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Kariuomenės dieną švenčiant 
Lietuva, kaip NATO narė, įsipareigojusi atlikti jai skir

tą misiją Afganistane, šiuo metu ten išlaiko 150 karių dali
nį, kuris, anot vyriausiųjų vadų, veikia pavyzdingai. Tokia 
nuomonė tarptautinėje plotmėje mums naudinga. 

M ALONU tai priminti ir Kariuomenės dieną (lap
kričio 23) švenčiant. Taipgi tikėtina, kad Lietuvos 
kariai, kur jie pasaulyje bebūtų išdėstyti, savo tra

dicinę šventę prisimena ir visais įmanomais būdais pažymi. 
Jei šitaip yra, iškyla ir tam tikras tęstinumo įvaizdis: Lietuvos 
karys visais laikais ir visaip buvo pasiruošęs ginti savo kraš
to laisvę. Ilgoje Lietuvos karių istorijoje, deja, šiuo metu 
turbūt labiausiai užkliūva 1940-ieji metai, sukėlę nepabai
giamų klausimų, kodėl sovietams žygiuojant į Lietuvą ne
buvo ginklu pasipriešinta? Tiksliau ir giliau pažvelgus -
klausimas lyg pavėluotas. Reikėjo klausti jau 1939 metų ru
denį, kai sovietinis Trojos arklys ("savitarpinės pagalbos" 
daliniai) buvo įkeltas kraštan. Užuot klausę, pasipiktinę, 
protestavę pasitikėjom apgalvotais valdžios sprendimais, o 
gavus Vilnių, į jį grįžimo iškilmės ir visokie simboliški to 
įvykio ženklai užgožė tikrovę, kurią tik žymiai vėliau pradė
jom vadinti klasta, ir kai dar vėliau atsidengė nukreipti 
prieš mūsų valstybę sutarčių tekstai ir paktai. Priekaištas 
kariuomenei plačiau ir dažniau pradėjo reikštis patyrus 
žiaurius okupacijos padarinius. Įsibėgėjus net ir dabar dar 
kai kuriems patinka papolitikuoti neigiant iš viso reikalin
gumą kariuomenės, kuri pavojui iškilus savo uždavinių ne
atlieka, o valstybei ją išlaikyti labai daug kainuoja. Kaip kas 
anos praeities įvykius bevertintų, į ką labiausiai kreiptų ap
kaltinimus, vienas dalykas turėtų būti visiems aiškus ir pri
simintinas: normalioje valstybės valdymo sistemoje įsaky
mus tėvynę ginti ar neginti duoda valdžia. 

LIETUVOS nepriklausomybės žlugimas dar ilgai bus 
aptariamas įvairiais kampais ir atspindžiais. Atrodo, 
kad skaudi praeitis turėtų būti geriausia mokytoja 

valstybei savo ateitį planuojant. Galimas dalykas, kad iš vi
so to bent rimtesnio mąstymo susilaukiam. Tačiau pasiruo
šus atitaisinėti praeities klaidas, žinotina, kad anoji praeitis 
nebegrįš. Gyventi reikia šiandien, ir tai pagal šių dienų iššū
kius ir įsipareigojimus. Matome, kaip dabartis jau neša ki
tokius reikalavimus, kaip keičiasi valdymo ir vadovavimo 
struktūros. Reikia šiandien veikti pagal naujas tarpvalstybi
nių santykių formas, pagal anos praeities nepažįstančių va
dovų nuosprendžius. Iš to kyla ir naujos karinės naujovės, 
kitokie daliniai, kitaip apginkluoti ir kitaip nusiteikę savo 
uždavinius atlikti. Ligi šiolei mūsų įprastomis sąlygomis bu
vo sunkiai įsivaizduojama samdomoji kariuomenė. O dabar 
karys jau žada būti ir yra pasamdytas tarnautojas, už pini
gus įsipareigojęs ginti tėvynę. Su tuo atsiveria ir nauji klau
simai, skirtingos nuomonės, nesutarimai. Dar daugeliui lie
tuvių atrodo, kad už pinigus pasamdytas kovotojas, prilygin
tas, tarkim, fabriko darbininkui, nebus geras kovotojas, nes 
jis kovos tik tiek, kiek bus atlygintas. Tokio kario energijos 
ir pareigingumo šaltinis bus uždarbis. Algą pakels, daugiau 
stengsis. O kas jeigu algų laiku nebūtų įmanoma sumokėti? 
Kariuomenė dar taip neseniai, tarp viso kito, buvo nepamai
noma patriotizmo mokykla. Atsisakant privalomos tarny
bos nubraukiamas dalykas, kuris krašto gynybai reikšdavo 
daugiau negu ginkluotė. O pinigais atlyginamas patriotiz
mas neįsivaizduojamas. Persitvarkymuose pajudinus svar
bius pamatus jų vieton turėtų būti statoma kažkas tolygaus. 
Ar reformų šalininkams yra žinoma, kas tai būtų? Kas tinka 
kitiems, nebūtinai turi tikti ir Lietuvai. Atsisakius kariuo
menės šauktinių, neužtenka galvoti vien tik apie šalies gy
nybos priemones. Svarbu išlaikyti pareigos Tėvynei jaus~ą, 
be kurio karys vargu ar galės vadintis gerai paruoštu? CS 
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Siame numeryje 
1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija (Pabaiga) - 2 psl. 

Draugui - 100 ir darbas dar vyksta - 3, 7 psl. 
Mykolas Giedraitis, Kraterio pakraštys- 4,5 psl. 

Svarbūs įvykiai Šiaulių universiteto bibliotekoje - 8 psl. 
Muzikos popietė - 9 psl. 

Šokolado rytmetis - 13 psl. 

Lietuvos istorija - tai kovos už laisvę siekiant valstybinės nepriklausomybės. Čia matomos 
nuotraukos iš netolimos praeities: viršuj - l pėstininkų DLK Gedimino pulko pri~šakinis 
tvarstomasis punktas Trakų apylinkėje 1920 m.; apačioje - Algimanto apygardos Simonių 
girios partizanai 1945-1953 (Ntrs. iš leidinių Lietuvos kariuomenės karininkai ir Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai) 

Globalizmo agentai? 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Jau seniai (1804-1881 gy
venęs) D. Britanijos ministe
ris pirmininkas Benjaminas 
Israelis prasitarė: "Pasaulis 
yra valdomas visai kitų asme
nybių, negu įsivaizduoja už
kulisių nežiną žmonės". Kaip 
matėme nacistinio ir komu
nistinio socializmo statyboje, 
purvinąjį ir kruvinąjį tironijos 
darbą atlieka mechanikai, 
mūrininkai, o ne architektai. 
JT šių metų asamblėja prista
to mechaniką - Zimbabvės 

amžiną prezidentą Mugabį. 

Jis sugebėjo iš pažangios ir 
derlingos buvusios Rodezijos 
sukurti bado ir mirties oazę -
Zimbabvę. Tai vienas "de
mokratijos" kūrimo pavyzdys. 

Kitas kūrėjas - Libiją 40 
metų valdąs, beduinų apsiaus
tais apsijuosęs, Kadafis. Di
džiausias jo nuopelnas tero-

rizme, kiek žinia, yra keleivi
nio lėktuvo susprogdinimo už
sakymas. Tačiau šiuokart pa
sirodė ir kaip nesustabdomas 
kalbėtojas iš "demokratinės" 
JTO garbės tribūnos. 2009 
metų JTO asamblėja suteikė 
gerą progą būsimiems NPS 
vergams pajusti galimos pa
saulinės tironijos tvaiką. Prie 
to turėtų prisidėti ir Irano 
prezidentinių rinkimų "laimė

tojas". Jis visad prisistato kaip 
"atomo (iš tikrųjų - atominių 

bombų) už taiką" kūrėjas. To
dėl jis "taikingai" iškeikia 
Ameriką ir ypač Izraelį. Gal 
todėl, kad Izraelis be jokių 
europietiškos diplomatijos ce
remonijų yra subombardavęs 
Irako buvusio "demokrato" 
Sadamo slaptą požeminę 

("taikingą"?) atominio ginklo 
gamyklą. 

Pasirodo - su pagrindu. 
Staiga trys Vakarų valstybės 

paskelbė žinias apie Irano 
slaptas požemines atominių 
ginklų gamyklas. Net su kai 
kuriom detalėm. Tačiau nie
kas Irano nesustabdo: nei nuo 
"taikingų" kalbų, nei nuo "tai
kingų" bombų gaminimo pro
ceso. Priedu TV ekranuose 
pamatėme bandomosios, tik
riausiai - ilgų atstumų erdvės 

raketos šūvį. 
Jei būčiau JAV karinių ra

ketų generolu, pasinaudočiau 
proga išbandyti savą naujau
sią priešraketinę raketą: ban
dyčiau pašauti Irano bando
mąją raketą. (Bandymas prieš 
bandymą ... ) Zinoma, Vakarų 
"taikos mylėtojams" ir "diplo
matinio proceso" su nediplo
matiškais teroristais siūlyto
jams, tai atrodytų labai ne
mandagiu ir nedemokratišku 
žygiu. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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~ RELIGlruIAME GYVENIME 
Šiaulių vyskupas ir Lie

tuvos kariuomenės vyr. kape
lionas Eugenijus Bartulis 
ketvirtą kartą išleidžia savo 
darytomis nuotraukomis 
iliustruotą kalendorių. Kitų 
metų kalendoriaus tema -
Kryžių kalnas. Kalendorius 
vadinasi "Kryžių kalnas 
2010". Šio kalendoriaus su
tiktuvės įvyko lapkričio 6 d. 
Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešojoje bibliotekoje. 
Šiais metais, anot vyskupo, 
buvo noras švenčiant Lietu
vos tūkstantmetį pristatyti, 
ką mes patys turime gražaus, tad pasirinktas šalia Šiaulių 
esantis Kryžių kalnas. Nuotraukos, darytos įvairiais metų 
laik~is, papuoš 2 kalendorius: sieninį ir stalin~ 

Sakių rajone baigti medinės Kaimelio Sv. Arkangelo 
Mykolo šventovės atnaujinimo darbai. Šiuos darbus nuo 
2005 m. finansavo Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos - iš viso buvo skirta per 777 ,000 litų. 
Tvarkant šventovę buvo atlikti istoriniai, konstrukciniai, po
lichromijos tyrimai, pašalinta šventovės ir varpinės avarinė 
grėsmė. Atremontuotos sienos, grindys, stogas, atkurtas 
bokštas, sutvirtinti pamatai. Šventovė nudažyta aliejiniais 
dažais pagal autentišką spalvą. Kaimelio Šv. Arkangelo My
kolo šventovė pastatyta 1860 m. grafo Benedikto Tiškevi
čiaus lėšomis, pašventinta 1885 m. 

Apaštalinė konstitucija "Anglicanorum Coetibus", skir
ta anglikonams, kurie nusprendė užmegzti visišką vienybę 
su katalikų Bažnyčia, išleista lapkričio 9 d. Kartu su konsti
tucija išspausdintos Papildomos normos, patikslinančios kai 
kurias nuostatas. Konstitucija skelbiama popiežiaus Bene
dikto XVI, jo pasirašyta lapkričio 4 d. Ją sudaro 13 straips
nių. Panašios apimties yra ir Papildomos normos, kurių au
torė yra Tikėjimo mokymo kongregacija. Apaštaline konsti
tucija numato Personalinių ordinariatų steigimą. Tai yra at
sakymas į kai kurių anglikonų bendruomenių ir klero grupių 
iniciatyvą užmegzti visišką ir regimą bendrystę su katalikų 
Bažnyčia. Numatytas kelias leis tai padaryti, tuo pačiu sau
godamas ir gindamas anglikoniško liturginio ir dvasinio pa
veldo elementus. 

Astrobiologijos studijų savaitė, surengta Popiežiškosios 
mokslų akademijos, prasidėjo Vatikane lapkričio 6 d. Tai dar 
vienas renginys, kuriuo Šventojo Sosto institucijos įsijungė į 
šiemet minimus Tarptautinius astronomijos metus. Studijų 
seminare dalyvavo mokslininkai iš Italijos, Šveicarijos, Vo
kietijos, JAV. Astrobiologija - tai daugiadisciplininė mokslo 
sritis, burianti fizikus, chemikus, geologus, biologus, planeto
logus ir astronomus, tyrinėjanti gyvybės evoliuciją žemėje ir 
gyvybės galimybes kosminėje erdvėje. Studijų savaitės prog
ramoje vyko diskusijos apie gyvybės žemėje kilmę ir evo
liuciją, apie gyvybės žemėje ateitį ir jos plėtros už mūsų pla
netos ribų perspektyvas, taip pat apie kitų gyvybės formų eg
zistavimo visatoje galimybes. 

Lapkričio l d. Vėlinių išvakarėse Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė padėjo vainiką prie 
buvusio Lietuvos gen. konsulo a.a. dr. Jono Žmuidzino kapo Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje Ntr. K. Poškaus 

1009 metai: šv. Brunono 
Kverfurtiečio misija 

Tęsinys iš 45 nr. 

Juk, šiaip ar taip, kryžiaus 
žygiai šiaurėje, palei Baltiją, 
buvo anomalija. Netimero 
krikštas būtų nuo jų išgelbė
jęs. Kas žino, gal ir nuo 1040 
metų Jaroslavo žygio. Ir ne 
vien. Lietuva būtų buvusi Eu
ropos šalis, ne pagoniška peri
ferija. Europos šalis, kurios 
geriau neliesti. Būdama pago
nių imperija, ji pademonstra
vo neįtikėtinas galias ir atspa
rumą. Karai jos nebūtų ap
lenkę, bet jos karai būtų buvę 
Romos ir visų krikščioniškų 
karalių bei hercogų karai. Tie
sa, niekas nežino, koks anais 
laikais būtų buvęs jaunos ka
ralystės likimas. Turbūt leng
vesnis, nors Europos pafron
tės šalys turėjo reikalų su 
mongolais-totoriais, Aukso 
orda, Krymo chanatu ir taip 
toliau. Bet universitetas būtų 
stovėjęs. Gal kur Alytuje, jei 
Netimeras iš dzūkų l jotvingių 
- argi tai svarbu. Tačiau kad 
bent trimis šimtmečiais anks
čiau, abejonių nėra. Galbūt 

XIX š. būtume kovoję ne su 
polonizacija ir rusifikacija, o 
su germanizacija. Tobulų liki
mų nėra. 

Brunono misija turėjo ir 
kitą tikslą. Šiandien pasakytu
me - geopolitinį. Bent jau taip 
kalba lenkų ir rusų istoriogra
fi ja. Turėkime omenyje, kad 
kaip tik tuo metu ar maždaug 
tuo metu - 988 metais - įvyko 

Rusios krikštas. Bizantiškas. 
Tai, kad Rusioje jis paplito 
greitai, rodo ir spėrus deginti
nių kapų išnykimas Kijevo ku
nigaikštystėje; šis procesas iš
blėso prie pat baltų teritorijų, 
nors sparčiai slinko ir užgrie
bė jotvingių pietinę dalį. Ru
sia buvo ganėtinai monolitinė 
valstybė, turinti galingą tais 
laikais ir tose platumose ad
ministracinę sistemą; jos teri
torijose krikštas įsivyravo 
greitai. Bizantiškoji banga ne
sulaikomai judėjo iš pietų ir 
ėmė inkorporuoti pietinius 
baltus. Brunono misija turėjo 

dar vieną tikslą - kad Lietuvą 
ir aplinkines žemes lotyniška
sis krikštas pasiektų anksčiau 
už bizantiškąjį. Netimeras ga
lėjo tapti fenomenalia figūra. 
Beje, toks jis ir buvo. Tik per 
plaukelį jis netapo šventuoju. 

Tūkstantmečio jubiliejus 
verčia kiek susimąstyti šia te
ma. Pirmas lietuvių valdovas 
krikščionis. Bet baigęs kaip 
Mindaugas ir Gediminas. 
Krikštas ar jo idėja Lietuvai 
dar ilgai nebuvo didikų trokš
tamas tikslas. O didžiūnai su 
žyniais sudarė stiprią grandį. 

Kokie žmonės stojo prieš 
Brunoną? Aišku - stiprūs, va
lingi, visur įžiūrintys klastas. 
Ir ištikimi savo tėvų papro
čiams. Ar galėjo jie įveikti sa
vo patirtį ir šokti į nežinomy
bę, pakeisiančią jų valdymo 
sistemą ir padėtį? Netimeras 
matė plačiau. Zebedenas su
vokė, kad Netimeras mato 
plačiau, ir žinojo, kieno dėka 
taip yra. Brunonas buvo nu
žudytas - jam nukirsta galva. 
Kaip ir šv. Vaitiekui Prūsijoje. 
Galvos nukirtimas paradok
saliai liudija tam tikrą nuošir
dumą. Prūsų ir lietuvių. Tai 
buvo raganiams ir burtinin
kams taikoma bausmė. Juolab 
besikėsinantiems į gentinės ar 
tautinės struktūros principus. 
Ko gera, pajėgus valdovas su
verenas būtų apsikrikštijęs. 
Būtų apsikrikštijęs ir genties 
karaliukas. Menka opozicija 
ir valdovo autoritetas būtų tai 
leidę. Deja, opozicija buvo 
nemaža. Tą matome dar Min
daugo laikais. Regis, ir Gedi
mino, kuris, parodęs laikiną 
krikšto entuziazmą, vėliau 
persigalvojo. Gediminas, bū
damas išmintingas valdovas, 
suvokė naudą, kurią būtų ga
vęs iš krikšto, bet, būdamas 
geras valdovas, nuodugniai 
viską permąstė. Šventuoju šis 
"pagonių karalius" tapti toli 
gražu neketino. O Teutonų 
ordino agresija buvo pernelyg 
įsibėgėjusi, kad būtų išdrįsta 
valstybei pasiūlyti dar ir teu
tonų religiją. Kita vertus, per 

belaisvių luomą, misijas, len
kes žindyves, Lietuvos krikš
čionišką kontekstą, stačiatikių 
ir katalikų įsigalėjimą, prece
dentus, kai didikai vesdavo 
krikščiones, dažniausiai sta
čiatikes ar katalikes slaves (ir 
nieko neprarasdavo, priešin
gai), galų gale per naujus jau 
subrendusios Lietuvos geopo
litinius matmenis tapo aišku, 
kad Krikštas pribrendo. Delsti 
nebebuvo galima. Tą savo žū
timi dar 1009 metais paliudijo 
Brunonas Bonifacijus. 

Žinoma, krikščionybės 
įvedimas būtų paspartinęs 
Lietuvos raidą. Iki Brunono ir 
Vaitiekaus į prūsų ir lietuvių 
žemes vyko taikios misijos. 
Geranoriški tikėjimo vyrai. 
Dar buvo įmanoma apsi
krikštyti taikiai ir gauti visus 
politinius dividendus. Buvo 
galima gauti taiką. Buvo gali
ma gauti ir tai, kas neišma
tuojama, laimėti metafizinį 
lobį. 

Brunonas siūlė viską. Jis 
siūlė istoriją. Nereikia manyti, 
kad lengvą, tačiau lengvesnę 
ir laimingesnę. Ir tokią, kurio
je būtume patyrę daugiau lais
vės. Deja, lietuviai pasielgė 
ne taip, kaip būtų galėję. Pra
leidę šansą, jie išlaikė savo re
ligiją ir civilizaciją - unikalią, 

tik neabejotinai kitokią. Bet 
kelis šimtmečius turėjo kęsti 
karus su Europa. Jie nebūtų 
kilę, ir prūsai būtų išlikę, ir 
Lietuvos teritorija būtų dides
nė, ir šiandien mes reikštume 
dau~iau. 

Sansu, kurį siūlė Bruno
nas, nepasinaudojome. Nepa
sinaudojome visų pirma tai
kos ir ankstyvo įėjimo į Euro
pą galimybe. Nepasinaudojo
me ateitimi, kurią įkūnijo mi
sionierius Brunonas Bonifaci
jus. Šis vyras 1009 metais Lie
tuvai buvo Europa. Vėliau 
Europa inkarnavosi į karinius 
ordinus. Brunonas liko epizo
du. O Lietuvos pagoniška civi
lizacija - keturių amžių istori
ja. Atidėtu mirties nuospren
džiu. (Pabaiga) 
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Draugui -100 ir darbas dar vyksta 
Čikagoje leidžiamam dien

raščiui, šiemet švenčiant lei
dybos 100-metį, daug skaitė
me apie išeivijoje ir Lietuvoje 
tam jubiliejui skirtus rengi
nius, apie Draugo istoriją, apie 
specialiai išleistą knygą. Įdo
mu sužinoti ir apie Draugo 
kasdienybę - kas apie tai ge
riau žino, negu vyriausioji re
daktorė? Jauna, veikli lietu
vaitė - Dalia Cidzikaitė sutiko 
atsakyti į Tėviškės žiburių 
klausimus. 

- Kada atvykote į Čikagą, 
kaip atėjote į laikraščio reda
gavimo darbą? 

- Į Čikagą atvykau prieš 
kiek daugiau nei dešimt metų 
-1999-ųjų rugpjūčio gale, vos 
kelios dienos prieš praside
dant naujiems mokslo me
tams "University of Illinois at 
Chicago". Tada pradėjau pir
muosius metus PLB Lituanis
tikos katedroje UIC, dokto
rantūros programoje. Kadan
gi nesijaučiau esanti pakanka
mai stipri kalbėdama angliš
kai, o be to, naujoji mokykla 
bei joje esanti tvarka man bu
vo visiškai nežinoma, pirmieji 
metai tapo tikrais iššūkio me
tais, pareikalavę ne tik pripra
timo prie pasikeitusios aplin
kos, bet ir įpratimo prie gero
kai didesnio studijų krūvio. 
Po metų kitų vėl įsitraukiau į 
teatro veiklą, kurią pradėjau 
dar Vilniuje Gedimino Stor
pirščio vadovaujamoje teatro 
studijoje "Elementorius". Či
kagos scenose su teatro gru
pėmis "Sprung", "Plasticene" 
ir lietuviško teatro sambūriu 
"Žaltvykslė" suvaidinau ke
liuose spektakliuose. Filosofi
jos mokslų daktarės laipsnį 
apsigyniau 2006 metais tema 
"'Kitas' lietuvių prozoje", kur 
"kitas" yra Lietuvoje gyvenu
sios ar tebegyvenančios etni
nės bendruomenės, jų atsto
vai: žydai, lenkai, rusai, čigo
nai, tuteišiai. (Po metų 2007 
metais Lietuvių tautosakos ir 
literatūros instituto leidykla 
tokiu pat pavadinimu išleido 
mano knygą.) Šalia pagrindi
nių studijų, studijavau gretu
tinę specialybę - kaip "minor" 
apsigyniau teatro studijas, vai
dybą. 

Rašyti į lietuvišką spaudą 
pradėjau dar studijuodama 
UIC. Iš pradžių dauguma 
straipsnių buvo apie PLB Li
tuanistikos katedros veiklą ir 
joje įvykusius renginius. Po 
kurio laiko ėmiau daugiau 
bendradarbiauti su savaitraš
čiu Amerikos lietuvis, ilgainiui 
tapdama viena iš šio laikraščio 
žurnalisčių. Tad į žurnalistiką 
atėjau iš akademijos ir žurna
listikos abėcėlę išėjau ne uni
versiteto suole, bet dirbdama. 
O mokytis buvo ko. Kai ką 
nujaučiau ir supratau intuity
viai, kiti dalykai paaiškėjo be
dirbant, besimokant iš kitų ir 
savo pačios klaidų, gavus ne 

vieną vertingą patarimą iš 
tuometinės Amerikos lietuvio 
vyr. redaktorės Vaivos Ra
gauskaitės. Bene po vienerių 
metų darbo Amerikos lietuvyje 
į mane kreipėsi vienas iš tuo-

Dalia Cidzikaitė, 
Draugo vyriausioji redaktorė 

metinių Draugo tarybos narių 
Arvydas Tamulis, klausdamas, 
ar nenorėčiau išbandyti savo 
jėgas, dirbdama vyr. redakto
re Drauge. Pasvarsčiusi nu
sprendžiau, jog norėčiau. 

- Kiek laiko jau esate 
"Draugo" vyriausiosios redak
torės pareigose ir kokios jos 
yra? 

- Netrukus bus treji me
tai, kai dirbu Draugo vyr. re
daktore. Kadangi redakcijoje 
dirbančiuosius galima ant dvie
jų rankų pirštų suskaičiuoti 
(be manęs, yra dvi redaktorės, 
viena maketuotoja, viena su
rinkėja ir viena korektorė, rei
kalui prispyrus, iš bėdos gelbs
ti PLB Lituanistikos katedros 
UIC doktorantė - kaip dien
raščiui tai yra labai mažas dar
buotojų skaičius), dirbu viską, 
ką reikia. Beje, turiu labai ge
rą komandą, todėl, reikalui 
esant, visos redakcijoje dir
bančios moterys gali viena ki
tą pavaduoti ir atlikti viena 
kitos darbus. Žinoma, straips
nių skaitymas, jų redagavi
mas, bendravimas ir darbas 
su bendradarbiais arba straips
nių autoriais, galų gale, straips
nių atrinkimas ir jų pateiki
mas - yra mano svarbiausia 
pareiga ir vien tik mano atsa
komybė. 

Kiekvieną dieną turiu ži
noti, kas bus spausdinama, 
nuspręsti, kurie straipsniai pa
sirodys šią savaitę, o kurie ga
lės/turės palaukti, prie kurio 
reikia dar padirbėti ar dėl kaž
kokių priežasčių (klaidų, ne
aiškumų ir pan.) susisiekti su 
autoriumi. Į mano pareigas 
taip pat įeina darbų paskirsty
mas redakcijoje, naujų temų 
ir bendradarbių paieška, pati 
nemažai rašau, kalbinu, daly
vauju renginiuose. Neretai ir 
fotografuoju. Turbūt turėčiau 
dar paminėti pokalbius tele
fonu su skaitytojais bei kitais 
Draugu besidominčiais žmo
nėmis. Ne paskutinėje vietoje 

mano darbo rutinoje būtų ir 
bendravimas internetu: atsa
kinėjimas į gausius el.laiškus, 
susirašinėjimas su bendradar
biais, apsikeitimas naujieno
mis, naujų ryšių su kitais lietu
viškais leidiniais, organizaci
jomis bei telkiniais užmezgi
mas. Turiu sekti naujienas, to
dėl per dieną aplankau keletą 
tinklalapių, perskaitau trejetą 
ketvertą JAV leidžiamų laik
raščių. 

- Kas lengviausia ir kas 
sunkiausia šiame darbe? 

- Jei neturi laiko, tada bet 
koks darbas, net ir mažiausia 
užduotis, bus sunki. Nors, iš 
kitos pusės, kartais laiko stoka 
padeda kur kas didesnius kal
nus nuversti. Tad diena dienai 
nelygu. Kad ir kokia diena bū
tų, jos gale visada sau pasa
kau, kad ji praėjo ne veltui -
išleistas dar vienas Draugo nu
meris, jame tikrai yra ką skai
tyti, o rytoj laukia dar geresni, 
dar įdomesni straipsniai. 

Siuo metu ne tiek sun
kiausia, kiek nesmagiausia yra 
tai, kad neturime užtenkamai 
rankų visiems straipsniams 
parašyti, visus įdomius žmo
nes pakalbinti. Temų yra, su
manymų yra, bet bent jau kol 
kas galime tik pačią viršūnę 
jų apglėbti. Esame tik trys re
dakcijoj e rašančios žurnalis
tės, o kai Čikagoje savaitgalį 
kartais vyksta ne vienas ir ne 
du renginiai, visų aplankyti 
net ir trise nespėjame. Jau ne
kalbu apie renginius kituose 
lietuviškuose telkiniuose, į 
kur mes fiziškai dėl laiko sto
kos negalime nukakti. Todėl 
esu dėkinga visiems mūsų 
bendrabarbiams, kurie imasi 
plunksnos ir parašo, neleisda
mi temai, renginiui ar įvykiui 
nepastebėtam nugrimzti į už
marštį. 

Ne mažiau sunku susido
roti ir su mus pasiekiančių 
straipsnių kalba bei stiliumi. 
Turime tik vieną korektorę, 
todėl ne visos klaidos, ne visi 
tarptautiniai žodžiai yra pa
stebimi ir ištaisomi. Beje, klai
dų ir tarptautinių žodžių įvelia 
ne vien Lietuvoje gyvenantys 
lietuviai, bet ir išeiviai. Todėl 
prisieina taisyti visų straips
nius. Pelnytai gauname pylos 
už paliktas klaidas ar svetim
žodžius iš skaitytojų, bet kol 
kas realybė yra tokia. 

- Kokių pakeitimų galvo
jate, kad "Draugas" sulauks ar 
turėtų sulaukti ateityje? 

- Laikai tokie, kad, kaip 
ir kiekvienas popierinis lei
dinys, taip ir Draugas turės 
keistis. To pareikalaus ir jau 
reikalauja ir sunkmetis, ir vis 
labiau mūsų gyvenimuose įsi
galintis internetas, ir lietuviš
kos spaudos padėtis išeivijoje 

Nukelta į 7-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Vizitas Lenkijoje 

Lenkijoje viešinti Lietu
vos prezidentė Dalia Gry
bauskaitė lapkričio 11 d. 
Varšuvoje lenkų kalba pa
sveikino kaimyninę valstybę 
Nepriklausomybės dienos 
proga. Prezidentė atkreipė 
dėmesį, kad svarbiausiais 
istorijos momentais abi šalys 
buvo kartu. 

Susitikime su Lenkijos 
prezidentu Lechu Kaczyns
kiu aptarti energetikos klau
simai - Lietuvos ir Lenkijos 
elektros jungties statybos 
eiga bei Europos energijos 
tiekimo saugumo proble
mos. Prezidentė teigė, jog 
"Lietuva yra pasiryžusi glau
džiai bendradarbiauti su 
Lenkija įgyvendinant elekt
ros jungties projektą ir sieks, 
kad jis būtų finansuojamas 
Europos komisijos iš naujos 
2013 m. ES finansinės pers
pektyvos". Lietuvos ir Len
kijos prezidentai taip pat su
tarė kartu globoti kitąmet 
įvyksiančio Žalgirio mūšio 
600 m. jubiliejaus renginius. 

Lėšas skirs reformoms 
Lapkričio 5 d. premjeras 

Andrius Kubilius tvirtino, 
jog šiemet stengiamasi su
valdyti finansinę būklę, o 
kitus metus vyriausybė skirs 
esminėms struktūrinėms re
formoms sveikatos apsau
gos, socialinių reikalų srity
se, "bandydami ieškoti efek
tyvesnio lėšų panaudojimo 
principų". Jis besitikintis, 
kad po diskusijų seime kitų 
metų fiskalinis deficitas iš
liks bent toks, kokį dabar yra 
suplanavusi vyriausybė. 

Premjero teigimu, vy
riausybės vykdomai finansų 
politikai pritarė ir Europos 
komisija, ir Tarptautinis va
liutos fondas. "Ir tai padeda 
mums įtikinti tarptautines 
rinkas mums pigiau skolinti 
tas lėšas, kurios yra būtinos 
deficitui finansuoti", - sakė 
A. Kubilius. Planuojamas ki
tų metų valstybės biudžeto 
deficitas - 5.176 bln. litų, ar
ba 6.2% bendrojo vidaus 
produkto (BVP), o fiskalinis 
deficitas - apie 9.5%. Vy
riausybė dėl per didelio de
ficito yra sulaukusi ir prezi
dentės Dalios Grybauskaitės 
kritikos, jog deficitą būtų ga
lima dar mažinti, o vyriausy
bei būtina vykdyti atidėlioja
mas struktūrines reformas. 

Nemato pažangos 
Latvijos užsienio reikalų 

ministeris Maris Riekstinis 
lapkričio 9 d. pranešė, jog 
kol kas nėra pažangos spren
džiant Lietuvos ir Latvijos 
jūros sienos klausimą. Šiuo 
metu žinovų lygiu vyksta 
pokalbiai dėl susitarimų, ku
rie reguliuotų Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimą 
tiriant ir išgaunant gamtos 
išteklius, tačiau pažanga ti
kėtina kitąmet. 

Lietuvos ir Latvijos mi
nisteriai sausio mėnesį su
tarė pradėti derybas dėl iki 
šiol neišspręstų klausimų, 
susijusių su Latvijos nerati
fikuota jūros sienos sutarti
mi. Lietuva sienos sutartį 
ratifikavo prieš 10 metų, bet 
Latvijos seimas to nepadarė 
iki šiol. Latvijos ekonomikos 
ministerija yra raginusi prieš 
tai susitarti dėl ekonominio 
bendradarbiavimo galimo 
naftos telkinių eksploata
vimo atveju. 

IAE veiklos nepratęs 
Seimas lapkričio 12 d. 

atmetė frakcijos "Viena Lie
tuva" narių pateiktą rezoliu
ciją dėl Ignalinos atominės 
elektrinės veiklos pratęsimo. 
"Viena Lietuva" siūlė vy
riausybei paraginti nedel
siant pradėti derybas su Eu
ropos sąjunga (ES) dėl Lie
tuvos stojimo į bendriją su
tarties keitimo. Siūlyta keisti 
nuostatas dėl Ignalinos ato
minės elektrinės antrojo blo
ko veiklos galutinio sustab
dymo datos - numatyti, kad 
elektrinė būtų uždaroma ne 
2009 m. gruodžio 31 d., kaip 
Lietuva yra įsipareigojusi 
ES, o vėliau - 2012 m. 
gruodį. 

Rezoliucijos projektą 
pristatantys tvirtino, kad pa
sirašydama sutartį Lietuva 
buvo kitokioje būklėje - ne
turėjo ekonominių argu
mentų, kodėl ją reikia už
daryti vėliau - BVP kilo, be
darbystė ir deficitas buvo mi
nimalūs. 

Premjeras Andrius Ku
bilius tvirtino nežinąs, kaip 
reikėtų įvykdyti įstatymą dėl 
Ignalinos atominės elekt
rinės (IAE) veiklos pratę
simo, jeigu seimas jį priimtų. 
Jis tai pavadino žaidimu po
pulizmu, nors rinkimai dar 
toli. Įstatymo projektui nei
giamą išvadą yra pateikęs ir 
Seimo teisės departamen
tas. Jis nuostatą dėl Ignali
nos atominės elektrinės ant
rojo bloko darbo pratęsimo 
iki 2012 m. liepos l d. pava
dino "teisiškai ydinga" bei 
prieštaraujančia Lietuvos 
stojimo į Europos sąjungą 
(ES) sutarčiai. 

Įstatymo projektas nu
mato, kad jėgainės darbas, 
tai suderinus su ES ir valsty
bėmis narėmis, galėtų būti 
pratęstas iki 2012 m. liepos 
l d. Elektrinės veikla būtų 
pratęsta ne vienašališkai nu
sprendus Lietuvai, o tai iki 
2010 m. pradžios suderinus 
su ES. Pernai Lietuvai ne
pavyko susitarti su Europos 
komisija dėl Ignalinos ato
minės elektrinės veiklos pra
tęsimo, tačiau vyriausybei 
pavyko užsitikrinti pažadus 
suteikti Lietuvai daugiau 
taršos leidimų bei gauti dau
giau finansinės paramos 
energetikos saugumo didini
mo projektams. RSJ 
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Mykolas Giedraitis, Kraterio pakraštys, 
( Crater's Edge) atsiminimų rankraštis anglų kalba 

Ištrauka iš 5-ojo skyriaus "Nikolajevka", psl. 147-150. (Išvertė Ana Venclovienė) 

Masinė balandžio 13-sios 
deportacija - tai buvo dar vie
nas sklandžiai įvykdytas tarp
tautinio gangsterizmo aktas. 
Nurodytą dieną net keli šim
tai gyvulinių traukinių uniso
nu ėmė riedėti į rytus, vežda
mi trečdalį milijono senolių, 
moterų ir vaikų pasitikti savo 
likimo. Rašydamas šiuos žo
džius 2001 m. spalio mėnesį, 
sunkiai galiu išvengti palygini
mų su rugsėjo 11-sios Manhe
tenu. Tik sovietinis 1940 m. 
variantas numatė ne tūkstan
čių, o šimtus tūkstančių ne
kaltų žmonių sunaikinimą. 

Rytų Lenkijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą greitis buvo 
lygiai toks pat įspūdingas. Jau 
už 50 kilometrų į rytus nuo 
Slanimo pamatėme, kad gele
žinkelio bėgiai pritaikyti prie 
tarybinės plačios vėžės ir gy
vulinis traukinys jau laukia 
mūsų Baranovičių stotyje. 
ltaukinys buvo visai toks pat, 
kaip ir tas, kuriuo iki šiol va
žiavome, su vieninteliu pato
bulinimu: grindyse buvo an
gos gamtiniams reikalams at
likti. Du traukiniai stovėjo 
greta vienas kito, ir žmones iš 
kiekvieno vagono tiesiog per
varė per bėgius. Dauguma iš 
mūsų pešėsi dėl vietų ant va
gono grindų, manau, jie tikė
josi, kad susigrūdus, bus šil
čiau. Mano motina pasielgė 
priešingai: ji mums keturiems 
užėmė viršutinę vietą prie ma
žyčio langelio. Nors ten buvo 
ir šalta, bet oras geresnis ir 
vietos daugiau. Šalia mūsų įsi
taisė trijų žmonių šeima -
Naumovičiai. Šeimos galva 
jau sėdėjo kalėjime, kai jo 
žmona, švelnioji ponia N adzia 
su paaugle dukra Zosia buvo 
suimtos. Sūnus Vladekas, ge
ležinkelietis, buvo išvykęs dar
bo reikalais, namo grįžo tik 
dieną prieš, tad nebuvo įtrauk
tas "į sąrašą". Bet jis primygti
nai norėjo dalytis tuo pačiu 
likimu, kaip ir jo šeimos mo
terys - įspūdingas sūnaus ir 
brolio pareigos jausmo pasi
reiškimas. Kiti žmonės apa
čioje, kuriuos aš prisimenu, 
buvo: ponia Bazilevska su gi
tara, labai senas rabinas, kuris 
pasinėręs į maldą atrodė vi
siškai abejingas aplinkai, ir 
žydų berniukas, nepaliauja
mai - veltui - reikalavęs koge
le-mogele mit monchkes -
plakto kiaušinio trynio su cuk
rumi. 

Mūsų kampelyje man lei
do užimti "vietą prie lango", 
tad galėjau stebėti išorinį pa
saulį. Ties maža Neharelajės 
stotele - senąja siena tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
- mes Įvažiavome Į proletaria
to Tėvynę, kuri iš karto pada
rė man siaubingo neturto 
Įspūdį. Prieškario Lenkijos 
pasienis, palyginti, atrodė 
linksmas, tvarkingas, na gal 
šiek tiek kuklus. Balandžio 

15-ąją pasiekėme Minsko, so
vietinės Gudijos sostinės, cent
rinę stotį. Priemiesčiai buvo 
smarkiai apgriauti. Stotyje bu
vo pilna kitų gyvulinių trauki
nių su tremtiniais. Kai sargy
biniai pašaukė savanorius at
nešti vandens, mūsų vagono 
vardu pasiūliau savo paslau
gas. Tui suteikė man galimybę 
prasimankštinti ir truputį ap
sižiūrėti. Žinojau, kad mano 
tėvas kalinamas Minske, tai 
paklausiau sargybinių, kur ka
lėjimas. Jie parodė į didžiulę 
tvirtovę, metančią šešėlį virš 
stoties. Kažkas paaiškino, kad 
tai buvusi Sapiegų pilis - Sa
piegų iš Derečino. Supratau, 
kad mes su tėvu akimirkai pri
artėjome vienas prie kito vos 
per kelis šimtus metrų. Jam 
taip ir nebuvo lemta sužinoti, 
kad žmona su vaikais prava
žiavo taip arti paskutinio jo 
kalėjimo sienų. 

Antrąją dienos pusę trau
kinys vėl išjudėjo į Rytus, vis 
dar tebevažiuodamas buvu
sios Lenkijos ir Lietuvos vals
tybės teritorija. Prilipęs prie 
savo stebėjimo punkto, suge
bėjau iššifruoti pavadinimus, 

jos liudininkas. Tus dienos įvy
kiai toli gražu nebuvo vien
kartinis barbariškumo protrū
kis. Thrp balandžio 4-sios ir ge
gužės 12-sios dvidešimt Rau
donosios armijos į nelaisvę 
paimtų lenkų karininkų gru
pių - iš viso 4143 žmonės -
buvo atvežti iš karo belaisvių 
stovyklos Kozelske, netoli Ka
lugos, į K.ozogorų mišką. Čia 

Mykolas Giedraitis savo na
muose Oksforde. 2008 metai 

Ntr. A. Venclovienės 

są 1940 m. balandžio mėn. 
Smolensko geležinkelio stotis 
buvo pilna vagonų su mirčiai 
pasmerktais lenkų karinin
kais. Nenuostabu, kad sovietų 
valdžia nusprendė, kad pro
tingiau būtų neleisti lenkų 
tremtiniams pamatyti savo 
akimis tiesioginius šio bjau
raus nusikaltimo įrodymus. 

Už Smolensko įvažiavo
me į istorinės Maskvos žemes. 
Geografiniai pavadinimai bu
vo man nebepažįstami, o kai
mai už lango visi panašiai ap
griuvę, tai nebenorėjau žiūrėti 
pro grotuotą langelį. Paste
bėjau, kad visi kiti vagone nu
tilo dar anksčiau už mane. 
Nervinė energija išseko, įsiga
lėjo gynybinis pasyvumas -
gerai išbandyta išgyvenimo 
formulė. Štai kokiais žodžiais 
po trejų metų, būdamas ketu
riolikos, aprašiau tą savo ke
lionę lenkų emigracinės val
džios institucijų Tuherane pra
šymu: "Dvi savaites keliavo
me krovininiais vagonais (pri
taikytais gyvulių ir žmonių 
transportui- M.G.). Kiekvie
name vagone buvo apie 40 
žmonių. Stotyse mūsų į lauką 

Giedraičių dovanotų leidinią parodos atidarymas. Iš k.: maestro A. Krevnevičius, A.-R. 
Drnpienė, Didžiosios Britanijos ambasadorius Simon Butt, dr. Hubert Zawadski, Ben Morris, 
lMAB direktorius dr. Juoms Marcinkevičius, Rosy Giedroyc 

taip gerai žinomus Senkevi
čiaus trilogijos skaitytojams. 
Riedėjome per Borisovą iki 
Oršos, kur 1514 m. LDK ka
riuomenė sustabdė Maskvos 
plėtrą į Vakarus ... Balandžio 
17-ąją pasiekėme Smolensko 
miestą. Ši vietovė mums, Lob
zovo Giedraičiams, svarbi, nes 
būtent čia septynioliktą šimt
metį buvo sutvirtinti giminės 
ryšiai su Polubinskiais. Mums 
buvo keista, kad traukin~ ne
stojo Smolensko stotyje. Šian
dien šios skubos priežastys, 
žinoma, yra aiškios. 

Prieš atvykstant į Smo
lenską pravažiavome mažą 
Chatynės stotelę, kuri yra apie 
šešiolika mylių nuo miesto į 
vakarus. Iš karto po to tik per 
2 kilometrus priartėjome prie 
Kozogorų miško. Būtent tą 
dieną, balandžio 17-ąją, 1940 
m. šis miškas buvo masinės 
420 lenkų karininkų egzekuci-

kalinius atitempė prie bendro 
kapo duobės pakraščio ir pa
tyręs NKVD karininkas šaudė 
juos į pakaušį. Pasaulyje šis 
pasibaisėtinas nusikaltimas 
šiandien žinomas kaip Chaty
nės miško žudynės. Panašios 
žudymo veiklos, pareikalavu
sios dar dešimties su puse tūks
tančių aukų gyvybių, buvo 
Įvykdytos Charkove ir Med
nojės kaimelyje netoli Tverės. 
Tuip buvo sunaikintas lenkų 
tautos žiedas, taip Sovietų Są
jungos Centro komitetas ir jo 
generalinis sekretorius Josi
fas Džugašvilis, taip pat žino
mas kaip Stalinas, atkeršijo 
kariuomenei, kuri 1920 m. va
sarą sustabdė sovietų agresiją 
Vakąrų Europoje. 

Šias detales sužinojau iš 
knygos Chatynės nusikaltimo.s 
("Zbrodnia KatyD.ska", Lon
don, 1962, trečias leidimas). 
Knygoje pasakojama, kaip vi-

neišleisdavo. Per sustojimus 
mus apsupdavo ginkluota sar
gyba. Kartais (kelionės metu) 
mums duodavo vadinamąją 
"sriubą" arba "košę". Vieną 
sykį per dieną budintieji iš 
kiekvieno vagono, lydimi gink
luotų sargybinių, atnešdavo 
vandens. Mūsų vagone žmo
nės kentėjo nuo nešvaros, oro 
stygiaus ir vietos trūkumo. 
žmonės sirgo. Medicinos pa
galbą sudmydavo jodas ir ''va
lerijonas" (raminantis vais
tas). Kažkas, netekęs vilties, 
nusižudo (po kito traukinio 
ratais). Kiti išlieka abejingi. 
Meldžiamasi (kolektyviai) -
kas rytą ir kas vakarą". Turiu 
pridėti, kad dalijo ir duoną, 
tiesa, tik du kartus! Kovoja
ma už išgyvenimą buvo tik 
tiek, kad bandyta taupyti mais
tą (duoną ir kumpį), kurį geri 
Slanimo žmonės balandžio 
13-ąją sugebėjo slapta per-

duoti į vagonus. Tui reikalavo 
geležinės disciplinos, nes ne
žinojome, kiek truks kelionė. 
Bet greitai išaiškėjo, kad mū
sų padėtis gal kiek ir geresnė, 
negu žmonių, gyvenančių tose 
vietovėse. Kai kuriose stotyse 
badaujantys vaikai ir moterys 
prasiverždavo prie vagonų ir 
maldaudavo mūsų sušelpti 
juos maistu. Jaučiuosi privers
tas oficialiai pažymėti, kad 
nemažai mūsiškių, tarp jų ir 
mano motina, rado širdyse pa
siryžimo pasidalinti su nelai
mingaisiais savo "geležiniais 
Slanimo racionais". 

Balandžio 22-ąją, ar pa
našiai, mes persikėlėme per 
galingą Volgą netoli Kuibyše
vo (dabar vėl Samara). Šis įvy
kis vėl pažadino manyje susi
domėjimą išoriniu pasauliu. 
Netrukus atsiradome baškirų 
žemėje, ir mano dėmesį pa
traukė egzotiškai skambantis 
Ufos, Baškirijos pagrindinio 
miesto pavadinimas. Mūsų 
"transporto vienetas" laikėsi 
nuošaliau nuo Maskvos, ir 
šiandien, naudodamasis sovie
tų geležinkelių (apie 1940 m.) 
tinklo žemėlapiu, galiu pa
bandyti atkurti mūsų kelią 
tarp Smolensko ir Ufos. Esu 
gana tvirtai įsitikinęs, kad mes 
turėjome pravažiuoti per Viaz
mą, Kalugą, Tulą ir Penzą. 
Mūsų kelionės nuobodulį tik 
retkarčiais trumpam prablaš
kydavo susitikimai su kitais 
traukiniais, vežančiais tremti
nius iš Lenkijos. Kai mūsų 
traukiniai stovėdavo greta at
sarginiuose keliuose, mažai 
tegalėdavome vieni kitiems 
papasakoti naujienų. Bet vis 
tiek galėjome nors apsikeisti 
informacija apie mūsų suėmi
mo ir išvykimo į Sibirą punk
tus. Po kelių tokių susitikimų 
pradėjome įsivaizduoti didžiu
lį operacijos, kurios aukomis 
mes tapome, mastą ir supras
ti, kiek daug buvo iškeldinta 
žmonių. Iš šių susitikimų sa
vaime gimė solidarumas tarp 
visų, jėga pervarytų per Rytų 
Europos lygumas neaiškaus 
likimo link. 

Tačiau toks draugiškas 
bendravimas pro langų grotas 
baigėsi dėl įvykio, kurio pa
sekmės buvo ir tragiškos, ir 
tuo pačiu gal kiek tragiko
miškos. Dramatis persona bu
vo - taip, jūs atspėjote - mūsų 
putlioji gitaristė. Ji, nesupra
tusi, kad geriamojo vandens 
kibirai, skirti kitam traukiniui, 
pastatyti (labai neprotingai, 
turiu pasakyti) tiesiai po mūsų 
"tualeto" anga, užsimanė pa
sinaudoti minėtais patogu
mais. Ir ką gi, nesant plovimo 
ir dezinfekavimo priemonių, 
šalia stovintis traukinys nete
ko savo brangiųjų ir neįkaino
jamųjų vandens atsargų. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Apie tautinį mokymą 
ir mokytoją 

O kada mes renkamės gyvenime savo 
profesiją? Įvairiai. Vieni palaipsniui, kiJi neti
kėtai sau pačiam, o dar kiti labai vėlai suvokia 
ar atranda savo profesijai "meilę". Vilniaus 

ryti kompromisus tarp to, ko nori ugdytiniai 
ir to, ką galime pasiekti, tarp to, kas yra rea
lu ir kas yra idealu. Todėl keldama, derinda
ma ir siekdama moksleivių ugdymo ir profe

Salomėjos Neries gimnazijos 
direktorius ANTANAS SUS
U VIČIUS pasirinko mokyk
lą visam gyvenimui labai 
anksti-jaunystėje, šeimoje, ku
rioje formavosi būsimo peda
gogo vertybinės nuostatos ir 
pagarba mokytojo profesijai. 
A. Suslavičius, bene vienas iš 
nedaugelio šalies švietimo 
įstaigų vadovų, kurio ilgaam
žiškumas ir sugebėjimas dirb
ti toje pačioje darbovietėje 
vertas gražiausių epitetų. Šiai 
gimnazijai vadovauja jau ke
lis dešimtmečius. Savo darbą 
mokytojo ir ilgamečio kolekty
vo vadovo supranta, kaip as
meninio darbo ir mokymosi 
patirčių sekos planavimo, de
rinimo su kitomis gyvenimo 

Salomėjos Neries gimnazijos 
direktorius Antanas Suslavi
čius 

sinio orientavimo tikslų gim
nazija kuria ne "tobulą", bet 
optimalią, geriausią ir tin
kamiausią veiklą mokslei
viams, norintiems jau gim
nazijos suole išsirinktino
rimos studijų programos 
universitete ar aukštojoje 
mokykloje pasirinkimą, bet 
ir supažindinami su asmeni
mis, buvusiais gimnazijos ab
solventais, kurie tolesnę kar
jerą pasirinko besimokyda
mi šioje senoje mokykloje, 
kurioje tautinės mokyklos 
pagrindus diegė Nepriklau
somos Lietuvos visuomenės 
veikėjai, kaip prof. M. Bir
žiška, A Smetona ir kt. 

Nuo pat studijų Vilniaus 

sritimis, įgyvendinimo ir stebėsenos procesą. 
Visus pažįstančius šį atkaklų aukštaitį mokyto
ją stebina aukšta bendravimo ir elgesio kultūra. 
"Tautinis mokymas - svarbiausia auklėjimo 
priemonė", - sako A. Suslavičius. 

Amerikiečių psichologas Abraham H. 
Maslow dar prieš pusšimtį sudarė gyvenimiš
kų poreikių piramidę. Aukščiausią piramidės 
pakopą pasiekia du nuošimčiai visų žmonių, 
kurie visiškai atsiduoda didžiosios idėjos įgy
vendinimui. Pvz., buvęs ministeris pirminin
kas Augustinas Voldemaras mokėsi retori
kos ir svetimų kalbų siekdamas politinių 
tikslų. 

Antanas Suslavičius yra tarp tų dviejų 
laimingųjų nuošimčių pasaulio gyventojų, 
kurie įgyvendino savo svajonę ir pasiekė uni
kalių rezultatų savo pasirinktoje mokytojo 
profesijoje. Tudėl gimnazijos vadovui, nors ir 
pasiekusių unikalių laimėjimų švietimo vady
boje ir gimnazijos veido formavimui, nuola
tos tenka tobulinti įvairias moksleivių mo
kymo sritis, ypač formuoti pamokas įdomiai, 
kūrybiškai, skatinant mokymąsi namuose ir, 
žinoma, organizuoti prasmingą ir įvairiapusį 
gimnazijos laisvalaikį. Matematikas pagal 
profesiją A. Suslavičius savo darbe siekia da-

pedagoginiame universitete 
baigimo A. Suslavičius sprendė uždavinį, 
kaip ugdyti vaikų mąstymą. Tam jis pasitelkė 
Lietuvoje žinomų pedagogų metodikas. A. 
Suslavičiaus kruopščiai apgalvota "pirami
dė" arba pamokos "piliakalnis" turėjo kerti
nius akmenis: pasitikėjimą savo jėgomis, 
saviraiškos ir vaizduotės pagrindus, saugumo 
jausmą mokyklos bendruomenėje, ir nuo
sekli loginių bei matematinių pratybų sis
tema. 

A. Suslavičiaus pamokos yra sektinas 
pavyzdys ne tik jauniems gimnazijos, bet ir 
VPU absolventams. Nereta mokytojo pa
moka yra prisodrinta geriausių liaudies kūry
bos pavyzdžių - skaičiuočių, numerologinių 
"perliukų", surištų su skaičiais "stebuklada
riais". Tai visada nauja, įdomu, kelia moks
leivių susidomėjimą. Nepabosta net sunkiau
sios medžiagos įsisavinimas, kada moksleivis 
gauna "poilsio minutę" žaidimui skaičiais. 

Matematikos dėsnių pritaikymas sudarė 
sąlygas paaiškinti daugelį pasaulio įvykių ir 
netgi atlikti žmogaus psichoanalizę. (No
rėdami savo skaitytojus supažindinti su iš
kiliuoju mokytoju, sutrumpintai spausdi
name pradžią straipsnio, kuris savo apimtimi 
daugiau specifinis. Red.) Dr. E. Mažintas 

Mykolas Giedraitis, Kraterio pakraštys, 
atsiminimų rankraštis anglų kalba ... 

Atkelta iš 4-to psl. 

Jiems tai buvo siaubingas smūgis. Veltui 
vargšė gitaristė atsiprašinėjo. Kitas traukinys, 
šnekant perkeltine reikšme, atsuko mums 
nugarą, ir daugiau mes gandais nebesidali
jome ... 

Po Ufos prasidėjo ilgas kopimas Uralo 
link. Niekada anksčiau nematęs tikrų kalnų, 
vėl, nepaisydamas šalto rytų vėjo, g~au prie 
savo stebėjimo punkto prie lango. Zinoma, 
Uralas negali susilyginti su snieguotomis Alta
jaus ar Elbruso kalnų virtinėmis, kurios šmėkš
telėjo kiek vėliau. Bet man užtat padarė įspūdį 
žinios, gautos iš vieno mūsiškio tremtinio, kad 
mes, pasirodo, perkertame vieną didžiausių 
pasaulio aukso ir platinos šaltinių, net nemi
nint tokių trivialių produktų, kaip geležies 
rūda ir nafta. čeliabinskas, mūsų kitas susto
jimas, buvo niūrus pramonės miestas, uoliai 
"pridedantis" šių fantastiškų žegiės išteklių 
"vertę" proletariato labui. Po Celiabinsko 
ėmėme leistis Vakarų Sibiro lygumos link ba-

landžia 25-ąją (ar 26-ąją?) įvažiuodami į mūsų 
pirmą stambų Centrinės Azijos miestą. 
Emiausi jo pavadinimo - Kurgan - iššifravi
mo, paskui paskelbiau jį motinai. Thi ją paveikė 
tiesiog kaip elektrosmūgis. Ji tarė: "Kaip tik čia 
buvo ištremtas mano tėvas, o motina pas jį at
važiavo ... " 

Balandžio 27-ąją pasiekėme mažą Petu
chovo stotelę, apie 200 kilometrų už Kurgapo 
ir 3000 kilometrų į rytus nuo Slanimo. Cia 
mums liepė išlipti iš traukinio ir įsitaisyti ant 
žemės šalia bėgių. Pagaliau atvykome. Mūsų 
vagonui pasisekė. Kelionės metu nebuvo mir
čių. Kitur, žinojau, jų buvo daug. Tukiais atve
jais sovietų laidotuvių apeigos buvo papras
tos. Du sargybiniai nustumdavo į šalį šeimą ir, 
pageidautina, traukiniui judant, išmesdavo 
kūną iš vagono. Vaikui užtekdavo ir vieno sar
gybinio. Tie, kurie pasiekėme Petuchovą gyvi, 
gulėjome, susigrūdę dėl šilumos, po žvaigždėtu 
Sibiro dangumi. Ankstyvą rytą miegančių 
žmonių kūnus padengė šerkšnas, paslėpęs po 
savo kerinčiu blizgesiu mūsų kančias. 
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QJimpiada Toronte 
Kanada gali tapti olim

pinio sporto valstybe. Šiuo 
metu per provincijas keliau
ja olimpinė ugnis, kviečianti 
į 2010 m. žiemos olimpines 
žaidynes Vankuvecyje. Dar ne
prasidėjus šiam renginiui, 
jau kalbama apie kitas olimpi
nes žaidynes. Turonto ir On
tario provincija laimėjo var
žytines surengti 2015 m. lie
pos 10 iki 26 d.d. Pan Ameri
ka olimpiadą. Joje laukiama 
svečių ir sportininkų iš 42 
valstybių. Planuojamos išlai
dos PanAmerikos žaidynėms 
- $2.6 bln. Federacinė ir pro
vincijos vyriausybės žada skir
ti po $500 min., kiti pinigai 
bus gauti iš savivaldybių, uni
versitetų, verslininkų - spor
to rėmėjų reklamos ir kt. Bus 
pastatyti stadionai, plauki
mo baseinai ir kiti sporto 
aikštynai ne tik Turonte, bet 
ir Hamiltone, Barrie ir kituo
se aplinkiniuose miestuose. 
Statybos leistų padidinti On
tario gyventojų užimtumą, su
kuriant 1,600 naujų darbo vie
tų. Olimpiados dalyviams ir 
svečiams skirti viešbučiai vė
liau taps nebrangiais būstais. 
Apie galimybę surengti žiemos 
olimpiadą kalba ir Kvebe
kas. 

Kanados finansų minis
teris J. Flaherty tarptauti
niame (G-20) fin~sų minis
terių pasitarime Skotijoje 
pasipriešino pasiūlymui, kad 
būtų nustatytas vieningas 
pasaulinis mokestis ban
kams, vykdantiems bet ko
kias pinigines perlaidas ir 
operacijas. Kanados vyriau
siojo finansų specialisto nuo
mone, tai nepadėtų išvengti 
galimo bankų žlugimo, o 
nuostolius dengti turėtų visi 
mokesčių mokėtojai. Vietoje 
mokesčių J. Flaherty siūlo 
bankams pasirūpinti atsar
gos lėšų fondu, kuris ir išgel
bėtų, atsidūrus sunkioje pa
dėtyje. Tu.m pritarė daugelis 
pasitarimo dalyvių. 

Konse"atoriai, laimėję 
rinkimus dar dviejose rinki
minėse apylinkėse (N. Škoti
joje ir Kvebeko provincijo
je), savo atstovų parlamente 
skaičių padidino iki 145. Ki
tas dvi vietas pasidalijo Kve
beko blokas ir NDP (Br. Ko
lumbija). Šiuose papildomuo
se rinkimuose į parlamentą 
liberalai liko be jokio laimė
j ima. Partijos kritikai ir net 
patys liberalai pradeda abe
joti, ar su dabartiniu vadovu 
M. Ignatieff liberalų partija 
atgaus turėtą populiarumą 
ir politinę įtaką. 

Ontario provincijos vy
riausybės narys G. Smither
man paliko savo pareigas ir 
pradeda rinkiminį vajų di
džiausio valstybės miesto To
ronto savivaldybės vadovo 
pareigoms užimti. Per politi
nės veiklos 10-metį G. Smi
therman pasižymėjo aktyvu
mu: buvo išrinktas provinci-

jos parlamento nariu, dirbo 
sveikatos apsaugos, energe
tikos ministeriu. G. Smither
man neslėpė savo homosek
sualaus gyvenimo būdo, jis 
vienas iš pirmųjų susituokė 
su savo draugu ir jį viešai 
pristato visuomenei. 1hl ne
sumažino politiko populia
rumo. Tučiau jo gana skubo
tą išėjimą iš darbo kritikai 
sieja su skandalu dėl e
health švaistymo. Tu.o metu 
G. Smitherman buvo provin
cijos sveikatos ministeriu ir, 
opozicijos nuomone, yra at
sakingas už nepateisinamą 
išlaidumą šioje agentūroje. 
Dabartinis miesto savivaldy
bės vadovas D. Miller pa
reiškė, kad, užbaigęs antrąjį 
terminą, pasitraukia iš viešo
sios veiklos. 

Ed Stelmach, Albertos 
provincijos pažangiųjų kon
servatorių vyriausybės vado
vui, pavyko išsaugoti daugu
mos partijos narių pasitikėji
mą. Konservatorių atstovų vi
suotiniame susirinkime dau
gelis teigiamai įvertino da
bartinio vadovo veiklą, ne
žiūrint kai kurių priekaištų 
dėl ekonominių ir politinių 
sprendimų ir rezultatų. Al
bertos konservatorių vyriau
sybei Ed Stelmach vadovau
ja nuo 2008 metų. Jis išrink
tas po to, kai buvo priverstas 
pasitraukti iš politikos ilga
metis provincijos vadovas 
Ralph Klein. 

Sakoma - pinigas trau
kia pinigą. Šį posakio teisin
gumą gali patvirtinti Kalga
ryje gyvenantis kanadietis 
Ndabene. V1Sai neseniai jis lo
terijoj e laimėjo $17 mln. 
(Lotto Super 1). Loterijos or
ganizatoriai susidomėjo nie
kuo nepaaiškinama šio lašė
jo sėkme. Be šios $17 min. 
sumos, jis yra laimėjęs dar 
keturis kartus: dukart po $1 
mln., kitus du kartus mažes
nes sumas. Ekonominiu sunk
mečiu neturėtų skųstis ir 
viena Manitobos indėnų re
zervate gyvenanti šeima. Ji 
naujajame Lotto Max loterijos 
žaidime laimėjo $50 mln. su
mą, vieną iš didžiausių laimėji
mų Kanados loterijos istorijoje. 

Beveik trys milijonai ka
nadiečių gyvena kitose vals
tybėse. Daugiau kaip pusė iš
vykėlių gyvena JAV, Hong 
Konge, Didžiojoje Britanijo
je ir Australijoje. Pastebėta, 
kad gyvenimą kitose valsty
bėse renkasi 21-25 m. jauni
mas; čia jie mokosi arba ke
liauja, susipažindami su kitos 
valstybės gyvenimu. Kitada
lis atvykėlių, įgijusių Kana
dos pilietybę ir išmokusių 
anglų kalbos, grįžta į savo 
gimtines. Į Taivaną, Hong 
Kong, neretai ir į Indiją vė
liau grįžta trečdalis visų išva
žiavusių. Kanadoje pagal pas
kutinio surašymo duomenis 
yra beveik 34 mln. gyventojų. 

SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
ATLEISTI DARBUOTOJAI 

Lietuvos valstybinis ra
dijas ir televizija (LRT) 
šiemet jau atleido 75 dar
buotojus ir panaikino dau
giau kaip 80 etatų. Tai su
daro maždaug 12% visų dar
buotojų. Tarp atleistųjų - 9 
darbuotojai, kurių darbo 
stažas LRT yra daugiau kaip 
40 metų, 17 darbuotojų -
daugiau kaip 30 metų. Pra
sidėjus sunkmečiui mažėjo 
ir LRT darbuotojų atlygini
mai - šiemet vidutiniškai 
daugiau kaip 20%. Naująjį 
sezoną buvo mažinami laidų 
biudžetai - vidutiniškai apie 
40%. Šių priemonių LRT 
ėmėsi mažėjant abiem fi
nansavimo šaltiniams - vals
tybė mažina biudžetą, dras
tiškai mažėja ir reklamos 
pajamos. Šiuo metu LRT 
transliuoja tris televizijos ir 
tris radijo kanalus, admi
nistruoja naujienų portalą. 
LRT yra Europos transliuo
tojų sąjungos narė, o jos biu
džetas yra vienas mažiausių 
tarp Europos visuomeninių 
transliuotojų. 

MOKESČIAI PAGAL 
PAJAMAS? 

BNS užsakymu rinkos 
tyrimų bendrovės RAIT at
likta apklausa rodo, kad di
džioji dalis šalies gyventojų 
pritaria progresinių mokes
čių įvedimui. Pusė apklaus
tųjų (52.7%) pritaria, kad 
didesniu pajamų mokesčiu 
būtų apmokestintos dides
nės nei 5,000 Lt "į rankas" 
gaunamos pajamos. 9.3% 
teigia, kad didesnis pajamų 
mokestis turėtų būti taiko
mos didesnėms kaip 7,500 
litų, 7.6% - didesnėms kaip 
10,000 Lt pajamoms. Tačiau 
progresiniams mokesčiams 
nepritaria 20.3% apklaus
tųjų - dažniausiai gaunan
tieji didesnes pajamas ( dau
giau kaip po 1,100 Lt vie
nam šeimos nariui). Žmo
nės su aukštuoju išsimoksli
nimu dažniau pritaria, kad 
didesniu mokesčiu būtų ap
mokestinamos didesnės nei 
7,500 Lt pajamos "į rankas", 
miestiečiai - didesnės nei 
10,000 Lt. RAIT spalio 8-19 
d.d. apklausė 1013 nuola
tinių Lietuvos gyventojų 
nuo 15 iki 74 metų amžiaus. 

PRASTA SVEIKATOS 
APSAUGA 

Lietuva - viena pras
čiausiai sveikatos apsaugos 
kokybę užtikrinančių šalių 
Europoje, rodo 2009 m. Eu
ropos šalių sveikatos apsau
gos kokybės rodiklis "Euro
Health Consumer Index 
2009". Kasmetiniame tyri
me Lietuva užima 29 vietą 
iš 33. Šalys buvo vertinamos 
šešiose kategorijose: pa
cientų teisių bei teikiamos 
jiems informacijos, e-svei
katos, gydymo rezultatų, lai
ko, kurį pacientai laukia iki 
gydymo pradžios, gydymo 
paslaugų pasiūlos ir farma-

cijos politikos. Daugiausia 
taškų Lietuva gavo už pa
cientų teises ir teikiamą 
jiems informaciją. Šioje ka
tegorijoje Lietuva surinko 
136 taškus iš 175 galimų. 
Tuo metu už farmacijos po
litiką Lietuva įvertinta pras
čiausiai. Vienas iš vertina
mų farmacinės politikos 
punktų buvo informacijos 
prieinamumas apie vaistus. 
Prastą Lietuvos įvertinimą 
galėjo lemti tai, kad tokia 
informacija nebuvo lengvai 
prieinama. Prasta padėtis 
gali dar pablogėti dėl finan
sų krizės. Pasaulio sveikatos 
organizacijos duomenimis, 
2009 m. pradžioje vidutinė 
gyvenimo trukmė Lietuvoje 
buvo 71 metai. Tuo tarpu 
Europos sąjungos (ES) vi
durkis siekia 79.1 metus. Vi
dutinė vyrų gyvenimo truk
mė Lietuvoje - 64.9 metai, 
o ES - 76. Europos šalių 
sveikatos apsaugos kokybės 
rodiklyje 2009 m. pirmąsias 
vietas dalinasi Olandija, Da
nija ir Islandija. Latvija už
ima 31 vietą, Estija-18. Per
nai Lietuva užėmė 24 vietą. 

EURO PARODA 
Lietuvos banko Kauno 

skyriuje spalio 29 d. atida
ryta paroda "Euras - mūsų 

valiuta". Atidaryme dalyva
vo Lietuvos banko valdybos 
pirm. Reinoldijus Šarkinas, 
finansų ministerė Ingrida 
Šimonytė, Europos komisi
jos (EK) atstovai. 2005 m. 
buvo pasirašytas Lietuvos ir 
EK Partnerystės susitarimas 
dėl visuomenės informavi
mo apie euro įvedimą. Eurų 
monetas su savo valstybine 
puse Lietuva išleis į apyvar
tą įvedusi eurą. Tai įvyks, 
kada valstybė atitiks nusta
tytus ekonominius ir teisi
nius suartėjimo (konvergen
cij os) kriterijus, sakė R. 
Šarkinas, pažymėdamas, 
kad kai kuriose svarbiose 
Lietuvos pasirengimo euro 
įvedimui srityse jau labai 
daug padaryta: dėl eurų mo
netų ir euro centų kaldinimo, 
grynųjų pinigų keitimo, pri
sijungimo prie euro siste
mos mokėjimo sistemos, 
vyksta euro informacinis 
vajus. 

''NUGAIĖIOJŲAKADEMUA'' 
Vyriausybė lapkričio 11 

d. pritarė Sveikatos apsau
gos ministerijos (SAM) siū
lymui steigti naują viešąją 
įstaigą - priklausomybės li
gomis sergančiųjų psicho
loginės - socialinės reabili
tacijos centrą "Nugalėtojų 
akademija". Pagal nutari
mą, SAM skiriama įstaigos 
steigėja ir savininke. Minis
terija tvirtina, kad "Nugalė
tojų akademija" reikalinga 
perimti priklausomybės li
gomis sergančiųjų psicho
loginės-socialinės reabilita
cijos darbą, kadangi šio dar
bo nebevykdys pertvarko
mas AIDS centras. RSJ 

===::==: LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----
Kuo. dr. Kęstučio Triinako 

pranešiinas Cicero lietuviains 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Cicero lietuvių dvasios va
das kun. dr. Kęstutis Trima
kas, grįžęs iš Lietuvos papasa
kojo apie savo mėnesį trukusį 
vizitą tėvynėje. Jis pranešė, 

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 
kalba apie Sibiro kankinės 
Adelės Dirsytės darbų reikš
mę lietuvių tautai .įos gimimo 
100 m. minėjime Siauliuose 
2009.IX.27 

kad palydėtuvėse gautus pini
gus (300 dol.) atidavė netur
tingiems Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune studen
tams. Tui padarė per Teologi
jos fakulteto Religinio auk
lėjimo katedros vedėją dr. Eu
genijų Danilevičių. Kelis iš 
sušelptų studentų gautus laiš
kus paskaitė. 

Rugsėjo 26-27 d.d. kun. 
dr. K. Trimakas buvo Šiaulių 
vyskupo Eugenijaus Bartulio 
svečias. Šeštadienį, rugsėjo 
26, jis dalyvavo vyskupijos jau
nimo dienos programoje, ves
damas pokalbį su jaunimu 
apie Sibiro kankinės Adelės 
Dirsytės uždegantį pavyzdį. 

Sekmadienį, rugsėjo 27, skaitė 
paskaitą visuomenei apie jos 
aukos reikšmę visai mūsų tau
tai. Spalio 4 d. Kelmėje skaitė 
paskaitą tikybos mokytojams 
bei visuomenei apie religinius 
išgyvenimus psichologiniu po
žiūriu. 

Kalbėtojas apžvelgė ir sa
vo darbų rezultatus iš ankstes
nių metų, kai kiekvieną rude
nį Lietuvoje praleisdavo po 
tris mėnesius, t.y. visą semest
rą dėstydamas Lietuvos uni
versitetuose ir kunigų ruoši
mo seminarijose. Jis sutiko 
nemažai savo buvusių stu
dentų, pasauliečių ir semina
ristų, kurie dabar yra mokyto
jai, klebonai, vikarai, ligoninių 
ar universitetų kapelionai, o 
vienas jų - Marijos radijo di
rektorius. Universitetuose yra 
tebenaudojama jo psichologi
jos knygų serija, o evangelinė 
poezija, sutelkta Ieškančiojo 
pėdsakuose, neretai girdima 
religiniuose renginiuose. 

Spalio 7 d. Lietuvos že
mės ūkio universiteto koply
čioje jis vedė dvasinės atgai
vos vakarą dėstytojams irstu
dentams; kartu su universi
tetų kapelionais atnašavo šv. 
Mišių auką, o susikaupimui 
buvo skaitoma jo evangelinė 
poezija iš Ieškančiojo pėdsakų. 

Beje, būdamas Lietuvoje, 
kunigas atidavė spausdinti 
naują poezijos rinkinį Jis man 
dovanojo būtį. Viešėdamas tė
vynėje, jis padarė nemažai įra
šų Marijos radijo programai, 
kuri girdima Lietuvoje bei 
užsienyje. Jo paliestos temos: 
Gyvybės kultūra, Religiniai iš
gyvenimai ir tikėjimas psicho
loginiu požiūriu, Adelė Dirsytė 
- Sibiro kankinė (100 metų 
nuo jos gimimo), Draugo 
dienraštis (100 m. nuo jo įsi
steigimo). 

Viešėdamas Vilniuje kun. 
dr. K. Trimakas susitiko su 
dabartine Draugo dienraščio 
šeštadieninio priedo Kultūra 
redaktore rašytoja Renata Še
relyte ir aptarė jos viešnagės 
programą Čikagoje šių metų 
Padėkos dienos savaitgalį: 
lapkričio 28 d., 4 v.p.p. - Jau
nimo centre ir lapkričio 29 d., 
12.30 v.p.p. - Lietuvių centre 
Lemonte. 

(Ntrs. J. Proscevičiaus) 

Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis su Adelės Dir~ės gimimo minėjimo programos atlikėjais: 
paskaitininku kun. dr. Kęstučiu A. Trimaku, Siaulių katalikių moterų draugijos choru ir 
kanklininkėmis 

London, ON 
MŪSŲ PARAPIJOS TA

RYBA ruošia ADVENTINES 
VAIŠES lapkričio 29, sekma
dienį. Vaišės bus po sekma
dienio Mišių Kristaus Kara
liaus ukrainiečių parapijos sa
lėje, 707 Nelson St. (prie Lans
downe ). 

KLB LONDONO APY
LINKĖS VALDYBA kviečia 
visus Londono apylinkės lie
tuvių bendruomenės narius į 
Lietuvių bendruomenės Lon
done įkūrimo 60 m. sukakties 
paminėjimą, kuris įvyks gruo
džio 13, sekmadienį, 12 val. 
"Mandarin" restorane, 387 
Wellington Rd., priešpiečių 
metu. 

LAPKRIČIO 22, sekma
dienį, Mišios bus aukojamos 
už a.a. Stanislovą Repšį (X 
metinės). Inf. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:_}~,~--tif--~~-\1}~· „(„j„~~~ 

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

(905) 333-5553 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

11)~~ 
DE ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 

,.. 115 Lakeshorc Road E. 104-3945 Doug Leavcn Blvd. 
Mississauga, ON L.5G 1E5 Mi issauga, O L.5 OA5 

~--~ www.watcrsidcdcnlal.ca www.9thlincdcntal.ca 



Albina Rašytinienė iš Montrealio atšventė savo 90 metų gimtadienį spalio 31 d., sūnų Stanley 
ir Joseph paruoštame pokylyje. Suėjo šeima, dukterėčios iš Massachussetts valstijos ir 
Montrealio, pažįstami iš Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų Ntr. L. Visockaitės-Poole 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS AUŠ

ROS VARTŲ šventovėje Mi
šios 9 v.r. Sekmadieniais 9 v.r. 
(votyna) ir 10.30 v.r. suma. St. 
Catharines Mišios 4v.p.p. Dėl 
išsamesnės informacijos skam
binti į kleboniją tel. 905 522-
5272. Aušros Vartų parapijos 
tinklalapis www.parapija.ca/ 

ADVENTO REKOLEKCI
JAS š.m. AV parapijoje ves 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teologijos fakulteto 
dėstytojas ir Kauno kunigų 
seminarijos studijų dekanas 
kun. Kęstutis Kėvalas. Adven
to rekolekcijų tvarka: gruo
džio 4, penktadienį, 5 v.p.p. 
klausomos išpažintys, 6 v.v. 
šv. Mišios už rekolekcijų daly
vius; gruodžio 5, šeštadienį, 8 
v.r. ir 5 v.p.p. klausomos išpa
žintys, 9 v.r. ir 6 v.v. šv. Mišios 
už rekolekcijų dalyvius; gruo
džio 6, sekmadienį, šv. Mišios 
įprasta tvarka, išpažintys 15 
min. prieš šv. Mišias. 

ST. CATHARINES reko
lekcijos prasidės gruodžio 6, 

sekmadienį, 1 v.p.p. su išpa
žinčių klausymu, po kurių bus 
šv. Mišios už rekolekcijų daly
vius. 

KINO VALANDĖLĖ vėl 
kviečia visus lapkričio 29, sek
madienį, po antrų šv. Mišių į 
etnografinio filmo Dzūkų lai
dojimo apeigos 2007 m. per
žiūrą. Režisierius R. Šarknic
kas, filmo trukmė 28 min. Inf. 

A.a. JUOZAS ANDRU
KAITIS mirė Hamiltone. Jo 
atminimui pagerbti ir reikš
dami užuojautą jo žmonai Te
resei, posiūniams Toniui, Jo
nui ir Juozui bei visiems gimi
naičiams Kanadoje ir Lietu
voje, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: po $20 - J. Gim
žauskas, Z. Čečkauskas, K.A. 
Žilvyčiai. JK 

St.Catharines,ON 
SVEIKINAM parapijietę 

Pauliną Skeivalienę, spalio 9 
dieną atšventusią 87 metų 
gimtadienį. 

JONAS KARALIŪNAS, 
apsuptas būrio draugų, daly
vaujant Hamiltono AV kleb. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 2.85% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

kun. Audriui Šarkai, OFM, ir 
diakonui Bernardui Belickui, 
OFM, atšventė 88 metų amžiaus 
sukaktį spalio 17 dieną "Man
darin" restorane. Vaišių ir 
gražių linkėjimų metu prie 
uždegtos žvakutės sugiedota 
Ilgiausių metų. Sveikinam ir 
Jiems abiems linkime Dievo 
globos ateičiai. 

A.a. ANTANAS KAZ
LAUSKAS, 86 metų, netikėtai 
per dvi savaites išsiskyrė su 
šiuo pasauliu trečiadienį, spa
lio 28, St. Catharines General 
ligoninėje. Labai liūdi jo ne
tekties po 64 metų vedybinio 
gyvenimo žmona Marija, jos 
sesuo Linda Sušinskas su šei
ma ir kiti giminės, draugai 
Montrealyje, Costa Rica ir 
Lietuvoje. Gyvenę Montrea
lyje, persikėlė į St. Catharines, 
kur buvo įsijungę į lietuvišką 
bendruomenę. Dažniausiai 
žiemodavo Floridoj. A.a. An
tano lankymas vyko "Butler" 
laidotuvių namuose spalio 30 
d. Spalio 31, 10 v.r. laidotuvių 
namų koplyčioje vyko laido
tuvių maldos, vestos kun. 
Shaffer, ir giminaičio atsi
sveikinimas. Palaidotas Mount 
Royal kapinėse Montrealyje. 
Žmonai Marijai ir giminėms 
gili užuojauta. SZ 

Draugui - 100 ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

- naujų prenumeratorių sto
ka, vis didėjančios, o ne mažė
jančios JAV pašto išlaidos, 
bendradarbių trūkumas, lie
tuviškai skaitančių ir rašančių 
mažėjimas, anglų kalbos įsi
galėjimas ir pan. Nors tikiu, 
kad dalį jų galima tikrai sėk
mingai ir gal net nelabai 
skausmingai išspręsti. Tai tu
rės atlikti Draugo leidėjai. 
Kalbant apie dienraščio turi
nį, norėčiau, kad jis taptų dar 
įvairesnis, kad dienraštyje bū
tų kuo daugiau originalių 
straipsnių, kad jame atsispin
dėtų visų lietuviškų telkinių ir 
organizacijų veikla. Būtų šau
nu suteikti žodį lietuvių jauni
mui, paįvairinti "Draugo lietu
viukų" skyrių, paskatinti žmo
nes dažniau pasisakyti jiems 
rūpimomis temomis, išsakyti 
savo nuomonę, analizuoti, 
kritikuoti. Pagyvėjimą jau ma
tau, norėčiau, kad jo būtų dar 
daugiau. 

- Dėkojame už pokalbį ir 
linkime nepavargti lietuviško 
žodžio puoselėjimo darbe. 

Kalbėjosi-
Ramūnė Jonaitienė 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Lietuvos vyčių 30-oji kuo
pa, veikianti Westfield, MA, 
rugsėjo 20 d. globojo Naujo
sios Anglijos apygardos vy
čių suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo šios organizacijos 
35 nariai. Suvažiavimas pra
dėtas Mišiomis, kurias atna
šavo kun. William H. Wallis 
Šv. Petro-Šv. Kazimiero šven
tovėje. Aukas nešė tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Vi
vian Rodgers, apygardos vy
čių pirmininkė, ir Bronė Viš
niauskas, kultūros komiteto 
pirmininkė. Fotografas iš 
Springfield arkivyskupijos 
filmavo pamaldas ir suvažia
vimą televizijos programai 
"Reel to Reel". Suvažiavi
mui vadovavo apygardos 
pirm. V. Rodgers. Keli valdy
bos nariai papasakojo apie 
lietuvių seselių vienuolių lie
pos mėnesį vykusią gegužinę 
Putnam, CT, taipgi Brockton 
seselių vienuolių Darbo die
nos gegužinę ir vyčių dalyva
vimą šiuose renginiuose. Sti
pendijų fondo atstovas Dave 
Boucher pranešė, kad pra
ėjusiais metais iš viso išduota 
4000 dol. stipendijų iš Svik
las-Tamulevich stipendijos 
fondo. Kitas pavasarinis 
Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių apygardos suvažiavi
mas įvyks ateinančių metų 
balandžio 25 d. Ansonia, CT. 

Denver, CO, veikia Lie
tuvių bendruomenė, kurios 
pirmininkas yra talentingas 
muzikas ir geras organizato
rius, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos narys 
Romas Zableckas. Jo ir LB 
apylinkės valdybos pastan
gomis veikia lituanistinė mo
kykla, tautinių šokių grupė 
"Rūta", leidžiamas informa
cinis laikraštis Žinys. Vyksta 
taipgi koncertai ir minėji
mai. Liepos 5 d., 12 val. Co
lorado lietuviai prie Latvių 
kultūros centro, pasipuošę 
tautiniais drabužiais ir su vė
liavomis, su visais lietuviais 
pasaulyje giedojo Lietuvos 
himną. Rugpjūčio 12 d. kar
tu su latviais paminėta "Bal
tijos kelio" 20 metų sukak
tis. Pabendrauta, pasidalinta 
atsineštiniais valgiais. LB 
pirmininkas R. Zableckas, 
ką tik buvo grįžęs iš Lietu
vos, parodė 3 filmus apie 
tautiečių trėmimą ir jų kan
čias Sibire. Taipgi buvo paro
dytas filmas Baltijos kelias. 

Suomija 
Šio rudens pradžioje Lie

tuvos ministeris pirmininkas 
Andrius Kubilius, lankyda
masis Suomijoje, Helsinkyje, 
susitiko su Lietuvių bend
ruomenės nariais. Be to, mi
nisteris pirmininkas atiden
gė memorialinę lentą ant na
mo, kuriame 1925-1940 me
tais buvo Lietuvos konsu
latas, vadovaujamas Lietu
vos garbės generalinio kon
sulo dr. Ragner Oller. Jis bu-

vo pasišventęs Lietuvos ir 
Suomijos santykių kūrėjas, 
garsinęs Lietuvos vardą ir 
tada, kai sovietams okupa
vus Lietuvą, šalies diploma
tinė atstovybė Helsinkyje 
buvo uždaryta. Ta proga Lie
tuvos premjeras A. Kubilius 
pažymėjo, kad R. Oller veikla 
ir šiandien liudija kaip politi
koje, tarptautiniuose santy
kiuose daug kas priklauso ne 
tik nuo stiprių institucijų, bet 
ir nuo žmonių nuoširdaus pasi
šventimo pasirinktai tarnybai. 

Lietuvių draugas Rag
ner Oller (1893-1966) iš pro
fesijos filologas, Helsinkio 
universitete apgynęs magist
ro laipsnį, vėliau pelnęs ir fi
losofijos daktaro laipsnį iš 
suomių literatūros istorijos. 
Darbavosi įvairiose srityse, 
parašė 20 grožinės literatū
ros kūrinių. Didesnę savo gy
venimo dalį paskyrė Lietu
vai. Jį šiam darbui paskatino 
lietuvių rašytojas Ignas Šei
nius, tuo metu buvęs Lietuvos 
atstovu Suomijoje. R. Oller ir 
jo žmona artimai bendravo su 
lietuviais, gyvenančiais Suo
mijoje. Jų namuose gimė su
manymas įsteigti Suomijos
Lietuvos draugiją, kurios pir
mininkas buvo nuoširdus lietu
vių draugas prof. A.R. Niemi. 

Estija 
Europos lietuvių jauni

mo sąskrydis šią vasarą vyko 
Estijoje. Pirmas susitikimas 
buvo Saremos saloje. Pirma 
diena buvo skirta apsiprasti, 
pažinti naują aplinką. Vaka
re dalyviai klausėsi Jono 
Baltoko ir Jono Bagdonavi
čiaus poezijos. Taipgi čia vy
ko ir Europos lietuvių jauni
mo sąjungų pranešimai. Po 
dviejų dienų stovyklaujantis 
jaunimas persikėlė į krašto 
sostinę Taliną. Popietės reng
tos prie jūros, o orientaciniai 
žaidimai Talino senamies
tyje. Gėrėtasi estiška virtuve. 
Vyko ir diskusijos, kaip su
stiprinti jaunimo veiklą. Pa
syvumas, apatija, abejingu
mas visuomeninei veiklai ir 
yra pagrindinė grėsmė lietu
viškai veiklai. Mažiausiai šią 
bėdą jaučia Britanijos lie
tuvių jaunimas, kur vis at
vyksta naujų lietuviškų jėgų. 
Cia veiklių narių skaičius yra 
pakankamai didelis. Taipgi 
svarstyta ir pati opiausia 
problema - lėšos. Buvo nu
tarta steigti užsienio lietuvių 
organizaciją Lietuvoje, nors 
abejojama, ar tokia organi
zacija bus naudinga ir ar vyk
dys pagrindinius užmojus. 
Buvo susitikta su Estijos in
tegracijos fondo atstovu Silves 
Pramann, kuris papasakojo 
apie Estijos tautinių mažumų 
būklę ir valstybės pažiūras. 
Estijoje vyksta tautinės pri
klausomybės ginčai, kurie ne
gęsta Estijai įstojus į Europos 
sąjungą ir įvykdžius švietimo 
reformą. Kitas Europos lietu
vių sąskrydis vyks 2010 me
tais Lietuvoje. JA 
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Svarbūs įvykiai Siaulių universiteto bibliotekoje 
2008 m. pabaiga buvo 

svarbi Šiaulių universitetui ir 
jo bibliotekai. Atnaujintame 
Universiteto pastate 2008 m. 
lapkričio 27 d. atidaryta Šiau
lių universiteto biblioteka. 
Europos sąjungos Struktūri
nių fondų lėšomis atnaujintas 
pirmasis Universiteto pasta
tas Vytauto g. 84. Skaityto
jams galime priminti, kad pir
moji aukštoji mokykla ir jos 
biblioteka Siauliuose įkurta 
1948 m. (1939 m. pastate). Su
prantama, kad po 11-ojo Pa
saulinio karo sovietmečiu 
įkurta aukštoji mokykla nepa
veldėjo jokių Šiaulių kraštui 
ir Lietuvos istorijai svarbių 
leidinių, dokumentų ir pan. 

draugai, gausi Šiaulių miesto 
bendruomenė. Ypatingos šven
tės proga Šiaulių universiteto 
biblioteką sveikino ir Vytautui 
Šliūpui dėkojo už dovanotą 
archyvą Šiaulių apskrities vir
šininkas Rimundas Domar
kas, buvęs Šiaulių universiteto 
rektorius prof. Vincas Lauru
tis Gis ir pasirašė su Vytautu 
Šliūpu bendradarbiavimo su
tarti), prorektorius prof. Do
na tas Jurgaitis. Pranešimus 
skaitė istorikas Simonas Strel
covas, kuris priminė dr. Jono 
Šliūpo indėlį lietuvių tauti
niam sąjūdžiui ir jo palikimo 
vertę bei Literatūros istorijos 
ir teorijos katedros vedėja 

- - - -

Jau šešis dešimtmečius 
skaičiuojanti Šiaulių universi
teto biblioteka ne tik atsinau
jino, išsiplėtė, įdiegė naujas 
informacines technologijas, 
pakeitė savo struktūrą, bet ir 
labai praturtėjo. Praėjus 
dviems mėnesiams po atida
rymo sulaukėme pirmosios 
Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyvo siuntos. Daugiau kaip 
į 200 dėžių (sveriančių 3 to
nas) supakuotą archyvą at
siuntė dr. Jono Šliūpo sūnus 
inžinierius Vytautas Jonas 
Šliūpas. 

Inž. Vytautas Šliūpas, P.E., ir Šiaulių univ. bibliotekos direk
torė Loreta Burbaitė atidengia aušrininko dr. Jono Šliūpo 
gintarinę mozaiką 

Šiaulių univ. prorektorius 
prof. Donatas Jurgaitis ir inž. 
Vytautas Šliūpas, P.E., per
kerpa kaspiną prie jėjimo j 
Archyvo kambarį 

Dar 2005 m. spalį Vytau
tas J. Šliūpas nusprendė dova
noti archyvą Šiaulių universi
teto bibliotekai ir su Univer
sitetu pasirašė bendradarbia
vimo sutartį. Remiantis sutar
timi, Šiaulių universitetas įsi
pareigojo skirti patalpas, sau
goti, tvarkyti ir garantuoti pri
einamumą juo naudotis ne tik 
Universiteto bendruomenei, 
bet ir visiems besidomintiems. 
Gautas fondas buvo sudėtas 
jam skirtose lentynose dar iki 
archyvo atidarymo. 

Vytautas ir Vanda Šliūpai su buvusiu Šiaulių univ. rektorium 
prof. dr. Vincu Lauručiu ir vyr. bibliotekininke Gražina Au
giene po atidarymo arbatėlės metu 

Aušrininko dr. Jono Šliū
po archyvo atidarymas, kuris 
įvyko š.m. birželio 12 d., buvo 
organizuotas kaip šventinė 
jauki "mini" konferencija, ku
rioje dalyvavo Vytautas J. 
Šliūpas su žmona Vanda, iš 
Australijos atvykę jų šeimos 

Garbės svečių knygoje pasira
šo Gražbilė Venclauskaitė, 
Šiaulių veikėja, pati pažino
jusi dr. Joną Sliūpą 

doc. dr. Džiuljeta Maskuliū
nienė, kuri priminė Jono Šliū
po darbų svarbą literatūrai ir 
kultūrai. Atidarymo konfe
rencijoje dalyvavo daugiau 
kaip šimtas žmonių - Šiaulių 
universiteto dėstytojai, stu
dentai ir darbuotojai, miestie
čiai, Auksučių eksperimenti
nio ūkio nariai ir draugai; bu
vo daug sveikinimų, gėlių ir 
linkėjimų. Garbingi svečiai 
pasirašė svečių knygoje. 

O širdyse dar ne ruduo ... 
Po vieno koncerto - kitas 

Turonto lietuvių pensininkų klubo choras "Daina" Anapilio sodybos scenoje XXXVI Kanados 
lietuvių dienų baigiamajame koncerte 

Pasibaigė XXXVl-osios Anapilio sodyboje. Pelnyto tą prasmę.„). Tu.čiau šventės 
Kanados lietuvių dienos, bet pasisekimo sulaukė ir čia da- vedėja, žymi lietuvių aktorė ir 
mūsų širdyse dar negęsta tas lyvavęs TLPK choras "Dai- dainininkė Nijolė Narmontai
džiaugsmas, pakilimas ir aist- na". (Deja, žodelį "klubo" tė emocingai pastebėjo, kad 
ra. Didžiausias šventės trium- daugelis dažnokai pamiršta ir šiam chorui tiktų pavadini
fas - baigiamasis koncertas choro pavadinimas įgauna ki- mas - jaunatviškas choras 

Aušrininko dr. Jono Šliū
eo archyvo fondo atidarymo 
Siaulių universiteto bibliote
koj e proga Vytautas Šliūpas 
padovanojo vertingą gintarinį 
tėvo portretą-mozaiką (palan
giškis dail. J. Liukaitis), kuris 
nuo šiol puoš archyvo patal
pas, o šventinės konferencijos 
metu prof. Vytenis Rimkus 
eadovanojo tris rodinius: J. 
Sliūpo knygą su jo paties de
dikacija ir dvi originalias 

"Daina" „. Ir klaidos, kaip ne
bū ta, - choristai liko paten
kinti jos įvertinimu ir žiūrovų 
plojimais. 

Manau, nereikės kitų pa
gyrimo žodžių šventės organi
zatoriams, kaip ilgametės mū
sų choristės Sofijos Dilkienės 
pasisakymas: "Man ne gėda 
pasakyti, kad esu Kanados lie
tuvė, - šitiek nuostabių chorų, 
tiek gražių šokėjų, mažyčių 
dainininkų, muzikantų! Rei
kia tik didžiuotis! Tukios šven
tės Toronte dar nebuvo!" 

Ir lyg atsiliepdamas į ak
torės Nijolės žodžius, choras 
"Daina" jau po trijų dienų, 
spalio 14 d., koncertavo Tu
ronto "Vilniaus rūmų" menė
j e. Atrodo, kaip nebūta ilgų 
repeticijų, ano koncerto - vėl 

visi žvalūs, pasitempę, links
mi. Koncerto repertuaras, 

Šiaulių gimnazijos 1923-1924 
m. laidų fotografijas, kuriose 
įamžintas tuo metu gimna
zijoje mokytojavęs dr. Jonas 
Šliūpas. Atidarymas sulaukė 
gausaus spaudos ir televizijos 
žurnalistų dėmesio. 

Šiuo metu Archyve turi
me dr. J. Šliūpo parašytų, re
daguotų ar jo verstų knygų, 
straipsnių, nuotraukų, doku
mentų bei laiškų rinkinių, jo 
šeimos narių dokumentų ir 
laiškų__ rinkinių iš asmeninės 
dr. J. Sliūpo bibliotekos, kny
gų ir straipsnių apie dr. J. Šliū
pą originalų ir kopijų. Archy
vas dovanojo periodinių leidi
nių, išleistų 1885-2007 metais, 
2300 knygų lietuvių, anglų ir 
vokiečių kalbomis, žinomų 
žmonių asmeninių archyvinių 
dokumentų, pvz. Vytauto Be
liaj aus, Alfonso Braziulio, 
Aleksandro Dapšio, Jono 
Dainausko, Aleksandro Mer
kelio, K. Račkausko-Vairo, 
Jono Valaičio, Leono Valiuko, 
Vandos Sruogienės ir kitų. 

Gautoji fondo dalis buvo 
išstatyta trijose bibliotekos 
parodose ir susilaukė didelio 
skaitytojų susidomėjimo dar 
prieš Archyvo atidarymą. 
Siaulių universiteto Humani
tarinių mokslų fakulteto dės
tytojai lituanistai jau pateikė 
studentams kursinių ir baka
laurinių darbų temas, susiju
sias su gautais Archyvo doku
mentais. Kasdien sulaukiame 
nemažo lankytojų skaičiaus 
Archyve, nes domina ir kiti 
ten esantys dokumentai, pvz. 
periodiniai leidiniai Karys, 
Skautzt aidas ir kiti spaudiniai, 
kurių Siaulių universiteto bib
lioteka neturėjo. Esame tikri, 
kad Archyvas susilauks ne vie
no mokslinio darbo ir gausaus 
besidominančių rato. 

Dėkojame Vytautui Šliū
pui ir jo šeimai už vertingą 
dovaną Universiteto bibliote
kai ir laukiame kitų Archyvo 
dokumentų ir spaudinių. 

Loreta Burbaitė, 
Šiaulių universiteto 

bibliotekos direktorė 

kaip visada kruopščiai sude
rintas vadovės Lilijos Turūtai
tės, visai atitiko žiūrovų porei
kius. Metinė šventė - tai gė
rio, grožio, džiaugsmo visu
ma. Neveltui svečių pasveiki
nimui parinkau Vytauto Ma
černio Rudens sonetus: 
Pasipuošę lapais ąžuolų, l drau
gai l švęskit rudeninę šventę l 
Jei gyvenimas toks trumpas, l 
tai linksmai reikia jis gyventi. /Jei 
šešėliai tudeniop ilgėja l Ir džiau/!Į
mai praeina, l Apie saulę, va
sarą ir meilę l Tebūnie graži,au
sios dainos! 

Ir dainos tikrai skambėjo 
ir visi buvo linksmi. Į jaunys
tės prisiminimus visus nuvedė 
Vidos Baltrušaitienės ir Justi
no Laurinavičiaus duetas Lie
tutis. 

Nukelta j 9-tą psl. 



Muzikos popietė 

Virš~j~: ~~lių p~okštės. įteikiamos ~oncerto organizatorei A. ŠarP)'tei ir kitiems atlikėjams; 
apaCIOJe 1s k. - soka Alma Loboda 1r koncertuoja smuikininkė A. Sarpytė ir L. Motiejūnaitė
O'Sullivan 

Toronto Lietuvių Namuose spalio 25 dieną 
įvyko koncertas "Pažink muziką - pažinsi 
gyvenimą". Gedimino menėje susirinkusiems 
klausytojams įvairią programą parengė smui
kininkė Audronė Šarpytė ir jos kviesti atlikė
jai. Vakaro pradžioje buvo perskaitytos kun. 
dr. Georgius Farah poetinės mintys apie mu
ziką ir gyvenimą. Programoje dalyvavo vargo
nininkė, dainininkė Laima Motiejūnaitė-

O'Sullivan, Richmond Hill šv.Luko šventovės 
muzikos vadovė (šiame koncerte - pianinas, 
vokalas). Jaunutė baleto šokėja Alina Loboda 
atliko grakštų šokį, parengtą pasitinkant savo 
šešioliktąjį gimtadienį. Klausytojai už įvairią 
ir nuotaikingą programą padėkojo plojimais ir 
gėlėmis. V. Bijūnaitė, Lietuvių Namų kultūros 

komisijos renginių koordinatorė 
(Ntrs. V. Bijūnaitės) 

O širdyse dar ne ruduo ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Nuostabaus tembro bal
sai palietė kiekvieno širdį ir 
jausmus. Net nesitikėjau tokio 
pasisekimo, šiai metinei šven
tei parinkdama ištraukas iš 
žymaus XX š. pradžios biržie
čių poeto Stanislovo Dagilio 
poemos Joninės Parovėjos kar
čiamoj. Tai kas, kad ne tas me
tų laikas, bet visiems buvo la
bai smagu išgirsti kaip links
minosi jaunimas tais laikais 
Lietuvos kaime, o daugeliui 
žiūrovų ne tik išgirsti, bet ir 
prisiminti tas jaunystės die
nas, kupinas džiaugsmo, ener
gijos ir svajonių ten - Lietu
voje ... 

Bene pats didžiausias pa
gyrimas buvo šios vakaronės 
svečio, daktaro Jono Yčo žo
džiai: "Laimute, Tu mane pra
virkdei ... " Poetas S. Dagilis 
buvo tikras jo dėdė, o poemo
j e minimos vietovės, pavar
dės, netgi biržietiški žodžiai 
Jonui tokie artimi ir brangūs. 

Tarsi pratęsiant linksmų 
jaunatviškų dienų prisimini
mus skambėjo mūsų kvarteto 
Danutės Burokienės, Valenti
no Poškaičio, Vytauto ir Vla
dės Strimaičių atliekama dai
na Kai ateis vakarai. 

O solistas Vytautas Maša
las ir choro "Daina" vyrai ve
dė mus rudeniškais takais. 
Neveltui choro vadovė Lilija 

šio koncerto pradžiai ir pa
baigai parinko dainos Mūsų 
dienos kaip šventė priedainį. 
"Mes visi susikūrėme gražią 
šventę ir drąsiai galiu sakyti 
nei choristų, nei žiūrovų šir
dyse dar ne ruduo". 

Prie šventiškų stalų netilo 
šurmulys, dainos, juokas, visus 
linksmino Laimutė Mačionie
nė, vesdama loteriją. Bet kaip 
smagu, kad mūsų žiūrovai su 
savimi išsinešė dalelę gėrio, 
šilumos ir džiaugsmo, o cho
ristus džiugino abipusis supra
timas, plojimai ir TLPK valdy
bos pirmininko Alfonso Als
bergo padėka ir rudeninės gė
lės. Laimutė Šimukėnienė, 

Mississauga 

Ar pastebėjote, kad ... • Kad žemė sukasi, pirmieji pastebėjo 
lenkų mokslininkas Kopernikas ir girtuokliai. 

• Kai žmonės pradeda senti, ima važinėti 
dviračiu, o jų vaikai važinėja jų automobiliais. 

• Žmona namuose ne visuomet yra virši
ninkė, kartais ja būna ir jos motina. 

(Iš to paties vardo knygos) 

• Grojant moderniąją muziką, nereikia 
bijoti suklysti, nes vis tiek niekas klaidos ne
pastebės. 

• Kai operos solistui duriama peiliu į krū
tinę, jis ima dainuoti. 

• Pati įdomiausia knyga yra taupomoji 
knygelė. 

• Kai kurie žmonės niekuomet nieko blo
go nekalba apie kitus, nes be paliovos kalba 
apie save. 

Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Pirmoji Europos Są

jungos (ES) literatūros pre
mija paskirta dvylikai Euro
pos autorių, tarp jų ir lietu
~ių rašytojai Laurai Sintijai 
Cerniauskaitei už romaną 
Kvėpavimas į marmurą. Pre
mijos vertė 5,000 eurų ir pa
žadai laimėjusiųjų kūrinius 
išversti į kitas kalbas. Kiti 
laimėtojai: austras Paulus 
Hochgatterer, kroatė Mila 
Pavicevič, prancūzė Emma
nuelle Pagano, vengrė Szecsi 
N oemi, airė Karen Gillece, 
italas Daniele Del Giudice, 
norvegas Carl Frode Tiller, 
lenkas Jacek Dukaj, portu
galė Dulce Maria Cordoso, 
slovakas Pavol Rankov ir 
švedė Helena Henschen. 
Premijos buvo įteiktos Briu
selyje rugsėjo 28 d. 

Lietuvos kino šimtmetis 
minimas lapkričio 5 d. atida
rytoje parodoje "Lietuvos 
kinas 1909-2009" Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino mu
ziejuje. Parodoje pristatomi 
reikšmingiausi lietuviški fil
mai ir jų kūrėjai, XX š. pra
džios kino technika, žymiau
sių dailininkų (Viktorijos 
Bimbaitės, Irenos Vabalie
nės, Filomenos Linčiūtės
Vaitiekūnienės, Dalios Ma
taitienės, Gražinos Remei
kaitės, Jurgitos Petrulytės) 
sukurti kostiumai, plakatai 
(dailininkų Raimundo Sli
žio, Gintaro Gesevičiaus, 
Stasio Eidringevičiaus, Jo
kūbo Jacovskio) ir animacija 
(pirmojo 1964 m. Zenono 
Tarakevičiaus sukurto lietu
viškojo animacinio filmo Vil
kas ir siuvėjas išlikusieji pieši
niai ir kt. animacijos rodiniai). 

Parodos metu rodomos 
to meto kino operatorių nu
filmuotos prieškario kroni
kos, taip pat kiekvieną sa
vaitę keičiama filmų prog
rama ir rodomi įvairiais laiko
tarpiais sukurti Roberto Ver
bos, Henriko Šablevičiaus, 
Dianos ir Kornelijaus Matu
zevičių, Andriaus Stonio, 
Arūno Matelio, Rimtauto 
Šilinio, Vytauto Damaševi
čiaus ir Juozo Matonio, Ge
dimino Skvarnavičiaus, Juli
jos ir Rimanto Gruodžių, 
Giedrės Beinoriūtės, Agnės 
Marcinkevičiūtės, Janinos La
pinskaitės ir kitų režisierių 
dokumentiniai filmai ir nau
jausi vaidybiniai filmai. 

Vienintelis Lietuvoje "ke
liaujantis" festivalis "Muzi
kos ruduo" lapkričio 5 dieną 
pradėjo savo kelionę po vie
nuolika Lietuvos miestų ir 
miestelių (Alytų, Anykščius, 
:ęiržus, Dusetas, Kernavę, 
Sirvintas, Klaipėdą, Rokiškį, 
Palomenę, Rumšiškes ir Žiež
marius) ir Karaliaučių bei 
Varšuvą. Iki gruodžio 14 die
nos bus surengta 19 koncer
tų. Pasak meno vadovo Ro
berto Bliškevičiaus, festiva
lio misija - supažindinti su 
šiuolaikine ir klasikine muzi
ka miestų ir miestelių žmo
nes. Festivalio muzikai atliks 
net dvidešimties lietuvių kom-

pozitorių kūrinius, gretinda
mi juos su klasikine kamerine 
muzika. 

Nerašyta festivalio tai
syklė - tai koncertų progra
mų įvairovė, kuriose nuo 
muzikos garsais palydimų 
sekamų liaudies pasakų iki 
naujausių muzikos kūrinių, 
šiandienos užsienio kompo
zitorių kūrinių ir pavyzdžių 
iš kamerinės muzikos istori
jos lobyno. Šiemet festivaly
je koncertuos smuikininko 
Dainiaus ir pianisto Aido 
Puodžiukų duetas, Armonų 
trio, neseniai susibūrę "Bas
so trio", styginių kvartetas 
"Chordos", Baltijos gitarų 
kvartetas, Kristupo medinių 
pučiamųjų kvintetas, seserų 
Daunyčių ansamblis "Reg
num musicale", pianistė Švie
s ė Čepliauskaitė, daininin
kai Skaidra Jančaitė ir Stei
nas Skjervoldas. 

Atnaujintame XVIII š. 
Vygrių vienuolyne, Lenkijoje 
netoli Lietuvos sienos, nuo 
rugsėjo 29 iki spalio 4 dienos 
skambėjo šiuolaikinių Lie
tuvos kūrėjų muzika. Lietu
viškos muzikos festivalyje, 
trečiame iš keturių "Naujo
sios muzikos pusiasalio" 
renginių, skambėjo viduri
niosios kartos kūrėjų Ryčio 
Mažulio ir Ričardo Kabelio, 
taip pat ir įdomiausių jauno
sios kartos atstovų elektroni
nės, audiovizualinės, kame
rinės ir vokalinės kompozici
jos. Daugelis jų jau buvo at
liktos šiuolaikinės muzikos 
festivaliuose Amerikoje ir 
Europoje, tačiau Lenkijoje 
jos buvo iki šiol nežinomos. 

Ypatingo dėmesio festiva
lyje sulaukė specialiai šiam 
renginiui parašytų Ričardo 
Kabelio, Vytauto V, Jurgu
čio, Artum Bumšteino ir 
Egidijos Medekšaitės kūri
nių premjeros. Tarp festiva
lio atlikėjų buvo "Chordos" 
styginių kvartetas, dainininkė 
Skaidra J ančaitė, akordeo
nininkas Danielius Rozovas, 
perkusininkas Saulius Ast
rauskas ir su lietuviais muzi
kais glaudžiai bendradarbiau
jantis britų violončelės vir
tuozas Anton Lukoszevieze. 

Festivalyje vyko ir semi
narai. Klasikinių grafinių 
partitūrų interpretacijas ve
dė A. Lukoszevieze. Vieną 
iš seminarų vedė svečias len
kų kompozitorius Pawel My
kietyn, kurio muzika stilistiš
kai artima jaunųjų lietuvių 
kompozitorių bandymams. 
Kitus seminarus rengė lietu
viai kompozitoriai Antanas 
Jasenka ir Vytautas V. Jurgu
tis. Diskusijose, paskaitose 
ir seminaruose buvo nagri
nėjamos įvairios šiuolaiki
nės ir elektroninės muzikos 
temos: minimalistinės este
tikos gyvybingumas, mikro
toninių dermių potencialas 
bei eksperimentinės muzi
kos renesansas sandūroje su 
filharmonine bei alternaty
viąja tradicija. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų ... „ ....... „ .... 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 

180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

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

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.5 0% 
4 metų .............................. 1.75% 
S 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 ................................ 1.9 0% 
3metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
Smetų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kin1antis............. 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% 

S metų .............................. 3.2 5% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G 1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Da rbo 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 
Sekmadienia is 9:00-12:30 

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

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

Nekilnojamo turto paskolas 

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

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

•Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo t urto 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 - Alg is Simonavičius 

Vice-pirmininkas - Vyta utas Bire ta 
Sekre torius - Marius Rusinas 
Iždininkė - Julija Ada monis-Da na itis 
Narys - Jurgis Vala itis 

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., Ortho. Dip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

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

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Norviliškių pilis, apie 100 metrų nuo Gudijos Ntr. Pr. Stripinio 

Globalizmo agentai? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

O kur kitur, jei ne JTO geriausia pasi
mokyti "demokratijos". Tun Niujorke gausu 
JTO "demokratijos" steigėjų. Paimkime, 
kad ir dar vieną to amato žvaigždę - Vene
zuelos ("amžiną"?) prezidentą, Putino ir 
Batistas bičiulį - Chavez. Jis, atsistojęs ant 
naftos statinės, visaip išdergė amerikiečius 
ir Ameriką. Net JAV prezidentą Bushą pava
dino velniu. Ir štai, visokių spalvų globalistų 
kūrinys - JTO suteikia jam pasaulinės gar
bės tribūną ir dar plačiau pasireikšti prieš 
JAV chuliganiškoje diplomatijoje. Ir kur? O 
gi JAV teritorijoje. O kur dar visa gauja Af
rikos "amžinų imperatorių", vadų, vadukų ir 
įvairių spalvų tironų, mitusių ir dar mintan
čių Vakarų, daugiausia - JAV, pagalbos pyra
gais? Tučiau JTO šešėlyje labiausiai apgailė
tini yra JAV mokesčių mokėtojai ir ištikimi 
piliečiai apskritai. Jie laiku nebojo išminčių 
įspėjimų: "Jei, pamatęs blogį neisi jo su
naikinti, jis ateis ir sunaikins tave". Todėl 

JAV vyriausybėje pamažu įsitvirtino globa
lizmo agentai ir vykdo priešvalstybinę, prieš
tautinę, priešreliginę, JAV suverenitetą 
naikinančią politiką. Thi įsidėmėtina ypač 
mažesnių tautų patriotams. Mažas tautas, 
jei jos nesipriešina jų sunaikinimui, lengviau 
nužudyti, pagal Stalino receptą: "Jei mums 
pavyks panaikinti bent vienos kartos pat
riotizmą ir pasididžiavimą sava tauta, bu
sime nužudę tautą". 

Tačiau mažoms tautoms, kurių yra dau
guma, lengviau susitelkti kovai už išlikimą, 
naudojant Stalino įspėjimą. Joms lengviau 
žinoti apie savų vadų patikimumą ir susi
telkti patriotizmo ir pasididžiavimo kėlimo 
visokio amžiaus tautiečių tarpe. 

Prisiminkime ir kun. Stasio Ylos įspė
jimą 1950-siais metais: "Kas liaujasi kovojęs 
- miršta". Kartojau, kartoju ir kartosiu: ko
vokime už mūsų garbingos tautos išlikimą. 
Nemirkim.e! Netapkime gyvais lavonais! Be 
pasišventimo, be pasiaukojimo nėra kovos 
už tėvynę Lietuvą. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis -.tevzib.com laukiajū.sų apsilankymo. Jame rasite nauding08 
informacijos apie prenumeratas, skelbimus ir pan. Taip pat galėsite pasiskaityti šios savaiUs numerio 15 ir 
16 psl. Kvie&une siqsti savo pastabas elektroniniu paštu - teyzib@roeers.com 



Pirmoji XIX JAV LB Tarybos sesija 

JAV LB XVIII Tarybos prezidiumas, sudarytas iš Los Angeles 
(CA) apylinkią: (iš kairės) prezidiumo pirmininke buvo iš
rinkta Danguolė Navickienė, sekretorius Jurgis Joga ir Viole
ta Gedgaudienė 

Suruoštame susipažinimo vakare svečius linksmino JAV LB 
Colorado apylinkės Valdybos pirmininko suburti "Kolorado 
vabalai", o prie vietinių lietuvių dueto netrukus prisijungė ir 
puikų balsą turintys Lemonto (IL) LB apylinkės vadovas Ri
mantas Dirvonis bei gerai žinomas įvairių Bostono (MA) lie
tuviškų organizacijų veikėjas Romas Veitas 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

MITH MONUMENT CO. LT 
(nuo 1919 metų) 

• Gaminame paminklus. bronzines 
plokštes. atminimo lenteles. 

• Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

• Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

• Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

Rugsėjo 25-ąją visus susirin
kusius "Marriott" viešbučio 
konferencijų salėje JAV Lie
tuvių bendruomenės XIX Ta
rybos atstovus bei apylinkią 
ir apygardų, Krašto valdybos 
atstovus, suvažiavimo svečius 
pasveikino vietinis LB pirmi
ninkas Romualdas Zableckas 

Nuo penktadienio rytme
čio iki sekmadienio popietės 
paskutinį rugsėjo mėnesio sa
vaitgalį Colorado sostinės 
Denver "Marriott" viešbutyje 
vyko šį pavasarį naujai išrink.
tos JAV Lletuvių bendruome
nės tarybos sesija. Suvažiavo 
atstovai iš įvairių Amerikos 
lietuvių telkinių, atstovavę sa
vo LB apylinkėms ir apygar
doms. Daugelį pranešimų įdė
miai išklausę pareigūnai pri
ėmė eilę rezoliucijų visuome
ninių, organizacinių, įstatų, 

socialinių, kultūros, švietimo, 
religinių, jaunimo ir sporto 
reikalų srityje, išsirink.o naujo
sios Thrybos prezidiumą ir 
perrinko JAV LB krašto val
dybos pirmininką. 

Laurynas R. Misevičius 

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

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

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keli.altjantiems į užsienį ir 
at\ly.kstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulia§lus 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

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

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

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

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

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

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

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

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJI 1.05% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0 - $4, 999. 99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00- $24,999.99 0.150% 
$25,000.00- $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 1.25% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.25% 
l metų iškeičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.75% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 dienų 
90- 179 dienų 
180- 269 dienų 

•------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 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 TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintomųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų polūkonų 
l metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 melų 
3 melų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 melų 
pagal pareikalavimą 

t--------------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 pateikt i nuošimčiai gali 
būti keičiami be jspėjimo 

M:H 
PARAMA 

w ww.parama.c a 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Trec 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šešt 9-1 
1573 Bloor W 4 l 6·532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

LEDAS AEFRIGERATION 

AIR CONDITIONINO a. HEATINO 

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" Balti

jos krepšinio lygoje (BBL) iš
kovojo 7-tą pergalę iš eilės. 
Kauniečiai savo aikštėje po 
atkaklios kovos 82:78 įveikė 
Latvijos čempionę Ventspilio 
"Ventspils" komandą. 

• Svedijos sostinėje 2009-
2010 metų sezono trečiajame 
pasaulio plaukimo taurės var
žybų rate trumpame (25 m il
gio) baseine Vytautas Janu
šaitis vėl pagerino Lietuvos 
rekordą 100 m vyrų komplek
sinio plaukimo rungtyje, ta
čiau užėmė penktą vietą. 

Baigmėje Lietuvos plaukikas 
nuotolį įveikė per 52.61 se
kundės ir net 0.54 sekundės 
pagerino vos pusdienį pačiam 
priklausiusį rekordą. Rung
ties nugalėtoju tapo G. Zand
berg (51.77 sek.) iš Pietų Afri
kos respublikos. 

• JAV pilietei šokėjai ant 
ledo Katherine Copely Lietu
vos pilietybė išimties tvarka 
nebus suteikta. Taip nuspren
dė prezidentė Dalia Grybaus
kaitė, atsižvelgusi į galiojan
čius teisės aktus, Pilietybės 
komisijos rekomendacijas bei 
įvertinusi visas aplinkybes ir 
pateiktus dokumentus. Tai 
reiškia, kad 2010 m. Vanku
verio žiemos olimpinėse žai
dynėse lietuvio Deivido Stag
niūno ir amerikietės K. Cope
ly pora nešoks. 

• Vilniaus Šv. Petro ir Po
vilo šventovėje aukso žiedus 
sumainė garsūs šalies penkia
kovininkai Andrejus Zadnep
rovskis ir Laura Asadauskaitė. 

• Vokietijoje tryliktą kar
tą surengtame 450-ies dalyvių 
atvirajame Bavarijos šachma
tų čempionate Eduardas Ro
zen talis (ELO koeficientas 
2603) surinko 7 taškus ir už
ėmė šeštą vietą. 

• Graikijoje vykusiame 
pasaulio sambo čempionate, 
kuriame varžėsi daugiau nei 
300 sportininkų iš 43 šalių, 
puikiai kovinio sambo rungty
je pasirodė Lietuvos rinktinė. 
Rungties, kurioje leidžiama 
smūgių rankomis ir kovomis 
bei smaugimo veiksmų tech
nika, svorio grupėje iki 68 kg 
pasaulio čempionu tapo Vie
šoj o saugumo tarnybos prie 
VRM pareigūnas vilnietis 
Sergejus Grečicha. Svorio 
grupėje iki 62 kg vilnietis Ar
temijus Sitenkovas laimėjo si
dabro medalį. Pagirtinai ko
voj o kitas Viešojo saugumo 
tarnybos prie VRM pareigū
nas Viktoras Tamoševičius, 
dvikovoje dėl bronzos meda
lio skausmingu veiksmu nu
galėjo bulgarą. Sunkiasvorių 

varžybose šiaulietis Tadas 
Rimkevičius kovoje dėl bron
zos skausmingu veiksmu pri
vertė pasiduoti uzbeką. VP 

<~l . TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffdiated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O SKAU MAl 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PTR TŲ DEFORMACTJO 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI U IRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI 

)Jlo VI TINE NEJAUTRA IR 

HIRURGIN!S GYDYMA 

.... S JORŲ P DŲ PRI ŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISE O 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 

IR EIS OS S TRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAI YMA ORTOPEDINIAI 
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LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S • ., ANCAST R, Ont. TEL. (905) 648-9176 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite, paremkite juos auka ar rėmėjo pre
numerata, testamentiniu palikimu. TŽ leidėjai 

Pergalingas Luko Veržbicko 
pasirodymas Peoria, IL 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Nors Lukas Veržbickas 
(rašoma Verzbicas) per savo 
palyginti neilgą sportinę kar
jerą Gam dar tik 16 metų) yra 
pelnęs visą eilę puikių laimė
jimų (tarp jų ir pasaulio duat
lono čempionato auksą), ta
čiau jis dar nebuvo pasipuošęs 
Illinois valstijos gimnazijų 
kroso ("cross country") nuga
lėtojo titulu. 

nes dauguma žinojo apie dviračiai) jis yra tapęs pasau
sportininko sužeistą koją, dėl lio jaunimo čempionu, jau ne
kurios jis negalėjo treniruotis skaitant pergalės triatlone. 
mažiausiai tris dienas prieš Tokių sportininkų kaip Lukas 
varžybas, apie ką rašė net di- Čikagos bei apylinkių gimna
dieji Čikagos amerikiečių zijose beveik nėra - rašoma 
dienraščiai. Vienas iš pagrin- amerikiečių spaudoje bei in-

Pernai, kai jaunasis spor
tininkas buvo pirmametis 
gimnazijos moksleivis ir turė
jo teisę varžytis tokiose lenk
tynėse, jis buvo patyręs trau
mą ir turėjo šias varžybas pra
leisti. O šiemet, kai per tuos 
metus Lukas susirinko daug 
įvairių apdovanojimų ir buvo 
laikomas tokių lenktynių fa
voritu, jo pergalė nebuvo jau 
tokia netikėta, nežiūrint to, 
kad vaikinui teko bėgti kartu 
su pora metų vyresniais už jį 
sportininkais. 

Negana to, prieš varžybas 
(jos įvyko lapkričio 7 d.) Lu
kas vėl susižeidė koją bėgda
mas regioninėse lenktynėse. 
Bent tris keturias dienas jo 
koja atrodė prastai, ir gydyto
jai abejojo, ar iš viso Lukas 
galės pasirodyti Peorijoje, kur 
jo laukė gerai pasiruošę Illi
nois valstijos bėgikai, nepaty
rę jokių traumų. 

Lukas Veržbickas bėga Illinois gimnazijų kroso pirmenybėse 
Peoria, IL, lapkričio 7 d., kur jis iškovojo čempiono titulą 

Bėgdamas didžiausiųjų 
gimnazijų grupėje, kuri vadi
nasi "Class 3A" (joje varžosi 
geriausi sportininkai), Lukas 
jautėsi užtikrintai ir pergalę 
iškovojo nesunkiai - 3 mylių 
nuotolį įveikdamas per 14 mi
nučių ir 7 sekundes. Savo ar
timiausius du varžovus (And
rew Smith ir Jack Driggs iš 
York gimnazijos Elmhurste) 
lietuvis aplenkė net 21 sekun
de, parodydamas 10-ąjį rezul
tatą ilgoje šių metinių Illinois 
valstijos bėgimų istorijoje. 
Vienintelis dalykas, ko jam 
nepavyko padaryti, - tai pa
gerinti prieš 37 m. Craig Vir
gin iškovoto rekordo (13 mi
nučių 50.06 sek.). Tačiau to iš 
jo niekas ir negalėjo tikėtis, 

dinių - "Chicago Sun - Ti
mes" lapkričio 5 d. išspausdi
no ilgoką interviu su Luku, 
straipsnį puošė didelė spalvo
ta lietuvio nuotrauka. 

Internete teko matyti ke
liasdešimt aprašymų apie Lu
ką, kur sakoma, kad jo motina 
Rasa Veržbickienė yra buvusi 
Lietuvos 3000 m rekordinin
kė, o jo patėvis Romas Bertu
lis Lietuvoje dirbo lengvosios 
atletikos treneriu. Jie į Čika
gos apylinkes atvyko 2002-
aisiais. Spaudoje cituojamos 
Veržbickienės mintys apie tai, 
jog jaunasis Lukas "užaugo" 
bėgimų takuose ir kai jis pa
ėmė krepšinio kamuolį į savo 
rankas, pirmenybę atidavė bė
gimui. 

Yra rašoma, kad Lukas 
ne tik bėga, jį domina ir triat
lonas (bėgimas, plaukimas ir 
dviračiai), kur vaikinas yra 
taip pat toli pažengęs. Duat
lono varžybose (bėgimas ir 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti . 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti . 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

temete. Jeigu kas sako, kad 
L. Veržbickas nusiminė, jog 
jam nepasisekė pagerinti Illi
nois valstijos kroso rekordo, 
tai sportininkas to nesureikš
mina, sakydamas, kad tam 
įgyvendinti yra likę dveji me
tai (tiek laiko Lukas dar turės 
lankyti gimnaziją). Nepaisant 
jaunojo atleto traumos, jis 
tikisi, kad galės dalyvauti 
"Foot Locker" Vidurio Vaka
rų atrankinėse kroso varžybo
se, kurios vyks Kenošos mies
te, Viskonsine, lapkričio 26 d. 
Aštuoni geriausiai jose pasi
rodę bėgikai (Lukas tikisi, kad 
bus vienas iš jų) turės teisę 
dalyvauti visos Amerikos 
"Foot Locker" kroso varžybo
se, kurios rengiamos gruodžio 
10 d. San Diego, CA. Tikimės, 
kad mūsiškis atletas bus ge
riausias ir jose, nes iki to laiko 
vaikino koja turėtų būti visiš
kai sveika. To jam linki visi jo 
gerbėjai. 

LAIDOTUVIŲ NIAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



KALGARIO VYTAUTO DIDŽIOJO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

v 

Sokolado rytmetis 
Kai šaltas rudens vėjas nis, kam baltasis, kartusis, o 

veržiasi pro langus ir duris, kam - juodasis šokoladas. 
nieko nėra malonesnio, kaip Jaunesnieji parengė pristaty
gerti arbatą jaukiuose ir šil- mus apie savo skaniausią šo
tuose namuose ir mėgautis koladą ar šokoladinį saldainį, 
gabalėliu šokolado„. Kodėl šokolado gaminimo procesą, 
su Kalgario Vytauto Didžiojo įmantrius ir netradicinius šo
mokyklos mokiniais pasirin- koladus ar net apie kakav
kome šią temą? Ir taip aišku, medį. 

Lina Čepaitienė moko sukti šokoladines rožes 

tai skani, įdomi, aktuali ir 
daug istorijos slepianti tema. 
Mokiniai turėjo paruošti na
mų darbus - kiekvienas mo
kinys turėjo surinkti ir prista
tyti burtų keliu ištrauktą šoko
lado rūšį - kam teko grietini-

Į rytmetį pakvietėme ir 
tėvelius, brolius ar seses, nes 
ši tema visiems įdomi ir aktua
li. Kiek lietuvių kalbos būd
vardžių vaikai sužinojo ir pri
siminė: "saldus", "minkštas", 
"kvapnus", "skaidrus", "tą-

Advokatas 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , atsiradu i ryvium u kūn 

užalojimu ivi kojima 
• imigracija į Kanadą 
• t tamentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Li tuvo respublikos teisė klausimai 

295 The West Ma li 6th Floor Thronto O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfi rm.com l.p~ta.s: lawycrs@pacc lawfirm.com 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Re urrection Rd. Toronto ON M9J\ 5G l Tel.: 416-8 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvią organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 mln. dol. bei studentiĮ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

~w~v~~~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 
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sus", "klampus", "kvepiantis", 
"rudas" ir t.t. O kur dar veiks
mažodžiai - "tirpinti", "suk
ti", "išmaišyti", "pašildyti", 
"skanauti" ir t. t. 

Rytmečio viešnia - Lina 
Čepaitienė, kuri jau keletą 
metų dirba šioje srityje, puoš
dama tortus ir pyragus, paro
dė mokiniams puikių knygų, 
kuriose matėsi įvairūs šoko
lado dekoravimo būdai, pui
kiai paruošti tortai bei kiti 
skanėstai. Buvo smagu klau
sytis vaikų pristatymų, seilė 
varvėjo, kai mokiniai patys 
gamino karštą šokoladą -
taikliai įvardindami priesko
nius, atlikimo procesą. Mo
kytoj a Odeta Bražinskienė 
papasakojo įdomių mitų apie 
šokoladą. Mokytoja Aida La
banauskienė - kiekvienam, 
užmerkus akis įdėjo po skir
tingą šokolado gabaliuką, vė
liau reikėjo jį atspėti. Vieni 
mokiniai skanavo vaisių, pa
merkdami juos į tik ką jų pa
čių pagamintą šokoladą, kiti -
Linos pamokyti - šokoladiniu 
kremu puošė sausainius, atli
ko vingiuotas juosteles, lape
lius. 

Po keleto dienų tėvai pa
klausė mokinius, kas labiau
siai įsiminė šio saldaus ryt
mečio metu? Štai keletas mo
kinių minčių: "Man labiausiai 
patiko desertų papuošimų de
monstravimas ir bandymas 
patiems dekoruoti sausainius. 
O mėgstamiausias šokoladas 
- pieniškas!" (Erikas). "Man 
labiausiai patiko ragauti įvai
rias šokolado rūšis, ir buvo 
įdomiausia šokolado gamyba, 
apie kurią anksčiau nežino
jau" (Žilvitis). Karolio tėtis 
užrašė, kad "sūnus dabar turi 
supratimą, kaip atsiranda šo
koladas, o labiausiai patiko 
ragauti pačių pagamintą šoko
lado masę". 

Mantas prisimena: "ka
kavmedis tai medis, kuris au
ga Meksikoje. Jis gali augti iki 
6-12 metrų, daugiausia derliaus 
iki 20-30 metų. Jis prisiminė 
ir kai kurias šokoladų rūšis: 
pienišką, juodąjį, karamelinį ir 

Jaunieji mokiniai gamina šokoladą 

Žilvyčio įmantriqjų šokoladų kolekcija 

kad pieniško šokolado sudėty paragauti įvairių šokoladų su 
yra pieno, o juodajame ne. priedais, pvz. su jūros druska 

Jonukui labiausiai patiko ir pipirais. Silvija pati bandė 
Linos šokolado darymas iš ka- namuose puošti sausainius, 
kavos ir cukraus. Jis sakė, kad bandydama prisiminti, kokiu 
ir namuose reikėtų taip pa- eiliškumu visi produktai buvo 
ruošti. Taip pat Jonukui pa- sudėti, kad masė gavosi tokia 
tiko papasakoti apie savo pro- tąsi. Dėkui visiems už puikų 
jektą, kurį jis padarė. Jis suži- rytmetį drauge, už pastangas 
nojo apie šokolado gamybos diegti vaikams žinias, įvairiais 
procesą, įvairias šokolado rū- būdais. 
šis, o taip pat jam buvo įdomu Aida Labanauskienė 

Toronto Maironio mokykloje dr. Vida Ramonienė spalio 24 d. pasakoja 5-6 sk. mokiniams 
apie Kauno pilį ir Lietuvos valdovus Ntr. P. Sukausko 
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• PADEKA 
Dėkojame prisidėjusiems prie Labdaros 

"Auksinio vakaro" sėkmės ir visiems 
Labdaros Slaugos namų vajaus rėmėjams. 

Ačiū mūsų garbės svečiams: ambasadorei Gintei Damušytei, garbės konsului Pauliui Kurui, 
KLB krašto valdybos pirmininkei Joanai Kuraitei-Lasienei ir KLB Toronto apylinkės 
pirmininkei Danutei Garbaliauskienei. 
Ypatinga padėka visiems, kurie padėjo lėšų telkimo komitetui: Audrai Batūrienei, Andriui 
Birgiolui, Tudui Gurevičiui, Ed K.urak ir Romui ir Dainai Puteriams. We also thank the man
ager of the Nursing home Robert Berg and the administrator Eric Harela for their invalu
able advice and support during the past year. Thank you to Andrea Makauskaite for being 
the event's sponsor at the facilities of St. George's Golf and Country Club. 

Ačiū mūsų garbės rėmėjams. Thanlc you to our sponsors. 
Aukojo: $25,000 - Turner and Porter, pokylio pagrindiniai rengėjai už šių metų auką ir paža
dėtą $75,000 per ateinančius trejus metus; $10,000 - Algiui Pacevičiui (Pace Law Pirm), 
"Paramos" kredito kooperatyvui; $5,000 - High Park Physiotherapy. 

Dėkojame rėmėjams, kurie aukomis prisidėjo prie pokylio išlaidų. Tlumk you to those wlw 
generously contributed to the evening's Gala. 
Aukojo: $3,500 - "Paramos" kredito kooperatyvas; $3,500 - dr. Mikas ir Dalia Valadkos; 
$3,000 - Gedas ir Dana Sakai; $2,050 - dr. Rimas ir Aušra Karkos; $1,575 - Robert Berg, 
Assured Care Consulting; $1,500 - Ed Makauskas; $1,050 - Liudas ir Gražina Matu.kai; 
$1,000 - Haris ir Gražina Lapai; $1,000 - Nova Services Group; $500 - Leslie Group. 

Ypatingas ačiū visiems aukotojams, parėmusiems Slaugos namų projektq. Thanlc you to all donors 
for their support to raise ftmds for the construction o/ the portico. 
Aukojo: $15,000 - Kanados lietuvių fondas (sąlyginai paskirta auka); $10,000 - Best Drug 
Mart a.a. dr. A Valadkos prisiminimui; $2,300 - Rimas ir Lina Kuliavai; $2,000 - a.a. 
J. Yurkaus testamento vykdytojai; $1,000-Affiliated Insurance Management (R. Drešeris), 
P.R. Kurai, dr. Č. ir dr. B. Joniai, A Montsvilienė, dr. G. ir M. Skrinskai, H.E. Stepaičiai, 
J.J. Zenkevičiai; $812.68 - E . Makauskas; $500 - AA Laurinaičiai, I. Nacevičius, dr. R. ir G. 
Petrauskai, Prisikėlimo kredito kooperatyvas, Pro Prosthetics Inc. (D. Didžbalis), Shoppers 
Drug Mart Llfe Foundation, dr. R. Styra, M.l. Sungailos, dr. S. ir D . Valadkos, 
dr. J. ir L . Yčai; $367.50-Turonto Lietuvių Namai; $250- M. Barteškienė, E. Bersėnienė, 
G. Bijūnienė, V. Butk.ys, dr. J . ir E. ČUplinskai, L.D. Garbaliauskai, G. Kuzmienė, Quick 
Maccallum Inc„ L. Morkūnienė, R. Pleinys, AK. Ratavičiai, D.G. Rocca, Time Press Inc. 
(A Širvinskienė), A Valadkienė, D. Žukauskas; $200- V.B. Biretos, J. Budrys, 
Z. Dobilas, J. ir dr. O. Gustainiai, S. Gverzdys, A Jagėla, S.E. Kuzmickai, O. Naruševičienė, 
N. Ruslys, Stau Enterprises, V.V. Strimaičiai, G.M. Šernai, M. Zubrickas, O.L. Turczyn; $150 
- V. Jasinevičienė, Naylor Group Inc.; $100- E. Greer, A. Jasinevičius, A. Juška, 
I. Kairienė, Č.J. Kavaliauskai, J. Kriščiūnienė, A Ledas, A. Lenauskas, V.S. Piečaičiai, 
B. Vilkienė; $93 - E. Dubinskas; $50 - J.S. Andruliai, D. Baziliauskienė, K. V. Gapučiai, 
D. Milmantas, A Petkevičienė, R. Slapšys-Jenkins, P. Sungaila, dr. A Valiulis; $20- J. Bilyk. 

Ačiū visiems, kurie paaukojo tyliosioms varzytinėms. To aU rilent auction donors, tlumk you. 
Aukojo: R . Berentienė, A. Kaulius-Barry, R. Berg, D . Bubulis-Wiese, Complete Purchasing 
Services Inc„ R. Drešeris, Elizabeth Interiors (E.A. Saulėnai), R.E. Girdauskai, M.K.R. 
Hagedom, High Park Physiotherapy, J.G. Jaseliūnai, dr. V. Juskey, J. Kavaliauskienė, K. Kes
minas, G. Kobelskienė, M.B. Kušlikiai, Kuts Salon, D. Lelis, AB. Matulaičiai, 
P. McQuade, A. Nakrošius, A. Pacevičius, R.G. Paulioniai, RO. Polyak, K. Poškus, 
A.K. Ratavičiai, B. Rovienė, G.D. Sakai, ShaSha Co. (G. Karasiejus), S. Šileikienė, 
dr. G. Skrinskas, dr. G . Uleckas, dr. J. Uleckaitė, V. Valiulienė, J. Valiukienė, J. Vaškus, 
R. Žiūraitienė. 
Nuolirdus ačiū Ritai Grybienei ir Gail Jaseliūnienei už visą talką. 

DĖKOJAME VISIEMS UŽ VAJAUS IR ''AUKSINIO VAKARO" POKYUO PAS/SEKIMĄ. 

Labdaros Slaugos namų lėšų telkimo komitetas -
kopirmininkės: Angelė Abromaitytė ir Giedra Paulionienė 

nariai: Angelė Ambrozaitienė, Aušra Karkienė, Judita Kavaliauskienė, Janet Kriščiūnienė, 
Liudas Kriščiūnas, Linda Krokker, Mary Anne Kušlikienė, Edis Makauskas, Rima 

Pilipavičius, Audra Rusinaitė, Zita Semeniuk, Gražina Stauskienė, Dalia Valadkienė 

Labdaros slaugos namų lėšų telkimo komitetas, suorganizavęs "Auksini vakarą" spalio 24 d. 
Sėdi kopir:mininkės Angelė Abromaitytė ir Giedra Paulionienė; stovi iš k. Aušra Karkienė, 
Dalia Valadkienė, Janet Kriščiūnienė, Audra Rusinaitė, Angelė Ambrozaitienė, Judita Kava
liauskienė, Gražina Stauskienė, Zita Semeniuk, Mary Anne Kušlikienė. Trūksta: Liudo Kriš
čiūno, Lindos Krok.ker, Edžio Makausko Ntr. D. Puterienės 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
ČESLOVAS (CHESTER) 
PSEZDZIECKIS, P. Eng. 

mirė Toronte lapkričio 11, trečiadienį, savo šeimos ap
suptyje. Anksčiau mirė brangi žmona a.a. Birutė. Liūdi 
vaikai Algis Babilius ir Irene Allen, vaikaičiai Algis, 'Il'a
cy ir Richard, kurie pasiges savo linksmo senelio. Velio
nis buvo ilgametis Ontario Hydro tarnautojas. Su meile jį 
prisimena visi draugai ir giminės. Pašarvotas Turner & 
Porter laidotuvių namuose, Yorke Chapel, kur laidotuvių 
apeigos vyks šeštadienį, lapkričio 21 d. Velionis bus palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse. Norintys kviečiami 
paaukoti jo atminimui Canadian Cancer Society. 
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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 
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PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

( 416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. Wesl, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 
s300* l11 s300* 

c~~on is valid o~~~t~·~=;~~~Pysanka" head offtce. off 



LIETUV IŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

PARAMOS kredito kooperatyvo Valdyba pristato valdybos 
pirmininkę Ritą L. Urbonavlčlua-Mulr. 

Rita gimė ir užaugo Hamiltone. Daugiau kaip 30 metų gyve
na Toronte. Augdama tradicinėje lietuviškoje šeimoje, Rita 
lankė lietuvišką šeštadieninę mokyklą, šoko lietuvių tautinių 
šokių grupėje "Gyvataras", priklausė skautėms, ateitinin
kams, dainavo mergaičių chore "Aidas". Rita su pagyrimu 
baigė bakalauro studijas Guelph'o universitete bei Osgoode 
Hall teisės universiteto studijas. Baigusi Rita dirbo daugelyje 
mažesnių teisinių firmų ir buvo partnerė dešimties didžiausių 
Kanados teisinių firmų. 

Pastaruoju metu Rita pradėjo dirbti mažesnėje teisės firmoje 
ir sėkmingai kuria savo asmeninę bendrovę. Nuo 1999 metų 
Rita PARAMOS kredito kooperatyvo valdybos įvairiose 
pareigose: narė, sekretorė bei vicepirmininkė. 

Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA, 
įsteigtas 1952 metais Toronte, yra išaugęs į didžiausią lietuvių 
kredito kooperatyvą, aptarnaujantį daugiau kaip 6,500 narių; 
kooperatyvo aktyvas per $180,000,000. 

HH 
PARAMA 

www.parama.ca ~ 

NepaIDirština laisvės 
šventė 

Prie Toronto miesto rotušės lapkričio 9 d., 6.30 v.v. pami
nėtas Berlyno sienos panaikinimas prieš 20 metų. Minėjimo or
ganizatoriai - estai Marcus Kolga ir CEEC pirmininkas, Juo
dojo kaspino dienos sumanytojas Marcus Hess. CEEC - Vidu
rio ir Rytų Europos taryba, kuriai priklauso Kanados vengrų, 
lenkų, čekų, slovakų, estų, latvių, lietuvių ir ukrainiečių bend
ruomenės. Prie rotušės yra vadinami "Freedom arches", laisvės 
arkos, kurių papėdėje yra Berlyno sienos blokas ir atmintinė 
lenta, įmontuota M. Hess iniciatyva. Ten susirinko daugiau 
kaip 200 minėtų tautybių atstovų, kartu su vokiečių ir vietna
miečių bendruomenių nariais. 

Visiems sugiedojus Kanados himną, džiaugsmą, minint 
"baimės" sienos griūtį, priespaudos pabaigą, laisvės atėjimą į 
savo ir kitus okupuotus kraštus, išreiškė ne tik organizatoriai, 
bet ir Vokietijos gen. konsulė Sabine Sparwasser. Visi kalbėto
jai- Naujųjų demokratų partijos vadovas Jack Layton, liberalų 
politikas Bob Rae, Kanados Treasury Board pirmininkas Vic 
Toews, parlamento atstovas Borys Wrzesnewskyj - prisiminė 
okupuotų kraštų kančias ir sunkų kelią į laisvę. 

Užbaigimo žodį tarė KLB pirmininkė Joana Kuraitė-Lasie
nė, pabrėždama, ypač dalyvaujančiam estiškam jaunimui, šios 
laisvės šventės svarbą stengiantis suprasti praėjusio šimtmečio 
istoriją. Dlv. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PR E N U M ERA T O R l A M S: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluo.įa daugiau kaip 3-4 dienas, 
pateikite savo adresą KANADOS PASTO BENDROVEI telefonu 
1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklalapyje www.canadapost.ca (pa
sirinkite Resources skyriuje "Contact us", tada "General Customer 
Service"). 
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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. 

l!l•l!l 

m ~ l Kviečiame prisijungti prie l 
~ . ~ 

l SRIUBOS VAKARONES, l 
~ ~ 
~ skirtos paremti alkanųjų valgykloms Lietuvoje: ~ 
~ ~ ~ Vilniuje, Kaune ir Kretingoje. ~ 
~ ~ 
~ •Dalyvaukite Vakaronėje sekmadienį, lapkričio 22, 4 v.p.p. Prisikėlimo ~ 
~ ~ ~ parapijos salėje. Bilietas $20 asmeniui prie durų arba skambinant iš anksto ~ l Birutei Kazlauskaitei 416 762-5449. l 
~ • Atsiųskite auką: čekius rašyti ALKANIEMS ir siųsti Resurrection Parish, ~ 
~ ~ ~ l Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A SG l. ~ l Prisikėlimo parapijos Sriubos vakaronės komitetas l 
1---------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
~ ~ l Aš (vardas ir pavardė) l 
~ ~ 
~ siunčiu auką$ (suma) ALKANIEMS paremti Sriubos valgykloms Lietuvoje. ~ 
~ ~ 
~ Mano pašto adresas (gatvė) ~ 
~ ~ 
~ (miestas) (pašto kodas) ~ 
~ ~ 
l!l•l!l 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

BURLAIVIU LIETUVOS 
GARBEI 

Raimundas Namikas, bu
riuotojas ir Tėviškės žiburių 
skaitytojas š.m. spalio 13 d. 
mums rašė: "Šiandien yra ma
no gimimo diena. Aš gimiau 
1935 m. spalio 13 d. Kaune, 
Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 
Aš rašau Jums laišką iš savo 
burlaivio Meafordo uoste. 
Man, beskaitant TŽ aprašymą 
apie herojišką 1000 mylių 
Lietuvos buriuotojų odisėją 
Viduržemio jūroje, atėjo mintis 
ką nors irgi padaryti ( ... ) pa
keisti savo burlaivio vardą į 
'Gold of Lithuania 11', iškelti 

Lietuvos trispalvę ir atlikti 2010 l A U KO S l 
m. kelionę" ... Toliau pažymima, „. _________ __._ 
kad keliautų nuo Ontario iki 
Meksikos ir atgal. Burlaivio 
krikštynos ir kelionės pradžia 
numatyta 2010 m. birželio 12 d. 
Collingwood, ON, prieplaukoje. 
R. Namiko adresas: 1742 Shore 
Lane, Wasaga Beach, ON, L9Z 
l V7, tel. 705 429-3825. 

SKAUTŲ VEIKLA 

• Skautų Kūčios įvyks sek
madienį, lapkričio 29, 2 v.p.p. 
Prisikėlimo par. salėje. Visi da
lyvauja uniformuoti. Bus tradi
cinis Kūčių bufetas. Jei kas no
rėtų prisidėti prie maisto, galite 
skambinti Kristinai Janowicz, 
905-602-9231. MR 

A.a. dėdės Juozo Andru
kaičio atminimui pagerbti, už
jausdama jo žmoną Teresę ir 
jos šeimą, Zulių šeima - Sigitas, 
Neris ir Gintaras - Tėviškės ži
buriams aukojo $100. 

Mylimo sūnaus 10 metų 
mirties sukakčiai paminėti 
Stella Kudirkienė Tėviškės ži
buriams aukojo $100. 

A.a. Juozo Andrukaičio at
minimui Aniceta Deksnienė ir 
šeima Tėviškės žiburiams au
kojo $30. 

A.a. Juozo Andrukaičio at
minimui Bronė Pareštienė Tė
viškės žiburiams aukojo $20. 

Tėviškės žiburių elektroninis paš
tas - tevzib@rogers.com 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Sveikiname mūsų Mišių 
patarnautojus Liną Aleknevi
čių, Audrių Ažubalį ir Liną Vil
kelį, kurie spalio 24 d. buvo ap
dovanoti Vyskupo medaliais už 
pavyzdingą ir nuolatinį Mišių 
patarnavimą. 

• Toronte yra miręs a.a. 
Česlovas Pšezdzieckis, 96 m. 
amžiaus, ilgametis mūsų para
pijietis. Jis pašarvotas Turner 
& Porter laidotuvių namuose 
prie Bloor ir Windermere san
kryžos. Laidotuvių apeigos bus 
lapkričio 21, šeštadienį, 11 v.r. 
laidotuvių namuose. Laidoja
mas Šv. Jono lietuvių kapinėse. 

• Lapkričio 22, ateinantį 
sekmadienį, Toronto Vl. Pūtvio 
kuopos šauliai minės Lietuvos 
kariuomenės šventę ir Lietuvos 
kankinių šventovėje iškilmingai su 
vėliava dalyvaus 11 v.r. Mišiose. 

• Pasiruošimo pamokos 
Pirmajai Komunijai vyksta sek
madieniais, po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijos posėdžių kambary. 

• Mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius gruodžio 
6, sekmadienį, švęs savo meti
nę šventę ir iškilmingai su vėlia
va dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po 
Mišių Anapilio parodų salėje 
12 v.d. bus rodomas linksmas 
filmas, bus vaišės ir loterija. 
Įėjimas - $15. Bilietus draugi
jos narės platina sekmadieniais 
parapijos salėje. 

• Mišios lapkričio 22, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Bronisla
vą Paliūnienę; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje lapkričio 22, sek
mad., 2 v.p.p. už puobų šeimos 
mirusius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje lapkričio 21, šeštad., 
3 v.p.p. už a.a. Stefaniją Bar
kienę ir Placidą Druskinienę. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Ateinantį sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedos Toronto 
mišrus "Volungės" choras. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyrius organizuoja rekolekci
jas parapijos patalpose lapkri
čio 28 d., nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. 
Registracija vyks tą dieną, 8.30 
v.r., o iš anksto pas Sigą Stuo
pienę, 905 238-4888. Rekolek
cijas ves kun. Gediminas Num
gaudis, OFM. Skyriaus metinė 
agapė su pietumis ir programa 
vyks gruodžio 6 d., 12.15 v.d. 
parapijos salėj. 

• "Volungės" ir parapijos 
chorų kalėdinis susikaupimo 
koncertas vyks gruodžio 13 d., 
4 v.p.p. parapijos šventovėj. 

• Prieškalėdinį susikaupi
mą parapijai gruodžio 18-20 
d.d. ves kun. Kęstutis Kėvalas, 
Kauno kunigų seminarijos stu
dijų dekanas ir VD universiteto 
teologijos fakulteto dėstytojas. 

• Siaučiant HlNl gripui 
Kanadoj ir Amerikoj, vyskupai 
perspėja kunigus ir tikinčiuo
sius vengti tokių kontaktų, per 
kuriuos tas gripas gali būti per
duotas kitiems. Svarbiausi nu
rodymai iš vyskupijos yra: ne
duoti Komunijos į burną, bet 
dėti tik į delną, nenaudoti šv. 
vandens įeinant į šventovę, de
zinfekuoti rankas šventovės 
prieangyje, Mišių metu sveikin
tis neliečiant šalia stovinčių 
žmonių. Tai galima atlikti gal
vos linktelėjimu ar pamojavi
mu ranka. Sergantys namuose 
gali išklausyti Mišias per televi
ziją sekmadieniais 8.30 v.r. per 
CTVkanalą. 

• Užuojauta Algirdui Dra
gūnevičiui, Lietuvoje mirus jo 
pusbroŲui Vitaliui Dragūnevičiui. 

• Zodis tarp mūsų lapkričio 
ir gruodžio mėnesių knygutės 
yra padėtos šven!ovės priean
gyje. Tai trumpi Sv. Rašto pa
aiškinimai pagal vieną dienos 
Mišių skaitinį. Patartina jas įsi
gyti ir vartoti. Kaina $5. 

• 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. • Parapijos persikėlimui 

aukojusių pavardės netrukus 
l AUKOS l bus įrašytos stiklinėse lentose 
•· ------------- ir iškabintos šventovės priean

Lietuvių sodyba "Anapilis" 
nuoširdžiai dėkoja Anapilio 
moterų būreliui už $500 auką. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo O. Rimkuvienė. 

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $1,000 au
kojo Anapilio moterų būrelis. 

Sudbury lietuviai Tikin
čiajai Lietuvai suaukojo $532. 
Stambesnes sumas aukojo: 
$100 - M. Venskuvienė, K.E. 
Šviežikai, J.B. Stankai, N. Pau
laitienė; $50 - L. Lapienienė, 
S. Petrėnienė. 

PARKIAWN CEMETERY LOT, 
Etobicoke. Section E 96 sq.ft - 4 
graves = 8 caskets or 12 crema
tions. $36000. Phone 416-234-
8403. 

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

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, 
slaugyti ligonius, tvarkyti namus, 
gaminti maistą. Gali gyventi 
šeimoje arba atskirai. Turi ka
nadietiškos patirties. Skambinti 
Aldonai tel. 4156 233-5996. 

gyje. Sekmadieniais prie auko-
tojų sąrašų parapijos salėj sėdi 
Gitana Judvytytė, kad aukota
jai galėtų pasitikrinti, ar jų pa
vardės yra teisingai įrašytos. 

• Prieš metus pradėtas 
naujas parapijai aukojimo bū
das, pagal kurį parapijiečiai 
duoda "Paramos" ar Prisikėli
mo bankams leidimą išimti iš 
jų sąskaitos kas savaitę ar kas 
mėnesįjų nustatytą sumą ir per
vesti ją į parapijos sąskaitą, pa
mažu didėja. Jis yra patogus 
toliau nuo parapijos gyvenan
tiems parapijiečiams. Jei kas no
rėtų šiuo nauju būdu pastoviai 
remti parapiją, gali gauti dau
giau žinių parapijos raštinėj. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 22: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už So
daičių, Sukauskų ir Miniotų 
šeimų mirusius; 10.45 v.r. už 
Vėlinių Mišiom yavestas sielas, 
už a.a. Arūną Capliką, už a.a. 
Agnietę ir Antaną Kėžinaičius; 
12.15 v.d. už a.a. Juozą Oleką. 

SRIUBOS VAKARONĖ -
sekmadienį, lapkričio 22, 4 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. (Žiūr. skelbimą psl. 15) 

Išganytojo parapijos 
žinios 

•Sekmadienį 11.15 v.r. Mi
rusiųjų prisiminimo pamaldos. 
Jų metu vyks sekmadienio mo
kyklos tikybos pamokos vai
kams, o po jų konfirmantų pa
moka. Didžiosios maldos metu 
prisiminsime visus amžinybėje 
besiilsinčius parapijiečius, ku
rie mirė metų eigoje, ir už iš 
anksto užprašytus visus miru
sius Kanados lietuvių fondo na
rius. Norintieji prisiminti visus 
kitus brangius mirusius malo
nėkite paskambinti klebonui: 
905 270-3723. 

• Kalėdų vaikų pamaldos 
ir Eglutė gruodžio 13, sekma
dienį, 12.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis įvyks gruodžio 7 d. LN 
posėdžių kambaryje. 

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 kleb. V. Staš
kevičiui, kuris dėsto tikybą vy
resnėms klasėms, už padovano
tus (5 -8 sk.) tikybos vadovėlius. 

• Anapilio moterų būrelis 
paaukojo mūsų mokyklai $300. 
Dėkojame. 

• Ačiū Dainai ir Romui 
Puteriams, kurie nufotografavo 
visus mokytojus bei mokinius. 

• Artėjant žiemai, būtų ge
rai, jei mokiniai atsineštų batus 
pasikeitimui, nešjojimui mo
kyklos patalpose. Zivilė 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu 
laikotarpiu sekmadieniais 
atidaryta nuo lapkričio 15 iki 
gruodžio 6 d. , po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug l v.p.p. 
Galima sutvarkyti prenume
ratas, sumokėti skolas, įteik
ti kalėdinius sveikinimus, už
sakyti TŽ kaip dovaną. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

Jau planuojamas kalėdi
nis TŽ numeris, kuris išeis 
gruodžio 15 d. Visa medžia
ga, skirta šiam numeriui, 
laukiama vėliausiai iki gruo
džio l d. Kalėdinius sveikini
mus kviečiame siųsti dar prieš 
šią datą, kad galėtume juos 
laiku paruošti. Yra dvejopi 
sveikinimai - bendras ir at
skiri, asmeniniai. Į bendrąjį 
sveikinimą įrašomi visi tie, 
kurie pareiškia t<?kį norą ir 
atsiunčia auką TZ Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai 
yra rėminiai. 

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 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Gruodžio mėnesį Aušros Vartų parapijoje numatomi ren
giniai: gruodžio 6 d. KLK Moterų dr-jos Montrealio skyr. meti
nė šventė, Mišios už gyvas ir mirusias dr-jos nares 11 val., vėliau 
klebonijoje kleb. kun. P. Mališkos paskaita ir vaišės; gruodžio 9, 
trečiadienį, l v.p.p. "Rūtos" klubo kalėdinės vaišės; gruodžio 12 
d., 11 v.r. lituanistinės mokyklos Kūčios, maža programėlė vai
kams, šeimai ir artimiesiems bei suneštinės vaišės; gruodžio 13 
d. Montrealio lietuvių choro koncertas ir vaišės parapijos salėje 
po 11 val. Mišių. 

Birutė Kalpokienė Vaiko tėviškės namams Vinco Skaisgirio 
atminimui paaukojo $20. 

A.a. Petras Macikas, 51 m. amžiaus, mirė spalio 22 d. Atsi
sveikinimo pamaldos buvo lapkričio 14 d. laidotuvių namuose. 
Liūdi sesuo Albina ir kiti šeimos nariai bei artimieji. DS 

Aušros Vartų choro žinios. Sekmadienį, lapkričio 15, nepa
prastai gražiai giedota per 11 val. Mišias. Muz. Aleksandrui 
Stankevičiui išvykus atostogų, jo vieton pakviestas muz. komp. 
Laurynas Djintcharadze, kuris dirbo su Aušros Vartų choru 11 
metų kaip vargonininkas ir dirigentas. Choristai apsidžiaugė vėl 
galėdami giedoti jo diriguojami. Pradėdamas Mišias mūsų nau
jas klebonas kun. Paulius Mališka pranešė, kad Laurynas šian
dien prie vargonų, parapijiečiai ir choristai sutiko tai plojimais. 
Chorą šį kartą sudarė 25 balsai. Giedojo tradicines lietuviškas 
giesmes, gregorines ir klasikines: Gloria - Vivaldi, Sanctus -
Gounod ir taiRpat Lauryno kompoziciją Dievo avinėlis. Bai
giant Mišias - Zižiūno (Sv. Kazimiero par. vargonininko 1941 
m. kompoziciją) Laudate Dominum. Kun. Paulius Mališka 
dėkojo Laurynui ir chorui už tokį gražų giedojimą. Choras 
šiemet jau pradėjo savo 59-tą metinį giedojimo sezoną. Po 
Mišių chorui buvo paruoštos vaišės choristės Loretos 
Polichauskaitės. Choras turėjo progą vėl pabendrauti su 
Laurynu, kuris dabar dirba su Jazz muzika Qo specialybė) ir 
turi mažą ansamblį, šiemet dalyvavęs "Montreal J azz Festival" 
ir daug kartų per televiziją "Bravo" pasirodęs. Sėkmės 
Laurynui! AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, lapkričio 15, įvyko Šv. Elzbi<:_tos atlaidai. 

Kleb. kun. Aloyzas Volskis atnašavo šv. Mišias už VSv. Elzbietos 
draugijos gyvas ir mirusias nares. Buvo pietūs. Sv. Elzbietos 
draugijos komitetas - pirmininkė Ąntoinette Brilvičienė, Julie 
Bemotienė, Mickie Tautkus, Nijolė Sukienė, Vida Lietuvninkai
tė - paruošė Kalėdoms pritaikytus pietus. Narės buvo prašomos 
apsirengti raudonai. Kalėdinė staltiesė ir maža eglutė papuošė 
bufeto stalą. Komitetas padarė "vol-au-vent" su kalakutu, "rice 
pilaf', daržovių mišrainę ir pasiūlė visiems išgerti sangriją. Na
rės atnešė skanių ir įvairių pyragų. Loteriją laimėjo Pat Pingitore 
ir Carol Grigelienė. Pirmininkė A Brilvičienė pradėjo susirinki
mą. Matilda Markauskienė vedė maldas, prašė prisiminti a.a. E. 
Tanonienę, a.a. J. Kisielaitį, a.a. V. Kisielaitį. Sekretorė Vida 
Lietuvninkaitė perskaitė yraėjusio susirinkimo protokolą. Sek
retorė, iždininkė Nijolė Sukienė ir vicepirmininkė Julie Bemo
tienė padarė pranešimus apie 90 metų jubiliejaus šventę rugsėjo 
19 d. Atšventėm narių gimtadienius nuo rugsėjo mėn. iki gruo
džio mėn. Albina Rašytinienė kartu atšventė 90-ąjį gimtadienį 
spalio 30 d. ir Bertha Lenkaitienė 95 metų sukaktį lapkricio 12 
d. Kitas susirinkimas 2010 m. vasario 7 d. VL 

Antradienį, lapkričio 10, girdėjau per radiją, kad D. 
Britanijos princas Charles su žmona Camilla aplankys "Cirque 
du Soleil" mokyklą netoli mano namų. Nuėjau pėsčiomis, gal
vojau gal nors trumpai pamatysiu. Man ne tik buvo proga foto
grafuoti karališką porą, bet buvo taip pat privilegija pasisveikin
ti su princu Charles. Prancūziškai jis man pasakė, kad Mont
realis gražus miestas. Angliškai aš jį pasveikinau, atvykusį į mū
sų miestą. Man tai buvo didelis įvykis. To įvykio vaizdajuostę 
galima pamatyti http:ljwww.journaldestmichel.com. 

Linda Visockaitė-Poole 
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1475, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos "Žiburiai" 
metinis susirinkimas neįvyks lapkričio 29, sekmadienį, 
kaip anksčiau pranešta (TZ 45 nr.); jis įvyks, gruodžio l, 
antradienį, 7.30 v.v. Anapilio parodų salėje. Visi draugijos 
nariai kviečiami dalyvauti. 




