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Giesmelė ta pati 
Kiekvienam svarbesniam darbui atlikti reikalinga patir

tis arba atitinkamas pasiruošimas, išsimokslinimas. Net ir 
žmogaus būdo savybės lemia išvadą, kas ir kuriam darbui 
tinka. 

K AIP atrinkti žmones, einančius į valdžią, klausimas 
keblus, gal net keistas, o gal ir nereikalingas? Mat 
patekimą į valdžią nustato tam reikalui galiojantys 

įstatymai. Demokratinėse šalyse kandidatai į valdžią yra pi
liečių išrenkami. Formaliai kandidatuoti gali kiekvienas pi
lietis, atitinkantis rinkiminių taisyklių reikalavimus. Tačiau 
leisti įstatymams, atrodo, turėtų būti išrenkami tam tikrų 
kvalifikacijų turintys žmonės. Praktiškai taip nėra, nes pvz. 
Amerikoje patekimą į kongresą lemia populiarumas, nepigi 
reklama ir iš dalies iškalbingumas. Lietuvoje didelė dalis į 
seimą patenka per partijų sąrašus, kas panašiau į delegavi
mą, o ne į rinkimus, bet balsavimai atliekami nustatyta 
tvarka. Kitur gal dar kitaip pagal nustatytas rinkimų gaires. 
Kaip ta įstatymų leidimo institucija bebūtų sudaryta, balsuo
tojai tikisi, kad išrinktieji atliks gerą darbą valstybės naudai. 
Mums, lietuviams, nesiseka. Kiekvieną kartą prieš rinkimus 
daug vilčių, o po rinkimų - nusivylimų. Tuoj pasigirsta ir 
kritikos, kad nesekmių priežastys glūdi blogu kandidatų pa
rinkimu, kitais žodžiais tariant, į seimą patenka žmonės, 
kurie tam darbui netinka, o kandidatuoja viliojami gero at
lyginimo, užtikrintos riebios pensijos, neliečiamybės statuso 
bei kitų privilegijų, kokių šalyje kiti neturi. Taigi, vilioja ne 
darbas, bet asmeninė gerovė, kuri atsiranda net nedirbant, KĘSTUTIS IR BIRUTĖ (aliejus) 
o tik tam tikroje vietoje esant. Tokia politinė dykaduonystė 

Dail. Jurgis Juodis 

ištvirkina net ir tuos, kurie galėtų būti naudingi įstatymams 
leisti, projektams kurti. Išvada aiški: padėtis turėtų būti kei
čiama. 

K AS tai galėtų padaryti ar bent klausimą stipriau iš
judinti - turbūt turėtų būti žinoma Lietuvos vado
vams ir politikams. Ir iniciatyva turėtų iš ten atsiras

ti, nes į eilinių piliečių pastabas daugiau dėmesio skiriama 
tik prieš rinkimus, o nuolatinė kritika žiniasklaidoje galbūt 
jau traktuojama kaip įprastas užsiėmimas žurnalistų, ku
riems visada kas nors turi užkliūti, ir jeigu kas be perstojo 
kartojama, darosi nebeįdomu ir ilgainiui praranda vertę. 
Kad būtinas valdžios grandžių struktūras reformuoti inicia
tyvos imsis prezidentė D. Grybauskaitė, dar neseniai girdė
josi nemažai balsų. Ištikus finansinei krizei, dėmesys nusi
kreipė kitur - pirmiausia į atlyginimų apsikapojimus, premi
jų sustabdymus, vieniems labai atidžiai stebint kitus, kiek, 
kam ir kas atimama. Taigi vėl išlindo tas didysis AŠ, kurio ir 
norint nuslėpti nebeįmanoma. Ir kol tas AS bus paviršiuje, 
sunkiau tikėtis permainų. Todėl ir vėl - giesmelė ta pati: 
reikia pradėti reformas nuo savęs. Taip - galimas dalykas, 
kad visi sutinka su ta teisybe. Klausimas tik kyla - kas pra
dės, kas išdrįs, apstotas giminių ar draugų su kurstymais 
"nebūk kvailas" ... Ir vėl kiekvienas tampa tarsi Krylovo pa
sakėčios veikėjais lyg tam, kad viskas būtų kaip buvę. O tie, 
kuriems tai nepatinka, tepasiieško vietos kur gyventi - pa
saulis platus. Tūkstantmetis iškilmingai atšvęstas, Valdovų 
rūmai nepabaigti, trūksta lėšų, ašaras spaudžiantis finansa
vimas apkarpytas, gal kai kas ir nebesulauks oficialaus tų 
rūmų atidarymo. Tarsi dar nauja bėda būtų užklupusi. Taip 
dėmesys blaškomas į visas puses ir vėl pagal įsitvirtinusį AS. 
Kaip valstybei vadovauti, kaip įstatymus leisti, tokių mo
kyklų nėra. Vienintelis būdas įsigyti kvalifikacijas - tai 
nuoširdi Tėvynės meilė, reikalaujanti ir pasiaukojimo. ČS 
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Nepilnamečių apsauga 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Seimas liepos 14 d. pri
ėmė Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios in
formacijos poveikio įstatymo 
pakeitimo įstatymą. Sulaukė 
atoveiksmio iš liberaliosios 
Europos. Europos parla
mentas (EP) priėmė rezoliu
ciją dėl Lietuvos respublikos 
nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informa
cijos poveikio įstatymo, ku
rioje ragina: Pagrindinių tei
sių agentūrą įvertinti šį įsta

tymą bei jo pakeitimus re
miantis ES sutartimis ir tei
sės aktais; Komisiją įvertinti, 
ar galima pradėti Europos 
sąjungos sutarties 7 straips
nyje numatytą procedūrą; 
palankiai vertina naujosios 
Lietuvos respublikos prezi
dentės pareiškimus ir ragina 
ją paprašyti Lietuvos Kons
titucinio teismo apsvarstyti 
įstatymą ir jo pakeitimus, jei 
jie bus patvirtinti; ragina Lie
tuvos valdžios institucijas iš 
dalies pakeisti įstatymą arba 
jį panaikinti ir nepriimti bau
džiamojo ir administracinio 
kodekso pakeitimų siekiant 
užtikrinti, kad įstatymai būtų 
suderinami su žmogaus tei
sėmis ir pagrindinėmis lais
vėmis, įtvirtintomis tarptau-

tinėje ir Europos teisėje; ra
gina gerbti visų žmonių savi
raiškos laisvę, įskaitant teisę 
ieškoti informacijos, ją gauti 
ir ja dalintis - atsižvelgiant į 
ES kovos su diskriminacija 
įstatymus ir politiką, Euro
pos sąjungos pagrindinių tei
sių chartiją, Europos sąjun
gos sutarties 6 straipsnį ir 
EB sutarties 13 straipsnį, ki
taip tariant, atsižvelgiant į 
pagrindines ES vertybes; ra
gina valstybes nares nepriim
ti panašių įstatymų ar pakei
timų, pasmerkti homofobi
nius veiksmus ir skatinti ES 
direktyvų ir teisės aktų kovos 
su diskriminacija ir žmogaus 
teisių srityje įgyvendinimą; 
paveda pirmininkui perduoti 
šią rezoliuciją Komisijai, Ta
rybai, valstybių narių ir šalių 
kandidačių vyriausybėms ir 
parlamentams, Lietuvos res
publikos prezidentei, seimui, 
Pagrindinių teisių agentūrai 

ir Europos tarybai. 
Lietuvos gyventojų dau

guma pritaria LR seimo pri
imtam įstatymo pakeitimo 
įstatymui ir, žinoma, neprita
ria Europos parlamento re
zoliucijai. O kaip gi reagavo 
ir balsavo priimant rezoliu
ciją mūsų išrinktieji į euro
parlamentą? 

Pasirodo, tik Vytautas 

Landsbergis išsakė priešta
raujančią rezoliucijai, ginan
čią vaikus, nuomonę. 

O į europarlamentą pa
kliuvęs per televizijos šou 
"Be pykčio", panašiai kaip į 
seimą A. Valinskas su šou 
"Šeši nuliai - milijonas", fi
losofuojantis Leonidas 
Donskis taip pūtė į liberalio
sios Europos dūdą, kad net 
susilaukė plojimų. 

Vilija Blinkevičiūtė ir 
Justas Paleckis, iki šiol neiš
sil ukš ten ę iš komunistinio 
ideologinio kevalo bei įsi
vaizduoją, kad sėdi ant aukš
tesnių laktų už Lietuvos sei
mo narius, ignoravo Lietu
vos visuomenės nuomonę, 
peikė LR seimo įstatymą, 
drauge su L. Donskiu balsa
vo už pateiktos rezoliucijos 
priėmimą. Iš persisotinimo 
iki ištvirkimo laisve. 

Labai didelis europarla
mentas, keliskart didesnis už 
Lietuvos seimą, tačiau per 
persisotinimą laisve ir labai 
dideles klaidas padaro. 

Lieka tikėtis, kad mūsų 
seimas ir prezidentė nerea
guos į tą rezoliuciją, visuo
menė nuo jos nusigręš ir 
ateityje susimąstys prieš ren
kant europarlamentarus. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 
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1)7tuvėnuose baigti Švč. 

Mergelės Marijos Angelų 
Karalienės šventovės ir ber
nardinų vienuolyno ansamb
lio galerijos stogo atnaujini
mo darbai. 2007-2009 m. vyk
dytiems darbams Kultūros 
paveldo departamentas sky
rė daugiau negu 2 min. litų. 
Jį sudaro šventovė, švento
rius su Kristaus laiptų koply
čia, dviaukščio vienuolyno 
mūras ir šiam ansambliui pri
klausantys ūkinės paskirties 
pastatai. Tai vienas iš kelioli
kos kultūros paveldo objek
tų, kurių tvarkybos darbai 
vykdomi įgyvendinant Jono 
Pauliaus 11 piligrimų kelio 
kūrimo ir jo objektų pritai
kymo piligrimų ir turizmo 
reikmėms 2007-2013 m. prog
ramą. Nuošalioje vietoje, tarp 
ežerų XVII - XVIII š. pasta
tytas Tytuvėnų šventovės ir 
vienuolyno ansamblis, beveik 
nepaliestas gaisrų ir karų 
paskutinį kartą atnaujintas 
1961-1973 m., yra laikomas 
vienu iš įspūdingiausių baro
kinių ansamblių Lietuvoje ir 
Šiaurės rytų Europoje. 

Katalikų Bažnyčios rei
kalavimas dėl celibato savo 
dvasininkams nesikeičia at
vėrus duris vedusiems ang
likonų kunigams. Vatikano 
spaudos tarnyba paskelbė 
taisykles, kurios yra dalis 
Bažnyčios iniciatyvos padėti 
nusivylusiems konservaty
viems anglikonams lengviau 
tapti katalikais. Praėjusį mė
nesį Vatikanas paskelbė, kad 
vedę anglikonų kunigai į Ka
talikų Bažnyčią bus priima
mi sprendžiant kiekvienu at
veju atskirai. Tokia prieiga 
būsimų atsivertėlių atžvilgiu 
taikoma jau ne vienerius me
tus. Vatikano sprendimas 
leisti anglikonams išlaikyti 
kai kuriuos savo liturgijos 
bruožus iškėlė klausimų dėl 
to, ar galėtų keistis ir Katali
kų Bažnyčios reikalavimas 
dėl celibato. Tačiau lapkričio 

9 d. Bažnyčia paskelbė, kad 
galimybė kai kuriems vedu
siems anglikonų dvasinin
kams po atsivertimo likti ku
nigais "nereiškia jokio pasi
keitimo" dėl reikalavimo dva
sininkams laikytis celibato. 

Kauno katedros kapitu
los garbės kanauninko Povilo 
Dogelio (1877-1949) 60 mir
ties metinės paminėtos lap
kričio 7 d. Mišiose arkikated
roje bazilikoje. Po Mišių mi
nėjimas vyko Kauno miesto 
ir arkivyskupijos muziejuje. 
Kan. P. Dogelis buvo ilgame
tis katedros viceprepozitas, 
1920 m. išrinktas į Lietuvos 
seimą, aktyvus ateitininkų, 
pavasarininkų, zitiečių drau
gijų, katalikų mokytojų są
jungos kūrėjas, Lietuvos l 
Eucharistinio kongreso (1934 
m.) pasirengimo komiteto 
pirmininkas. Atminimo ren
ginyje vyko kan. P. Dogelio 
gyvenimo nuotraukų paroda. 
Apie jo vaikystę ir jaunystę 
papasakojo P. Dogelio kraš
tietis kun. J. Babonas. Sesuo 
pranciškonė Gražina Dap
šauskytė atskleidė kan. P. 
Dogelio gyvenimo metus 
Kretingoje. Ir kalinamas, nu
sprendęs nenusiminti ir dirb
ti, jis tada įsitraukė į pavojin
gą, dažnai nuotykių ir įtam
pos kupiną draudžiamą lietu
viškų knygų platinimą. Dr. 
Vaida Kamuntavičienė kan. 
P. Dogelį apibūdino kaip ta
lentingą organizatorių - kle
bonaudamas arkikatedroje, 
jis buvo pridėjęs ranką prie 
beveik visų katalikiškų drau
gijų steigimo. Jis reiškėsi ir 
politikoje. Buvo Lietuvos sei
mo narys, garsėjęs kaip geras 
ekonomistas, tiesiogiai prisi
dėjo kuriant lito priėmimo 
įstatymą. Vėliau kan. P. Do
gelis iš politikos pasitraukė 
ir atsidėjo ganytojiškai tar
nystei. Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius visiems padėkojo už 
dalyvavimą. 

Arkivyskupas Toronto 
universiteto simpoziume 

Toronto universitete lapkričio 2 d. vykusiame simpoziume iš k. prel. E. Putrimas, A. Katchen, 
R. Raheel, arkivysk. S. Tamkevičius (SJ), kun. R. de Souza, P. Baltutis Ntr. D. Puterienės 

R. SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Lapkričio 2 d. Toronto 
universiteto Koffler Multi
Faith centre vyko simpoziu
mas apie persekiojimą dėl ti
kėjimo ("Persecution for your 
Faith"). Simpoziumas specia
liai surengtas LVK Užsienio 
lietuvių katalikų sielovados 
delegato prel. Edmundo Put
rimo iniciatyva šiais, Lietuvos 
vardo ir Evangelijos žinios 
tūkstantmečio jubiliejaus me
tais. Renginį globoj o Richard 
Chambers, Multi-Faith cent
ro direktorius, rėmėjai - Ka
nados lietuvių bendruomenė, 
Toronto universiteto Newman 
katalikų centras, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas, Kana
dos lietuvių jaunimo sąjunga, 
Thomas ir Sharon Akelaitis. 

Atsižvelgiant į Tūkstant
mečio kontekstą ir prasmę, į 
Šv. Brunono kankinystę, gimė 
idėja pasidalinti mintimis apie 
kankinystę su kitais Abraomo 
tradicijos tikėjimais - žydų ir 
musulmonų. Taip pat sudaryta 
proga buvusiam politkaliniui 
ir "Lietuvos Bažnyčios kroni
kos" redaktoriui, Kauno arki
vyskupui Sigitui Tamkevičiui, 
SJ, besilankant Šiaurės Ame
rikoje pasidalinti asmeninės 
kančios kelionės įspūdžiais su 
nelietuviais. Klausytojų buvo 
ir jaunų, ir vyresnių, o dau
giausia susirinko lietuvių. 

Moderatorius Petras Bal
tutis, Toronto universiteto (St. 
Michael's College) religinės 
istorijos doktorantas pristatė 
prel. Putrimą, kuris paaiškino 
simpoziumo tikslą. Pirmas 
kalbėtojas buvo rabinas Aa
ron Katchen, žydų kapelionas 
Toronto ir kituose universite
tuose. Jis aiškino apie judaiz
mą, kad nėra šioje religijoje 
vieno autoriteto - vadovau
jančio asmens ar grupuotės. 
Žydų šventasis raštas Tora bu
vo pateikta tikintiems dviem 
dalimis - viena žodinė, kita 
rašytinė. Rašytinė dalis, aiški
no jis, yra kaip paskaitos už
rašai, o žodinė dalis - išplėsti
nė, taip pat paskaita. Perse-

kiojimo klausimu rabinas tei
gė, kad žydų tikėjime vartoja
mas žodis kančia (suffering). 
Kentėjimas yra Dievo paskir
tas arba kito žmogaus sukelia
mas. Tikintiems reikia spręsti, 
kas yra Dievo valia, ir kas yra 
žmogiškos piktos valios pa
sekmė. Jeigu tai yra paties 
žmogaus užsitraukta bausmė, 
reikia sužinoti - už ką? Kaip 
galima tobulinti save, kad to
kių pasekmių nebūtų? Reika
linga sąžinės peržiūra, malda 
Dievui, kad pašalintų kančią. 
Jeigu kančia yra Dievo valia -
niekur negalima pasislėpti, 
tik stengtis suprasti, kodėl 
kenčiama. Tik Dievas gali 
teisti kankintoją, o jam kan
kintasis gali neatleisti, nebent 
kankintojas atgailauja, bet 
keršyti uždrausta. Judaizmo 
tradicijoje yra suprantama, 
kad nieko nėra tobulo, visi ga
li klysti. Atgailaujama per 
kančią, o kančios vaisius yra 
sugrįžimas prie padorumo ir 
prisiartinimas prie Dievo. 

Kingstono arkivyskupijos 
kunigas Raymond de Souza, 
Queen's universiteto katalikų 
kapelionas, kurio straipsniai 
dažnai spausdinami dienraš
tyje The National Post, kalbėjo 
apie pagrindinį principą, kad 
kankinystė (Kristaus kryžius) 
yra krikščionybės esmė. Aukš
čiausio laipsnio kankinystė -
Kristaus mirtis už tikėjimą. 
Jis pabrėžė, kad Kristus at
skleidė brandesnę būseną 
Dievo garbinime - nebe anks
tesnių amžių vergo-viešpaties 
santykį, bet sūnaus-tėvo. 
Krikščionybė skelbė žinią apie 
Dievą, kuris myli savo vaikus, 
o jų uždavinys yra ne stengtis 
išvengti jo pykčio, bet mylėti 
vienas kitą. Taipgi krikščiony
bės trečia naujovė buvo, kad 
kunigas, kuris beveik visuose 
tikėjimuose yra tas, kuris au
kas teikia Dievui arba die
vams, mūsų tikėjime Kristaus 
asmenyje buvo kunigas, kuris 
pats save aukojo, atiduoda
mas savo gyvybę ir nugalėda
mas priešą ne jėga, bet pasiau
kojančia meile. 

Jo teigimu, kankinystė iš-

laisvina krikščionis istorine ir 
evangeline prasme. Kankinys
tė liudija, kad visada buvo ir 
dar yra krikščionybės priešų. 
Net dabar krikščionys yra per
sekiojami Kinijoje, Indijoje, 
Saudi Arabijoje. Kankiniai 
nepasiduoda kompromisui, o 
būdami Bažnyčios gynėjai taip 
pat tampa civilinės laisvės gy
nėjai ( defensor civitatis ), kaip 
įvairūs vyskupai sovietinėje 
okupacijoje ir svečias arkivys
kupas S. Tamkevičius, SJ. 
Evangelizacijoje kankinystė 
įgalina Bažnyčią paaukoti už 
tikėjimą didžiausias aukas, ki
taip ši gyvybės "kaina" būtų 
per didelė, siunčiant misionie
rius, pvz. patį šv. Brunoną, ar 
Kanados jėzuitus kankinius, 
nešusius Gerąją žinią į necivi
lizuotus kraštus. Kankinystė 
egzistuoja, kad Kristaus kry
žius neliktų tuščias, bejėgis. 

Musulmonų tikėjimo at
stovė, autorė Raheel Raza, 
teigė, kad susitaikymas nėra 
įmanomas nepripažinus tie
sos. Ji paaiškino, kaip musul
monai istoriškai yra buvę ir 
persekiotieji ir persekiotojai, 
ir kad ieškant teisybės reikia 
pasižiūrėti iš abiejų perspek
tyvų. Musulmonų šventas raš
tas yra Koranas, kuriame vy
rauja teisingumo principas. 
Jame kalbama apie religinį 
pluralizmą, Mohameto sekė
jai yra skatinami pažinti ir ki
tas gentis. Mūsų laikais mu
sulmonai dabar yra persekio
jami, pavyzdžiui Kinijoje. O 
kada persekiojimas nėra kriti
kuojamas ar stabdomas, ar 
net valdomosios jėgos tole
ruojamas ar vykdomas, jis 
tampa genocidu. Ji pabrėžė, 
kad Korano mokymu, savižu
dybė aiškiai yra nuodėmė. 
Tie, kurie miršta gindami tei
sybę ir teisingumą Dievo ke
liu, yra vadinami liudininkai
kankiniai. Ji pasakojo apie 
680 metais Karbaloje miru
sius musulmonus, kurių atmi
nimas pagerbiamas musul
monų religinio kalendoriaus 
pirmomis dienomis. 

Nukelta i 1 O-tą psl. 
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jam Lietuvos istorikui, Lietu
vos Mokslų akademijos nariui 
žinovui, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos akademi
kui ir šios akademijos Prezi
diumo nariui profesoriui hu
manitarinių mokslų habilituo
tam daktarui, VDU garbės 
profesoriui Antanui Tylai su
kako 80 metų. Tai vienas iš 
nedaugelio istorikų, kuris, iš
ėjęs į pensiją, toliau aktyviai 
reiškiasi mokslinėje tiriamo
joje, pedagoginėje veikloje, 
mokslo organizavimo, visuo
menės švietimo ir pilietinių 
iniciatyvų baruose. 

Istorikas Antanas Tyla ne 
tik tarp istorikų, bet ir plačio
joje visuomenėje yra žinomas 
kaip monografijų 1905 m. re
voliucija Lietuvos kaime 
(1968), Mėginimai leisti lietu
viškus leidinius spaudos drau
dimo metu (1972), Lietuva ir 
Livonija XVI a. pabaigoje
XVII a. pradžioje (1986), Garš
vių knygnešių draugija (1991), 
Lietuva prie Vasario 16-osios 
slenksčio (2004) bei popu
liaraus leidinio Lietuvos di
dieji kunigaikščiai (portretai) 
(1992) autorius, istorinių vei
kalų Lietuvos valstiečių judė
jimas 1861-1914 m. (1975), 
Lietuvos TSR istorijos l t. 
(1985) bendraautorius. Jis yra 
dokumentų rinkinių Lietuvos 
TSR istorijos šaltiniai, t. 2, Lie
tuvos magdeburginių miestų 
privilegijos ir aktai, t. l (1991), 
t. 2 (1997), t. 3 (2004), t. 4 
(2006), Lietuvių spaudos drau
dimo panaikinimo byla (2004, 
pataisytas ir papildytas leidi
mas) bei daugelio kraštotyros 
leidinių sudarytojas, daugelio 
mokslinių leidinių atsakinga
sis redaktorius ir redkolegijų 
narys, Lietuvos MA mokslinio 
žurnalo Lituanistica vyriausia
sis redaktorius. Parašė per 500 
mokslinių ir mokslo populia
rinimo straipsnių. 

A. Tyla - Valstybinės Jo
no Basanavičiaus, Lietuvos 
Mokslų akademijos Simono 
Daukanto, Anykščių rajono 
savivaldybės T. Mikeliūnaitės 
premijų laureatas. Netgi žmo
nės, kurie mažai domisi isto
rija, labai gerai pažįsta An
taną Tylą kaip aktyvų visuo
menininką, pilietį, savo šalies 
patriotą. Už nuopelnus Lietu
vos mokslui ir Lietuvos vals
tybei ir už pastangas garsinant 
Lietuvos vardą pasaulyje jis 
apdovanotas Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 4-
ojo laipsnio ordinu (1999 m.), 
Lietuvos valstybės (Mindaugo 
karūnavimo) šventės proga -
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordino Koman
dom kryžiumi (2009), Vytau
to Didžiojo universitetas jam 
suteikė Garbės profesoriaus 
vardą, Anykščių rajono savi
valdybė 2009 m. išrinko jį 
Anykščių rajono garbės pi
liečiu. 

Garbingo jubiliejaus pro
ga Antaną Tylą kalbina etno
logas PETRAS KALNIUS. 

- Gerbiamas profesoriau, 
esate kilęs iš vadinamojo Lietu
vos rašytojų krašto, iš Anykščių. 
Ar mokantis Anykščių gi,mnazi
joje Jums taip pat nekilo noras 
pasukti į literatūros arba kal
bos mokslų studijas? Jūsų bio
grafas istorikas Algirdas Baliu
lis antai rašo, kad mokydama
sis gimnazijoje, pasižymėjote 
kaip literatas, vadovavote gi,m
nazijos literatų būreliui, kurį 
globojo pats Antanas Žukaus
kas-Vienuolis. Kas lėmė, kad 
pasirinkote istoriją? Gal turė
jote kokį sektiną pavyzdį ar lėmė 
koks nors gyvenimiškas nuo
tykis? 

Istorikas Antanas '!Yla 
Ntr. J. Vercinkevičiaus 

- Augau šviesioje, gausio
j e, darbščių, dorų ūkininkų 
šeimoje. Visi broliai ir sesuo 
turėjome savo kasdienius dar
bus. Tačiau iki sovietinės oku
pacijos visi vyresnieji broliai 
niekada nesiribojo tik ūkiniais 
darbais, buvo aktyvūs Jaunųjų 
ūkininkų, Šaulių sąjungos na
riai, namuose buvo nuolatinis 
susirinkimų, kvietimų išnešio
jimo, ekskursijų į parodas, 
vaidinimų, gegužinių rengimo 
šurmulys. Mama priklausė 
Moterų organizacijai, dalyva
vo ekskursijoje į atgautąjį Vil
nių. Tėvukas buvo matęs pa
saulio, kelerius metus jaunys
tėje dirbo JAV garvežių fabri
ke. Jis daugiau domėjosi ūkiu, 
neblogai jį tvarkė ir džiaugda
masis Lietuvos kariuomenėje 
tarnaujančiais vyresniaisiais 
mano broliais, lyg nujausda
mas baisią Lietuvos valstybės 
tragediją, kartais padvejodavo 
"Kiek čia mūsų Lietuvos yra -
sauja". Besimokydamas brolis 
Kazys, remiamas kitų brolių, 
sukaupė namuose vertingų 
knygų ir jų pačių įrištų perio
dinių leidinių bibliotekėlę. 
Kaip priedą prie Trimito žur
nalo broliai gavo to meto tau
tinės ir pilietinės identifikaci
jos konceptualiąją A. Šapokos 
Lietuvos istoriją. Buvo ir dau
giau istorijos bei grožinės lite
ratūros. Daug pasaulio pažini
mo šviesos atnešė įsigytas ra
dijo aparatas. Radijo žinių ir 

kitokių laidų pasiklausyti 
rinkdavosi kaimo vyrai ir pa
augliai. Paskui aptarinėdavo 
ką girdėję. Namuose dažnai 
buvo minimas rašytojas Anta
nas Vienuolis Žukauskas. Tad 
jo globojamas Anykščių gim
nazijos Literatų būrelis buvo 
man reta ir netikėta proga pa
būti su mūsų krašto ir visos 
Lietuvos literatūros klasiku, 
lankytis jo globojamoje Anta
no Baranausko klėtelėje, 
klausyti jo pastabų apie litera
tų referatus, kartu pėsčiomis 
keliauti rudenėjančiais šileliais 
į J. Biliūno tėviškę Niūronyse. 
Tie įspūdžiai išliko visam lai
kui. 

- Istorijos studijas sena
jame Vilniaus universitete pra
dėjote pačiu niūriausiu - stali
nizmo laikotarpiu. Ką Jums 
reiškė istorijos studijos slogi.oje 
to meto aplinkoje? 

- Iš tikrųjų, po Anykščių 
gimnazijos, kur irgi buvo daug 
niūrios miglos, universitetas 
pasirodė dar niūresnis. Pra
dėjau peluose ieškoti grūdų. 
Orientavo Lietuvos istorijos, 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės, tiek senosios, tiek ir 
moderniosios konceptualus 
darkymas. Alternatyvos ieš
kojimas nebuvo sunkus ar su
dėtingas, nes ta okupantų per
šama koncepcija buvo lyg gry
bas, kurio šaknys paviršiuje. 
Bute, kuriame gyvenau, buvo 
Lietuvos istorikų leidinių. Po 
mėginimų pavyko pasirinkti 
neplaninę, man įdomią naujų
jų laikų Lietuvos istorijos te
mą, per ją patekau į knygų ka
lėjimą - specfondą. Galėjau 
susipažinti su neprieinamais 
leidiniais. Tos paieškos ir kole
gos nušveitė buvusį niūrumą. 

- Jūsų kelias į mokslo tiria
mąjį darbą, kaip rašoma Jūsų 
biografijoje, nebuvo tiesus? 

- Sovietinės okupacijos 
metais mokslo kelias nebuvo 
tiesus visiems tiems humani
tarams, kurie nenorėjo užsi
imti moksline makulatūra. 
Kuo tyrimo objektas buvo ar
čiau esamo laiko, tuo jis buvo 
labiau ideologizuotas, kon
formistinis ir turėjo tarnauti 
okupantų engiamajai ideo
logijai. Tad visai suprantama, 
kad pagal situaciją stengiausi 
savo tyrimus orientuoti į to
lesnius nuo esamojo laiko pe
riodus. 

- Vis dėlto, nepaisant dau
gelio kliūčių, palankiai susi
klosčius aplinkybėms, Istorijos 
institute Jūs praėjote visas moks
linės karjeros pakopas - nuo 
"nelaipsniuoto" istoriko iki 
akademiko, nuo jaunesniojo 
mokslinio bendradarbio iki ins
tituto direktoriaus ir šiose pa
reigose išbuvote net dvi kadenci
jas (1992-2000 m.). Todėl tur 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Steigs jungtinę brigadą 

Europos sąjungos (ES) 
gynybos ministerių susitiki
mo metu Briuselyje lapkri
čio 17 d. pasirašytas Lietu
vos, Lenkijos ir Ukrainos ke
tinimų protokolas dėl bend
ro karinio junginio LITPO
LUKRBRIG steigimo. Pro
jekte dalyvaujančios valsty
bės įsipareigojo sudaryti 
bendrus karinius pajėgumus, 
numato dalintis junginio val
dymu ir išlaikymu. 

Tikimasi, jog pasirašytas 
dokumentas dėl bendro tri
šalio karinio junginio steigi
mo paskatins Ukrainos gink
luotųjų pajėgų intensyvesnį 
bendradarbiavimą su NATO 
partneriais. 

Seimo gimtadienis 
Lapkričio 17 d. minint 

šios kadencijos seimo pirmą
jį gimtadienį seimo pirmi
ninkė Irena Degutienė pri
pažino, kad ryškiausia seimo 
darbo klaida buvo pernai 
paskubomis priimti biudžeto 
ir jį lydintys mokesčių įstaty
mai. Ji siūlė diskutuoti apie 
seimo rinkimų datos pakei
timą, nes dėl jų teko keisti 
ankstesnės vyriausybės biu
džeto projektą. Ji taip pat 
žadėjo jau kitąmet prašyti 
vyriausybę anksčiau pateikti 
seimui pirminį biudžeto va
riantą, kad ir seimas, ir pre
zidentė turėtų pakankamai 
laiko rimtai įsigilinti į teikia
mus siūlymus. 

Seimo vadovė pakvietė 
ir poziciją, ir opoziciją būti 
aktyvesnėmis su savo idėjo
mis ir nuosaikesnėmis sie
kiant susitarimo. Seimas turi 
susigrąžinti jam tautos pati
kėtas ir Konstitucijoje nu
matytas galias bei atsako
mybę. 

Konkretus žingsnis geri
nant seimo darbo kokybę ga
lėtų būti aktyvesnis piliečių 
įsijungimas į teisės aktų ren
gimo procesą. Ji patarė sei
mo Užsienio reikalų komi
tetui dar labiau atkreipti 
Lietuvos užsienio politikos 
formuotojų dėmesį į kai ku
rias Lietuvai ypač svarbias 
sritis. Jos nuomone, daug 
dėmesio Lietuva turėtų skir
ti ir deryboms dėl naujos Eu
ropos sąjungos ir Rusijos 
partnerystės sutarties. 

Ryšiai su Kanada 
Lapkričio 19 d. pasirašy

tas Lietuvos ir Kanados susi
tarimas dėl jaunimo mainų. 
Kanadoje Lietuvos jaunimui 
bus galima lankytis ne dau
giau kaip du kartus, o kiek
vieno buvimo trukmė - ne 
ilgesnė kaip metai. Sutartį 
pasirašė socialinės apsaugos 
ir darbo ministeris Donatas 
Jankauskas ir Kanados am
basadorius Scott Heather
ington. 

Šis dvišalis susitarimas 
sudarys galimybes 18-35 m. 
jaunimui pagilinti specialy-

bės ir kalbos žinias, studi
juoti ir atostogų metu dirbti 
kitoje valstybėje, pažinti jos 
visuomenę ir kultūrą, už
megzti ryšius tarp abiejų 
valstybių jaunimo organi
zacijų. Taip siekiama skatin
ti abiejų valstybių savitarpio 
supratimą ir bendradarbiavi
mą. Ministerio D. J ankaus
ko teigimu, susitarimas bus 
labai naudingas stiprinant 
ryšius su lietuvių bendruo
mene Kanadoje. Lietuvių 
kilmės kanadiečiai, atosto
gaudami ar studijuodami 
Lietuvoje, galėtų gilinti lie
tuvių kalbos žinias, geriau 
susipažinti su savo ištakomis 
ir Lietuvos kultūra. 

Lietuvos ir Kanados pi
liečiai, norintys dalyvauti 
jaunimo mainų programoje, 
turės įrodyti, kad yra sudarę 
iš anksto suderintą darbo su
tartį, vyksta stažuotis arba 
atlikti praktiką, o jei vyksta 
turizmo ar kultūriniais pa
žintiniais tikslais - patvirtin
ti savo ketinimą keliauti pri
imančiojoje valstybėje ir ret
karčiais dirbti. Kanados vy
riausybė jaunimo mainų su
sitarimų projektus pateikė 
visoms naujoms Europos są
jungos valstybėms narėms. 
Artimiausiu metu Kanada 
taip pat planuoja pasirašyti 
susitarimus dėl jaunimo 
mainų dar su 8 Europos vals
tybėmis. Tarp jų - su Estija, 
Slovakija ir Portugalija. 

Lėšos bendravimui 
Švedijoje lapkričio 18 d. 

Europos komisija ir Rusija 
pasirašė sutartį Lietuvos, 
Lenkijos ir Karaliaučiaus 
srities pasienio regionų 
bendradarbiavimo skatini
mui. Joje numatoma skirti 
176 min. eurų (607.7 min. 
litų). abipus sienos bendra
darbiavimo programos fi
nansavimui. 

Europos komisijos at
stovybė Lietuvoje praneša, 
jog bendruose programos fi
nansuojamuose projektuose 
dalyvaus vietos valdžia, 
smulkusis ir vidutinis vers
las, nevyriausybinės organi
zacijos ir piliečiai, siekiantys 
stiprinti tarpusavio pasitikė
jimą ir regioninį įsijungimą. 

Bendri projektai apims 
aplinkosaugos, turizmo, švie
timo, vietos ir regioninio 
transporto infrastruktūros ir 
sienos kirtimo punktų klau
simus, taip pat prisidės prie 
smulkaus ir vidutinio verslo 
konkurencingumo kėlimo ir 
gerosios valdymo patirties 
perdavimo. Pirmąsias prog
ramos paraiškas bus galima 
teikti 2010 m. pradžioje. 
Bendros Europos sąjungos 
ir Rusijos lėšos Lietuvos ir 
Karaliaučiaus srities pasie
nyje išjudins pasienio punk
to Kuršių Nerijoje, vandens 
valymo įrenginių ir tilto per 
Nemuną statybas. RSJ 
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būt nesuklysiu pasakęs, kad 
Jums gerai žinoma visa kūrybi
nė ir organizacinė istorijos 
mokslo ''virtuvė"? Kaip galėtu
mėte palyginti sovietmečio ir 
nepriklausomos Lietuvos istori
ko saviraiškos ir tyrinėjimų ga
limybes? 

- Po Kovo 11-osios atsira
do galimybė pasirinkti tyrimo 
objektą, metodiką ir spręsti 
problemą pagal istoriografinį 
įdirbį, šaltinius ir akademinę 
sąžinę. Tai iš esmės skyrėsi 
nuo to, kas buvo okupacijos 
metais. Nors, reikia pasakyti, 
kad kai kurie atsakingi Insti
tuto vadovai rizikuodavo ir 
palaikydavo liberalias tyrėjų 
tendencijas. Aš tuo pasinau
dojau. Po Nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos valstybė 
suteikė mokslininkams aka
deminę laisvę. Jos vienos ma
ža - ji turi eiti kartu su moks
line sąžine. 

- Kai 1975 m. atėjau dirbti 
į tuometį Istorijos institutą, ui
kldisiuose buvo dar gana gyliai 
kalbama apie neseniai pasibai
gusią "Antano 1Jlos bylq". Bu
JIO šnekama, kad LietuJ1os ko
munistų partijos Centro komi
teto ideologai A. 1Jlos darbuose 
aptiko vadinamifių "vieningo
sios srovės" recidyvų ir, kad rep
resijas patyrė ne tik Tyla, bet 
''po didinamuoju stiklu" pa
kliutio visas institutas. Už ku
riuos darbus ir ui kokius teigi
nius juose buJ1ote triuškina
mas? 

- Tuomet pasikvietę i 
Centro komitetą man per
skaitė 9-11 pwt.ktų kaltinimus. 
Į rankas man jų nedavė ir ne
galiu dabar pakartoti. Tun bu
vo kaltinimai dėl kilmės, dėl 
antisovietinio aplinkos mak
roklimato šeimoje, dėl darbuo
se matomo nesovietinio po
žiūrio. Dėl tų kaltinimų gene
zės daug kas paaiškėjo, kai 
2005 m. išėjo dokumentų rin
kinys Lietuvos kultūra sovieti
nės ideologijos nelaisvėje 1940 
-1990, kur buvo daugiau infor
macijos apie 20 m. stalčiuje 
išgulėjusį mano darbą Garšvių 
knygnešių draugija ir jo kon
tekstą. Tuda institute pabarė, 
pamokė, bet griežtesnių sank
cijų netaikė. Daug keisčiau, 
kad 2000 m. rudenį Lietuvos 
istorijos instituto taryboje jos 
narys E. Motieka pareiškė, 
kad aš darau tas pačias klai
das, už kurias buvau soviet
mečiu smerkiamas. 'Turyba ty
liai reagavo. 

- Pasakojama, kad tada, 
sovietmečiu, Jūs nesidaJ1ėte 
lengtiai sudorojamas ir energin
gai gynėNs. Prašėte konkretes
nių paaiškinimų net paties kom
panijos pirmojo sekretoriaus P. 
Griškevičiaus? 

-Turne pačiame pasitari
me, kur buvau P. Griškevi
čiaus smerkiamas, išgirdęs 
kritiką, supratau, kad priėjau 
liepto galą ir nutariau negrįžti 
į institutą be kokių nors pla
tesnių paaiškinimų. Jų ir pa
prašiau pranešėją. Jis pasakė 
ateiti rytoj. O, kaip minėjau, 

rytoj man perskaitė tuos 9-11 
kaltinimų. Jie rodė, kad aš ne
galiu dirbti mokslinio darbo. 
Kolegos mane apgynė. Jie, ži
noma, rizikavo savo karjera. 

- Tačiau dėl tų puolimą pel
nėte visuomenės tylią pagarbą 
ir disidento įvaizdį ... 

- Dirbau kaip man aka
deminė sąžinė diktavo, negal
vodamas, ar tai turi kam pa
tikti. Visuomenė, kaip paste
bėjau, vertino nevienodai. Sa
lėje po pasitarimo ir išeinant 
dalis pažįstamų vengė net pri
artėti„. O keli drąsūs kolegos 
po to pasitarimo pakvietė į 
restoraną pietų. Jiems iki šiol 
tebesu dėkingas. Ne vien to
dėl, kad nepaliko manęs vie
no, bet kad savo mentalitetu 
praturtino visuomenę. 

- Lietuvos istorikai pasta
raisiais metais neretai gaudatio 
ir pylos iš visuomenės ui bandy
mus savotis"kai interpretuoti kai 
kuriuos istorinius įrykiw: 1923 
m. Klaipėdos sukilimq, 1926 m. 
gruodžio valstybės penersmq, 
1941 m. biri.elio sukilimą ir t. t. 
Tiesa, asmeniškai Jūsų niekas 
ui nieką nekritikavo. Kaip Jūs 
žiūrite į tokiq kritiką kitų isto
rikų atžvilgiu ir jų bandymus 
naujai interpretuoti kai ku
riuos istorijos įvykius? Kodėl, 
metaforiškai kalbant, dabarti
niams istorikams kartais ''ne
pasiseka."? 

- Kiekvienas įvykis pa
prastai tiriamas akademinės 
laisvės ir akademinės sąžinės 
įrankiais, nemindžiojant ir ne-

niekinant tų vertybių, kurios 
saugo mūsų valstybinės laisvės 
plėtrą ir tradicijas. Kada tyri
mo metodu pasirenkamas ci
nizmas, pats tyrėjas praranda 
pasitikėjimą ir savo ateitį. 

- Bet teisybės dėlei turbūt 
turėsime pripatinti, kad istori
kai čia nėra katkokia ilimtis. 
Antai kiti mokslininkai huma
nitarai (ne istorikai) siūlė nu
J1ainikuoti Jonq Basanavičių, 
kam šis, neva, išvedęs Lietuvą 
nuo modernėjimo greitkelio į 
tautinio patriotizmo "brūzgy
nus" ir uždarumą. Jau buvo 
paraginimų ui tq patį pradėti 
apkaltq Maironiui. Žiniaslclai
doje jau išsityčiota iš žemaitės, 
legendinių lakūnų S. Dariaus 
ir S. Girėno. Kilnu su kai lwriais 
humanitarais ir kai kurie poli
tikai žavėjosi, kaip anglų žur
nalistas A. Lievenas savo kny
goje "Pabaltijo IY!tloliru:ija" išsi
tyčiojo iš Justino Marcinkevi
čiaus dramos "Mažvydas'~ nors 
J. Marcinkevičius ui šį ir kilus 
panašius savo kūrinius gavo 
tarptautinf J. Herderio premŲą. 
Jau nekalbu apie tai, kaip puTlle 
buvo maudomas zymiausias da
bartinis mūsų kalbininkas Zig
mas Zinketličius, beje, taip pat 
pelnfs J. Herderio premiją. Ži
nodamas, kad Jūs tokioms mii
zionistų tdma.čioms nepritaria
te, norėčiau Jūsų klausti labai 
tiesmukai: kaip galėtumėte pa
ais1dnti '%rutos" skaitytojams, 
kodėl šiuos šviesuolius ir jų bei 
J1ėlesnių kartų deklaruotas ir 
brangintas vertybes labai svar
bu yra puoselėti ir ginti ir šiuo 
metu, postmodernizmo, kom
piuterizacijos ir dar kitaip įvar
dijamu laikotarpiu? 

- Novatoriškumas ir ciniz-

mas nėra neišvengiamybė. Su
niekinus valstybės atkūrimo 
veikėjus, toliau seka ir pačios 
valstybės išniekinimas. Tui nė
ra niekam nereikalingas dar
bas. Aplinkui mus ne tuščia 
erdvė, o valstybės, kurios kar
tais pareiškia, kad viena Lie
tuvos dalis priklauso jai ar ki
tai. Tud tokie mūsų valstybės 
niekintojai labai geri anų tal
kininkai. Bet ar jie reikalingi 
mums? 

- Vieni svarbiausių Jūsų 
darbų yra iš lietuJ1iškosios spau
dos draudimo istorijos. Norė
čiau, kad, kaip šios srities auto
ritetas, pakomentuotumėte tokį 
dalykq: dar sovietmečiu ka.i ku
rie istorikai bUJIO pradėję gana 
atsargiai teigti, jog lietuJ1iško
sios spaudos už.draudimas 1864 
m. butio grynai voliuntaristiš
kas vietinės administracijos 
J1eiksmas, o aukščiausioji impe
rijos valdžia čia buvusi niekuo 
dėta. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, šią tezę bandoma 
atgaivinti. Kiek man yra žino
ma, Jūsų nuomonė tuo klaus~ 
mu yra visai kitokia: pats Rusi
jos imperatorius viskq žinojo, 
tam pritarė ir to troško. Kokie 
faktai įrodo, kad buiio būtent 
taip? 

- Caras Aleksandras 11, 
siųsdamas į Vtlnių M. Murav
jovą slopinti sukilimo, prašė 
išlaikyti bent Lietuvą ir sutei
kė jam veiksmų laisvę. Dėl 
Lenkijos išsaugojimo Rusijos 
sudėtyje buvo abejojama. At
skirti carą nuo vietinės admi
nistracijos nėra pagrindo ir 
logikos. Neteko sutikti teigi
nių, kad Muravjovas sukilo 
prieš carą ir darė priešingai, 
negu carui reikėjo. 

(Bus daugiau) 

Iš praeities. Tūkstantasis laivas, įplaukęs į Klaipėdos uostą 1932 m. lapkričio 19 d., sudarė progą prie jo nusifotografuoti įžymiems Klaipėdos miesto ir krašto 
veikėjams. Aštuntas iš kairės gubernatorius Vytautas Gylys (vėliau konsulas Turonte); ketvirtas iš dešinės įgulos viršininkas pik. P. Genys; vidury su lazdele
krašto direkcijos pirm. inž. R. Visockis 



Istorinės misijos sukaktis 
Maršalas Karlas Gustavas Mannerheimas, Suomijos kariuomenės 

vadas po Sovietų Sąjungos karo prieš Suomiją (l939.XI.29-
1940:III.13) parašė Įsakymą savo kariuomenei 1940.fil.13 

Spausdinam.e to lsakymo 
vertimą prisimindami suo
mių-sovietų karą, ldlusĮ prieš 
70 metų. Red. 

Šloviagosios suomių 
armijos kariai! 

Turp mūsų šalies ir tarybų 
Rusijos pasirašyta taika, niūri 
taika, atidavusi sovietams be
veik visus kovos laukus, aplais
tytus jūsų krauju vardan visko, 
kas jums šventa ir brangu, 

Jūs nenorėtoje kariauti. 
Jūs mylėjote taiką, darbą, pa
žangą, bet jums primetė karą. 
.Kovodami jūs atlikdavote žyg
darbius, kurie amžiams švytės 
istorijos metraščiuose. Jūsų 
daugiau nei penkiolika tūks
tančių, išėjusių i karą, jau ne
grįš į gimtuosius namus, o la
bai daug jūsų tapo invalidais. 
Bet ir jūs smogėte priešui jun
tamus smūgius, ir jeigu dabar 
du šimtai tūkstančių jūsų prie
šų rado ram~ po ledais arba 
jbedė užgesusius žvilgsnius į 
mūsų žvaigždėtą dangų, tai 
jūsų kaltės čia nėra. Jūs jiems 
nejautėte neapykantos, jūs 
jiems nelink.ėjote bloga - jūs 
tik laikėtės žiauraus karo jsta
tymo: užmušti arba žūti pa
čiam. 

Kareiviai! Aš pats koviau
si daugelyje mūšių, bet nieka
da nemačiau karių, panašių į 
jus. Aš didžiuojuosi jumis 
taip, lyg jūs būtumėte mano 
vaikai. Aš taip pat didžiuojuo
si ir kovotojais iš Šiaurės tund
ros, ir Pochjanmaa plačių ly
gumų, Karelijos tankmių, ma
lonių Savo bendruomenių, 
Chemės ir Satakundos turtin
gų vienkiemių sūnumis bei 
vai.kinais iš pietvakarių Suo
mių kaimų. Aš taip pat di
džiuojuosi fabriko darbinin
ko, berniuko iš varganos tro
belės ir turtuolio auka. 

Aš dėkoju jums visiems -
karininkams, puskarininkiams 
ir eiliniams, tačiau ypač noriu 
pabrėžti rczem> karininkų did
vyriškumą, jų pareigos jausmą 

ir profesionalumą atliekant 
tai, kas toli gražu nebuvo jq 
pareiga. Jų auka šiame kare 
procentine išraiška buvo di
džiausia, bet jie aukojosi su 
džiaugsmu ir nei karto neišda
vė pareigos ... 

Aš dėkoju Suomijos armi
jai-visiems visų armijos rūšių 
kareiviams, nuo pirmos karo 
dienos atliekantiems nemir
tingus žygdarbius - už narsą, 
su kuria jie priešinosi daug 
kartų skaitlingesnei priešo jė
gai, neretai ginkluotai netgi 
nežinomais ginklais. Aš dėko
ju jiems už atkaklumą, su ku
riuo jie kabinosi už kiekvienos 
gimtos žemės pėdos. Sunai
kinta daugiau nei pusantro 
tūkstančio rusų tankų ir dau
giau nei septyni šimtai lėk
tuvų - ir šie žygdarbiai dažnai 
buvo vykdomi pavieniui. 

Išdidžiai ir su džiaugsmu 
aš galvoju apie Suomijos mo
teris-savanores, apie jų pasi
aukojimą, apie jų nepaliauja
mą darbą, leidusį tūkstančius 
žmonių būti fronte. Jų kilnu
mas įkvėpdavo ir palaikydavo 
armiją, kurios dėkingumo ir 
padėkos jos visiškai nusipelnė. 

Atiduokime prideramą 
pagarbą ir tūkstančiams dar
bininkų, kurie žiauriais karo 
metais ištikimai - ir dažnai 
savo noru - oro antskrydžių 
metu stovėjo prie savo stak
lių, gamindami viską, kas bū
tina armijai, lygiai taip pat ir 
tiems, kas po priešo ugnimi 
nepavargdami dirbo fortifi
kacijos darbuose. Dėkoju 
jums visiems Tėvynės vardu. 

Nepaisant drąsos ir pasi
aukojimo, vyriausybė buvo 
priversta sudaryti taiką esant 
sunkioms sąlygoms, tačiau jos 
visai paaiškinamos. 

Mūsų armija buvo negau
si, trūk.o rezexvų ir kadrų. Mes 
nebuvome pasiruošę kariauti 
su didžiąja valstybe. Tuo metu, 
kai narsūs kariai gynė sienas, 
teko sunkiai gauti tai, ko trū
ko, tiesti gynybos linijas, kurių 
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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 

nebuvo, bandyti gauti pagal
bos, kuri nebuvo suteikiama. 
Reik.ėjo gauti ginklų ir amuni
cijos tuo metu, kai visos šalys 
karštligiškai ginklavosi prieš 
kilusią dabar virš pasaulio 
audrą. 

Jūs'Ų žygdarbiais žavėjosi 
visas pasaulis, bet ir po trijų 
su puse mėnesių karo mes lik
sime tokie pat vieniši. Iš už
sienio mūsų frontui mes, at
rodo, gavome tik du sustip
rintus artilerija ir aviacija ba
talionus. Tuo tarpu mūsų .ka
reiviai, kovodami ir dieną, ir 
naktj, iš paskutiniq fiziniq ir 
psichinių jėgų, atremdavo kei
čiančius vienas kitą priešo pa
dalinių puolimus. 

Ateis laikas - ir šio karo 
istorija bus parašyta. Pasaulis 
turi sužinoti apie jūsų žygdar
bius. Be pagalbos ginklais ir 
amunicija, kurią mums su
teik.ė ŠVedija ir Vakarų vaJsty
bės, mes negalėtume taip ilgai 
kautis su nesuskaičiuojamo
mis patrankomis, tankais ir 
lėktuvais, mestais prieš mus. 

Vakarų valstybių paža
dėta pagalba kariuomene taip 
ir nebuvo suteikta, kadangi 
mūsų kaimynai, rūpindamiesi 
savimi, atsisakė leisti kariuo
menės tranzitą. 

Po kšiolikos kruvin'Q mū
šių savaičiq - ir dieną, ir naktį, 
be poilsio, mūsų armija ir 
šiandien stovi nepalaužta 
prieš priešą, kuris, priešingai 
kolosaliems praradimams, 
kiekybiškai tik augo. Mūsų 
užnugaris, kur nesuskaičiuo
jami bombardavimai sėjo 
siaubą ir mirtį tarp moterų ir 
vailcų, nepalaužtas. Tuli nuo 
fronto linijos esantys, iki pat 
mūsų vakarų sienos, sudeginti 
miestai ir sugriauti kaimai, 
aiškiai rodo, kokias kančias 
galėjo iškęsti mūsų tauta per 
praėjusius mėnesius. 

Sunkus mūsų likimas. 
Mes priversti atiduoti sveti
mai rasei, kitos pasaulėtiūros 
ir kitų moralės vertybių, žemę, 
kurioje mes per amžius sun
kiai dirbome. 

Bet ir likusioje mes turi
me priglausti likusius be pa
stogės ir užtikrinti geriausias 
gyvenimo sąlygas visiems. 
Mums reikia kaip niekad būti 
pasiruošusiems apginti šią 
tiek sumažėjusią tėvų žemę 
su tokiu pat ryžtu, su tokia 
pat jėga, su kokia mes gynėme 
mūsų nesuskaldytą tėvynę. 

Mes didžiuojamės, kad at
liekame istorinę misiją, kurią 
dar reikės įvykdyti, - ginti Va
karų civilizaciją: jos dalimi 
mes buvome nuo senų laikų. 
Bet mes taipogi įsitikinę, bd 
iki paskolino skatiko atlygin
sime savo skolą Vakarams. 

(Sutrumpintai išverstą iš 
"Navoje vremia", 1998.xI.23, 
tekstą TŽ atsiuntė mons. A. 
SVarinskas ). 
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Valstybės skola 
Pagal finanslĮ specialis

t'IĮ skai~iavimus Kanados 
valstybės skola pasiekė $500 
bln. ribą. Paskutinį kartą to
kio dydžio skola buvo 2003 
m., vėliau ji buvo mažinama. 
Ekonomistai apskaičiavo, 
kad 2014-2015 metais skola 
padidės dar $164 bln. Jie 
spėja, kad kasmet vyriausy
bės biudžetui truks $19 bln. 
Tu.Idą didėjančią skolą nu
lėmė ne tik ekonomikos kri
timas. Dar prieš ekonominį 
sunkmetį išlaidos valdymui 
ir visokioms programoms 
kasmet didėjo 6%, o įplau
kos i valstybes iždą mažėjo. 
Sumažinti skolą bus neleng
va. Mažės surenkamų mo
kesčių, nes gyventojai sensta 
ir pasitraukia iš darbo vietų, 
gausėja išlaidų gydymui. 

Kanados miDisteris pir
mjnjnbs S. Harper dalyva
vo Azijos regiono valstybių 
vadovy pasitarime Sing~
pūre. Cia buvo aptartos kli
mato apsaugos problemos, 
bet sprendimai atidėti iki bū
simo pasitarimo Amsterda
me. Iš kelionės į Indiją S. 
Harper parsivežė bendra
darbiavimo atominės energi
jos srityje sutartį ir ketinimus 
ateityje pasirašyti laisvos 
prekybos sutarti su greitai 
augančios ekonomikos vals-
tybe. 

Kanada neataipralys 
dėl vaiką, kuriuos D. Brita
nijos vyriausybė prieškario 
metais yra atsiuntusi i Kana
dą. Surinkusi našlaičius ar 
apleistų šeimų vaikus i savo 
globą, pagal 1859-1939 m. 
galiojusį įstatymą vyriausybė 
juos išsiųsdavo į .Australiją. 
Kanadą ir kitas buvusias ko
lonijines valdas. Tuip be ar
timųjq .žinios ar sutikimo 
150,000 vaikų nuo 3 iki 14 
metų atsidūrė Australijoje, 
nemažai jų buvo perduota į 
Kanadą. Vaikai būdavo ati
duodami šeimoms, kurios 
dažniausiai juos išnaudoda
vo, skriausdavo. Jie užaugo 
nepatyrę jokios šilumos, ne
žinodami savo kilmės. D . 
Britanijos parlamentas 1939 
m. panaikino galiojusį įsta
tymą. Australijos ir D. Brita
nijos vyriausybės pripažino, 
kad toks eipys neteisingas ir 
viešai atsiprašo vaikų ir jų pa
likuonių už padarytą skriaudą. 

KYebeko provincijos AT 
teismo teisėjas Andre Denis 
pirmą kartą pritaikė 2000 
metais priimtą Kanados įsta
tymą dėl nusi.kaltimų žmoni
jai ir karo metu padarytų nu
sikaltimų. Už itin žiaurų el
gesį kaltinamajam Ruandos 
genocido vykdytojui D. Mu
nyanaeza, kuris kaip pabė

gėlis apsigyveno Montrealy
je, buvo paskirta 25 m. kalė
jimo be teisės sumažinti šią 
bausmę. Teisėjas savo nuo
sprendį pagrindė išvada, kad 
kaltinamasis, savo kilme pri-

klausęs Ruandos privilegi
juotųjų klasei, pasirinko žu
dymo ir nusikaltimų kelią, nai
kindamas kitas jam nepatiku
sias žmonių grupes. Jo advo
katas ketina.kreiptis į Kanados 
Aukščiausiąjį teismą su prašy
mu sumažinti bausmę. 

Būsimieji Kanados pi· 
lieaai gauna naują, ~ames
nę Kanados istorijos apžval
gą. Prieš duodami piliečio 
priesaiką, jie privalės susipa
žinti su valstybes istorija. 
Naujajame leidinyje atvykė
liai galės surasti daugiau ži. 
nių apie valstybės atsiradi
mą, jos politinę sistemą, pi
liečio pareigų ir teisių sam
pratą. Čia daugiau rašoma 
apie valstybės tradicijas ir 
dabartinius kultūros, moks
lo, sporto pasie.kimus. Atski
ras skirsnis pasakoja apie 
Kanados ginkluotąsias pa
jėgas, jų nuopelnus pasauli
nėse taikos palaikymo misi
jose, karines ir veteranų tra
dicijas. 

Erdrilaiviu Atiantis pa· 
kilusi 6 astronautų įgula, 
tarp jų ir kanadietis Robert 
Thirsk, i tarptautinę erdvių 
stotį nuskraidino ne tik svar
bius krovinius, bet ir ne
įprastą siuntą - 24 gluosnio 
sodinukus. Pagal Kanados 
kosmonautikos centro ir N. 
Brunswic:k universiteto moks
lininkų programą bus tiria
ma kaip skrydžiai ir nesva
rumo sąlygos gali paveikti 
medienos savybes. 

Skrydžių verslovės ne
lengvai atsigauna po patirtų 
ekonomikos sunkumų. Nors 
pamažu atnaujinami kai k:u· 
rie nutraukti skrydžiai, skel· 
biami nauji maršrutai i Ka
nados šiaurę, keleiviai sutin
kami ne su itin geromis nau
jienomis. Jau prieš praside
dant šventiniam skrydžių 
sezonui verslovės pranešė, 
kad kelionės lėktuvais pa
brangs. Keleivių laukia dar 
viena staigmena - teks mo
kėti brangiau už bilietą, su
teikiantį teisę gauti erdves
nę sėdėjimo vietą lėktuve. 

Didžiausia Kanados li· 
teratūrinė Doria Giller pre
mija, kurią kasmet skiria N. 
Škotijos bankas, teko žurna
listui rašytojui Linden Mac 
Intyre už knygą The Bishop's 
Man. Oen. gubernatoriaus 
literatūros premija skirta M. 
G. Vassanji už prisiminimų 
knygą A Place Within: Re
dlscovering lndia. Šis talen
tingas rašytojas anksčiau yra 
du kartus laimėjęs N. Šk.oti
jos banko skiriamą Doris 
Giller premiją už romanus. 
Rašytoja Kate Pullinger, ki
lusi iš Br. Kolumbijos, oda
bar gyvenanti Londone (D. 
Britanija), gen. gubernato
rės premiją gavo už romaną 
The Mistress of Nothing, vaiz
duojantį Viktorijos laikų vi
suomenės gyvenimą. SK 
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e® MllSU TBVYl\IEJE 
SVARBIKONFERENCUA 

Lapkričio 12-13 d.d. 
Vilniuje vyko tarptautinė 
konferencija apie sutrikusio 
intelekto moterų, vyrų, jų 
tėvų socialines ir pilietines 
teises, lygiateisiškumo, įsi
jungimo į visuomenę gali
mybes, atstovavimo sau 
principus. Ją surengė Lietu
vos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
"Viltis" ir žmonių su proto 
negalia ir jų šeimų teises bei 
interesus visoje Europoje 
propaguojanti organizacija 
"Inclusion Europe". "Vil
ties" pirmininkės D. Miga
liovos teigimu, požiūris į su
trikusio intelekto moteris ir 
vyrus, jų tėvus ar globėjus 
liudija valstybės demokra
tinių vertybių sklaidos, jos 
piliečių sąmoningumo ir 
humaniškumo lygį. Konfe
rencija buvo skiriama Tarp
tautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai ir Tarptautinei žmo
gaus teisių dienai paminėti, 
praneša LGITIC. 

KORUPCUOS LYGIS 
2008 m. "Lietuvos ko

rupcijos žemėlapio" duome
nimis, nuo 2002 m. gyven
tojų, manančių, kad kyšis 
padėtų išspręsti problemas, 
skaičius nuolat didėja, o 
verslininkų - nesikeičia. Pa
lyginus pastarųjų penkerių 
metų rezultatus, vis daugiau 
gyventojų teigia esą pasi
ruošę duoti kyšį, nors taip 
teigiančių verslininkų skai
čius nuolat mažėja. Lietuvos 
būklė šioje srityje šiemet 
šiek tiek pagerėjo, pagal 
"Transparency Internatio
nal" duomenis - grįžo į 2007 
m. pozicijas. Teigiamą įtaką 
turėjo viešųjų pirkimų 
skaidrinimo iniciatyvos ir 
seimo narių parlamentinei 
veiklai skirtų lėšų viešini
mas. Tačiau kyšiai ir nepo
tizmas, valdžios vėlavimas 
įgyvendinti Kovos su korup
cija programą, ir neturėji
mas viešųjų pirkimų strate
gijos neleidžia Lietuvai pa
kilti į pajėgiųjų kontroliuoti 
korupciją valstybių gretas. 
Būtina tobulinti naująjį vie
šųjų pirkimų įstatymą bei 
priimti pranešėjų apie ko
rupcijos faktus apsaugos 
įstatymą. "Transparency In
ternational" 2009 m. tyrime 
Lietuvai skyrė 4.9 balo ir 52 
vietą 180 šalių lentelėje. 
Vertinimas "O" reiškia, kad 
šalis absoliučiai korumpuo
ta, o 10 balų skiriama labai 
skaidriai valstybei. 

PAVARDŽIŲ RAŠYBA 
Konstitucinis teismas 

(KT) lapkričio 6 d. nutarė, 
kad Lietuvos piliečio pase 
įrašius asmens vardą ir pa
vardę valstybine kalba, to 
paties paso kitų įrašų skyriu
je galima įrašyti asmens var
dą ir pavardę kitokiais, ne 
lietuviškais, rašmenimis ir 
nesugramatinta forma, kai 

asmuo to pageidauja. Šiais 
atvejais nebūtų paneigti ir 
Konstitucijos nurodymai dėl 
pavardžių rašymo ir valsty
binės kalbos vartojimo vie
šajame gyvenime. Teismas 
nustatė, kad lietuvių kalbos 
rašmenis ir su jų naudojimu 
susijusius esminius klausi
mus turi apibrėžti įstatymų 
leidėjas arba jo įgaliota vals
tybės institucija. Nustatant 
pagrindus vardo ir pavardės 
rašymo Lietuvos piliečio pa
so kitų įrašų skyriuje nevals
tybine kalba tenka atkreipti 
dėmesį, kad Lietuvos valsty
binės kalbos, kaip ir daugu
mos Europos šalių valstybi
nių kalbų, rašmenų pagrin
das yra lotyniški rašmenys. 

GRIPO EPIDEMUA 
BNS žiniomis, trečiąją 

lapkričio savaitę gripo epi
demija paskelbta Alytaus, 
Panevėžio, Vilniaus ir Kau
no miestų, Marijampolės, 
Utenos, Ignalinos, Ukmer
gės, Kaišiadorių, Jonavos 
Kėdainių, Širvintų, Molėtų, 
Anykščių, Švenčionių rajo
nų savivaldybėse. Epidemi
nis sergamumo lygis pasie
kiamas, kai iš 10,000 gyven
tojų sergančiųjų gripu skai
čius viršija 100. Vilniaus sa
vivaldybė lapkričio 19 d. 
pranešė, kad 43 sostinės 
mokyklos sustabdė darbą. 
Mokyklos uždarytos ir kitur. 
Jeigu daugiau kaip pusėje 
Lietuvos savivaldybių terito
rijų vienu metu paskelbia
ma gripo epidemija, Valsty
binė gripo pandemijos ko
misija teikia siūlymą vyriau
sybės kraštutinių būklių ko
misijai dėl gripo epidemijos 
paskelbimo Lietuvoje. Iš vi
so yra 60 savivaldybių. 

PRAŠYfA AIŠKINIMŲ 
Seimo Teisės ir teisė

tvarkos komitetas (TTK) 
lapkričio 11 d. patvirtino, 
kad teisėsaugininkų tyrimas 
vadinamojoje pedofilijos 
byloje vyko neveiksmingai, 
tačiau sąmoningo vilkinimo 
požymių nenustatyta. Ko
mitetas nustatė, jog tyrimas 
uždelstas ir dėl žemesnės 
grandies prokurorų patir
ties trūkumo tiriant tokią 
sudėtingą bylą, ir pasigedo 
prokuratūros vadovybės 
veiksmų. Aukštesnieji pro
kurorai nesuteikė reikiamos 
pagalbos. Komitetas išvado
se siūlo generaliniam pro
kurorui dar kartą įvertinti 
visų grandžių prokuratūrų 

darbą, nors po tarnybinio 
patikrinimo sankcijos jau 
paskirtos. Komitetas kelia 
Generalinės prokuratūros 

pavaldumo klausimą, siūlo
ma svarstyti galimybę ją per
duoti vykdomosios valdžios 
kontrolėn. Tuo tarpu gene
ralinio prokuroro A. Valan
tino atsakomybės klausimo 
komitetas nekelia ir nes
varstė. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE~---

Hamiltono pensininkų klubas "Ąžuolas" paminėjo 35 metų veiklos jubiliejų. Klubo steigėjas 
buvo Pranas Enskaitis Ntr. L. Stungevičienės 

Maldos diena Ha01iltone 
KLKM dr-jos Hamiltono 

skyr. valdyba rudenį pakvies
davo savo parapijiečius į Bi
shop Tonnos parką kartu pa
simelsti Kristaus kryžiaus ke
lyje. Šiemet dėl objektyvių 
priežasčių šis žygis negalėjo 
vykti, todėl drauge su klebonu 
Audrium Šarka, OFM, buvo 
sumanyta surengti Maldos die
ną. Mūsų pagrindinės pagalbi
ninkės Elenos Liaukuvienės 
rūpesčiu savo susirinkimui tu
rėjome gražias patalpas St. 
Elizabeth Village svetainėje. 
Čia, lapkričio 4 d. vyko Mal
dos diena, į kurią susirinko 38 
parapijiečiai. 

Dienos programa buvo 
tikrai labai turininga. Visiems 
susėdus prie gražiai papuoštų 
stalų, klebonas pakvietė šį 
maldos susitelkimą pradėti 
Dievą šlovinančia giesme, ku
rios žodžius radome iš anksto 
padėtus ant stalų. Gitara pri
tarė iš Lietuvos atvykęs muzi
kos mokytojas Geistautas Špo
gis, kuris pagelbėjo ir visuose 
techniškuose reikaluose. Dia
konui Bernardui Beliekni, 

Wasaga Beach, ON 

ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (spa
lis ir lapkritis, 2009) rašo, kad 
spalio 6 d. klubas atšventė tra
dicinį "Oktoberfest". Džiau
giamės, kad susirinko labai 
gausus būrys narių. Tučiau vi
si pasigedo "Heidi" iš Col
lingwood. Pasveikinom spalio 
mėnesio sukaktuvininkus: Si
gi tą, Bronių, Augustą, Lai
mutį. Lidiją, Kęstutį ir Aldo
ną Vitkienę. Pasivaišinome 
dešrelėm ir kopūstais su lietu
višku alučiu. Po vaišių, visi 
linksmai nusiteikę, įsijungė į 
bendras dainas. Pranešame, 
kad Pensininkų klubas paau
kojo $200 parapijai už elektrą. 

LAPKRIČIO 10 D. klubas 
susirinko į savo mėnesinį su
ėjimą. Pirmiausia pasveiki
nom šio mėnesio sukaktuvi
ninkus: Liną E., Česių, Geno
vaitę, Ireną, Oną, Vandą ir 

OFM, palaiminus vaišių stalą, 
visi buvo pakviesti išgerti puo
duką kavos ir užkąsti. Pasi
stiprinę susėdome pasiklau
~ti klebono kun. Audriaus 
Sarkos, OFM, labai išsamiai 
paruoštos konferencijos pagal 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 
encikliką "Redemptoris Mis
sio" (Ateiti ir Eiti). Čia buvo 
kalbama apie krikščioniškas 
misijas, jų būdus per liudiji
mą, skelbimą, atsivertimą ir 
krikštą. Naudodamas labai 
praktiškus, įtikinamus pavyz
džius, klebonas skatino susi
rinkusius dar gilesniems išgy
venimams. Po šios teorinės 
konferencijos turėjome gerą 
progą pamatyti filmą, kaip 
akivaizdi misija išgyvenama 
brolio pranciškono tarnavime 
žmonėms. Filmas Misionierius 
supažindino mus su kunigo 
vienuolio pranciškono, atvy
kusio iš Vokietijos į Lietuvą, 
Leopoldo Scheifele tarnystę 
mažame žemaitijos kaimelyje, 
kurį jis per 14 savo buvimo 
metų padarė dvasinio gyveni
mo salele. 

Aliną. Po to vyko vaišės ir fil
mas. Žiūrėjome 2003 m. Lie
tuvoj e vykusios Dainų šven
tės koncertą, vaikų choro pa
sirodymą. 

GRUODŽIO 8, antradie
nį, 2 v.p.p. klubas vėl susirinks 
į tradicinį prieškalėdinį su
ėjimą. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti ir atsinešti po 
dovanėlę, kuri tiktų vyrui arba 
moteriai. Dovanėlės vertė ne-

(nuo 1919 metų) 

Po filmo sugiedojome 
giesmę šlovinančią Švč. Mer
gelę Mariją. Visi buvo pa
kviesti paskanauti dienos sriu
bos su sumuštiniais ir nusifo
tografuoti atminimui. Tokie 
susitikimai jau yra tikra isto
rija. Pirmininkė Danutė Ens
kaitienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems padėjusiems, prisidė
jusiems ir dalyvavusiems, iš
reikšdama viltį, kad iš susiti
kimo visi išsinešime dalelę 
Dievo palaimos. 

Kol atvyko katalikių mo
terų valdybos užsakytas auto
busas, turėjome laiko paklau
syti diakono Bernardo Belie
ko, OFM, eilėraščių, asmeni
nių įspūdžių apie šią dieną bei 
pastebėjimų apie Tėvą Leo
poldą Scheifele, kurį gerai pa
žinojo. 

Laikas prabėgo labai greit. 
Pagal popiežių Joną Paulių 11, 
"tikėjimas stiprėja perduoda
mas", - o tą dieną mes visi kar
tu juo pasidalinome, vadinasi 
ir sustiprėjome tikėjime. 

M.E. ir brolis Bernardas 
Beliekas, OFM 

mažiau $10 ir gražiai suvy
niota. 

SAUSIO 12, antradienį, 2 
v.p.p. susirinksime virti ir ra
gauti įvairių sriubų. 

KITOS ŽINIOS: moterų 
būrelis sveikina P. Enskaitie
nę 90 metų gimtadienio pro
ga. Linkime ilgiausių metų ir 
geros sveikatos. Spalio mė
nesį moterų būrelis paaukojo 
parapijai $250 už elektrą. Inf. 

• 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 SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbietos draugijos narės užbaigė metų vei~ą ~lė
diniais pietumis sekmadienį, lapkričio 15 Ntr. Pat Pmgitore 

Berlyno sienos griūties 20-
mečio paminėjimas Otavoje 

Kanados premjeras S. 
Harper š.m. lapkričio 9 d. su
rengė iškilmingą Berlyno sie
nos griūties 20-mečio pami
nėjimą sostinės Vyriausybės 
konferencijos centre, kur ro
domas Berlyno sienos frag
mentas. Renginyje, kuriame 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rė G. Damušytė ir kitų Euro
pos šalių ambasadoriai, tylos 
minute buvo pagerbti nuo ko
munizmo nukentėję milijonai 
žmonių ir prisiminta Vidurio 
ir Rytų Europos šalių, tarp jų 
ir Baltijos valstybių, okupacija 
ir taikiosios revoliucijos. 

Savo kalboje Kanados 
premjeras pranešė, kad Ota
voje numatoma statyti pamink-

Ią komunizmo aukoms atmin
ti ir kad projektui vadovaus 
bei lėšas telks nevyriausybinė 
organizacija "Tribute to Li
berty" (Vardan laisvės). 

Renginio metu taip pat 
kalbėjo Kanados Viešojo sau
gumo ministeris Peter Van 
Loan, Vokietijos ambasado
rius Kanadoje dr. Georg Wit
schel, Kanados lenkų kongre
so pirmininkas W. Lizon ir 
"Tribute to Liberty" tarybos 
pirmininkė Alidė Forst
manis. 

Į iškilmes susirinko keli 
šimtai dalyvių, tarp jų ir Ka
nados lietuvių bendruomenės 
atstovai, parlamentarai ir žur
nalistai. Inf. 

Parems Vasario 16-osios gimnaziją 
Gautomis žiniomis iš Vilniaus, Seimo švietimo, mokslo 

ir kultūros komitetas siūlo vyriausybei 2010 metų biudžete 
skirti Vasario 16-osios gimnazijai remti pusę milijono Įitų. 
Siūlymą svarstys Seimo biudžeto ir fi~~n.sų koi:rii~~tas. ~i~o 
metu gimnazijoje mokosi 125 moksleiviai. Vokiet11os s~r~a
mos lėšos sudaro 75% gimnazijos finansavimo pore1k10. 
Visa kita, pagal sutartį, turi dengti lietuviai. Inf. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 v~and~s vak~~~~ešta?ie~~s 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos rr rugp1uc10 menes1ais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} ..... · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% N . t 

• ar1ų san aupos 
4 m. ind. · · · · · · · · · · · · · ·2·653 apdraustos TALKOS 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie ~uošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

STEBINA 
... kad nematau niekad 

Kanados "didžiojoje" spaudo
je asmeninių ar oficialių 
(KLB, Ambasados, organiza
cijų vadovybių) į straipsnius 
atsiliepimų redakcijoms Lie
tuvos, mus ir ją liečiančiais 
reikalais/temomis. Visi anglų 
kalbą valdo. Tik pastebėkim 
žydus! Negalima jais atsi
džiaugti - visur randa laiko, 
visur juos skaitai, išmintingai, 
taikliai, gausiai. Ar dėl tokio 
jų pranašumo - nemėgstam? 
Mes, lyg savotiškj "vienuo
liai" - užsidarę, ZVALGO
MĖS TIK Į SAVE ... į vienas 
kitą, gaišiai praleisdami pui
kiausias progas. 

Edmundas Petrauskas, 
London, ON 

London, ON 
• MŪSŲ PARAPIJOS 

TARYBOS ruošiamos AD
VENTINĖS VAIŠĖS įvyks 
lapkričio 29, sekmadienį, 4.30 
v.p.p. Kristaus Karaliaus uk
rainiečių parapijos salėje, 707 
Nelson St. (prie Lansdowne ). 
Vienas geradaris šiais metais 
vėl apmokėjo salės nuomą, to
dėl bilieto kaina paliekama ta 
pati kaip ir pernai $15. Prašo
me bilietus įsigyti kuo greičiau, 
kad būtų žinomas tikslus skai
čius žmonių, nes bus užsakoma 
iš restorano šilta vakarienė. 

• 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 
(lunch) metu. v 

• LAPKRICIO 29, sek
madienį, Mišios bus aukoja
mos už a.a. Eleną Navickienę 

Inf. 

PRENUMERATORIŲ DĖME
SIUI. Sekite savo prenumera
tos baigimosi datą, kuri yra pa
žymėta ant laikraščio lipdės su 
jūsų adresu. Nelaukite primini
mo - laiku ją atnaujinkite. Tuo 
sutaupysite administracijos lai
ką ir pašto išlaidas. 

-·-·· 
~------1iiiiiiiia l Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos ka.lnos, aukite kokyb6 

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

{prie Evarns] 
Savininkas Jurgis Kulie~lus_ 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Filadelfijos, PA, Lietu
vių Namai savo patalpose 
lapkričio 7-8 d.d. surengė 
kasmet įvykstančią mugę. 
Jos lankytojus linksmino "Lie
tuviško kaimo kapela" (vad. 
Lynn Cgx), tautinių šokių 
grupė "Zilvinas" (vad. Este
ra Bendžiūtė-Washofsky), 
Filadelfijos lietuvių choras 
"Laisvė" (vad. Il~ma Babins
kienė ), klounas Carlis. Iš Fi
ladelfijos ir kaimyninių vieto
vių atvykę prekeiviai parda
vinėjo įvairias prekes: tauti
nius audinius, tautines juos
tas, papuošalus, medžio dro
žinius, vaizdajuostes, užsie
nio lietuvių spaudą, maisto 
produktus iš Lietuvos. Ilgiau
sia eilė buvo prie kepamų 
bulvinių blynų. Mėgautasi 
namų keptais pyragais, lietu
višku alumi ir kitais gėri
mais. Pagrindinė mugės or
ganizatorė - Estera Bendžiū
tė-Washofsky. Iš mugės gau
tos pajamos skirtos Lietuvių 
Namų išlaikymui. 

Airija 
Bellinrobe vietovėje spa

lio 10-11 d.d. vyko pirmasis 
Airijos lietuvių sąskrydis. 
Suvažiavimo dalyvius sveiki
no Lietuvos ambasadorius 
Airijoje Vidmantas Purlys, 
pažymėdamas, kad šiuo są
skrydžiu parodoma, jog sie
kiama išlaikyti tvirtą ryšį su 
tėvyne, puoselėjamos lietu
viškos tradicijos, stiprinama 
lietuviška bendruomenė, no
rima prisidėti prie geresnės 
ir gražesnės savo valstybės 
kūrimo. Sąskrydžiui pasi
rinkta ši vietovė todėl, kad 
1935 metais rugsėjo 22 d. 
Feliksas Vaitkus lėktuvu "Li
tuanica 11", pakartodamas 
Dariaus ir Girėno skrydį per 
Atlantą, buvo priverstas nu
sileisti Bellinrobe rajone. 
Spalio 10 d. sąskrydžio daly
viai stebėjo lituanistinių mo
kyklų mokinių ir Jonavos sa
vivaldybės teatro pasirody
mus. Tos dienos vakare Bal
linrobe mokykloje vyko va
karas su šokiais, žaidimais ir 
dainomis. Spalio 11, sekma
dienį, po Mišių sąskrydinin
kai patraukė į aikštę prie 
Robe upės - paminklinio 
akmens, skirto Felikso Vait
kaus skrydžiui. Po to Ballin
robe parapijos centre vyko 
Airijos lituanistinių mokyklų 
mokinių piešinių ir lietuvių 
menininkų Airijoje darbų 
mugė, seminaras moky
tojams ir užsiėmimai vai
kams. 

Australija 
Metinis ALB Sydney apy

linkės susirinkimas įvyko 
spalio 11 d. Lietuvių klubo 
salėje. Jį pradėjo LB valdy
bos pirm. Albina Liutkienė, 
pakviesdama susirinkusius 
minutės tyla pagerbti miru
sius bendruomenės narius. 
Pirmininkė susirinkimui pir
mininkauti pakvietė Anskį 

Reisgį, sekretoriauti Aidą 
Zastarskytę-Abromienę. Pra
ėjusio susirinkimo protolą 
perskaitė A. Liutackienė. 
Australijos lietuvių bendruo
menės valdybos pirm. Ango
nita Wallis pranešė, kad Syd
ney mieste ir Melbourne lanky
sis Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos misija, kuri užsi
ima Lietuvos pasų reikalais. 
ALB apylinkės valdybos pra
nešimą padarė pirm. A. Liu
tackienė. Sydney mieste vyko 
Australijos lietuvių dienos, 
buvo sutikta "Ambersail" 
jachtos įgula, paminėta Va
sario 16-oji, suorganizuoti 
aktoriaus Tomo Vaisietos 
renginiai. Apie iždo reikalus 
kalbėjo valdybos ižd. Danutė 
Lee. Per metus turėta 5,170 
dol. pajamų. Didžiausią 1000 
dol. paramą suteikė Austra
lijos lietuvių fondas. Apmo
kėjus išlaidas, ižde liko 3,358 
dol. ir du terminuoti 7000 ir 
1000 dolerių indėliai. Ap
skaičiavimus patvirtino revi
zijos komisija (Vytautas Pa
tašiusi Anskis Reizgys ir Vy
tenis Sliogeris ). 

Organizacijų praneši
muose savaitgalio mokyklos 
vedėja Jadvyga Dambraus
kienė džiaugėsi, kad mo
kykla jau atgaivinta. Ji šven
tė mokslo metų pabaigą, da
lyvavo Kalėdų eglutėje ir 
Motinos dienos minėjime. 
Apie "Dainos" choro veiklą 
kalbėjo Aida Zastarskytė-Ab
romienė. Choras dalyvauja 
beveik visuose bendruome
nės renginiuose. Kristina Rup
šienė padarė trumpą prane
šimą apie naują dainos gru
pę "Atspindys", kuri vis daž
niau pasirodo. Neseniai ši 
grupė dainavo viename Kan
beros lietuvių renginyje. Bu
vo išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: Greta Savic
kaitė-Fletcher, Jadvyga Bu
rokienė, Loreta Šarkauskai
tė-Grybauskienė ir Steve 
Kryžius; revizijos komisijoje 
paliko tie patys asmenys: Vy
tautas PatašiusJ Anskis Reiz
gys ir Vytenis Sliogeris. 

Rusija 
Maskvoje lapkričio 2 d. 

nušautas Lietuvos pilietis 
verslininkas Šabtajus Kal
manovičius, buvęs Kauno 
krepšinio klubo "Žalgiris" 
savininkas. Jo automobilis 
buvo apšaudytas iš pravažiuo
jančio automobilio. Versli
ninkas sužeistas mirė vieto
je. Jo automobilio vairuoto
jas buvo taip pat sužeistas ir 
nuvežtas į ligoninę. Pasak 
Maskvos prokuratūros, vyks
ta tyrimo darbas siekiant su
rasti žudikus, kurių, teigia
ma, buvo nemažiau kaip du 
asmenys. š. Kalmanovičius 
gimė 1949 m. Lietuvoje. 
1971 m. emigravo į Izraelį, 
kur įsigijo aukštąjį išsilavini
mą ir užsiėmė verslu. 1999 
m. tuometinis Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus Š. 
Kalmanovičiui suteikė Lie
tuvos pilietybę. JA 
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Gilūs išgyvenimai po filmo "Nepalikit, prašau ... " 
Hamiltono "Aušros Var

tų" ŠVč. M. Marijos parapijos 
nariai puoselėja labai gražią 
tradiciją. Sekmadieniais po 
šv. Mišių parapijos Jaunimo 
centro salėje žiūrime aktua
liomis temomis išrinktus lietu
viškus dokumentinius, o kar
tais ir meninius filmus. Lap
kričio 8, sekmadienį, Hamil
tono lietuviai po 10.30 val. šv. 
Mišių susirink.o į režisieriaus 
Roberto Šarknicko biografi
nio filmo "Nepalikit, pra
šau ... " peržiūrą. Tai meninis 
filmas apie vieną okupuotoje 
Lietuvoje vaikų namuose gy
venusią mergaitę, vardu Emi
lija. Labai tikrai parodyta so
vietinė sistema, kurioje jau
nas žmogus susiduria su pilnu 
abejingumo, besilaikančio rai
dės, gyvenimu. Matome ir 
Emilijos bendraamžių santy
kiuose vyraujantį išaukštintą 
jėgos, stipresniojo laimėjimo 
prieš silpnesnįjį kultą. Thi ko
va tarp amžinojo išlikimo: bū
ti ar nebūti? Ši mergaitė, tarsi 
sužeistas mažas paukštelis, 
ieškantis šilumos, kur galėtų 
pajausti motiniškos meilės, 
draugystės kibirkštėlę. Ji kito
kia, negu ideologijos sufor
muota visa pilka vaikų namų 
bendruomenė. Emilija paste
bėjo vieną iš auklių, kuri jai 
parodė meilę, ir ji daugiau tos 
vienintelės žmogiško gėrio 
pilnos moters neužmiršo visą 
gyvenimą. Ši maža mergaitė -
tai galbūt pats šio filmo auto
rius Robertas Šarknickas, ku
ris yra susidūręs su šitokių na
mų tikrove. Filmą žiūrėjo 
daug Hamiltono lietuvių 
bendruomenės žmonių, tarp 

kurių matėsi ir jaunų veidų. 
žmonės su giliu jauduliu pri
ėmė šį filmą. Žiūrovai buvo 
taip sukrėsti, kad dar ilgai kė
lė sau klausimą: kodėl toks 
skausmingas gyvenimas? 
Šiandien valstybė tiems vai
kams, kurie išėjo iš šio pra
garo ir išliko gerais žmonėmis, 
turėtų suteikti padėkos me
dalį už savyje užaugintą žmo
gų. Šį filmą turėtų pamatyti 
kuo daugiau žmonių Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose ir 
kartu pasidalinti savo išgyven
ta patirtimi. Tegul šis filmas 
pasiekia ir visas emigracijoje 
gyvenančias lietuvių bendruo
menes. Kiekvienas išsinešėme 
į savo namelius ir asmeninius 

www.klnostudijaa.lt 

išgyvenimus, kurie dar labiau 
sutelkė apmąstymams. Kas 
yra žmogaus gyvenimo pras
mė? Koks yra kiekvieno mūsų 
vaidmuo pasaulio realybėje? 

Savo paties šeimoje turė
jau taip pat brolį, kuris buvo į 
mūsų šeimą priimtas iš Mari
jampolės vaikų namų. Dar bū
damas septynerių metų, mano 
brolis atvyko į Birštono pio
nierių stovyklą. Daugelis jo 
bendraamžių ėjo per žmonių 
sodus ir juose vogė, sudaryda
vo atskirus draugų būrius ir 
siausdavo mieste. Mano bro
lis lyg iš animacinio filmo 
"Bjaurusis ančiukas" neprisi
taikė prie visų ir ilgėjosi ma

Br. Bernardas Beliekas, OFM mos šilumos. Labai greitai jis 

Filmo "Nepalikit, prašau ••• " afiša su vertimu 

KNYGOS 
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susidraugavo su suaugusiais. 
Thip siekė išeiti iš vaikų namų. 
Išgyveno mažo žmogaus, lyg 
kalėjime įkalinto, skausmingą 
Golgotą. Susitikome kieme ir 
kartu žaisdami susidraugavo
me. Parvedžiau į savo namus, 
ir jis iš karto į mano mamą 
kreipėsi šiuo vardu. Po kiek 
laiko mano mama sukrėsta 
šio mažo žmogaus noro iš
trūkti iš vaikų namų nuvažia
vo i Marijampolę ir pasiėmė 
jį. Mano brolis augo labai 
pavyzdingoje mūsų šeimoje, o 
kartais būdavo ir pas kitus 
mūsų pažįstamus kaime. Kar
tu su dviem mano broliais bu
vo vienodai mylimas, o gal net 
ir daugiau. Mama sakė, kad 
jam reikia parodyti meilės 
daugiau, ir mes visa tai puikiai 
supratome. Thi buvo negailes
tingas sovietinės sistemos lai
kas, bet mūsų šeima buvo pa
remta krikščioniško gyvenimo, 
moralinių vertybių tiesomis. 
Tokia mano šeimos patirtis. 

Dėkoju visos Hamiltono 
lietuvių bendruomenės vardu 
gerajam režisieriui Robertui 
Sarknickui už drąsų pasidali
nimą savo gyvenimo patirtimi. 
Linkiu šiam mielam kūrėjui 
Dievo palaimos, naujų idėjų, 
kurios būtų paremtos tokiais 
jautriais žiūrovą maitinančiais 
filmais. Taip pat visus noriu 
pakviesti ne tik iš Hamiltono, 
bet ir iš Thronto bei jo apylin
kių ir į antrąjį sukurtą etno
grafinį filmą "Dzūkų laidotu
vių apeigos" su anglų kalbos 
įrašais, kuris įvyks lapkričio 
29, sekmad., po 10.30 v.r. šv. 
Mišių Jaunimo centro salėje. 
Br. Bernardas Beliekas, OFM 

Ąžuolai šiltnamiuose neauga 
ROMUALDAS 
KRIAUl:IŪNAS 

Ona Voverien~ .. . Kad Lie
tuYa lclestėtų ir tautos dvasia to
bulitų ...• Lietuvos Moterq lyga, 
Vilnius, 2007. Kietais virše
liais, 168 puslapių. Kaina ne
palymėta. 

Tui knyga, išleista Lietu
vos Moterų lygos penkiolikos 
metų gyvavimo proga. Prieki
niame viršelyje matome trijų 
moterų portretus. Jų tapatybė 
ten nepaminėta, bet skaityda
mas knygą atradau tuos pa
čius portretus ir išsiaiškinau, 
kas jos yra. Iš kairės - knygos 
autorė Ona Voverienė, Lai
ma-Janina Skuodienė-Kairy
tė, vadovavusi Lietuvos Mote
rų lygos Kauno skyriui, ir 
Liudvika Knizikevičienė, Pa
nevėžio Moterų lygos pirmi
ninkė. 

Knygos apimtis apžvalgi
nė. Prasideda su Įvadu, kuria
me aptariamas patriotizmas 
Lietuvos moterų vertybių sis-

temoje. Pabrėžiama, kad šimt
mečius lietuvių tautos gyvybę 
saugojo Lietuvos kaimas. Tui 
kamienas, iš kurio kalėsi nau
ji gyvybės ir jėgos daigai. ''Tu 
jėga buvo užkoduota tautosa
koje, sakmėse, dainose, juos
tų ir lininių drobių raštuose, 
gaivino Tautos dvasią, kūrė 
lietuvių Tuutos vertybių siste
mą. Okupantui ir jo sotiems 
kolaborantams pavyko pakirs
ti Tautos šaknis - Lietuvos 
kaimą" (psl. 9). 

Jo geriausi vaikai buvo so
vietų sunaikinti, išžudyti, žuvo 
ginkluotoje rezistencijoje, Si
biro gulaguose. Autorė apgai
lestauja, kad didelė dalis kai
mo žmonių neatsilaikė prieš 
dvasinį genocidą. Toliau ji hi
potetiškai klausia: ar sugebė
tų dabartinis kaimas išugdyti 
Lietuvos partizanes, Nijolę 
Sadūnaitę ir Loretą Asana
vičiūtę? 

Sutikdama su Vytautu 
Landsbergiu, autorė pabrėžia, 

kad svarbiausias mūsų užda
vinys yra atkurti dvasingumą 
visose gyvenimo srityse. Dva
singumas - tai ne tik krikščio
niškoji savimonė, bet ir Tuutos 
sąmonė, jos valia ir galia. Ji 
primena, kad tautiškumas ir 
pilietiškumas nėra tas pats. 
Tuutiškumas yra prigimtinis, 
Dievo duotas, kiekvienai tau
tai savitas. Jis visuomet susi
jęs su patriotizmu, t.y., meile 
savo gimtinei bei tėviškei, Tė
vynei, savo valstybei. 

Knygos pirmuose trijuose 
skyriuose pateikiamas politi
nis ir psichologinis konteks
tas, kuriame kūrėsi ir veikė 
Lietuvos Moterų lyga. Kitos 
dalys skaitytoją supažindina 
su konkrečia Lietuvos Moterų 
lygos veikla ir pasiektais re
zultatais. "Stiprybės, žinių, 
pasiaukojimo ir kantrybės 
mūsų darbe mes sėmėmės iš 
Lietuvos moterų sąjūdžių, gy
vavusių iki sovietinės okupaci
jos. Anų laikų moterys buvo 
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sukaupusios didžiulius išminties ir patirties lobius, kurie Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę spindi dar mums nematytomis 
saulės spektro spalvomis" (psl. 11 ). 

Nukelta į 14-tą psl. 



Su gitara į Kanadą 
"Esu toks kaip visi" 

VIRGIS STAKĖNAS - Lietuvos "country" 
muzikos pirmūnas, Kanadoje koncertuos gruo
džio 4, penktadienį, 9 v. v. "Lokyje" (Toronto Lie
tuvių Namuose). Jį ka,/bino ''Amerikos lietuvio -
Rytų pakrantės" redaktorė Eugenija Misevičienė. 
Jis pasakojo apie šio rudens kelionę Šiaurės 
Amerikoje. 

- Pirmą sykį mano turą ruošia Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga su naujuoju jos pirmininku Laurynu 
R. Misevičiumi priešakyje, taigi ir pirmasis 
mano šių metų pasirodymas JAV numatytas 
Cleveland (OH) lapkričio ~1, šeštadienį - to 
miesto Lietuvių klube po SALFASS metinio 
suvažiavimo oficialių posėdžių. Dar koncer
tuosiu Detroit (MI) Dievo Apvaizdos lietuviš-

nau, kad Amerikoje tokiems- rojus. Tad priva
lomas "Big & Tall" parduotuvės aplankymas. 
Čia gaunu visas drapanas (aukštaitiškas termi
nas) savo 3XL kūneliui ... Ir dar - kaip ir kas
kart atskrendu su berete, o grįšiu su ... atspėjo
te - kaubojiška skrybėle. Naujas Stetson Gus 
pakeis kažkurią susidėvėjusią mano 15 skrybė
lių darbinėje kolekcijoje. 

- Būti vien muzikantu (nors ir garsiu) Lie
tuvoje nebeužtenka. Atėjo laikas, kai visiems ten
ka suktis. Ku.r Jūs atrandate tiek naujovių ir idė
jų? O ar egzistuoja Jūsų kūrybos mūza? 

- Manau, galima būti TIK muzikantu (to
kių Lietuvoje nemažai), bet susiaurėja pritai
komumas, o nuo to ir išlikimas ... Aš nesu kaž
koks kitoks - geresnis ar Dievo pateptasis. 
Esu toks kaip visi. Ir man nesvetimos žmoni
jos problemos ... Idėjų semiuosi iš visur - kad 
ir iš brukamos TV laidos, iš visažinio laikraš
čio, iš geros knygos, iš kaimynų namų, iš tėtės 
gimtinės, iš iširusių šeimų, iš kaimo bobutės, 
prekiaujančios turguje krapais, iš Užsienio 
reikalų ministro arbatos jo namuose, iš sugrie
šijusio kunigo, iš drąsaus kareivio, iš nusivylu
sio kalinio, iš verkiančio vaiko, iš parduotuvės 
vitrinos, iš praeities, savo klaidų, iš klausomos 
muzikos, iš politikos ... - IŠ KASDIENINIO 
GYVENIMO MŪSŲ ... O mano mūza ... gal 
mano žmona Ra (Ramutė) ... Be jos turbūt ne-

Virgis Stakėnas su šeima 

kos bažnyčios salėje (lapkričio 22), vėliau Či- galėčiau semti iš aukščiau minėtų aruodų. 
kagoje Padėkos dienos proga ("Kunigaikščių 
užeigoje" lapkričio 27 d.). 

- Būsite Amerikoje toli gražu ne pirmą kartą. 
Ko tikitės iš šios kelionės? 

-JAV ir Kanadoje būsiu jau VIl-ąjį kartą. 
Tikiuosi to paties kaip ir visada - pažinti šalį, 
sutikti naujų žmonių, pamatyti senus draugus, 
gauti oro gurkšnį tolesnei kūrybai, gal ir kuk
liai prisidėti prie lietuvybės palaikymo„. Būti 
Baltuoju Donoru - dovanoti savo idėjas, gyve
nimo supratimą, įvilktą į eilėraščių su melodija 
rūbą. Būti Baltuoju Vampyru - gauti kuo dau
giau patirties, sielos šilumos, informacijos iš 
sutiktų žmonių ... Deja, bet atrodo, koncertų ir 
kelionių grafikas šįkart neleis aplankyti duk
ters - labdaros projektų konsultantės Agnės, 
gyvenančios Omaha (NE), sesers mokslinin
kės Jovitos, Boston (MA), sūnėno inžinie
riaus ir muzikanto Igno "picų mieste" Pitts
burgh (PA). 

O iš praktinės pusės žinau, kad grįžtant 
mano lagaminuose bus nauji profesiniai pirki
niai įvairių elektroninių ir mechaninių priedų 
gitarai (turiu unikalų instrumentą - vienintelį 
tokį Lietuvoje, ko gero, ir Rytų Europoje. 
Kam įdomu - papasakosiu po pasirodymų, 
prieikit). Žymiai palengvės piniginė po apsi
lankymo muzikos įrašų parduotuvėje - toliau 
pildysiu 600 CD ir 250 DVD albumų kolekciją 
namuose. Nors per porą metų pamečiau kaž
kiek kilogramų - neslepiu esąs storulis ir ži-

- Toronte lietuviams teks koncertuoti pir
mąkart? Kaip manote, ko ten galima tikėtis? 

-Kartą jau buvau Kanadoje-1991 metais. 
Grojau didžiuliame tarptautiniame "Folk" 
muzikos festivalyje Winnipeg, Manitoba. Ta
čiau po to planuotas mano muzikinis turas 
žlugo. Paskambinęs pažįstamam atlikėjui, Ka
nados lietuviui Edžiui Punkriui, likus iki lėktu
vo Europon savaitei atsibeldžiau į Torontą. 
Negrojau. Edžio brolio Ričardo "basemente" 
seilę varvinau vartydamas koncertų skelbimus. 
Svajojau. Dabar, va, svajonė pildosi... Jau atsi
liepė draugai, pirmasis - senas kolega Min
daugas Gabrys, kiti- tikiuosi "Klevo lapo" ša
lyje apsigyvenusių mūsų tautiečių palaikymo. 

- Lietuvoje sugalvojote liaudį palepinti "Sta
kėno sriuba", ar žadate ir Šiaurės Amerikoje ją 
pristatyti ir su čia esančiais lietuvių restoranais 
pasidalyti receptu? 

- Kiek žinau, nei vienas muzikantas Lie
tuvoje, nei lietuvis Amerikoje neturi savo var
do sriubos. Virgis turi. Nuo 1999-ųjų keletoje 
užeigų didžiuosiuose Lietuvos miestuose ji 
yra įrašyta meniu. Atėjo laikas Amerikai. 
"Konkurso" laimėtojas - "Kunigaikščių užei
ga" Čikagoje. Tarp muzikavimų bus ir šios 
sriubos pristatymas bei degustacija, bus ir ... 
bus ir„. Priplanuota. Ateikit- pamatysit. 

Nukelta į 12-tą psl. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus "Musica hu

mana" spalio 7 dieną kon
certu Valstybinėje filharmo
nijoje paminėjo savo 35-erių 
metų jubiliejų. 1974 metais 
fleitisto Algirdo Vizgirdos 
pastangomis suburtas kame
rinės muzikos ansamblis bu
vo vienas iš pirmųjų, įsiliejęs į 
originalų senosios muzikos 
interpretacijos atgimimą, ta
čiau netrukus į savo repertua
rą jis įtraukė ir šiuolaikines 
kamerines kompozicijas. Lie
tuviai kompozitoriai pradėjo 
specialiai šiam ansambliui 
kurti muzikos partitūras. 

Jubiliejiniame koncerte 
skambėjo viena iš tokių 1982 
metais Algirdo Martinaičio 
specialiai "Musica huma
nai" parašyta kantata-kon
certas Cantus ad futurum. 
Šis veikalas buvo pripažintas 
vienu reikšmingiausių XX š. 
antrosios pusės romantikų 
kartos manifestu. Taip pat 
koncerte buvo atliktos dvi 
lietuvių kompozitorių prem
jeros: Osvaldo Balakausko 
Concerto corrente fleitai, 
obojui ir styginiams ir Jurgio 
Juozapaičio Šventaragi,o fres
kos fleitai, obojui, klavesinui 
ir styginiams. Koncertas už
baigtas J.S. Bacho Koncertu 
dviem smuikams ir Magnificat. 

Šiaulių kamerinis cho
ras "Polifonija" taip pat šie
met atšventė savo 35 metų 
jubiliejų, kurį paminėjo kar
tu su ansambliu "Musica hu
mana". Choras dirigento Si
gito Vaičiulionio pastango
mis išsivystė iš vokalinio se
nosios muzikos ansamblio, 
dainavusio renesanso ir ba
roko kūrinius. 1986 metais 
įgijo profesionalų statusą, o 
1998 m. tapo savarankiška 
koncertine organizaciįa. Šiuo 
metu jai vadovauja Siaulių 
universiteto docentas Gedi
minas Ramanauskas. 

Choro "Polifonija" re
pertuaras yra itin platus -
nuo renesanso ir baroko iki 
šiuolaikinės muzikos, nuo 
choro miniatiūrų iki kantatų 
ir oratorijų. Jubiliejiniame 
koncerte choras atliko J .S. 
Bacho ir A. Martinaičio kan
tatas bei keletą šiuolaikinių 
lietuvių muzikos kompozici
jų chorui a cappella: Min
daugo Urbaičio Lacrimosa, 
Giedriaus Svilainio Laudate 
Dominum ir Vaclovo Augus
tino Dainų dainelę. 

Valstybinėje dailės gale
rijoje atidarytas Dailės in
formacijos centras - šiuo
laikiška atvira erdvė dailės ir 
kultūros pažinimui bei tyri
nėjimui. Jame sukaupta do
kumentinių monografijų ir 
kitos informacijos apie XX 
š. antrosios pusės ir XXI š. 
pradžios Lietuvos dailinin
kų kūrybą bei 1993-1999 m. 
įvykusias šiuolaikinių daili
ninkų parodas. Skaitykloje 
galima bus susipažinti su 
Lietuvos ir užsienio šiuolai
kinės ir modernios dailės is
torijos, kritikos, teorijos kny-

gomis, parodų katalogais ir 
menininkų monografijomis. 
Čia sukaupta per 5000 leidi
nių, keliolika svarbiausių tarp
tautinių dailės žurnalų, gali
ma naudotis kompiuteriais. 

Lietuvos kamerinis or
kestras ir smuikininkas Ju
lian Rachlinas lapkričio 4-9 
dienomis gastroliavo Dani
joje, Norvegijoje ir Švedijo
je. Koncertai vyko Kopen
hagoje, Orhus, Oslo, Stock
holme ir Orebro. Programo
j e W.A. Mozarto Simfonija 
Nr. 29, Ferencz Liszto sona
tos fantazijos Perskaičius 
Dantę, Astore Piazzollos 
tango ciklo Buenos Airių me
tų laikai aranžuotės smuikui 
ir orkestrui, Alberto Iglesias 
kompozicija styginiams Fac
tory of Silence. 

1960 metais prof. Sau
liaus Sondeckio įsteigtas, o 
nuo 2008 m. smuikininko 
Sergej Krylovo (Italija) va
dovaujamas Lietuvos kame
rinis orkestras yra vienas iš 
žinomiausių Lietuvos or
kestrų: jis pirmasis debiuta
vo Vakarų pasaulyje, yra įra
šęs daugiau kaip 100 įvairaus 
repertuaro plokštelių ir 
kompaktinių diskečių, pa
grindinį dėmesį skirdamas J. 
S. Bacho ir W.A. Mozarto 
muzikai. Smuikininkas J. 
Rachlinas yra gimęs Vilniuje, 
šiuo metu gyvena Austrijoje. 

Pietų Amerikos kultū
ros dienų festivalis Vilniuje 
vyko nuo spalio 29 iki lap
kričio 5. Jo metu dalyviai ga
lėjo pasinerti į Meksikos, 
Brazilijos, Argentinos, Boli
vijos, Urugvajaus ir kitų Pie
tų Amerikos kraštų meno ir 
kulinarijos pasaulį, išgirsti 
temperamentingų muzikos 
ritmų ir melodijų, paskanau
ti patiekalų, pasiklausyti is
panų kalba sukurtos poezi
jos ir jos vertimų į lietuvių 
kalbą. Buvo parūpinta ir Pie
tų Amerikos filmų kino prog
ramai, kuri buvo spalvinga ir 
kupina gerų filmų, pelniusių 
apdovanojimus tarptauti
niuose festivaliuose. Po kino 
seansų žiūrovai galėjo para
gauti Pietų Amerikos gėri
mų ir pasiklausyti Federico 
Garcia Lorca eilių, ispaniškai 
skaitytų muzikanto Jurgio 
Didžiulio, o lietuviškai - ak
toriaus Aisčio Mickevičiaus. 

Pietų Amerikos literatū
ros pristatymo vakaras knygy
ne "Vaga" naujajame "Ozo" 
prekybos centre vyko ragau
jant Bolivijos kavą. Vilniaus 
miesto savivaldybėje vyko fo
tografijų paroda "Pietų Ame
rikos kasdienybės atspin
džiai". Festivalio atsisveiki
nimas įvyko Šv. Kotrynos 
šventovėje koncertu "Nostal
giškoji Bossa Nova", kuriame 
dalyvavo "Pieno lazerių" vo
kalistė Giedrė Kilčiauskienė, 

kontrabosininkas Vytis Ni
vinskas, perkusininkas Darius 
Rudis, gitaristas Eduardas Ar
monas ir klavišininkas Andrej 
Polenikovas. GK 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.XI. 24 Nr. 47 

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 ................................ 1.90% 
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 .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G 1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

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

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

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

Nekilnojamo turto paskolas 

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

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

•Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVO 
DABARTINĖ VALDYBA: 

Pirmininkas - Alg is Simonavičius 
Vice-pirmininkas - Vytautas Bireta 
Sekretorius - Marius Rusinas 
Iždininkė - Julija Adamonis-Danaitis 
Narys - Jurgis Valaitis 

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

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc . OLS OLIP 

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

TEL: (416) 237-1893 

„,.,,,,.. ..... 

FAX: (416) 237-0426 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

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

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Arkivyskupas Toronto 
universiteto simpoziume 

Toronto universitete vykusiame simpoziume lapkričio 2 d. puikias vaišes surengė Šiaučiulių 
šeima; pagalbininkai buvo Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovai Ntr. D. Puterienės 

Atkelta iš 2-ro psl. prieš teismą, kitaip paskyri
mas į psichiatrinę ligoninę bū-

Savo ruožtu kalbėdamas tų buvęs blogiau negu lageris. 
arkivyskupas Tumkevičius pa- Į lagerius nuvežimas buvo ko
žymėjo, kad visiems pusantros ne baisesnis negu jame buvi
valandos klausius tiek infor- mas. Lageryje sunkus darbas, 
macijos,jis nenorėjo darviena sveikatos sutrikimai, prastas 
teologine paskaita apsunkinti maistas, nuolatiniai tikrinimai 
klausytojų, bijodamas tapti jų vargino, bet sunkesni išbandy
kankintoju. Tudėl jis pasidali- mai buvo kelionės į kitus lage
no kai kuriais savo gyvenimo, rius kartu su kriminaliniais 
kaip politinio kalinio įspū- nusikaltėliais, klausant jų 
džiais. Vertėjaujant Dariui šlykščių kalbų ir kenčiant hi
Ross, arkivyskupas pasakojo gieninės tvarkos suvaržymus. 
apie septynis mėnesius KGB Nors vaikas būdamas jis norė
kalėjime Vilniuje, kada kas jo Staliną užmušti, lagerio lai
savaitę po du ar tris, įvairiu kotarpiu jam buvo suteikta 
paros metu iki keturių valan- Dievo dovana, kad jis nejautė 
dų užtrunkančius tardymus pykčio savo priešams, pajuto, 
iškentėjo, nežinodamas, kada kad jie irgi buvo nežmoniškos 
bus pašauktas. Todėl nemiga sistemos aukos, pasigailėjimo 
tapo įkalintojų kankinimo verti gyvenimo bendrakelei
priemone. Tuo laiku jis meldė viai. Jam Mišios, kurias jis ka
ištvermės, kad nervai nesuirtų lėjime slaptai aukojo vienas 

beveik kasdien, buvo stipry
bės šaltinis. Arkivyskupo tei
gimu, būtina atleisti vieni ki
tiems, nes be atleidimo netu
rėsime perspektyvų į ateitį. 

Po pranešimų buvo iškelti 
keli dalyvių klausimai kalbė
tojams, o pabaigai jiems pa
dėkojo KLB pirm. J. Kuraitė
Lasienė. Susirinkusiems itin 
teigiamą įspūdį paliko kalbė
tojų pateikta gausi informa
cija ir aiškus noras tęsti tarpti
kybinį dialogą. Visiems ketu
riems buvo dovanoti simpo
ziumui sukurti atmintiniai 
plakatai. Prie puošnaus saldu
mynų stalo, paruošto Šiaučiu
lių šeimos, klausytojai ir kal
bėtojai smagiai pasivaišino ir 
dar pasidalino mintimis, pa
sidžiaugdami proga pasisemti 
žinių šia visiems tikėjimams 
svarbia tema. 

Medžiai ramina ir gydo 
Dar bus viena kita saulėta 

diena, ir lapai ne visi nuru
davę. Geltona saulė, geltoni 
lapai. Raskime laiko jiems -
išraiškai ir veržlumui. Įsiti
kinkime, kad ši spalva skatina 
gyvybinę veiklą žmogaus or
ganizme. Panašiai veikia miš
kų ir laukų kvapai. Nuotaiką 
pataisys, kaip žinome, ir me
džiai. Pvz., tuopa nuteiks pa
kiliai, po pušimi pasijusite 
saugūs, suaktyvės nervų siste
mos veikla. 

Pažymėtini alksniai, tuo
pos, ąžuolai ir spygliuočiai. 
Kadugiai palengvina džiovą. 
Dabar nemažai miškų grąžinti 
savininkams, prisideda prie 
spygliuočių mažėjimo. Turbūt 
daugelis žino, kad lakūs eteri
niai spygliuočiai sąveikauja su 
saulės spinduliais ir sudaro 
deguonies atmainą - ozoną, 
kuris suteikia m.iško orui gai
vos ir užmuša bakterijas. Pri
siminkime tremtinius: ištrem
tieji į Karagandos rūdynus ar 

užpoliarę, mirdavo masiškai. 
Tuo tarpu išvežti į taigą, kan
kinami katorgiško darbo ir 
bado, ne taip masiškai mirė -
jiems visiškai palūžti neleido 
medžiai ir augmenija. 

Medžiai niekur nedingsta. 
Paėjėkime arba nuvažiuokime 
prie vandens telkinių, sraunių 
upelių, medžiais apaugusių 
upių. Mūsų organizmą teigia
mai veiks ir gydys jonizuotas 
oras ir teigiamai mūsų nuo
taiką veiks lengvieji aerojonai. 
Tikrai grynas miško oras, net 
didelis medis su didžiule lapų, 
šakų ir šakelių laja palepina 
organizmą deguonimi, gerina 
kvėpavimą, medžiagų apykai
tą, pagerina širdies ir krauja
gyslių veiklą, stiprina nervų 
sistemą. Nebereikia aiškinti, 
kad pavaikščiojus gryname 
ore, rečiau peršalame, page
rėja miegas, padeda pasveikti 
po sunkių ligų ir operacijų, 
todėl ir ligoninės bei įvairios 
sanatorijos ar poilsio namai sta-

tomi arčiau miškų ar giraičių. 
Taigi miško oras ir me

džiai sukelia ne tik estetinį 
pasigėrėjimą medžių spalvo
mis, kvapais, garsais, išvaizda, 
bet ir padeda nerimą bei įtam
pas nugalėti, pakelia nuo
taiką, palengvėja neurozė, 
dingsta protinis pervargimas, 
normalizuojasi kraujospūdis. 
Visų mėnesių orai turi įtakos 
sveikatai. Hipokratas yra pa
sakęs: "Jeigu daugelis žmonių 
vienu metu suserga viena ir ta 
pačia liga, tai priežasties rei
kia ieškoti tame, kas yra bend
ra visiems žmonėms, kuo jie 
visi naudojasi. Reiškia, kalba
me apie įkvepiamą orą". Taigi 
oras, jo sudėtis tiesiogiai vei
kia žmones ir jų sveikatos 
būklę, savijautą. Oro tempe
ratūra ir drėgmė sąlygoja 
žmogaus organizmo šilumos 
pokyčius: širdies veiklą, kvė
pavimą, odos paviršių ir krau
jotaką. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 
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Apie Zemės ateitį -
pranašautojai ir mokslininkai 

'Thrptautiniais astronomi
jos metais padidėjo susido
mėjimas bekrašte dangaus 
erdve ir jos šviesuliais. Moks
lininkai, pasitelkdami skvar
biausius protus, naujausius 
technikos įrengimus, skelbia 
naujus atradimus, tikrina 
anksčiau paskelbtus spėjimus, 
bandydami įminti daugybę vi
satos slėpinių. 

Europos astrofizikai kon
ferencijoje Portugalijoje pa
skelbė atradę dar 32 naujas 
planetas. Erdvės tyrimo moks
lo pasiekimais susidomėjo ir 
Vatikanas, neseniai sukvietęs 
i seminarą geriausius pasaulio 
astrofizikus. 

Gyvenimo galimybės už 
Visatos ribų, mūsų planetos 
ateitis žmones domino ne tik 
dabartiniais laikais. Nuo neat
menamų laikų žemės gyven
tojus viliojo, baugino ir žadino 
baime; dangaus platybėse išsi
dėstę žvaigždynai ir kiti dan
gaus kūnai. Jų judėjimą astro
logai sieja su žmogaus gyveni
mu ir darbais; mokslininkai, 
remdamiesi mokslo stebėji
mais ir konkrečiais įrodymais, 
bando įminti visatos begaly
bės mįsles, mūsų planetos is
toriją ir, galbūt, numatyti atei
tį. 'Ihčiau mokslininkų tyrimai 
ir teorijos prieinami ir supran
tami ne visiems, o savamoks
lių astrologų ir pranašų teori
jos viską aiškina daug papras
čiau ir paslaptingiau, neretai 
- su bauginimais. 

'Thip priartėjus prie tre
čiojo tūkstantmečio slenksčio 
vis dažniau populiariuose ra
šiniuose, kino ir televizijos 
programose pradeda mirgėti 
vienas skaičius - 2012 arba 
dar tikslesnė data 2012 gruo
džio 21-oji. Šias datas sava
moksliai ateities pranašauto
jai sieja su dviem šaltiniais: 
vienos iš Įdomiausių kažkada 
egzistavusio majų kultūros is
toriniu palikimu ir Nostrada
mus pranašystėmis. Majų gen
tis, gyvenusi Meksikos terito
rijoje ir paslaptingai išnykusi 
dėl nežinomų priežasčių, garsi 
buvo ne tik savo architektūra, 
bet ir astronomija. Jų sudary
tas kalendorius neitikėtinai 
tikslus, bet sakoma, kad jis 
baigiamas, pasiekus 2012 me
tus. Pranašautojai bando aiš
kinti, kad tai majų apskaičiuo
tos netikėtos stichinės, iš dan
gaus užgriuvusios nelaimės 
nulemta galima pasaulio ir 
tuo pačiu žmonijos pabaiga. 

Nostradamus, Europoje 
15 šimtmetyje gyvenęs prana
šautojas, irgi yra palikęs įrašų 
ir piešinių. Pagal juos šių teo
rijų rėmėjai bando aiškinti, 

kad būtent tais metais gali
mas planetų išsirikiavimas 
vienoje eilėje. Jis paveiksiąs 
žemės magnetini lauką ir su
kelsiąs daugybę pražūtingų 
reiškinių. 

Dar kiti aiškina, kad že
mės link skriejanti. planeta tais 
metais gali atsitrenkti i žemę. 
Šie dramatiški spėjimai labai 
naudingi fantastinių kūrinių -
romanų, kino filmų, video žai
dimų ar tiesiog rašinių kūrė-

žemėn visą laiką krenta me
teoritai ir asteroidai, bet jie 
nesukelia didesnio pavojaus. 
Spėjama, kad paskutinysis di
delis susidūrimas patirtas 
prieš 65 min. metų. 'Thda, nuo 
smūgio poveikio pasikeitus 
klimatui, išnyko ir didieji že
mės gyvūnai - dinozaurai. 

Kai kurie religijos istori
kai mano, kad būtent tada ir 
buvo didysis potvynis - švent
raštyje minimas Nojaus tva-

Kadras iš naujojo Holivude sukurto kino film.o "2012" apie 
pasaulio tiiti 

jams. Jie taip pat skatina viso
kių sektų ir sambūrių, apsi
šaukėlių pranašų atsiradimą, 
neretai ir tragedijas. Neseniai 
sukurtas Holivudo kino fil
mas "2012" rodo tokios pra
našystės išsipildymą ir galimus 
padarinius. Fantastinės litera
tūros, aštrių pojūčių mėgė
jams tai proga išbandyti savo 
vaizduotės turtingumą, bet 
lengvatikiams ir patikliesiems 
tai gana įtemptas laikas, bijan
tis lemtingų įvykių. 

Atsiliepdama į tokių pra
našysčių srautą, pati įžymiau
sia kosminės erdvės tyrėjų or
ganizacija N.ASA savo tinkla
lapyje skelbia mokslininkų ty
rimų išvadas ir nuomones, ku
rios labai skiriasi nuo minėtų 
pranašysčių ir spėjimų. Don 
Yoemans, NASA vyresnysis 
mokslininkas, N.ASA tinklala
pio straipsnyje paneigia bet 
kokią planetos susidūrimo su 
žeme galimybe; ir tvirtina, kad 
jokio visų planetų išsirikiavi
mo danguje negali būti. žemė 
ir Saulė susilygina su Paukščių 
tako galaktikos centru kas
met, gruodžio mėn. be jokių 
pasekmių. Pranašystėse mini
mos Nibiru planetos nėra. Jei
gu planeta būtų ir jau artėtų 
prie žemės, ją parodytų jaut
rūs ir galingi astronomijos 
prietaisai. 

Mokslininkai yra paste
bėję, kad yra plaukiojanti erd
vėje planeta - nykštukas Eris, 
bet ji yra už Saulės sistemos 
ribų ir prie žemės gali priartėti 
ne arčiau kaip 6.4 bln. km. 

nas. N.ASA mokslininkai taip 
pat paneigia ir kitus pranašau
tojų tvirtinimus, kad bus pa
veiktas žemės magnetinis lau
kas ir jos sukimasis apie savo 
aši. Žemė sėkmingai sukasi 
savo keliu jau 4 bilijonai metų, 
ir didesnių pokyčių jos istori
joje nenumatoma. 

Mokslininkai primena, 
kad galimi Saulės aktyvumo 
pokyčiai. Saulė maždaug kas 
11 metų keičia savo magneti
nį lauką ir tam tikrais laiko 
tarpais ji išspinduliuoja dides
nius kiekius energijos ir ra
diacijos. Ciklo viršūnėje šie 
didesnio aktyvumo energijos 
pliūpsniai gali pasiekti žemę 
ir sukelti elektromagnetines 
audras. 

Prasiskverbusios per že
mę gaubiantį oro sluoksni to
kios elektromagnetinės aud
ros gali paveikti labai jautrias 
teteryšių ir elektros tiekimo 
sistemas. Tokie protarpiais 
didėjančio Saulės aktyvumo 
pasikartojantys laikotarpiai 
stebimi nuo 1859 metų. 

Spėjama, kad kita padi
dėjusio akcyvumo ciklo viršū
nė gali būti 2012-2013 metais. 
Reiškinys gali sukelti nepagei
daujamų pokyčių klimatui ir 
žmonių gyvenimo sąlygoms, 
bet tai natūralus pasikartojan
tis gamtos ciklas. Ji reikia tirti 
ir mokytis, kaip sumažinti pa
darinius žemei ir žmonijai, o 
ne būgštauti dėl galimos pa
saulio pabaigos. 

Pagal N.ASA tinklalapį 
parengėSK 

Yua ilftvfjoB ,_,,vūlui qtllllla sunkiai ver&ai. ll6ilda Jlfll'Glll06 ;, "Tivi.JUa žiburianu°. 
lūr8 ,,i;t.e, panmkiU jruJ6 auka "'garbė& Jll'MlllMra/a, tGtalnentiniu Jl(llikitnu. 
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TAUPOMOJI 
SĄSKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.05% 
l metų 1.50% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"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 iškeičiamos 1.25% 

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

4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 

PAP ILDOMA TAUPOMOJI 1.05% 

"Pla nas 24" Kasdieninių 
palūkanų ček i ų /taupomo ji 
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 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 
l metų JAV dolerių 

TERM IN UOTI 
I N DĖLIA I 
30- 89 dienų 
90- 179 dienų 

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

180- 269 dienų 
•------------1 270-364 dienų 

JAV DOLERIŲ KASDIEN I NIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILN OJAMO TU RTO 
PASKOLOS 

5 metų 
Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

3.00% ,__ _______ _ 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENS IJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1------------1 5 metų 

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

RI BOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3 .50% ir aukščiau 

ASMEN I N ĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RI BOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti kei čiami be įspėjimo 

M:ff 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532-1149 Pi rm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

LEDAS RllPRIGmlA"llON 

AIR CONDITIONINQ A HEATINQ 

PRIElsEZONINIS ORO ltSINllO SIS'IEIŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareokul 

Tel. 416-37().3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 
"Kovo" pokylis 

Hamiltono lietuvių sporto klubas "Kovas" kviečia vi
sus dalyvauti Kalėdų pokylyje šeštadienį, gruodžio 5-tą, 
Jaunimo centro salėje nuo 6 v.v. (50 Dundurn Street 
North, Hamiltone ). Bus šiltas bufetas (kugelis, kimšta viš
tiena, dešros su kopūstais), mokamas baras, muzika ir lo
terijos stalas. Bilietas - $25 suaugusiems. Bilietus galima 
įsigyti iki lapkričio 29 d. TALKOS kredito kooperatyve, 
Jaunimo centro salėje po Mišių, pas klubo pirmininką Sta
sį Bakšį (905 648-5855 arba el.paštu sbasys@cogeco.ca) 
arba pas iždininką Andrių Pargauską (1-519-983-5634 ar 
alpar08051981@gmail.com). Inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) Elito poskyrio paskuti
nes rungtynes čempiono titu
lą ginantis Vilniaus "Lietuvos 
ryto" klubas Latvijos sostinėje 
Rygoje žaidė su Vietos VEF 
komanda, kuriai atstovauja 
du lietuviai Martynas Mažei
ka ir Arnas Labuckas. Vil
niečiai iškovojo pergalę po 
pratęsimo rezultatu 93:89. 

ri vyko 2007-2009 metais, Lie
tuvos rinktinė iškovojo antrą
ją vietą. Baigmės varžybose 
dalyvavo 10 komandų. Nuga
lėjo Slovėnijos šachmatinin
kės, surinkusios 25 taškus iš 
36 galimų. Sidabro medalius 
pelniusi Lietuvos rinktinė su
rinko 23.5 taško. Trečioji vieta 
atiteko varžybų favoritėmis 
laikytoms Vokietijos šachma
tininkėms, surinkusioms 23 
taškus. 

Akimirka iš krepšinio varžybų Lietuvoje Ntr. D. Puterienės 

• Vienas stipriausių Lie
tuvos šaulių Rimvydas Spė
čius buvo nepralenkiamas 
tarptautinėse varžybose Len
kijoje, kuriose varžėsi stip
riausi šauliai iš Gudijos, Len
kijos ir Lietuvos. Pneumatiniu 
šautuvu iš 10 metrų atstumo 
iš 600 galimų taškų ( 60 šūvių) 
lietuvis surinko 588 taškus ir, 
užėmęs antrą vietą, pateko į 
"superbaigmę", kurioje Rim
vydas iššovė 16 šūvių ir, surin
kęs 159 taškus, iškovojo nuga
lėtojo titulą. R. Spėčius -
daugkartinis šalies rekordi
ninkas, o 1987-2009 m. laiko
tarpiu laimėjo net 53 Lietuvos 
šaudymo čempionatus. Jauni
mo atstovas J aroslavas J ance
vičius kvalifikacinėse varžy
bose Lenkijoje surinko 580 
taškų ir tarp 34 dalyvių užėmė 
7-ąją vietą. 

• Lietuvos šachmatinin
kėms vėl pavyko pratęsti sėk
mingą pasirodymą tarptauti
nėse varžybose. Pasaulio mo
terų korespondencinių šach
matų VII-oje olimpiadoje, ku-

LAIDOTUVIŲ NIAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Su gitara į Kanadą 

• Pirmą kartą vykusiame 
Jokoham (Japonija) marato
ne septintąją vietą užėmė Ži
vilė Balčiūnaitė, 42 km 195 m 
nubėgusi per 2 valandas 32 
minutes bei 9 sekundes. Pusės 
maratono nuotolį Lietuvos 
bėgikė įveikė per 1 valandą 
14 minučių bei 3 sekundes. 

• Portugalijos sostinėje 
vykusiose tarptautinėse "Ga
linheiras Grand Prix" sporti
nio ėjimo varžybose 5000 m 
nuotolyje Lietuvos atstovė 
Kristina Saltanovič užėmė 
pirmąją vietą. 34 metų vilnie
tė nuotolį stadione įveikė per 
23 min. 23.7 sek. 

• Alytuje pasibaigė 2009 
metų Lietuvos vandensvydžio 
jaunių pirmenybės, kuriose 
dalyvavo po dvi Vilniaus ir 
Kauno bei viena Alytaus ko
mandos. Lietuvos rinktinės 
pagrindą sudarantys Vilniaus 
"VSM Baltic Amadeus" klu
bo vandensvydininkai, treni
ruojami, tapo šalies pirmeny
bių nugalėtojais. VP 

Atkelta iš 9-to psl. 

- Ką pasiūlysite savo gerbė
jams šių neeilinių Lietuvai me
tų pabaigoje? 

- Garsiems pasaulio mu
zikantams - žvaigždėms yra 
geras tonas per savo karjerą 
išleisti 3 specialius muzikos 
albumus: liaudies ar tradici
nių dainų, populiaraus džiazo 
ir Kalėdinių dainų. Kadangi 
norėčiau irgi būti žvaigždele -
tai atvežu ką tik išleistą diską 
Žiema. Kalėdos. Nauji metai. 
Plokštelės bukletas tarnaus 
visus metus ir kaip verčiamas 
sieninis kalendorius. Šis sep
tynioliktas mano išleistas dis
kas greta mano akustinių ba
ladžių albumo Šiauliai, pir
mojo Lietuvos istorijoje ir ta
pusio auksiniu dvigubo albu
mo Country Mama bei vaizdo 
DVD "Radiolabas" sudarys 
gerą kolekciją daugeliui melo
manų. O dar kiekvienas, įsigi
jęs vieną iš minėtų plokštelių, 
gaus Virgio autografą su as
meniniu palinkėjimu. 

- Ne visi kanadiečiai žino, 
kad V. Stakėnas yra 267 dainų 
autorius, Lietuvoje daugybės 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. lapkričio 11 ir 25 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
P STATYT iki URODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* S;JOO* off or l parceJ off 

* coupon i valid only at 'Marguti -Py anka ' head o 1ce. 

"country" muzikos festivalių 
rengėjas. Apie tai TŽ redakcija 
dar pridėjo klausimą apie jo 
surengtus festivalius. Jis atsakė: 

- Jau buvau pabuvojęs 
stambiuose tarptautiniuose 
"country" ir "folk" festiva
liuose Kanadoje, Olandijoje, 
Vokietijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje. 
Tapau Tarptautinės Bliugraso 
muzikos asociacijos nariu, bu
vau prikūręs nemaža naujų 
"country" kūrinių. Priėjo min
tis, kad Lietuvai reikia festiva
lio. Taip 1990 pavasarį Kauno 
sporto halėje Rusijos ekono
minės blokados fone įvyko 
pirmasis Lietuvoje "country" 
muzikos festivalis "Vieną kar
tą per Velykas". 

Už metų - 1991 m. idėja 
transformavosi į Tarptautinį 
festivalį "Visagino Country". 

Šiandien jau yra įvykę 17 to
kių didžiausių "country" mu
zikos renginių visose Baltijos 
šalyse. Esu šio festivalio sig
nataras - sumanytojas, pava
dinimo ir modelio autorius, 
be to, nuolatinis dalyvis ir ve
dėjas. 

Dar mano ranka sutvėrė 
"country" festivalius "Juod' 
Country" (1996), "Pūdas 
druskos" (1997, 1998) ir folk 
festivalį "Akacijų alėja" 

(2009). Per 5.5 metų naciona
liame Lietuvos radijuje pra
vedžiau 270 autorinių radijo 
laidų "Country vakarėlis". 
"Visagino Country" davė to
ną ir kitiems šalies festiva
liams "Country Joninės", "Še
rifo atostogos", "Grybų 

Country". Kanada laukia 
"country" meistro Virgio mu
zikos - ir jo sriubos! 

(Kalba netaisyta. Red.) 

Skautų veikla 
• Kapinių lankymo dieną, lapkričio 1, Šv. Jono lietuvių 

kapinėse buvo aplankyti 78 amžinybėn išėjusių skautų
skaučių ir rėmėjų kapai. Uždegant žvakutes, paruoštas 
skautininkių-ų draugovės, papuoštas skautiškais ženkleliais, 
buvo prisimintas jų buvimas su mumis ir atlikti darbai skau
tijai. Zvakes išnešiojo: K. J. Batūros, V. Grybienė, K. Dam
baraitė-J anowicz, E.M. Kazakevičiai, l. Petrauskienė, E. 
Simonavičienė, A. Valadkienė, A.N. Simonavičiai, S. Sap
lienė, Teresė, Elytė, Aurelija, Larytė Saplytės, P. Saplienė. 

Skautiškas ačiū Elenai Paulionienei-Keras už auką 
žvakutėms (50 dol.). PS 

'PĖOOS S'PEC/AL/STAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

llJ> KUL O SKAU MAl 

llJ> PĖD KAUSMAl 

... PIRŠTŲ DEFORMAC JJO 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGlMAI 

llJ> !AUGĘ AGAI 

llJ> VIET Ė NEJAUTRA IR 

H1RURGIN!S GYDYMAS 

.... S IORŲ P -DŲ PRJ ŽIŪRA 

+ VAIKŲ El E O 

SKLA DUMAI 

TRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

+ TERlLŪ ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijos paramos dėka 
ryžomės organizuoti išvyką 
Lietuvon. Daug formalumų ir 
atkaklaus lietuvių kalbos mo
kytojų darbo ir pastangų teko 
tvarkant ekskursijos dalyvių 
dokumentus Šengeno vizoms 
gauti. Tam padėjo Ragainės 
2-os vidurinės mokyklos ir 
Pagėgių pradinės mokyklos 
draugiški ryšiai. Minėta mo
kykla pakvietė Ragainės 2-
osios vidurinės mokyklos mo
kinius ir mokytojus apsilan
kyti Lietuvoje. 

Taigi š.m. spalio 24 d. 
ankstyvą rytą Ragainės 2-os 
vidurinės mokyklos mokiniai, 
lydimi mokytojų, perėję Rusi
jos ir Lietuvos valstybinę sieną 
pasiekė Lietuvą, kur jų Pane
munėj e laukė autobusas. Ke
liavome. Lietuvių kalbos mo
kytoj ai pasakojo ekskursijos 
dalyviams apie pravažiuoja
mas Lietuvos vietoves. Nu
matytu laiku atsiradome Lie
tuvos uostamiestyje - Klaipė
doje. Pirmiausia skubėjome 
prie kelto, kuris visą mūsų 
ekskursantų būrį perkėlė į 
Kuršių neriją. Mūsų tikslas 
uostamiestyje - aplankyti Jū
rų muziejų ir Delfinariumą. 
Lietuvos Jūrų muziejus įsikū
ręs Šiauriniame Kuršių neri
jos taške - Kopgalyje, kur bai
giasi Kuršių nerijos pusiasalis 
ir atsiveria Klaipėdos uosto 
vartai. 

Atnaujintame ir pertvar
kytame forte per 60000 rodi
nių. Moksleiviai smalsiai juos 
apžiūrinėjo, gėrėjosi jūros 

augmenijos grožiu, susipažino 
su daugybe jūros gyvūnų. Jūrų 
gamtos parodoje matėme stam
biausio dantytojo banginio
kašaloto kaukolės dalį, kurio 
ilgis per keturis metrus. Šis 
banginis buvo sumedžiotas 
šiaurinėje Atlanto vandenyno 
dalyje. Sužinojome, kad kaša
lotų patinai užauga iki 20 met
rų ilgio ir sveria apie 50 tonų. 

Daug malonių įspūdžių 
patirta stebint, kur lauko ba
seinuose prie akvariumo pa
stato apgyvendinti pingvinai, 
Baltijos ruoniai, Šiaurės jūrų 
liūtai. Apsilankėme gynybinės 
pajūrio tvirtovės kazematuo
se, kur buvusiose parako sau
gyklose įrengta lietuviškos lai
vybos istorijos paroda, ant py
limų, kur buvusiose pabūklų 
aikštelėse, rodoma senovinių 
ir šiuolaikinių inkarų kolekci
ja. Ant Kuršių marių kranto, 
senojo Kopgalio, žvejų kaimo 
vietoje, pastatyta etnografinė 
pajūrio žvejo sodyba, o šalia 
jos - žvejybos laivų pramoni
nės žūklės Lietuvoje pradi
ninkų aikštelė. Lankėmės ir 
čia. Vaikai turėjo progos pa
laipioti po senovinius laivus, 
apžiūrėti žvejo sodybą, nusi
fotografuoti. 

Grįždami namo užsuko
me į skoningai įruoštą kavinę 
miške "Sena giria". Čia mūsų 
jau laukė užsakyti karšti patie
kalai, pyragaičiai, arbatėlė. 
Pasisotinę dar turėjome laiko 
pasigrožėti kavinės vidumi, 
aplinka, žaidimų aikštele. Čia 
vaikai dar suspėjo ir papramo
gauti. 

l VAIKŲ POEZIJA l 
Atsiuntė mkt. VALERLJA VILČINSKIENĖ 

Gelgaudiškio vidurinė mokykla, Šakių rajonas 

SUSTOK, PAKLAUSYK ... 

Kodėl patyčios 
Skaudina vaikus? 
Kodėl juodą naktį 
Saulelės nebus? 
Kodėl paukščiai 
Žiemai 
Palieka namus 
Ir liūdinčius mus? 

Kodėl patyčios 
Įžeidžia vaikus? 
Kodėl vėjas skaudžiai 
Nuplėšia lapus? 
Kodėl dienos naktys 
Sukas ratu? 
Kodėl saulė teka 
Šalelėj rytų? 
Kodėl šiaurus vėjas 
Sušaldo mus, 

Kodėl iš gimtinės 
Veja paukščius? 
Kodėl medžiai 
Barsto lapus? 
Kodėl mūs saulelės 
Lig ryto nebus? 

Kodėl vaiko 
Ašara 
Krinta skaudi? 
Sustok. .. 
Paklausyk„. 
Ar girdi? 
Ar girdi? 
Ar girdi? 
Ugnė Samajauskaitė, Kamilė 

Bybartaitė, Inga 
Urbanavičiūtė, 3B klasė 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resum:ction Rd. Toronlo O M9A 5G l Tel.: 416-889-5-31 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus ]ŪSL{ sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitala davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, lzumanitalinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuo e 

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. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Įspūdinga kelionė iš Ragainės 

į Klaipėdą 

Ragainės mokyklos mokiniams įdomu buvo Klaipėdoje ••• 

Po to vykome į Pagėgių 
pradinę mokyklą, kur mus 
svetingai sutiko administra
cijos atstovai, mokytojai. Šios 
mokyklos direktoriaus pava
duotoja Loreta Chasijeva, ku
ri anksčiau yra dirbusi Ragai
nės antroje vidurinėje mokyk
loje lietuvių kalbos ir etno
kultūros mokytoja, papasako-

jo apie mokyklą. Apžiūrėjome 
skoningai apiformintus ko
ridorius, klases su nuostabiais 
stovais, vaikų piešiniais. Gro
žėjomės tvarkinga mokyklos 
aplinka, gėlynais. Atsisveikin
dami dėkojome už iškvietimą 
apsilankyti Lietuvoje. 

Už šią turiningą ekskursi
ją, galimybę apsilankyti Lietu-

voje, lietuvių kalbos ir etno
kultūros mokytojai, mokiniai 
ir jų tėvai dėkoja Čikagos Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gijai ir jos pirmininkui Viliui 
Trumpjonui. Dėkojame ir Al
binui Markevičiui už suteiktą 
finansinę paramą. 

Liucija Rimutė Glinskienė, 
Ragainės 2-os vid. m-os mkt. 

Jaunimo choras "Gintarėliai", vad. muz. Deimantės Grigutienės, kartu su Punsko choru 
"Dzūkija", vad. Vido Simanausko, š.m. liepos 5 d. gieda šv. Mišių metu Vilniaus arkikatedroje 

Ntr. A. Grigučio 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

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 L.akeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

ŠYPSOKIMĖS 
Pasų poskyryje. 
- Man būtina greitai pasi

keisti pavardę. 
- Ištekėjote? Ar dar kuri 

priežastis? 
- Vakar radau visą šūsnį la

bai gražių vizitinių kortelių šia 
pavarde. 

*** 
Kompiuterinės technikos 

parduotuvėje du pirkėjai go
džiai varto įvairias detales. Pri
eina vadybininkas ir maloniai 
klausia: 

- Gal galėčiau kuo padėti? 
- Taip, pinigais, - atsako 

šie. Bernardinai.It 
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MYLIMAM TĖVELIUI 

a.a. JONUI BURBULIUI 
Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą LAIMUTĘ 

ŠIMUKĖNIENĘ su šeima -

TLPK choras "Daina" 

Kalėdinės pagalbos 
PRAŠYMAS 

Labdaros paramos fondas "Al
gojimas" rūpinasi šeimomis, au
ginančiomis vaikus su negalia. 
Tokių vaikų Lietuvoje yra apie 
30,000 ir jų gretas kasdien papil
do dar trys. LPF "Algojimas" 
rengia kalėdinį vajų "Ištiesk ge
rumui ranką" su šūkiu "Ko vie
nas negaliu, kartu mes galim vis

ką!" Informacijos apie vajų teikiama tinklalapyje: www.al
gojimas.lt. Vajus skiriamas neįgaliems vaikams, kad jų sva
jonės virstų realybe. 

Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, užpildžiusios klau
simų anketą, mūsų internetiniame puslapyje paskelbia savo 
neįgalaus vaiko kalėdinį norą. Anketą paskaityti ir kalėdinį 
vaiko norą įvykdyti gali bet kuris geros valios žmogus. Vajus 
išskirtinis iš panašių projektų, nes yra rengiamas organizato
riams neturint finansinio rėmėjo, bet tikint, kad atvirumas ir 
gerumas, ištiesta artimo pagalbos ranka neprilygsta jokiems 
turtams; konkretaus asmens pagalba skiriama konkrečiam 
pasirinktam vaikui. Organizatoriai teigia esantys tik organi
zatoriai, o vykdytojai yra visi vajuje dalyvaujantys. Lietuva 
nesibaigia Vtlniumi, o tėvynės sienos neužbrėžia ribos tarp 
gyvenančių čia ir tų, kurie toli! 

LPF "Algojimas" kolektyvas 

"Cbristmas around the World" - 45-asis kalėdinis tautybių fes
tivalis vyks š.m. gruodžio 5 ir 6 d.d. nuo 12 v.d. iki5 v.p.p. Thronto 
miesto rotušėje. Įėjimas nemokamas. Daugiau kaip 15 tautybių 
rodys savo rankdarbius, kulinariją, šokius ir dainas. Turonto 
"Atžalynas" atstovaus lietuviams ir kviečia visus tautiečius festi
valyje apsilankyti. Informaciją teikia Birutė tel. 905-271-1640. 

~<ES 1'1\ l ~l ~\S 
ART STUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~,'·tJ-":----....""'-\1}~· .I.j __ --~ 

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

(905) 333-5553 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠI ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Vėlinių proga, lapkričio l d. Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė padėjo vainiką prie buvu
sio Lietuvos gen. konsulo a.a. Vytauto Gylio kapo Park Lawn kapinėse, Thronte 

Ntr. K. Poškaus 

Ąžuolai šiltnamiuose neauga 
Atkelta iš 8-to psl. 

Įdomiai aprašoma "Megz
tosios beretės" Lietuvos poli
tikoje. Anot autorės, jos buvo 
Tuutos sąžinė ir balsas. Dau
guma jų iškentėjusios Sibiro 
kančias, bet išdrįsusios pasa
kyti ''Ne" tiems, kurie jas kan
kino ir žudė. "Megztosios be
retės" pasirodė esančios ko
vingiausia tautos dalimi. Jos 
tik laukė atsiprašymo už jų pa
tirtas kančias, jų ir jų šeimų 
sugriautus gyvenimus. Prikai
šiojama Algirdui Brazauskui, 
kuris nuvažiavęs į Izraelį atsi
prašė žydų tautos už vokiečių 
padarytus nusikaltimus Lietu
voje, įtraukiant įjų vykdymą ir 
kelis šimtus lietuvių. Tučiau 
savo Thutos A. Brazauskas ne
atsiprašė. "Atvirkščiai, dar 
daugiau nuskriaudė savo ir sa
vo komunistinio klano ekono
minėmis machinacijomis. O 
'megztosios beretės' tik prašė 
kruvinuosius pasitraukti iš 
valdžios, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę nedaryti gėdos 
lietuvių Tuutai savo baisia ko
munistine praeitimi. Nepasi
traukė" (psl. 40). 

Ąžuolai šiltnamiuose ne
auga, pastebi Ona Voverienė, 
kalbėdama apie "megztąsias 
beretes", kovingiausią Tuutos 
dalį. Jų vaidmuo Tuutos istori
joje buvo labai svarbus, nes 
jos pažadino daugelį mąstyti, 
domėtis komunistų nusikalti
mais Lietuvoje, tikrąja Lietu
vos istorija. Joms priskiriamas 
nuopelnas, kad vis dažniau 
pasigirsta balsų, pasisakančių 

ATLIEKAME Tiswi vidaus ir iš· 
oris 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 sieną ( dry
wall), dažymo, plyteliq dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems Į ulsienĮ ir 
ahykstantiems į Kanadą. Skam· 
binti Mariui Rusinoi tel 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

už Antrojo Niurnbergo komu
nistams surengimą Europoje. 

Lietuvos Moterų lyga bu
vo įkurta 1992 m. spalio 30 d. 
iniciatyvinės grupės posėdyje, 
kuriam vadovavo buvusi Aukš
čiausios tarybos - Atkuria
mojo seimo narė Nijolė Ože
lytė-Vaitek:ūnienė, tapusi or
ganizacijos pirmininke. Iki 
pirmosios konferencijos liko 
29 moterų branduolys. Antro
je konferencijoje, įvykusioje 
1993 m., buvo patikslinta or
ganizacinė struktūra. Lietuvos 
Moterų lygos narės aktyviai 
dalyvavo rinkiminiuose vajuo
se, remdamos Sąjūdžio, vė
liau Tėvynės sąjungos kandi
datus. 1994 m. kovo 4 d. Lie
tuvos Moterų lygos vadovavi
mą perėmė prof. Ona Vove
rienė, aptariamos knygos au
torė. Naujai patvirtintuose 
Lygos įstatuose pabrėžta tau
tinė savimonė, tautiškumo, pi
lietiškumo ir demokratinės 
sąmonės ugdymas. Numatyto
je programoje buvo skatina
mas moterų visuomeninis ak
tyvumas, pilietiškumas, de
mokratinė sąmonė, Lietuvos 
moterų lygiateisiškumas viso
se veiklos srityse. 

Kūrėsi Lietuvos Moterų 
lygos skyriai - Kaune, Kretin
goje, Panevėžyje, Druskinin
kuose, Klaipėdoje ir Marijam
polėje. Knygos santraukoje 
anglų kalba taip pat minimas 
Kazlų Rūdos skyrius, veikiąs 
nuo 2007 m. Knygoje plačiau 
aprašyta pirmųjų keturių iš
vardintų skyrių veikla ir joje 
pasižymėjusios mote:cys. Iš vi-

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

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

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

so išvardinta apie trisdešimt 
veikliųjų moterų. Atskirame 
skyrelyje -Mūsų moterys -pri
statomos trylika iškiliųjų mo
terų: Apolonija Paurienė, Lai
ma-Janina Skuodienė-Kairy
tė, Tuklė Vengrytė, Apolonija 
Krušienė, Ona Kuorienė, Dan
guolė Julija Oželytė, Aldona 
Pavasarienė, Elvyra Teresija 
Petrokienė, Alvyda Sipienė
Čepaitytė, Aldona Vederaitė, 
Lidija Velickaitė, Ona Vove
rienė ir Elvyra žebertavičiūtė. 
Nors turinyje nepažymėta, bet 
knygos gale yra įdėta trijų pus
lapių knygos santrauka anglų 
kalba. 

Knyga yra įdomi ne tik 
šiai dienai, bet ir praeities tyri
nėtojams ateityje. Čia su
kaupta daug informacijos, 
daug svarių minčių ir daug 
pavardžių. Išspausdinta 200 
egzempliorių. Thi mažokas ti
ražas. Iš to reiktų spėti, kad 
Lietuvos Moterų lyga nėra 
gausi narių skaičiumi. Lygos 
pasiekimai matuotini ne 
kiekybiniu, bet skleidžiamų 
idėjų ir atliktų darbų mastu. 

Pora baigiamųjų pastabė
lių. Vrršelio apipavidalinimas 
nėra patrauklus, o pats virše
lio tekstas sunkiai įskaitomas. 
Čia nekalbu apie trijų moterų 
portretines nuotraukas, bet 
apie viršelio meninį apipavi
dalinimą. 

Mano turimoje knygoje 
nėra puslapių 126, 127, 138 ir 
139. Tuo pačiu, pasikartoja 
puslapiai 131 ir 132. Kas iš
leistuose puslapiuose slypi lie
ka paslaptimi. 

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

ar i namus 416-231-4937 



G E R B l A M l E J l, 
IEŠKAU NUSIPIRKTI J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, 
P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, 
V. Petravičiaus, V. Igno, K. Zoromskio, M. Dobužinskio, 
K. Sklėriaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavičiaus, A. Varno, 
V. Rato, J. Čeponio, J. Švažo, Gustaičio, V. Kisarausko, A. 
Savicko, A. Martinaičio, Ciplijausko, Petrulio, A. Samuolio, 
J. Mackevičiaus, A. Valeškos, P. Kiaulėno, G. Staniulio ir 
daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapybos darbų. Thip 
pat domiuosiu prieškarinėmis fotonuotraukomis apie Lietuvą 
bei medaliais. Tuo pačiu norėčiau nuoširdžiai padėkoti ir pa
sveikinti artėjančių šv. Kalėdų proga visus, kurie atsiliepė į 
mano prašymą arba ketina tai padatyti ateitY,je. 

TuI.: 617 459-9952 (USA), el.p.: modeboston@vahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34, S.Boston, 

MA 02127, USA. 

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ ATVIRUKAIS įsirašė į 
bendrą sveikinimą ir paaukojo Tėviškės žiburiams: $230 -
Valentinas Poškaitis; $100 - O. ir L. Radzevičiai, Oakville, ON; 
$50 -Adolfas Sekonis, Vincė ir Stasys Kneitai, Oshawa, ON; $30 
- Aniceta Deksnienė ir šeima, Hamilton, ON, Sofija Skučienė ir 
sūnus Zigmantas, Montreal, QC, Liuda Stulginskienė; $25 - Ja
nina ir Juozas Šarūnai, Jonas Karaliūnas, St. Catharines, ON, 
Neris Nielsen ir vaikai Adomas ir Daiva; $20- Petras ir Gražina 
Stauskai, Aldona Zarembaitė, Kristina Žutautienė ir sūnūs; $10 -
Marija ir Brian Mikelėnas-McLoughlin, Stefa Sinkevičienė ir 
vaikai. 

---...... ULKS ŽINIOS 
• Užsienio Jietuvių katalikų sielovados (ULKS) fondui au

kojo a.a. Jūros Seškutės atminimui pagerbti: A. Anderst, S. Auš
rotienė, D. Chornomaz, D. Dalindaitė, R.R. Galinauskai, 
V. Henderson, M.R. Jaglowitz, G. Jankaitis, Dain. Juozapavičiūtė, 
Dang. Juozapavičiūtė, A. Jurėnas, O. Jurėnienė, K. Juskey, P.R. 
Kurai, A. Lemežienė, Y.P. Melnykai, R. G. Paulioniai, R.G. Pet
rauskai, S.A. Podsadecki, R.D. Puteriai, J.E. Putrimai, A.Y. Pu
zerienė, K. Pylypiv, K.A. Ratavičiai, G.D. Rocca, B. Rovienė, 
M.R. Rusinai, B.P. Sapliai, T.Z. Semeniuk, H. Skolnik, V. Smai
lienė, V. Strumila, M.l. Sungailos, B. Thmulionienė, R.L. Unde
riai, L.Y. Zubrickai. Iš viso suaukota $1,376. Velionės šeimai ir 
visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos delegatas ULKS reikalams prel. E. Putrimas. RR 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė k lin ika 

1f/~~A~ 
DENTAL V • ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshorc Road E. 104·3945 Doug Leavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON LSG l E5 Mississauga, ON LSN OAS 
~-~ www.watcrsidcdcnta l.ca w\vw.9thlincdcntal.ca 

~W~\I~ 

DENTA..L CA..R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

------•1111111111111111111111 
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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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ltlDAINU 
ŠVENTĖ 

TORONTO 2010 

DA IN A AŠ GYV EN U! 

2010 M. LIEPOS 2-4 D.D. TORONTE, KANADOJE 

BILIETAI Į IX DAINŲ ŠVENTĘ JAU PARDUODAMI 
Dainų šventės bilietai - puikios kalėdinės dovanos! 

Netrukus šeimos nariai švęs šv. Kalėdas ir dalinsis dovanomis. 
Dovanokime savo tėvams, savo vaikams, savo vaikaičiams, giminėms, draugams 
bilietus į šventę. Kokios puikios dovanos, kurios paliks gražiausius jspūdžius ir 
parems lietuvišką kultūrini gyvenimą! 
Bilietus į patį Dainų šventės koncertą galima pirkti tik per tinklalapį 
www.dainusvente.org 
Ten galima užsakyti ir kitus bilietus. 
Gavus Jūsų užsakymą iki gruodžio 1 O d., bilietai bus Jums išsiunčiami prieš 
Kalėdas. Gavus užsakymą po tos dienos, Jūsų parūpintu el. pašto adresu 
atsiųsime patvirtinimą-pažymėjimą įteikimui vietoj bilietų. 
Neapmokėti bilietai nebus siunčiami. Bilietai negrąžinami. 

---------------------------------------------------------------------------------------------~-

Penktadienj, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 
MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD. 
įėjimas bilietai @ $ 40.00 = 

Šeštadienj, liepos 3, 7 v.v. 
MIESTELIO VAKARONĖ (choristams ir vaikams iki 7 m. įėjimas nemokamai) 

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD. 

$ __ _ 

įėjimas bilietai@$ 10.00 = 

Sekmadienj, liepos 4, 7 v.v 
POKYLIS IR ŠOKIAI 

$ __ _ 

SHERATON TORONTO AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTRE, 
801 DIXON RD. 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai - pradžia 9 v. v. bilietai @ $ 35.00 = 
$ __ _ 

Siunčiu už bilietus iš viso: = 
Prašome čekį l "money order" rašyti: $ __ _ 

IX Lietuvių dainų šventė 
Siųsti: Bilietai, IX Dainų šventė, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A SG1 

Pridedu auką: = 
$ __ _ 

IŠVISO: = 
TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIS VEKl'INAMAS VIENODAI 

$ __ _ 

Vardas, pavardė--------------------

Gatvės adresas ---------------------
Miestas Provincija/Valstija ------
Pašto kodas Telefonas 

El. paštas 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 
(Toronto Airport Marriott Hotel) 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužaloj imu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavimas 
• konsultacijos Lietuva re publika teisė klausimai 

295 T he West Mali, 6th Floor, lhronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax ·H6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El.pa~tas : lawvcrs@'pacc!awfirm.com 

Europos filmų festivalyje 
"Eh!U" lapkričio 25 d. (8.30 
v.v.), bus rodomas lietuviškas 
filmas "5 dienų avantiūra". 
Informacija apie visus filmus 
skelbiama interneto tinkla
lapyje www.eutorontofilm
fest.ca. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.teyzjb.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas elekt
roniniu paštu -

tevzib@rogers.com 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.XI.24 Nr. 47 

'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos 

žinios 
• Sekmadienį Pirmo Ad

vento pamaldos įprastu laiku -
11.15 v.r., o po jų konfirmantų 
pamoka. 

Anapilio žinios 

• Sekmadienį, lapkričio 22, 
Toronto Vl. Pūtvio kuopos šau
liai minėjo Lietuvos kariuomenės 
šventę ir Lietuvos kankinių šven
tovėj e iškilmingai dalyvavo su 
savo vėliava 11 v.r. Mišiose. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 12 ir 13 dienomis. Susi
kaupimus ves kun. dr. Kęstutis 
Kėvalas, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
fakulteto prodekanas ir Kauno 
kunigų seminarijos studijų de
kanas. Lietuvos kankinių šven
tovėje - gruodžio 12, šeštadie
nį, 11 v.r. Mišios su pamokslu 
(Anapilio autobusėlis tą dieną 
maldininkus paims nuo "Vil
niaus rūmų" 10.15 v.r. ir parveš 
atgal po pamaldų); gruodžio 
13, sekmadienį - pamokslai 
sekmadieninių Mišių metu. Iš
pažinčių bus klausoma abi die
nas prie§ ir po pamaldų. Delbi 
miesto Sv. Kazimiero švento
vėje susikaupimas bus gruodžio 
12, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažin
čių bus klausoma prieš Mišias. 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje susikaupi
mas bus gruodžio 13, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus klau
soma prieš Mišias. 

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

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
lapkričio-gruodžio laida. Taip 
pat galima įsigyti kalėdinių 
sveikinimo kortelių ir Kūčių 
plotkelių. Primenama, kad vyks
ta ir knygų bei muzikos juoste
lių išpardavimas. 

• 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. 

• Mūsų parapijos Jaunų 
šeimų sekcija visus kviečia į ka
lėdinę vaikų eglutę, kuri įvyks 
gruodžio 20, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių Anapilio parodų 
salėje. Registracijai skambinti 
vakarais Janinai 905 848-5236 
arba Zitai 905 916-1200. 

• Mišios lapkričio 29, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Jo
kubaitį; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje lapkričio 29, sekmad., 2 v. 
p.p. už a.a. Adglfiną Kavaliū
nienę; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje lapkričio 28, šeštad., 
3 v.p.p. už a.a. Julių ir Elzbietą 
Strodomskius. 

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 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Ateinantį sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedos para
pijos vaikų choras. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyriaus organizuojamos reko
lekcijos vyks parapijos patalpose 
šį šeštadienį, lapkričio 28, nuo 9 
v.r. iki 4 v.p.p. Registracija vyks 
8.30 v.r. Rekolekcijas ves kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM. 
Skyriaus metinė agapė su pietu
mis 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 Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
fakulteto dėstytojas. 

• Vargšų valgykloms remti 
prie biuletenio buvo prisegti 
vokai, kuriuos galima grąžinti 
parapijai, įmetant juos į aukų 
krepšelį bet kokios rinkliavos 
metu. 

• Yra mirusi a.a. Ona Skre
būnienė, 83 m. Pašarvota Tur
ner/Porter laidotuvių namuose 
Bloor gatvėj. Maldos prie kars
to lapkričio 25, 8 v.v. Laido
tuvės lapkričio 26 d., 11 v.r. iš 
šios parapijos šventovės. Paliko 
sūnus Vytautą ir Algį, seserį 
Bronę Volertienę su šeima JAV. 

• Parapijos persikėlimui 
aukojusių pavardės netrukus 
bus įrašytos stiklinėse lentose 
ir iškabintos šventovės priean
gyje. Sekmadieniais prie auko
tojų sąrašų parapijos salėj sėdi 
Gitana Judvytytė, kad aukota
jai galėtų pasitikrinti ar jų pa
vardės bei suaukotos sumos yra 
teisingai įrašytos. 

• Mišios sekmad., lapkričio 
29: 8 v.r. už a.a. Algirdą Slapšį; 
9 v.r. už a.a. Liudą Jurėnienę; 
10.45 v.r. už Vėlinių Mišiom 
pavestas sielas, už a.a. Reginą 
Valickienę ir KLKM draugijos 
šios parapijos skyriaus inten
cija; 12.15 v.d. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius. 

Tradicinė Sriubos vakaro
nė telkti lėšoms, kuriomis re

• Kalėdų vaikų pamaldos 
ir Eglutė numatyta gruodžio 
13, sekmadienį, 12.30 v.d .. 

• Kalėdinis parapijos tary
bos posėdis vyks trečįadienį, 
gruodžio 16, 7.30 v.v. Zilinskų 
namuose, Mississaugoje. 

• Sekmadienį, lapkričio 22, 
mūsų maldose buvo prisiminti 
Amžiname atilsyje esantieji: 
Marta Mejutė-Prankevičienė, 
Bronius Dauginis, Jurgis Povi
laitis, Jadvyga Timpaitė-Miliaus
kienė, Lidija Hiršaitė-Linger
taitienė bei visos mirusios Išga
nytojo parapijos moterų drau
gijos narės ir visi Kanados lietu
vių fondo mirusieji nariai. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis 

įvyks gruodžio 7 d. LN posėdžių 
kambaryje. 

• Gruodžio 4 d. bare "Lokys" 
įvyks vakaras su garsiu "C.ountry'' 
muzikos atlikėju Virgiu Stakėng, 
kuris šiuo metu koncertuoja S. 
Amerikoje. Renginio pradžia 9 v.v. 
Kviečiame visus nepraleisti progos 
išgirsti šį atlikėją. 

• Gruodžio 6 d., 2 v.p.p. -
kalėdinis vaikų koncertas "Zie
ma, žiema, eikš į kiemą". 

• Gruodžio 13 d., 2 v.p.p. 
Kalėdų senelig sutikimas "Zie
mos pasaka". Zaidimai, dovanė
lės, kiškio pyragai, lapės gėrimai. 

• Gruodžio 20 d., 2 v.p.p. 
klasikinės muzikos kalėdinis 
koncertas "Džiūgauk, pasauli!" 
Pianistė Janina Kuzmaitė ir 
fleitistė Leonie Wall. RS 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Kviečiame visus į visuoti
nį metinį tėvų susirinkimą mo
kykloj e gruodžio 5 d., 9.15 v.r. 

• Tėveliai! Mūsų Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 12 d. Pri
sikėlimo parapijoje. Norintys 
norėtų paaukoti laimikių lote
rijai, prašome kreiptis į Dalią Ažu
balienę, tel. 416 766-7040 arba 
el.paštu: dalia.azubalis@gmailcom 

• Gruodžio 19 ir 26 d.d. 
bei Naujų 2010 m. sausi9 2 d. 
pamokų nebus. Zivilė 

Labdaros fondo 
žinios 

miamos Lietuvoje veikiančios • "Auksinio vakaro" prisi
vargšų valgyklos, įvyko sekma- minimai nuotraukose ir anglų 
dienį, lapkričio 22, 4 v.p.p. To- kalba pokylio aprašymas yra 
ronto Prisikėlimo parapijos sa- www.labdara.ca. Ačiū Tadui 
lėje. Specialaus komiteto ir Gurevičiui ir Ed Kurak už šio 
gausaus būrio talkininkų suor- tinklalapio priežiūrą ir žinių 
ganizuotas renginys sutraukė atnaujinimą. 
daug tautiečių, remiančių šį • Labdaros fondo ir Lietu
gražų metinį užmojį. Pagrindi- vių Namų valdybų posėdis įvyks 
ne kalbėtoja buvo pakviesta ses. lapkričio 26 d., 7.30 v.v. Slaugos 
Ignė Marijošiūtė, ilgesnį laiką namuose. GP 
dirbusi Lietuvoje, šiuo metu ·----------„ 
vadovaujanti Švč. Mergelės .1 __ .... A ...... U._K-.0..._.s ___ „I 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselėms išeivijoje. Be išsamių 
pranešimų, vakaronės prog
ramą sudarė dr. Česlovo Jonio 
paruoštos vaizdajuostės apie 
šelpiamas Lietuvoje valgyklas, 
visų bendras pritaikytų giesmių 
giedojimas ir pasivaišinimas sriu
ba bei lietuviška duona. Viskas 
atlikta per maždaug pustrečios 
valandos (Plačiau kt. nr.). Dlv. 

Apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kroniką ir kitą pogrin
džio spaudos veiklą sovietinės 
priespaudos metu galima daug 
žinių rasti tinklalapyje www.
lkbkronika.lt. 

A.a. Juozo Zavio 14-osioms 
mirties metinėms paminėti žmo
na Stasė ir dukra Rima su šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Vytui Siminkevičiui 
mirus, nuoširdžiai užjausdamas 
jo sesutę Primą Saplienę ir arti
muosius, Stasys Valickis Tėviš
kės žiburiams aukojo $30. 

DOKUMENTŲ VERTIMAI 
(lietuvių, anglų, prancūzų, ru
sų kalbos). Pripažinta valdžios 
vertėja. Alma Valevičius, tel. 
819 823-4141, 2285 rue D'You
ville, Sherbrooke, QC JlJ 1N8; 
el.paštas: a.valevicius@sym 
oatico.ca. 

~ MONTREAism5 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje lapkričio 22 d., per 11 v.r. Mišias 
buvo paminėtos dvi šventės: Kristaus Karaliaus ir Lietuvos ka
riuomenės šventė. Prie altoriaus buvo išstatytos Lietuvos, Ka
nados, Kvebeko ir šaulių vėliavos. Procesijoje šauliai - Dana 
Urbonavičienė, Ant. Žiūkas ir Zigmas Burkšaitis - atnešė ir 
prie paminklinės lentos žuvusiems už Lietuvos laisvę, padėjo 
vainiką. Kleb. kun. P. Mališka pasakė turiningą šiai dienai pri
taikytą pamokslą. Jam per Mišias asistavo klierikas S. Roy. Gra
žiai giedojo parapijos choras. Mišios užbaigtos Tautos himnu. 

KLB Montrealio apylinkės valdybos pirm. Silvija Staš
kevičienė ir garbės kons. Arūnas Staškevičius dalyvavo XXXVI 
Kanados Lietuvių dienose Toronte Padėkos dienos savaitgalį. 
Lapkričio 14 d. buvo pakviesti ir dalyvavo latvių Nepri
klausomybės šventės minėjime Latvių Namuose. Lapkričio 21 d: 
drauge su Julija ir Petru Adamoniais ir Joana Adamonyte bet 
Haroldu Celtorium dalyvavo KLB Krašto tarybos suvažiavime 
Anapilyje (Mississauga, ON). Paskutiniu metu gar~ės ko~sulas 
dalyvavo įvairiuose renginiuose atstovaudamas L1etuva1 kon
certe minint Čekijos tautos šventę, "Kristalnacht" minėjime, 
Belgijos karaliaus šventėje ir pranešime apie planuojamą pa
minklą komunizmo aukoms Otavoje. 

KLB solidarumo įnašas - $10 bus nurašytas š.m. gruodžio 
pradžioje. Šis nurašymas liečia tik tuos LITO narius, kurie yra 
pasirašę sutikimą pervesti iš jų sąskaitos solidarumo įnašą į 
KLB Montrealio apylinkės valdybos sąskaitą. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, lapkričio 22, kleb. kun. Aloyzas Volskis atna

šavo Mišias. Choras su chorvedžiu Aleksandru Stankevičiumi, 
sugrįžusiu iš atostogų, gražiai giedojo. Solistas Guy Zenaitis 
giedojo Palaimintas Viešpats ir Koks didis Tu. 

"Auksinis ratelis" užbaigs rudens veiklą gruodžio 10 d. su 
kalėdiniais pietumis. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
IB__: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

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

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
Jau planuojamas kalėdinis TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 

15 d. Visa medžiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruodžio l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bendras ir atskiri, asmeniniai. Į bendrąjį 
sveikinimą įrašomi visi tie, kurie pareiškia tokį norą ir atsiunčia 
auką TŽ Asmeniniai bei atskirieji sveikinimai yra rėminiai. Jų 
kaina pagal užimamą plotą. Jais daugiausia naudojasi. ~a~api
jos, organizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys: Sv~1kimmas 
per laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas pas1ekt1 savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu išvengiama 
atvirukų siuntinėjimo, kuris pareikalauja daug laiko ir išlaidų. 

Tėviškės žiburių administracija veiks sekmadieniais nuo 
lapkričio 15 iki gruodžio 6 d. po 9.30 v.r. Mišių iki maždaug l 
v.p.p. Galima sutvarkyti prenumeratas, sumokėti skolas, įteikti 
kalėdinius sveikinimus, užsakyti TŽ kaip dovaną. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PRENUMERATORIAMS: 
jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja d~ugiau kaip 3-4 dienas, 

pateikite savo adresą KANADOS PASTO BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje www.canadapost.ca (pasirinkite Re
sources skyriuje "Contact us", tada "General Customer Service") 




