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Kalėdų belaukiant 
Adventas reiškia atėjimą. O jei žinome, kad kas ateis -

laukiame. Krikščioniškame pasaulyje tas laukimas sudėtas 
iš keturių savaičių, per kurias stengiamasi uoliau atlikti ti
kėjimo praktiką. 

P O TO - Kalėdos, tas atėjimas, Kristaus gimimo šven
tė, taikos, ramybės ir džiaugsmo diena. Tai visiems 
tokia paskirtis ir užduotis daryti, kad taip būtų. Krikš

čionių gyvenime ta diena taip įaugusi visame kame, kad be 
jos nebebūtų įsivaizduojama jokia įprasta metinė, kalendo
rinė tvarka. Kalėdos - religinė šventė, ir viena iš nedauge
lio, kuri per ilgus šimtmečius įgavo visuotinę, visapusišką, 
labai ir visaip išplėstą šventimo būdą bei vertę. Šventę įta
kojo įvairūs tautiniai papročiai, su šventimu arba tos šven
tės laukimu glaudžiai ėmė sietis komerciniai tikslai. Pvz. 
Šiaurės Amerikoje prieškalėdinis laikotarpis tapo pačiu ge
riausiu parduoti ir uždirbti. Kalėdų senio tradiciniai paradai 
kasmet sutraukia milijonus žmonių ne tik jų pasižiūrėti, bet 
seniui vedant žengti ir į parduotuves pirkti dovanų, kurių 
laukia artimieji, ypač vaikai. O pasodinti ilgabarzdžiai sene
liai didžiosiose prekyvietėse, mažamečių apstoti, dalina 
jiems saldainius, glosto galveles, šnekina, pasakoja. Trenkia 
ir šventinės giesmės, vaikšto senoviškai apsirengę giedoriai. 
Stūkso kalnai pripakuotų dovanų, kurios siūlosi būti išper
kamos, kad šis adventinis laikotarpis sukauptų verslinin
kams pačius didžiausius metų pabaigos pelnus. Tikslas, ro
dos, neblogas ir pateisinamas. Tik jis kaskart vis pridengia 
religines to laikotarpio nuotaikas, atitolina nuo adventinės 
prasmės. Rodos, nebelieka laiko niekam kitam, nes tų do
vanų ieškojimas ir pirkimas, jų paruošimas atima kone vi
sus laisvalaikius. Prie viso to pridėjus dar prieškalėdinius 
pokyliukus ( Christmas parties), šitaip išblaškytam žmogui 
švenčių laukimas darosi kitoks negu turėtų būti. 

V INOMA, visas tas prieškalėdinis šurmulys Šiaurės 

Z Amerikoje ar ir kituose turtingesniuose kraštuose su
silipdė per ilgesnį laiką. Materialinių gėrybių gamin

tojai sugebėjo ir sugeba paruošti tokias įtikinančias rekla
mas, kad jos tiesiog virsta vos ne privalomomis taisyklėmis, 
nurodančiomis, kaip laukti švenčių, kaip joms ruoštis. Už 
pirkinius vartotojui belieka užmokėti, o stokojant lėšų už
tenka tik pasirašyti ar kodo numerį įspausti. Mechanizmas 
visiems prieinamas ir kaskart tobulinamas. Tai stebint, kyla 
klausimas, o kaip yra su dvasinių poreikių sujudimu Adven
to metu? Yra raginimų, yra organizuojamų susikaupimų, 
kai kur matyti Betliejų vaizduojančių reklamų, dažnesnio 
šventovių lankymo. Bet visa tai lyg pastūmėta į šalį, tartum 
ne visiems tai būtina ir reikalinga. Gal tik Bernelių Mišios 
išskirtinai sujudina didesnį kiekį tikinčiųjų, pasirodo rečiau 
matomų veidų. Tai tarsi įsitvirtinusi tradicija tokia šventine 
proga pasimatyti su pažįstamais ir pasikeisti linkėjimais. 
Galimas dalykas - ir pasimelsti. Visa sudėjus tektų klausti, 
kas iš tikrųjų kelia tą šventinę nuotaiką, ko labiausiai lau
kiame artinantis Kalėdų šventėms? Būtų įdomūs tuo klau
simu pasisakymai. Gal kuri nors organizacija ir galėtų pa
ruošti tuo klausimu anketą? Surinktos nuomonės būtų ne
bloga medžiaga diskusijoms, o tai gal ir pajudintų nusisto
vėjusią "netikrą" tikrovę, kai kur jau per daug ryškiai užgo
žiančią Kalėdų švenčių prasmę. Zinoma, džiaugtis Kristaus 
gimimą minint ir švenčiant galima įvairiais būdais, jei tikro
ji to džiaugsmo priežastis išlieka, atitinkamai pabrėžiama, 
jei nepamirštama, kas čia iš tikrųjų darosi, jeigu tai šventei 
jokių kitų pavadinimų neieškoma. Dažname šurmulyje 
lengva nutolti nuo savęs besidairant ką kiti daro. ČS 
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MANO BIČIULW Dail. A. Valeška 

Lietuvių tautinė mažuma 
Lenkijoje 

Oficialiais 2003-iųjų metų 
surašymo duomenimis, Len
kijoje gyvena apie 5,800 lietu
vių, daugiausia jų - Seinų ir 
Punsko krašte. Lietuvių bend
ruomenės Lenkijoje duome
nimis, Lenkijoje galėtų būti 
nuo 10,000 iki 13,000 lietuvių. 

Dėl įgyvendinamos švie
timo reformos Lenkijoje ma
žėja mokyklų, kuriose ugdy
mas vyksta lietuvių kalba, 
skaičius: praėjus 10 metų nuo 
Lenkijos švietimo reformos 
pradžios, šalyje gyvenantiems 
lietuvių vaikams sumažėjo ga
limybės mokytis lietuvių mo
komąja kalba arba lankyti lie
tuvių kalbos pamokas, nes per 
tą laikotarpį švietimo opti
mizavimo procesai vienokia 
ar kitokia forma įtakojo 6 lie
tuvių švietimo įstaigų veiklą. 
Lyginant su 1998 m. lietuviškų 

mokyklų skaičius Lenkijoje 
sumažėjo beveik perpus. 

Mokyklų finansavimas iš 
Lenkijos respublikos biudže
to: pagal Lenkijos respubli
koje galiojančius įstatymus 
mažose tautinėse mokyklose 
besimokantiems mokiniams 
turi būti skiriamas didesnis 
mokinio krepšelis. Tačiau nuo 
2005 m. pradėjusi veikti Seinų 
lietuvių "Žiburio" mokykla 
iki 2007 m. jai priklausančio 
didesnio finansavimo negavo. 

Mokyklų išlaikymui gau
namo mokinio krepšelio ne
užtenka, kadangi tautinės mo
kyklos nėra didelės (mokyklų 
išlaikymui skiriama suma at
sižvelgus į mokinių skaičių). 
Todėl Seinų lietuvių "Žibu
rio" mokyklai trūkstama suma 
kasmet yra skiriama iš Lietu
vos valstybės biudžeto per De-

partamentą. Seinų miesto sa
vivaldybė galėtų skirti papil
domą finansavimą, tačiau šia 
galimybe nepasinaudoja. 

Neišspręstas ir naujais 
mokslo metais Seinų lietuvių 
"Žiburio" mokyklą lankyti 
pradedančių moksleivių fi
nansavimo klausimas: prade
dančių lankyti mokyklą vaikų 
ugdymui Lenkijos respublikos 
švietimo ministerija lėšas nu
mato ir skiria per Seinų mies
to savivaldybę tik nuo kalen
dorinių metų pradžios, o rea
liai - vėluoja dar keletą mėne
sių. Taip pat neišspręstas dar
želį lankančių vaikų ne iš Sei
nų savivaldybės finansavimo 
klausimas: už šiuos vaikus fi
nansavimas neskiriamas, jų 
išlaikymui lėšos gaunamos iš 
Lietuvos. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff arIMf 
Trečioji popiežiaus Be

nedikto XVI enciklika Meilė 
tiesoje, skirta socialiniams, eko
nominiams ir finansiniams 
klausimams, sulaukė didelio 
susidomėjimo net verslinin
kų, bankininkų, politikų tar
pe. Šv. Tėvas joje naujai at
skleidžia, kad žmogaus ir vi
suomenės vystymasis, tame 
tarpe ir ekonominis, esmin
gai priklauso nuo atvirumo 
trancendencijai. Praktinis ate
izmas, kurį nereta valstybė 
skatina, atima iš savo piliečių 
moralinę ir dvasinę jėgą, būti
ną visapusiškai žmogaus ge
rovei ir pažangai. Todėl po
piežius siūlo pasaulio morali
nio atsinaujinimo principus, o 
ekonominę krizę vertina kaip 
primygtinį paraginimą per
mąstyti ekonominio veikimo 
būdus. 

Europos sąjungos (ES) 
vyskupų konferencijų ko
misija Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo gruodžio 1 d. 
proga paskelbė pareiškimą, 
kuriame primenamas 17-tas 
sutarties straipsnis, skel
biantis, jog ES gerbia tą tvar
ką ir tuos valstybinius įstaty
mus, kurie apibrėžia Bažny
čių statusą kiekvienoje vals
tybėje, ES narėje. Jame sa
koma, jog ES taip pat gerbia 
statusą, kurį valstybių narių 
įstatymai suteikia kitoms pa
saulėžiūrinėms organizaci
joms. Taip pat skelbiama, jog 
pripažindama Bažnyčių ir 
pasaulėžiūrinių organizacijų 
svarbą ir ypatingą indėlį, ES 
įsipareigoja palaikyti su jo
mis atvirą, viešą ir reguliarų 
dialogą. Vyskupai tikisi, jog 
bus užmegztas artimas bend
radarbiavimas su Europos 
komisija, taryba ir parlamen
tu ir tai, savo ruožtu, padės 
efektyviau dalyvauti Europos 
politiniame gyvenime. 

Šventojo Sosto tarpinin
kavimo dėka pasirašytos Či
lės ir Argentinos taikos su
tarties 25-osios metinės buvo 

iškilmingai pažymėtos Vati
kane lapkričio 28 d. Šia pro
ga popiežius Benediktas XVI 
priėmė abiejų šalių vadoves 
- Argentinos prezidentę 

Cristina Fernandez de Kir
chner ir Čilės prezidentę Mi
chelle Bachelet; valstybių 
vadovės su delegacijomis ap
lankė popiežiaus Jono Pau
liaus 11 kapą ir dalyvavo 
šventiniame minėjime Vati
kano sodų Pijaus IV rūmuo
se. Šv. Sosto tarpininkavimu 
prieš 25 metus išspręstas gin
čas truko daugiau kaip 100 
metų. Jis prasidėjo, kai 1881 
m., nustatant Argentinos ir 
Čilės sienas, abi šalys nesuge
bėjo susitarti dėl trijų mažų 
salų, esančių pačiame Pietų 

Amerikos pietiniame kyšu
lyje, Ugnies žemėje, prie 
Beagle sąsiaurio. Nesuta
rimų viršūnė buvo 1978 m. 
Argentinos pradėta karinė 
operacija, kurią, įsiterpus Šv. 
Sostui, pavyko sustabdyti. 
1979 m. buvo pradėtos dery
bos, kurios pasibaigė po 5 
metų pasiektu kompromisu 
- ginčijamos salos priklauso 
Čilei, tačiau jas supa Argen
tinos teritoriniai vandenys. 
Užbaigus derybas 1984 m. 
lapkričio 29 d. buvo pasira
šyta Argentinos ir Čilės tai
kos ir draugystės sutartis. 

Nežemiškų civilizacijų 

egzistavimo galimybė buvo 
svarstoma Vatikane lapkričio 
6-11 d.d. vykusioje moksli
nėje konferencijoje. Ši tema 
teologams kelia sudėtingų 
klausimų. Pvz., ar kitų plane
tų gyventojams, jeigu jie eg
zistuoja, galima taikyti pir
mapradės nuodėmės išpir
kimo dogmą. Jau pernai vy
riausiasis Šv. Sosto astrono
mas pareiškė, kad tikėjimas 
ateiviais iš kosmoso neprieš
tarauja Katalikų bažnyčios 
mokymui, o nežemiškųjų ci
vilizacijų egzistavimo galimy
bės atmetimas "apribotų" 
Viešpaties kūrybinę laisvę. 

Ką padarė ir ko nepadarė kanki
nio Brunono kraujas Lietuvoje? 

Tęsinys iš nr. 48 

Kun. JULIUS 
SASNAUSKAS,OFM 

Buvo pilnas autentiškos, maldoje, askezė
j e ir moksluose subrandintos misionieriškos 
dvasios. Nuolankus ir taikingas. Degęs tikėji
mo aistra ir pasiryžęs guldyti galvą už pagonių 
išgelbėjimą. Jo asmenyje šis Europos paribys 
būtų galėjęs turėti savo krikštytoją ir šventąjį 
globėją. Deja, nei viena, nei kita neįvyko. 

Ar kas nors kaltas dėl to, jeigu, žinoma, 
norėtume kalbėti apie kaltę? Ne dėl misionie
riaus žūties, kuri buvo beveik nuosekli jo atsi
davimo Kristui pasekmė. Turiu galvoje aną 
Tertulijono ištarmę, kad kankinių kraujas 
tampa krikščionybės sėkla. 1009 metų pavasarį 
sanguis martyrum Rusijos ir Lietuvos pasienyje 
nepavirto semen christianorum. Šaltiniuose 
minimas šių žemių kunigaikščio N etimero 
krikštas, miglotas ir efemerinis, nepaliko nie
ko, ką galėtum pavadinti Evangelijos vaisiais. 
Šv. Brunonas, pasipuošęs kankinio vainiku, 
grįžo atgal ir dingo iš mūsų akiračio. Arba, 
kaip sakoma Kvedlinburgo metraščiuose, nu
keliavo į dangų. 

Biblija nuo seno turi terminą tokiai situa
cijai apibrėžti. Ji kalba apie širdies kietumą. 
Žmogus ar ištisa tauta atsidūrusi būsenoje, 
kuri neleidžia teisingai suprasti įvykių ar ženk
lų ir atitinkamai į juos reaguoti. Dievas, pasak 
Biblijos, gali ir suminkštinti, ir dar labiau už
kietinti širdis, nelygu, koks yra jo planas. Adal
berto Vaitiekaus kraujas suminkštino prūsų 
širdis, ir jie priėmė misionieriaus skelbtą tikėji
mą, kaip kitados Lidija atsivėrė Pauliaus žo
džiams. Brunono kankinystė jo žudikus nu
bloškė į dar gilesnę tamsą. Vienas iš šaltinių 
liudija, kad misionierių nužudžiusi "laukinė 
gentis" įmetė jo galvą į upę, "vis dar nepasiso
tinusi jo mirtimi". 

Po dviejų su puse šimtmečių Lietuvos ka
ralius Mindaugas priims krikštą, bet tai jau 
bus daugiau politinių aplinkybių nulemtas pa
sirinkimas ir diplomatijos pergalė, o ne misio
nieriško uolumo ir pasiaukojimo rezultatas. 

Paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui 
jo tėviškėje Guronyse, Kaišiadorių rajone. 
Skulptoriaus prof. Antano Kmieliausko 
kūrinys Ntr. V. Suslavičiaus 

Gal dėl to jam ir nebuvo lemta išsilaikyti. Juo 
labiau XIV šimt. pabaigoje, besitęsiant ko
voms su Teutonų ordinu, Jogailos ir Vytauto 
pastangomis surengtos Lietuvos krikštynos 
nebeatspindėjo ano evangelinio apaštalų žygio 
ir iš jų kraujo pražydusios tikėjimo dovanos. 
Kitokia nei 1009-aisiais buvo ir pati Bažnyčia. 
Pakrikštyti Brunono dar būtume žinoję, kas 
yra Rytų ir Vakarų schizmos neperkirsta krikš
čionybė. Naujojo tūkstantmečio aušra, apoka
liptinės laikų pabaigos ir antrojo Kristaus atė
jimo nuotaikos, gerokai paveikusios patį Bru
noną ir kitus misionierius, būtų buvusios ir čia 
galinga prielaida krikščioniškam tikėjimui 
augti. Ne gavome laiku paragauti ir krikščio
niškos Europos pamatuose glūdinčio bene
diktiniškojo dvasingumo su garsiuoju šūkiu 
ora et labora (melskis ir dirbk). 

XIV šimt. pabaigos Katalikų Bažnyčia, 
apraizgyta vidinių konfliktų, pasidalijusi, 
apimta chaoso buvo varganas lopšys nauja
krikštei Lietuvai. Keturis dešimtmečius truku
si Vakarų schizma, kai Bažnyčiai vadovauti 
tuo pačiu metu gviešėsi du ar net trys popie
žiai, siuntinėję vienas kitam prakeikimus ir 
vadinę vienas kitą antikristais, demoralizavo 
katalikiškąją visuomenę ir varė iš proto švie
siausius jos atstovus. Šv. Kotryna Sienietė, mis
tikė ir pranašė, be jokių užuolankų kalbėjo 
apie kardinolų asmenyje įsikūnijusį velnią. 

Žinoma, būtų galima sakyti, jog visos tos 
peripetijos nespėjo pasiekti Lietuvos ir pa
veikti ką tik užsimezgusios krikščionybės. 
Bažnyčia šiame krašte augo ir plėtėsi, kūrėsi 
naujos vienuolijų misijos, ir nepraėjus nė šimt
mečiui jau turėjome karalaitį Kazimierą, būsi
mą šventąjį ir savo dangiškąjį globėją. Taigi 
atrodo, kad paskutinieji Europos pagonys po 
savo krikšto, didžio religinio uolumo apimti, 
iš tiesų nepasidavė Romos Bažnyčios nuo
smukiui. 

Tačiau yra išlikęs unikalus dokumentas, 
1579 metų pabaigoje įvykusios Žemaičių vys
kupijos vizitacijos aprašymas. Vyskupo Mer
kelio Giedraičio iniciatyva Apaštalų sosto vi
zitatorius Tarkvinijus Pekulas du mėnesius va
žinėjo po Žemaičių vyskupijos parapijas ir tik
rino, kaip čia įgyvendinamos Tridento susirin
kimo priimtos reformos. Vizitacija vyko labai 
kruopščiai ir atsakingai. Ne dėl kokio forma
lumo, kaip dažnai pasitaiko. Tarkvinijus Peku
las su savo palydovais prisaikdino ir apklausė 
parapijose sutiktus kunigus ir pasauliečius. 
Vizitacijos aprašymas atskleidžia apgailėtiną 
Bažnyčios padėtį Žemaičių vyskupijoje, kuri 
tuomet užėmė didžiąją dalį dabartinės Lie
tuvos. 

Pavyzdžiui, lankydamasis Vilkijos švento
vėje, vizitatorius "atėjo prie altoriaus ir rado jį 
labai nešvarų, pilną voratinklių, dulkių, paukš
čių plunksnų bei išmatų ir kitų nešvarumų". 
Šventovės viduryje esančioje krikštykloje vari
nis indas buvęs pilnas "nešvaraus vandens su 
daugybe kirmėlaičių bei gyvių". Šventorius 
rastas "atviras, be tvorų, ten knaisiojosi daug 
kiaulių ir mėtėsi mirusiųjų kaulai". Panašus 
vaizdas vizitatoriaus laukęs ir kitose parapi
jose. Mišios ir Atgailos sakramentas dažniau
siai būdavę tik švenčių progomis. Kai kurie 
apklausti kunigai nemokėjo katalikų tikėjimo 
išpažinimo. Ne visi jų kalbėjo žemaitiškai. 
Medininkų kanauninkas ir Betygalos klebo
nas, gyvenęs Vilniuje ir mėgęs lošti kauliukais, 
buvo ten pralošęs auksinę grandinę ir dar už
statęs savo kunigiškus drabužius. Kražiuose, 
klebono liudijimu, parapijiečiai nieko nežino
jo nei apie Ligonių patepimą, nei apie Sutvir
tinimo sakramentą. Kaltinėnų kunigas, vizi
tatoriaus paklaustas apie krikštyklą, šypso
damasis atsakė: "Yra miške, čia nėra". 

(Bus daugiau) 



Papuošta Lietuvos ambasada 

LR ambasadorė Kanadoje G. Damušytė įteikia padėką dizainerei G. Kadarisman ambasados 
priimamajame 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė 
Damušytė įteikė padėkos raštą ir nuotraukų 
albumą Neregėta Lietuva dizainerei Gianitai 
Kadarisman, kuri savo iniciatyva pasiūlė savo 
nemokamas projekto paslaugas Lietuvos am
basadai Kanadoje, šiais metais įsikūrusiai 
naujose patalpose Otavoje. 

Dizainerė neatlygintinai sukūrė ambasa
dos ir konsulato priimamųjų interjero projek
tą. Ambasados lankytojai gali pasidžiaugti 
Vilniaus senamiesčio vaizdais bei pasigrožėti 

visą sieną užimančiu Trakų pilies atvaizdu 
konsuliniame priimamajame. 

2004 m. Tarptautinę dizaino akademiją 
Montrealyje baigusi interjero dizainerė Giani
ta Kadarisman yra Lietuvos garbės konsulo 
Indonezijoje Sigihono Kadarisman duktė. 

Kaip studijos GDK Montrealyje direk
torė, p. Kadarisman šiuo metu projektuoja 
interjero darbus Kanadoje, tarp jų ir užsienio 
šalių ambasadose Otavoje. 

Amb. inf. 

Lietuvių tautinė mažuma 
Lenkijoje 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Įgyvendinus švietimo reformą Lenkijoje, 
valstybiniai patikrinimai ir egzaminai organi
zuojami po kiekvienos mokymo pakopos. Bai
giant pagrindinę mokyklą organizuojamas pa
siekimų patikrinimas. Mokiniai gali rinktis, 
kokia kalba atlikti patikrinimų užduotis. Jeigu 
pasirenka lietuvių kalbą, tada ir tų dalykų, ku
rių mokėsi lenkiškai (lenkų kalba ir literatūra, 
Lenkijos istorija ir geografija), pasiekimai tik
rinami lietuvių kalba. Pasirinkus egzaminus 
laikyti lietuvių kalba, užduotys pateikiamos 
lenkų kalba. Dvikalbystė ir sunkumai, kylan
tys verčiant užduotis, skatina mokinius patik
rinimus ir egzaminus laikyti lenkų kalba. Lie
tuvių kalbos egzaminas laikomas tik baigiant 
licėjų. Lietuvių kalbos žinios netikrinamos nei 
baigiant pagrindinę mokyklą, nei gimnaziją. 

Nėra galimybės parengti pasiruošimo egzami
nams testų lietuvių kalba, kadangi jų vertimui 
neskiriama pakankamai lėšų. 

Nors Lenkijos Švietimo ministerija yra pa
tvirtinusi lietuvių švietimo strategiją, tačiau ne
numatyta jos įgyvendinimo tvarka. Neišspręs
tas vadovėlių lietuvių kalba leidybos klausimas: 
pažymėtina, kad trūksta lietuvių kalba išleistų 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos 
vadovėlių. Nuo 2009 m. Lenkijoje pradedama 
nauja švietimo reforma, tuo pačiu keičiamos 
mokymo programos bei vadovėliai. Tačiau lie
tuvių tautinės mokyklos neaprūpintos vadovė
liais, kurie privalomi pagal naują švietimo re
formą. Atkreiptinas dėmesys, jog Seinų mieste 
vilkinamas istorinio paveldo įamžinimas, susi
jęs su lietuviškais faktais: lentos su dvikalbiais 
užrašais "Šaltinio" spaustuvė, "Seinų kunigų 
seminarija" ir kt. TMID inf. 

Nusikaltimai ir pavadinimai 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Pasirodo, jog ne be pa
grindo kažkas jau senokai va
dinamąją "demokratiją" pa
vadino paveikiausia valstybės 
savižudybės priemone. O mū
sų kaimo išminčiai tvirtinda
vo: "Jei Dievas nori žmogų 
nubausti, pirmiausia atima jo 
protą". Kalbant apie vakarie
čius, jie liko nuprotinti žodžiu 
"demokratija". Tą kiekvie
nam ką kitą reiškiantį žodį 
"demokratija" intelektualai 
ir politikai įbruko į Vakarų 
politinį žodyną. Tuo buvo nu
protinta rimta diskusija ir iš 
žodyno išbraukti kai kam ne-

malonūs žodžiai, kaip "savival
da", "laisvi rinkimai", "laisvė". 

Prie viso to lengvai prilipo 
"žmogaus teisės" (be parei
gos) ir "mažumų teisės" (su 
privilegijomis daugumos tei
sių sąskaiton) ir įvairiais bū
dais apsaugojamos nusikaltė
lių "teisės", jų aukų sąskaiton. 
Geriausiu viso to pavyzdžiu 
yra pastarasis musulmono, 
JAV kariuomenės majoro -
gydytojo psichiatro kareivių 
žudynės Fort Hood karinėje 
bazėje. Jis šaltakraujiškai nu
šovė keliolika karių ir antra
tiek sužeidė, žiūrėdamas jiems 
į akis. Ir kas jis yra, jeigu ne 
žudikas? 

O - ne! Jis yra tik "įtaria
masis". Taip: "įtariamasis"! 
Taip jį privalo vadinti ir vadi
na policija, prokurorai, spau
da ir kiti. Mat jis, peršautas 
policininkės, gydomas ligoni
nėje. (Tikėkimės, kad polici
ninkė nepaklius į didesnę tei
sinę bėdą, negu žudikas. Atsi
prašau - "įtariamasis"). Tik 
po to, kai, išgijęs, atsidurs teis
me ir jei, nepaisant toje "įta
riamojo" byloje pagarsėti pa
sišovusių advokatų, bus nu
teistas, jį, be baimės pakliūti į 
teismą už šmeižimą, galėsime 
pavadinti žudiku. 

-------

Nukelta į 14-ą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pratęsė įstatymo galiojimą 

LGITIC žiniomis, sei
mas iki 2010 m. liepos l d. 
pratęsė dabartinio Pilietybės 
įstatymo galiojimą. Už tokią 
Pilietybės įstatymo pataisą 
gruodžio l d. balsavo 106 
seimo nariai, susilaikė 3 par
lamentarai, niekas nebalsa
vo prieš. 2008 m. liepos 15 
d. buvo priimtas naujos re
dakcijos Pilietybės įstaty
mas. Jo 3 straipsnyje nusta
tyta, kad įstatymas galioja 
iki 2010 m. sausio l d. 

2009 m. vasario 17 d. 
prezidentas pateikė seimui 
naują Pilietybės įstatymo 
projektą, kurio tikslas - už
tikrinti aiškesnį, juridinės 
technikos reikalavimus la
biau atitinkantį pilietybės 
santykių teisinį reguliavimą, 

tiksliau apibrėžti atvejus, kai 
Lietuvos pilietis kartu gali 
būti ir kitos valstybės pilietis. 

Apsvarstęs suinteresuo
tų asmenų, žinovų, seimo 
narių ir seimo paskirtų pa
pildomų komitetų pastabas 
ir pasiūlymus Teisės ir teisė
tvarkos komitetas 2009 m. 
spalio 23 d. pateikė seimui 
svarstyti patobulintą Piliety
bės įstatymo projektą. Ka
dangi tai sudėtingas, didelės 
apimties dokumentas, parla
mentarams kilo abejonių dėl 
šio įstatymo priėmimo ir įsi
galiojimo nustatytu laiku. 

Atsižvelgiant į galimą 

būklę, kai nepriėmus nau
jojo Pilietybės įstatymo, o 
2010 m. sausio l d. nustojus 
galioti dabartiniam Piliety
bės įstatymui, Lietuvos pilie
tybės santykių netvarkys joks 
įstatymas, nutarta pusmečiui 
pratęsti dabartinio Pilietybės 
įstatymo galiojimą. 

BA sesija Vilniuje 

Baltijos asamblėja (BA) 
- Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos parlamentų bendradar
biavimo tarptautinė organi
zacija, veikianti nuo 1991 m. 
lapkričio 8 d. Į BA kiekvie
nos Baltijos valstybės parla
mentas, laikydamasis patvir
tintų procedūrų taisyklių ir 
proporcinio politinio atsto
vavimo tautinėje delegaci
joje principo, patvirtina po 
20 parlamentarų. Lapkričio 
27-28 d.d. šios grupuotės 
posėdžiai vyko Vilniuje. 

BA ir Baltijos ministerių 
taryba kitų metų bendradar
biavimo pirmumais skelbia 
regiono ekonomikos pas
tovumo bei saugumo, strate
$inio bendradarbiavimo su 
Siaurės šalių partneriais 
klausimus. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos politikai pabrė
žia būtinybę plėtoti parla
mentų ir vyriausybių bend
radarbiavimą, taip pat ragi
na stiprinti trijų valstybių ry
šius formuojant Europos są
jungos ir NATO politikos 
kryptis, grindžiamas šių vals
tybių interesais. Baltijos ta-

ryba pareiškė palaikanti ini
ciatyvą paskelbti rugpjūčio 
23 d. Europos diena staliniz
mo ir nacizmo aukoms at
minti. 

Baltijos šalių politikai 
sutaria, kad reikia atkreipti 
ypatingą dėmesį į Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos ekonomi
kų pastovumą, ypač tvaraus 
augimo užtikrinimą, konku
rencingumo ir žinių ekono
mikos bei mokslinių tyrimų 
plėtros skatinimą, taip pat 
pareikšta parama bendriems 
energetikos ir transporto 
infrastruktūros projektams. 

Žinybų memorandumas 
Vilniuje lapkričio 30 d. 

pasirašytas Lietuvos krašto 
apsaugos ir Kosovo saugu
mo pajėgų ministerijų tar
pusavio supratimo memo
randumas dėl bendradarbia
vimo. Juo numatoma plėtoti 
dvišalius santykius tarptau
tinio saugumo ir stabilumo 
užtikrinimo, švietimo ir mo
kymo, krizių valdymo, tarp
tautinių operacijų, kraštuti
nių būklių valdymo ir kitose 
srityse. 

Krašto apsaugos minis
terė Rasa Juknevičienė su 
Lietuvoje viešinčiu Kosovo 
saugumo pajėgų ministeriu 
Fehmiu Mujota numatė to
lesnio bendradarbiavimo 
pirmumus, sritis, kuriose 
Lietuva galėtų teikti paramą 
Kosovo saugumo pajėgoms. 
Ministeriai pažymėjo pa
žangą įtvirtinant saugumo 
būklę Kosove ir kuriant ša
lies demokratines instituci
jas įvairių etninių grupių 
pagrindu. Jie taip pat pa
brėžė neseniai Kosove vyku
sių savivaldos rinkimų, ku
rių antrasis ratas bus su
rengtas gruodžio mėnesį, 
sėkmę. 

Ryšiai su Indija 
Užsienio reikalų minis

teris Vygaudas Ušackas, ly
dimas Lietuvos verslo dele
gacijos, gruodžio 2-5 d.d. su 
oficialiu vizitu lankėsi Indi
joje, kartu buvo ir ūkio mi
nisteris Dainius Kreivys. V. 
Ušackas Indijoje susitiko su 
užsienio reikalų ministeriu 
Somanahall M. Krishna bei 
kitais pareigūnais ir su lietu
vių bendruomene Indijoje. 
Lietuvos ambasada Indijoje 
atidaryta 2008 m. liepą. 
Gruodžio 4 d. Mumbajuje 
atidarytas Lietuvos konsula
tas, kuris, tikimasi, padės su
stiprinti ekonominius ryšius. 
Gruodžio 2 d. Lietuvos pre
kybos organizacijų 30 narių 
delegacija susitiko su Indijos 
pramonės ir prekybos rūmų 
federacijos (FICCI) atsto
vais aptarti būdų, kaip su
stiprinti verslo ryšius su In
dija. Taip pat ketinama pasi
rašyti naujas dvišalės preky
bos ir dvigubo apmokestini
mo vengimo sutartis su In
dija. RSJ 
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Prof. Antanui l)rlai - 80! 
GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Įprastinėje Lietuvos aka
demijos bibliotekos parodų 
rengimo kaitoje nepraleista ir 
prof. A 'fylos sukaktis. 

Parodos atidarymas įvyko 
2009 m. spalio 28-ąją, tą pačią 
dieną, kada prieš 80 metų 
(1929-aisiais Bičionių kaime, 
Anykščių raj.) pravirko būsi
masis profesorius. Ten augo 
jis tarp penkių brolių ir vienos 
sesers; ji visai kaip pasakoj -
tik ne Elenytė, o Julytė (1925) 
buvo, turėjo motinos vardą. 
Vyriausiasis brolis Kazys 
(1915-1945) - valstybės tar
nautojas, 1941 m. Kauno suki
limo dalyvis, partizanas, Ža
liosios rinktinės vadas; Juozas 
(1916-1942) - žemdirbys, taip 
pat Kauno sukilimo dalyvis; 
Povilas (1917-1976) - teisi
ninkas, valstybės tarnautojas; 
Bronius (1924-1980) - žem
dirbys, partizanas, politinis 
kalinys, miręs Vorkutoje; Jo
nas (1934-1992) - transporti
ninkas, tremtinys. Tėvai - An
tanas 'fyla (1888-1959) ir Juli
jona 'fylienė (1890-1982) ūki
ninkai, tremtiniai - į Krasno
jarsko kraštą išvežti 1951 m. 

Po direktoriaus dr. J. Mar
cinkevičiaus Įvadinio žodžio 
aktorius T. Vaisieta perskaito 
kelis S. Nėries eilėraščius, pa
rašytus pagal M.K. Čiurlio
nio paveikslus. Po jų direkto
rius nušviečia A 'fylos gyveni
mo ir mokslo kelią. 

Vidurinė mokykla Anykš
čiuose 1951 m., tais pačiais, 
kai tėvus, brolį ir seserį ištrė
mė, prasideda studijos Vil
niaus universiteto Istorijos
Filologijos fakultete (1951-
1956). Po poros metų (1958) 
pradeda dirbti Istorijos insti
tute, kuriame išdirba iki 1999-
ųjų (buvo jaunesniuoju, vyres
niuoju, vyriausiuoju moksli
niu bendradarbiu, buvo ir di
rektorium 1992-1999 m.). 
Institute 1964 m. apsigynė is
torijos mokslo kandidato di
sertaciją 1905 m. revoliucija 
Lietuvos kaime, o po 24-rių 
metų (1988-aisiais) Vilniaus 
universitete - istorijos mokslo 
daktaro disertaciją Lietuvos ir 
Švedijos feodalų kova dėl Li
vonijos XVI š. pabaigoje-XVII 
š. pradžioje. Politinės ir ekono
minės pasekmės Lietuvai. Ap
skritai, chronologinė, teminė 
domėjimosi sričių apimtis pla
ti: tai LDK politinės kultūros, 
iždo ir valstybės apsaugos 
XVI š. pabaigoje - XVIl š. vi
dury problemos, lietuvių tau
tos kultūrinio ir politinio išsi
vadavimo XIX š.-XX š. pra
džioje ir Lietuvos magdebur
ginių miestų istorijos šaltinių 
tyrinėjimas. Iš nurodytų sri
čių, be minėtų monografijų, 
išleido Garšvių knygnešių 
draugija, kartu su kitais - Ig
nalinos kraštas, Rimlės ir Gai
dės apylinkės, Dievenilkės, 
Merkinė, Dubingia~ Kernavė, 
Dubičiai, taip pat su kitais pa
rengė ne vieną tomą Lietuvos 

istorijos šaltinių, pvz. Lietuvos 
spaudos draudimo panaikini
mo byla (1992 m., po to -
2004-aisiais - išėjo antras iš
plėtotas ir pataisytas leidi
mas), arba magdeburginių 
miestų privilegijų ir aktų to
mus, pvz. Jonilkis ir Jurbar-

Pabaigoje direktorius visų tobusiuku (veždavusiu įvairių 
bibliotekininkų vardu profe- sričių specialistus iš Vilniaus). 
sorių pasveikina (taip pat su Prezidentas prisimena profe
santuoka, trunkančia daugiau soriaus žingeidumą, domėji
nei 53 metus), įteikia gėlių. mąsi kitomis mokslo šakomis, 

Prasideda atėjusių, kurių sveikina savo asmeniškai ir vi
labai daug (ne tik istorikų, li- sos mokslinės bendruomenės 
teratų, bibliotekininkų, bet ir vardu. Tuliau - MA Humani-

U kairės: akt. T. Vaisieta, pror. A. Tyla, žmona - R. Tylienė, bibliotekos direktorius 
J. Marcinkevičius, parodos rengėja E. Stasiuk.aitienė, Mokslų akademijos prezidentas 
V. Razumas ir MA Bumanitariniq ir socialinių mokslq skyriaus pirmininkas A. Vasiliauskas 

kas, Kėdainiai, Alytus ir kt. Be 
to, minėtomis temomis yra 
paskelbęs per 100 straipsnių. 

Kartu su rašomais, ren
giamais darbais turėjo daugy
bę pareigų. Dar prieš tapda
mas instituto direktorium, 
1989-1992 m., buvo archeo
grafijos skyriaus vedėjas, 1991-
2000-aisiais - Lletuvos moks
lo tarybos narys, 1991-1997-
aisiais - Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto Humani
tarinių mokslų fakulteto Isto
rijos katedros vedėjas; ir da
bar tebėra šios katedros pro
fesorius, universiteto Senato 
narys, doktorantūros komisi
jos pirmininkas, Lietuvos MA 
narys žinovas, Lietuvių katali- Iš k. R. Tylienė, A. Tyla, kun. A. Svarinsk.as, nepažįstamas 
kų MA akademikas, įvairių istorikas, doc. R. Batūra 

Iš k. Romualda 'l)'lienė, Antanas 1Y1a 

leidinių (pvz., MA leidinio Li- fizikų, informatikų, ekono
tuanistica, Genocidas ir rezis- mistų, politikų ... ) oficialūs, 
tencija ir kt.) redakcinių kale- neoficialūs sveikinimai, linkė
gijų narys. Be to, (nuo 1992 ji.m.ai. Pirmiausia tai padaro 
m.)-Pasaulioanykštėnųbend- MA prezidentas V. Razumas. 
rijos pirmininkas; negalima Pasirodo, pažintis prasidėjo 
praleisti dar vienos tokios po nepriklausomybės, nuo va
svarbios - atgautos tėviškės at- žinėjimo į Kauno Vytauto Di
statymo, tvarkymo pareigos... džiojo universitetą vienu au-

tarinių ir socialinių mokslų 
skyriaus pirmininkas A Vasi
liauskas. Tukį mielą netikėtu
mą padaro Irena Degutienė: 
jos .įgaliotinė atneša labai gra
žų seimo pirmininkės sveikini
mo adresą. Istorijos instituto 
vardu (su didžiausia palyda ... ) 
ateina žinomasis heraldikas 
E. Rimša, jis prisiminė A 'fy
los direktoriavimo laikus -
tuomet disertacijų buvo ap
ginta daugiau nei prie kitų. A 
'fyla sakydavo: "Tu reikia Lle
tuvai". Iš gimtųjų Anykščių -
jų meras S. Obelevičius, rašy
tojas R. Vanagas, B. Lukaitie
nė, A Baranausko ir A. Vie
nuolio memorialinio muzie
jaus direktorius A Verbickas 
padovanoja įsimintiną dovaną 
- nuotrauką ąžuolo Burbiškių 

miške, prie kurio (papuošto 
iškelta trispalvė) 1944 m. spa
lio mėn. vyriausiojo brolio Ka
zio rinktinė davė priesaiką 
Lietuvai, pasižadėjo kovoti už 
jos laisvę. (Dabar čia pastaty
tas akmens paminklas su 
įrašu, primenančiu įvykius). 

Pasaulio anykštėnų bend
rija trumpą savo pirmininko 

sveikinimą baigia šmaikščiai: 
"Štai ir visa byla, tegyvuoja 
Antanas 'fyla". 

Nepamiršta kitos bendri
jos - ištikimieji lapteviečiai; 
jų vardu dr. J. Puodžius apjuo
sia profesorių vardine tautine 
juosta. Simbolinį raktą pado
vanoj a Valstybinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė; gra
žiai šeimai, nuėjusiai kartu 
daugiau nei pusę šimto metų, 
linki tolesnio žydėjimo. Turp 
daugybės sveikintojų ir garsus 
baltistas, Parmos universiteto 
profesorius Gvidas Mikelinis 
(beje, italo ir lietuvės Birutės 
Zindžiūtės dukra Martyna jau 
mokykloje buvo tikra Lietu
vos ambasadorė Parmaje; jei 
tokių rastųsi daugiau, gal Ita
lijos vyriausybė mums amba
sadą Romoje grąžintų ... ). 

Kantriai išklausęs visų, A 
Tyla kreipiasi į atėjusius: "Ko
legos, artimieji, giminės-jau
dina ta auditorija, kuri taip 
daug gero linkėjo. Džiau
giuosi Jūsų linkėjimais, dėkoju 
ypač bibliotekos direktoriui, 
docentui Juozui Marcinkevi
čiui, jo pavaduotojui Povilui 
Saudargui, taip pat rūpestin
gai rengusiai parodą Elenai 
Stasiukaitienei". Grįžta prie 
anksčiau pasakytos savo min
ties apie biblioteką: "Įverti
nau ją kaip lietuvišką Luvrą, 
kurio negalima naikinti". Dė
koja šeimai ("Ji mano atrama 
ir kritiška vertintoja"), kviečia 
visus į kavinukę, prie vyno 
taurės, kavos puodelio pra
tęsti pokalbį - "bus malonu 
man ir mano šeimai". (O ji į 
iškilmę atėjo graži ir nemaža: 
žmona Romualda, dukra 
Audronė su Vyru Rimvydu, 
sūnumis - Martynu jo žmona 
Dalia ir Vyteniu, sūnus Ge
diminas su žmona Vtlma, duk
ra Gabrielė (trūko sunega
lavusio Antanuko, giminės 
tradicinio vardo pratęsėjo ), 
Julės sūnus Albinas su žmona 
Birute ir dukra Vida, vyriau
siojo brolio Kazio dukra Nijo
lė ir sūnus Alvydas). 

Paroda pavadinta "Profe
sorius Antanas '!Yla - moksli
ninkas ir žmogus". Kaip mi
nėta, parodą rengė Elena Sta
siukaitienė, informacinio sky
riaus redaktorė, sugebėjusi 
abi puses (mokslininko-žmo
gaus) atskleisti ir inf ormaty
viai, ir jautriai, giliai jas su
vokti bei perteikti. 

Pirmoji nuotrauka - švie
saus, doro, viltingai nusiteiku
sio, ramią sąžinę turinčio 
žmogaus, o spalvota pasku
tinė - atversta sena knyga, ant 
jos sunertos rankos. Koks 
glaudus tų nuotraukų ryšys, 
kokia jas jungianti erdvė, pra
bylanti sudėtų į parodą eks
ponatų (įrašų, padėkų, sveiki
nimų, apdovanojimų, daugy
bės knygų, žurnalų, nuo
traukų ir kt.) prasmėmis. (Jas 
labai vykusiai papildo nedide
lio karpinio, vaizduojančio 
ąžuolą, nuotraukėlės, sukli
juotos po kelias). 

Nukeltai 8-tą psl. 



Lapkričio 9 d., 6 v.v. prie Toronto miesto rotušės įvyko Berlyno sienos griūties 20-mečio pami
nėjimas. Dalyvavo NDP vadovas Jack Layton, parlamento atstovas (Etobicoke) Dorys 
Wrzesnewsk:yj ir kiti vietiniai politikai, estą, latvių, lietuviq, vokiečiq ir kitų bendruomenių 
atstovai Ntr. R. Jonaitienės 

Ant likimo svarstyklių 
(Kas valdo žmonių likimus?) 

ANTANINA GARMUTĖ 

Fatališki likimai, nepriklausomi nuo paties 
žmogaus, šiandieJ! lydi daugelio iš mūsų die
nas Lietuvoje. TZ puslapiuose esu ne kartą 
rašiusi apie iš Rytprūsių sugrįžusių i tėvų žemę 
Giedrės ir Edmundo Pečiulių gyvenimą Tėvy
nėje. Apie jų gražią šeimą, auginančią 4 sū
nelius. Norėčiau apžvelgti, kaip gi jiems sekėsi 
per pastaruosius 5 metus. Ryškūs Lietuvai 
ekonominio pakilimo metai buvo gana sėk
mingi ir jiems. Šeimos galva Edmundas dar
bavosi stogų dengimo firmoje. Dengė stambių 
objektų - universitetų, mokyklų stogus ne tik 
Kaune, bet ir periferiniuose miesteliuose. 
Kukliai, tvarkingai susiremontavo savo gyve
namąjį namelį, pasikeitė supuvusius rąstus, 
duris, langus, stogą. Įsirengė vietinį centrinį 
apšildymą, vonią, tualetą, įsivedė vandenį. Į 
darbus įtraukė ir savo vyresniuosius berniu
kus, 13-15 m. paauglius. Veiklos aptarnaujant 
statybininkus, prižiūrint 4 vaikus užteko ir 
Giedrei. Skubėjo neatsipūsdami. Tursi nujaus
dami artėjančias negandas. Ir jos atėjo. Nes 
krizė valstybėje pirmiausia palietė tokias kaip 
jų šeimas. Firmos bankrotavo, statybos susto
jo. Edmundas tapo bedarbis. Vis rečiau pasi
taiko ir atsitiktinių darbų. Artėjo ruduo, kai į 
mokyklą reikėjo leisti jau visus 4 berniukus. 
Aprengti, nupirkti mokymo priemones. O tos 
mokyklos taiR laukė mažiausias ir vikriausias 
jų šešiametis Zygimantas. 

Buvo pats vidurvasaris, kai šeimą ištiko 
didžioji neganda. Susirgo šeimos motina Gied
rė, niekada iki tol sveikata nesiskundusi. Ją 
surietė tulžies akmenligė. Kadangi priepuolis 
buvo pirmas tai moteris per daug neišsigando 
ir "greitukę" išsikvietė tik šeimos vyrų pri
spausta. Atvykus gydytoja nuramino, jog prie
puolis jau bepraeinąs. Tudėl jos Į ligoninę ne
išsivežė. Patarė po kelių dienų kreiptis plani
nei operacijai šeimos gydytojo siuntimu. Gied
rė taip ir padarė. Ją paguldė ligoninėn. Atlikti 
tyrimai echoskopu patvirtino diagnozę: tulžies 
pūslės akmenligė. O visi kiti organai - skran
dis, kasa, blužnis ir kt. - tvarkoje, sveiki. Beje, 
dar priėmimo skyriuje guldanti medikė rusiš
ka pavarde, kažko nepatenkinta, atskaitė "mo
ralus", kad ligonė esanti asociali, nes auginan
ti net 4 vaikus. O lietuviškoje šeimoje turi būti 
tik 2 vaikai, mat taip "liepęs Kubilius". 

Giedrė jautėsi neblogai ir buvo nusiteikusi 
išbūti ligoninėje tik 2-3 dienas. Juolab, kad ir 
operaciją jai žadėjo "pažangiausią" - pašalinti 
akmenis suskaldant ir išsiurbiant pro bumą. Ji 
kantriai išlaukė daugiau nei valandą, kai jau 
bebaigiant operaciją sugedo iškleręs aparatas. 
Akmenys pasiliko, kur buvę. Su kita aparatūra 
tą pačią dieną daktarai operaciją pakartojo. 
Vėl nieko neištraukė. Tik liepė kantriai laukti, 
kol akmenys pasišalins. Jai ėmė nepakenčia
mai skaudėti jau ir kasos srityje, kilo tempera-

tūra. Purtė šaltis. Ėjo dienos. Leido antibioti
kus, bet vaistai nepadėjo. Vyras maldavo dak
tarų geriau šalinti akmenis per viršų. "Reikia 
išlaukt. Turi skaudėt. Tuip turi būti" - sakė 
jam. "Negi žmogus turi gyvas supūti?" - mal
davo ligonės namiškiai. 

Dienos ėjo. Ligonės sveikata blogėjo. Na
miškiai rado pažintį pas skyriaus vedėją: gel
bėkit 4 vaikų motiną. "Jai tik 36-eri metai". 
"Žinom, ką darom, taip turi būti!" - sekė 
standartiniu tapęs atsakymas. Praėjo dar 3 
dienos, ir kai ligonė dar labiau nusilpo - jai 
vėl pabandė išimti akmenis per burną. ltečią 
kartą! Nesėkmingai. Ligonė visiškai nusika
mavo. Pilvas išsipūtė ir pagelto kaip melionas, 
matyt, nuo išsiliejusios ant vidurių tulžies (iš 
praplėštos pūslės), kuri kaip rūgštis, ėmė ėsti 
vidaus organus. Ligonės namiškiai jau nebeži
nojo, kaip maldauti daktarų, kad operuotų 
per viršų. (Svarbiausia -prie maldavimų nebu
vo "priedo" - pinigų!). Ir jie gaudavo atsaky
mus: "Šiandien nėra laisvos operacinės". Kitą 
dieną - toks pat postringavimas. Pagaliau dar 
po 2-jų dienų, praėjus net 15-kai dienų nuo 
paguldymo į ligoninę, leisgyvę ligonę operavo 
perviršų. 

Operacijos pasekmes sužinojome reani
macijos skyriuje. Jo vedėjas, rimtas, orus dak
taras pasakė visą tiesą: "Jokios vilties išgydyti 
supūdytą žmogų nėra! Nes kasa jau nekrozuo
ta, supūdyta, kepenys neveikia, plaučiai dūsta, 
išsivystęs pilvaplėvės uždegimas - peritonitas. 
Kraujo užkrėtimas. Viso organizmo sepsis! Ją 
išgelbėti gali tik stebuklas. Melskitės!" Karštai 
meldėmės, užsakę šv. Antano šventovėje šv. 
Mišias. Ir stebuklas, tikriausiai, įvyko, nes li
gonę, po kraujo perpylimo po savaitės grąžino 
iš reanimacinio skyriaus į gydomąją, ankstesnę 
palatą. Apipintą vam7.Cleliais ir drenomis, kuriomis 
tekėjo suirusių organizmo audinių likučiai. 
Pusantro mėnesio maitino lašelinėmis. Eina 
trečias šio klaikaus gydymo mėnuo. Ligonė 
pamažu atsigauna, valgo košes. O pilvas tebe
plaunamas nuo nekrozės (supuvimo) padari
nių. Thči.au jokie, nuolat keičiami antibiotikai, 
nepašalina įvestos ligoninėje infekcijos. Kada 
baigsis jos kančios ir šeimos išgyvenamas koš
maras - neaišku. 

Jeigu Giedrė ir liks gyva - bus suluošinta. 
Normalioje valstybėje žalą turėtų atlyginti 
kaltininkai. Bet čia- mūsų nelaiminga Lietu
va. Valstybė, kurioje dar viskas - medicina, 
švietimas, teisėtvarka - tarsi butaforinė fikcija 
ar nevykusi imitacija. Čia - laukinis kapita
liznlas, kurio stabas pinigai... Belieka, tikėtis, 
kad Dievui padedant, į suluošintos jaunos 
moters ir jos šeimos nelaimę atsilieps jautrios 
užsienio lietuvių širdys. Ligonės koordinatės: 
Giedrė Pečiulienė arba Edmundas Pečiulis, 
Navos km., Zapyškio seniūnija, Kauno rajo
nas, Lletuva-Lithuania. 

Kaunas, 2009 m. lapkritis 
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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI ... , --

Ryšiai su Kinija 
Ministeris pirmininkas S. 

Harper metų pabaigoje daug 
laiko skiria tarptautiniams ry
šiams. Po Sandraugos vals
tybių susitikimo valstybės 
vadovas lankėsi Kinijoje. Thi 
pirmoji jo išvyka į ekono
miškai stiprėjančią valstybę 
ir svarbią tarpusavio preky
bos partnerę. Praėjusiais 
metais Kanada išvežė į Kini
ją prekių už $10 bln., įsivežė 
kinietiškų gaminių keturis
kart daugiau. Tarpusavio 
santykiams trukdo labai aiš
ki Kanados vyriausybės nuo
stata dėl žmogaus teisių pa
žeidimų Kinijoje. Apie tai 
dažnai primena ministeris 
pirmininkas kiekvieno susiti
kimo proga. Santykius pa
aštrino ir 2006 m. suteiktas 
garbės piliečio vardas Tibeto 
išsilaisvinimo dvasiniam va
dovui Datai Lamai, kiti žmo
gaus teisių pažeidimų atve
jai Kinijoje. Po susitikimų 
Kinijoje S. Harper dalyvaus 
Kopenhagos pasaulinėje kon
ferencijoje klimato apsau
gos tema. 

Liberalų partija palaiko 
konservatorių vyriausybės 
svarstomą provincijos ir cent
rinės vyriausybės mokesčių 
sujungimo įstatymo (Har
monized Sales Tux) projektą. 
Kvebeko bloko partija irgi 
remia, priešinasi tik NDP. 
Nuo 2010 metų liepos mėn. 
bus sujungti provincijos ir 
federaciniai mokesčiai pirki
niams ir paslaugoms. Nepri
klausoma vartotojų sąjunga 
tvirtina, kad vienam gyven
tojui vieningas mokestis per 
metus kainuos iki $800-
1,000. Verslininkai tikisi su
taupyti iki $100 min., maži
nant apskaitą. Kaip ir anks
čiau, mokesčiai nebus mo
kami už prekes vaikams, pa
grindinius maisto gaminius, 
vaistus ir medicininę įrangą. 
Sujungus mokesčius, padi
dės kuro, elektros, spaudos 
leidinių, asmeninių paslau
gų, advokato, architekto, bu
halterijos darbai, taxi ir kt. 
paslaugos. 

Ontario provincijos vy
riausybė nemokamą gydymą 
"avastin" leidžia pratęsti 
nuo 16 iki 24 savaičių. "Avas
tin" - gerai žinomas ir bran
ginamas vaistas sergantie!JIS 
storosios žarnos vėžiu. Sis 
vaistas stabdo kraujo tieki
mą vėžiniam gumbui ir prail
gina gyvenimo trukmę ligo
niui. Anksčiau jis buvo ski
riamas nemokamai iki 16 sa
vaičių. Bet liga dažnai truk
davo ilgiau, ir ligoniui tekda
vo mokėti už likusį gydymo 
kursą pačiam. Naujoji tvarka 
numato, kad "avastin" gali 
būti pakartotinai skiriama 
ligoniui iki 24 savaičių, o jei 
reikia ilgiau, receptas pratę
siamas su gydytojo patvirti
nimu. Vienam ligoniui gydy
mas "avastin" kainuoja $35-
40,000. Šis vaistas nemoka
mai skiriamas ligoniams viso-

se provincijose, išskyrus PEI. 
Liberalai kritikuoja Ka

nados vyriausybės sprendi
mą Olimpinio parodų pavil
jono Vanlruverio centre sta
tybą patikėti Čikagos staty
bininkams. Federacinė vy
riausybė tvirtina, kad kon
kursas statybos darbams bu
vo atviras visiems, ir kon
kurse pasirinktas geriausias 
užsakovas. Žinoma Čikagos 
statybos bendrovė Vankuve
rio centre turi pastatyti pa
viljoną, kuriam skiriama be
veik $10 mln. Liberalai tvir
tina, kad federacinės vyriau
sybės užsakymas turėjo tekti 
Kanados statybininkams, 
nes amerikiečiai lig šiol ne
atsisako savo principo eko
nominio skatinimo lėšas ir 
darbus atiduoti tik savie
siems. Konservatoriai teisi
nasi, kad statybai bus sam
domi Kanados specialistai ir 
darbininkai. Naujajame pa
viljone per 2010 m. Žiemos 
olimpines žaidynes bus su
rengta Kanados kultūros ir 
meno paveldo bei šiuolaiki
nių darbų paroda. 

Didžiausia ir turtingiau
sia prekybos verslovė Wal 
Mart laimėjo bylą prieš prof
sąjungų organizatorius. Kve
beko provincijos mieste dar
buotojams nutarus suburti 
profsąjunginę organizaciją, 
prekybos savininkai nutarė 
uždaryti neseniai atidarytą 
parduotuvę. Darbo neteko 
190 nedidelio miesto gyven
tojų. Buvę parduotuvės dar
bininkai verslovę padavė i 
teismą, tvirtindami, kad savi
ninkai neturėjo teisės užda
ryti parduotuvės. Kanados 
Aukščiausiasis teismas pri
pažino, kad nėra įstatymo, 
nurodančio, kaip elgtis su 
savo verslu. Žinoma, atlei
džiant darbuotojus verslovė 
privalo su jais atsiskaityti pa
gal įstatymą ir tarpusavio su
tartį, bet jokių ribojimų dėl 
jos veiklos nėra ir negali 
būti. 

Darbo vietoje suimti Tu
ronto gyvūnų globos organi
zacijos Riverdale gatvėje pa
reigūnai. Policija, gavusi pra
nešimą apie neleistinus pa
žeidimus šioje įstaigoje ir 
žiaurų elgesį su globojamais 
gyvūnais, netikėto patikrini
mo metu sulaikė įstaigos va
dovus - draugijos pirminin
ką ir vyriausius vadybinin
kus, vyr. veterinarijos gydy
toją. Globojamų gyvūnų pa
talpoje jie rado apleistų glo
botinių, kai kuriuos iš jų teko 
numarinti, kitiems buvo su
teikta skubi veterinarinė pa
galba. Suimtieji už piniginį 
užstatą išleisti, sausio mėne
sį jiems teks aiškintis teisme. 
Riverdale gyvūnų globos pa
talpos sutvarkytos ir perduo
tos kitiems prižiūrėtojams. 
Netrukus norintys galės iš šių 
namų pasiimti savo globon 
pasirinktus gyvūnėlius. SK 
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Lapkričio 27 d. aikštėje 
prie Krašto apsaugos minis
terijos vyko Lietuvos Lais
vės kovos sąjūdžio Tarybos 
pirmininko, vyriausiojo par
tizanų vado generolo Jono 
Žemaičio-Vytauto žūties 55-
ųjų metinių minėjimas. Ri
kiuotėn stojo Lietuvos ka
riuomenės Garbės sargybos 
kuopos, Generolo Jono Že
maičio Lietuvos karo aka
demijos kariai. Iškilmėje da
lyvavo generolo duktė, sei
mo narė Auksutė Rama
nauskai tė-Skokauskienė, 
krašto apsaugos ministerė 
Rasa Juknevičienė, Atkur
tos Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdžio Turybos pirminin
kas Jonas Čeponis, Krašto 
apsaugos ministerijos ir ka
riuomenės, valstybės ir vi
suomeninių organizacijų at
stovai. Dalyviai pagerbė J. 
Žemaičio-Vytauto atmini
mą tylos minute, po ku.r:_ios 
nuaidėjo trijų šūvių - "Zu
vusiems už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę", "1949 
metų Vasario 16-osios dek
laracijos signatarams"v ir 
"Partizanų generolui J. Ze
maičiui-Vytautui" - salvė. 
Garbės sargybos kuopos ka
riai padėjo gėlių prie gene
rolo paminklo, o vėliau prie 
paskutinio generolo, kalėju
sio Lietuvoje, vietoje - bu
vusioje KGB kalėjimo ka
meroje Genocido aukų mu
ziejuje. 2009 m. kovą seimas 
eriėmė deklaraciją, kuria J. 
Zemaitis-Vytautas paskelb
tas Lietuvos prezidentu. 
Deklaracijoje pripažįstama, 
kad nuo 1949 m. vasario 16 
d. iki mirties J. Žemaitis bu
vo kovojančios prieš okupa
ciją Lietuvos valstybės vado
vas, faktiškai vykdęs respub
likos prezidento pareigas. 

VEIKS IKI 2010 
Ignalinos atominė elekt

rinė (AE), gaminanti apie 
80% Lietuvai reikalingos 
elektros, bus visiškai sustab
dyta gruodžio 31 d. 23 va
landą. Tokį įsakymą lapkri
čio pabaigoje pasirašė Igna
linos AE generalinis direk
torius Viktoras Ševaldinas, 
remdamasis vyriausybės 
lapkričio 4 d. nutarimu. Tai 
bus įprastas reaktoriaus 
stabdymas, kaip tai papras
tai darome stabdydami jė
gainę remontui. Nuo sausio 
l d. elektra niekam nebus 
parduodama, teigė jis. Vyk
dant Lietuvos įsipareigoji
mus Europos sąjungai Igna
linos AE turi būti visiškai 
sustabdyta šių metų pabai
goje. Pirmasis Vakaruose 
nesaugia laikomos Ignalinos 
jėgainės reaktorius buvo su
stabdytas 2004 m. gruodžio 
31 d. Uždarius pigios elekt
ros gamintoją - IAE elekt
ros pardavimo kaina tėra 
apie 6 centai - nuo kitų me
tų 7-9 centais brangs elekt
ra šalies vartotojams. 

GAUSIAUSIA EMIGRACIJA 
Oficiali statistika rodo, 

kad iš Lietuvos šiemet emig
ruoja daugiau žmonių nei 
bet kuriais ankstesniais me
tais po Nepriklausomybės 
atgavimo. Sausio - spalio 
mėnesiais iš Lietuvos savo 
išvykimą deklaravo 18,255 
žmonės - tai daugiau nei 
pernai per visus metus, kada 
savo išvykimą deklaravo 
17,000 Lietuvos gyventojų, 
ir daugiau nei bet kuriais 
ankstesniais metais po Ne
priklausomybės atgavimo 
per tą patį laikotarpį. Iš viso 
2008 m., įskaitant ir nedek
laruotą emigraciją, išvyko 
23,700 Lietuvos gyventojų. 
Pernai daugiausia lietuvių 
emigravo į Airiją, taip pat į 
Jungtinę Karalystę, Ispani
ją, JAV Imigrantų skaičius 
2009 m. sumažėjo: sausio -
spalio mėnesiais į Lietuvą 
atvyko 5764 asmenys - tai 
2167 mažiau nei pernai tuo 
pačiu laikotarpiu. Oficia
liais duomenimis, nuo Ne
priklausomybės atgavimo 
iki šiol iš Lietuvos jau emig
ravo daugiau nei pusė mili
jono gyventojų. 

NEĮGALIŲJŲ DIENA 
Tarptautinė neįgaliųjų 

diena gruodžio 3, pradėta 
minėti 1992 m. Lietuvos 
valstybinėje filharmonijoje 
vyko dienai skirta šventė 
"Esame drauge", kurią ke
lintus metus iš eilės organi
zuoja Lietuvos muzikų rė
mimo fondas, globoja Socia
linės apsaugos ir darbo mi
nisterija. Lapkričio 27 d. so
cialinės apsaugos ir darbo 
ministeris Donatas Jankaus
kas susitiko su šalies neįga
liuosius vienijančių regioni
nių organizacijų atstovais. 
Aptartos problemos, pasi
dalinta rūpesčiais bei minti
mis, kaip būtų galima page
rinti negalią turinčių žmo
nių gyvenimo sąlygas. Minis
teris tikisi, kad seimas arti
miausiu metu patvirtins JT 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

STREIKAVO MAŽIAU 
Statistikos departamen

to duomenimis, per 9 šių 
metų mėnesius šalyje vyko 5 
streikai, kuriuose dalyvavo 
tik troleibusų vairuotojai, 
nepatenkinti darbo užmo
kesčio mažinimu. Iš 5 strei
kų, kurie visi vyko trečiąjį 
ketvirtį, vienas buvo įspėja
masis. Kito streiko teisėtu
mą nagrinėja teismas. Visus 
streikus organizavo Kauno 
savivaldybės įmonė. Pernai 
per 9 mėnesius šalyje su
rengta gerokai daugiau 
streikų - 112. Tuip pat pasi
keitė streikų organizatoriai: 
šiemet streikus rengė trolei
busų įmonė, o 2008 m. strei
kavo tik švietimo įstaigų 
darbuotojai. Vidutinis tre
čiąjį šių metų ketvirtį strei
kuose dalyvavusių darbuo
tojų skaičius - 492, jie ne
dirbo 452 darbo dienas. RSJ 

e:::======: LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE~---

AuŠrOS Vartų parapijos 
atlaidai 

\ 

Hamiltono lietuvi9 Aušros Vartų parapijos choras. Viduryje - diakonas B. Beliekas, OFM, ir 
klebonas kun. A. Sarka, OFM 

Lapkričio 15, sekmadi~nį, 
Hamiltone Aušros Vartų Svč. 
M. Marijos parapijoje vyko ti
tuliniai atlaidai. Prieš 10.30 
v.r. šv. Mišias klebono Aud
riaus Šarkos, OFM, diakono 
Bernardo Belieko, OFM, ir 
šventėje dalyvavusio svečio iš 
Toronto kun. Kęstučio Reiz
gio, OFM, vadovaujama pro
cesija, lydima patarnautojų, ir 
keturių vyrų nešama Švč. M. 
Marijos statula buvo atne~ta 
prie centrinio altoriaus. Cia 
buvo pasmilkyta ir sukalbėta 
Švč. Eucharistijos įžangoje Jai 
skirta M. Marijos litanija. 
Gausiai dalyvavo Hamiltono 
lietuvių bendruomenė ir sve
čiai iš aplinkinių parapijų. 

Šv. Mišių pradžioje para
pijos klebonas pasveikino vi
sus dalyvaujančius ir pakvietė 
švęsti Aušros Vartų Švč. M. 
Marijos iškilmę su padėka už 
Jos begalinę meilę prašant 
gausių malonių. Pamokslą, 
skirtą šių atlaidų iškilmei, pa
sakė kun. Kęstutis Reizgys, 
primindamas Vilniaus Aušros 
Vartų kilmės istoriją, tikrais 
faktais iliustruodamas įvyku
sius stebuklus. Visus kvietė 
kartu su Švč. M. Marija išgy
venti Kristaus įsūnystės Dva
sią ir atpažinti šių laikų gyve
nime per tikėjimo patirtis 
gautas dovanas ir Jos begali
nę meilę savo žmonėms. Po 
šv. Mišių dar kartą Švč. Sak
ramento garbinimo būdu bu
vo pagerbta M. Marija, Auš
ros Vartų ir visų mūsų Motina. 
Mišiose visas apeigas gražiai 
papuošė Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus lietuviškos mokyk
lėlės vaikai, perskaitydami 
bendruomenės maldavimus, 
buvo nešamos aukos, skaiti
nius skaitė parapijos bend
ruomenės nariai. 

Dar labiau šventiškai pa
sipuošęs, 60 metų savo tarnys
tės gyvavimą švenčiantis para
pijos choras, vadovaujamas 
Darijos Deksnytės-Powell, 
giesmėmis mus pakylėjo dan
gaus link. Po Mišių visus para
pijos dalyvaujančius narius 
klebonas pakvietė į parapijos 
Jaunimo centro salę vaišėms. 

Pačioje pradžioje parapijos 
choras, jau 31 metus vadovau
jamas vargonininkės Darijos, 
gausiai dalyvaujantiems vaišė
se parapijiečiams ir svečiams 
davė labai gražių dainų, skirtų 
choro 60 metų jubiliejui, M. 
Marijos garbei ir Lietuvos 
tūkstantmečio metų jubiliejui, 
programą. Vienas iš choristų 
senjorų - Bernardas Mačys 
apžvelgė nueitą kelią, primin
damas visą eilę buvusių ir jau 
į amžinybę nukeliavusių vado
vų, tuo pačiu dėkingumą ir 
pagarbos jausmus išreiškė šio 
choro vargonininkei Darijai 
Deksnytei-Powell. Po gražios 
programos ilgametį chorą pa
sveikino klebonas, dėkojo už 
meilę giesmei, lietuviškai dai
nai, linkėdamas daug stiprios 
sveikatos. 

Parapijos valdybos pirmi
ninkė Dalia Kesminienė, tal
kinama parapijos valdybos na
rių, įteikė visiems choro nariams 
po rožę, o klebonas vargoni
ninkei Darijai Deksnytei-Po
well - puokštę rožių kaip pa
dėką už atsidavimą giesmei ir 
kantrų tarnavimą chorui. Val
dybos pirmininkė Dalia Kes
minienė įvežė didžiulį tortą 

su 60 degančių žvakučių, o 
diakonas B. Beliekas, OFM, 
palaimino suneštas vaišes lin
kėdamas gražios ir prasmin
gos šventės. Prie labai gražiai 
išpuoštų stalų parapijos bičiu
liai vaišinosi, šnekučiavosi, o 
talkinant Geistautui Špogiui 
per vaizdajuostę buvo leidžia
mos istorinės įvairių laikotar
pių choro nuotraukos. 

Hamiltono lietuvų bend
ruomenės pirmininkė Angelė 
Vaičiūnienė už šventės paruo-

šimą padėkojo Daliai Kes
minienei, Loretai Kalvaitytei, 
Žibutei Vaičiūnienei, Daivai 
Leleikaitei, o už salės pa
puošimą Elvyrai Bajoraitie
nei, Irenai Zubienei ir vyriau
siai šeimininkei Vandai Bak
šienei, Valerijai Šniuolienei ir 
Frencis Povilauskienei. Pabai
goje su choru visi kartu nusi
fotografavome. 

Br. Bernardas Beliekas, 
OFM 

AUŠROS VARTŲ ŠVEN
TOVĖJE šiokiadieniais Mi
šios 9 v.r. Sekmadieniais 9 v.r. 
(votyva) ir 10.30 v.r. suma. St. 
Catharines Mišios 4 v.p.p. Dėl 
išsamesnės informacijos skam
binti į kleboniją tel. 905 522-
5272. 

AV PARAPUOS interne
tinis puslapis: www.parapija. 
~ 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ šv. Mišių tvarka: gruo
džio 24, ketvirtadienį, Mišios 
- 9 v.r., Bernelių Mišios - 11 
v.v.; gruodžio 25, penktadie
nį, Mišios - 10.30 v.r.; St. 
Catharines - l v.p.p.; gruo
džio 31, ketvirtadienį, Mišios 
- 9 v.r.; sausio l , penktadienį, 
Mišios -10.30 v.r. 

ARTĖJANT KALĖDOMS 
AV parapijos šalpos sekcija ir 
klebonas pradeda lankyti ap
leistus ir vienišus parapijos 
sergančius žmones. . . 

KINO VALANDELE vėl 
kviečia visus gruodžio 20, sek
madienį, po antrų šv. Mišių į 
meninio filmo "Balkonas", 
2008 m. peržiūrą. Režisierė -
Giedrė Beinoriūtė, filmo 
trukmė 48 min. Filmas pasa
koja apie okupuotoje Lietu
voje gyvenusių dviejų vaikų 
draugystę. Inf. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~,~ -Q-.':-.....__-...,,i~~- .;_"..į"""-·~ 

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

(905) 333-5553 



Detroito ''Aidas'' ir Toronto 
''Volungė" - bendros jėgos 

Atkeliavo ruduo ir Dainų 
šventės chorai aktyviai pradė
jo ruoštis 2010 metų didžiau
siam lietuvių kultūros pasiro
dymui. Visiems pažįstamos 
dainos, naujai aranžuotos dai
nos ir visiškai nauji kūriniai 
sudaro šventės koncerto re
pertuarą, kuriam reikia pa
skirti atidaus dėmesio, įtemp
to darbo ir nuolatinių repeti
cijų. 

Lapkričio 7 ir 8 d.d. septy
niolika volungiečių susėdo į 
mašinas ir nuvyko į Detroitą. 
Ten juos sutiko aidiečiai, su 

savo vadovu Rimu Kaspučiu 
priešaky, ir prasidėjo nuošir
dus bendradarbiavimas. Dalia 
Viskontienė, šventės meno 
vadovė ir "Volungės" galva, 
savo būdingu humoru vedė 
intensyvias repeticijas, moky
dama naujus kūrinius ir re
petuodama visiems mėgsta
mas dainas. Akompanavo Ri
ta Giedraitienė. Visi kartu 
dirbo, dalinosi įspūdžiais; seni 
draugai prisiminė jaunas die
nas, stovyklas, suvažiavimus. 
Pasivaišinę visi išsiskirstė ir 
vėl kartu susitiko sekmadienį 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRA NI TAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
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 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

giedoti Mišiose. "Aidas" ir 
"Volungė" vėl repetuos kartu 
Toronte pavasarį. 

Kokia puiki mintis! Apie 
panašų susitikimą skaitėme 
spaudoje, kai jaunimo choras 
iš Klyvlando "Naujoji intriga", 
vadovaujamas Sauliaus Klio
rio, atvyko į Toronto Prisikėli
mo parapijos metinę vaka
rienę ir atliko meninę prog
ramą. Toronto jaunimo cho
ras, vadovaujamas Nijolės Be
notienės, taip pat atliko kelias 
dainas, ir abu chorai taip pat 
padainavo kartu. 

Dainų šventė - tai ne vie
no savaitgalio kultūrinis įvy
kis. Dainų šventės proga rašo
mos naujos eilės, kuriama 
nauja muzika, atgaivinama įsi
tvirtinusių chorų dvasia, cho
ristai buriami į naujus chorus; 
lietuviškos mokyklos, jauni
mas, mažesnės apylinkės at
randa savo vietą masiniuose 
lietuviškuose pasirodymuose ... 

Skatiname visus imtis 
naujų iniciatyvų, bendradar
biauti, ištiesti ranką vienas ki
tam ir kartu "gyventi daina"! 
Lauksime aprašymų ir įdomių 
nuotraukų! RK 

London, ON 
• DŽIAUGIAMĖS mūsų 

parapijos tarybos taip gražiai 
suruoštomis ADVENTINĖ
MIS VAIŠĖMIS lapkričio 29 
d. Kristaus Karaliaus ukrai
niečių parapijos salėje ir dė
kojame talkinusiam mūsų 
apylinkės jaunimui. 

• Primename, kad Lon
dono LB apylinkė švęs savo 
įsikūrimo 60 m. sukaktį gruo
džio 13, sekmadienį, 12 val. 
"Mandarin" restorane, 387 
Wellington Rd. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

• ADVENTINIS SUSI
KAUPIMAS Londone bus 
gruodžio 20, sekmadienį, 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje. Susikaupimą ves kun. 
dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos fakulteto prodeka
nas ir Kauno kunigų seminari
jos studijų dekanas. 

• GRUODŽIO 13, sek
madienį, Mišios bus auko
jamos už a.a. Alfonsą Šilba
jorį. Inf. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. !š anks
to dėkingi - TZ leidėjai 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Gudija 

Prel. Edis Putrimas, 
Lietuvos vyskupų konferen
cijos delegatas užsienio lie
tuvių sielovadai, ankstyvą 
rudenį lankėsi Pelesoje ir 
Gervėčiuose, dalyvavo Mi
šiose, pasakė pamokslą, ku
riuo vietiniai lietuviai buvo 
sužavėti, susitiko su žmonė
mis. Pokalbyje Lietuvių go
dose prelatas pažymėjo, kad, 
lankydamasis etninėse Lie
tuvos žemėse, nori pažinti 
vietinių tautiečių gyvenimą, 
susipažinti su jų rūpesčiais ir 
ateityje jiems padėti. Etni
nių žemių lietuvių veikla ski
riasi nuo kitose vietose gyve
nančių lietuvių. Jie turi savo 
lietuviškas parapijas, mo
kyklas, ansamblius, chorus. 
Jie sunkiais laikais išsaugojo 
tikėjimą bei tautinę tapatybę 
ir yra visiems kitiems gyvas 
pavyzdys. 

Australija 
A.a. Saulenė Šilingaitė

Pusdešrienė, uoli visuome
nės darbuotoja, baigdama 
91-uosius metus, mirė spalio 
17 d. Adelaidėje, slaugos na
muose. Velionė gimė 1918 
m. lapkričio 14 d. Vilniuje 
Emilijos ir Stasio Šilingų šei
moj e, ketvirtoįi iš 9-nių se
serų. 1919 m. Silingų šeima 
iš Vilniaus persikėlė į Kauną 
ir gyveno iki 1941 metų, bai
siųj1l birželio trėmimų, kai 
abu Silingai ir jų duktė Ra
minta buvo ištremti į Sibirą. 
Saulenė mokėsi Aušros mer
gaičių gimnazijoje, be to, 
lankė Kauno konservatori
jos smuiko klasę. 1938 m. 
baigusi gimnaziją įstojo į Vil
niaus universiteto Teisės fa
kultetą ir jame studijavo iki 
1944 m., kai likusios Šilingų 
šeimos atžalos pasitraukė į 
Vokietiją. Saulenė atsidūrė 
Rebdorfo lageryje, čia susi
pažino su būsimu vyru Pra
nu Pusdešriu, prieš išvyk
dami į Australiją susituokė. 
1949 m. jaunoji šeima ir 
Saulenės sesuo Vingra iš
vyko į Australiją, buvo ap
gyvendinti Grayland lage
ryje. Vėliau persikėlė į Ade
laidę_; 

Cia jaunoji šeima ak
tyviai įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Saulenė 43 metus vei
kė Katalikių moterų draugi
joje ir "Caritas". Pranas bu
vo Tėviškės aidų bendradar
bis. Šv. Kazimiero mokyk
loje Saulenė dėstė lietuvių 
kalbą, geografiją ir dainavi
mą. Ji ilgus metus vadovavo 
dainos ansambliui "Nemuno 
dukros". Vyras Pranas mirė 
1991 m. Ji 1994 m. išleido jo 
paruoštą knygą Eukalipto 
pavėsyje. Saulenė š.m. kovo 
mėnesį atsidūrė ligoninėje ir 
jau į namus nebegrįžo. Ją ar
timai globojo seserys ir jų 
vaikai. Velionė palaidota iš 
Šv. Kazimiero šventovės. 
Karstą dengė ta pati vėliava, 
kuri puošė jos tėčio, buvusio 

Lietuvos tarybos pirmininko 
ir teisingumo ministerio Sta
sio, mamos Emilijos Šilingų 
ir sesers Ramintos karstus. 
Gedulo Mišias atnašavo 
kun. Juozas Petraitis, giedo
jo parapijos choras, Mišių 
skaitinius atliko dukterėčia 
Loreta Rupinskaitė-Smales. 
Po Mišių atsisveikinimo žo
džius tarė Salomėja Vasi
liauskienė (Katalikių mote
rų draugijos pirmininkė), 
Viktoras Baltutis (parapijos 
tarybos pirmininkas), Nemi
ra Masiulytė-Stapleton "Ne
muno dukterų" vardu, o pla
čios giminės Australijoje, 
Kanadoje, Amerikoje, Itali
joje vardu - dukterėčia Rasa 
Mauragienė. Velionė palai
dota Centennial Park kapi
nėse šalia vyro Prano. Liūdesy 
liko seserys Danguolė, Rusnė, 
Vingra ir jų šeimos, artimieji 
bei a.a. Prano seserų šeimos. 

Britanija 
Glasgow miesto centre 

(Škotijoje) lenkų Sikorski 
klube, spalio 10 d. įvyko nau
jai įsisteigusios Lietuvių 

bendruomenės supažindini
mas ir grupės "Alvita" iš Bir
mingham miesto koncertas. 
Susirinko 50 asmenų - buvo 
ir jaunų šeimų su vaikais, 
studentų ir svečių iš tolimes
nių Škotijos vietovių. Kon
certo dalyviai džiaugėsi galė
dami pasiklausyti gyvai atlie
kamos lietuviškos muzikos 
ir labiau vieni su kitais susi
pažinti. Norima įsteigti spor
to klubą, lietuvišką mokyklą, 
anglų kalbos kursus, užsi
imti kultūrine veikla. Naujai 
įsisteigusią Lietuvių bend
ruomenę laišku pasveikino 
Alex Neil, Škotijos parla
mento narys ir Centrinės 
Škotijos valdžios atstovas, 
atsakingas už tautinių bend
ruomenių veiklą. 

Lenkija 
Punsko Kovo 11-osios 

licėjuje mokosi 99 mokiniai. 
Jo direktorė - Irena Mar
cinkevičienė. Darbuojasi 17 
mokytojų. Veikia choras "Pa
šešupiai" (vad. Jonas Pavilo
nis ), tautinių šokių grupė 
"Šalčia" (vad. Asta Pečiulie
nė ), berniukų krepšinio ko
manda (treneris Jonas Vyd
ra), mergaičių krepšinio ko
manda (trenerė Gražina 
Bliūdžiuvienė ), dramos bū
relis (vad. Rūta Burdinkai
tė ), poezijos skaitovų (glo
bėja Birutė Vaičiulienė ). 
Leidžiamas laikraštis Dė
mesio (globėja Birutė Vai
čiulienė ). Taipgi veikia ir 
dalykiniai biologijos, chemi
jos, fizikos, matematikos 
būreliai. Planuojamos ge
riausiems mokiniams iš
vykos: "Baltų pėdsakais 
Mozūrijoje" ir į Vilnių, Eu
ropos kultūros sostinę. Li
cėjų remia Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos vy
riausybės. JA 
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Dainuosime Jums ir Lietuvai mišrus choras "Vakarai". Negali širdis 
nesuspurdėti. 

Ir prasidėjo ruošimasis būsimai 
Dainų šventei. Pagausėjusiam choris
tų būriui tek.o ieškoti didesnių patalpų 
repeticijoms. Prieglobstį radę vienoje 
mažoje šventovėje ėmėm rimtai dirbti. 
Prie instrumento mums akompanuo
janti Asta Vaičekonis yra lyg antrosios 
Dainiaus rankos. 

NOMEDA WKOŠEVIČIENĖ 

Yra toks puikus lietuviškas žodis 
"kirba". Tuigi, mintis suburti Seattle 
lietuvių chorą jau seniai kirbėjo norin
čių dainuoti mintyse. Bet kaip ir kiek
vienam rimtam žingsniui, taip ir šiam, 
vis trūko kiek rimtesnės - nei indivi
dualūs norai - priežasties. Šių metų 
pavasarį, ėmus planuoti Roslyn lietu
vių kapinaičių paminklų šventinimo iš
kilmes, pajutom, kad be dainos nebus 
šventė tokia, kokią norėtume ir patys 
pamatyti, ir kitiems parodyti. Dainius 
Vaičekonis garsiai paskelbė: "Laikas. 
Buriamės". Nereikėjo to kartoti kele
tą kartų. Jau kitą savaitgalį sklaidėm 
natomis primargintus lapus, susėdę 
aplink Vaičekonių fortepijoną. Ir pra
džia buvo labai įspūdinga mums pa
tiems. 

tvirtas choro žingsnis. O kad mus 
žingsniuojančius galėtų visi prisiminti, 
ėmėm svarstyti, kaip gi norėtume pasi
vadinti. Tui buvo labai linksmas ir ne
lengvas uždavinys. Praleidom ne vieną 
vakarą diskutuodami ir pagaliau, 
choro vadovas Dainius Vaičekonis pa
skelbė galutini sprendimą- ''Vakarai". 

Komplimentais ir paskatinančiais 
žodžiais apsvaigę grįžom iš Roslyn iš
kilmių. O toliau? Gal pasaulio lietu
vių Dainų šventė 2010-ųjų liepą To
ronte? O kodėl gi ne? Ir pildo mūsų 
chorvedys registravimo dokumentaci
ją ir Dainų šventės tinklalapyje jau 
matom žinutę, jog iš Seattle atvyksta 

Dirbam mažomis grupelėmis (bal
sais), o vėliau, susibėgę krūvon, jau 
kad "suplėšiam'', tai net patiems gražu 
paklausyti. Žinoma, griebėmės pra
džioje himnų, kad iki vasaros mokėtu
me juos nepriekaištingai atlikti. Tuliau 
- širdžiai artimos ir ausiai pažįstamos 
liaudiškos dainos. 

Pasirodo, kad ne tik norim, bet ir 
galim dainuoti. Pasirodo, pirma reikia 
suvaldyti savo jausmus, nes kai kurių 
dainų žodžiai taip smigo širdin, jog 
šalia stovinčio norėjosi paprašyti: "Tu 
tik dainuok, jei aš nutilsiu. Ašaros tie
siog veržiasi iš akių". Pasirodo, reikia 
ir namų darbus atlikti prie savojo inst
rumento. Pasirodo, ir repeticijas rei
kia pareigingai lankyti. Ir kai jau dainų 
žodžiai ir melodijos tvirtai "sugulė į 
vietą", supratom - tai tik pirmas, bet Seattle lietuvilĮ choras "Vakarai" 

Susidorodami su tais natų ir žo
džių vėriniais einame tolyn, prie sudė
tingesnių ir naujoviškesnių dainų. Jau 
iškišame nosis iš natų puslapių ir viena 
akimi stebim Dainiaus rankų jude
sius, jau gaudomės dinamikos vingiuo
se, jau įsimename dainų posmus ir 
leidžiame (kur priklauso) akompania
torei atlikti tik muzikinius intarpus be 
nepaskaičiuotų mūsų cyptelėjimų. 

Seattle lietuvių bendruomenė ma
žutė. Bet kokia ji šauni! Ir "Vakarai" 
tik dar kartą tai įrodo. Planuokite 
nuostabią kelionę į Turontą ateinančią 
vasarą. Laukite mūsų pasirodymų ir 
negailėkite aplodismentų. 2010-ųjų 
Dainų šventėje mes dainuosime Jums 
ir Lietuvai. 

Sielos išskleidė sparnus Mažeikiuose 
Lapkričio 21 d. į Mažei

kius rinkosi šiuolaikinės krikš
čioniškos muzikos gerbėjai. 
Čia iki vidurnakčio Sv. Pran
ciškaus Asyžiečio šventovėje 
ir Kultūros centre skambėjo 
įvairius muzikos stilius apjun
giantis festivalis "Sielos 
2009". Nors ir gąsdino gripo 
šmėklos, tačiau dalyvių ir 
klausytojų atvyko iš visos Lie
tuvos. Aštuntą kartą rengia
mame festivalyje - prieš tai 
ne jau vyko Plungėje, Vilniuje, 
Siauliuose, Klaipėdoje, Kau
ne, Marijampolėje, Panevėžy
je - buvo galima išgirsti ne tik 
roko, repo, gospel, bet ir seno
vinių armėniškų giesmių. 

Varpui gaudžiant 
Vario varpas gaudžia 
Godą gūdžią graudiifl.· 
- Priglaudė Tėvelį 
Dzūkiška žemelė! 

Priglaudė ant kalno, 
Ant šventoriaus delno -
Žvakės čia jau spraga 
Riteriui gulago. 

lis aukas ten lankė, 
Guodė, tiesė ranką. 
Nuodėmes atleido. 
Meilę Dievui skleidė. 

Širdį išdalijo, 
Užtariant Marijai. 
Pro sargybas nešė 
Viltį - laisvės lašą. 

'IfJrp kalnų. bedugnių 
Laiminančią ugnį 
Kenčiantiems paliko 
(Tik ne dėl skatiko). 

Ačiū Jums, mielasis, 
Angek gerasis. 

Netektį minėsim. 

Žiūrovai rinko šių metų Krikščionybės žiniasklaidos 
"Sielos" dainą ir grupę bei tarnyba. Didžiausių simpatijų 
buvo paskelbta nominacija susilaukė grupės "Aukštyn 
"Už indėlį i šiuolaikinę krikš- bures" iš Kauno daina - IJ
čionišką muziką", praneša girsk mane, o 2009 "Sielų gru

pe" tapo "Apaštalai" iš Vil
niaus bernardinų bažnyčios. 

Kiekvienais metais pa
skelbiama nominacija už in
dėlį į šiuolaikinę krikščioniš
ką muziką. Šiais metais ji skir
ta pranciškonui kun. Gedi
minui Numgaudžiui. Prieš 20 
metų atsikūrus pranciškonams 
Kretingoje, G. Numgaudis 
vienas pirmųjų Lietuvoje pra
dėjo propaguoti šiuolaikinius 

Justina Arutinian atlieka se- muzikos stilius su krikščioniš
novines armėnų giesmes Iru turiniu. Buvo pradėti orga-

Angelė Jolmytė (Londonas), 
išleidusi ne vieną savo krikš
čioniškų kūrinių plokštelę 

nizuoti koncertai, užmezgami 
ryšiai su užsienyje esančiomis 
muzikos grupėmis. Šiuo metu 
Pakutuvėnų (Plungės raj.) 
klebonas brolis Gediminas su 
misija lankosi JAV, jam sim
bolinė statulėlė Dovydas su 
arfa bus perduota jam grįžus. 

2010 metų festivalis "Sie
los" keliaus į kitą Lietuvos re
gioną ir šiuolaikiškai kalbės 
apie krikščioniškas ir bend
ražmogiškas vertybes - vi
siems reikalingą viltį, tikėjimą 
ir meilę nuo krizės ir dvasinių 
bei fizinių ligų išvargintai vi
suomenei. 

J. Dapšauskas, Mažeikiai 
(Ntn. A. Chotkevičienės) 

Melsimės, budėsim. 
(Minint a.a. kun. Juozo 

Zdebskio žūties 22-ąsias metines 
Rudaminoje 2008.II.9). 

Prof. Antanui tylai - 80! 
Jeronimas Šalčiūnas, 

Marijampolė 

Tavo žodžiai maldoj 
amžini ... 
Dar sugrįžk 
IJ vaikystės, iš šilo, 
Su rausvom žemuogė/ėm 
BirUl~ .. 
Saulė kidos~ 
švito ir kilo 
1bkį ilgą 
Ir skaudantį keliq ... 

Dar sugrįžk, 
Girgžda šieno vežima~ 
Soduos tyliai 
Pakvimpa rugpjūliais, 
Su vaikystės šalies 
Atradimais, 
Kiek jau buvo, 
Kiek būsim. .. 

Valerija Vdčhukienė 

Atkelta iš 4-to psl. 

Šalia pirmosios nuotrau
kos bendradarbės, habil. dr. 
Ingės Lukšaitės mintis: "An
tanas 1)rla yra vienas tokių 
asmenybių, kurios savaran
kiškai ieškojo kelio ir būdų 
pasiekti profesionalumą isto
rijos moksle ir kurti pilietiškai 
atsakingą mokslo rezultatą, 
orientuotą į lietuvių tautos ir 
valstybės išlikimą ir ateiti". 
Čia taip pat apdovanojimas 
Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Gedimino ordinu, 2006 m. 
birželio 26 d. pasirašytas 
prezidento Valdo Adamkaus, 
abiejų nuotrauka, ilgas seimo 
nari°l ~ovo 11-osios signa
taro Ceslovo Juršėno sveikini
mas (2009 m. liepos mėn.), 
vertinantis profesoriaus moks-

linius pasiekimus, baigiamas 
sakiniu: "Negaliu taip pat ne
padėkoti už konstruktyvų mū
sų bendradarbiavimą lituanis
tikos paveldo baruose. Pagar
biai" (ir didingas sveikintojo 
parašas.) 

Laiminga vaikystė, pa
auglystė tėviškėje. Nuotrau
kose (1926, 1938) tėvai, bro
liai (su šaulių uniformomis). 
Po 1951-ųjų - Krasnojarsko 
krašte tėvai, brolis Jonas. Iš 
studijų metų - žygis su univer
siteto turistais per Aukštaičių 
žemę; banguoja javų laukas, 
pirmas taku eina A. Tyla. (O, 
kokios tolumos atsiveria!) 

Ir dabartinis laikotarpis. 
Prabangus, kupinas istorinės 
tradicijos Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto apdovano
jimas (2008 m. gruodžio 10 

d.): "Jo magnificencija rekto
rius skelbia, kad profesorius 
Antanas 'JYla yra Vytauto Di
džiojo universiteto Humani
tarinių mokslų garbės profe
sorius". (Tus pats tekstas ki
toje pusėje lotynų kalba-pro
fessorem honoris causa".) 
Nuotraukėlėje netoliese- aki
mirka iš Katalikų MA veik
los: vysk. J. Boruta sveikina 
A. 1}rlą. Pristatymus, apdova
nojimus, knygas, straipsnius 
tarsi vainikuoja dvi spalvotos 
pabaigos nuotraukos: vienoje 
didelis pradarytas lagaminas, 
kitoje (minėtoje) - ant kny
gos sunertos rankos. Tursi su
grįžimas iš kelionės, poilsis 
(stabtelėjimas ... ) po darbų, 
atiduotų Lietuvai. Lyg vyriau
siojo brolio Kazio duotos 
priesaikos atbalsis. 



Kviečia l maginus International 
Gruodžio 20, sekmadienį, 

Toronto Lietuvių Namuose 
įvyks klasikinės muzikos po
:(>ietė "Džiūgauk, pasauli". 
Siuo renginiu pradedama 
koncertų serija !maginus In
ternational (steigėja ir meno 
vadovė dr. J. Kuzmaitė ). Pir
mojo koncerto programoje 
kompozitorių Mozart, Bizet, 
Ravel, Poulenc, Dufilleux kū
riniai, skirtingi ir kartu atitin
kantys šventišką nuotaiką. 
Dviejų dalių programą atliks 
pianistė dr. Janina Kuzmaitė 
ir Toronto simfoninio orkest
ro fleitininkė Leonie Wall. Po 
koncerto klausytojai kviečia
mi pasivaišinti kava, pasida
linti įspūdžiais apie girdėtą 
muziką. 

Pianistę Janiną Kuzmaitę 

prisimename iš praėjusiais 
metais surengtų koncertų Lie
tuvių Namų salėje ir kituose 
lietuviškuose renginiuose. Jos 
atliekamų kūrinių įrašai 

skamba CBC radijo muzikos 
programose. Janina - sudė

tingo likimo Kuzmų šeimos, 
po 1863 metų sukilimo keletą 
kartų patyrusios tremtį, pali
kuonė. Gabumai ir meilė mu-

Toronto simfoninio orkestro 
fleitininkė Leonie Wall 

zikai išryškėjusi nuo pat ma
žens, Janiną vedė ilgu ir ne
lengvu muzikos studijų, kon
kursų keliu. Teko mokytis ne 
tik muzikos, bet ir kalbų; gi
musi ir augusi Azerbaidžane, 
kad galėtų mokytis Vilniuje, 
Janina išmoko lietuvių, studi
juojant JAV - anglų kalbas. 
Muzikos studijas pradėjo Vil
niaus muzikos akademijoje 
(prof. V. Vitaitės studijoje), 
vėliau jas tęsė JAV universi
tete, daktaro laipsnį įgijo jau 
Kanadoje, Vankuverio univer
sitete (prof. R. Silvermano 
studijoje). Po studijų Janina 
Kanados jau nebepaliko. Ji 
dirbo Regina (Saskatchewan) 
universitete, vėliau persikėlė į 
Torontą, tęsė dar studijų me-

Linksmiau 

tais pradėtą koncertinę veiklą. 
Ji yra parengusi kūrinių 

su Vankuverio simfoniniu or
kestru, grojusi su styginių inst
rumentų solistais, daininin-

Pianistė dr. J. Kuzmaitė 

kais. Pianistė mielai groja ka
merinę muziką su įvairiais an
sambliais, dalyvauja kameri
nės muzikos festivaliuose kaip 
atlikėja ir pedagogė. Koncer
tų maršrutai pianistę yra nu
vedę į Europą ir JAV, ir, žino
ma, į Vilnių "Sugrįžimų" fes
tivalį. Paskutinius dvejus me
tus vasaros praleidžiamos 
Niujorko muzikos instituto ir 
kamerinės muzikos festivaliuo
se, rengiant solinių koncertų 
programas. Jau anksčiau Ja
nina Kuzmaitė yra išleidusi 
tris garsaplokštes su rusų 
kompozitorių, Mozart kūry
bos, sonatų įrašais. Šiuo metu 
rengia ketvirtąją garsaplokštę 
- šveicarų kompozitoriaus A. 
Schweitzer kūrinio Klavier
musik 10, kurio viena dalis 
skirta šiai atlikėjai, įrašą. 

Leonie Wall yra Toronto 
simfoninio orkestro fleitinin
kė. Leonie yra baigusi McGill 
universitetą (Montrealis ), vė
liau mokėsi Bostono konser
vatorijoje. Savo profesinį ke
lią ji pradėjo Montrealio Ba
leto teatro simfoniniame or
kestre, buvo pakviesta dirbti 
pagrindine fleitininke. Leonie 
Wall dalyvauja kamerinės mu
zikos festivaliuose Niagaroje 
ir Otavoje, ji groja kūrinius 
CBC ir Kanados Radijo mu
zikos programoms. Dirbdama 
TSO, Leonie nemažai laiko 
skiria vaikų muzikiniam švie
timui. Ji kartu su kitais orkest
ro muzikais rengia koncertus 
- pamokas pradinių klasių 
vaikams, neturintiems galimy
bės lavinti savo muzikinį sko
nį, žinias ir talentus. Neseniai 
su grupe surengė koncertus ir 
pokalbius apie muziką tolimų 
Ontario šiaurės teritorijų vai
kams. 

Pažįstantys Leonie nesi
stebi pamatę Toronto gatvė
mis dviračiu skubančią fleiti
ninkę į repeticijas ar savais 
reikalais. Leonie - prisiekusi 
dviratininkė, atostogų metu ji 
noriai padeda kelionių agen
tūrai rengti keliones dviračiu 
Prancūzijos Alpių keliais. Ir 
turbūt nedaug galėtume at
rasti muzikos atlikėjų, kurie 
turėjo progos pažvelgti į pa
saulį nuo Kilimandžaro aukš
tybių. 2009 metų išvakarėse 
Leonie kartu su grupe pasiekė 
šio kalno viršūnę (5,898 m.). 

Koncerto "Džiūgauk, 
pasauli" dviejų dalių progra
moje skambės Ravelio Haba
nera (fortepijonui ir fleitai), 
Mozart Sonata F-mažor forte
pijonui ir nedažnai girdimo 
XX šimtmečio šiuolaikinio 
prancūzų kompozitoriaus 
Dufilleux sonatina - smagių 

šiuolaikinių ritmų, netikėtų 

kontrastinių melodijos vingių 
prisodrintas kūrinys. Antroje 
dalyje skambės Poulenc So
nata ir Bizet operos Karmen 
melodijų popuri. Pianistė tiki
si, kad pirmajame !maginus 
International serijos koncerte 
atliekami kūriniai ir pasakoji
mai apie juos sudomins klau
sytojus ir mielai dalijasi min
timis apie planus ateičiai. 

- "Prisijaukinau" čia esan
tį fortepijoną, man patinka 
šios salės erdvė. Norėčiau čia 
groti dažniau ir pasiekti, kad 
šią salę ir joje rengiamus kla
sikinės muzikos koncertus at
rastų daugiau klausytojų - lie
tuvi ų ir nelietuvių, muzikos 
kalba universali, suprantama 
visiems. Žadame surengti dar 
keletą koncertų. Vienas iš jų 
bus vasario mėnesį Valentino 
dienos išvakarėse. Sio koncer
to programai parinksime kla
sikinius kūrinius, atitinkan
čius šios dienos nuotaikas, to
kius kaip Schumann "Fantasie 
Op 17" ar dainų ciklas "Mo
teris, meilė ir gyvenimas". Ne
svarbu, kuriame šimtmetyje 
gyveno kompozitoriai, juos 
visus buvo palietęs meilės 
jausmas: kartais tragiškas -
kaip Schumann ar Bizet kūry
boje ar juokingas - kaip Mo
zart "Figaro vedybose". Opa
vasariniam kovo 21 koncertui 
skambinsiu Beethoven "Pava
sario" sonatą. Žinau, kad ren
kuosi nelengvą kelią, bet esu 
tikra, kad gera muzika, tegul 
ir ne iš karto, bet atras taką 
pas klausytojus. Kviečiame į 
koncertus šeimas su vaikais -
jiems įėjimas nemokamas. 

S. Katkauskaitė 

* 
Tūlas žmogelis eina į Lošimo namus, bet 

durininkas jį sustabdo sakydamas, kad be 
kaklaraiščio negalima įeiti. 

V)'!as su žmona sekmadienį nueina į mu-
ziejų. Žmona sužavėta sako: - Juk kas sena 
yra visuomet gražiausia? .. 

- Kaip tai: - žmogelis sako, - juk antai 
eina be marškinių ... 

- Atsiprašau, bet jie išeina, o ne įeina ... 

* 
Pašte tarnautojas sako: - Tavo laiškas 

per sunkus. - Bet juk užlipdžius kitą ženk
liuką laiškas nepalengvės, - atsako intere
santas. 

- Taip, -vyras pamurmėdamas žvilgtelėjo 
į žmoną, - bet tik marmure. 

* 
- Žinai, Juozai, girdėjau, kad susipažinai 

su žmona per laikraštį? Na, ir kaip jums se
kasi gyventi? 

- Nežinau, tik jau nustojau tą laikraštį 
skaityti... Parengė Stasys Prakapas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
"Didysis muzikų para

das", tradicinis devynių va
landų koncertas-maratonas, 
prasidėjo lapkričio 21 dieną 
Valstybinėje filharmonijoje. 
Jame pasirodė apie 400 
muzikų - solistų, chorų, an
samblių, orkestrų. Ši jau try
liktą kartą rengiama šventė, 
pasak Lietuvos muzikų są
jungos ( rengėjq) pirmininko 
prof. Rimvydo Zigaičio, vyks
ta baigiant visus metus tru
kusį koncertų sezoną visoj e 
Lietuvoje ir apdovanojant 
aktyviausiai jame dalyvavu
sius profesionalius muzikus. 

Koncertas-maratonas tra
diciniai rengiamas penkių 
dalių su pertraukomis. Šie
met jame koncertavo nema
žai kamerinių ir džiazo an
samblių, anksčiau negirdėtų 

grupių, kaip Petro Vyšniaus
ko saksofonų kvintetas, prof. 
Vladimiro Prudnikovo sep
tynių studentų atliekama 
šmaikšti kompozicija Don 
Žuano išdaigos pagal W.A. 
Mozarto operą Don Žuanas. 
Iš mėgėjų__grupių paminėtini 
Vilniaus Zirmūnų gimnazi
jos pučiamųjų instrumentų 
orkestras "Septima", Balio 
Dvariono muzikos mokyk
los moksleivių simfoninis 
orkestras, Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos choras ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto cho
ras "Ave Vita". Šios šventės 
didžiausiam ir garsiausiam 
debiutantui - valstybiniam 
dainų ir šokių ansambliui 
"Lietuva" buvo suteikta garbė 
užbaigti šventinę programą. 

Į UNESCO 2010-2011 
metų minimų datų sąrašą 

buvo įtrauktos ir Lietuvai 
svarbios sukaktys: Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
100-sios mirties metinės ir 
Czeslaw Milosz 100-sios gi
mimo metinės. Pastaroji pa
raiška buvo UNESCO pa
teikta kartu su Lenkijos vals
tybine UNESCO komisija. 
Sąrašas sudaromas kas dveji 
metai iš 193 UNESCO vals
tybių narių pristatytų pasiū

lymų paminėti pasaulio kul
tūrai, švietimui ir mokslui 
nusipelniusių žmonių bei 
įvykių jubiliejines datas. Pri
statančios valstybės įsiparei

goja rengti toms datoms 
skirtus renginius. 

Lietuvos pasiūlytos datos 
į UNESCO sąrašus buvo 
įtrauktos ir anksčiau: 1996-
1997 m. Martyno Mažvydo 
katekizmo išleidimo 450-
osios metinės, 1998-1999 m. 
Adomo Mickevičiaus 200-
osios gimimo metinės, 2002-
2003 m. Ignoto Domeikos 
200-osios gimimo metinės ir 
2004-2005 m. Lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašme
nimis atgavimo 100-osios 
metinės. 

Kauno apskrities viešoji 
biblioteka spalio 15 dieną 
surengė susitikimą su viena 
žymiausių lietuvių aktorių, 
Rūta Staliliūnaite. Aktorė 

1959 m. baigė Kauno Juozo 
Gruodžio muzikos mokyklą, 
1963 m. baigė Lietuvos vals
tybinę konservatoriją (Akto
rinio meno fakultetą) ir pra
dėjo dirbti Kauno valstybi
niame dramos teatre 
(KVDT). Sukūrė 45 vaidme
nis teatre ir 14 vaidmenų ki
ne bei televizijoje. Apdova
nojimai-1973 m. LTSR vals
tybinė premija, 1998 m. 
"Kristoforas", Vyriausybės 
meno premija ir DLK Gedi
mino ordinas, 2004 m. Kau
no garbės pilietė, 2008 m. 
Lietuvos valstybinė kultūros 
ir meno premija. 

Aktorės R. Staliliūnaitės 
įsimintinesni vaidmenys KV
DT: Kleopatra W. Shake
speare dramoje Antonijus ir 
K/,eopatra (1966, rež. H. Van
cevičius), Jurga Kazio Boru
tos Baltaragio malūne (1966, 
rež. S. Motiejūnas), Barbora 
Radvilaitė Juozo Grušo dra
moje Barbora Radvilaitė 
(1972, rež. J. Jurašas) ir ki
toje jo dramoje Unija (1978, 
rež. J. Vaitkus), Nora Henri
ko Ibseno dramoje Nora 
(1972, rež. L. Kutuzova), 
Blanša Tennessee Williams 
Geismų tramvajuje (1974, rež. 
D. Tamulevičiūtė ), Viltė V. 
Krėvės Šarūne (1980. rež. J. 
Vaitkus), Kesonija Albert Ca
mus Kaliguloj (1983, rež. J. 
Vaitkus); vaidmenys kine ir 
televizijoje: Grafienė Ric
burgienė Atpildo diena 
(1975), Eugenija Nesėtų rugių 
žydėjimas (1978), Morta 
Medaus mėnuo Amerikoje 
(1981), Morkuvienė Čia mū
sų namai (1984, LTV). 

Vilniaus universitetas iš
laikė savo praeitais metais 
įgytą poziciją "Times Higher 
Education - QS" vertinime 
tarp 600 geriausių pasaulio 
universitetų. Pasaulyje šiuo 
metu yra per 16,000 aukštojo 
mokslo įstaigų, iš kurių 12,000 
- universitetai. Šiam vertinimui 
pasirenkama 1300 universite
tų. 1-400 vietos yra nustato
mos tiksliai individualiai, o li
kusieji padalinami į dvi gru
pes: 401-500 ir 501-600. Vil
niaus universitetas šiame ver
tinime užima 501-600 vietą. 
Geriausių pasaulio univer
sitetų dešimtuke vyrauja JAV 
(šeši) ir D. Britanijos (keturi) 
universitetai. Tarp 50 geriau
sių šiemet pateko ir 9 Azijos 
žemyno universitetai. 

Vilniaus universitetas (įst. 
1578 m.) pagal įsteigimo datą 
buvo devyniasdešimt antras 
Europoje. Pirmieji penki Eu
ropos universitetai buvo: Bo
logna (1088 m.), Paryžius 
(Sorbonne, 1150 m.), Oxford 
(1167 m.), Salemo (1173 m.) 
ir Palenzia (1178 m.). Rytų 
Europoje pirmasis universite
tas atsirado Prahoje (1347 m., 
32-as Europoje), iš vėlesnių 
paminėtini Krokuvos (1364 
m., 37-as), Leipzigo (1409 m., 
49-as), Uppsala (1477 m., 74-
as), Karaliaučiaus (1544 m., 
85-as). GK 
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90-179 dienų ............ „ .. „ 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 
180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00%1 čekių sąskaita iki 0.25% 
2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.50% 
4 metų ....................... „..... 1. 75% 
5 metų .... „ ......................... 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

Amerikos dol GIC 
1 metų term. inci.. .......... 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" .„ .. „„ 1.25% 
1 metų . „ „„ •.• „„„.„„„„.„„„ 1.30% 
2 metų ................................ 1.90% 
3 metų .. „ .. „ ....... „ .... „ .... •.... 2.25% 
4 metų „ ..... ........................ 2.50% 
5 metų . „ „.„ .•.. „.„ ........ „„.„ 3.00o/o 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras. kintmtis........ ..... 1.00% 
RRSP ir RRIF allliras. Jdnc,mtis... 1.00% 
1 metų... . ...... ......... ....... .... 1.55% 
2 metų .............................. 2.15% 
3 metų ... „ .. „ ............ „ ..... „ 2.50% 
4 metų .............................. 2. 75% 
5 metų „.„ .. „„ .•. „„„„„ •. „„ 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
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 
Ketvirtadieniais 
Sekmadieniais 

9:00- 3:30 
12:00- 7:00 
9:00-12:30 

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

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

NEKILNOJAMO TIJRTO PASKOIAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

1 metų •.•• „.„ „„„.„ .••• „-•• „ 3.25% 
2 metų .„ •• •• „ •• „ .„ •• „ .• . „„„. „ 3. 75% 
3 metų „ .„„ ••.• „ ..•... „ ... „„„ .• - .• „„ 4.25% 
4 metų „ .„„„„ ...... „„ ... „.„„-„„.. 4.50% 
5 meti.Į •.•• „ „ „„„„. „ •••• „ - „. „ 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 

1, 2, 3 metų .„„ .• „ .•. „ • • „„„.„„ 3.00% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto už.statu ... „„ .•.•••.• „„-„.. 3.25% 

• Suteikiame CMHCapdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

I<eliaujant į Europą 
neužmfrškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOI<ITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

PRI SI K ELIM O K REDIT O KOO PER ATYV A S 
Įsteigė universiteto rr kolegijos studentams stipendijų fondą 

rr šiais metais paskyrė penkios stlpt:tndi os. 
VIENĄ STIPENDIJĄ 1500 DOL., VERTĖS IR KETURIAS PO 1000 DOL. 

1500 dol., stipendija paskirto Kristinai Pobedinsk.aitei 
ir po l 000 dol.. Louren Ploog. Vytout . · 

Rasai Šioučiūnoitei ir Tomui Krak 
1Verma1 kiekvieną stpendjų prafymą, stipena;,, ronc1o 

denio sėkmą moksle. dalyvavinq bcrn:tuomenės <JYll 
įdėto ruošiant prašymą stipenclici 

Stpenc:f.1,1 fondo komitetas savo rekomendacijas pale · 
valdyboį kui dera galutini sprencfmq. kam~-· 

StŲ:>endjų fondo komitetas: dr. CJ onys, kun. Vyta utos St·oSm':~IS,..ĮĄ~~ 
Merus Rusinos i" Violetto Rcmcnausl<icnė. 

TOMAS A. SENKUS, 8Sc.OLS OUP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc„ Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS") 
Toronto ON, M8W l CS 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Atsidarius durims į Lietuvą 
atsiliepėme 

Sriubos vakaronė alkaniems Lietuvoje paremti įvyko sekmadienį, 
lapkričio 22, Toronte, Tėvų pranciškonų vedamoje Prisikėlimo 

parapijoje. Dalyvavo per 300 

Aš jaučiu žmonių skausmus, 
Aš verkiu iJ meilės jiems. 

Mano meilė jas pakeis, 
Mano žodį jie išgirs, džiaugsmą patirs. 
Aš esu čia, mano Dieve, nes girdėjau: Ar jie tikės? 

Alanens širdys atsileis, 

Šiais giesmės žodžiais ly
dimi, Sriubos vakaronės Tu
ronte dalyviai atvėrė savo šir
dis ir mintis, pasiruošę išgirsti 
apie šiandieninius pagalbos 
poreikius Lietuvoje. Susirin
ku.sieji gerai suprato, kad iš jų 
laukiama ne ekonominės, po
litinės ar kultūrinės, bet so
cialinės pagalbos artimui. Ši 
pagalba skaudi, nepatogi, bet 
asmeninė - tiesiogiai palie
čianti žmogų! Vakaronę pra
dėjo Prisikėlimo parapijos vi
suomeninės sekcijos pirm. 
Morkus Sungail.a, pasveikinęs 
susirinkusius. Vakaronės ko
pirm.ininkė dr. Judita ČUplins
kienė savo pranešime primi
nė, kad Turonto Prisikėlimo 
parapija jau 17-ti metai teikia 
pastovią piniginę pagalbą al
kaniems per sriubos valgyk
las: Vilniaus "Betaniją", Kau
no "Caritas" ir Kretingos "Rū
pestėlius". Per 16 metų iš Pri
sikėlimo parapijos iš viso pa
aukota $524,600 šioms val
gykloms paremti. Vieno as
mens maitinimas (sriubos ir 
košės po dubenį, juoda duona 
ir stiklinė gaivos) kainuoja 4 
litus arba $2 Kanados dolerius 
per dieną. Vien praėjusį spa
lio mėnesį per šias 3 virtuves 
buvo pamaitinta daugiau kaip 
8,000 žmonių. Praeitą vasarą 
parapijos iždas alkaniems 
remti jau buvo prie dugno, 
bet atsirado aukų, ir galėjome 
tęsti pažadą kas mėnesį iš
siųsti paramos čekį kiek.vienai 
valgyklai po $1250. Šį krikš
čioniškos šeimos solidarumo 
darbą tęsime toliau tol, kol 
galėsime. 

Laišku vakaronės daly
vius sveikino Kauno "Caritas" 
per dekaną Vytautą Grigara
vičių. Ekonominės krizės pa
sekmės tuojau jaučiamos sriu
bos valgyklose. Valgančiųjų 
yra per 600 kasdien. Valgykla 
išsilaiko iš paramos, kurią 
gauna iš Kauno savivaldybės, 
Kauno miesto parapijų ir iš 
aukų - tarp jų ypatingai verti
nama pastovi kas mėnesį atei
nanti parama iš Turonto Prisi
kėlimo parapijos. Kaip padė
ką kas sekmadienį Kauno Pri
sikėlimo parapijoj e 11 val. ry
to Mišios aukojamos už visus 
geradarius. 

Tuip pat laišku sveikino 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, metropolitas iš Vil
niaus "Betanijos" sriubos val
gyklos. Džiaugėsi, kad atra
dome drąsos per pasaulinę 
ekonominę krizę nenutraukti 
šio šalpos darbo. "Betanija" 
laikosi tiktai iš aukų- jokios 
paramos iš valdžios negauna. 
Kai kartais dėl lėšų trūkumo 

Tu šaukei mane ... 

ima noras valgyklą uždaryti, 
alkanųjų išsigandusios akys 
neleidžia to padaryti, rašo 
kardinolas. Kasdien maitina
ma 500 asmenų turinčių arki
vyskupijos talonus, o už durų 
visuomet susidaro eilė dar 50 
asmenų be talonų, kurie lau
kia maitinimo likučių. Dau
giausia maitinami pensinin-

Prisikėlimo parapijos klebo
nas k:un. Augustinas Simana
vičius, OFM 

kai, kurie iš 450 litų mėnesi
nės pensijos pajėgia susimo
kėti už kambarį, šiek tiek už 
vaistus, ir tada nebelieka nie
ko maistui. Tuip pat ateina be
darbiai, jaunos šeimos su vai
kais - dažniausia tėvai, patys 
užaugę našlaitynuose ir netu
rintys jokio šeimos užnugario 
ar paramos. Iš valgyklų taip 
pat nešamas maistas sergan
tiems i na.mus. Anksčiau žmo
nės prašydavo baldų ar apran
gos, o dabar ateina prašydami 
tiktai maisto. Kardinolas dė
kojo už paramą ir priminė Jė
zaus žodžius: "Ką padarėt vie
nam iš mažiausiųjų brolių, tą 
padarėte man". 

Pagrindinį pranešimą pa
darė po 12 metų darbo Lietu
voje šiais metais į Ameriką 
grįžusi seselė Ignė Marijošiū
tė. Mūsų ryšiai su Lietuva yra 
padaugėję - retas atvejis, kad 
žmogus nėra ten apsilankęs. 
Mes nebeapsieiname be Lie
tuvos. Dažniau ten besilan
kant paaiškėja, kad padėtis 
Lietuvoje sunkėja. Soviettne
čio pasekmės dar vis akivaiz
džiai jaučiamos kultūroje ir 
papročiuose. Po Nepriklauso
mybės dar nespėjome Lietu
voje nuo sovietinių įtakų atsi
gauti, o jau lekiam i tarptau
tinį pliuralizmą. Prekybos 
centrai, svetimšalių parduotu
vės įsibrovė į Lietuvą labai 
greitu tempu. Per greitai ir 
per lengvai imamasi "globaliz
mo". Iš Vėlinių šventės jau 
pasidarė "Hallowe'en". Vėli
nių laikotarpyje krautuvėse 

sunkiai rasi žvakelę, kurią nu
nešęs ant kapų pagerbtum mi
rusius. Vietoj žvakučių par
duotuvėse jau vyrauja kaukės. 
Mūsų lietuviškos kultūrinės 
vertybės keičiamos per ko
merciją. Verslo pasaulis užka
riavo Lietuvą! Tu pasekmė -
nauja nelygybė, ne tik ekono
minė, bet ir kultūrinė. 

Atvykusi į Lietuvą, seselė 
išmoko, kad yra "mes" ir "jie" 
ir, kad mes nemokame susi
kalbėti vieni su kitais, nes mū
sų žodynas ir žodžių suprati
mas yra skirtingi. Užtat daž
nai liekame vienas kito nesu
prasti. Dažnai net neatpažįs
tame, kad buvome nesuprasti, 
nors naudojame tuos pačius 
žodžius. Tuip pat vyrauja žmo
gaus nuasmeninimas - retai 
vienas kitą vadina vardais. 
Verčiau žmonės viens į kitą 
kreipiasi pagal pareigybę -
ponas direktorius, ponia se
selė, ponas mokytojas, ponas 
vairuotojas ... Pabrėžiamas ne 
asmuo, bet jo pareigybė. Tui
pogi labai skiriasi mūsų bend
ravimo būdai, kurių išraiška 
yra mūsų skirtingos praeities 
pasekmė. Vakariečio visas vei
das ir akys kalba - Lietuvos 
žmogus išmokęs tai užslėpti 
dėl nepasitikėjimo vienas 
kitu. Patiriama žmogaus žema 
savivertė, savimi pasitikėjimo 
trūkumas. Asmens iniciatyva 
užgožta - vyrauja bendras gė
ris. žmonės ieško vidinio gy
dymo. O tam pagrindas yra -
atleidimas. Yra prošvaisčių -
ypač jaunimo tarpe. Pamažu 
didėja asmeninė atskaito
mybė. žmonės organizuojasi, 
o tai ženklas, kad pradeda 
imtis atsakomybės. 

Po Nepriklausomybės at
gavimo, socialinės problemos 
pasidarė matomos. Alkoho
lizmo priklausomybė akivaiz
di Lietuvos gatvėse. Išeivija 
neparuošta šiam darbui, nes 
mūsų patirtis yra su vidurine 
ir aukštesniąja ekonomine 
klase. Nežinome, kaip kalbėti 
su depresijon patekusiais. Ap
sloitai, vaikai pikti, agresyvūs. 
Kai ateina ieškodami pagal
bos, sesės ieško kaip nuramin
ti, kad vaikas pajustų saugu
mą, meilę ir duoda pavalgyti. 
Vaikai patys ieško saugumo. 
Didžiausias iššūkis - iš kur 
gauti lėšų, kad jau pradėti 
darbai būtų tęsiami. Bažnyčia 
neturi iš ko padėti. Eilinis 
žmogus neturi iš ko aukoti. 
Remkit tai, kas jau vyksta. Kas 
jau dirba, dabar labai vargsta. 
Parama reikalinga, svarbi ir 
įgalina mus per kitus padėti 
kitiems. 

Nukelta į 11-tą psl. 



Projektas ''Išjunk!'' mokys taupyti 
Europos komisijos at.sto")'bė Lietu.voje pristato projektą "Išjunk!", kuriuo Lietuvos gy

ventojai skatinami taupyti energijų buityje. Projektą sudaro auklėjamoji elektros energijos 
taupymo peroda, kuri bus išstatyta šalies miestą viešosiose vietovėse, bei šiam projektui su
kllrta intenaetinė elektros energijos taupymo skaičiuoklė. Projekto "Išjunk" tikslas - pateikti 
žmonėms konkrečiq praktlniq patarimą apie galimybes sumažinti elektros vartojimų, tokiu 
būdu sutaupyti ir prisidėti prie kovos su klimato kaita. 

VISMANTAS ŽUKLEVIČIUS 
Elektros taupymo 

skaičiuoklė pravers visiems 

Projekto "Išjunki" simbo
lis - iki raudonumo įkaitęs 
elektros kištukas, tarsi simbo
lizuojantis be reikalo elektros 
lizde laikomo kištuko protes
tą. Auklėjamojoje parodoje, 
kuri veiks įvairiuose Lietuvos 
miestuose, bus pateikti patari
mai, kaip pakeitus elgesį su 
dažniausiai buityje naudoja
mais elektros prietaisais jie 
suvartotų žymiai mažiau 
elektros. "Jei prietaiso kištu
kas yra ijungtas i elektros liz
dą, vadinasi šis prietaisas jau 
naudoja elektrą. Net stalinė 
lempa, palikta įjungta į lizdą, 
sunaudoja 0,01 W energijos. 
Tik ištraukę iš lizdo elektros 
kištuką galime būti tikri, kad 
prietaisas elektros nebenau
doja", - sako VšĮ "Baltijos ap
linkos forumas" aplinkosau
gos žinovas Justinas Kilpys. 

Projekto organizatoriai 
tikisi atkreipti vartotojų dė
mesį į elektros energijos švais
tymą suteikdami galimybę su
skaičiuoti, kiek pinigų yra iš
leidžiama veltui. Šiuo tikslu 
sukurta speciali elektros ener
gijos taupymo skaičiuoklė 
http://ec.europa.eu/lietuva/new 
s _hp/news/apie _skaicuok 
le_lt.htm, kurioje interneto 
vartotojai galės apskaičiuoti, 
kiek galima sutaupyti keičiant 
kasdieninius įpročius. 

Lietuviai elektros energijos 
neta•po 

Didelė dalis Lietuvos '13-

ventojų neskiria dėmesio 
elektros energijos suvartoji
mo mažinimui, tą rodo tyri
mai. 2008 m. atlikto tyrimo, 
kuriuo buvo siekiama nusta
tyti ES šalių gyventojų požiūrį 
i klimato kaitos problemą, 
duomenimis 60% mūsų šalies 
gyventojų nieko nedaro, kad 
sumažintų elektros energijos 
suvartojimą namuose. 63% 
Lietuvos gyventojų patys as
meniškai nesiima veiksmų, 
kurie padėtų kovoti su klima
to kaita. "Siekiame, kad ši 
būklė keistųsi. Taupydami 
energiją ne tik mažiname iš
laidas už elektrą, bet ir saugo
me aplinką. Kiekvienas gali 
pats kontroliuoti savo palie
kamą C02 "pėdsaką" ir taip 
prisidėti prie kovos su klimato 
kaita", - sako Europos komisi
jos atstovybės lietuvoje atsto
vas spaudai Jmgis Vdčinskas. 

Įgyvendindama projektą 
"Išjunk" ir pristatydama elekt
ros taupymo parodą, Europos 
komisijos atstovybė lietuvoje 
skleis informaciją apie energi
jos taupymo galimybes ir nau
dą gamtai bei pačiam žmogui 
ne tik sostinėje, bet ir kituose 
šalies miestuose. Elektros 
energijos taupymo projekto 
"Išjunki" partneriai - VŠĮ 
"Baltijos aplinkos forumas", 
Šiaurės ministerių tarybos 
bimas Lietuvoje, UAB "EMP 
recycling". 
Elektros energijos taupymo 

patarimai 

Ar žinote, kad: • Šaldytu
vai ir šaldikliai sunaudoja apie 
25% visos namų ūkio energi-

jos, o 3 mm storio šerkšnas 
šaldildyje padidina šaldytuvo 
suvartojamos energijos kiekį 
30%; • Visi palikti budėjimo 
režime elektros prietaisai var
toja energiją. 5 elektros prie
taisai budėjimo režimu per tą 
patį laiką suvartoja tiek pat 
energijos, kiek įjungta 60 W 
lemputė; • Elektros lizde pa
likti mobiliųjų telefonų kro
vildiai toliau vartoja elektrą ir 
tuomet, kai telefono nebe
krauna. Juos reiktų ištraukti 
iš elektros lizdo; • Skalbyklė 
ir indaplovė 80-90% elektros 
energijos suvartoja vien van
deniui pašildyti. Nemažai 
elektros sutaupyti galima nu
stačius žemesnę vandens tem
peratiuą; • Virdami maistą 
uždengtame puode sutaupo
me apie 40% energijos; • 
Elektrinę viryklę galima iš
jungti 5-10 min. iki maisto 
ruošimo pabaigos, nes ji ilgai 
išlieka karšta; • Oro regulia
torius per valandą suvartoja 
apie 35 centus, o tai sudaro 
apie 170 Lt per šiltąjį sezoną; 
• Išjungę S lemputes, kai jų 
šviesa nebūtina, per metus ga
lime sutaupyti net apie 200 li
tų; • Kompiuterį, kuriuo ne
sinaudojama ilgiau kaip 1 val., 
patartina išjungti, o ne palikti 
budėjimo režime; • A+ arba 
A++ klasės buities prietaisai 
suvartoja iki 60% mažiau 
energijos; • Rašalinis spaus
dintuvas suvartoja iki 90% 
mažiau energijos, nei lazeri
nis; • Nešiojamas kompiuteris 
suvartoja iki 90% mažiau 
energijos, nei nejudinamas. 

Atsidarius durims į Lietuvą - atsiliepėme 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Tie "mes/jūs" skirtumai 
liks, nes mūsų gyvenimų patir
tis yra labai skirtinga. Bet ... 
esame viena Dievo mums 
duota lietuviška šeima. Turi
me vienas kitą remti. Dievas 
mus veda ir taip pajėgiam at
likti tokius uždavinius, kurių 
pavieniui gal ir niekad neat
liktumėm. Tikėkime ir daryki
me neįmanomus dalykus, nes 
jie yra įmanomi su Dievo pa
galba, savo kalbą baigė seselė 
Ignė. Giesmės Pajust kelyje 
Tavo mlgsni žodžiai: "Atvert 
dmis, kuomet beldi, baimės 
miglas išsklaidyt, mylėt ir pri
imt 'Thvo meilę, budėt su 'Th
vim pasilikt", jgavo gyvenimu 
pagrįstą prasmę, išgirdus se
selės Ignės pranešimą. 

Buvo rodoma vaizdajuos
tė iš Kauno ir Vilniaus sriu
bos valgyklų. Vaizdajuostė su
sukta, mūsų prašymu, praeitą 
vasarą specialiai šiai Sriubos 
vakaronei. Tiesiogiai, ekrano 
būdu, susipažinome su val-

gyklų vedėjomis, virėjomis ir 
lankytojais, kurie pasidalino 
savo istorijomis. 

Po giesmės Ką padarėt vie
nam, kun. Eugenijui Jurgu
čiui, OFM, palaiminus lietu
višką duoną, Sutvirtinimo sak
ramentui besiruoši.antis para
pijos jaunimas duoną kartu su 
sriuba ir gaiva išnešiojo į sta
lus, ir visi paragavome agurki
nės kruopų sriubos, pagamin
tos pagal iš Lietuvos virtuvių 
gautą receptą. 

Vakaras baigtas klebono 
kun. Augustino Simanavi
čiaus, OFM, padėka už atsi
lankymą ir paramą bei paska
tinimą tęsti šį artimo meilės 
darbą. 

Vakaronę organizavo: ko
pinnininkės - dr. Judita ČUp
linskienė, Dalia Nausėdienė, 
kiti komiteto nariai: kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Jonas Šileika, OFM, Al
dona Bubulienė, Birutė Če
paitienė, Rūta Girdauskaitė, 
Gabija Petrauskienė, Rita 
Grybienė, Rūta Rygelienė, 

Dalia Viskontienė, info spau
dai - Gabija Petrauskienė; 
reklamos - Vytautas Bireta, 
finansai - Birutė Kazlauskai
tė, Algis Nausėdas, Aušra 
Pleinytė, Dalia Rocca; bilietai 
- Rita Grybienė, fotografė -
Daina Puterienė, programos 
lankstinukas - Eugenijus 
ČUplinskas, vaizdajuostės pri
taikymas - dr. Česius Janys, 
technikinė pagalba - kun. Jo
nas Šileika, OFM, Arūnas Pa
bedinskas, Nerijus Zelionka; 
giesmių parinkimas - Dalia 
Viskontienė; giesmes vedė -
Julija Krikščiūnaitė; virtuvės 
šeimininkės: Ina Gutauskie
nė, G. Kobelskienė, B. Praka
pienė, B. Stanulienė, R. Ur
niežienė; duoną paaukojo -
R. ir L Kuliavai, salę paruošė 
parapijos visuomeninė sekcija 
- kopirm. Rita Grybienė ir 
Ina Radžiūnienė, stalus ap
tarnavo parapijos jaunimas, 
vadovaujamas Aldonos Bu
bulienės. 

Gabija Petrauskienė 
(info spaudai) 
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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 sąžiningas 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 REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIElsEZONINIS ORO ilLIYMO SISIEIŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-37D-3539 arba 416-825-3328 
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Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgiris" nulė

kė į Eurolygos A grupės dug
ną ir beveik nebeturi galimy
bių kovoti dėl vietos "Top 16". 
"Žalgiris" 67:77 pralaimėjo 
Vilerban ASVEL (Prancūzi
ja) klubui ir kartu su Zagreb 
"Cibona" atsidūrė pogrupio 
apačioje. 

• Lietuvos čempionas Vil
niaus "Lietuvos ryto" klubas 
Eurolygos varžybų šeštojo ra
to vieninteles B grupės rung
tynes žaidė su Stambui "Efes 
Pilsen" komanda iš Turkijos. 
"Lietuvos rytas" pralaimėjo 
trečią kartą šį sezoną rezul
tatu 62:77. Turkai per šešias 
išvykas iškovojo tris pergales. 
Pirmąjį tarpusavio susitikimą 
Vilniuje gerokai mažesniu 
skirtumu 77:71 laimėjo mūsiš
kiai. 

• Lietuvos čempionato 
bronzos medalių laimėtojos 
Klaipėdos "Leminnkainen" 
klubo krepšininkės sužaidė 
moterų Europos taurės (Euro 
Cup) krepšinio varžybų, kurių 
vienuolikoje grupių kovoja 40 
komandų, keturių klubų e 
grupės ketvirtojo rato rungty
nes. Klaipėdietės išvykoje dvi
kovą su Slovakijos "Ružom
berok" MBK komanda pralai
mėjo rezultatu 59:80 ir patyrė 
trečiąją nesėkmę sezone. 

• Lietuvos policijos krep
šinio rinktinei nepavyko ap
ginti prieš ketverius metus iš
kovoto Europos čempionų ti
tulo. Senojo žemyno pirmeny
bių baigmėje lietuviai kovėsi 
su pralaimėjimų dar nepaty
rusia Graikijos komanda ir 
pralaimėj o varžovams rezul
tatu 69:87. 

• Tarptautinėse šaudymo 
varžybose Bialystok (Lenkijo
je) Karolis Girulis Lietuvos 
olimpinės rinktinės kandida
tas ir programos "Londonas 
2012" narys, bei J ekaterina 

Ždanova savo rungtyse buvo 
stipriausi. Tomas Simokaitis 
ir Gudijos atstovas Jevgenijus 
Korzunas surinko vienodai 
taškų ir pasidalino 3-4 vietas. 

•Austrijoje vykusių 24-
ųjų Europos "šotokan karatė" 
pirmenybių bronvzos medalį 
pelnė Remigijus Sadas, indi
vidualioje "kumitė" rungtyje 
iškovojęs keturias pergales. 
Arti čempionato apdovano
jimų buvo ir Lietuvosv vyrų 
"kumitė" komanda (R. Sadas, 
K. Čiutra, L. Andronavičius, 
T. Žilinskas ir M. Ratkevi
čius ). Sėkmingai įveikę atran
kos ratą, kuriame 5:0 įveikė 
škotus, rungtynėse dėl vietos 
pusiaubaigmėje lietuviai pra
laimėjo varžybų šeiminin
kams. Po dramatiškos kovos, 
esant rezultatui 2,5:2,5, aust
rams pergalę lėmė daugiau 
atliktų "ippon" technikos veiks
mų. Lietuvos vyrų "kumitė" 
rinktinė tenkinosi penktąja 
vieta. 

• "Pirmas! Pirmas!" -
džiaugsmingai šūkavo Vid
mantas Urbonas, vos spėjęs 
išbristi iš Titikaka ežero. Ta
čiau prieš 17 metų tuos pačius 
žodžius galėjo ištarti Ameri
kos plaukikė Lynne Cox. 51-
erių metų V. Urbonas skelbė
si pirmasis pasaulyje įveikęs 4 
km virš jūros lygio esantį di
džiausią Pietų Amerikos eže
rą Titikaka, - rašo dienraštis 
"Lietuvos rytas". 

• Rygoje vyko Latvijos 
automobilių lenktynių čem
pionato prizininkų apdovano
jimai. Jų metu pagerbti buvo 
ir Lietuvos lenktynininkai -
daugkartiniai Lietuvos lenk
tynių čempionai Rokas Lipei
kis ir Renatas Vaitkevičius, 
kurie laimėjo Latvijos pirme
nybių nugalėtojų taurę galin
giausioje automobilių "A+" 
klasėje. VP 

------· 1111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE „ _____ 111 111 1111111111111111 

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 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia jūsų 
apsilankymo. Skaitytojai kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com 

-----====il SKAUTU VEIKLA 

• 2009 m. lapkričio 29 d.lrisikėlimo para
pijos salėje buvo suruoštos "Satrijos" ir "Ram
byno" tuntų tradicinės skautų Kūčios. Susirin
ko per 250 skautų ir svečių. Prie žibančios eg
lutės ir žvakutėmis papuoštų stalų susirinku
sius pasveikino tuntininkai: ps. Indrė Paškaus
kienė ir ps. Alvydas Saplys. Programą ir bend
ras kalėdines giesmes vedė prityrusios skautės 
ir skautai. Mažieji ir didieji skautai-ės džiugi
no visus savo sukurtais pasirodymais ir giesmė-

• 
PADEKA 

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie 
"Ruduo Romuvoje" vajaus pokylio, kuris 
įvyko 2009 m. spalio 17, šeštadienį, Prisikėli
mo parapijos patalpose. 

Salė buvo nepaprastai gražiai papuošta 
Silvijos Saplienės, Ritos Birgiolienės, Aldo
nos Sergautienės ir Audros Rusinaitės. Va
karo programai vadovavo Marius Rusipas. 
Meninę programą atliko duetas Daina Sim
kutė ir Myron Douglas ir "Sutartinė", vado
vaujama Nijolės Benotienės. Po 20 metų 
"Sutartinė" vėl pradžiugino visus su stovykli
nėm dainom. "Sutartinės" dalyviai: Dana 
Pargauskaitė-Biskienė, Zita Gurklytė-Nau
sėdienė, Daina Gurklytė-Valadkienė, Audra 
Puzerytė-Viskantienė, Paulius Sukauskas, 
Gintaras Karasiejus ir Aras Nausėdas. 

Ypatingas ačiū visiems aukotojams, pa
rėmusiems "Romuvos" stovyklavietės val
gyklos ir virtuvės atstatymo vajų. Aukojo: 
$10,000 - Prisikėlimo kredito kooperatyvas; 
$5,000- dr. R. ir S. Sapliai; $2,000- dr. E. ir 
R. Birgiolai, A. Pacevičius (PACE Law 

mis. Buvo rodoma ir aiškinama Kūčioms stalo 
paruošimas ir tradicijos. Prisikėlimo parapijos 
klebonui s. Augustinui Simanavičiui, OFM, 
sukalbėjus palaiminimo maldą, visi dalinosi 
plotkelėmis (kalėdaičiais), vienas kitą sveikin
dami su šv. Kalėdom. Vaišinomės Kūčių val
giais, kuriuos paruošė skautų tėvų komitetas, 
kuriam vadovauja ps. D. Biskienė. Mažieji su
laukė Kalėdų senelio. Kiekvienas išsinešėm Kalė
dų nuotaiką, tą brangią dovaną į savo namus. PS 

Pirm); $1,000 - K. Asevičius, A. Keršys a.a. 
D. Keršienės atminimui, R.L. Kuliavai, Lie
tuvių skautų sąjunga (GĄVM), N.N., A.R. 
Sapliai, G.E. Šernai, V.A. Simkai; $500 - dr. 
J. Yčas, P.R. Kurai, A. Mačiulis, M.l. Sun
gailos; $300 - A.L. Kaminskai; $200 - V. 
Paulionis, L.A. Sapliai, R. Saulėnas ir F. 
Aiello, R.G. Šimkai; $100-A. Abromaitytė, 
B. Abromaitienė, E. Bersėnienė, Z. Bersė
naitė-Cers, K. Garbaliauskaitė, V.T. Liačai, 
E. N amikienė, A. Pleinytė, M.K. Poškai, V. 
A. Puodžiūnai, A. Slapšys, l. Turūtienė, kun. 
A. ir R. Žilinskai; $50 - A. Pietrantonio, 
"Šatrijos" tuntas, V. Šemaitė-Macdonald, A. 
Skilandžiūnienė; $40-D. Kalendraitė; $20-
K. Yčaitė, P. Stauskas. 

Nuoširdžiai dėkojame loterijos laimikių 
aukotojams: A. Biskevičienei, A.L. Kamins
kams, G. Kuzmienei, L. Nakrošienei, E. Na
mikienei, l. Pečiulienei, E. Simonavičienei, 
G. Tarvydienei, "Ontario Federation of Ang
lers and Hunters" ir LCBO. Nuoširdus ačiū 
B. Stanulienei ir jos padėjėjoms už skanų va
karienės paruošimą ir J.T. Goriams už pyra
gaičių paruošimą ir auką. 

Asta ir Viktoras Šimkai, pokylio rengėjai 

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

~W~V.:~~ 

l:>E:NTAL CARE: 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK R:D., TORONTO ON 

{prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 

LAIDOTUVIŲ NIAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

G RIAU l PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar j namus 416-231-4937 

• 
1'EDOS S1'EC/ltLISTltS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... K L O SKAUSMAI 

... PĖDO KA SMAJ 

... PTR TŲ DEFORMACLIO 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI USIRGIMAI 

... [AUGĘ AGAI 

,._ VIETI Ė EJAUTRA IR 

CHlRURGIN!S GYDYMA 

... S !ORŲ P DŲ PR! _ŽIŪRA 

+ VAlKŲ EIS OS 

NESKLA DUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EIS O UTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
1 A'i..»!.:nrn TAJSYMAS ORTOPEDINLAlS 

l DĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 
L..==--___J PLANlNJUS DRAUDIMU 

+ ' TERlLŪ ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRIIMAME: 
352 WI LSO ST.E., NCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Sugrįžę iš Kongreso, kokiu būdu 
jūs žadate perduoti Kanados 
lietuvių jaunimui tai, ką jūs 

išmokote ir patyrėte per Kongresą? 
When l come back, l in

tend to give a big push to find 
a group of younger people 
who would be interested in 
reviving the Lithuanian youth 
community in the French part 
of Canada. l can already say 
that this will be hard, but l 
think it's mandatory, not only 
for Montreal's sake, or for 
Canada's but mostly for the 
rest of the World's. Montreal 
was once, one of the most Li
thuanian immigrants popu
lated, l wish l could make it 
stiek. l want to find some 
youngsters who will not let it 
die, some people who will 
keep attending to the Cong
resses and keep investing 
their time in the Canadian 
Youth Community by going 
to the suvažiavimai for exam
ple. Sofia Bulotaitė 

*** 
Per praėjusius kelerius 

metus, baigus gimnaziją, kai 
įstojau į universitetą, turėjau 
pašvęsti daug laiko studijoms, 
vasaros seminarams ir t.t. Da
lyvavimas nuolatinėje lietu
viškos visuomenės veikloj e 
pasidarė sunkesnis ir tekdavo 
jungtis tik retkartiniu būdu. 
Sugrįžus iš šio Kongreso bus 
gera proga vėl nuolatiniau įsi
jungti į lietuvišką bendruo
menę ir KLJS ribose vykdyti 
Kongreso nutarimus. Lietuvių 
bendruomenė man yra svarbi 
ir lietuviška veikla yra būtina. 
Man yra svarbu toliau tęsti 
lietuvių vertybių perdavimą 
prisidedant prie organizaci
nės lietuviškos veiklos, kad 
mano draugai, pažįstami, jau
nesni už mane, pagaliau mano 
vaikai ir vaikaičiai galėtų išgy
venti savo lietuvybę, kaip ir aš 
turėjau progos tai padaryti. 

Darius Kuras 
*** 

Sugrįžęs iš Kongreso, ža
du toliau dirbti Kanados lietu
vių jaunimo sąjungoje (KLJS) 
ir Kanados lietuvių bendruo
menėje (KLB). Šie du organai 
kartu atsakingi Kanados lietu
vių reikalais. Noriu sugrįžti iš 

Pietų Amerikos būti pasiruo
šęs ko daugiau savo KLJS ir 
KLB atsakomybes atlikti. Aš 
dabar dirbu Kanados aukš
čiausiuose lietuvių organuose, 
ir būdamas Kongrese ir žino
damas, kaip Kanada yrama
toma pasaulyje, žinosiu, kaip 
tikrai reikia kartu su pasaulio 
lietuviais dirbti, visas savo 
mintis norėsiu pristatyti šiom 
organizacijom. Dirbant pa
čiuose aukščiausiuose lietuvių 
veiklos organuose, galima ko 
daugiau mūsų bendruomenei 
padėti, ir taip aš pats norėčiau 
padaryti. 

Tomas Kuras 
*** 

lf chosen to participate in 
K13, l know l will learn and 
experience many great things. 
As a member of Lietuvių skau
tai, Gyva taras, HLJS and 
KLJS, l feel that l will have 
many great opportunities to 
talk to other Lithuanian 
Youth about what l experien
ce. It is very important for the 
youth to be knowledgeable 
about what is happening 
around the world and if given 
the chance, l will transfer this 
information to others, whe
ther through meetings, dis
cussions, newsletters, emails 
or in person! Obviously l will 
continue to be active and par
ticipate in Lithuanian activi
ties for many years, and en
couraging people to become 
just as enthusiastic about Li
thuania and its culture as l am. 

Margot Lattanzi 
*** 

l feel that regardless of 
the setting in which l transmit 
what l learned and experi
enced from congress, there 
will be an underlying message 
that l would want to convey 
to the Lithuanian youth. l 
believe that broadly taken, 
the main thing l would gather 
from congress would be the 
importance of participating 
and getting involved with 
things that are relevant to the 
youth. It is important for all 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax : (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. gruodžio 9 ir 23 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. gruodžio 9 ir 23 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

coupon is valid only at 'Margutis-Pysanka" head o 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Toronto Maironio mokykloje muzikos mokytoja Julija Krikščiūnaitnė ruošia mokinių chorą 
2010 Dainų šventei. Akompanuoja Diana Balsienė-Calderon Ntr. P. Sukausko 

Lithuanian youth to be en
gaged and interested in their 
culture, and when possible, 
we should always try to en
courage one another to re
main actively involved, and 
motivate others to become 
more involved. Groups such 
as HLJS, KLJS, and even the 
scouts organization, are all 
designed to benefit the youth 
- the more involved the youth 
are in voicing their opinions 
and getting actively involved 
with these groups, the better 
the groups can tailor their 
work to keep the youth inter
ested and engaged. The indi
viduals who attend congress 
can serve as role models for 
the youth of how important 
and fun it is to stay involved! 

Cleo Sanmartin 
*** 

Pirmiausia sugrįžus į Ka
nadą tikiuos, kad turėdama 
daugiau žinių galėsiu suvie
nyti lietuvių jaunimą Western 
universitete, Londone. Idea
liai aš noriu atgaivinti lietuvių 
studentų klubą, norėčiau, kad 
nariai reguliariai susirinktų 
per mokslo metus pabendrau
ti vieni su kitais. Manau, taip 
pat labai svarbu susivienyti su 
Londono miesto lietuviais, 
kad mes galėtume būti kuo 
daugiau veiklūs. Aš norėčiau 

sudaryti veiklią Londono lie
tuvių jaunimo sąjungą. Tuoj 
pačiu metu, svarbu palaikyti 
stiprų ryšį su KLJS ir kitais 
jaunimo sąjungos skyriais. Aš 
tikiuosi, kad dalyvavimas 
Kongrese man padės įvykdyti 
viską ką aš noriu pasiekti. No
riu tęsti lietuvišką veiklą tikė
damasi būti Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos krašto val
dybos nare. Dalyvavimas 
Kongrese mane paruoš prisi
dėti prie Kanados lietuvių or
ganizacijų veiklos. Mokėdama 
lietuviškai kalbėti ir rašyti ga
lėsiu lengviau palaikyti ryšius 
su vyresniąja karta įvairiose 
lietuviškose organizacijose. 
Man ypatingai įdomu įtraukti 
naujai atvykusįjaunimą iš Lie
tuvos, kurie galėtų prisidėti 
su savo stipria lietuvių kalba 
ir atnešti naujos energijos į 
mūsų bendruomenę. 

Renata Simonavičiūtė 
*** 

When l return from Kong
resas, l intend on being more 
involved with the Canadian 
Lithuanian community when
ever possible. l will share with 
the Lithuanian youth all of 
my experiences and explain 
what Kongresas is all about 
and encourage them to be 
involved now and continue to 
be involved in the future. l 

would encourage them to pro
mote the Lithuanian culture 
not only in the Lithuanian 
community, but in their every
day lives. It is up to the pres
ent generation to pass on and 
encourage the proceeding ge
neration in order to keep the 
Lithuanian community alive. 

Gintas Dirse 
*** 

Sugrįžus iš Kongreso, aš 
tikiuosi toliau dirbti Hamilto
no lietuvių jaunimo sąjungoje. 
Aš esu tikra, kad per Kong
resą gausiu naujų idėjų, kaip 
pritraukti jaunimą prie lietu
viškos veiklos. Tai įvykdyti 
būsiu pasiruošusi vėl kandi
datuoti į Hamiltono sąjungos 
valdybą. Renata Valaitytė 

*** 
Sugrįžęs iš PLJS Kongre

so norėčiau pasidalinti savo 
mintimis ir patirtimis Guelfo 
universiteto lietuvių studentų 
klubo nariais. Norėčiau irgi 
aktyviai prisidėti prie KLJS 
veiklos. Tikiuosi, kad ką iš
moksiu per PLJS Kongresą, 
bus naudinga pagerinti lietu
vių veiklai čia, Kanadoje. Bū
damas vadovas "Kretingos" 
stovykloje įskiepysiu svar
bumą lietuvybės bei lietuvių 
kalbos jaunimo gyvenimuose. 

Algimantas Puteris 
(Bus daugiau) 

Jaunimo choras "Gintarėliai", vad. muz. Deimantės Grigutienės, prieš Dainų šventės eiseną į 
Vingio parką Ntr. A. Grigučio 
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AtA 
ONUTEI SKREBUNIENEI 

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame sūnų 

ALGĮ, krikšto sūnų VYTAUTĄ, sesutę BRONĘ 

VOLERTIENĘ su šeima ir visus artimuosius bei 

draugus. Kartu liūdime. 
Stella ir Juozas Miškiniai 

AtA 
JUOZUI RICKUI 

mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ZOSEI, jo sesutei 
ALINAI ir visiems giminėms bei artimiesiems -

Hamiltono lietuvių pensininkų 

klubas '~las" 

AtA 
JUOZUI RICKUI 

mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ZOSEI RIC

KIENEI, dukrelei VAIDAI, sūnui JONUI bei jų 

šeimoms ir drauge liūdime -

Danutė ir Pranas Juškevičiaį 
Antanas Laugalys, 

Liuda ir Jurgis Stungevičiai 

l METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
LIUDA

KEVĖŽAITĖ

PAULAUSKIENĖ 
2008 m. gruodžio 11 d. 

.-·- ·· --... ~" - ·'· . „ -· „ ,,,„ .„ , 
.;-, t • • • „„ ·~· Įl „ ". 

mirė mūsų brangi Mama, kuri · · · ·· „ 
mus išmokė vertinti muziką, humorą, meną ir 
gamtą. Jos palikimas yra neįkainojamas. Ją neapsa
komai mylime ir jos ilgimės. 

ŠEIMA 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"A..L LEPA..~E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

Iš kairės: Labdaros fondo lėšų telkimo kopirm. Angelė Abromaitytė, Giedra Paulionienė, 
Labdaros fondo pirm. Leonas Radzevičius priima $15,000 auką iš Kanados lietuvių fondo tary
bos ir valdybos pirmininkų Kazimiero Deksnio ir Algio Nausėdo Ntr. D. Puterienės 

Nusikaltimai ir 
pavadinimai 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Kyla mintis, kad pagal 
"žmogaus teisės" fiziologiją, 
Hitleris, Stalinas ir Mao yra 
ne masiniai žudikai, o tik "įta
riamieji". Hitleris bent yra di
džiulės daugumos pasmerk
tas. Thčiau Mao su Stalinu net 
tinkamo pasmerkimo nėra su
laukę. Thčiau - kur jų teismo 
sprendimai? Jei kur kas nors 
juos teisė po jų mirties - teis
mas buvo neteisėtas. Jie nega
lėjo pasirinkti gynėjų - advo
katų. Nebuvo advokatų, ku
rie būtų tardę liudininkus. 

Matėme, kaip jau ne kar
tą "demokratijos" miglos prie
dangoje į "žmogaus teisių" 
stokojančias, dažniausiai kari
nės diktatūros valstybes, įsi
laužia totalitarinės komunis
tinės ar islaminės tironijos. 
Tuko man stebėti tai vykstant 
(jau senokai) pirmiausia Ku
boje ir Konge, o vėliau Irane. 
Su globalistų kontroliuojamos 
didžiosios žiniasklaidos pagal
ba sumaišomos žmonių galvos 
ir staiga, vietoje Batistas 
(Kuboje) sėdi Fidei Castro, o 
vietoje Šacho Palevio -
Ajatolos berniukas Irane. Ką 
tik matėme CNN žiniose išsi
gandusius "ekspertus", dejuo
jančius, kad Pakistane gene
rolai griebia valdžią. Thi, žino
ma, gali sumaišyti bent jau 
globalistų planus: pastatyti 
pasaulį prieš atomine bomba 
ginkluotus talibanus, kurie 
dabar tik paprastais sprog
menimis turgavietėse žudo 
moteris ir vaikus bei sprogdi
na mergaičių mokyklas Afga
nistane. Thda ateitų totalitari
nės pasaulinės valdžios "gel
bėtojai". 

Thd varykime "demokra
tiją" iš Lietuvos politinių dis
kusijų. Reikalaukime, kad po
litikai, politologai ir "rašto ži
novai" grąžintų į lietuvių kal
bą aiškius, nors kai kam ne
mielus, žodžius, kaip laisvė, 
savivalda, laisvi rinkimai, res
publika. Bus daug lengviau 
susikalbėti, bent jau tiems, ku
rie norime susikalbėti - Tė
vynės labui. 

(~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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9/\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus JfistĮ sutelklas 5.03 min dol. Fondo 
pagrindinis kapi1alas davė 3.42 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlai/...y mui Kanadoje, huma11ita1i11ei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvią studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 10 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. 

~< E S '''\ l ~l J.\ S 
ART STUD•O 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ITH MONUMENT CO. L 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus . 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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



m 
EIDAINU 
ŠVENTĖ 

TO RONTO 2010 

DAINA A Š GYVENU! 

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 įspūdžius ir 
parems lietuvišką kultūrinį 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 MIKUTAv1e1AUS KONCERTAS/POBŪVIS 
INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD. 

įėjimas bilietai @ $ 45.00 = 

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

TORONTO AIRPORT MARRIOlT HOTEL, 901 DIXON RD. 

$ __ _ 

įėjimas bilietai @ $ 10.00 = 

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

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

$ __ _ 

vakarienė ir ~okiai bilietai @ $100.00 = 
$ __ _ 

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

Siunčiu už bilietus iš viso: = 
Prašome &kį l "money order" rašyti: 

IX UetuvilĮ dainų šventė 
Si11sti: Bilietai, IX DainlĮ šventė, 
l Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A SGl 

Pridedu auką: 

IŠVISO: 

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIS VERTINAMAS VIENODAI 

$ __ _ 

= 
$ __ _ 

= 
$ __ _ 

Vardas, pavardė--------------------

Gatvės adresas--------------------
Miestas ---------Provincija/valstija _____ _ 

Pašto kodas 

El. paštas 

_________ Telefonas 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre 
(Toronto Airport Marriott Hotel) 

D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

Lietuvos Vaikų dienos centrams aukojo: $2,000 - N.N.; $1,000 -Anapilio moterų būrelis; 
$200 - N. Liačienė, M. Zubrickienė; $100 - V. Baliūnienė, B. Galinienė, V. Kazlauskas, l. Ja

UJ kimavičiūtė; $50- l. Nacevičienė; $30- O. Dementavičienė; $20- N. Ankus, R. Pike, l. Ky-
0 mantienė, A. Augaitienė; $10 - G.l. Ross, A. Gaidelienė. Lietuvos "Caritas" federacijai remti 

komitetas Turonte nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams. VB 
~ A.a. Irenos Baltakienės atminimui "Kovai su vėžiu" sergantiems vaikams Lietuvoje auko-

jo: $300 - A Baltakys; $200 - L. Baltakys; $50 - A. Ledas, A Volungienė, A Volungė; $40 -
:::> P. Dalinda, A.J. Morkūnas; $30 - V. Stanionis; $20- l. Vadauskienė, R. Bumbulis-Domfeld, 
e( E . Simonavičienė, A. Jucevičienė, l. Paškauskienė, R. V. White, A. Masionis, E. 'Ilibinevičius, 

B. Kasperavičius, T. Pajaujis, T. Turvydas, K Žutautas; $10 - P.G. Stauskas, RA. Čygas; $5 -
R.R. Melkis. Aukas surinko: BK, A.l, MP 

ROYAL 
R ES ID ENCE 

Saugus ir prasmingas gyvenimas senjorams Lietuvoje ! 

• Parduodami arba nuomojami apartamentai • Slauga 
• Gyvenimas bendruomenėje • Medicininė reabilitacija 

Kara liškoji rezide ncija, Pakalnės g. 3, Biršto nas, t e l. +370 686 77373 
www. kara liskojirezide ncija. It 
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~ą~~~~s>~s 
KALĖDINĖS MUZIKOS IR MALDOS VAKARAS 

!VYKS 

GRUOD210 13 D. 4 VAL. PO PIETŲ 

MALONIAI KVI EČIAME DALYVAUTI 

AUKOJO TĖVI KĖS ZIBURIAMS 

Vietoj kalėdinių sveikini
mų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviškės 
žiburiams: $100 - Antanas 
Bumbulis, Vida ir Robert Whi
te, Rima, Hannah ir Mark 
Dornfeld; $60 - Gražina ir Ha
ris Lapai; $50 - Indrė ir Rai
mundas Paškauskai su šeima, 
Jonas, Aldona, Dalia Vaškevi
čiai, Minesing, ON, Juozas Pet
ronis ir šeima, Linas, Vitas ir 
Algis Baltakiai, Eugenijus ir 
Regina J asinskai, Dundas, ON; 
$40 - Irena ir Viktoras Prišče
pionkos, Ottawa, ON; $35 - R. 
Pleinienė; $30 - Stella ir Juozas 
Miškiniai, Niagara Falls, ON, 
Aldona Kutkienė, Welland, 
ON, Zuzana ir Petras Jonikai, 
Stasė ir Jonas Naruševičiai, Ca
rignan, QC, Stasys Valickis, 
Collingwood, ON, Nelė ir Jo
nas Budriai, Aldona Žalnieriū
nienė, Tuklė Kareckienė ir sū
nūs Jonas ir Stasys, Hamilton, 
ON, M. Jokubaitienė, M.V. 
Kryžanauskų šeima, Colling
wood, ON, Vytautas Montvilas, 
P.N. Puidokai; $25 - Natas ir 
Kristina Baltrukoniai, Mont
real, QC, Nijolė Šimkienė ir 
sūnūs, Vytautas Birštonas, Bro
nė Žiobienė, Jūratė ir Mark 

Ignatavičiai, Wasaga Beach, 
ON, Danutė Staškevičienė, 
Verdun, QC, A. Kanapka, Wa
saga Beach, ON, Aldona ir Me
čys Empakeriai; $20- G.A. Tur
vydai, Albina Augaitienė ir šei
ma, Marta Radžiūnienė, Adelė 
Ledienė, Monika Povilaitienė, 
Julija ir Romanas Vaitkevičiai, 
Ignas Genys, Sault Ste Marie, 
ON; $15 - Vincas Kolyčius, 
Anastazija Gaidelienė ir dukra 
Birutė; $10 - Onutė Dirman
tienė; $5 - Elena Vyšniaus
kienė, Dutton, ON. 

A.a. Teklės Sekonienės at
minimui jos vyras Adolfas Tė
viškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Irenos Baltakienės at
minimui pagerbti sūnūs Linas, 
Vitas ir Algis Baltakiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

A.a. Juozui Rickui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami jo žmo
ną Zosę ir visą šeimą, seserį 
Aliną Žilvytienę ir jos šeimą, 
Danutė ir Motiejus J onikai Tė
viškės žiburiams aukojo $75. 

A.a. Stasio Matulionio 3 
metų mirties prisiminimui 
gruodžio 16 d. Aldona Fali
kauskienė ir Cathrine Beau
dette Tėviškės žiburiams aukojo 
po $25. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, a tsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mall, 6th Floor, 'foronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawtirm.com El.p<L~tru.: lawycrs@'pacclawflrro.com 

ORTODONTAS 
(Or thodontis t) 

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

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

416 769-2526 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~~~-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshorc Road E. 104-3945 Doug Leaven Blvd. 

-- Mississauga, ON L.5G 1E5 Mi i a uga, ON L.5N OAS 
._.... _ ___, www.watcrsidcdental.ca www.9thlincdcntal.ca 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.XII.8 Nr. 49-50 

'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius gruodžio 
6 d. atšventė savo metinę šven
tę ir iškilmingai su vėliava dalyva
vo 11 v.r. Mišiose. Po Mišių Ana
pilio parodų salėje buvo vaišės. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 12 ir 13 dienomis. Susi
kaupimus ves kun. dr. Kęstutis 
Kėvalas, Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos fakul
teto prodekanas ir Kauno kunigų 
seminarijos studijų dekanas. 
Lietuvos kankinių šventovėje -
gruodžio 12, šeštad., 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio au
tobusėlis tą dieną maldininkus 
paims nuo "Vilniaus rūmų" 
10.15 v.r. ir parveš atgal popa
maldų); gruodžio 13, sekmad. -
pamokslai sekmadieninių Mi
šių metu. Išpažinčių bus klau
soma abi dienas prieš jr popa
maldų. Delbi miesto Sv. Kazi
miero šventovėje susikaupimas 
bus gruodžio 12, šeštad., 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
susikaupimas bus gruodžio 13, 
sekmad., 2 v. p.p. Išpažinčių 
bus klausoma prieš Mišias. 

• Wasaga Beach LB apylin
kė ruošia tradicines Kūčias Ge
rojo Ganytojo patalpose gruo
džio 19, šeštadienį. To savaitga
lio sekmadieninės Mišios irgi 
bus šeštadienį, 2 v.p.p., o Kū
čios - 3 v.p.p. Kūčių bilietas as
meniui $10. Bilietus galima už
sisakyti sekmadieniais po Mišių 
kavinėje arba pas Rūtą Poš
kienę tel. 705 429-0790. 

• Prašome visas parapijos 
tarybos sekcijas sušaukti savo 
posėdžius ir paruošti savo pra
nešimus metiniam parapijos su
sirinkimui. 

• 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 mokyklinio 
amžiaus vaikučiams "Pučia vė
jas" garsaplokštę (CD), "Daina
vos" vyrų vieneto garsaplokštę 
(CD) "Šešiese", naujų kalėdi
nių sveikinimo atvirukų ir Kū
čių plotkelių. Primenama, kad 
vyksta ir knygų bei muzikos 
juostelių išpardavimas. 

• 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 prašome 
skambinti vakarais Janinai 905 
848-5236 arba Zitai 905 916-1200. 

• Minint šešiasdešimtąsias 
visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos metines, visi skatinami 
pasirašyti žmogaus gyvybę ir 
šeimą palaikančius teiginius, 
surenkant bent milijoną parašų. 
Tai galima padaryti ryšiatinklyje 
atsidarius tinklalapį www.c
fam.org/campaigns/lid.20/defa 
ult.asp. 

• Mišios gruodžio 13, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Oną Bro
kaitienę (LXXIX metinės); 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje gruodžio 
13, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Sta
sę Jasiulytę; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje gruodžio 12, šeš
tad., 3 v.p.p. už parapiją. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

•Sekmadienį per 10.45 v.r. 
Mišias giedojo pą.rapijos "Ret
kartinis" choras. Sį sekmadienį 
vyks bendras giedojimas pagal 
nurodymus ant naujai įsigytų 
giesmių lentų. 

• KLKM draugijos parapi
jos skyriaus moterų metinė 
šventė su pietumis, kun. Juliaus 
Sasnausko, OFM, kalba ir me
nine programa, kurią atliko 
grojantis instrumentais ir dai
nuojantis parapijos jaunimas, 
praėjo sėkmingai. 

• Prieškalėdinis parapijos 
susikaupimas vyks gruodžio 18-
20 d.d. Jį ves kun. Kęstutis Kė
valas, Kauno kunigų seminari
jos studijų dekanas ir VD uni
versiteto teologijos fakulteto 
dėstytojas. Susikaupimo pra
džia ketvirtadienį, 7 v.v., penk
tadienį 10 v.r. ir 7 v.v., šeštadienį 
10 v.r. ir 4 v.p.p., o sekmadienį 
per visas Mišias įprasta tvarka. 

• Sekmadienį, gruodžio 13, 
4 v.p.p. vyks "Volungės" ir para
pijos jaunimo choro kalėdinės 
muzikos ir susikaupimo kon
certas. Visi kviečiami jame da
lyvauti. Tai jau 24-tasis toks 
koncertas, tapęs tradicija, kurią 
chorai nori palaikyti. 

• Pakrikštyta Gabrielė Lau
ra, Audros (Puzerytės) ir And
riaus Viskantų dukrelė. 

• Šeštadienį, gruodžio 12, 
santuoką ruošiasi priimti Jūra 
R. Sondaitė su Matthew J. Bucek. 

• Parapijiečiai yra kviečia
mi pasiimti 2010 metų parapi
jos aukų vokelius, kurie yra iš
dėstyti alfabetine tvarka para
pijos šventovės prieangyje. Jei 
kas vokų nerastų ar norėtų nau
jų įsigyti, prašomi kreiptis į pa
rapijos raštinę. Aukojantiems 
per bankus vokai nereikalingi. 

• Prieškalėdinis parapijos 
tarybos ir visų jos sekcijų koop
tuotų ir rinktų darbuotojų susi
rinkimas ir pobūvis vyks gruodžio 
14 d., 7:30 v.v. parapijos kavinėje. 

• Rudeniniame vartotų dra
bužių bei daiktų išpardavime 
talkino daugiau kaip 200 asme
nų. Tai didelis skaičius darbuo
tojų, kurių dėka ir visų, kurie 
prisidėjo daiktais, buvo padary
ta $23,989 pelno. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 13: 8 v.r. už Sodaičių, Su
kauskų ir Miniotų šeimų miru
sius; 9 v.r. už a.a. Juozą Mačiulį; 
10.45 v.r. už a.a. Leokadiją Ne
vulienę, už a.a. dr. Petrą Luko
ševičių ir už a.a. Liudą Paulaus
kienę - l met.; 12.15 v.d. už gy
vus ir mirusius parapijiečius. 

"Paramos" kredito koop. 
darbo valandos švenčių dieno
mis: gruodžio 24, ketvirtad. - 9 
v.r.-2 v. p.p.; gruodžio 25, penk. 
- uždaryta; gruodžio 26, šeštad. 
- uždaryta; gruodžio 28, pirmad. 
- uždaryta; gruodžio 29, antrad. 
- 9 v.r.-3.30 v.p.p.; gruodžio 30, 
trečiad. - 9 v.r.-3.30 v.p.p.; gruo
džio 31, ketvirtad. -9v.r.-2 v.p.p.; 
sausio l, penktad. - uždaryta. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu Toronte: gruodžio 
24- 9 v.r.-1 v.p.p.; gruodžio 25, 
26, 27, 28 d.d. -uždaryta; gruo
džio 31 - 9 v.r.-1 v.p.p.; sausio 
l d. - uždaryta. Skyrius Anapi
lyje: gruodžio 24 d. - 9 v.r.-1 v. 
p.p.; gruodžio 27 d. - uždaryta; 
gruodžio 31 d. - 9 v.r.- l v.p.p. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Gruodžio 12, šeštadienį, 
12.30 v.p.p. bus vaikų pamaldų 
generalinė repeticija. 

• III Advento sekmadienį 
- vaikų Kalėdų pamaldos 12.30 
v.p.p., po kurių vyks Moterų 
draugijos remiama Kalėdų eg
lutė ir vaišės. 

• Antradienį, gruodžio 15, 
11 v.r. Kalėdų pamaldos "Lab
daros" slaugos namuose. 

• Trečiadienį, gruodžio 16, 
7.30 v.v. tradicinis kalėdinis ta
rybos posėdis įvyks Žilinskų 
namuose. 

• Kūčių pamaldos su Šv. 
Komunija - gruodžio 24 d., 5 v. 
p.p.; Kalėdų dieną pamaldų ne
bus. Paskutinės pamaldos šie
met vyks gruodžio 27 d., 11.15 v.r. 

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas numatytas sek
madienį, vasario 28, po pamal
dų Lietuvių Namų patalpose. 

• Prisimindama a.a. Jurgį 
Povilaitį, žmona Julija su šeima 
parapijai paaukojo $3,000. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - gruodžio 7 d., 7 v.v. 
LN posėdžių kambaryje. 

• Gruodžio 13 d., 2 v.p.p. 
Kalėdų senelio sutikimas "Zie
mos pasaka". Žaidimai, 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. 

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

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• Atidarytas Lietuvių Na
mų internetinis tinklalapis lie
tuvių kalba: www.torontolietuv 
iunamai.com, anglų kalba: 
www .lithuanianbanquethalls.ca 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Visuotinis metinis tėvų 
susirinkimas įvyko mokykloje, 
gruodžio 5 d. Tą dieną prel. 
Edis Putrimas ir kun. V. Staš
kevičius sukalbėjo maldą prieš 
pamokas, apėjo klases, išdalin
dami kalėdines plotkeles. Mo
kytojai bei tėvai, dalyvavę tėvų 
susirinkime, pasidalino plotke
lėmis per pertrauką mokytojų 
kambaryje. 

• Dainininkas Virgis Sta
kėnas, lydimas Mindaugo Gab
rio, koncertavo mokykloje taip 
pat gruodžio 5 d., palinksmin
damas mokinius savo "count
ry" muzika. 

• Mūsų Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 12 d., 10 v.r., 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Mokiniai turėtų atvykti 9.30 v.r., 
apsirengę šventiniais drabužiais. 
Bus mokinių pasirodymai, at
vyks Kalėdų senelis, yra rengia
ma loterija ir vaišės. Gal kas 
norėtų paaukoti laimikių loteri
jai? Siuo reikalu prašome 
kreiptis į Dalią Ažubalienę, tel. 
416 766-7040 arba el.paštu: 
dalia.azubalis@gmail.com. 

• Šiais metais rinksime au
kas Kauno arkivyskupijoje vei
kiantiems Vaikų dienos centrams. 

• Gruodžio 19 ir 26 d.d. bei 
2010 m. sausio 2 d. pamok9 ne
bus. Sugrįšime sausio 9 d. Zivilė 

l 

rĮ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus metinė šventė įvyko 
gruodžio 6, sekmadienį, Aušros Vartų parapijoje. 11 val. Mišias 
už gyvas ir mirusias nares atnašavo klebonas kun. P. Mališka. 
Skaitinius skaitė J. Adamonienė ir D. Staškevičienė. Gražiai 
giedojo parapijos choras, vadovaujamas muz. C. Favrecci, Mi
šias užbaigęs giesme Marija, Marija. Po Mišių klebonijoje susi
rinkusius pasveikino pirm. D. Staškevičienė. Už mirusias nares 
buvo sukalbėtaAmžiną atilsį ir pasimelsta už sergančias G. Ru
dinskienę ir R. Brikienę. Apie savo misijų darbą per 20 metų 
Brazilijoje, Topoata mieste, Gergipe valstijoje, kur jis aptarnavo 
15,000 parapijiečių, labai įdomiai ir sklandžiai kalbėjo kun. P. 
Mališka. Nušvietė Brazilijos istoriją nuo koloJ!izavimo, imperi
jos, valdžios kaitą iki dabartinės respublikos. Zmonių rasių mi
šinys lab~i įdomus: baltųjų, indėnų, juodosios rasės ir arabų 
mišinys. Zmonės draugiški, bet labai didelis skirtumas tarp tur
tingų ir vargšų. Bandoma vykdyti žemės reforma, bet yra įvai
rių sunkumų. Buvo klausimų, į kuriuos kunigas išsamiai atsaki
nėjo. Palaiminus stalą, visi vaišinosi įvairiais patiekalais, dali
nosi įspūdžiais ir nuomonėmis. Vyko maža loterija. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Kūčių vakare Bernelių Mišios - 10 v.v. Prieš šv. Mišias -

9.45 v.v. kalėdinių giesmių koncertas. Klebonas ir parapijos ko
mitetas kviečia visus po pamaldų į salę kavutei ir užkandžiams. 

Kalėdų plotkelių galima įsigyti pas parapijos komiteto narius. 
Auka - laisva. 

Kalėdų eglučių parodą galima lankyti nuo gruodžio 3 d. iki 
sausio 3 d. Montrealio "Museum of Fine Arts", 1379 Sher
brooke West g-vė, pirmas aukštas, pirmadieniais - uždaryta. 
Įėjimas nemokamas. Jau trylikti metai, kai Julija Adamonienė 
ir jos dukra Joana paruošia lietuvišką eglutę. VL 

Švęskime kartu. Montrealio lietuvių choras, suaugę, jauni
mas ir vaikai, kviečia visus į kalėdinių giesmių ir dainų koncer
tą, sekmadienį, gruodžio 13, Aušros Vartų parapijos salėje, 
12.30 v.p.p. Užkandžiai, kava, pyragai. Veiks baras, turtinga 
kalėdinė loterija, bus proga nusipirkti choro išleistas CD. Įėji
mas nemokamas. Prašome iš anksto užsisakyti stalus, susisiekti 
su Andrėja Celtoriūte, tel. 450 550-4765; el.paštas: celtorius@ 
yahoo.com. Inf. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 l3 
: 51 4-286- 1985 /lX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

AUKOS l 
Tėviškės žiburiai iš a.a. Ele

nos Žulienės palikimo gavo 
$1,000. Savaitraščio leidėjai nuo
širdžiai dėkingi už paramą, stipri
nančią savos spaudos leidybą. 

Toronto universiteto John 
Robarts bibliotekoje gruo
džio 14-19 d.d. vyks paroda 
"Lietuvos: kultūra ir istorija", 
surengta URM ir Lietuvos 
Dailės muziejaus. 

Užsidarius Windsoro lietu
vių Šv. Kazimiero parapijai, iš 
likusių atsarginiame parapijos 
fonde pinigų $400 auką paskyrė 
Tėviškės žiburiams. Paramą at
siuntė buvusios Windsoro lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos 
vardu Romas Dumčius. Savait
raščio leidėjai nuoširdžiai dė
koja už finansinę pagalbą tęsti 
lietuviškos spaudos darbus. 

• Aplankykite TŽ tinklalapį 
www.tevzib.com! Ten - veiklos 
kalendorius, TŽ 15 ir 16 psl. 

Tėviškės žiburių kalėdinis 
numeris išleidžiamas gruodžio 
15 d. Raštinė veiks iki gruo
džio 18 d., bus uždaryta gruo
džio 21-25 ir 28 d.d., vėl veiks 
nuo gruodžio 29 d. įprastomis 
valandomis, išskyrus Naujųjų 
metų dieną, 2010 m. sausio l 
- uždaryta. Pirmasis 2010 m. 
numeris išeis sausio 5 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėvms 
aukojo: $2,000 - iš Elenos Zu
lienės palikimo; $100 - J. Birgio
las. 

Lietuvių sodyba "Anapilis" 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvos 
kankinių parapijos Katalikių 
moterų draugijai už $350 auką. 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atl ikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




