". 

Pasireiškė ir energinga or
ganizacine veikla, dešimt me
tų buvo aktyvi Thronto Ana
pilio parapijos kultūros komi
teto pirmininkė, kvietė kon
certuoti į parapijos salę ir be
simokančiuosius, ir jau žymius 
instru.mentininkus, daininin
kus, kaip Danutę Stankaitytę, 
Algį Grigą, Alvydą Vasaitį, 
pati mėgo dainuoti scenoje su 
Vaclovu Verikaičiu, Rimantu 
Strimaičiu, Gina Čapkauskie
ne, paskui su jaunosiomis Ka-

nados lietuvaitėmis Anita Pa
kalniškyte, Maryte Bizinkaus
kaite, dar vis svajojo pasi
kviesti į Kanadą Ireną Milke
vičiūtę ir įrašyti su ja duetus. 
Skaudžiai išgyveno per anks
tyvą pianisto komp. Jono Go
vėdo mirtį, bene tris dešimt
mečius buvusį nuolatiniu 
partneriu. 

- Nežinau, kur link būtų 
pasukęs mano koncertinis ke
lias, jei ne šis kūrybingas žmo
gus. Jis padėjo spręsti kūrinių 
atrankos, interpretacijos klau
simus, scenoje visad buvo 
įkvepiantis, paslaugus, vienas 
kritikas Joną Govėdą pavadi-

no geriausiu Kanados lietuvių 
akompanuotoju, ir aš tam vi
siškai pritariu. Be to, jis buvo 
labai darbštus ir universalus -
koncertavo, dėstė, vadovavo 
chorams, aranžavo kitų kūri
nius ir pats rašė dainas. Neži
nau nė pati kodėl, bet jo dainų 
nedainavau„. Manau, jog išei
vijos kompozitoriai labai ne-

vienodi profesinio pasirengi
mo požiūriu, o mes, daininin
kai, irgi skirtingų skonių. 

- Užtat labai mielai dai
navo solo partiją Aleksandro 
Stankevičiaus kantatoje Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva, 
skirtoje Lietuvos krikščiony-

bės 600 metų sukakčiai. Tuda 
(1987 m. lapkričio 14 d.) į Th
ronto "Ryerson" teatro salę 
vos tilpo susirinkusieji, džiu
giai nusiteikę, susijaudinę: 
griežia įvairiatautis orkestras, 
šalia jo apie pusantro šimto 
choristų, solistai Anita Pakal
niškytė, Slava Žiemelytė, Ri
mas Strimaitis, Vaclovas Veri
kaitis, diriguoja muzikos auto
rius, o poetas Henrikas Nagys 
sėdi salėje ir klausosi, kaip 
skamba dainuojami jo žodžiai 
- "Apraudokime dabar visus 
Lietuvos vaikus„.". Stiprus 
operinis Slavos balsas suteikė 
kukliai kantatos partijai sod
raus dramatiškumo, artistinės 
išraiškos. Thronto kritikai tą 
pastebėjo ir įvertino: "S. Žie
melytė dainavo su įsijautimu 
ir šiluma. Jos galingas, labai 
gražaus tembro balsas buvo 
didelis įnašas šion Kantaton 
ir atlikimas stipriausias iš visų 
solistų". 

Kanadoje gimusio Alek
sandro Stankevičiaus kūrybą 
Slava sakė pažįstanti gerai: 
- Jis gyvena Montrealyje, yra 
rimtai savo profesijai pasiren
gęs kompozitorius. Įmantrios 
komponavimo technologijos 
nevartoj a, bet turi įgimtą kū
rėjo dovaną ir rašo iš širdies. 
Pragyvenimui uždirba, rašy
damas muziką kino filmams, 
tituluose jo pavardė Alexand
re Stanke. Gaila, kad buities 
verčiamas turi eikvoti jėgas 
komercinei televizijai, orim
tai dirba tik laisvalaikiu. Dau
giausia rašo dainas. Man yra 
paskyręs dainą Jūroje, Jokūbo 
Dagio žodžiais, jeigu turėtų 

Rygiškių Jono gimnazi,jai 
(140-ąsias metines minint) 
Tu - nelyginant šventovė, išgarsinta 
Nupelnyto atminimo lentomis, 

Žvelgia mokytojas nemarus-Kriaučiūnas, 
ŠirtHia diegęs skambesį gimtos kalbos. 

Amžinq vainiką pynė šitie SŪNŪS, 
1hd nuvysti jam neleisi niekados. 

PasipraJę bažnyčioj palaimos 

Maldomis kaip Apvaiulos vaika~ 

Mena dingusį protėvių kaimą, 

Lauki prie Šešupės, lau takų tiek minta, 

Įspūdžiais dalytis dosniai su mumis. 

Gilios gilios, paliktos Jablonsldo, pėdos 
(Rygiškių padangėj ieškome pratHios), 
Jis lyg tas artojas, bėręs grūdą, sėdi 
Bronziniame krėsle garbei Lietuvos. 

Mielos klasės linki plieksti laisvės žvake~ 
Čion taip pat Kudirkai -šaukliui - įžiebtai. 
Ačiū už siekius, brandintus suole, sako 
Jonui Basanavičiui tautos vaikai. 

Pasimatymas 
(Vulrimkų gimiMs H msitilcimui) 

Dievui kidus, prie stalo svetingo 
Susirinko plati giminė. 
O joje geralirdžių nestinga 
Lyg vandens laisvame Nemune. 

Penkios kartos keliauja per žemę 
Darbuose, diiaugsmuose, liūdesy. 
Barzdu.ose randa priebėgą ramią 

Suvadinti į šventę visi. 

Į kurį nebeves jau takai. 

n kapų artimieji sueina -
Pasėdės valandėlę .falia.„ 

Grį.f - dėkingi ui meilę, ui dainą -
Ten, kur kryžių paunksnė miela. 

Šimtamečiuose medžiuose aklas 
Testamentiniu priesaku plauks, 
Kad kiekvienas regėtas čia vei.das 
Pasimatymo sekančio lauks. 

JERONIMAS ŠALČIŪNAS, 
Marijampolė 

laiko susikaupti, manau, pa
rašytų ir stambių veikalų. 

Reikšmingais Slavas Žie
melytės darbais reikėtų laikyti 
kasetės Tėviškės kampelis, 
plokštelės Žiemelytė - su Ju
mis išleidimą bei jų, taip pat 
A. Stankevičiaus kantatos 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva 
perrašymą į CD, jų atsiunti
mą Lletuvon. Tuip įgyvendino 
savo troškimą, kad balsas ne
išnyktų tarp milijonų Kana
dos balsų, o skambėtų gimto
joje šalyje, virš nugriautų so
dybų, išrautų medžių užverstų 
šulinių ir mūrinių miestų. Kad 
tėvynėje nepamirštų - ji 
niekada nebuvo išėjusi. 

"Neišpasakytai skaudžiai 
išgyvenau 1991 metų sausio 
'Iryliktąją, kai Kanados spau
da ir televizija skelbė kruvi
nąją Lietuvos laisvės Dieną„. 
Sužinojau, jog tada per Vil
niaus radiją skambėjo mano 
kasetė Tėvilkės kampelis. Pa
laimingas šilumos jausmas 
užliejo sielą. Atrodė lyg esu 
ten, kartu su žmonėmis, gyva 
siena juosiančiais parlamento 
rūmus, saugančiais Lietuvos 
Širdį, kūrenančiais laužus ir 
dainuojančiais dainas ... Di
džiausias atpildas už visa, ko 
išsižadėjau dėl dainavimo -
tai žinojimas, jog mano balsas 
skamba Lietuvoje". 

Ilsėkis ramybėje, Slava, 
Tuvo balsas skamba Lietuvo
je, ir Tuvo išėjimas buvo pa
ženklintas radijo koncertu. 
Nepamiršime - iš praeities, iš 
atminimų rezgasi dabartis ir 
ateitis, iš šaknų auga medis. 

(Pabaiga) 

l ŠYPSENOS l 
Mano kaimynas išmoko 

aklųjų raštą. 
-Jis aklas? 
- Ne, paprasčiausiai tau-

pus - dabar galės skaityti, ne
įsijungdamas elektros. 

• •• 
- Labas. Kompiuterių ap

tarnavimo skyrius? 
-Tuip. 
- Negaliu dirbti kompiu-

teriu, nes nepriima mano 
slaptažodžio. 

- Tui gal jūs ne tą slapta
žodį bandote įvesti? 

- Ne, aš gerai pamenu sa
vąjį - penkios žvaigždutės. 

BernardinaiJt 

Čikagoje spalio 17 d. vykusio "Draugo" 100-mečio pokylio meninę programą atlieka muz. Kęstutis Daugirdas (kairėje) ir jo vadovaujamas muzikos vienetas 
Ntr. J. Kuprio 



Lietuvos kankinių parapijos choras XXXVI KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ koncerte ~palio 
11 d. Anapilyje, Mississaugoje Ntr. K. Poskaus 

Knyga apie 
prof. M. Gimbutienės tėvus 

TŽ redakciją š.m. spalio 
28 d. pasiekė šio turinio laiš
kas: 

"MIELI IR GERBIAMI 
KANADOS LIETUVIAI, 

Nuoširdžiai kreipiuosi į 
visus tuos, kurie neabejingi 
Lietuvos kultūrai bei jos rašy
tiniam paveldui, ir į visus, ku
rie galbūt pažinojo mūsų įžy
miąją profesorę archeologę 
Mariją Gimbutienę. Esu pa
rengusi ir išleidusi knygą apie 
M. Gimbutienę (2005 m. 
drauge su jos dukra Živile 
Gimbutaite ); dabar parengiau 
leidinį apie M. Gimbutienės 
tėvus - įžymius Vilniaus kraš
to lietuvius - dr. Veroniką Al
seikienę ir dr. Danielių Alsei
ką. Knyga vadinsis Daktarės 
Veronikos Alseikienės prisimi
nimai ir laiškai. 

Marijos Gimbutienės tė
vai ypatingai daug nusipelnė 
Vilniui ir jo krašto žmonėms 
lenkų opkupacijos metais. 
Abu buvo gydytojai ir jų ini
ciatyva 1918 m. Vilniuje įkur
ta pirmoji lietuviška ligoninė 
XX š. M. Alseikaitės Gimbu-

tienės tėvas Danielius Alseika 
buvo Laikinojo Vilniaus ko
miteto pirmininkas (1918-
1926), pats parašė knygas, to
kias kaip Lietuvių tautinė idėja 
istorijos šviesoje ir kt., leido žur
nalą Vilniaus šviesa, savaitraštį 
Vilniaus žodis (nuo 1928 m.). 

M. Gimbutienės motina 
V. Alseikienė yra nusipelniusi 
Lietuvai asmenybė dirbdama 
gydytojos (nemokamai gydė 
našlaičius, padarė per 300 tra
chomos operacijų) ir visuo
meninį darbą, gaivinant ir pa
laikant lietuvybę lenkų oku
pacijos metais. 

Alseikų namai Vilniuje 
lenkų okupacijos metais bl!vo 
tapę lietuvybės židiniu. Cia 
burdavosi pažangieji lietuviai 
ir kunigai, tokie kaip O. Krau
jalis, K. Čibiras ir kt. Visi jie 
ir dr. Jonas Basanavičius suk
davo galvas, ką dar galima pa
daryti lietuvybės palaikymui 
ir lietuviškos sąmonės ugdy
mui Vilniaus krašte. Alseikų 
namuose dvi savaites gyveno 
Vydūnas. Yra išlikę dr. V. Al
seikienės prisiminimų rank
raščiai, kuriuos parengiau 

* ** 

spaudai ir noriu išleisti atskirą 
knygą (ten apie visus minimus 
žmones ir rašoma, tarp jų mi
nimas ir palaimintasis Jurgis 
Matulaitis). 

Jau dabar šios knygos ini
ciatoriai turime surinkę tam 
tikrą sumą pinigų, bet jų dar 
neužtenka, kad knyga išvystų 
pasaulį. Trūksta dar apie 800 
dol. Knygą ketiname spaus
dinti lapkričio mėn. viduryje, 
todėl labai prašyčiau prisidėti 
auka, jei tokių atsirastų, prie 
knygos išleidimo. 

Knyga skatina ir žadina 
tautinę savimonę ir tautinį 
pasididžiavimą. Kiekvienam, 
paaukojusiam ne mažiau 20 
dol., būtų išsiųsta knyga. Gal 
tai būtų graži Kalėdų staig
mena ir leidėjams, ir rėmė
jams. Kiekvieno aukotojo var
das ir pavardė būtų išspaus
dinta knygoje. 

Nuoširdžiai Jūsų, knygos 
sudaryta - Kornelija 

Jankauskaitė, 
Vilnius, Lietuva 

Prašau aukas siųsti į Toronto 
"Paramos" sąskaitą nr. 

16794". 

Trumpai apie autorę 
Jankauskaitė, Kornelija (g. 1957) - šios 

knygos sudarytoja. 1918 m. baigė Maskvos A. 
Lunačiarsko teatrinio meno instituto (GITIS) 
Teatrologijos fakultetą. 1981-1985 dirbo 
Lietuvos istorijos instituto Menotyros sky
riaus jaunesniąja moksline bendradarbe, 1987-
1989 m. - Lietuvos kinematografininkų sąjun
goje konsultante. 

rybinė Lietuvos enciklopedija, l t. (1985), Lie
tuvos istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, l 
d. (1988); žurnalams: Kultūros barai, Kinas ir 
kt. laikraščiams: Literatūra ir menas, Dienovi
dis, Gimtasis kraštas, Lietuvos aidas ir kt. 

1989-1990, 1991-1996 m. gyveno JAV, Ka
lifornijoje. 

Parengė straipsnių šiems leidiniams: Ta-

Viešėdama pas M. Gimbutienę, kaupė 
medžiagą apie mokslininkės gyvenimą, vėliau 
šia tema paskelbė straipsnių Lietuvos spau
doje (1991-2004 m.). 

Balete - nauji šokėjai 
Kanados baleto mėgėjai šią vasarą atsisveikino su Chan 

Hon Goh - pagrindine šokėja (primabalerina). Po 20 metų 
šokių Kanados ir kitų pasaulio valstybių teatrų scenoje ji :ea
liko baletą del sveikatos. Baleto žiūrovai ją prisimins kaip Zi
zel, Karmen, Tatjaną ir daugelio kitų vaidmenų atlikėją: 
Chan Goh - pirmoji kanadietė, laimėjusi sidabro medalĮ 
tarptautiniame baleto konkurse. Lond~ne (D. Britanij_a). P~~
rindine šokėja pakviesta balenna Bndgett Zehr. Gimus11r 
augusi Sarasotoje (JAV), ji trejetą metų šoko Hiusto~o bale
to trupėje. Į Kanadą Bridgett Zehr persikėlė 2006 m. Ziūrovai 
talentingą artistę galėjo matyti šokančią pagrindines partijas 
Cr. Pite's Emergence, Ch.Wheeldon's Polyphonia, Karmen, 
Stiklo šukės ir kituose spektakliuose. Kartu su ja baleto trupę 
papildė dar keli jauni talentingi šokėjai. SK 

Pagrindinė Kanados valsty
binio baleto šokėja Bridgett 
Zehr 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
"Vasarvidžio giesmė", 

naujas kompozitorės Ra
mintos Šerkšnytės kūrinys 
styginių orkestrui, kartu su 
kameriniu orkestru "Kre
merata Baltica" keliauja po 
pasaulį. Premjerinių naujojo 
veikalo atlikimų išvyka, pra
sidėjusi Braunschweige (Vo
kietija), tęsėsi Freiburge 
(Vokietija) ir Vienoje (Aust
rija), lapkričio mėnesį pa
sieks Kiniją. Rugsėjo 30 d. 
kūrinys skambėjo jį užsakiu
sios Kronbergo akademijos 
Violončelės festivalio kon
certe Frankfurte (Vokietija). 
Vasarvidžio giesmė buvo su
kurta specialiai "Kramerata 
Baltica" orkestrui ir, pasak 
autorės, buvo sumanyta kaip 
panteistinė giesmė brėkštan

čiam rytui. 
Raminta Šerkšnytė (g. 

1975 m.) studijavo kompozi
ciją Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijoje, profesoriaus 
Osvaldo Balakausko klasėje. 
1997-2007 metais tobulinosi 
kompozitorių kursuo~e V~
kietijoje, Olandijoje, Sved1-
joje, Norvegijoje, Prancūzi
joje, Latvijoje ir D. Britani
joje. Dar studijuodama kom
pozitorė laimėjo pirmą pre
miją Juozo Gruodžio kon
kurse už kūrinį Misterioso, 
vėliau du kartus už geriausią 
metų kūrinį. 2005 m. apdo
vanota "Auksiniu scenos 
kryžiumi" kaip geriausia me
tų teatro kompozitorė. 2008 
m. R. Šerkšnytė pelnė Lie
tuvos valstybinę kultūros ir 
meno premiją. 

Lietuvos literatūros ver
tėjų sajunga šių metų Šv. Je
ronimo premijas skyrė Lai
mantui J onušiui už vertimus 
iš anglų kalbos ir M. Rodu
ner - už lietuvių rašytojų kū
rybos vertimus į vokiečių 

kalbą. L. Jonušys 1980 m. 
baigė anglų kalbos ir litera
tūros studijas Vilniaus uni
versitete. Svarbiausi jo verti
mai į lietuvių kalbą: Vladi
mir N abokovo romaną Tik
rasis Sebastiano Naito gyveni
mas, Truman Capote Kiti 
balsai, kiti kambariai, J ohn 
Updike Poros, Salman Ru
shdie Paskutinis Mauro ato
dūsis. M. Roduner, zjmęs 
Šveicarijoje, gyvena Siau
liuose. Studijavo slavų ir bal
tų kalbas, istorinę-lyginamąją 
kalbotyrą, senąją rusų kalbą. 
Į vokiečių kalbą išvertė Balio 
Sruogos Dievų mišką, Jurgos 
Ivanauskaitės Raganą ir lietų 
bei Placebą, Juozo Lukšos
Daumanto Partizanus. 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, diri
guojamas Gintaro Rinkevi
čiaus, Varšuvos filharmoni
joje spalio 11 d. pradėjo kon
certų ciklą "Pasaulio orkest
rai". Programoje - Vytauto 
Bacevičiaus Elektrinė poe
ma, Sergej Rachmaninovo 
Koncertas fortepijonui Nr. 3 
d-mol ir J an Sibelius Simfo
nija Nr. l e-mol. Koncerto 
solistas buvo pianistas Lukas 

Geniušas. Koncertų ciklo 
programoje po lietuvių dar 
koncertavo Londono kara
liškasis filharmonijos orkest
ras, Stuttgarto radijo sim
foninis orkestras ir Maskvos 
Didžiojo teatro choras ir or
kestras. 

Kauno styginių kvarte
tas, tęsiantis nuo 2004 metų 
koncertų ciklą "Kauno kom
pozitorių vakarai", paminėjo 
Lietuvos muzikos patriar
cho Juozo Naujalio 140-
ąsias gimimo metines kon
certais Stakliškių ir Jonavos 
klausytojams (spalio 16 d.) 
ir Kauno valstybinėje filhar
monijoj e (spalio 18 d.). 
Šiuose koncertuose skam
bėjo J. Naujalio muzika ir 
šešių šiuolaikinių Kauno 
kompozitorių - Daivos Ro
kaitės, Zitos Bružaitės, 

Giedriaus Kuprevičiaus, 

Vlado Švedo, Vidmanto 
Bartulio ir Algimanto Kubi
liūno - kūriniai, įvairiai susi
ję su J. Naujaliu ir jo kūryba. 

Kauno styginių kvartetas, 
gyvuojantis beveik 30 metų, 
yra grojęs per 1700 koncertų 
Lietuvoje bei užsienyje: Suo
mijoje, Norvegijoje, Lenki
joje, D. Britanijqje, Vokieti
joje, Vengrijoje, Sveicariįoje, 
Čekijoje, Argentinoje, Cilė
je, Danijoje. Platus skirtingų 
laikotarpių ir stilių muzikos 
repertuaras (daugiau nei 
250 kūrinių, sukurtų šimti
nės įvairių tautų kompozito
rių) leidžia kvartetui aktyviai 
propaguoti klasikinę ir šiuo
laikinę lietuvių bei užsienie
čių kompozitorių muziką. 

Kvartetas ypatingą dėmesį 
skiria šiuolaikinei lietuvių 
kamerinei muzikai bei Kau
no kompozitorių kūrybai. 

Kauną sužavėjusi roko 
opera Prisikėlęs spalio 9-11 
dienomis buvo pristatyta vil
niečiams "Siemens" arenoje. 
Pernai Kauno Kristaus Pri
sikėlimo šventovėje šią ope
rą stebėjo apie 5,000 žiūro
vų, visi norintys netilpo šven
tovės viduje. Tiek pat dėme
sio sulaukė ir du jos pastaty
mai Pažaislia vienuolyne. 
Pagal šiuolaikinio italų kom
pozitoriaus Daniele Ricci 
kūrinį pastatyta roko opera, 
pasak jos režisieriaus Neri
jaus Petroko, yra bandymas 
įsivaizduoti, kas būtų, jei vie
nam iš šiandien gyvenančių 
žmonių būtų patikėta atlikti 
misiją, kuri buvo skirta Jė
zui. Prisikėlimo epizode sly
pi daug nūdienai aktualių 
klausimų, kaip kiekvieno 
žmogaus savęs atradimas ke
lyje į šviesą, atsinaujinimą, 
suvokimą, kas mes esame 
kaip asmenybės, kaip tauta. 
Operos veikėjai yra šių die
nų gyventojai, kurie susi
duria su išdavyste, su klausi
mu, kaip pripažinti tai, kas 
viešai neigiama. Kūrinio 
muzikinė kalba nėra agresy
vi, opera turi popmuzikos, 
džiazo elementų, jaučiamas 
itališkas bekanto koloritas. 
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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 
palūk 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 atlliras, kintantis„. 1.2 5% 
1 metų .............................. 1.5 5% 
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 laikas: 
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 turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų ........ „ •••• „ •••.••••• „ ••• „ •••••• „. 3.25% 
2 metų „„„ •• „„ .•• „„.„„.„.„„ ••• „„. 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 
Vic e-pirmininkas - Vytautas Bireta 
Sekretorius - Marius Rusinas 
Iždininkė - Julija Adamonis-Danaitis 
Narys - Jurgis Valaitis 

Revizijos Komisija: 
Pirmininkas - Edis Macijauskas 
Sekretorė - Vida Juzukonis 
Narė - Lina Paulionis 

„ 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., Ort ho. Dip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

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

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

''Auksinis vakaras'' Labdarai 

"Auksinio vakaro" garbės svečiai ir rėmėjai - iš k. sėdi Lena Palumbo, Algis Pacevičius, Haris 
ir Gražina Lapai. Stovi (iš k.) Vladas Butkys, Paulius ir Rasa Kurai, Joana Kuraitė-Lasienė, 
Lilija ir Antanas Pacevičiai, Vilija Nasvytis, Edis Klimas, Dana ir Gedas Sakai 

Puošniame St. George's 
golfo klube spalio 24 d. įvyko 
"Auksinis vakaras". Sumany
mas rengti tokį vakarą bei lėšų 
telkimo komiteto sudarymas 
buvo pradėtas 2008 m. rugsėjo 
mėn. Visų metų posėdžių ir 
įsipareigojimų rezultatas buvo 
apvainikuotas iškilmingu po
kyliu, kuriame dalyvavo 167 
lietuviai kartu su įvairių kana
dieči ų bendrovių atstovais, 
Slaugos namų darbuotojais ir 
liet. bendruomenės garbės 
svečiais - garbės konsulu Pau
liwni Kuru, KLB pirm. Joana 
Kuraite-Lasiene ir KLB To
ronto apylinkės pirm. Danute 
Garbaliauskiene. 

Juditos Kavaliauskienės 
žavingai išpuošta salė suteikė 
elegantišką, jaukią aplinką. 
Svečiai buvo sutikti su šampa
nu, turėjo laiko prieš vakarie
nę apžiūrėti daugiau kaip 60 
dovanų, suaukotų tyliosioms 
varžytinėms. Jas surinko ir 
gražiai išdėstė Mary Anne 
Kušlikienė ir jos sudarytas ko
mitetas. Elektroninio susimo
kėjimo įvedimas palengvino 
varžytinių eigą - o iš viso iš to 
suplaukė $11,310 pelno. 

Andriaus Birgiolo meniš
kai paruoštoje programoje 
apibūdinta vakaro eiga ir iš
vardinti vakaro mecenatai. 
Programoje buvo garbės sve
čių sveikinimai, trumpas ap
rašymas Labdaros slaugos na
mų projekto ir įvairių bend
rovių reklamos. 

Atidarymo žodį tarė Lab
daros lėšų telkimo komiteto 
kopirmininkė Giedra Paulio
nienė, kuri pristatė vakaro ve
dėją Aušrą Karkienę. Svečius 
sveikino šio vakaro garbės rė
mėjas, garbės konsulas Pau
lius Kuras ir vakaro garbės 
rengėjų, "Turner and Porter" 
laidotuvių namų atstovas J ef
frey Porter. Po trumpos hu
moristinės programos, prel. 
Edmundas Putrimas sukalbė
jo maldą prieš vakarienę, ku
rios metu ir po to šokiams gro
jo Diek Felix kvartetas. Buvo 
ir staigmenų. 

Zitos Semeniuk, "Shop
pers Drug Mart" dėka įvairios 
vaistinės padovanojo šešis 

vertingus krepšelius vakaro 
loterijai. Audra Batūrienė pri
statė "Power Point" iliust
ruotą paaiškinimą, kuriame 
išvardinta aukotajai, Slaugos 
namų steigėjai, aukoję dau
giau kaip $1,000 pagal Lietu
vių Namų sąrašus ir šių metų 
visų rėmėjų aukos Slaugos na
mų projektui. Thip pat prog
ramoje išspausdintos Slaugos 
namų gyventojų, administra
cijos bei savanorių nuotrau
kos. 

"Turner and Porter" lai
dotuvių namai, pagrindiniai 
"Auksinio vakaro" ir vajaus 
mecenatai, paskyrė Labdaros 
slaugos namams $100,000 
(bus aukojama dalimis per at
einančius ketverius metus). 
Adv. Algis Pacevičius - "Pace 
Law Firm" ir "Paramos" kre
dito kooperatyvas aukojo po 
$10,000. "Best Drug Mart" 
paskyrė $10,000 a.a. dr. Alek
so Valadkos atminimui ir 
"High Park Physiotherapy" -
$5,000. Thip pat paštu suplau
kė gausybė asmeninių aukų. 
Iš viso iki šiol per šį vajų su
rinkta $115,169.51. Auksinio 
vakaro kopirmininkė Angelė 
Abromaitytė padėkojo vi
siems už paramą bei dalyvavi
mą ir kvietė visus dar pasi
linksminti. 

Berengiant šį vakarą, ko
mitetą nustebino nuoširdu
mas mūsų apylinkės lietuvių, 
kurie beveik be prašymo pri
sidėjo prie vakaro išlaidų pa
dengimo, finansuojant šam
paną, vyną, gėles, šokiams 
muziką, salės papuošimą, va
karo programą bei saldų stalą, 
kurį puošė ir Gražinos Staus
kienės "napoleonas". Taip pat 
džiugu buvo komitete turėti 
jauną lėšų telkimo srities pro
fesionalę Audrą Rusinaitę. 
Reikia pabrėžti, jog tai pirmu
tinis, lietuvių surengtas lėšų 
telkimo pokylis mūsų Slaugos 
namams. Kitos tautybės-lat
viai, lenkai, ukrainiečiai kas
met surengia tokius iškilmin
gus pokylius, jais sutelkia mili
jonines sumas savo slaugos 
namams. 

Atsiliepimai apie "Auksi
nį vakarą" patvirtina šio va-

Ntr. D. Puterienės 

jaus pasisekimą. "Esame su
žavėti naujos kartos sugebėji
mu tokį vakarą įvykdyti. Lai
kai keičiasi, ir vykdymo būdai 
keičiasi, ir gerai, kad jaunes
nioji karta, įsijungusi į veiklą, 
viską daro pagal dabartinį vei
kimo būdą. Jūsų komitetas 
padarė nepaprastai didelį 
žingsnį -vyko taip, kaip dabar 
Kanadoje vyksta šitokio pobū
džio vajai - lėšų rinkimo va
karai", - rašė Jim ir Irena 
Meiklejohn. Iš kanadiečių da
lyvių atsiliepė Robert Berg, 
Labdaros slaugos namų vedė
jas: "The overwhelming suc
cess of the 'Golden Gala' 
event shows the unified com
mitment of the Turonto Li
thuanian Community in sup
porting Labdara with the criti
cal resources necessary to 
allow its seniors to live in dig
nity, with an excellent level of 
care and in an environment 
that embraces their Lithua
nian heritage". 

Eric Harela, slaugos na
mų administratoriaus teigi
mu, "When l first arrived at 
the Gala, l was amazed by the 
stunning attention to detail of 
the room decor and arrange
ments. The level of organiza
tion and elegance of the ve
nue is a tribute to the Lithua
nian community, the Golden 
Gala Committee members 
and to everyone who partici
pated either by attending or 
assisting in the overall success 
of the evening". 

Beata Malizia (Director 
of Care), pasakojo savo įspū
džius: "It was an honour and 
privilege to attend the Gala 
and meet members of the Li
thuanian community who are 
truly supportive of Labdara 
Lithuanian Nursing Home. It 
was a wonderful evening and 
we look forward to attending 
another Gala dinner in the 
future. Thank you". 

Auksiniai prisiminimai 
sukaupti Romo ir Dainos Pu
terių nuotraukose, kurias gali
ma matyti Labdaros tinklala
pyje www.labdara.ca. 

Aušra Karkienė, 
Giedra Paulionienė 



Pasaulis spalvų, formų ir 
linijų vaizdiniuose 

Atkelta iš 4-to psl. 

Šalia tradicinės skulptū
ros matėme ir modernizmo 
stiliumi pažymėtų darbų. Tui 
J. Baldo (1922-2003) vario 
skulptūra "Sėdinti moteris". 
Šis dailininkas, išugdytas Pa
ryžiaus, Freiburgo ir kitose 
Europos dailės mokyklose, iš
saugojo potraukį modernia
jam menui ir vėliau. 

Jono Stonkaus instaliaci
jos - 21 šimtmečio urbanisti
nės tikrovės atspindys. Geo
metrinis formų išdėstymas, 
metalo ir stiklo derinys man 
primena šiuolaikinius veidro
dinius miestų dangoraižius, 
vadinamuosius verslo rajonus. 
Bet ir tame šiuolaikinių formų 
rezginyje yra šviesos nuojauta. 
Antrasis darbas "Monstranci
ja" įsiminė žinomo religinio 
simbolio formos pakartojimu, 
pasirenkant šiuolaikinę formą 
ir medžiagas: stiklą, metalą ir 
medį. Man patik.o šis kūrinys, 
labai paprasta forma ir žemiš
komis medžiagomis, išreiš
kiantis galimą dieviškumo 
idėją, visuotinesnę ir kuklesnę 
nei blizgantis metalas. Kažko
dėl galėjau įsivaizduoti, kad 
panašias monstrancijas turėjo 
pirmųjų krikščionių bend
ruomenės. 

Dviejų tekstilės dailinin
kių darbai skiriasi ir forma, ir 
turiniu. Ilsės Anysas-Šalkaus
kas kūriniai - maži siuvinėti 
paveikslai, turintys savo siu
žetą ir jį atitinkantį skiaučių 
išdėstymą. Ritos Giedrės Bu
lovos Forrest siūtiniai kilimai 
žaidžia spalvomis ir geometri
nėmis formomis bei pasikar
tojančia jų ritmika. Jos darbai 
pareikalavo ne tik fantazijos, 
bet ir daug techninio darbo, 
kad džiugintų žvilgsnį pasikar
toj ančių spalvų ir ornamentų 
reginiu. V. Bakšienės vitražo 
darbai, žaismingi ir malonūs 
savo spalvomis, piešiniu ir dy
džiu, sakyčiau, tokie naminiai, 
skirtingi nuo tų, kuriais mėgs
tama puošti viešąsias patal
pas. Vienas iš jų "Medis" tarsi 
nužengęs iš lietuviškų pasakų 
knygos viršelio - medžio silue
tas artimas liaudies tapybai. 

V. Turčinsko aliejumi ta
pyti paveikslai - labai tikro
viški, jie kaip tapyta nuo
trauka. Ir šie darbai parodoje 
tik patvirtina, kad galima ma
tyti ir atspindėti mus supančią 
aplinką ir kraštovaizdį labai 
skirtingais būdais. 

Negalima neįvertinti šios 
parodos rengėjų darbo. Pa
veikslų, skulptūrų išdėstymas 
Anapilio sodybos parodų sa
lėje, kur vyko paroda, jų ap
švietimas vertas pagyrimų. Pa
rodos kuratorius skulptorius 
K. Kesminas ir jo talkininkai 
pasistengė, kad kiekvienas 
parodos rodinys būtų tinka
mai apšviestas, matomas; 
skulptūros ir instaliacijos tarsi 
pačios "susirado" tinkamiau-

Lietuviq dailininkų paroda Mississaugoje. Centre - dail. A. 
Minkevičienė 

K. Manglicas, "Gitaros aidai". Batika 

sią erdvę. Kiekvienas darbas 
žiūrovų vertinimui buvo pa
teiktas su dideliu atidumu, su 
pagarba kūriniui ir žiūrovui. 
Paroda Anapilio muziejuje 
truk.o neilgai; ji buvo perkelta 
įMississaugos miesto meriją. 
Sio pastato moderni architek
tūrinė erdvė iš parodos ren
gėjų pareikalavo kitų sprendi
mų, ir jie tikrai sugebėjo juos 
atrasti. Paroda šiuose rūmuo
se atrodė įspūdingai. Gerai, 
kad ją aplankyti turėjo progos 
ir kiti kanadiečiai, pamatyti 
kaip pasaulio formų įvairovę 
spalvomis ir formomis išreiš
kia lietuvių dailininkai. 

Dailės darbai parodose il
gai neužsibūna, jie iškeliauja 
kur nors kitur; papuošia vie
šąsias erdves ar privačius na
mus, kabinami kitose parodo
se. Tudėl parodos katalogas ir 
atmintis būna vieninteliai bu
vusio įvykio liudininkai. Gali
me pasidžiaugti, kad lietuvių 
bendruomenei, o kartu ir Ka
nados kultūros istorijai paliks 
puikus spalvotas leidinys su 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukite kokyb4. 

TEL.(416)252·6741 
413 ROYAL YORK RD.1 TORONTO ON 

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

šios parodos darbų vaizdais, 
dailininkų gyvenimo aprašy
mais ir nuotraukomis. Net ir 
parodoje nebuvusiam leidinys 
leidžia pajusti dailininkų kū
rybos braižą ir stilių, surasti 
informaciją apie kuriančius 
žmones. Leidinį parengė jau
na kūrybinga šeima - foto
grafas Aldas Minkevičius (fo
tografija) ir grafikė dailininkė 
Akvilė Minkevičienė, leidėjai 
- Kanados lietuvių bendruo
menė. 

(Ntrs. A. Minkevi.B.aus) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMO.l l 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
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 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų l metų iškeičiamas 1.25% 

!-----------------; Neša metines ar sudėtines 

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

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.05% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoj i 
Balansas: $0 - $4, 999. 99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00- $24, 999.99 O. l 50% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami ček ių 

patarnavimai 

palūkanas 

1---------1 

"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- l 79 dienų 

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

l 80-269 dienų 
1--------------1 270- 364 dienų 

JAV DOLERIŲ KAS D I ENI NIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TU RTO 5 metų 
PAS Ko Lo S Iškeičiami prieš terminą 

možesniais nuošimčiais 
Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDA I 
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 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi poteikti nuošimčiai goli 
būti keičiomi be įspėjimo 

MH 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąž in ingos 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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Zinios iš Lietuvos 
• Nutrūko Vilniaus "Lie

tuvos ryto" komandos perga
lių serija Eurolygoje. Trečiojo 
rato B grupės dvikovoje vil
niečiai svečiuose neprilygo Pi
rėjo "Olympiakos" komandai 
ir pralaimėjo jai triuškinančiu 
skirtumu 73:97. Po nesėkmės 
Lietuvos klubo vyriausiasis 
treneris Rimas Kurtinaitis pri
pažino, kad Panagiočio Yan
nakio vadovaujami varžovai 
buvo pranašesni visais po
žiūriais. 

• Kauno "Žalgirio" ko
mandos krepšininkai ULEB 
Eurolygos varžybų trečiojo 
rato rungtynes savo arenoje 
Sporto halėje -žaidė su viena 
varžybų favoričių Ispanijos 
Barcelonos "Regal FC Barce
lona". "Žalgiris" pralaimėjo 
rezultatu 70:77. 

• FIBA Europe rengiamų 
moterų Eurolygos varžybų 
2009-2010 metų sezono A 
grupės antrąsias rungtynes 
Vilniaus TEO komandos 
krepšininkės namuose, sosti
nės "Siemens arenoje" žaidė 
su Valencia "Ros Casares" 
klubu iš Ispanijos ir pralaimė
jo varžovėms rezultatu 48:78. 
Tai buvo antroji triuškinanti 
vilniečių nesėkmė. 

• Lietuvos futbolo čem
pionate įtampa išsilaikė iki 
paskutinių rungtynių. Vilniuje 
"Vėtros" futbolininkai turėjo 
progą pirmą kartą tapti Lie
tuvos čempionais, tačiau būti
nos pergalės šeimininkai ne
pasiekė - du Valdo Trakio 
įvarčiai sudaužė "Vėtros" vil
tis. Panevėžio "Ekranas" lai
mėjo 2:1 ir tapo čempionato 
nugalėtojais. Varžybų lentelė: 
1. "Ekranas" 63 taškai, 2. 
"Vėtra" 57 t., 3. "Sūduva" 53 

4 "Sv. l" .„ 42 5 "'"n t., . rnu rn1 t., . .tau-
ras" 38 t., 6. "Banga" 27 t., 7. 
"LKKA-Teledema" 28 t., 8. 
"Kruoja" 13 t. 

• Mančesteryje (Anglija) 
vykstančio pirmojo pasaulio 
dviračių kelio taurės varžybų 
rato moterų 500 m atskiros 
pradmės lenktynėse pasaulio 
čempionė ir rekordininkė Lie
tuvos atstovė Simona Krupec
kaitė užėmė ketvirtąją vietą. 
Nugalėjo pasaulio vicečem
pionė australė A. Meares 
(33,632 sek.). Antrąją vietą 
užėmė britė V. Pendleton 
(33,838 sek.), o trečia liko 
olandė W. Kanis (33,984 sek.). 

• Pasaulio taurės dviračių 
kelio varžybų pirmojo 2009-
2010 metų sezono rato Angli
joje keirino rungties auksą iš
kovoj o Simona Krupeckaitė. 
Lietuvos rinktinės vadovė aš
tuonių ratų lenktynių baigmė
je aplenkė visas penkias var
žoves ir su 12 įskaitinių taškų 
tapo šios rungties sezono pir
maujanti. Sidabras atiteko ki
nei S. Guo, o bronza - aust
ralei A. Meares. 

• Tarptautinės dviračių 
sporto sąjungos (UCI) pa-

skelbtuose 2009-2010 metų 
sezono pasaulio kelio moterų 
keirino ir 3 km asmeninių per
sekiojimo lenktynių įvertini
muose pirmauja lietuvės - ati
tinkamai Simona Krupeckaitė 
ir Aušrinė Trebaitė. Keirino 
įvertinime iš viso klasifikuota 
114 dviratininkių iš 36 šalių. 
Šios rungties šalių įvertinime 
Lietuva yra antra. 3 km asme
ninių persekiojimo lenktynių 
įvertinime antrąją vietą užima 
Europos čempionė Vilija Se
reikaitė. Ji nuo A. Trebaitės 
atsilieka 10 taškų. Klasifikuo
tos 122 dviratininkės iš 34 ša
lių. Šios rungties šalių įvertini
me Lietuva yra pirma. Sprinto 
įvertinime pirmauja olimpinė 
ir pasaulio čempionė britė V. 
Pendleton. Antrąją vietą už
ima S. Krupeckaitė. Ji nuo 
pirmaujančios atsilieka 22 taš
kais. Klasifikuotos 133 dvira
tininkės iš 36 šalių. 500 mat
skiros pradmės lenktynių įver
tinime pirmauja taip pat V. 
Pendlton. Penktąją vietą už
ima V. Sereikaitė, o šeštąją -
pasaulio čempionė S. Krupec
kaitė. Klasifikuotos 139 dvira
tininkės iš 40 šalių. Šios rung
ties šalių įvertinime Lietuva 

Iš "Romuvos" lėšų telkimo pokylio, įvykusio spalio 17 d. Viršuje - dainuoja vienetas "Su
tartinė" (vad. Nijolės Benotienės), iš k. Zita Gurklytė-Nausėdienė, Paulius Sukauskas, Daina 
Gurklytė-Valadkienė, Gintaras Karasiejus, Audra Puzerytė-Viskantienė, Aras Nausėda.s, 
Dana Pargauskaitė-Biskienė; apačioje - loterijos stalas Ntr. R.D. Puter1ų 

SKAUTŲ VEIKLA 

• Šių metų skautų Kūčios bus lapkričio 
29, sekmadienį, 2 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus įprasta skautiška programa ir tra
dicinių Kūčių bufetas. Kviečiame visus daly
vauti su tvarkingomis uniformomis. Tikimės, 

Myron Douglas. Taip pat pasirodė "Sutar
tinė", sukurta prieš 20 metų, vad. Nijolės Be
notienės. Jie padainavo keletą da!nų, įtraukė 
ir dalyvius. Didelis ačiū Viktorui Simkui ir jo 
žmonai Astai už šio vakaro organizavimą ir jų 
sukviestam komitetui, kuris papuošė visas pa
talpas rudens tema. 

kad visi tėveliai ir šeimos dalyvaus. Vakaro vajus buvo sėkmingas ir labai su
mažino "Romuvos" stovyklavietės skolą. Pa
kvitavimai atleidimui nuo mokesčių bus išsiun
tinėjami netrukus. MR 

yra pirma. v 

• "Ruduo Romuvoje" šokiai labai sėkmin
gai pavyko su daugiau kaip 250 daly_yių. Prog
ramoje dalyvavo dainininkai Daina Simkutė ir 

• Lietuvos stipruolis Zyd
rūnas Savickas laimėjo Veng
rijos sostinėje Budapešte vy
kusį galiūnų Čempionų lygos 
varžybų ratą. 34 metų lietuvis 
surinko 54 taškus. Antrąją 
vietą užėmė estas A. Muru
mets ( 49 taškai); trečiąją -
Serbijos atstovas E. Katona 
(41 taškai). VP 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

PENSININKAS, 2009 m. 
rugsėjis-spalis, 28 psl. ir virše
liai; leidžia JAV Lietuvių bend
ruomenės socialinių reikalų ta
ryba; redaguoja Danutė Bin
dokienė; administratorė Birutė 
Podienė, 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629; prenumera
ta Kanadoje- $25 (JAV). 

~~1 TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

,... visos draudimo paslaugos - namų, automobillio, 
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 Resun-ection Rd. Toront O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas : klfondas@on.aibn.com 

Per47 metu .!ūsą utelA.,'1a 5.03 mln. dol. ondo 
pagrindini kapitala · davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybė 
išlaikymui Kanadoje, humanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijom lietuviLĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei avo te tamentuose! 
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. 

------------------------------------....... 
'PĖDOS S'PEC/AL/STAS 

HIROPODI ROBERTASNEKRAŠAS 
„ KULNO KAU MAI „ PĖDO KAUSMAJ „ PIR TŲ D ~F RMA IJOS „ NAGŲ DEFORMACIJO IR 

RYBELINIAI U IRGIMAI „ [AUGĘ NA 1AI 

+ PRllMAME VJ U „ VJETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ EN IORŲ P · DŲ PRIEŽIŪRA 

1-...==-_ _J PLA .l JUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS IRA KIA I 

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

~w~v~~~ 

l:>E:NIA.L CA.RE: 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

(nuo 1919 metų) 
A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atmin imo lenteles. 
A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario MSN 3P7 



Studijuodama Toronto universitete, aš buvau išrinkta atsto
vauti universiteto studentų tarybai. Kaip tarybos narė aš orga
nizavau daug renginių universitete, išreiškiau studentų susirū
pinimą universiteto administracijai, ir stengiaus padidinti stu
dentų įsijungimą į universiteto gyvenimą. 
Man buvo labai smagu matyti, kaip mano 
darbai stiprino studentų bendruomenę uni
versitete. Šiemet aš panašiai norėjau padėti 
stiprinti Lietuvos jaunimo bendruomenę 
Kanadoj. Norėdama įgyvendinti šį tikslą aš 
nusprendžiau būti Kanados lietuvių jauni
mo sąjungoje nare. Iki šiol man labai patiko 
organizuoti renginius ir diskutuoti, kaip 
daugiau jaunimo įtraukti į lietuvišką bendruomenę. Per susiti
kimą su prof. Donskiu ir per Kl.JS suvažiavimą aš atkreipiau 
dėmesį į dabartinių ir antros bei trečios kartos atvykusių iš 
Lietuvos jaunimo problemas. Aš noriu dalyvauti Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese, kad sužinočiau daugiau apie šias 
problemas ir turėčiau galimybę apie jas diskutuoti su Lietuvos 
jaunimu pasaulyje. Aš irgi noriu stiprinti draugystę su Lietuvos 
jaunimu ir pagerinti savo lietuvių kalbą. Šiemet per diskusijas 
KLJS suvažiavime aš atkreipiau dėmesį į svarbias Kanados 
lietuvių jaunimo problemas. Viena iš problemų yra, kokia kal
ba kalbėti renginiuose - lietuvių ar anglų? Kita problema -
kaip stiprinti Kanados lietuviško jaunimo bendruomenes kituo
se miestuose, toliau nuo lietuvių jaunimo centro gyvenančias? 
Aš tikiu, kad lietuviškos bendruomenės pasaulyje turi panašių 
problemų. Dėl to manau, kad Pasaulio lietuvių jaunimo sa
jungos kongrese bus gera proga apie šias problemas diskutuo
ti. Svarbiausia aš noriu diskutuoti, kaip stiprinti pasaulio lietu
vių jaunimo bendruomenę ir išsaugoti savo tautinį tapatumą. 
Aš manau, kad šio kongreso šūkis "Žiūrėkime į ateitį pasaulio 
Lietuvai" yra labai įdomus, ir aš noriu padėti Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai nustatyti tikslus, kurie galės stiprinti lietuvių 
jaunimo bendruomenes ateityje. Aneta Krakauskaitė 

*** 
Ten, kur susirenka būrys žmonių, kuriuos jungia bendri 

tikslai, kuriems rūpi išlikti lietuviais ir perduoti lietuviškas 
tradicijas kitoms kartoms, gimsta prasmingi 
ir vertingi pasiūlymai. Kongresas ir yra tokia 
vieta. Aš norėčiau būti Kongreso dalyviu, 
sutikti bendraminčius ir kartu panagrinėti, 
kaip galime sustiprinti jaunimo lietuvišką 
veiklą. Girdime vyresniųjų nusiskundimus, 
kad lietuviškas jaunimas tarpusavy kalba 
angliškai, kad per daug vartoja alkoholinių 
gėrimų. Sutinku su jų nuomone, už tad mes, 
jaunimas, turėtume įrodyti, kad esame pa
jėgūs ką nors prasmingesnio nuveikti, kad 
gerbiame vyresniuosius, dėkingi esame už 
jų pastangas, įvertiname jų pasiaukojimą. 

Reikia mums daugiau ištvermės ir pasiryžimo, turime suprasti, 
kad atšvęsti Vasario 16-ąją neužtenka tik į "Lokį" nueiti! Lie
tuvybė man yra labai svarbi. Nors esu gimęs Kanadoje, bet 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalos, atsiradu ios ryvium u kūno 

užalojimu ivjevkojima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijo Li tuvos re publikos teisės klau imai 

295 The We. t Mali 6th Floor. Thronto, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com l.pa~t a.s: lawycrs@pacclawfirm.com 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipoteko (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar i namus 416-231-4937 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Kodėl jūs norite dalyvauti XIII 

pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos kongrese 2009-2010 m.? 

laikau save visų pirma lietuviu. Prieš keletą 
metų pakeičiau savo pavardę į tokią, kokią 
turėjo mano senelis prieš karą, nes vėliau jis 
buvo priverstas keisti pavardę į lenkišką. Taigi 
jeigu būsime vieningi ir kartu dirbsime - liks 
pėdsakai mūsų darbų visuomenėje. Vienybėje 
- stiprybė. Darius Paznekas 

*** 
Nuo tos dienos, kai pasibaigė XII Pasau

lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) kongre
sas 2006 m. Kanadoje aš nekantriai laukiau 

ateinančio Kongreso Pietų 
Amerikoje. Man tas Kong
resas (tai buvo pirmas, ku
riame aš dalyvavau) paliko 
be galo didelį įspūdį, užde
gė norą manyje tapti dau
giau veiklesne lietuvių bend
ruomenėj e, išsaugoti ir 

puoselėti lietuvybę Kanadoje. Nuo tada aš 
tikrai smarkiai dirbau Kanados lietuvių bend
ruomenėje, ir aš didžiuojuosi viskuo, ką Ka
nados jaunimas pasiekė. Aš noriu dalyvauti 
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kong
rese ir pasidalinti su viso pasaulio lietuvių jau
nimu mūsų (Kanados jaunimo) pasiekimais. 
Taip pat noriu aktyviai pasisakyti diskusijose, 
kurios nulems PLJS veiklą per ateinančius 
ketverius metus. Man teko didelė garbė daly
vauti š.m. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavime Urugvajuje. Per suvažiavimą aš 
dalyvavau XIII PLJS Kongreso diskusijose ir 
aktyviai prisidėjau prie paties kongreso pa
ruošimo. Kas mane labiausiai sužavėjo, tai 
pietų amerikiečių jaunimo lietuviška dvasia, 
jų pasididžiavimas būti lietuviais. Ten lietuvių 
jaunimas trečios arba net ketvirtos kartos, ir 
dauguma kilę iš mišrių šeimų, bet save laiko 
lietuviais ir aktyviai prisijungia prie lietuvių 
veiklos. Aš norėčiau pasisemti šios lietuviškos 
dvasios ir sugrįžus po Kongreso perduoti ją 

Kanados jaunimui užtikrinti mūsų lietuvių bend
ruomenės tęstinumui ilgą laiką. Rūta Samonytė 

*** 
Aš esu lietuvė ir noriu toliau puoselėti 

savo tautiškumą ir prisidėti prie Lietuvos var
do skleidimo. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos kongresas yra unikalus 
renginys, kur susitinka viso 
pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovai ir diskutuoja lietu
vių jaunimui aktualius ir 
lietuvybės išlaikymo bei 
skleidimo klausimus. Lie
tuvių tauta yra labai maža 
viso pasaulio kontekste. To
dėl mums, lietuviams, yra 
labai svarbu išlaikyti lietuvybę, kalbą, papro
čius, puoselėti juos bei perduoti savo vaikams. 
Dalyvaudama šiame Kongrese aš galėčiau pa
dėti diskutuoti ir spręsti lietuvių jaunimui 
svarbius klausimus, kaip kalbos išsaugojimas, 
pilietybės susigrąžinimas. Aš noriu būti aktyvi 
lietuvių veikloje, ir Kongresas yra puiki gali
mybė pasireikšti. Taip pat dalyvaudama XIII 
pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese, 
aš galėčiau susitikti su lietuviais iš viso pasau
lio, užmegzti ryšius, pasidalinti patirtimi su 
jais, diskutuoti ir išreikšti savo nuomonę įvai
riais klausimais. Tuo pačiu kelionė į Pietų 
Ameriką būtų neįkainojama vertybė pažinti 
to krašto žmones, jų papročius ir kasdienybę, 
klimatą bei gamtą. Be to, būtų nuostabu pra
leisti šventas Kalėdas ir sutikti Naujus metus 
būryje naujų draugų. Būtų mano svajonės išsi
pildymas, jeigu aš galėčiau nuvykti į XIII 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongresą, 
prisidėti prie jo veiklos puoselėjant mūsų, lie
tuvių, tapatybę bei kartu jungtis į pasaulio 
kontekstą, susipažįstant su pasaulio išeiviais 
bei Pietų Amerikos gyventojais. 

Inga Brazauskaitė 

PLJS steigia atstovybę Lietuvoje 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

(PLJS) pranešimu, spalio 23-25 d.d. Daugir
diškėse susirinkę jaunieji užsienio lietuviai, 
po mėnesius trukusių svarstymų, įsteigė 
PLJS atstovybę Lietuvoje. 

Šiandien Lietuva susiduria su naujais 
emigracijos iššūkiais, kuriuos lemia globali
zacija ir naujos migracijos tendencijos. Tūks
tančiai lietuvių gyvena užsienyje, jausdami 
artumą Tėvynei, tačiau jų atstovavimas vis 
dar vyksta pagrįstas senomis tradicijomis ir 
infrastruktūra. 

PLJS pirmininko Stasio Kuliavo teigi
mu, svarbu buvo peržvelgti visame pasaulyje 
gyvenančių jaunų lietuvių interesų atstovavi
mą ir prisidėti prie jų veiklos kokybės gerini
mo - tai buvo vienas iš PLJS valdybos tikslų. 
Taip pat reikėjo užtikrinti paveikesnę Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą ir 
glaudesnius ryšius su Lietuvoje gyvenančiais 
lietuviais bei Lietuvoje veikiančiomis institu
cijomis ir organizacijomis. 

"Įvertinę tokį poreikį, porą metų vyku-

sius nuolatinius svarstymus dėl būtinybės 
įsteigti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovybę Lietuvoje vainikavo iniciatyvinės 
grupės suvažiavimas, kurį parėmė Jaunimo 
reikalų departamentas", - aiškino pirmi
ninkas. 

Karštos diskusijos su PLJS valdybos at
stovais visame pasaulyje vyko teletiltu iki 
paryčių. Šios atstovybės sukūrimas - tiesiog 
ieškojimas būdų, kaip sustiprinti PLJS veiklą 
Lietuvoje, sakė PLJS atstovybės (PLJSA) iš
rinkta direktorė Ieva Davydenko. 

Pagal įtvirtintus atstovybės nuostatus 
aukščiausia valdžia yra Pasaulio lietuvių jau
nimo Kongreso atstovų suvažiavimas, tad 
tolesnis iniciatyvos likimas bus sprendžia
mas gruodį įvyksiančiame Pasaulio lietuvių 
jaunimo Kongrese, Pietų Amerikoje. 

PWS Informacija 
Stasys Kuliavas (PLJS pirmininkas): 

stasys@gmail.com 
Ieva Davydenko (PLJS Atstovybės direk
torė): ieva.davydenko@googlemail.com 

Misijonierius iš Indijos, iš anksto sveikindamas Tėviškės žiburių darbuotojus bei skaitytojus 
ateinančių Kalėdų ir Naujųjų metų proga, primena, kad jo apylinkėje gyvena 5000 vaikų ir veikia 
trys mokyklos, kurių mokiniams labai reikėtų rašiklių, rožinių, vartotų kortelių ar žurnalų. Jei 
kas galėtų pagelbėti, prašomi rašyti ar pagalbą siųsti adresu: Fr. Paul Cruz, P.O. Box - 691571, 
Kottiyam - P.O. Kollam - 691571, Kerala, India. 
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NJITEKUS MYLIMOS MAMYI'ĖS 

AtA 
ELENOS JAŠKUVIENĖS, 

sūnui dailininkui SAULIUI, KLKM dr-jos vėliavos 
kūrėjui, bei visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius 

AtA 
v 

ELENAI JASKUVIENEI 
mirus, 

didelio skausmo prislėgtus dukrą DALIĄ su šeima, 
sūnus SAULIŲ ir EDĮ bei gimines Amerikoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

A. Augaitienė ir šeima 

AtA 
v 

VYfAUTUI SIMINKEVICIUI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, sesutę PRIMĄ 
SAPLIENĘ ir visus velionies artimuosius bei 
draugus-

Senkevičių šeima 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

•<ESJV\I ~l~\S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTIMJ į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

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

Kapinių lankymas ir 
iškilmingos Mišios 

Šv. Jono lietuvių kapines 
Anapilio sodyboje, Mississau
goje, ON, Vėlinių išvakarėse, 
lapkričio 1 d., esant gražiam 
orui, aplankė labai daug žmo
nių. Kunigai šventino naujai 
pastatytus paminklus, suvažia
vusieji aptvarkė savo artimųjų 
kapus, puošė gėlėmis, uždegi
nėjo žvakutes, tarpusavy pa
bendravo. Daugelį lankytojų 
patraukė KLKM dr-jos Ana
pilio parapijos skyriaus su
rengta paroda "Rudens miš
rainė" bei Anapilio moterų 
būrelio suruošti pietūs, smagi 
susitikimų vieta didžiojoje 
Anapilio sodybos salėje. 

3 v.p.p. Lletuvos kankinių 
šventovėje vyko iškilmingos 
Mišios. Prieš Mišias Anapilio 
parapijos klebonas ku.n. Vytas 
Staškevičius pasveikino Kau
no arkivyskupą Sigitą Tumke
vičių, SI, už atvykimą ir jam 
padėkojo. Mišias už visų laikų 
Lietuvos kankinius ir ryšium 
su Lletuvos evangelizacijos ži
nių pradžia koncelebravo 
arkiv. Sigitas 'Tumkevičius, SI, 
prel. Edis Putrimas (Lietuvos 
Vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuvių sielova
dai), prel. Jonas Staškevičius, 
Turonto Prisikėlimo, Anapilio 
bei Hamiltono Aušros Vartų 
parapijų klebonai - kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Vytas Staškevičius bei 
kun. Audrius Šarka, OFM, ir 
kun. Kazimieras Kak:nevičius. 
Arkivyskupui asistavo diak. 
dr. Kazys Ambrozaitis ir d.iak. 
Bernardas Beliekas, OFM. 

Kauno arldvyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, koncelebruoja 
šv. Mišias Lietuvos kankinių šventovėje, Mississaugoje, ON, 
š.m. lapkričio 1 d. su prel. Edmundu Putrimu, prel. Jonu Staš
kevičiumi bei diakonais Bernardu Belieku, OFM, ir Kazimie
ru Ambrozaičiu, minint Evangelijos liuių tūkstantmetį ilga
am:lei IJetuvai, prisimenant ir visų laikų kankinius, mirusius 
už tikėjimą ir T~ Ntr. K. Baliūnaitės 

Mišių skaitinius atliko: 
Birutė Biretienė (Turonto Pri
sikėlimo parapija), Ronaldas 

Bartninkas (Hamiltono Auš
ros Vartų parapija) ir Thresė 
Pargauskienė (Delbi lietuvių 
parapija). 

Evangeliją skaitė diak. dr. 
Kazys Ambrozaitis. Pamokslą 
pasakė arkivyskupas - nuo šv. 
Brunono, atvykusio evangeli
zuoti baltų genčių, nužudymo 
prasidėjo krikščionybės įsiga
lėjimo tūkstantmetis Lietuvo
je. Krikščionybė pakeitė lietu
vos gyvenimą. Per sovietų oku
paciją nuteisti keturi Lietuvos 
vyskupai, du iš jų nužudyti, Si
biro tremčiai nuteista 300 ku
nigų; Vėlinės yra ne apie mirtį, 
bet ir amžinąjį gyvenimą. Vėli
nės taipgi primena amžinybėn 
iškeliavusus mums brangius 
žmones. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

Aukas nešė: Kastytis Batū
ra (Kanados lietuvių katalikų 
centro pirmininkas), Regina 
Choromanskytė ir Birutė Sam
sonienė (Kanados lietuvių ka
talikų centro narės). Pamaldo
se dalyvavo Lietuvos ambasa
dorė Kanadoje Gintė Damušy
tė ir lietuvos garbės konsulas 
Turonte Paulius Kuras. Po Mi
šių arkivyskupas padėkojo už 
dalyvavimą pamaldose kuni
gams, ambasadorei bei konsu
lui, visiems dalyviams ir sutei
kė apaštališkąjį palaiminimą. 
Sugiedotas Tautos himnas. 
Tumstant kapinės skendo žva
kučių mirgėjime. Dar buvo 
matyti atvykusių žmonių pasi
grožėti labai ramiu Vėlinių va
karu. Dlv. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - E. Pūkienė; 
$250 - R.V. Akelaičiai; $200 -
E. Petrulis, V. Paulionis, J .J. 
Zenkevičiai; $120 - B. Petrušai
tis; $100- R. Oleka, O. Jasiki.e
nė, M. Barteškienė, V.R. Šniuo
liai, l. Drešeris, E. Benetis, D. 
Šablinskas, V. Poškaitis, E. 
Ališauskienė, R. Vaišvila, Al
vina Ramanauskienė, A. Jasi
nevičius/R. Lukavičius, V. But
kys, R. Turvydas, A Sekonis, A 
Valadk:a, A Puteris, E. Molis, 
L. Balsys, S. Styra, O. Skėrienė, 
G. Strimaitis, W.N. Liačai, L. V. 
Pevcevičiai, E. Ginčauskie
nė; $80- R Venckevičius; $60 -
T. Liorencienė, G. Vaišvila ir K. 
Prankevičius; $50-B. Kaspera
vičius, A Zalagėnas, A Keršis, 
J. Maci jauskienė, I. Paškaus
kienė, L. Eini.kis, D. Simanavi
čius, R. Mileris, K. Norkus, A 
lntas, V. I asinevičius, A Dobie
nė, A. Augaitis, S.E. Kuzmic
kai, O. Dementavičienė, V. Vi
sock~en~, H. Vai~eli~nasJ..~· 
Kutkiene, O. Stončiene, B. z.io
bienė; $40 - T.P. Pargauskai, 
P.G. Stauskai, A O'Donohue, 
E.M. Kazakevičiai; $25 - E. Si
monavičius; $20 - B. Mildo, S. 
Jankauskas, A Rolia, A Battis
ton, V. Ručys, P.B. Sapliai, L. 
Mačionienė; $10 - R. Giria, W. 
Lukošius, L.D. Stosiūnai, S. Vi
gėlis, B. Lyons; $5 - O. Ka
reckas. Inf. 
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TORONTO KULTŪRINIO MENO 
IR T~UTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

"A T Z A L YNA S" skelbia: 

REPETICUOS VYKSTA TORONTO 
LIBTUVIŲ NAMUOSE (1573 BI orSt.W.) 

VAIKAMS nuo 7 metl.Į - ketvirtadieniais, 6.15 v.v.; 
.JAUNIMUI nuo 16 metų - sekmadieniais, 6 v.v.; 

VYRESNIEM nuo 30 metų- ketvirtadieniais 7 v.v.; 
"TARP KITKO ' retro (priimamos tik poro ) -

sekmadieniais, 7 v.v. 
" tžalyno' muzikinis kolektyvas '.Judrė" - dėl 'Judrės' 

r peticijų laik t irautis: Andrius Vaičiūnas 416-805-0468 
arba Rimantas Budrys 416-822-9500 

Kviečiame šokėjus, muzikantus, dainininkus, renginių organizatorius, 
garso ir šviesos operalorius ir ... visus, kurie nori prisidėti 

prie Linbmų Atžalyniečių! 
Dėl piJn n · s iiW rmacij · prašome kambinti: 

Danutė Mašanauskaitė 416-825-0728 
www.atzalynas.ca 

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ! 

"ATŽALYNAS" WELCOMES NEW MEMBERS 
R h ar aJ tak plac at Lithuanian H u : 

CfilLDREN from age 7+ on Thur day 6.15 p.m. 
YOUTH from ag 16+ n unday 6 p.m. 
DUL'l from age 30+ on Thursday 7 p.m . 

"TARP KITKO' how group n Sunday 7 p.m. 

"JUDRE musicians (please contact Andrius or Rimantas) 
COMEAND JOIN THE FUN! 

www.atzalyna .ca 

AUKOJO TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$100 - N.N., A. Markevičius, A. Puteris, V. Šniuolis; $75 - S. 
Vaštokas; $50 - J. Valas, L.A. Stepaitis, B. Gylys, G. Wą.de, M. Jo
nušaitis; $40 - B. Jonaitis; $30- amb. G. Damušytė, A. Zurauskas, 
V. White, A. Rimkus, A. Dragūnevičius, R. Pleinys, L. Kybartas, 
E. Tribinevičius, A. Petrauskas; $25 - G. Stauskas; $20 - S. Vash
kys, J. Belazaras; $10 - K. Slyzys, J. Kandižauskas, A. Masionis, 
A. Lemežys, E. Grajauskas, J. Misius. 

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: $150 - O. Vindašius, J. Gra
bys; $140-J. Nešukaitis, K.A. Žilvytis, A. Povilaitis, J. Kairiūnas, 
V. Butkys; $110.00 - V. Duliūnas, A. Markevičius, S. Markus, A. 
Leiberis, P. Kiškūnas; $100 - J. Juozaitis, P.A. Skilandžiūnas, J. 
Danėnas, V. Dubickas, J.J. Zenkevičius, V. Šipelis, J. Šulmistras, 
R. Vaitkevičius, A. Medelis, L.V. Balaišis, B. Maziliauskas, T. Tar
vydas, A.l. Žemaitis; $90 - B. Parėštis, R. Vinette, A. Bušmanas, 
V. Viliušis, S. Kažemėkaitis, J. Misius, V. Strimaitis, A. Aisbergas, 
R. Pilipavičius, O. Yčas, L. Daunius, E. Kudžma, M. Leparskas, 
V. Razanauskas, J. Kamaitis, D. Zakarevičius, D. Rocca, G.F. 
Šiaučiūnas, V. White, V. Pranaitis, B. Tumošiūnas, P.G. Stripinis, 
V. Gulbinas, A.N. Simonavičius, Z. Bersėnas-Cers, B. Kalpokas, 
R Kantautas, K.A. Ratavičius, V. Verbickas, J. Gimžauskas. 

Nuoširdus ačiū už paramą lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir visiems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką. 

JOTVA CONSTRUCTION. At- ATLIEKAME visus vidaus ir iš
lieka staliaus, vidaus sienų (dry- orės remonto darbus. Dažome, 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, dedame grindis, plyteles. Mūri
elektros įvedimo, "plumbing" ninko darbai - plytos, akmuo. 
darbus. Skambinti Algiui tel. Skambinti Vytautui tel. 905 272-
905 824-9821arba416 882-8531. 2016 arba 647 400-1153 (cell). 

1111111111111111111111111111111 111111 11 1111111 
RC>"'V".Ai..L LEP~GE 
------• 1111111111111111111111 

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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LIEIUVIŲ KREDlm KOOPERAnlAS 
"PARAMA" 

SPECIALUS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
2009 m. lapkričio 24, antradieni, 7.30 v.v. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

DALYVAUJANČIŲ REGISTRACIJA PRAS/DĖS 6.30 v.v. 

DĖMESIO: 

Susirinkimo tikslas - supažindinti narius su "PARAMOS" teisėtais papil

dymais, kurie patobulins bei pagerins "PARAMOS" valdymo, veikimo 

struktūrą, atsižvelgiant į naują Kredito kooperatyvų ir Teisminių įgyven

dinimų aktą. Šis papildymas jau yra patvirtintas "PARAMOS" valdybos, 

tik privalo būti priimtas "PARAMOS" narių. Išsamų tekstą su teisiniais pa

keitimais peržiūrėjimui galite pasiimti abiejuose PARAMOS skyriuose. 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMEN~S 
v 

XX-osios KRASTO TARYBOS 111-oji SESUA 
\ įvyks š.m. lapkričio 21, šeštadienį, 

.1111111 Anapilio sodybos Parodų salėje 

Registracijos pradžia 9 v.r., sesijos pradžia 9.30 v.r. 
Norintys dalyvauti prašomi registruotis KLB raštinėje iki lapkričio 17 d. 

telefonu 416-533-3292, faksu 416-533-2282 arba elektroniniu paštu klb@on.aib.com 

Seselė Ignė Marijošiutė kalbės 
Sriubos vakaronėje 

Seselė Ignė gimė Kaune. 
Marijošių 3 vaikų šeima sovie
tams artinantis antr<J kartą pa
sitraukė iš Lietuvos. Seima pen
kerius metus gyveno pabėgėlių 
stovyklose Austrijoje, kol gavo 
leidimą vykti į Ameriką. 1962 
m. jaunoji Marijošiūtė įstojo į 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių kongrega
cijos vienuolyną, kur tapo žino
ma kaip seselė Ignė. 

Ji dirbo vienuolyne Putna
me, CT, bei daugelyje lietuvių 
bendruomenių išeivijoje, dau
giausia su lietuviškomis parapi
jomis bei katalikiškomis organi
zacijomis. Įsigijo du magistrės 
laipsnius: socialinės darbuoto
jos ir teologijos. 13 metų dirbo 
Toronte. Vienerius metus - su 
lietuvių bendruomene Argenti
noje. Visas jos darbas vyko su 

Atsiųsta paminėti. MAŽO
SIOS LIETUVOS FONDAS, 
2009 m. rudens žiniaraštis ir 45-
oji aukų apyskaita, 24 psl. Ad
resas: 1394 Middleburg Court, 
Naperville, IL 60540; tel. 630 
355-8627; faksas 630 355-6752; 
el.paštas: mlldcikaga@att.net. 
Leidžia MLF taryba Čikagoje; 
redaguoja dr. Jurgis Anysas. 

lietuviais išeiviais parapijose, 
vedant rekolekcijas, vadovau
jant vaikų darželiui (Toronte ), 
vadovaujant lietuvių jaunimo 
bei šeimų stovyklose. 

Pirmą kartą jai teko grįžti į 
Lietuvą 1986 metais. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, nuo 
1989 metų pastoviai pradėjo 
keliauti į Lietuvą ir ten praleisti 
3-4 mėnesius dirbant prie įvai
rių projektų, prisidedant prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir 
organizacijų atstatymo bei iš 
naujo vystant katalikišką švieti
mą bei evangelizaciją. Aktyviai 
dirbo atstatant religines bend
rijas. Nuo 1998 metų ji buvo 
paskirta nuolatiniam darbui 
prie Lietuvos vyskupų konfe
rencijos ir persikėlė gyventi į 
Lietuvą. 2000 metais, kai buvo 
išrinkta vienuolyno vyresniąja, 

pasitraukė iš Vyskupų konfe
rencijos ir atidavė visas savo jė
gas moterų pašaukimų bei reli
ginio gyvenimo vystymui ir sa
vo kongregacijai. Teko pirmi
ninkauti Lietuvių moterų vie
nuolijų vyresniųjų konferen
cijai. 

Savo vienuolyno kongrega
cijoje dažnai tekdavo imtis va
dovaujančio vaidmens: vietinio 
vienuolyno viršininkės, vėliau -
Šiaurės Amerikos provincijo
lės. Ji ką tik pabaigė dviejų ka
dencijų visuotinės kongregaci
jos vyriausios vadovės (Motinė
lės) pareigas ir nuo šių metų 
paskirta vienuolijos Šiaurės 
Amerikos dalies vyresniąja ir 
grįžta į Putnamą - vienuolyno 
centrą Amerikoje. 

Gabija Petrauskienė, 
Prisikėlimo par. tarybos info 

Vietoj kalėdinių sveikinimų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviškės žiburiams: $50 -Alvina Rama
nauskienė, Nelė ir Martynas Jonušaičiai, Oakville, ON, Angelė 
Bungardienė, Hamilton, ON; $30 - Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, ON, Elena, Jonas Bukšaičiai ir šeima, Birutė Tumo
šiūnienė; $25 - Ona Dementavičienė ir sūnus Charles; $20 -
Liudvika Morkūnienė, Birutė Pranienė, Valė, Vincas, Kristina 
ir Jonas Baliūnai, Eugenija Grajauskienė, Hamilton, ON; $10-
Julytė ir Janė Macijauskai. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.XI.10 Nr. 45 

'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

•Mūsų nuomojamo mo
kyklinio autobuso bendrovė 
nuoširdžiai atsiprašo praeito 
sekmadienio maldininkų, kad 
Kapinių lankymo dieną auto
busas neatvažiavo paimti jų iš 
"Vilniaus rūmų" ir vėliau par
vežti atgal iš Anapilio. 

• Toronto arkivyskupijai 
paskirti du nauji vyskupai-pa
galbininkai: Vietname gimęs 
43 m. amžiaus kun. Vincent 
Nguyen, dabartinis Toronto ar
kivyskupijos kancleris, ir Lon
done gimęs 53 m. amžiaus kun. 
William McGrattan, dabartinis 
Londono seminarijos rektorius. 

• Toronto arkivyskupija iš
leido laikinus laikysenos šven
tovėse potvarkius apsisaugoji
mui nuo kiaulių gripo. Prie įėji
mų į šventovę turi būti padėta 
rankų dezinfekavimui skysčio. 
Mišiose visi prašomi vieni ki
tiems ramybės linkėjimą reikšti 
galvos linktelėjimu, o ne rankos 
padavimu, ir Komuniją priimti 
ant ištiesto delno. Sergantieji 
prašomi geriau neiti šiuo metu 
į šventoves, kad išvengus kitų 
apkrėtimo, o verčiau melstis 
namuose. Visų šių potvarkių 
reikia laikytis nuo šio sekma
dienio iki tolesnių arkivyskupi
jos nurodymų. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava ku
nigų pensijų fondui Shepherd's 
Trust. 

• Lapkričio 4, trečiadienį, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Nijolė-Zita Pušins
kaitė-Anderson, 63 m. amžiaus. 

• Pasiruošimo pamokos 
Pirmajai Komunijai prasidėjo 
praeitą sekmadienį po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijos posėdžių kam
bary ir vyks tuo pačiu metu 
kiekvieną sekmadienį. 

• Lapkričio 15, ateinantį 
sekmadienį, Lietuvos kankinių 
šventovės salėje bus pardavinė
jami Šventojoje Žemėje atlikti 
medžio drožiniai. Pelnas skiria
mas vargstantiems krikščionims 
Šventojoje Žemėje paremti. 

• Norintieji pasiskaityti 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios kroniką ir kitą pogrindžio 
spaudos veiklą sovietinės prie
spaudos metu gali daug žinių 
rasti ryšiatinklyje atsidarę tink
lalapį www.lkbkronika.lt. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 15, per 10.45 v.r. Mi
šias giedos "Retkartinis" para
pijos choras, o kitą sekmadienį 
giedos Toronto mišrus "Volun
gės" choras. 

• Ryšium su "Labdaros" 
slaugos namų pyragų išpardavi
mu, kuris vyks lapkričio 15 d., 
šios parapijos KLK Moterų 
draugijos skyrius parapijoje py
ragų nepardavinės. 

• Jei kas pavėlavo užregist
ruoti vaikus Pirmos Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimo pamokoms, gali dar 
įjungti vaikus į pasiruošimo pa
mokas, atvesdami juos sekma
dienį - angliškai kalbančius po 
9 v.r. Mišių ir lietuviškai kal
bančius po 10.45 v.r. Mišių ir 
pristatydami juos mokytojams. 

• Sv. Pranciškaus Trečiojo 
pasauliečių ordino skyriaus Mi
šios ir susirinkimas vyks šį ket
virtadienį 10 v.r. "Vilnius Ma
nor" patalpose. 

• Prieškalėdinį parapijos 
susikaupimą gruodžio 18-20 
d.d. ves kun. Kęstutis Kėvalas, 
Kauno kunigų seminarijos stu
dijų dekanas ir Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos fakul
teto dėstytojas. 

• Žodis tarp mūsų lapkričio 
ir gruodžio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Tai trumpi paaiškinimai 
apie vieną tos dienos Mišių 
skaitinį. Patartina jas įsigyti ir 
skaityti. Kaina $5. 

• KLKM dr-jos skyriaus 
valdyba, vad. Daivos Miceikai
tės-Vorps dėkoja keturis metus 
buvusiai pirmininkei Agotai 
Ratavičienei ir 25 metus buvu
siai iždininkei Gizelai Šutienei 
už jų darbą skyriuje. 

• Sriubos vakaronei, kuri 
vyks parapijos salėj lapkričio 
22 d., 4 v.p.p., bilietai platinami 
salėje sekmadieniais po Mišių, 
o kitu metu pas Birutę Kazlaus
kai tę, 416-762-5449. Sriubos 
vakaronė suteikia progą vi
siems prisidėti prie vargšų mai
tinimo Lietuvoje. Šį renginį pla
nuoja ir visus kviečia dalyvauti 
parapijos tarybos Labdaros sek
cija, kuriai pirmininkauja dr. J. 
ČUplinskienė ir D. Nausėdienė. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 15: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Malvyną ir Julių Kasperavičius; 
10.45 v.r. už Vėlini~ Mišioms 
pavestas sielas, už Zilinskų ir 
Maziliauskų šeimų mirusius, už 
a.a. Antaną ir Agnietę Kėžinai
čius; 12.15 v.d. už Kanados lie
tuvių fondo mirusius narius. 

• Anapilio knygyne jau pla
tinama Žodis tarp mūsų knyge
lių lapkričio-gruodžio laida. 
Taip pat galima įsigyti Lithua
nian Heritage rugsėjo-spalio 
numerį, "Dainavos" vyrų vie
neto garsaplokštę (CD) "Še
šiese", kun. Placido Bariaus, 
OFM, pamokslų knygą Meilei l AUKOS l 
to negana. Primenama, kad vyks- „ __________ „ 
ta ir knygų bei muzikos juos- A.a. Vyt. Siminkevičiui mi-
telių išpardavimas. rus, užjausdami jo seserį P. Sap-

• Mišios lapkričio 15, sek- lienę su šeima, Vyt. ir Br. Pali-
d 9 30 v • h l" lioniai Tėviškės žiburiams auko-ma .: . v.r. uz a.a. M1c a mą 

Dausienę; 11 v.r. už parapiją; jo $50. 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven- A.a. Elenos Jaškuvienės at
tovėje lapkričio 15, sekmad., 2 minimui Anelė Puterienė, už
v. p. p. už Lapavičių mirusius; jausdama jos šeimą "Kovai su 
Delhi šv. Kazimiero šventovėje vėžiu" sergantiems vaikučiams 
lapkričio 14, šeštad., 3 v.p.p. už 
mirusius Kanados lietuvių fon
do narius. 

IEŠKAU vyr. tautinių drabužių: 
kelnių iĮ" liemenės studentui šo
kėjui. Ugis: 6'3"; kelnės: 32" -
36". Skambinti: 289-232-2190. 

Lietuvoje aukojo $100. MP 

Toronto Vlado Pūtvio kuopos 
šauliai Kariuomenės šventės 
proga su vėliava dalyvaus sek
madienį, lapkričio 22, 11 val. 
Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje, Anapilyje. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, lapkričio 15, 
pamaldos įprastu laiku, 11.15 v.r., 
po pamaldų vyks konfirmantų 
pamoka ir Moterų draugijos su
sirinkimas šventovės patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

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

• Kiekvieną sekmadienį 
kviečiame pietums į Lietuvių 
Namus. Ateinantį sekmadienį 
bus atidaryta atnaujinta salė B. 
Čia galite pasivaišinti lietuviš
kais patiekalais, alumi, bare 
"Lokys" pasiklausyti koncertų 
ar pramoginių lietuviškų laidų. 
Nemokama mašinų stovėjimo 
aikštelė nuo 11 v.r. iki 6 v.v. 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos! Galite išsinuomoti mėnesi
nę mašinos stovėjimo vietą. Dėl 
papildomos info. kreiptis tel. 
416 532-3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• Veikia Lietuvių Namų in
ternetinis tinklalapis, lietuvių kal
ba: www. torontolietuviunamai. 
com, anglu kalba: www.lithuan 
ianbanguethall. 

• Gruodžio 6, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Na
muose koncertuos talentingas 
atlikėjas, dainininkas, kūrėjas, 
dainų autorius Virgis Stakėnas. 
Jis yra "Country" muzikos festi
valių jucĮėjimo pradininkas Lie
tuvoje. S. Ameriką Virgis Sta
kėnas lanko jau aštuntą kartą. 
Maloniai visus kviečiame apsi
lankyti šio garsaus solisto, kom
pozitoriaus koncerte. Būsite 
maloniai nustebinti. VK 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Tėveliai! Mūsų Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 12 d. Pri
sikėlimo parapijoje. Gal kas 
norėtų paaukoti laimikių lote
rijai? Siuo reikalu prašome 
kreiptis į Dalią Ažubalienę, tel. 
416 766-7040 arba el.paštu: 
dalia.azubalis@gmail.com. 

• Dėkojame KLB Švietimo 
tarybai, kuri per V. Biretą mums 
padovanojo pasakų knygelių 
bei kitokių. 

• Tėveliai! Lapkričio 14 d. 
visi mokiniai (nuo jaunųjų dar
želio iki Aukštesniųjų lituanis
tinių kursų) bus fotografuo
jami. 8 sk. ir 12 kl. berniukai 
prašomi dėvėti baltus marški
nius ir kaklaraiščius. 

•Artėja šlapios dienos, vė
liau dar šaltesnis oras, net ir 
sniegas. Būtų gerai, jei moki
niai atsineštų batus pasikeiti
mui, nešiojimui klasėse. Živilė 

Labdaros žinios 
• Lėšų telkimo komitetas 

dėkoja už paramą ir aukas. 
Aukojo: $250 - Jonas Budrys, 
dr. J.E. Čuplinskai, A.K. Rata
vičiai. Skatinam visus toliau 
remti Slaugos namus ir ateiti 
lapkričio 15 d. nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p. pabendrauti prie kavutės 
ir paremti pyragų bei įvairių 
dovanų išpardavimą. Lapkričio 
16 d. įvyks lėšų telkimo posėdis 
7 v.v. ir lapkričio 24 d. Labdaros 
valdybos posėdis 7 v.v. Slaugos 
namuose. Valdyba sveikina Si
gitą Aušrotienę, kuri tapo Lab
daros fondo nare. Narystės 
blankus galima įsigyti Slaugos 
namų raštinėje. GP 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje lapkričio 8 d., per 11 val. Mišias 
kleb. kun. P. Mališkai asistavo du klierikai: jau visiems gerai pa
žįstamas Simon Roy ir italų kilmės Mathew Ninni iš New Bruns
wick. Jis dabar studijuoja Montrealyje. 

"Nidos" žvejų-medžiotojų "octoberfest" vyko po Mišių 
parapijos salėje. Klebonui palaiminus vaišes, visi gardžiavosi šil
tais patiekalais, alučiu, kava ir pyragais. Svečius akordeono mu
zika linksmino Jonas Rimeikis. Loteriją vedė Albinas Urbonas. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus metinė šventė 
bus gruodžio 6 d. Mišios 11 val. už gyvas ir mirusias dr-jos na
res. Po Mišių klebonijoje kun. P. Mališkos paskaita ir vaišės. Na
rės ir rėmėjai prašomi dalyvauti. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, lapkričio 8, šv. Mišias atnašavo kleb. kun. 

Aloyzas Volskis. Klebonas sugrįžęs iš atostogų Meksikoj, o mū
sų chorvedys Aleksandras Stankevičius yra išvažiavęs atostogų. 
Po šv. Mišių Šv. Onos draugijos komitet~s - pirmininkė Helen 
Kurylienė, Lucy Mikalajūnienė, Angela Slekienė ir Aurelia Tu
sienė - paruošė skanius pietus. Jos padarė įvairių sumuštinių. 
Nebuvo susirinkimo. Visi linksmai praleido sekmadienį. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTEL LI INC. 

1001 SH ERBROOKE STE. , SUITE 555. MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 51 4-286- 1985 /lX: 51 4-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ administracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lapkričio 15 iki gruodžio 6 d. sekma
dieniais, po 9.30 v.r. pamaldų iki maždaug l v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, sumokėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti TŽ kaip dovaną savo bičiuliams. 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
Jau planuojamas kalėdinis TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 

15 d. Visa medžiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruodžio l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bendras ir atskiri, asmeniniai. Į bendrąjį 
sveikinimą įrašomi visi tie, kurie pareiškia tokį norą ir atsiunčia 
auką TŽ Asmeniniai bei atskirieji sveikinimai yra rėminiai. Jų 
kaina pagal užimamą plotą. Jais daugiausia naudojasi parapi
jos, organizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas pasiekti savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu išvengiama 
atvirukų siuntinėjimo, kuris pareikalauja daug laiko ir išlaidų. 

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos "Žiburiai" -
savaitraščio Tėviškės žiburiai leidėjų - metinis susirinkimas 
įvyks š.m. lapkričio 29, sekmadienį, l v.p.p. Anapilio parodų 
salėje. Visi draugijos nariai kviečiami dalyvauti. 

Visi - ir jauni, ir vyresni - kviečiami į FIESTA LATINA: 
Pietų amerikietišką vakaronę, 7 v.v. šeštadienį, lapkričio 14, Prisi
kėlimo parapijoje. Vakarėlis rengiamas padėti surinkti lėšų jauni
mui, kuris atstovaus Kanadai 13 Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos kongrese Pietų Amerikoje š.m. gruodžio mėnesį. Bus skanios 
pietietiškos vaišės, Lotynų Amerikos šokių pamoka, loterija, 
veiks baras. Bilietus ($25 asmeniui iš anksto arba $30 prie įėjimo) 
galima įsigyti per KLJS tinklalapį www.kljs.org arba susisiekite su 
Vilija Yčaite el. paštu vilija_ycas@hotmail.com. 

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

DOKUMENTŲ VERTIMAI 
(lietuvių, anglų, prancūzų, ru
sų kalbos). Pripažinta valdžios 
vertėja. Alma Valevičius, tel. 
819 823-4141, 2285 rue D'You
ville, Sherbrooke, QC JlJ 1N8; 
el.paštas: a.valevicius@sym 
patico.ca. 
PAREMKITE Tėviškės žiburius auka 
ar rėmėjo prenumerata, testamenti
niu palikimu. Iš anksto dėkiggi -

TZ /ei.dėjai 

CO STRUCTION 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 




