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Turtingi vargšai  
Plačių ir nevaržomų galimybių šalyje daugelio 

žmonių  svajonė – tapti turtingiems. Įvairiais būdais 
siekiama turtų – pasirenkant pelningesnes profesijas, 
organizuojant verslus, investuojant, perkant bendrovių 
akcijas, taupant, sukčiaujant. 

Materializmas šių dienų žmogų taip stipriai veikia, 
kad rodosi, jog tai yra vienintelė gyvenimo tikrovė. 
Visa kita – tik knygose ir pamoksluose, vyresnės kar-
tos pamokymuose – kas lyg atitrūkę nuo dabartinio 
gyvenimo stiliaus ir naujoviškų poreikių. Priėjus prie 
tokių ar panašių išvadų, ir belieka rūpintis kasdiene 
buitimi, ją gerinti, visą aplinką ir kartu save sudaiktinti, 
žmogaus vertę matuojant tik pagal tai, kiek ir ko jis turi 
įsigijęs arba pagal sugebėjimus kuo daugiau sukaupti 
turto. Šitokioje šviesoje atsidūrus, pastangų linkmė 
aiški: juo daugiau turėsi, tuo vertingesnis ir labiau 
gerbiamas būsi. Įgeidžiai ima skatinti lenktyniavimą, 
praturtėjimo pakopos darosi vis prasmingesnės (….)

Turtas iš esmės nėra jokia blogybė.Tai tikra-
sis medžiaginės gerovės nugarkaulis,išlaikantis 
pastovumą, skatinantis pažangą, kuriantis finansinį 
pajėgumą, įgalinantį ir kitus globoti. Problema at-
siranda ne dėl paties turto, bet dėl žmogaus, kuris 
to turto siekdamas, dažnai neišlaiko pusiausvyros 
ir nurieda į vienpusiškumo duobę, iš kurios išlipti 
beveik neįmanoma. Tai atsitinka greičiausiai dėl to, 
kad gana sunku nustatyti turto ribą, kurios, atrodo, 
iš viso nėra, nes ir prie šimto bilijonų dar vis galima 
pridėti vieną skaitmenį. Taigi net ir apibrėžimas – 
kas yra turtas – sunkiai įmanomas. Todėl ir žmogaus 
santykis su begalybe (turtu) negali būti sprendžiamas 
įprastais pavadinimais. Iš tikrųjų betgi šis klausimas 
nėra labai sudėtingas, nes tai saiko, o ne turto klausi-
mas. Reikia sutikti su tuo aiškinimu, kad turtingas yra 
tas, kuris jaučiasi juo esąs. Taip – žmogus jaučiantis 
savo pajėgumą ir poreikių ribą, kartu gali jaustis ir 
turtingas. Tokiam žmogui tasai jausmas jau yra turtas. 
Jis patenkintas, laimingas, gyvenantis pusiausvy-
roje, savo gabumus, energiją, darbštumą padalinantis 
įvairioms gyvenimo sritims. Tokie žmonės dažniausiai 
yra mėgstami kitų, nes yra išsilaisvinę iš amžinai 
slegiančio daiktų pasaulio, tapę ne vergais, bet valdo-
vais. Tai labai reikšminga atsvara prieš tuos turtingus 
vargšus, kurie bus visada nelaimingi. Gobšuolių ir 
vargšų klausimas yra senas kaip ir pats pasaulis. Laimę 
nustato pasitenkinimas arba nepasitenkinimas, o ne 
turėjimas ar neturėjimas 

(ČS. Penki taškai, 1995) 

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui – 
istorinės datos ir įvykiai 

Lietuvių konferencija, vykusi 1917 m. rugsėjo 18-23 dienomis Vilniuje, Lietuvos nepriklausomybės 
šimtmečio istorijoje svarbus veiksnys, suteikęs galimybę daugiau kaip šimtmetį pavergtai tautai 
turėti savo namus – nepriklausomą valstybę. Lietuvoje šis įvykis buvo minimas Seime, atski-
rose institucijose ir bendruomenėse. Prie rūmų, kuriuose prieš šimtmetį posėdžiavo Lietuvių 
konferencija, priėmusi istorinius sprendimus, pasodintas  Jono Basanavičiaus ąžuolas, kaip 
atminimo ženklas visiems, kas prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. 

Lietuvių konferencijos šimtmetis 
Prof. dr. Antanas TYLA, 
(Pranešimas, 2017 rugsėjo 16 
d. skaitytas Anykščiuose vyku-
siame Lietuvių konferencijos 
100-mečio minėjime)

Greitai minėsime atkur- 
tosios Lietuvos Nepriklauso- 
mos demokratinės valstybės 
100-metį. Paprastai Neprik-
lausomybės paskelbimą Lie-
tuva švenčia Vasario 16-ją. 
Ir 100-metis bus švenčiamas 
Vasario 16-ąją. Tai svarbiausia 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
data ir šventė. Tačiau Lietu-
vos valstybės atkūrimas dar iki 
Vasario 16-osios praėjo keletą 
reikšmingų neužmirštamų 
sėkmės istorijos etapų, kurie 

rodo, kaip mūsų tauta uoliai ir 
išmoningai siekė ir ėjo prie savo 
politinio tikslo. Tokiais etapa-
is buvo: 1. Lietuvos delegatų 
Lozanos pavergtųjų tautų kon-
ferencijoje viešas paskelbimas 
siekti savo nepriklausomos 
valstybės; 2. Lietuvių konfe-
rencijos Vilniuje organizavi-
mas ir sušaukimas Lietuvos 
visuomenei sutelkti ir Lietuvos 
Tarybai sudaryti; 3. Lietuvos 
Tarybos sudarymas ir jai duo-
tas mandatas paskelbti Lietu-
vos nepriklausomos valstybės 
atkūrimą; 4. Lietuvos Tary-
bos 1918 m. Vasario 16-osios 
Akto paskelbimas dėl Lietuvos 
valstybės atkūrimo.

Visi šie darbai ir veiks-
mai buvo įtemptas Lietuvos 

valstybės atkūrimo laikotarpis. 
Tą darbą darė konkretūs žmonės 
– Lietuvos piliečiai, lietuviai. 
Tas reikšmingas darbas vyko, 
esant okupacinei karinei Oberost 
administracijai, neturint savos 
administracijos ir valstybinio 
pobūdžio institucijų, savų ma-
terialinių išteklių, reikalingų 
subrandintiems politiniams ir 
patriotiniams tikslams paremti.

Vienas iš paminėtų svarbių 
žingsnių buvo Lietuvių kon-
ferencijos organizavimas, su-
šaukimas ir Lietuvos politinių 
strateginių sprendimų sufor-
mulavimas bei paskelbimas. 
Šios Lietuvių konferencijos 
100-mečiui paminėti ir skirtas 
šis rašinys. 

Nukelta į  4-ą psl.

Iškilmingos Mišios Lietuvos kankinių parapijos šventovėje. Sakykloje – Toronto arkivyskupijos 
vyskupas pagalbininkas J.Boissonneau. Nuotraukose žemiau (k.) aukojamos Mišios, (d.) nau-
jasis Lietuvos kankinių parapijos klebonas Nerijus Šmerauskas (pirm. iš d.)    K.Poškaus ntrs.
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Nei vienas akmuo nėra nenaudingas
Popiežius Pranciškus

 

Popiežius Pranciškus
Rugsėjo 17 d. įvyko Lietuvos kankinių parapijos 

šventė, iškilmingos Mišios, kurių metu, dalyvaujant 
gausiam dvasininkų ir svečių iš Kanados ir JAV būriui, 
Mississaugos Lietuvos kankinių parapijos kun. Nerijus 
Šmerauskas įvesdintas klebono pareigoms. Iškilmei 
vadovavavo Toronto vyskupas pagalbininkas John 
Boissonneau. Po Mišių Anapilio salėje šoko tautinių 
šokių grupė „Gintaras“, lietuviškųjų parapijų atstovai 
sveikino naująjį kleboną. Sveikintojų tarpe buvo jo 
giminaičiai iš Čikagos dr. J. Kisieliūtė-Narutienė ir 
dr. P. Kisielius, skaitęs Šv. Raštą per Mišias. Taip 
pat – naujasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje 
D.Pranckevičius, pirmą kartą lankęsis Lietuvos 
kankinių parapijoje, garbės gen.konsulas P. Kuras, 
Delhi, Hamiltono, Toronto, Londono, Vasagos, Mon-
trealio, Čikagos lietuviškųjų parapijų dvasininkai bei 
svečiai ir, žinoma, Mississaugos Lietuvos kankinių 
parapijos parapijiečiai. Po vakarienės svečiai klausėsi 
aktorės I. Balsytės bei muziko M. Kuliavo ir dainavo 
kartu su jais. 

Kunigas Nerijus Šmerauskas, kaip šventės metu 
pasakojo jo giminaitė, gimė 1977 m. Kaune, ant 
pietinio Nemuno kranto. Naujųjų Metų išvakarėse 
buvo pakrikštytas Nerijaus Petro vardu Aleksoto Šv. 
Kazimiero mažoje medinėje šventovėje. Šalia jos, 
atgavus Lietuvai laisvę, buvo pastatyta nauja didesnė, 
o senojoje įsikūrė parapijos vaikų dienos centras. Buvo 
apšiltinta, įtaisyta kūrenama krosnis su kaminu. “Ten 
mokslo metų laiku vargstančių vietos šeimų vaikai 
gali sušilti, pavalgyti, paruošti pamokas, kurti, patirti 
Dievo gerumą ir draugystės šilumą. Kai aplankau savo 
Krikšto vietą, virtusią didelės šeimynos užuovėja, man 
tai primena krikščionio tapatybės esmę – pašaukimą 
bendrystei, dalinimuisi ir tikėjimo daiginimą geruose 
darbuose”, – pasakojo naujasis Lietuvos kankinių 
šventovės klebonas. 

– Gal galėtumėte papasakoti apie savo šeimą, 
vaikystę?

– Tėtis Algirdas ir mama Rasutė – pirmosios Lietu-

vos nepriklausomybės Suvalkijos ūkininkų vaikai. 
Mamos visa šeima buvo ištremta priverstiniams dar-
bams į Tomsko kraštą, vėliau grįžo į Lietuvą. Senelio 
ūkininko Juozo Kisieliaus jauniausias brolis Lietuvos 
partizanas Jonas žuvo Prienų šile. Tėčio tėvų nesu 
matęs, abu mirė prieš mano gimimą. Senelis Jonas 
Šmerauskas, ūkininkas ir Lietuvos šaulys, po sunkių 
darbų numarintas badu Vladimiro kalėjime, ten liko 
ilsėtis bendrame kalinių kape.

Senelio Juozo brolis Petras Kisielius, seserys Elena 
ir Domicelė pasitraukė į Vakarus, užaugino šeimas 
Šiaurės Amerikoje.

– Kas paskatino pasirinkti eiti kunigystės keliu?
– Nuo mažens augau religingoje šeimoje. Kiekvieną 

sekmadienį su tėvais ir broliu Linu dalyvaudavome 
Mišiose Švč. M. Marijos dangun ėmimo (Vytauto 
Didžiojo) šventovėje ant Nemuno kranto, vasaromis 
su seneliais – kaimo parapijose Marijampolės ir Prienų 
krašte. Lietuvos Atgimimo pradžioje tapau ateitininku. 
Kai lankiau pamokas pirmiesiems sakramentams, 
su kitais vaikais kasdien pradėjau patarnauti apei-
gose. Labiausia patiko muzika, kunigo giedojimai ir 
choro atsakymai, meno kūriniai, šventovės skliautai, 
apeigų rūbai, degančios žvakės ir smilkymas. Gie-
dojau jaunimo chore, sekmadieniais skambindavau 
varpais. Paauglystėje su draugu slapta esam išbandę 
Mišioms skirtą pilną kunigo aprangą. Buvo smalsu 
ir paslaptinga, kai kunigai rengdavosi Mišioms ypa-
tingais rūbais. Pačiam tuomet apsirengti visas ilgų 
iki žemės rūbų dalis buvo gan painu ir sudėtinga, o 
kur dar išmokti einant jų nepriminti ir atlikti apeigų 
veiksmus… 2010 metais, po studijų Vytauto Didžiojo 
universitete ir Kauno kunigų seminarijoje, arkivys-
kupo S. Tamkevičiaus buvau įšventintas ir apvilktas 
Kristaus kunigo tarnystei Dievo tautoje. 

– Kas, koks yra pašaukimas būti kunigu? Kada 
jį pažinote?

– Dievo kvietimas vyko ir augo nuolat iš vaikystės. 
Patyriau, kaip tikėjimo jėga sovietmečiu stiprino Die-

vui ir Tėvynei sąžiningus žmones, augino laisvos 
Lietuvos ateitį. Su “Eucharistijos bičiulių” pogrindinio 
sąjūdžio ir parapijos jaunimu keliaudavome aplankyti 
įvairių Lietuvos parapijų, švęsti atlaidų ir giliau pažinti 
tikrąsias tautos ir tikėjimo vertybes. Dievas ieškojo ir 
surado darbininkų savo pjūčiai.

Namiškiai vis prisimena, kaip parapijoje pamatęs 
smilkymą, grįžęs namuose prie virvelių prisirišau 
stiklainiuką ir pasigaminau savo smilkytuvą. Jame 
padegdavau nukritusius medžių lapus ir aplink ei-
damas lauke smilkydavau namo sienas, medžius ir 
kitus daiktus. Kaime pievose su maldomis atlikdavau 
iškilmingas kokio paukštelio ar kritusio žvėrelio laido-
tuves. Nuo mažens jaučiau gilesnę kasdienių įvykių 
prasmę.

– Kur mokėtės, ką studijavote? Ką ir kiek laiko 
studijuoja būsimi kunigai?

– Baigiau Kauno Maironio vidurinę mokyklą (dabar 
Kauno Maironio universitetinė gimnazija). Dalyvavau 
Maironiečių draugijoje, literatūros skaitymuose. Kartą 
per savaitę mokiniai po du eidavome aplankyti vienišų 
senelių, su jais bendraudavome, nešdavome globos 
organizacijų paruoštą šiltą maistą. Porą metų moki-
ausi groti pianinu Kauno vaikų muzikos mokykloje, 
lankiau Jaunųjų gamtininkų būrelį.

Nukelta į 3-ią psl.

Gieda Lietuvos kankinių parapijos choras

Iškilmingos Mišios
Mišių eitynės šventovėje

Kalba vyskupas pagalbininkas J.Boissonneau
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Žinios iš Lietuvos

Pagal Lietuvos spaudą parengė Sigina Katkauskaitė

Nei vienas akmuo nėra nenaudingas

Atkelta iš 2-o psl.

Vytauto Didžiojo univer-
sitete ir Kauno kunigų semi-
narijoje baigiau teologijos ir 
filosofijos 5 metų studijas. 
Vėliau studijavau liturgiją ir 
sielovadą Catholic Theological 
Union Čikagos universitete. 

– Kur aukojote savo pir-
mąsias Mišias?

– Po įšventinimo pirmąsias 
Mišias 2010 metų vasarą 
švenčiau tėvų ir senelių gim-
tojoje Šv. Juozapo parapijoje 
Plutiškėse, Marijampolės ra-
jone ir Šv. arkangelo Mykolo 
(Įgulos) šventovėje Kaune. 
Pirmasis paskyrimas vikaru 
– Kauno Kristaus Prisikėlimo 
parapijoje (2010-2013 m.m.).

– Bent keliais žodžiais – 
apie darbą Marijos radijuje.

– Marijos radijo tikslas – 
skleisti Kristaus žinią ir gilinti 
krikščioniškąjį gyvenimą. Tam 
būtini ir žmonės, ir priemonės. 
Tai savanorių įvairiu darbu ir 
žmonių aukomis veikiantis 
radijas. Kai 2010 m. buvau 
pakviestas darbuotis, ši radi-
jo stotis Lietuvoje išgyveno  
auginimo laiką. Reikėjo da-
lyvauti miestų radijo dažnių 
konkursuose. Dabar Marijos 
radijas girdimas beveik visoje 
Lietuvoje ir ryšio tinklu visame 
pasaulyje (marijosradijas.lt). 
Programų direktoriui vysku-
pui (tuomet kunigui) Kęstučiui 
Kėvalui ir kitiems vadovams 
padėjau kurti ryšių tinklą su 
Lietuvos vyskupijomis ir pa-
rapijomis, telkti savanorius ir 
įrengti garso ryšio priemones 
tiesioginėms transliacijoms iš 
parapijų ir įvairių renginių. 
Marijos radijas giliai įaugo 
į kasdienį Lietuvos žmonių 
gyvenimą, visomis žmonių 
gyvenimo temomis, tikėjimo 
žinių gilinimu. Ypač sujung-
damas namuose esančius se-
nolius ar ligonius, dėl įvairių 
priežasčių negalinčius išeiti ir 
dalyvauti, melstis šventovėje. 

– Kokios patirties įgijote, 
dirbdamas kapelionu Lietu-
vos sveikatos mokslų univer-
sitete ir Kauno klinikose?

– Tai tikra mokykla skonio 
saldumo, žmogaus gilumos 
patirties, ką reiškią “Kristus 

kryžiumi prisiėmė žmogaus 
kančią”. Nors ir išbandomo, 
sveikatos laužiamo žmogaus 
tikėjime, atramoje į Dievą 
ir į kitą prasiveria daug 
šviesos, kad apšviestų daug 
ko gyvenime nepastebinčius 
ir nevertinančius. Dievas at-
jaučia ir kelia naštas per kitus 
žmones.

– Ką Jums davė darbo su 
lietuviais JAV patirtis?

– Suvokiau ir patyriau tikrąją 
vertę savo tautos ir Tėvynės, 
kuri tampa daug ryškesnė ir 
brangesnė, kai yra toli. 

– Kuo užsiimate laisvalai-
kiu?

– Mėgstu skaityti, klausy-
tis tylos ir muzikos, važinėti 
dviračiu, stebėtis Dievo grožiu 
gamtoje ir žmonių kūryboje.

– Ką norėtumėte pasa-
kyti ne tik savo parapijos 
žmonėms, bet ir kitiems lie-
tuviams išeiviams?

– Išeivijos lietuvių gyvenimo 
ryšiuose yra nuolatinė įvairovė. 
Jame skirtingų laikų atvykimo 
kartos su atžalomis, skirtin-
gos jau išeivijoje gimusiųjų 
amžiaus kartos, gyvenimo 
aplinkos ir patirtys, kalbos 

tarmės žavūs atspalviai ir daug 
kito įvairumo. Šiuo įvairumu 
visi kartu sudarome tautos 
turtingumą ir grožį. Linkiu 
drąsos priimti ir įsiklausyti, 
ką jaučia ir sako kitas ir ki-
toks, kokie žmogaus talentai 
siunčiami kaip indėlis ben-
dro gyvenimo praturtinimui. 
Dvasinis vadovas parapijoje 
skirtas visiems žmonėms, jam 
visi žmonės lygūs, tuo pačiu 
būdami labai skirtingi ir Dievo 
apdovanoti. 

Todėl noriu visiems lietu-
viams išeivijoje palinkėti 
popiežiaus Pranciškaus min-
timis… 

<...Jėzus šiandien nori ir 
su mumis toliau statyti savo 
Bendriją. Jos pamatas tvir-
tas, nors netrūksta plyšių, 
kuriuos reikia nuolat taisyti. 
Nuolat! Visą laiką reikia per-
tvarkyti ir taisyti. Mes tikrai 

nesijaučiame kaip uolos, o tik 
kaip maži akmenys. Tačiau 
nei vienas mažas akmuo nėra 
nenaudingas, o priešingai, 
Jėzaus rankose tampa bran-
gus net pats mažiausias: Jis jį 
paima, meilingai apžiūrinėja, 
apdoroja Šventosios Dvasios 
galia ir pastato į teisingą vietą, 
kuri numatyta nuo amžių ir 
kurioje jis gali būti naudin-
giausias statybai. Kiekvienas 
iš mūsų yra mažas akmuo, 
tačiau Jėzaus rankomis da-
lyvauja Tikinčiųjų Bendrijos 
statyme. ...>

Ačiū už pokalbį. Linkime 
sėkmės, tarnaujant žmonėms 
ir Dievui. 

Kalbėjosi Rima De Iuliis
K.Poškaus ntrs. 1, 2 ir 3 psl.

Rugsėjo 23 dieną Palangoje 
buvo paminėta Baltų vienybės 
diena. Šventėje dalyvavo Lie-
tuvos ir Latvijos seimų pir-
mininkai, tarpparlamentinių 
ryšių grupių nariai, abiejų šalių 
ambasadoriai, Lietuvos ir Lat-
vijos užsienio reikalų, kultūros 
ministerijų, akademinių in-
stitucijų, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, Palan-

gos miesto gyventojai ir 
svečiai. Baltų vienybės diena 
paminėta ir kituose baltiečių 
telkiniuose pasaulyje. Baltijos 
valstybių ambasados bei jų 
bendruomenės Otavoje kartu 
su Kanados parlamento nariu 
Jamie Schmale ir buvusiu 
parlamento nariu Peter Van-
Loan paminėjo Baltų vienybės 
dieną. 

ISTORINĮ DOKUMENTĄ 
MATYSIME LIETUVOJE  

Berlyno diplomatiniame ar-
chyve rastą Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės aktą Vokie-
tija Lietuvai ketina perduoti 
penkeriems metams. Derybose  
tiksliai aptartos skolinimo ir 
dokumento saugojimo sąlygos, 
nes Vokietijos įstatymai nu-
mato labai griežtas sąlygas 
dėl archyvinės medžiagos 

perdavimo užsieniui. 
Ranka rašytą nutarimą dėl 

nepriklausomos valstybės 
atkūrimo lietuvių ir vokiečių 
kalbomis su 20 signatarų 
parašais Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos archyve 
kovo pabaigoje rado Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso-
rius Liudas Mažylis.

NELINKSMOS KOALICIJOS 
SKYRYBOS

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) taryba šeš-
tadienį nusprendė trauktis iš 
valdančiosios koalicijos su 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga (LVŽS). Už tokį 
žingsnį balsavo 140 partijos 
tarybos narių, o prieš buvo 46. 
Koalicijos sutartį su LVŽS so-
cialdemokratai sudarė po 1916 
m. vykusių Seimo rinkimų. 
Jiems priklauso trys ministerių 
portfeliai, keturių parlamento 
komitetų pirmininkų pareigos. 
Seime socialdemokratai turi 
17 atstovų. Socialdemokratų 
partijos nuomone, Seime 
nebuvo atsižvelgiama į jų 
nuomonę ir pasiūlymus dėl 
urėdijų pertvarkos ir kitų 
socialinių klausimų. Palai-
kymo iš koalicijos partnerių 
nesulaukę LVŽS kreipėsi į 

Tėvynės sąjungą-Lietuvos 
krikščionis demokratus, ku-
riems už teigiamą balsavimą 
dėl urėdijų pažadėjo grąžinti 
PVM lengvatą šildymui. Tai 
buvo paskutinis smūgis ben-
dradarbiavimui. Seime esan-
ti socialdemokratų partijos 
dalis pasirašė susitarimą dėl 
tolesnio bendradarbiavimo 
su LVŽS, atsistatydinimo 
pareiškimą pateikė susisieki-
mo ministeris M.Sinkevičius, 
du kiti socialdemokratų mi-
nisteriai nutarė tęsti darbą   
vyriausybėje.Tai jokiai parti-
jai nepriklausanti teisingumo 
ministerė Milda Vainiutė ir 
užsienio reikalų ministeris 
L.Linkevičius, kuris pasitraukė 
iš LSDP. Valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga Seime turi 56 atstovus 
iš 141, socialdemokratai – 17. 

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOS RĖMĖJAMS

Rugsėjo 18 d. Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Niujorke susitiko su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekreto-
riumi António Guterres ir 
jam papasakojo apie Rusijos 
veiksmus Lietuvos pasienyje, 
saugumo padėtį regione ir 
agresyvių pratybų „Zapad“ 
keliamą grėsmę viso pasaulio 
žmonėms. Būdama Niujorke 
prezidentė valstybinius apdo-
vanojimus įteikė svarbiems 
Pentagono pareigūnams, reikš- 

mingai prisidėjusiems prie 
mūsų šalies saugumo ir gyny-
bos stiprinimo.  JAV Gynybos 
departamento Gynybos sekre-
toriaus biuro Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos šalių direktoriui 
David B.Millner įteiktas  or-
dino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Riterio kryžius ir buvu- 
siam JAV gynybos sekretoriaus 
pavaduotojui Europos ir NATO 
politikai James J. Townsend  
ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Karininko kryžius. 

Baltų vienybės diena Kanados  sostinėje Otavoje 

PAMINĖTA BALTŲ VIENYBĖS DIENA

Bendras šventinio pokylio vaizdas

Naujasis klebonas N.Šmerauskas su sveikintojais iš kitų lietuviškų parapijų

Kalba viešnia iš Čikagos dr. 
J. Kisieliūtė-Narutienė 
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Lietuvių konferencijos šimtmetis
Atkelta iš 1-o psl.
Prof. dr. Antanas TYLA

Dar netolimoje praeityje pasigirsdavo 
tvirtinimų dėl socialinio susitelkimo Li-
etuvos suvereniai valstybei kurti ribo-
tumo, pripažįstant tai tik kaip grupinį 
siekį, neturintį ryšio su tauta, su Lietu-
vos visuomene. Istorinėje literatūroje 
kai kada abejojama Lietuvių konfer-
encijos demokratiškumu. Pati Lietuvių 
konferencija kartais tepripažįstama kaip 
Oberost siekis sudaryti patarėjų tarybą 
iš vietinių gyventojų. Tuo pačiu abejoja-
ma, kad konferencija buvo lietuvių vie-
nas iš išsilaisvinimo etapų. Todėl iškyla 
Lietuvių konferencijos sąsajų su lietuvių 
tauta ir Lietuvos visuomene klausimas, 
t.y. jos demokratinio pobūdžio klausi-
mas. Tai savo laiku principingai ir 
dalykiškai atskleidė teisininkas Mykolas 
Romeris. Bet jo teiginiai pamirštami. 
Kai ką tenka kartoti. Lietuvių konfe-
rencijos principines nuostatas parengė 
Vilniaus lietuvių kuopos sudarytas Or-
ganizacinis komitetas. 

Jis parengė Konferencijos politinę 
valstybei atkurti programą, paruošė 
Lietuvių Konferencijos dalyvių kvali-
fikacinius, moralinius, politinius, tau-
tinius reikalavimus. Organizacinio 
komiteto nariai važinėjo po apskritis ir 
ieškojo tinkamų žmonių, sudarė dalyvių 
sąrašą ir pakvietė juos į Vilnių.

Taigi, Lietuvių konferencijos Or-
ganizaciniam komitetui teko ypatingas 
vaidmuo Sėkmės istorijoje atkuriant 
Lietuvos valstybę. Jis buvo Valstybės 
atkūrimo istorijos varomoji ir atskirų 
etapų jungiamoji transmisija. Todėl 
svarbu buvo kaip pats Organizacinis 
komitetas atspindėjo Lietuvos terito-
rines ir gyventojų socialinių sluoksnių 
atstovavimo reikšmes.

Iš 23 Organizacinio komiteto narių 
10 arba 43% buvo kunigai, daugiau-
sia kilę iš ūkininkų ir dirbę provincijos 
parapijose. Be to, buvo po kelis advoka-
tus, agronomus, gydytojus, inžinierius, 
studentus, kultūros darbuotojus, vienas 
verslininkas. Iš visų Komiteto narių 
78% priklausė inteligentijai.Teritoriniu 
požiūriu jie taip pasidalino: iš Vilniaus 
– 6, iš Kauno – 3, iš Aukštaitijos – 6, 
iš Žemaitijos ir Suvalkijos – po 3, iš 
Dzūkijos –1. Dauguma Komiteto narių 
buvo virš 32 metų amžiaus, taigi, ge-
rai suprantantys ir patriotinės veiklos 
reikšmę, ir atsakomybę tautai, savo 
šeimai, artimiesiems, visuomenei, is-
torijai. Iš 23 narių net 10 tapo Vasa-
rio 16-osios Akto signatarais. Tai dar 
kartą patvirtina Organizacinio komiteto 
svarbą Valstybės atkūrime.

Organizacinis komitetas posėdžiuose 
priėmė principinį politinį sprendimą 
– siekti nepriklausomos Lietuvos 
valstybės etnografinėse ribose atkūrimo. 
Taip pat, norėdami nutraukti bet ko-
kius ryšius su Rusija ir Lenkija, bei ne- 
vienodai suprasdami galimas pasekmes, 
pritarė konvenciniams ryšiams su Vokie- 
tija, kuri iš tikrųjų galiausiai daugiau-
sia padėjo atkuriant valstybę, išsaugojo 
mums brangių valstybės atkūrimo 
dokumentų originalus…

Organizacinis komitetas patvirtino 
kvalifikacinius Lietuvių konferenci-
jos dalyvių reikalavimus. Į Lietuvių 
konferenciją nuspręsta kviesti to- 
kius, kurie „būtų dori, susipratę, tvirti, 
inteligentiški lietuviai, visokių luomų 
ir srovių, ne jaunesni, kaip 25 metų. 
Išimties keliu gali būti pakviesti ir tie 
Lietuvos piliečiai, kurie dar nemoka 
lietuviškai, bet iš savo darbų yra žinomi 

kaipo aiškūs mūsų tautos ir mūsų krašto 
gerovės šalininkai.”

Oberost karinė administracija neleido 
kviesti Konferencijos dalyvių rinkimų 
keliu. Tada Organizacinio komiteto 
nariai patys, važinėdami po Lietuvą, po 
pasiskirstytas apskritis, apklausos būdu 
bei lokaliniuose susirinkimuose sudarė 
delegatų iš apskričių sąrašą ir paskui 
pakvietė juos į rugsėjo 18-23 Vilniuje 
vyksiančią Lietuvių konferenciją.

Į Lietuvių konferenciją atvyko 222 
dalyviai: Iš Vilniaus –33, iš Kauno – 6, 
iš Seinų – 6, iš Šiaulių – 6, iš Panevėžio 
– 1, iš Žemaitijos – 50, iš Aukštaitijos 
be paminėtų miestų – 68, iš Užnemunės 
su Seinais – 47. Iš Anykščių krašto buvo 
10 dalyvių. Taigi, dalyvių buvo iš visos 
Lietuvos, išskyrus Suvalkų, Vėžaičių ir 
Tauragės apskritis.

Iš 222 dalyvių 136 arba 61% priklausė 
inteligentijai ir 86 arba 39% įvairiems 
verslams. Didžiausias grupes sudarė 
69 dvasininkai, 67 ūkininkai ir 20 
mokytojų. Be to, buvo gydytojų, far-
macininkų, teisininkų, dailininkų, 
agronomų, žurnalistų, studentų, ad-
vokatų, pirklių, technikų, inžinierių, 
dvarininkų, finansininkų ir kt.

Konferencijoje dalyvavo ryškiausios 
karo metais iš Lietuvos nepasitrauku-
sios asmenybės: Jonas Mačiulis Mai-
ronis, Jonas Basanavičius, Antanas 
Smetona, Aleksandras Stulginskis, 
Mykolas Biržiška, Tadas Daugirdas, 
Faustas Kirša, Adomas Jakštas Dam-
brauskas, Mečislovas Reinys, Antanas 
ir Jonas Vileišiai, Jonas Kymantas, An-
tanas Žmuidzinavičius. Konferencija 
susirinko dabartinėje J. Basanavičiaus 
gatvėje buvusiame Miesto, dabarti-
niame Rusų dramos teatre. Konferenciją 
atidarė Antanas Smetona, garbės pir-
mininku išrinktas Jonas Basanavičius 
pasveikino konferenciją. Sekretoriumi 
išrinktas anykštėnas Steponas Kairys 
pirmininkavo beveik visiems per 5 die-
nas buvusiems posėdžiams.

Visi dienotvarkės klausimai svar-
būs, bet, žiūrint iš mūsų dienų, reikš-
mingiausias buvo Lietuvos politinis 
apsisprendimas bei Lietuvos Tarybos 

sudarymas, nes būtent ji atliko tą svarbų 
Lietuvos politinio apsisprendimo ir 
pradinį valstybingumo kūrybos darbą, 
padėjo pamatus, kurie funkcionuoja ir 
šiandien.

Reikia pripažinti Lietuvių kon-
ferencijos dalyvių aukštą asmeninę, 
pilietinę, patriotinę ir politinę kultūrą, 
atsakomybę. Visi buvo susitelkę pasiekti 
kuo geresnių rezultatų Lietuvai, o ne 
kuriai nors partijai ar srovei. Nebuvo 
užgauliojimų, piktžodžiavimo.

Konferencija apsvarstė Lietuvos po- 
litinę ateitį, Lietuvos teritorijos klau-
simą, išrinko Lietuvos Tarybą ir davė 
jai svarbiausią politinę užduotį.

Skaitant Lietuvių konferencijos po-
sėdžių protokolus, stebina dalyvių 
orientacija, sąmoningumas, patrio-
tiškumas, pilietiškumas, valstybinė 
savimonė ir geranoriškumas. Nors 
posėdžiuose tebevyko diskusija dėl 
principinės alternatyvos: ar skelbti Lie-
tuvos nepriklausomybę, ar dėtis prie 
Rusijos, ar Vokietijos, ar Lenkijos, ar 
Latvijos. Visiems norintiems pasisakius 
ir savo siekius išdėsčius, Lietuvių kon-
ferencija priėmė tokią rezoliuciją. Joje 
skelbiama:

„Lietuvių konferencija, remdamasi 
Lietuvos reikalais ir vadovaudamasi 
visuotiniu lietuvių siekimu, nutarė: 1). 
Liuosam Lietuvos plėtojimuisi reika-
linga yra sudaryti iš jos nepriklausoma, 
demokratiškai sutvarkyta valstybė su 
etnografinėmis ribomis, su būtinai rei-
kalingomis ekonominiam gyvenimui 
korektyvomis.

Lietuvos tautinėms mažumoms turi 
būti patikrintos jų kultūros reikalams 
sąlygos.

Galutinai nustatyti Nepriklausamos 
Lietuvos pamatams ir jos santykiams 
su kaimyninėmis valstybėmis turi būti 
sušauktas Steigiamasis Lietuvos seimas 
Vilniuje, demokratiniu būdu išrinktas.“

Toliau Konferencija pažymėjo ko-
kiomis sąlygomis būsima Lietuvos 
valstybė galėtų sueiti į tam tikrus dar 
numatytinus santykius su Vokietija.

Svarbiausias Lietuvių konferenci-
jos uždavinys buvo sudaryti Lietuvos 

atstovybę – Lietuvos Tarybą. Konfe-
rencijos dalyviai ją rinko iš savo tarpo. 
Buvo pasirinktas partinis principas, 
kaipo geriausiai atspindintis tautos 
įvairovę. Nutarta į Lietuvos Tarybą 
rinkti 20 narių iš pasiūlytų 38. Pradžioje 
buvo pasiūlyti net 3 anykštėnai: Ste-
ponas Kairys, Vytautas Didžiulis ir 
Kazimieras Okuličius. Pagal pažiūras 
Lietuvos Tarybos nariai rinkti: 8 cent-
ro, 6 dešinieji ir 6 kairieji delegatus. 
Konferencija daugiau vertino kandidatų 
nuopelnus Lietuvai, negu partiškumą. 
Prireikė susitelkimo, valstybės kūrimą 
kaip prioritetą, vertinančių dviejų ku-
nigų pasiaukojimo, užleidžiant savo 
vietas Taryboje per balsavimą į ją ne-
patekusiems kairiesiems Jonui Vileišiui 
ir Stanislovui Narutavičiui. Taip buvo 
išspręstas kylantis nepasitenkinimas. 
Į Lietuvos Tarybą iš trijų anykštėnų 
pateko tik Steponas Kairys,.

Vykdant Lietuvių konferencijos Lie-
tuvos Tarybai duotą įpareigojimą, Lie-
tuvos Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
Antanas Smetona 1917 m. spalio mėn.  
Lietuvos aide paskelbtoje programoje 
įsipareigojo „žengti pirmą žingsnį į 
naujosios, vėl laisvos savarankiškos 
Lietuvos gyvenimą“.

Lietuvių konferencijos išrinkta Lietu-
vos Taryba buvo įpareigota atstovauti 
Lietuvių tautai ir Lietuvos visuomenei 
ir paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tą ji ir padarė 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje savo posėdyje, priimdama 
nutarimą ir paskelbdama Lietuvos lais-
vos demokratinės valstybės su sostine 
Vilniuje nepriklausomybę bei numaty-
dama demokratinės valstybės pirmuo-
sius žingsnius. Taip buvo įgyvendinta 
Lietuvių konferencijos Lietuvos Tarybai 
duota užduotis.

Pirmajame Lietuvos Tarybos posėdyje 
ji taip ir buvo pavadinta, tuo pačiu 
pareiškiant, kad ji atstovauja visus Lie-
tuvos gyventojus.

Noriu atkreipti dėmesį, kad Organiza-
cinis komitetas, Lietuvių konferencija 
ir Lietuvos Taryba vyko lietuvių kalba 
ir įteisino lietuvių kalbą kaip valstybinę 
kalbą. Tam reikėjo pastangų, nes buvo 
reikalaujama, kad Tarybos posėdžiai 
vyktų vokiečių kalba, kad jiems 
pirmininkautų Oberost pareigūnas. 
Lietuvos Taryba su tuo nesutiko ir 
posėdžiai vyko, kaip norėjo Lietuvos 
Taryba.

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
Lietuvių konferencija atliko svarbų 
laisvos Lietuvos valstybės atkūrimo 
darbą. Tai buvo lietuvių tautos atstovų 
susirinkimas, vykęs be okupacinės 
karinės valdžios tiesioginio dalyvavi-
mo. Ji sudarė pirmąją Lietuvos gyvento-
jams atstovaujančią Lietuvos Tarybą. Ji 
įteisino lietuvių kalbą, kaip naujos lais-
vos Lietuvos valstybės valstybinę kalbą.

1917 m. Lietuvių konferencijos 
rengimo ir jos pačios metu buvo 
grėsmių, panašiai, kaip ir Lietuvos 
sąjūdžio valstybės atkūrimo metu. 
Tačiau Valstybės atkūrėjų tarpe vy-
ravo atsakomybės jausmas, drąsa, 
ryžtas, išmintis, išmonė, optimizmas 
ir pasitikėjimas demokratinio pasaulio 
solidarumu.

Minėdami Lietuvių konferencijos 
100-metį, jos reikšmę ir tautos susi-
telkimą, mes ir dabar turėtume lygiuo-
tis į Lietuvių konferencijos laikmečio 
Laisvos Lietuvos valstybės kūrėjų 
pagarbą laisvei, jų išmintį, solidarumą, 
atsakomybę ir drąsą. (Pranešimas šiek 
tiek sutrumpintas).

 www.voruta.lt

Lietuvių konferencijos posėdžių salėje, 1918 m. rugsėjis        Ntrs. iš archyvo

Lietuvių konferencijos prezidiumas  
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Kanados įvykių apžvalga

Parengė Rima Žemaitytė-De Iuliis

Dirbant kartu - didesnė sėkmė 

Rugsėjo 17 dieną Toronte lankėsi nau-
jasis LR ambasadorius Kanadoje Darius 
Pranckevičius. Jis apsilankė Prisikėlimo 
ir Lietuvos kankinių parapijose, dalyvavo 
kun. Nerijaus Šmerausko įvesdinimo į kle-
bonus iškilmėse. Ambasadorius susipažino 
su Tėviškės žiburių redakcija ir  mielai atsakė 
į TŽ klausimus.

– Ar Kanada buvo jūsų diplomatinės kar-
jeros planuose? 

– Iš tikrųjų, pirma mano pažintis su lietuvių 
grupe buvo Otavoje per Juodojo kaspino 
dieną. Bet šiandien (pokalbis vyko rugsėjo 
17 d. – red.) tai bus pirmas pasisveikinimas 
su tokio gausumo lietuvių bendruomene, su-
sirinkusia kun.Nerijaus įvesdinimo į klebo-
nus proga. Kaip matau, Toronte tokia gausi 
ir vieninga bendruomenė, su giliomis tradici-
jomis jos istorija daro didelį įspūdį, kaip ir tie 
stalai redakcijoje, menantys istorines asme-
nybes. Puikiai žinau, kad mano darbe labai 
svarbu ryšiai su lietuvių bendruomene ir kiek 
galėdamas stengsiuosi pakankamai dažnai 
lankytis.  

Kanados lietuvių diaspora man gerai žinoma 
ne vien dėl jos istorijos, politinės veiklos 
išeivijoje sovietinės okupacijos metais. Prisi-
menu, 1991 buvau jaunas pradedantis diploma-
tas, kai 1992 Kanados lietuvių bendruomenė, 
surinkusi lėšų, nupirko Lietuvos diplomatinei 
tarnybai pastatą Briuselyje. Tuomet Lietuvai ir 
mums, diplomatams, Briuselis buvo labai svar-
bi vieta. Čia buvo svarstomas mūsų būsimas 
ir labai reikalingas kelias į NATO, į ES. Mūsų 
istorinėje atmintyje giliai įsirėžė tas faktas, kad 
Kanados lietuvių dosnumo dėka galėjome turėti 
savo namus, savo darbo vietą.  

Yra ir kitas įdomus sąryšis su Kanada. Mano 
pirmasis paskyrimas buvo Vašingtone. Ten 1993 
m. dirbau kartu su kitais Lietuvos diplomatais. 
Kaip turistai lankėmės Otavoje, Toronte, prie 
Niagaros krioklių, susitikom su draugais. 
Pažymėtina, kad visi iš šito Vašingtono pen-
ketuko vienaip ar kitaip atsidūrėme Kanadoje. 
Alf. Eidintas buvo akredituotas ambasadorius 
JAV ir Kanadai, vėliau ir perkeltas čia dirbti. 
Jonas Paslauskas, laikinasis reikalų patikėtinis, 
įsteigė ir atidarė Lietuvos ambasadą Otavoje. 
Po jo dirbo ambasadorė Sigutė Jakštonytė,  po 
kelerių metų – istorikas dr. Vytautas Žalys. Toje 
grupėje aš buvau jauniausias. Ir štai paskuti-
nysis iš jų esu čia, Kanadoje. Bet tuomet apie 
tai tikrai negalvojau. Mes, diplomatai, esame 
statutiniai pareigūnai, kaip karininkai: bet kokį 
paskyrimą turime priimti be išlygų. 

– Ar spėjote aptarti su Kanados vyriausybės 
atstovais bendras darbo kryptis?

– Kaip ir kiekvienas ambasadorius, atvažiavęs 
į naują valstybę, galvoju apie dvišalio bendra-
darbiavimo krypčių atnaujinimą, išplėtimą, 
naujų galimybių paieškas. Džiugu, kad dauge-
lyje svarbių sričių sutampa tam tikros Kanados 
ir Lietuvos politinės nuostatos ir tikslai. Neat-
sitiktinai kanadiečiai kariai yra šiuo metu Lat-
vijoje, Lietuvoje – vokiečiai; iš viso 22 NATO 
valstybių atstovai yra Baltijos regione. Tai 
liudija, kad Kanada tvirtai su kitomis NATO 
valstybėmis rūpinasi ne tik mūsų valstybės, bet 
ir Europos saugumu. Šis transatlantinis ryšys 
yra labai stiprus ir reikalingas, nes valstybė 
Rytuose bando pakeisti žaidimo taisykles.Tie, 

kurie patys iš savęs nesukuria ir neturi laisvės 
ir demokratijos, kelia grėsmę Europoje esančiai 
tvarkai – ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, 
kitoms pasaulio demokratijos visuomenėms. 
Todėl jų buvimas Lietuvoje yra labai svarbus. 
ir mes esame dėkingi už besąlygišką paramą.

Antra, labai svarbu, kad sutampa Lietuvos 
ir Kanados požiūriai dėl Ukrainos. Kanada 
dėl suprantamų priežasčių šios valstybės 
labui daro daug, Lietuva taip pat. Taigi man 
reikia tęsti toliau nuoseklų abiejų valstybių 
bendradarbiavimą, remiant Ukrainos siekius 
ir demokratijos plėtrą jos visuomenėje.

Trečia, prasideda laikinasis Kanados ir ES 
laisvosios prekybos sutarties taikymas. Tai nau-
jas postūmis Lietuvos ekonomikos gerinimui, 
todėl sieksime, kad Lietuvos verslininkai geriau 
susipažintų su šia sutartimi ir jos galimybėmis. 
Kaimyninėje JAV, kur didesnė rinka, veikia 
daugiau konsulatų, yra specialūs prekybos at-
stovai. Kanadoje mums patiems reikia rinkti 
ir skleisti daugiau informacijos apie įvairias 
prekybos galimybes ir padėti atrasti Lietuvos 
verslininkams reikalingus ryšius. Tikimės po 
metų kitų pamatyti gerus skaičius ir rezultatus, 
pajusime šio ekonominio bendradarbiavimo 
naudą. 

– Kaip Kanados lietuvių bendruomenė 
gali padėti jums šiose diplomatinės veiklos 
srityse?   

– Taip, yra keli dalykai svarbūs. Pirmiausia, 
tai žmonės ir jų ryšiai. Kiek jau spėjau pamatyti 
ir sužinoti, Kanados lietuvių bendruomenė labai 
organizuota, stipri, sukūrusi savo institucijas 
ir turinti tradicijas, įspūdingi  jaunimo veik-
los traukos centrai, šeštadieninės mokyklos, 

muziejus-archyvas. Daug pastangų skiriama, 
kad išeivijoje gimęs jaunimas perimtų lietuvių 
kalbą ir kultūrą, išsaugotų emocinį ryšį su Lie-
tuva. Stiprinant Kanados ryšius su Lietuva, la-
bai svarbu ir bendruomenės, kaip organizacijos, 
ir atskirų žmonių parama. 

Skatinčiau tautiečius aktyviau dalyvauti 
Kanados politiniame gyvenime, būti matomais, 
dalyvauti valstybės įstatymų priėmimo ir vyk-
domosios valdžios federacinėse, provincijų ir 
savivaldybės institucijose. Tai neįkainojama pa-
galba – tiesioginis informacijos ir ryšių šaltinis. 

Nukelta į 6-ą psl.

Rugsėjo 12 d. naujai paskir-
tas Europos sąjungos ambasa-
doriumi Kanadoje Peteris Us-
tubs pristatė savo įgaliojimų 
raštą Kanados gen. gubernato-
riui David Johnston, oficialiai 
pradėdamas savo darbą. Am-
basadoriumi P. Ustub paskir-
tas ketveriems metams. Jis yra 
buvęs vyresniuoju Federica 
Mogherini patarėju. F. Mogh-
erini – Europos sąjungos vy-
riausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams ir saugumo poli-
tikai bei Europos komisijos 
pirmininko pavaduotoja. P. 
Ustubs taip pat buvo Europos 
išorės veiksmų tarnybos direk-

torius Vakarams ir Centrinės 
Afrikos regionams bei Sahel 
regiono vyresnysis koordina-
torius. Prieš tai jis buvo An-
drio Piebalgo, buvusio Europos 
vystymosi komisaro, atstovas, 
taip pat užėmė vadovaujamą 
postą Latvijos vyriausybėje, 
kur dirbo valstybės sekreto-
riaus pavaduotoju ir ministerio 
pirmininko patarėju užsienio 
politikos klausimais. Ambasa-
dorius laisvai kalba angliškai, 
prancūziškai, latviškai ir 
rusiškai. Jis yra gavęs vals-
tybinių apdovanojimų iš Bel-
gijos, Vokietijos, Olandijos ir 
Latvijos.

UKRAINA PRAŠO PAGALBOS
Ukrainos prezidentas Petro 

Porošenko kreipėsi į Kana-
dos premjerą J. Trudeau, 
prašydamas pagalbos, atnau-
jinant programą, kurios dėka 
Ukrainos kariuomenė galėtų 
stebėti Rusijos ir separatistų 
kariuomenės veiksmus. Jis 
tikisi, kad Ukraina galės gauti 
sudėtingus Kanados palydo-
vo fotografuotus Ukrainos-

Rusijos pasienio vaizdus. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Kanadai 
ypatingai svarbu būti galimos 
Jungtinių Tautų misijos dalimi 
karų nualintoje šalyje. 2015 m. 
jis buvo gavęs tokios pagalbos, 
Kanados premjeru esant Ste-
phen Harper, kuomet Ukrainai 
buvo pateiktos RADARSAT-2 
nuotraukos. 

LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIS 
Nuo rugsėjo 21 d. Kanados 

verslovės pradeda daug arti-
miau bedradarbiauti su Euro-
pos sąjunga, kuri yra didžiausia 
pasaulyje prekybos partnerė, 
nes nuo tada laikinai pradėta 
taikyti išsami laisvosios preky-
bos sutartis (CETA), dėl ku-
rios Europos sąjunga ir Kanada 
susitarė 2016 m. spalio 30 d. po 
7 metus trukusių derybų. Šios 
sutarties dėka panaikinama 

98% Kanados muito mokesčių. 
Sutartimi taip pat numatomas 
reikšmingas Kanados viešųjų 
pirkimų ir paslaugų rinkų 
atvėrimas ES įmonėms. Kad 
susitarimas įsigaliotų galuti-
nai, jis turės būti patvirtintas 
ES šalių valstybiniuose parla-
mentuose. Europos parlamen-
tas patvirtino CETA šių metų 
vasario mėnesį.

INVICTUS ŽAIDYNĖS
Rugsėjo 23 d. šimtai sužeistų 

ar sergančių buvusių kareivių 
iš viso pasaulio atkeliavo į 
Torontą, į sporto žaidynes In-
victus, o princas Harry, kurio 
dėka šios žaidynės prasidėjo 
2014 m., pradėjo atidarymo 
iškilmes “Air Canada" cen-
tre. Jojse dalyvavo Kanados 

ministeris pirmininkas Justin 
Trudeau, Ontario premjerė 
Kathleen Wynne ir JAV prezi-
dento žmona Melania Trump. 
Kareivių žaidynės vyko iki 
rugsėjo 30 d. Jose dalyvavo 
550 dalyvių iš 17 valstybių. 
Jie varžėsi 12-oje sporto šakų.

NAUJOJI KANADOS VYRIAUSIOJI 
MOKSLO PATARĖJA

Rugsėjo 26 d. Kanados prem-
jeras Justin Trudeau paskelbė, 
kad dr. Mona Nemer paskirta 
Kanados vyriausiąja mok-
slo patarėja. Ji yra išskirtinė 
medicinos mokslininkė, kuri 
savo darbą paskyrė širdies 
ligų, ypač – širdies nepa-
kankamumo ir įgimtų širdies 

ligų tyrinėjimams, paskelbė 
daugiau kaip 200 mokslinio 
pobūdžio straipsnių, daugiau 
negu dešimt metų dirbo Otavos 
universiteto mokslinių tyrimų 
viceministere, yra Kanados 
karališkosios draugijos, Kana-
dos Ordos ir "Chevalier de 
l'Ordre du Québec" narė.

Peteris Ustubs, naujasis ES ambasadorius Kanadoje (k.) 

NAUJASIS EUROPOS SĄJUNGOS 
AMBASADORIUS KANADOJE

Darius Pranckevičius, LR ambasadorius 
Kanadoje 

Kanados lietuvių bendruomenės Pagal-
bos Lietuvai komiteto surinktomis lėšomis 
(virš milijoną dolerių) nupirktas pastatas 
Briuselyje, Belgijoje. Padovanotas 1991 
m. beatsikuriančiai Lietuvos valstybei, 
kad įsteigtų ambasadą darbui su Europos 
sąjunga bei NATO       

Ntr. iš asmeninio archyvo
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LONDON, ON 

MASTERCARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ%Sekite kasdieninę informaciją 
apie nuošimčius TALKOJE

830 Main St. E, Hamilton, ON L8M 1L6
Tel. 905 544-7125 Fax 905 544-7126

•

•

KREDITO KOOPERATYVAS LTDKREDITO KOOPERATYVAS LTD

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

www.talka.ca

SĄSKAITOS
Taupomoji sąskaita 0.25% 
Čekių sąskaita iki 0.25%

PASKOLOS
Asmeninės nuo 3.15%
Nekiln. turto 1 metų 3.15%

INDĖLIAI
90 dienų indėliai 0.50%
180 dienų indėliai 0.50%
1 m. term. indėliai 2.10%
2 m. term. indėliai 2.25%
3 m. term. indėliai 2.55%
4 m. term. indėliai 2.70%
5 m. term. indėliai 2.80%

TFSA, RRSP ir RRIF
Kintančios 0.50% 
1 metams 2.10%

2 metams 2.25%

3 metams 2.55%

4 metams 2.70%

5 metams 2.80%

Narių santaupos apdraustos 
6 mil. dol. kapitalu ir Kanados 
valdžios iki $100,000.0 sumos 
draudimu

2015 metais nariams

IŠMOKĖJOME

AKTYVAI VIRŠ 125 MILIJONŲ DOLERIŲ

DARBO VALANDOS 
Pirmadieniais, antradieniais, 

ketvirtadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Trečiadieniais - 9 v.r. - 1 v.p.p., 
Penktadieniais - 9 v.r. - 7 v.v.

Šeštadieniais  - 9 v.r. - 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

šeštadieniais uždaryta.

Papildomų 
palūkanų
santaupoms

TFSA, RRSP ir RRIF
Įskaitant

Nuolaidų 
skolininkams

14%

7%

Skaitytojų laiškai

Mano vasaros – stovyklose

Esu laiminga, kad 
galėjau dalyvauti šešiose 
lietuviškose stovyklose, 
būdama tik šešerių metukų. 
Labai mėgstu stovyklas, 
ypač lietuviškas.  Daug 
išmokstu apie Dievą, 
savo tėvynes ir apie save. 
Praleidžiu savo vasa-
ros dienas su lietuvių 
kilmės draugais. Kai bu-
vau dvejų metų, pradėjau 
lankyti Kretingos šeimų 
stovyklą. Ten susidrau-
gavau su daugeliu vaikučių 
– šnekėjome lietuviškai 
ir sėdėjome prie laužo 
dainuodami daineles. 
Vėliau pradėjau lanky-
tis “Dainavos” ateitininkų 
šeimų stovykloje. Ten 
daug žaidėme ir beržų 
šventovėje meldėmės. 
Tais pačiais metais 
pradėjau lankyti “Nerin-
gos” šeimų stovyklą. Tenai 
susipažinau su vadovais 

iš Lietuvos ir praleidau 
daug laiko su Nekaltojo 
Prasidėjimo vienuolyno 
seselėmis. Mokinausi 
apie lietuviškus papročius 
ir šventes. Praeitais metais 
pradėjau lankyti Romuvos 
skautų stovyklą, būdama 
liepsnelė. Jau šiais metais 
esu ūdrytė. Mokiausi, kaip 
žygiuoti ir daugiau apie 
skautų motto – Dievas, 

Tėvynė ir Artimas. O šiais 
metais pradėjau lankyti 
Vyčio krepšinio stovyklą. 
Ten susit ikau Igną 
Brazdeikį ir Nik Stauską. 
Kokia geriausia stovykla? 
Neįmanoma pasakyti, nes 
visose dirba savanoriai, 
kurie aukojasi lietuvybei. 
Visos stiprina asmenybę. 
Esu dėkinga už tai.

  Audra Mills

Londonas (D.Britanija)

Pagalbos fondas Lietuvos vaikams
Šis fondas įsteigtas 1990 metais, norint padėti tuometinės Lietuvos 

vaikų prieglaudoms, ligoninėms. Fondas, surinkęs nemažai aukų iš anglų 
ir lietuvių, galėjo padėti „Vilties“ organizacijai ir kitoms prieglaudoms, 
kurios rūpinosi vaikų gerove. Fondas siuntė siuntinius, net pasirūpindavo 
ambulatoriniais autobusiukais vaikams su fizine negalia vežioti. Tai buvo 
fondo ir aukotojų džiaugsmo metai. 

Šiemet fondas savo planuose didesnę paramą skyrė Lietuvos 
šv.Pranciškaus vienuolijos įsteigtam Šv.Pranciškaus onkologijos centrui 
Klaipėdoje, šio centro vaikų ligoninei $25,000. Tikimės, kad šie pinigai 
galės pagerinti priežiūrą ir gydymą mažiesiems ligoniams, kurių likimas 

nėra džiaugsmingas.  
Bet laikai keičiasi, Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, lietuviai pirmieji 

pradėjo plūsti į D.Britaniją tiesiog tūkstančiais. Atsirado daug tautiečių, 
pagarsėjusių nedorais darbais ir gyvenimu, tai policija ir anglų visuomenė 
išsigando ir nusisuko nuo lietuvių emigrantų ir nustojo juos remti. Todėl 
ir aukos vaikų fondui gerokai sumažėjo.

 Stasys Kasparas, London, D.Britanija

Londono lietuvių Šv.Kazimiero klubo valdybos moterų būrelis. Iš k.: 
V.Puidokienė, V.Senkuvienė, H.Piščikienė, B.Černienė, O.Žvirblienė 
ir neatpažinta viešnia iš Urugvajaus

Dirbant kartu - didesnė sėkmė
Atkelta iš 5-o psl.

Ir pagaliau kita bendruomenei, kaip organizacijai, ir visiems jos 
nariams svarbi misija – kuo plačiau ir viešiau skleisti šią žinią: 
Kanadai yra svarbi Europa. Žinau, kad lietuvių bendruomenė 
praeityje yra atlikusi didžiulį darbą, siekiant ir įtvirtinant Lietu-
vos nepriklausomybę. Bet atsiminkime, kad jau praėjo kelios 
dešimtys metų, Šiaurės Amerikoje pasikeitė gyventojų karta. Jei 
ankstesnės kartos gyventojai – tėvai, seneliai, dar dalyvavę kare 
Europos žemyne, prisimena kovas su komunizmu ir jo nešamas 
grėsmes, tai jaunimas jau žino daug mažiau ir ne visad supranta, 
kodėl taip svarbus Europos saugumas ir demokratija. Klaidinga 
manyti, kad viskas jau pasiekta. Grėsmė dar neišnykusi, todėl 
būtinas nuolatinis priminimas ir kalbėjimas, aiškinant garsiai ir 
atvirai, kodėl Kanados ir kitų NATO valstybių kariai yra Latvijoje, 
Lietuvoje. Suprantama, bendruomenei labai svarbūs kultūriniai, 
švietimo, dvasinio parapijų gyvenimo reikalai. Bet tokia politinė 
misija – išlaikyti istorinę atmintį, neleidžiant pasikartoti skaudžiai 
istorijai – irgi ne mažiau svarbi.

– Atvykote į Otavą su šeima. Kokia kūrimosi naujoje vie-
toje pradžia? 

– Atvažiavome trise: aš, žmona ir sūnus Domantas. Žmona taip 
pat diplomatė, bet dirbti kartu su sutuoktiniu neleidžia įstatymas, 
tad ji laikinai pasitraukė iš diplomatinės tarnybos ir daugiau 
rūpinasi Domantu. Jam, ko gero, ši permaina sunkiausia. Mūsų 
sūnus gimė Turkijoje, vėliau Briuselyje lankė darželį, tęsė mokslus 
prancūzų kalbos licėjuje Vilniuje. Tad ir Otavoje pasirinkome 
prancūzišką mokyklą, džiaugiamės, kad joje gana daug mokoma 
ir anglų kalbos.  

Ir pamokose, ir žaisdamas su draugais Domantas jau nemažai 
išmoko, gali susikalbėti ir angliškai. Tik, žinoma, jis labai ilgisi 
senosios mokyklos ir ten likusių draugų. Naujoji mokykla didesnė, 
kiti mokytojai ir nauji bendraklasiai. Tikimės, kad netrukus prigis 
ir čia, Otavoje. 

– Linkime kuo mažiau naujakurystės rūpesčių, ačiū už 
pokalbį. Ir – sveiki atvykę į Kanadą! 

Audra Mills

• Rudeninis susitelkimas su Mišiomis Sudbury apylinkės lietuviams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje spalio 14, šeštadienį. Susitelkimą praves prel. Jonas Staškevičius. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 2.30 v.p.p., o Mišių pradžia – 3 v. p.p.

• Šiuo metu mūsų parapijoje sunkiai serga Algirdas Dragunevičius ir Donatas Albrechtas. 
• Sekmadienių ir švenčių Mišios aukojamos 3 v.p.p. Mary Immaculate šventovėje, 1980 Tra-
falgar St., London, ON.
• Spalio 8, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už Olekų šeimos mirusiuosius.
• Spalio 15, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Vincą ir Matildą Uždravius.

• Rudeninis susitelkimas su Mišiomis Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo šventovėje spalio 15, sekmadienį. 
Susitelkimą praves prel. Jonas Staškevičius. Išpažinčių bus klau-
soma nuo 1.30 v.p.p., o Mišių pradžia – 2 v.p. p. 

SAULT STE. MARIE, ON SUDBURY, ON

Vasaros stovyklų nuotraukos prisiminimui 



GIC INDĖLIAI

Studentų paskolas nuo   4.35%
Asmenines paskolas nuo 5.85%
Sutarties paskolas nuo      7.35% 

SĄSKAITOS

Taupomoji sąskaita       0.35%
Čekių sąskaita iki  0.25%

Amerikos dol. sąsk.       0.25%
Amerikos dol. GIC 
1 metų term. ind.           0.60%

RRSP, RRIF pensijų fondai
TFSA neapmokestinama 

taupomoji sąskaita

(Pelno padalinimas netaikomas)

SUTEIKIAME

TFSA atviras, kintantis   0.85%
RRSP ir RRIF atviras, kintantis 0.85%
1 metų   1.70%
2 metų   1.85%
3 metų   1.95%
4 metų   2.20%
5 metų   2.30%

MŪSŲ ADRESAS 
3 Resurrection Road
Toronto, ON M9A 5G1
Nemok. tel. 1-877-525-RCUL (7285)
Tel. 416-532-3400, fax 416-532-4816

Pirm., antr., treč.  9:30 - 4:00
Ketvirtadieniais 9:30 - 8:00
Penktadieniais 9:30 - 7:00
Šeštadieniais  9:00 - 1:00
Sekmadieniais  8:30 - 12:30

1 metų “cashable”  1.50%
1 metų  1.70%
2 metų  1.85% 
3 metų   1.95%
4 metų   2.20%
5 metų  2.30%

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

ANAPILYJE
2185 Stavebank Rd. 
Mississauga, ON L5C 1T3, 
Tel. 905-566-0006, fax 905-566-1554

Mūsų tikslas ne pelnas, 
bet sąžiningas patarnavimas  

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLAS
Su nekintančiu nuošimčiu
1 metų   3.10%
2 metų   3.20%
3 metų   3.25%
4 metų   3.25%
5 metų   3.30%

Uždaras su kintančiu 
nuošimčiu  
  3.25%

Atviras su kintančiu nuošimčiu
1, 2, 3 metų   
  4.00%
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu  
  3.85%

SUTEIKIAME 
• CMHC APDRAUSTAS
 nekilnojamojo turto 
 paskolas
• KOMERCINES 
 nekilnojamojo turto 
 paskolas

Tel. 416-532-3400       
www.rpcul.com

Darbo laikas:

Darbo laikas:
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* Normos gali būti keičiamos be įspėjimo, bet kuriuo metu.

Tik naujiems įnašams

2.40%
14 MĖNESIŲ 

GICGIC
PATIKIMOS INVESTICIJOS

Naujiems įnašams arba 
Pervedimams

2.00%
NEAPMOKESTINAMI

12 MĖNESIŲ

Bendruomenės istorija 
patikimose rankose 
Daugiau kaip dvi savaites Kanados lietuvių  muziejuje-archyve dirbo Lietuvos centrinio 

valstybinio archyvo specialistės Džiuginta Kasiulaitienė, archyvo dokumentų sklaidos sky-
riaus vedėja,  ir Jolanta Raguotienė, archyvo bendrųjų reikalų skyriaus vedėja. Baigiantis 
jų viešnagės laikui, abiejų paprašiau pasidalinti darbo Kanados lietuvių išeivijos dokumentų 
saugykloje ir pirmojo apsilankymo Kanadoje įspūdžiais.

Džiuginta Kasiulaitienė: – Atvykome 
susipažinti su KLMA veikla ir suteikti pagalbą. 
Tai, ką spėjome pamatyti, mums patiko: vis-
kas gerai sutvarkyta ir tvarkoma, žinant, kad 
čia dirba ne profesionalai. Yra aiški sistema: 
knygos laikomos atskirai, dokumentai ir mu-
ziejaus sukaupti rodiniai irgi atskirai. Muziejaus 
archyvuose yra įdomios medžiagos, jai apžvelgti 
reikėtų skirti daugiau laiko. Manytume, kad yra 
įdomių dalykų nuo 1945 iki 1990 metų, mums 
juk dėl suprantamų priežasčių nelabai žinoma, 
kaip tada gyveno išeivija,  ką jie veikė. Lygiai 
taip pat įdomi išeivijos veikla ir jau po 1990-ųjų, 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Lietuvoje tai 
dar nelabai žinoma. 

Jolanta Raguotienė: – Mus labiausiai nustebi-
no didžiulė Kanados lietuvių bendruomenės 
parama Lietuvai. Įprasta daugiau kalbėti apie 
JAV lietuvių paramą, gal todėl, kad ten gausesnė 
bendruomenė. Bet matome iš dokumentų, kad 
labai įspūdinga ir Kanados lietuvių parama Lie-
tuvai. 

Iš tiesų, dokumentai sutvarkyti gerai 
archyviškai, esu buvusi ir dirbusi JAV  archyve, 
tad galiu palyginti. Maloniai nustebino ir mu-
ziejaus – archyvo savanorių talka. Mūsų pagalba 
trumpalaikė, tvarkėme tik vieno fondo doku-
mentus, bet tikimės, kad vėliau  bus naudin-
gos tos metodinės žinios ir patirtis. Archyve 
matėme daug svarbių dokumentų rinkinių, tai ir 
istoriko A.Šapokos, M.Jankaus ir kitų žinomų 
išeivijos veikėjų  fondai  – jų archyvai gal dau-
giau žinomi tik muziejininkams, bet jie įdomūs 
ir verti didesnės pažinties ir visuomenei. Tad 
mūsų palinkėjimai, kad tokie  archyvų kaupimo 
ir tvarkymo darbai būtų  tęsiami ir toliau, tai 
svarbus šaltinis ne tik išeivijos, bet ir visos Lietu-
vos istorijai.  Nustebino ir kūrybiška muziejaus 
parodinė veikla, tai tikrai pagirtina, kad muziejus 
tapo ne tik dokumentų – archyvų saugykla, bet ir 
kultūriniu, švietimo, bendruomenės telkimo cen-
tru. Tokia puiki paskutinioji paroda Dalinamės 
gyvenimu /Sharing Our Stories  apie lietuvių 
išeivių (Displaced Persons) patirtį ir gyvenimą 
būtų labai  įdomi ne tik Kanados, bet ir viso 
pasaulio lietuviams.

– Ar buvo galimybė šiek tiek susipažinti su 
Torontu, pasižvalgyti ir toliau ?

Džiuginta: – Kanadoje ir Toronte lankėmės 
pirmą kartą. Danguolė (muziejaus-archyvo 
administratorė) tikrai pasirūpino, kad pamaty-
tume miestą ir tolimesnes apylinkes. Jos dėka  
pasigėrėjome Niagaros kriokliais, buvome 
išvykę ir kiek toliau – į Blue Montains apy-
linkes, Midlandą. Toronte mane labai stebino 
kontrastai:  aukštasis miestas, dangoraižiai – 
akmuo ir stiklas, o šalia – žemų, senojo stiliaus 

statybos namų gatvės. 
Jolanta: – Man labai gražus miesto žmonių 

spalvingumas – tiek rasių ir tautų gyvena kartu 
ir sugyvena gražiai, be įtampos ar konfliktų.  
Tokia daugiakultūrė aplinka, galimybė ugdyti 
savo kultūrą ir tapatybę ir kartu mokėjimas su-
gyventi su kitais palieka jaukaus miesto įspūdį. 
Dar labai patiko Ontario meno galerija, išvyka 
į Mėlynuosius kalnus, miestelį  ir čiabuvių 
muziejų  Midlande.

Kartu su viešniomis dirbo ir rūpinosi jų 
laisvalaikiu KLMA administratorė Danguolė 
Juozapavičiūtė. Tad paskutinysis klausimas 
jai. Kuo naudinga vilniečių archyvarių para-
ma Toronto lietuvių muziejininkams  ? 

 Danguolė Juozapavičiūtė:  – Apie metodinę 
paramą mes pradėjome kalbėti su valstybinio 
archyvo direktoriumi gal prieš trejetą metų. Bet 
tuomet buvau tik perėmusi pareigas ir pati dar 
nebuvau susipažinusi su visais muziejaus ar-
chyvais, tad nutarėme atidėti susitikimą. Kai 
atvykusios viešnios atidarė ir sutvarkė pirmąją 
dėžę surinktų dokumentų, buvo aišku, kaip dirba 
prityrusios specialistės – archyvarės ir kaip tu-
rime dirbti mes. Gavau atsakymus į visus man 
rūpimus klausimus.  Jų patarimai  neįkainojama 
pagalba, tvarkant saugojimui dokumentus pagal 
reikalavimus. Tai paskatinimas kuo profesiona-
liau tvarkyti mūsų kaupiamą istorinę medžiagą 
apie Kanados lietuvių išeivijos gyvenimą. 

Kalbėjosi Sigina Katkauskaitė 

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo sau-
gykloje (iš k.) Danguolė Juozapavičiūtė, 
KLMA  vedėja, su viešniomis iš Vilniaus 
Jolanta Raguotiene, Džiuginta Kasiulaitiene 

Pasvaliečiai rinksis
savo gimtinėje 

Lietuva 2018 metais švenčia savo valstybės 
atkūrimo šimtmetį. Tai svarbi sukaktis mums 
visiems!

2018 m. birželio 28-29 d. Vilniuje Pasvalio 
kraštiečių bendrija kartu su Pasvalio ra-
jono savivaldybe kviečia į pirmąjį Pasaulio 
pasvaliečių suvažiavimą. 

Pirmoji diena – konferencija Vilniuje “Ką galiu 
padėti savo tėvynei”, pasisakymai, vakaronė.

Antroji diena – ekskursija į gimtąjį Pasvalio 
kraštą: pasiūlysime aplankyti gimtąsias vietas, 
paminklus išnykusiems kaimams atminti, pavyz-
dines sodybas, prisiminsime senuosius amatus, 
atgaivinsime prisiminimus pasvalietiškos dainos 
posmais ir vaišinsimės gardžiais pyragais.

Apie dalyvavimą maloniai prašytume infor-
muoti Pasvalio kraštiečių bendrijos atsakingąją 
sekretorę Danutę Pučkytę, tel.(+370) 615 89985, 
el.paštas danute.puc007@gmail.com arba info@
laz.lt iki 2018 m. gegužės 1 d. Būsime dėkingi, 
jeigu pateiksite šiuos duomenis: vardas, pavardė, 
gimimo metai ir vieta Pasvalio krašte, gyve-
namoji vieta šiuo metu, telefono numeris ir 
elektroninio pašto adresas. Taip pat lauksime 
pageidavimų ir pasiūlymų dėl suvažiavimo pro-
gramos.

Kvietimą ir suvažiavimo programą atsiųsime 
apibendrinę jūsų pasiūlymus ir pageidavimus.
Daugiau informacijos rasite www.pasvalys.lt

Gintautas Gegužinskas, Pasvalio raj. 
savivaldybės meras,  

Prof. Rimantas Kanapėnas, Pasvalio 
kraštiečių bendrijos pirm.
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Dalyvavau Kanados lietuvių dienos šventėje. Lankstūs šokėjai, nuostabūs dainininkai. 
Kažkaip pasigedau genialaus, talentingo kompozitoriaus a.a. Jono Govėdo dvasios.

Jo daina “I Am The Song” kanadiečiams buvo pakankamai gera pasitikti į Kanadą atvykusią 
karališkąją šeimą praeitais metais. Bet Kanados Lietuvių dienos šventėje praradome progą 
parodyti apsilankančiai visuomenei, kad jis yra MŪSŲ. Jo kūryba, jo talentas yra dovana visai 
Kanadai. Netgi atlikta anglų kalba jo daina būtų labai graži dovana Kanados 150-mečiui.

Šventės dalyvė

Rašo šventės dalyviai 
Esu muzikas ir vienas iš panašių 

švenčių, kokia vyko Otavoje liepos mėnesį, 
organizatorių Lietuvoje. Buvau nustebintas 
Kanados lietuvių patriotiškumu. Nustebino 
programos atlikimo džiaugsmas, nors mane 
labiau domino dainavimas. Kai kurios 
dainos buvo atliktos labai profesionaliai. 
Suaugusiųjų chorinis dainavimas gana aukšto 
lygio. Kaip emigrantų vaikų, taip pat gana ne-
blogas vaikų choras. Tikėjausi išgirsti Kana-
dos lietuvių kompozitoriaus Jono Govėdo 
kūrinių. Jis yra didelis talentas. Kad pamiršo 

savo geriausią kompozitorių, lietuviams  
didelis minusas. Mano giminaičiai sakė, kad 
kažkuriai šventei viena jo daina buvo išversta 
į lietuvių kalbą. Kas jį pasauliui parodys, 
jeigu ne jūs, mieli lietuviai Kanadoje? Su-
prantama, jo kūriniai ne skaičiuotės, bet 
sunkūs ir sudėtingi, tačiau įrašai internete 
rodo, kad jūs puikiai juos įveikėte. Gaila, 
kad to neparodėte per savo didelį koncertą 
šią vasarą.

Ačiū visiems už gražią dainų šventę.
Leonas Skopas, Anykščiai

The Festival 
between 
Festivals

Why the recent Lithuanian He-
ritage Day in Ottawa should not 
be seen as a minor diversion, but 
rather as one more opportunity to 
strengthen our cultural identities.

Last year, Lithuanians from all across North America descended 
on Baltimore, Maryland for the latest iteration of the Lithuanian 
Folk Dance Festival. By all accounts, it was a rousing success. The 
year before that, it was the Song Festival in Chicago, Illinois, and 
that, too, was met with great acclaim. And next year, many of us will 
board planes bound for our cherished homeland to mark a centenary 
of independence at the quadrennial Song and Dance Festival, which 
promises to be an unforgettable occasion.

This year, we were able to make a much smaller pilgrimage to 
Canada’s capital, Ottawa, for a Lithuanian Heritage Day held to 
mark another milestone: 150 years of Canadian Confederation. The 
venue was smaller than what many of us are used to; the crowds 
not as massive. Certainly it was a modest affair by usual standards, 
though that does not mean it was any the less important, or signifi-
cant. Indeed, any time we are able to congregate in celebration of 
who we are as Lithuanians is a reason for pride and merriment, and 
as I performed as part of the Toronto Gintaras folk dance ensemble, 
I saw smiles in the audience that were just as big as they were in 
Baltimore and Chicago.

I also saw a myriad of familiar faces—faces that drove long dis-
tances to be in that one place. They did not have to be there. They 
could have stayed at home and listened to stories of the event after 

the fact, looked at pictures, and watched clips of the performances 
on YouTube. They could have been there “in spirit” without bother-
ing to leave the comforts of their home. But it is not the same thing 
as being there in person and living the moment alongside rows and 
rows of friends, acquaintances, and countrymen. It is not the same 
thing to hear a choir sing in a recorded video, their voices dulled 
by the transfer of megabytes, or watch dancers polka long after 
they have returned home and gone to camp. Somehow, to be there 
physically is a feeling that defies replication, because the process 
of reaffirming our Canadian-Lithuanian identity must always be 
done in every possible moment of togetherness.

I am older now; therefore, I no longer take these things for granted. 
I used to. Back in 2003, when I sang as a member of the children’s 
choir Gintarėliai at my first Song Festival in Lithuania, I was im-
patient with the long waits, easily annoyed by trivial details, and 
hardly capable of processing the enormity of what was transpiring 
around me. I wish I was able to appreciate the beautiful songs I was 
taught to sing—wish I was able to relish the monumental nature of 
the festivities, and how important it was for my mother to return to 
her homeland after years being away from both it and her relatives. 

Goodness, how one wishes we could go back 
and do it all differently, in retrospect.

But the perspective will be different when I 
return next year. In truth, it has been different 
for quite some time, and I participated as a 
dancer at the last Song and Dance Festival 
in 2014 already made wise to the privileges 
I possess as a Lithuanian. But now, having 
gone through Chicago, Baltimore, and Ot-
tawa, there will be a finer appreciation of the 
hard work, toil and stress, as I have witnessed 

firsthand how much it can pay dividends. Yes, 
the crowds and venue were smaller in Ottawa. 
Yes, it did not have the same solemnity and 
splendour of what came before it. But none 
of these things mattered, because I left in a 
humbled state, luckier than ever to be able 
to stand upon that great bridge that unites 
my spirit as both a Lithuanian and Canadian.

I am sure I was not the only one.
Tomas Trussow

Audėja A.Drešerienė

Šoka tautinių šokių grupė ‟Gintaras”

Tautinių šokių grupė ‟Gintaras” iš Toronto       Ntrs. Dainos Puterienės

(ntrs. iš k.) Vašku dažomi Velykų margučiai. Dainuoja vaikai

Šventės rengėjai ir dalyviai      
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L IETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas.
2975 Bloor W | 416-207-9239 | Pirm-treč 9-3.30 | Ketv-penk 9-8 | Šešt 9-1
1573 Bloor W | 416-532-1149 | Pirm-treč 9-3.30 | Ketv 9-6 | Penk 9-3.30 | Šešt uždaryta

I N V E S T I C I N Ė
S Ą S KA I T A

GIC INDĖLIAI
(Pelno padalinimas netaikomas)

1 metų 1.70%
2 metų 1.85%
3 metų 2.00%
4 metų 2.10%
5 metų 2.25%
1 metų iškeičiamas 1.40%
1 metų JAVdolerių 0.60%

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO
UŽSTATU 3.60% ir aukščiau

T A U P O M O J I
S Ą S K A I T A

RRSP ir RRIF
PENSIJŲ FONDAI
RESP (Mokslų taupomoji sąskaita)

TFSA

Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1 .35%
1 metų 1.70%
2 metų 1.85%
3 metų 2.00%
4 metų 2.10%
5 metų 2.25%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kintamųjų palūkanų 3.40%
5 metų uždarytas, kintamųjų palūkanų 2.90%
1 metų pastovių palūkanų, atviras 3.04%
1 metų 2.89%
2 metų 2.94%
3 metų 3.04%
4 metų 3.19%
5 metų 3.29%
Komercinės kredito paskolos suteikiamos
pagal pareikalavimą

(Neapmokestinama taupomoji
sąskaita)

www.parama.ca

Visi pateikti nuošimčiai gali būti keičiami be įspėjimo

Tik naujo indėlio
savininkas gauna
papildomai 0.25%.
Pasiūlymas
galioja ribotą laiką.
Nuošimčiai gali
keistis be įspėjimo.

*

-
•

Naujiems
indeliams
siulome

*1.75%

1.5%
Kasdieninių
palūkanų
taupomoji
sąskaita

2.25%
1 metų GIC
Naujiems
indėliams

ADVOKATAS 

Algis S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

• Ieškiniai dėl žalos, atsirandančios 
   ryšium su kūno sužalojimu
• Imigracija į Kanadą
• Testamentai ir įgaliojimai

NAUJAS 
ADRESAS

300 The East Mall, 5th Floor, Toronto, ON M9B 6B7
Tel. 416 236-3060  ·   Fax 416 236-1809

• Palikimų administravimas
• Nekilnojamo turto sandoriai
• Konsultacijos Lietuvos respub-
   likos įstatymų klausimais

Tinklapis www.pacelaw�rm.com El. paštas alpace@pacelaw�rm.com

Vienijasi lietuvių kalbos gynėjai 

Rugsėjo 22 d., Baltų vienybės 
dieną, Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
akademijos Didžiojoje salėje, Lie-
tuvos piliečių iniciatyvinė grupė 
“TALKA už Lietuvos valstybinę 
kalbą“ surengė konferenciją-
pasitarimą “Apginkime baltų 
kalbas”. Joje buvo priimtas spren-
dimas TALKOS judėjimo pagrindu 
įkurti asociaciją „TALKA Kalbai 
ir Tautai“. Judėjimo „TALKA 
Kalbai ir Tautai“ Tarybos pirmininku išrinktas 
visuomenės bei kultūros veikėjas, Europos 
parko ir Liubavo muziejų įkūrėjas, VĮ Euro-
pos parkas prezidentas, menininkas Gintaras 
Karosas.

Konferencijos „Apginkime baltų kalbas“ 
dalyvius lietuvių, latvių ir žemaičių dainomis 
sutiko folklorinio ansamblio „Laukis“ daini-
ninkai. Pasitarimą pradėjo „TALKA už Lietu-
vos valstybinę kalbą“ iniciatyvinės grupės ir 
Seimo narys Povilas Urbšys. Visus susirinkusius 
sveikino Lietuvos mokslų akademijos viceprezi-
dentas Domas Kaunas ir Seimo narys Audro-
nius Ažubalis. Savo palaikymą lietuvių kalbos 
talkininkams išreiškė ir vienas iš judėjimo 
„TALKA Kalbai ir Tautai“ steigėjų, kalbinin-
kas akademikas Zigmas Zinkevičius, kurio 
nuoširdžius ir įkvepiančius sveikinimo žodžius 
perdavė TALKOS narė Nijolė Balčiūnienė, 
perskaičiusi jo laišką konferencijai. Įžanginį 
žodį konferencijoje tarė kunigas, pasipriešinimo 

sovietiniam okupaciniam režimui 
dalyvis Robertas Grigas. Po to 
buvo išklausytas kalbininkės dr. 
Laimos Kalėdienės pranešimas 
„Apginkime lietuvišką rašybą ir 
lietuvių kalbos sistemą“. Kon-
ferencijos dalyviai priėmė tris 
kreipimusis: Į Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą bei jos frakciją 
Seime, Į Lietuvos partijas, Į Lie-
tuvos piliečius. TALKOS atsto-

vai ne tik stebės, kad Seimas nepriimtų kokių 
nors teisės aktų, kurie galėtų trikdyti lietuvių 
kalbos vartojimą valstybėje, pakenkti pačiai 
kalbai, jos sistemai ir tradicijoms, bet imsis svar- 
biausio šios srities uždavinio – naujo konstitu-
cinio valstybinės kalbos įstatymo, stiprinančio 
valstybinės kalbos veikimą valstybės gyvenime.

Po konferencijos Vilniuje, prie Vinco Kudirkos 
paminklo, priešais Lietuvos vyriausybės rūmus, 
“TALKA už Kalbą ir Tautą” surengė mitingą 
“Už baltų tautų vienybę ir valstybinės lietuvių 
kalbos išsaugojimą“, kurį vedė TALKOS Ta-
rybos narys, aktorius Gediminas Storpirštis. 
Į viešą renginį susirinko apie 200 žmonių – 
maždaug tiek, kiek Sąjūdžio priešaušryje 1987 
m. rugpjūčio 23 d. buvo susirinkę prie Riben-
tropo-Molotovo pakto minėjimą per Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje, – pastebėjo 
tuometiniame ir dabartiniame mitinge pasisakęs 
kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaci-
niam režimui dalyvis kun.Robertas Grigas.  Inf.

Kalba pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui kovų dalyvis kun. R.Grigas (k.) 
ir dr. K.Garšva (d.) 

Eitynėse “Talka už Lietuvos valstybinę kalbą” 

344 Lakeshore Road E., Suite A, Oakville, ON L6J 1J6
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LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE, ETOBICOKE
 ir MISSISSAUGOJE

A   A

Visagaliui  pašaukus, 2017 m. liepos 3 d., sulaukusi 91 
metų amžiaus, amžinybėn ramiai iškeliavo 

Birutė 
RACEVIČIŪTĖ-

ČEPAITIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM, klebonui Jonui Šileikai, OFM, ir kun. Kazimierui- 
Aurelijui Kasparavičiui, OFM, už laidotuvių  Mišias, ma-
mos lankymą ir suteiktus sakramentus, ir diakonui Kazi-
mierui Ambrozaičiui už lankymą ir maldas laidotuvių namu-
ose. Taip pat dėkojame prel. Edžiui Putrimui, sugrįžusiam 
iš Kretingos stovyklos ir aukojusiam  Mišias. Nuoširdus 
ačiū solistei-vargonininkei Danguolei Radtkei už jautrias 
giesmes ir “angelų chorui” už giedojimą. 

Dėkojame visiems raštu bei žodžiu išreiškusiems 
užuojautas, už užprašytas  Mišias ir aukas parapijai, už 
gėles ir už apsilankymą laidotuvių namuose bei dalyvavimą 
Mišiose. Ypatinga padėka dr. Juditai Čuplinskienei už jaut-
rius atsisveikinimo žodžius, ir Rūtai Girdauskaitei – atsi-
sveikinant Prisikėlimo parapijos tarybos vardu. Dėkojame 
aukų rinkėjoms Birutei Kazlauskaitei ir Ramunei Stravins-
kaitei. Ačiū B.Stanulienei bei jos padėjėjoms už skanius 
laidotuvių pietus ir visiems, atnešusiems pyragų. 

Nuoširdžiausia padėka giminėms, draugams ir arti-
miesiems už išreikštą meilę ir visokeriopą paramą išlydint į 
amžinybę mūsų mylimą mamą, uošvę, sesutę, tetą, močiutę, 
promočiutę. Mama, amžinai ilsėkis ramybėje Aukščiausiojo 
prieglobstyje.

Kviečiame spalio 14, šeštadienį, 11 v. r., į Šv. Jono lietuvių 
kapines, kur a.a. Birutės palaikai bus laidojami prie jos 
mylimo vyro a.a. Kazimiero. 

Visiems dėkingos – dukros 
Rūta Rygelienė ir Giedrė Valavičienė su šeimomis

Nik Stauskas 

On August 3, 2017, Mississauga News pub-
lished a story about Nik Stauskas, 23, a well 
rooted Lithuanian young man. Nik, who attended 
St Michaels (R.C.) Collegiate here in Toronto, 
where he was awarded a scholarship to a U.S. 
College and was later drafted by the U.S. NBA, 

also played for the Toronto Lithuanian “Ausra” 
basketball team. He was first drafted by the NBA 
“Sacramento Kings” and is now playing for the 
“Philadelphia 76ers”.

His parents are Ruta Meiklejohn and Petras 
Stauskas. He also has two very ardent and deeply 
patrioticg grandmothers.  

Irena (Sernaite) Meiklejohn is well remem-
bered amongst the Lithuanian community for 
being the “Master of Ceremonies” (MC) for 
many Lithuanian functions over the years, es-
pecially the numerous “Feb. 16th. Lithuania’s 
Freedom of Independence” celebrations which 
were then attended by many very high and im-
portant Canadian politicians and local mayor’s. 
Irena passed away in November of 2016. 

Grazina Stauskiene is a poet whose tender and 
loving works have graced the pages of Tėviškės 
Žiburiai over these many years.

Stasys Vastokas

17-metis krepšinio talentas Ignas Brazdeikis, 
gyvenantis Oakville, Ontario paskelbė apie 
susitarimą su Michigan (JAV) universitetu, kur 
nuo kitų metų studijuos ir žais “Michigan Wol-
verines” krepšinio komandoje. Daugiau kaip 
dvidešimt universitetų stipendijų pasiūlymų 
sulaukęs jaunuolis savo amžiaus grupėje, On-
tario provincijoje vertinamas aukščiausiais ba-
lais, taipogi yra ir vienas iš perspektyviausių 
krepšininkų visoje Kanadoje. Ignas yra žaidęs 
Kanados jaunių krepšinio rinktinėje, šiuo metu jis 
studijuoja “Orangeville Prep” krepšinio parengi-
mo mokykloje.

I.Brazdeikis pranešė apie savo sprendimą 
“Twitter” socialiniuose tinkluose, kur tarp visų 
išvardintų už paramą jis dėkojo ir Kanados 
lietuvių bendruomenei. 

Pasak Igno, po apsilankymo ir derybų nebuvo 
sunku pasirinkti tarp daugybės pasiūlymų, ka-
dangi jau seniai svajojo žaisti “Michigan” univer-

Ignas Brazdeikis - jaunasis krepšinio ta-
lentas

Jaunasis krepšininkas 
vilkės Michigan 
universiteto komandos 
marškinėlius

Krepšininkas Nik Stauskas

sitete. Šiame universitete žaidė ir studijavo dar 
vienas lietuvių kilmės kanadietis, krepšininkas  
– Nik Stauskas – šiuo metu žaidžiantis NBA 
“Philadelphia 76ers” komandoje. 

Pirmuosius krepšinio žingsnius Ignas žengė 
“Anapilio” (Mississauga) sporto klube.    
 Akvilė Minkevičienė

Balys Gajauskas (1926-2017)

Rugsėjo 28 d. po sunkios 
ligos mirė Lietuvos Neprik-
lausomybės akto signataras, 
Lietuvos politikas, visuomenės 
veikėjas, politinis kalinys ir 
tremtinys Balys Gajauskas. 
Dėl priešinimosi sovietų oku-
pacijai B.Gajauskas sovietini-
uose lageriuose ir kalėjimuose 
buvo kalinamas 37 metus. 1990 
metais kovo 11-ąją jis buvo 
tarp pasirašiusiųjų Aktą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo, 1992-1996 metais 
buvo išrinktas Seimo nariu. 
1979 m. Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo JAV kon-
greso komisija kartu su kitais 
disidentais pasiūlė B. Gajauską 
kandidatu Nobelio taikos 
premijai. 1981 m. Houston 
(JAV) B. Gajauskui paskirta 
tarptautinė Taikos ir laisvės 
premija. 1989 m. Baltų laisvės 
lygos apdovanotas Laisvės 
medaliu už kovą išlaisvinant 
Estiją, Latviją, Lietuvą. 1989 
m. gyveno Los Angeles (JAV). 
Grįžęs įsijungė į Atgimimo 
veiklą, dalyvavo politiniame 
gyvenime. Įsteigus Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungą, 
išrinktas valdybos ir tarybos 
nariu, o 1989-aisiais – sąjungos 
prezidentu. 2008 m. išleido 
knygą Pro spygliuotas vielas 
matau dangų, 2012 m. – Gu-
lago saulėlydis. Yra paskelbęs 
straipsnių politikos klausimais 
Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
B. Gajauskas apdovanotas vals-
tybiniais apdovanojimais: Lie-
tuvos Nepriklausomybės me-
daliu (2000), Vyčio Kryžiaus 
ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi (2005).     Inf.

Balys Gajauskas 

MAIRONIO 
MOKYKLOJE

• Maloniai praleidome mokslo 
metų pradžios šventę “Sveiks, 
Rudenėli!” rugsėjo 30 d. Ana-
pilio sodyboje. Dalyvavo šeš-
tadieninių lietuviškų Toronto 
Maironio ir Hamiltono M. 
Valančiaus mokyklų mokiniai, 
taip pat vaikai, kurie nelanko 
lietuvių mokyklų. Vienas at-
vyko net iš Peterborough. 
Mokiniai aplankė Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo skyrių, 
Šv.Jono lietuviškas kapines, Ka-
nados lietuvių muziejų-archyvą 
ir Tėviškės žiburių redakciją. 
Kleb. Nerijus Šmerauskas au-
kojo Mišias, per kurias buvo 
pašventintas kryžius, sukur-
tas iš vaikų surašytų maldelių.
Kiekviena šeima gavo “namų 
darbą”, paruoštą Kanados 
lietuvių katalikių moterų 
draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyriaus. Dėkojame 
joms ir Prisikėlimo, “Talkos” 
ir “Paramos” kredito koopera-
tyvams už pagalbą, sumokant 
šios šventės išlaidas. Taip pat 
ačiū šios šventės planuotojams 

LIETUVIŲ NAMAI
• Rugsėjo mėnesį pasikeitė 

Lietuvių Namų vadovybė. 
Vedėjos pareigas perėmė Dia-
na Jasiukaitienė, neseniai 
baigusi Senekos kolegijoje 
viešojo aptarnavimo vadybos 
specialybės studijas (Global 
Hospitality Operations Man-
agement). Lietuvoje Diana 
yra baigusi Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete specialybės 
visuomenės sveikata, maisto 
sauga studijas magistro laip-
sniu. Turi pakankamai praktinio 
darbo patirties vadybos srityje, 
yra dirbusi viešojo maitinimo ir 
farmacijos įmonėse. 

• Lapkričio 26, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose rengiama 
kalėdinė mugė (Christmas Bazaar) 
– meno ir tautodailės dirbinių, 
rankdarbių, kalėdinių suvenyrų, 
šventinių skanėstų išpardavimas 
Lietuvių Namų naudai.

KLMA ŽINIOS 
• KLMA dėkoja Rūtai Žilins- 

kienei už $100 auką muziejui 
-archyvui. Taip pat dėkojame už 
jos dovanotą nuostabų moters 
tautinį kostiumą, kurį išaudė  
A.Tamošaitienė, o variniais seg-
tukais papuošė A. Tamošaitis. 
Šis kostiumas buvo išaustas 
R. Žilinskienei 1954 metais. 
Jį ir kitus dailiausius tautinius 
drabužius  galėsite pamatyti 
būsimoje KLMA parodoje 
„Siūlas“, kuri bus atidaryta 
lapkričio 5 dieną.   Inf.

KLJS ŽINIOS
• Po rinkimų naujam 2017-

2018 veiklos metų terminui 
Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininke perrink-
ta Daina Šablinskaitė, vice 
pirmininkėmis išrinktos Livija 
Čygaitė ir Kassandra Kulnys-
Douglas, iždininku Adomas 

ir gausiam Kankinių parapi-
jos savanorių būriui. Didžioji 
pamoka Anapilio sodyboje labai 
pasisekė, ir tikimės, kad kitais 
metais vaikai ir jų tėveliai bus 
pakviesti į panašią šventę.

• Spalio 7 d. nebus pamokų – 
Padėkos savaitgalio pertrauka.

• Mūsų mokyklos svetainė –
maironiomokykla.net       Živilė 

Grybas, sekretore Daniela 
Šablinskaitė, valdybos nariais 
išrinkti  Audra Stončiūtė, Matas 
Zenkevičius, Danielė Dresher 
ir Michael Mikolainis.       Inf. 

PADĖKA 
Redakcija dėkoja Tėviškės 

žiburių skaitytojai A.Kašiubaitei 
(Kudirkos Naumiestis, Lietuva) 
už atsiųstus lietuviškus leidinius 
ir dovanas. 

AUKA 
A.a. Vinco Paulionio atmi-

nimui Irena Turūtienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $200.

KLB ŽINIOS



Toronto Lietuvių Namuose buvo surengtas naudotų daiktų ir drabužių išpardavimas, 
surinkęs daugiau kaip $5,000 LN reikalams. Ir ruošiantis šiam pardavimui, ir jo metu 
nuoširdžiai dirbo gausus būrys talkininkų, kuriems tariame AČIŪ!

Tai Nijolė Ruslys, iškepusi 
skaniausią obuolių pyragą ir 
pripažinta kepinių konkurso 
laimėtoja; virėjos Gailutė 
Mic-kevičienė ir jos dukra 
Rasa, labai skaniai maitinu-
sios ir talkininkus, ir pirkėjus. 
Prie prekystalių dirbo Mariel 
Thomas (viešnia iš London, 
D.B.), Onutė Stanevičiūtė-
Mills, Vida Stanevičienė, 
Grace, Violeta Kašina, Vil-
ma Sabaliauskienė, Ona 
Gladkovienė, Danutė Maša- 
nauskaitė, Vilija Gačionytė, 
Dana Kaušinas, Regina Ma-
sionis, Aušra Karkienė, 
Gajutė Budra, Lilė Lauri-
navičienė, Birutė Batraks, 
Rūta Snowden, Vytas Bar-
zevičius, Rasa Mažeikaitė, 
Angelė Vaičiūnienė, Bronė 
Prakapienė, Birutė Stanulienė, 
Juozas Morkūnas, Nijolė 
Spranginienė, Ina Walker, Ra-
munė Stravinskienė, Marytė 
Balaišytė su vyru Robert Mil-
ler, Diana Jasiukaitienė, Darius 
Sonda, Antanas Pacevičius, 
Angela Biondi, Romas Pu-
teris, Gintaras Šližauskas, 
Viktoras Radžiūnas, Audrius 
Vaidila, Julija Ruslienė, Loreta 
Vaškevičienė, Ada Lemežytė, 
Nijolė Bates, Jolanta Burbaitė, 
Sofija Dilkienė, Irena Že-
maitienė, Edis Stravinskas, 
Ramunė Ancutaitė, Rasa Kisie-
lytė, Genovaitė Kobelskienė, 
Angelė Abromaitytė.

Ačiū Toronto Prisikėlimo 
parapijos socialinių reikalų 
sekcijai, paskolinusiai LN tal-

kininkams prekybai reikalingas 
prijuostes ir pinigines; esame 
dėkingi visiems, atvežusiems 
ar atnešusiems daiktų ir skanių 
pyragų prekybai. 

Lapkričio mėnesį planuo-

jame rengti kalėdinę mugę, 
mielai priimsime kalėdinėms 
dovanoms tinkamus suvenyrus 
ir daiktus, meno kūrinius, 
papuošalus, namų reikmenis 
ir kt.       Rengėjų komitetas
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Toronto, ON
416-762-8255, 416-616-1600 (cell)

email: lina@kuliavas.com
website: www.LinaKuliavas.com

Lina Kuliavas

Tel: 416-239-9889
klfondas@on.aibn.com

Aukotojams išrašome pakvitavimus pajamų mokesčių sumažinimui

 

KLF taryba paskyrė

Kanadoje (235 dalyviams) virš $35,000 
dalyvauti Kanados lietuvių dienose, Otavoje

Tapkime Kanados lietuvių fondo nariais!
Remkime lietuvybės veiklą ir išlaikymą! Prisiminkime mūsų fondą 

gyvybės draudimuose, bei savo testamentuose.

Jūsų aukos Kanados Lietuvių Fondui 
užtikrins nuolatinę paramą lietuviškai 

veiklai bei lietuvybės išlaikymui Kanadoje.
Šiais metais Fondas paskyrė

 KRETINGOS ir ROMUVOS 
stovykloms 

iš viso $22,000

Air Conditioning & Heating
Oro vėsinimo ir šildymo sistemų

PATIKRINIMAS • IŠVALYMAS • PAKEITIMAS
Skambinti R. Jareckui
Tel. 416-825-3328

LEDAS
REFRIGERATION 

TORONTO PENSININKŲ KLUBAS RENGIA 

PADĖKOS POPIETĘ

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 14, 1 v.p.p.
III-ČIO AUKŠTO SALĖJE

Šilti pietūs su vynu (ruošia V.Ragelienė), 
bus turtinga loterija. Meninę programą atliks 

VALDAS RAMANAUSKAS IR JO GRUPĖ
Bilieto kaina  $30 asmeniui. Bilietus prašome įsigyti 

iki SPALIO 11 d., skambinant tel. Daivai 416-908-1782
ar Virginijai 647-867-5564

Gera talka Lietuvių Namuose

Po kelerių dienų triūso LN išpardavimų salėse – bendra talkininkų nuotrauka 

MARGUTIS PARCELS
48 Hamptonbrook Dr., Toronto, ON, M9P 1A1

PARCELS TO LITHUANIA
For FREE pick up in your area call VIKTOR at

Tel. (416) 233-4601
For pick up in Wasaga call PETRAS at

Tel. (905) 383-1650
OR EMAIL to: pysanka.inc@gmail.com

Prekybos salėje netrūko prekių                A.Biondi ntrs.

.
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ANAPILIO 
parapijos žinios

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

PRISIKĖLIMO
parapijos žinios

• Spalio 20-21 d.d. – naudotų 
drabužių ir daiktų išpardavimas.

• Spalio 28 d. parapijos 
vakarienė; lapkričio 1 d. Visų 
šventųjų diena; lapkričio 5 d. 
Vėlinės, kapinių lankymas; 
lapkričio 12 d. stovyklos “Kre-
tinga” 35-metis; gruodžio 3 d. 
skautų Kūčios; gruodžio 10 d. 
kalėdinės muzikos ir giesmių 
koncertas; gruodžio 15 d.  
stovyklos “Kretinga” adventinis 
susikaupimas.

• Prisikėlimo parapijos 
vakarienė spalio 28 d., 4.30 
v.v. Mišios, 6 v.v. programa ir 
vakarienė. Meninę programą 
atliks “Tolimi Aidai”, vyrų 
ansamblis iš Los Angeles, 
California. Jie taip pat gie-
dos Mišiose. Bilieto kaina 
$50. Bilietai platinami po 
Mišių, parapijos kavinės 
prieangyje, taip pat juos ga-
lima įsigyti pas Ritą Grybienę 
tel. 416-234-5982 arba el.paštu  
ritagrybas@gmail.com. 

• Spalio 8, ateinantį sekma-
dienį, pamaldų nebus.

• Kitos pamaldos vyks 
spalio 15 d. 11.15 v. r. Tai bus 
tradicinės Padėkos pamaldos, 
po jų bus Moterų draugijos 
ruošiama padėkos puota „Vil-
nius Manor“ salėje. Norintieji 
dalyvauti prašomi paskambinti 
Kristinai Dambaraitei-Janowicz 
tel. 905-602-9231.

• Spalio 29 d. pamaldos 11.15 
v. r. ; po jų vyks labai svarbus 
visuotinis parapijos susirinkimas. 

• Nuoširdžiai ačiū visoms ir 
visiems, kas rugsėjo 17 drauge 
šventė Lietuvos kankinių 
parapijos metinę šventę ir pa-
dovanojo savo laiko, gabumų 
bei jėgų jos rengimo darbams 
– nuo sumanymų iki ūkinių 
ir meninių sprendimų. Ačiū 
už sveikinimus ir aukas. Visa 
tebūna Dievui garbė!

• Sveikiname Kanados lietu-
vių bendruomenės Krašto ta-
rybos posėdžio dalyvius ir 
svečius, kurie susirinkę iš visų 
Kanados apylinkių praeitą 
šeštadienį posėdžiavo Anapilio 
sodyboje.

•  Sveikiname Toronto 
Maironio ir Hamiltono M. 
Valančiaus lietuvių mokyklas 
– mokytojus, mokinius ir jų šei-
mas bei visus, praeitą šeštadienį 
Anapilio sodyboje atšventusius 
mokslo metų pradžią “Sveiks, 
Rudenėli!”. Nuoširdžiai ačiū 
visiems savanoriams už šventės 
rengimo darbus. Už finansinę 
paramą ir dovanas šventei 
dėkojame “Paramos”, ”Talkos”,  
Prisikėlimo kredito kooperaty- 
vams ir Kanados lietuvių katali-
kių moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriui.

• Toronto arkivyskupija ren-
ka paramą žmonėms, per pas-
kutines savaites nuo viesulų 
ir žemės drebėjimų stipriai 
nukentėjusiems Karibų ir 
Meksikos kraštuose. Per mūsų 
parapiją aukojama prie durų 
padėtuose “Humanitarian Re-
lief” geltonuose vokeliuose. 
Čekius rašyti: “Lithuanian Mar-
tyrs Church – 2017 Hurricane, 
Earthquake – Disaster Relief”.

• Spalio 6 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą 
dieną po 8.30 v.r. Mišių –
šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

• Prašome tėvus užrašyti 
savo jaunimą pasiruošimo pa-
mokoms Pirmajai komunijai 
ir Sutvirtinimo sakramentui 
sekmadieniais zakristijoje, o 
kitu metu skambinti į parapi-
jos raštinę tel. 905- 277-4320. 
Pamokos prasidės lapkričio 12, 
sekmadienį, po Mišių.

• Buvusio Lietuvos kankinių 
parapijos choro vadovo ir var-
gonininko, muzikos kūrėjo 
a.a. Jono Govėdo atminimui 
yra surinkti ir spausdinimui 
parengti jo muzikiniai kūriniai, 
taip pat dainos ir giesmės 
jo pritaikytomis dermėmis. 
Kūrinius surinko muz. Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė, gaidas 
peržiūrėjo ir spaudai parengė 
muz. A. Kairiūnas ir muz. N. 
Sinkevičiūtė. Tai daugiausia 
religinė muzika, pritaikyta ir 
giedota Lietuvos kankinių para-
pijos choro, kuriam a.a. Jonas 
Govėdas vadovavo 23 metus. 
Visi prisidėkime savo auka 
prie spausdinimo išlaidų, kad 
išlaikytume šio talento vertingą 
kūrybos paveldą. Aukotojai 
gaus atleidimo nuo mokesčių 
kvitus, jų pavardės bus įra-
šytos leidinyje. Čekius rašyti: 
“Volungė Inc.”, siųsti adresu: 1 
Resurrection Rd., Toronto, ON 
M9A 5G1.

• Wasaga Beach miesto ir 

Rugsėjo 24 d. Jewish General ligoninėje Montrealyje mirė 
Liūtas Šablauskas, 76 m. amžiaus. Liūdi žmona Rachel, sūnūs 
Alexander ir Victor, vaikaičiai ir kiti šeimos nariai. A.a.Liūtas 
buvo sveikatos priežiūros specialistas,  jo motina buvo žinoma 
Montrealio lietuvių dailininkė Ona Šablauskienė. Užuojauta 
visiems artimiesiems.

Montrealio „Gintaro“ šokių grupė praneša, kad organizuoja 
„Spaghetti vakarą“ paremti jos veiklai. Kviečiame visus į mūsų 
parapijos salę  lapkričio 11-ąją, šeštadienio vakarą, pabendrauti 
su gintariečiais.                                

Mūsų parapijos metinė šventė vyks lapkričio 26, sekmadie-
nį; Mišios – 11.30 v.r., meninė programa – 12.30 v.p.p., pietūs 
su loterija 1.30 v.p.p. Dalyvaukime visi.              Inf.

LITAS

TORONTO MONTREALIŠGANYTOJO 
parapijos žinios

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa-
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416-588-2808 x 26 dienos metu.

REIKALINGI turintys darbo 
patirtį ir teisę dirbti (turintys 
SIN) dažytojai. Dirbama pagal 
atskiras užduotis. Būtina turėti 
automobilį, darbo įrankius. 
Skambinti darbo dienomis 
(pirm.-penkt.), telefonu 905-
814-8629 7 v.r. - 5 v.p.p.

PROFESIONALUS dantų va-
lymas Jūsų namuose. Priima-
mas draudimas. http://www.
athomesmile.com / 416-388-
8723 Inga.

Lapkričio 5, sekmadienį, 2 v.p.p. Montrealio lietuvių choras 
„Balsas“ kartu su Toronto choru „Volungė“ ir Longueuil choru 
atliks muz. Aleksandro Stankevičiaus Requiem St-Joseph de 
Chambly šventovėje, Chambly, QC. Įėjimas – laisva auka, visi 
kviečiami dalyvauti.

Lapkričio 12 d. Šv. Elžbietos draugija kviečia visus kartu 
dalyvauti draugijos metinėje šventėje. Šiais metais draugija 
mini 98-tuosius veiklos metus. Mišios bus aukojamos 12 v.d., 
po Mišių parapijos salėje bus šilti pietūs. Prašoma pranešti 
valdybai iki spalio 31 d., jeigu žadate dalyvauti.              JA

REIKALINGA prižiūrėtoja 
senai moteriai jos namuose 
3-5 dienas per savaitę Lon-
done, ON. Privalumas būtų 
lietuvių kalba ir panašaus 
darbo patirtis. Būtų gerai, 
kad prižiūrėtoja turėtų reko-
mendaciją. Moterį reikėtų 
nuprausti, aprengti ir paduoti 
maistą. Namas yra miestelio 
pakraštyje šalia didelio parko, 
ramioje vietoje. Darbo sąlygas 
aptarsime. Teirautis – Edward 
Lukas tel. 519-282-0337.

Š.m gegužės 21 d. Montrealio Aušros Vartų šventovėje 
vyko Sutvirtinimo sakramento iškilmės. Tądien 10 vaikų 
buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Po iškilmių 
jaunieji parapijiečiai su savo Sutvirtinimo tėvais (Spon-
sors). Nuotraukoje: pask. eil. stovi (pirmas iš k.) klebonas 
P.Mališka, šalia prancūzas kun. Raymond Pearson ir Mon-
trealio arkivyskupijos vikaras etninėms parapijoms kun. 
Pierangelo Paternieri, kuris suteikė sakramentą 

Ritos Baršauskaitės-Navikėnienės ntr.

• Pirmos komunijos regist-
racija ir pamokėlės prasidės  
spalio 15 d., 10 v.r. parapijos 
kavinėje. Registracijos anketas 
gausite registracijos metu; Su- 
tvirtinimo sakramento regis-
tracija ir pamokos prasidės 
spalio 15 d., 10 v.r. posėdžių 
kambaryje. Registracijos an-
ketas gausite registracijos metu.

Dėkojame mokytojoms Rasai 
Balaišienei ir Aldonai Bubu-
lienei už vaikų ir jaunuolių 
paruošimą sakramentams.  Taip 
pat kviečiame visus, galinčius 
įsijungti ir pagelbėti ruošiant   
vaikus ir jaunuolius sakramentų 
priėmimui.

• Sveikiname jaunavedžius  
Arą Ruslį ir Nina Mueller, kurie  
priėmė Santuokos sakramentą 
mūsų šventovėje, sumainydami  
vestuvinius žiedus, rugsėjo 2 d. 
Džiaugiamės ir linkime Dievo 
palaimos jų bendram gyveni-
mui.

Sveikiname Beatričę Liepą 
Flores, Heidi Seselja ir Tomą  
Swackhamer, praeitą savaitgalį 
įžengusius per Krikšto sak-
ramentą į mūsų, krikščionių, 
bendruomenę. Džiaugiamės 
kartu su Jumis ir Jūsų šeimomis, 
ir prašome Dievo, kad laimintų 
kiekvieną Jūsų gyvenimo 
žingsnį.

• Mirties pranešimai: a.a. Jo-
nas Gudavičius, 93 m. amžiaus. 
Paliko žmoną Aldoną, dukrą 
Ramoną ir sūnų Sigitą su 
šeimomis. A.a. Stasys Škėma, 
92 m. amžiaus. Paliko sūnus 
Vitą ir Rimą, dukras Laną ir 
Renatą su šeima.A.a. Jurgis 
Sokolovas, 91 m. amžiaus. 
Paliko žmoną Angelę, dukras 
Dalią ir Romą, sūnus Paulių ir 
Andrių su šeimomis. Amžiną 
atilsį duok mirusiesiems, 
Viešpatie.

• Spalio 8, sekmadienį, 
Mišios 9 v.r. už a.a.Jennie Vit-
kunas; 11 v.r. už gyvus ir miru-
sius parapijiečius; už a.a.Oną 
Beresnevičienę; už a.a.Rapolą, 
Agotą ir Oną; už a.a.Jadvygą 
Karl; už a.a.Algį Simanavičių (6 
m.); už a.a.Ramutę Grigonienę 
(21 m.); už a.a.Joną Greičiūną; 
padėkos intencija; už a.a.Algį 
Žemaitį; už a.a.Anicetą ir Eleną 
Prialgauskus.

• Spalio 15, sekmadienį, 
Mišios  9 v.r. už a.a. Anastaziją 
ir Juozą Peseckus ir Danutę 
Beres; 11 v.r. už gyvus ir miru-
sius parapijiečius; už Nevulių, 
Svetlauskų ir Bansevičių šeimos 
mirusius; už Orvidų šeimos mi-
rusius; už a.a.Praną ir Birutę 
Čeponkus; už a.a.Bronę ir 
Antaną Pabedinskus ir Sendų 

apylinkės Lietuvių būrelis ren-
gia savo vokiškąjį “October-
fest” spalio 22, sekmadienį, 3 
v.p.p. (po 2 v.p.p. Mišių) Gerojo 
Ganytojo misijos patalpose. Bus 
šilti pietūs. Kaina asmeniui $10. 
Bilietus galima užsisakyti pas 
Reginą tel. 705- 422-0270 arba 
Jūratę tel. 705- 429-6921. 

• Mirusiųjų atminimo ir mal-
dos diena (kapinių lankymas) 
šiais metais bus lapkričio 5, 
sekmadienį.

• Parapijos tarybos susi- 
rinkime yra nutarta vietoj 
anksčiau išardytų senų sus-
kilusių ir pavojingų laiptų 
įrengti naujus, stiprius ir sau-
gius metalinius laiptus, kurie 
nuo parapijos mašinų aikštės 
veda į šventovę ir į “Tėviškės 
Žiburių” redakciją. Tai suda-
rys nemažas išlaidas, todėl visų 
prašome prisidėti savo aukomis. 
Čekius galima rašyti: “Lithu-
anian Martyrs Church” ir siųsti 
adresu: Lietuvos kankinių para-
pija, 494 Isabella Ave., Missis-
sauga, ON L5B 2G2.

• Šv. Jono lietuvių kapinės to-
liau tęsia kapinių maši nų vajų, 
kuriuo norima sutelkti lėšų 
reikiamos įrangos atnaujinimui 
bei įsigijimui. Aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: St. John’s 
Lithuanian Cemetery, 2185 
Stavebank Road, Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3.

• Lietuvos kankinių šven-
tovėje spalio 8, sekmadienį, 
Mišios 10 v.r. už a.a. Joną 
Juodzevičių (XLIX metinės); 
spalio 15, sekmadienį, Mišios 
10 v.r. – už a.a. Alfą Tutlienę 
(XX metinės); a.a. Kazimierą 
Kulvinską; a.a. Liutaurą Čingą; 
a.a. Liudviką Morkūnienę; a.a. 
Bronislovą Žemaitį; a.a. Oną 
Barzdžiuvienę; a.a. Vincą Pau-
lionį.

• Vasagoje spalio 8, sek-
madienį, Mišios 2 v.p.p. už 
a.a. Vytautą ir Sigitą Aušrotus; 
spalio 15, sekmadienį, Mišios 
2 v.p.p. už a.a. Feliksą Kas-
peravičių (XXV metinės).

šeimos mirusius; už a.a.Joną 
Govėdą ir “Volungės” gyvus 
ir mirusius narius; už a.a.Algį 
Žemaitį; už a.a.Anicetą ir Eleną 
Prialgauskus.


