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Ar lietuvybė stiprėja ?
Kanados lietuvių bendruomenės (KLB)-krašto tarybos 

XIX-ojo suvažiavimo antroji sesija įvyks š.m. lapkričio 5 d., 9 
vai. ryto Delhi-Tillsonburgo, ON, apylinkės lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovės salėje.

SESIJA šaukiama ne Toronte, kur yra KLB krašto valdy
bos būstinė ir kur dažniausiai tokie suvažiavimai vyk
davo, bet vienoje KLB apylinkėje, kuri dar gyvuoja ir 
veikia, bet narių skaičiumi jau labai sumažėjusi. Tokių apy

linkių Kanadoje yra ir daugiau. Mažėjimo klausimas tapo 
aktualiu, bet kaži ar kaip nors išsprendžiamu? Tiesa, i kai 
kurias apylinkes atvyksta naujų tautiečių iš Lietuvos, aktyves
nių ir “nematomų”. Tačiau naujųjų ateivių dauguma telkiasi 
didesniuose miestuose, kur daugiau įvairių darbų ir lengves
nės įsikūrimo sąlygos. Tuo būdu vienos apylinkės mažėja, 
kitos gal kiek ir didėja. Nėra tikslių duomenų, nurodančių, 
kiek ir kur lietuvių gyvena, juo labiau - kiek yra aktyvesnių 
lietuviškoje veikloje. Net ir pagal aukotojų sąrašus sunku bū
tų bent apytikriai nustatyti lietuvių skaičių, nes ne visi aukoja 
ir ne visi aukotojai skelbiasi. Ne taip jau seniai gyventojų su
rašinėjimuose būdavo nurodoma tautybė, ir pagal tai galima 
buvo orientuotis, kiek šalyje lietuvių. Dabar tokių nurodymų 
atsisakyta, ir Kanadoje beliko dvi žmonių grupės - piliečiai 
ir nepiliečiai. Todėl ir kiek šiame krašte lietuvių, jeigu jų ir 
daug privažiuotų, nesužinosime, nebent jie patys ateis, įsi
jungs, ims bendrauti, norės išlikti savimi ir tai vertins. Taigi 
kiekybinis klausimas painus. Antra vertus, gal jis ir netoks 
svarbus Bendruomenei, kuri iš esmės nėra kokia registruotų 
narių organizacija, o tautos dalis, gyvenanti svetur ir sa
vanoriškai atliekanti tautinius įsipareigojimus.

KAS aktyviau dalyvauja bendruomeniniame gyvenime 
ar bent atidžiau jį stebi, žino ir mato, kokie yra tie 
tautiniai įsipareigojimai. Prasideda mažu, kelių dole
rių solidarumo įnašu, simboliškai rodančiu pritarimą 

Bendruomenės veiklai, kurios pats svarbiausias uždavinys vi
sada buvo ir lieka - išlaikyti lietuvybę negyvenant Lietuvoje. 
Tuo jau pradeda rūpintis ir Lietuvos valdžia matydama, ko
kios tautiečių masės nuolat plūsta iš gimtojo krašto, ieško
damos galimybių svetur įsidarbinti, daugiau uždirbti ir ge
riau gyventi. Tačiau nemažai naujai atvykstančių, kas bebūtų, 
nenori prarasti savo tapatybės, leidžia vaikus į šeštadienines 
lietuvių mokyklas, o kur jų nėra, patys jas steigia. Tai geras 
ženklas, o kartu ir naujas uždavinys Bendruomenei tapti jau 
bent moraline jų globėja. Numatoma ir tikimasi, kad šie 
dalykai bus suderinti su Lietuvos valdžios planais paremti 
išeivijai. Lietuvybės išlaikymas į jį aktyviai įsijungiant nau
jiems ateiviams, atrodo, turėtų visais požiūriais stiprėti, tam 
tikra prasme ir palengvėti, nes ateina gana pajėgi lietuviška 
pamaina. Kai kuriems vadovams kartais iškyla ir toks klausi
mas: kviesti juos ar laukti, kol patys pasisiūlys savanoriškai 
dirbti lietuvybės išlaikymo darbą? Reikėtų turbūt daryti ir 
taip, ir taip. Nes ne taip svarbu, kaip naujas darbuotojas at
siranda - svarbu, kaip jis nusiteikęs dirbti ir ką padaro. Šalia 
viso to žinotina, kad dirbti be atlyginimo ne kiekvienas užsi
mojęs. O samdyti darbuotojus Bendruomenė neturi iš ko. 
Be to, jei ir turėtų lėšų, samdytas darbuotojas nebus toks, 
kokio laukiama. Mat išeivijos sąlygomis bet kokia lietuviška 
veikla, paremta apskaičiavimais už kiek ką reikėtų atlikti, 
yra neįmanoma, ir tokia veikla ilgai neišsilaikytų. Lėšos labai 
reikalingos vykdyti įvairiems projektams, kurie padėtų 
stiprinti lietuvybę. Lietuvos valdžios pagalba čia būtų tikrai 
reikšminga. Č.S.

Trakų ežero prieplauka prie pilies, mėgstama buriuotojų
Ntr. V. Ramonio, “Lithuanian Heritage”, 5 nr.

Restauruota Trakų pilis Ntr. J. Polio

Lietuvių kalba
Apie Theodore S. Thurston straipsnio ta tema verti
mą, išspausdintą TŽ 40 nr. Jo atspaudas buvo 
pasiųstas kalbininkui prof. Zigmui Zinkevičiui Lie
tuvoje. Čia spausdinamos jo pastabos.
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Atsiųsto straipsnio auto
rius Theodore S. Thurston 
man nežinomas. Straipsnyje 
daug netikslumų. Lietuviška
me tekste pabraukiau labiau
siai netikslias vietas.

Sakyti, kad lietuvių kalba 
esanti tobulesnė už sanskritą 
ar graikų kalbą, žodingesnė ne
gu lotynų kalba ir nepalygina
mai įmantresnė be įrodymų ar 
bent paprasčiausio pagrindi
mo negalima. Niekas šiais at
žvilgiais jų nėra lyginęs.

Kad sanskritas turėjo išsi
vystyti iŠ lietuvių kalbos, yra 
nesąmonė. Sanskritas kilo ne 
iš lietuvių kalbos, bet jam pra
džią davė indoeuropietiška in
dų kalbų šaka, artima iranėnų 
šakai, o lietuvių kalba kilo iš 
tų pačių indoeuropiečių kalbų 
baltų šakos.

Kildinti herulių, rugių, go
tų, senprūsių ir latvių kalbas iš 
lietuvių kalbos yra dar didesnė 
nesąmonė. Vienos iš šių kalbų 
priklauso germanų, kitos - 
baltų kalbų šakai. Net baltų

šakai priklausančios senprūsių 
ir latvių kalbos nėra kilusios iš 
lietuvių kalbos.

Arijai buvo indų ir iranė
nų kalbomis šnekėjusių genčių 
protėviai. Beje, Hitleris arijų 
terminą savavališkai pasisavi
no ir vartojo savo paties iš
galvota reikšme, nieko bend
ro neturinčia su mokslu. Lie
tuvių kalbą vadinti arijų pro
kalbe jokiu būdu negalima, 
nebent suprantant tai ne tie
siogine, bet perkeltine 
prasme.

Laikyti lietuvių kalbą se
niausia kalba pasaulyje yra ne 
tik nekuklu, bet ir labai ne
tikslu.

Kad lietuviškai buvo ra
šoma prieš krikščionybės erą, 
1000 metų prieš Kristaus gi
mimą, to niekas nėra įrodęs ir 
tai padaryti neįmanoma. Į Lie
tuvą raštą atnešė krikščiony
bė. Prieš tai buvo vartojami 
tik kai kurie ženklai, padedan
tys ką nors įsiminti, taip pat 
mitologiniai ir kitoki simbo

liai. Jų nereikia painioti su 
raštu. Apie visa tai esu para
šęs knygą, kuri dabar rengia
ma spaudai.

Pralenkia visas Europos 
kalbas... To niekas nėra įrodęs. 
Tuščias teiginys.

Ji yra senesnė... Neaiškus 
sakinys, ypač jo pabaiga, nes 
latvių kalbos struktūra yra iš 
paminėtų kalbų pati naujausia.

Avesta yra senovės ugnies 
garbintojų iranėnų šventraštis, 
rašytinas iš didžiosios raidės. 
Šios knygos kalbos panašu
mas su lietuvių kalba yra, bet 
ne toks jau didelis.

Hetitų (ne hititų ar gititų) 
valdovai pavardžių dar netu
rėjo, tebuvo vardai.

Sanskritui artimesnės ki
tos indoeuropietiškos kilmės 
Indijos kalbos, po to eina ira
nėnų kalbos ir tik tada - lietu
vių kalba.

Ar Kantas mokėjo lietu
viškai, mes nežinome. Grei
čiausiai jis buvo tik lietuvių 
kilmės. Nurodytas mintis jis 
išreiškė ne savo lietuvių-vo
kiečių kalbų žodyne (tokio ne
buvo parašęs), bet K.G. Mil
kaus vokiečių-lietuvių kalbų 
žodyno pratarmėje.

Kaip matote, netikslumų 
daug. Nurodžiau tik svar
biausius.
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Mokomės, meldžiamės, 
svarstome

Naujųjų mokslo metų pradžia Vasario 16-osios 
gimnazijoje Vokietijoje

2005 m. rugsėjo 5 d. visi 
mokiniai, mokytojai ir svečiai 
susirinko pilies aikštėje, kur, 
skambant Lietuvos, Europos 
sąjungos ir Vokietijos himnams, 
buvo pakeltos valstybinės vėlia
vos. Po to visi dalyvavo eku
meninėse pamaldose, kurias 
laikė katalikų kun. J. Dėdinas 
ir evangelikų kun. R. Fuhr. 
Buvo giedamos mokytojo G. 
Ručio paruoštos giesmės.

Šventė tęsėsi gimnazijos 
bendrabučio salėje. Gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas 
pasveikino visus susirinkusius, 
palinkėjo kantriai siekti gerų 
mokymosi rezultatų, taip pat 
sėkmės ir ištvermės mokantis. 
Šiemet gimnazijoje mokysis 189 
mokiniai, iš jų 104 vokiečiai ir 
85 lietuviai. Dar mokysis vaikai 
iš Urugvajaus, Argentinos, Bra
zilijos, Kanados, Lenkijos ir 
Rusijos.

Gimnazijoje dirba 33 mo
kytojai ir auklėtojai, įskaitant 
valandininkus. Atvyko du nauji 
mokytojai iš Lietuvos: fizikos 
mokytoja Evelina Jasiulevičiūtė 
ir tikybos mokytojas Darius 
Subačius. Mokyklos bendrabu
tyje gyvens 48 mokiniai.

Direktorius palinkėjo vi
siems mokiniams, o ypač nau
jai atvykusioms, nuo pat pir
mos dienos neužleisti mokslų, 
kad, baigiantis mokslo metams, 
nereikėtų drebėti: perkels ma
ne į aukštesnę klasę ar ne. Jis 
priminė gimnazijos ypatingus 
tikslus ir uždavinius formuo
jant Lietuvos įvaizdį Vakarų 
Europoje. Kvietė prasmingai 
leisti laisvalaikį, lankyti chorą, 
orkestrą, šokių grupę ir daugelį 
kitų užsiėmimų gimnazijoje. A. 
Šmitas taip pat pasidžiaugė, 
kad šiomis dienomis gimnazi
jos bendrabutyje bus įvestas 
internetas radijo bangomis. Tai 
didelis džiaugsmas visiems mo
kiniams. Anksčiau internetas 
veikė tik bibliotekoje.

Mažiausiuosius, t.y. penk
tokus, vyresnieji mokiniai pa
sveikino ir apdovanojo dovanų 
krepšeliais. Visi kiti mokiniai 
gavo po dovanėlę - spalvingą 
mokinio kalendorių.

Po to visi mokiniai susitiko 
su klasių auklėtojais, naujieji 
mokiniai susipažino su gimna
zija, bendrabučiu ir su pilimi, 
kurioje yra gimnazijos koplyčia, 
biblioteka, muzikos kambarys 
bei aktų salė.

Kaip reikia mokytis
Kasmet gimnazijoje prave

damas projektas “mokykimės, 
kaip reikia mokytis”. Jo tikslas 
yra supažindinti mokinius su 
įvairiais mokymosi būdais ir 
metodais, kad kiekvienas pats 
galėtų susirasti sau tinkamiau
sią ir efektyviausią mokymosi 
metodą. Šiemet šiam tikslui bu
vo paskirtos net trys dienos - 
nuo rugsėjo 28 iki 30 d. Moky
tojai parengė penkias stotis, 
kurias visi mokiniai turėjo ap
lankyti ir kuriose jie buvo supa
žindinti su skirtingais darbo 
metodais: kaip greičiausiai iš
mokti užsienio kalbos žodžius, 
kaip geriausiai ir greičiausiai 
perskaityti knygą, kaip naudo
tis įvairiomis pagalbinėmis 
priemonėmis ir 1.1. Visi moki
niai buvo suskirstyti į grupes ir 
gavo atlikti tam tikrus uždavi
nius pagal naujai išmoktus me
todus. Rugsėjo 30 d. po pietų 
mokiniai parodė susirinku
siems tėvams ir svečiams, ką jie 
išmoko, išvaidindami tai, ką jie 
per tris dienas darė. Taip pat ir 
gimnazijos muzikantai trumpu 
koncertu parodė, kad ir jie per 
tas tris dienas šį tą išmoko.

Europos akademijos 
projektas

Rugsėjo 28 d. Darmstadto 
Europos akademija su mūsų 
gimnazijos abiturientais insce
nizavo Europos sąjungoje iški
lusią krizę. Mokiniams buvo 
paaiškinta, esą buvusioje Pran
cūzijos kolonijoje Alžyre isla- 
mistai teroro aktais siekia nu
versti valdžią, o valdžia kreipia
si į Europos sąjungą, prašy
dama pagalbos. Dalis mokinių 
“perėmė” ES ministerių tary
bos funkcijas ir svarstė, ar iš vi
so ES gali padėti Alžyro vyriau
sybei ir kaip eventualiai ji turė
tų padėti. Po ilgų diskusijų 
“ministerių tarybos nariai” pri
ėjo išvadą, kad šiuo atveju Eu
ropos sąjunga tegali teikti vien 
humanitarinę pagalbą, o ka
riuomenę tvarkai palaikyti gali 
pasiųsti Jungtinių Tautų orga
nizacija arba jos paprašyta 
Šiaurės Atlanto sutarties orga
nizacija NATO.

Kiti mokiniai vaidino žur
nalistus ir rašė pranešimus bei 
komentarus apie ministrų tary
bos posėdį ir nutarimus.

Nukelta į 3-čią psl.

Dienraščio “Draugas” gegužinėje š«m. spalio 2 d. marijonų sodelyje Čikagoje. Iš kairės: spaus
tuvės vedėjas Jonas Kuprys, vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, “Draugo” direktorių^ tarybos 
pirm. Juozas Polikaitis -- Ntr. E. Šulaičio

Globalizmas globalizacijos miglose
VILIUS BRAŽĖNAS

Mūsų žiniasklaidoje dažnai 
paminima “globalizacija”, ta
čiau retai “globalizmas”. Dar 
rečiau apsistojama to klausimo 
pasvarstyti. Lyg tai Lietuvos ne
liestų. O kai svarstoma, vis susi
maišoma “globalizacijos” mig
lose. “Globalizmo” - visapa- 
saulinės valdžios siekimo - ne- 
pastebėjimas primena seną, ta
čiau vis aktualų, anekdotą apie 
zoologijos sodą lankiusį kai
mietį, kuris ten “nepastebėjo 
dramblio”.

Neseniai į geopolitinį zo
ologijos sodą viens po kito pa
žvelgė keli komentatoriai spau
doje. 2005.IX.7 Lietuvos žiniose 
tą klausimą palytėjo Romual
das Ozolas. Jis aptaria viešu
mon iškilusį labai įdomų “būti
nų valstybių” terminą, visai tei
singai pastebėdamas, kad pa
saulyje kažkam atrodo, jog 
esama ir nebūtinų valstybių. 
“Ar tai reiškia, kad mes čia susi
duriame su teoriniu globaliza
cijos eros imperializmu?” - 
klausia jis, lyg užuodęs šešką. 
Tai geras, įžvalgumu paremtas 
klausimas, liečiąs “globalizmo” 
esmę. Tik gaila, kad čia R. Ozo
las, kaip ir daugelis kitų, pa
slysta ant tuo tikslu globalistų 
pamestos “globalizacijos” ba
nano žievės. “Būtinų” valstybių 
sąvoka yra dainelė iš globaliz
mo, o ne iš globalizacijos (kul
tūros ir technikos sklidimo), 
dainorėlio. Aišku, kad pirmąja 
globalizmo auka būtų mažosios 
valstybės ir, per priverstinį kos
mopolitizmą, mažosios tautos. 
Toliau pasauliniame “soviete” 
išnyktų ir didžiosios tautos. 
Globalizmo Gebelsai, kaip Z. 
Bžezinskis, prasitaria, kad net 
valstybės, kaip JAV, galinčios 
ginti savo interesus, yra “atgy
ventos”.

XXI-me amžiuje dažnai tą 
klausimą užkabinanti Gražina 
Trimakaitė, laimei, tarp tų dvie
jų panašiai skambančių ter
minų nepasimeta.

Veido rugsėjo 29 d. laidoje, 
straipsnyje Miglose, mūsų tau
tai svarbiu klausimu Antanas 
Kulakauskas rašo: “Nežinau, 
kiek žmonių Lietuvoje suvokia, 
kad Europos sąjungos ir pasau
lio likimas yra ir mūsų likimas”. 

Seniai bandau tuos likimus su
sieti politinėje galvosenoje ir 
parodyti kurlink pasaulis yra 
stumiamas pasaulinio “sovieto” 
- pasaulinės valdžios - siekian
čių globalistų. Gaila, kad A. 
Kulakauskas pasimetė globalis
tų sukeltoje “globalizacijos” 
migloje. Dar prieš penkerius 
metus tų terminų nebuvo nei 
didžiausiame anglų kalbos žo
dyne, nei didžiausiose pasauli
nėse enciklopedijose. Jų nebu
vo net Politinėje enciklopedijoje. 
Terminas “globalizmas” matyt 
buvo sugalvotas pastaraisiais 
dešimtmečiais, “pasaulinė val
džia” terminui pridengti, kad 
nuslopinus klausimus - kokia 
ta valdžia būtų bei kas ir kaip 
ją pastatytų. Įtaigojama, jog 
susipratusių tautų lengvai su
stabdomas “globalizmas” esąs 
nesustabdomas, buvo paleista 
miglos uždanga - “globalizaci
ja”, taip pavadinant normalų, 
žinoma, - nesustabdomą, tech
nikos ir kultūrų sklidimą pa
saulyje, nuo pat rato ir būgno 
išradimo. Sutapatinant tuos du 
pavadinimus ir “globalizmas” 
atrodo nesustabdomu.

A. Kulakauskas Miglose 
rašo: “Atrodytų, kad globaliza
cija išplečia individo laisvės 
horizontus. Tik ar nebus tai 
iliuzija? Juk globalios jėgos 
(V.B. pabr.), galima sakyti, be
veik visai nepavaldžios demok
ratinei kontrolei”. Aišku, kad 
jis čia sutapatina “globalizaci
ją” su “globalizmu” — su “globa
liom jėgom”. Ir tiesa, kad tos 
jėgos (globalistai) siekia totali
tarinės kontrolės pasauliniame 
“soviete”. Ypač komentato
riams praverstų žinoti tų pava
dinimų reikšmes ir skirtumą.

Paskaičius Bernardinuose 
paskelbtą Leonido Donskio* 
(spalio 3d.) rašinį apie “pasau
linį sąmokslą”, atrodo, kad jis 
pasimokė iš KGB taktikos nu
kreipti mąstymą: KGB kurstė 
antisemitizmą, kad komunistų 
nusikaltimai būtų primesti žy
dams, o L. Donskis nukreipia 
dėmesį nuo amžių egzistuojan
čių ir šiandien aiškių siekių už
valdyti pasaulį į seniai nuvertin
tus žydų “protokolus” ir antise
mitizmą. Nors pats negyveno 
XVIII-me ir XIX-me šimtme
tyje ir nedarė “žurnalisto tyri

mo” iliuminatų ir kitų (nuo se
novės buvusių) pasaulinės val
džios siekimo atvejų, pasirinkęs 
sau tinkamus autoritetus, visa, 
kas netinka į antisemitizmą, va
dina fantazijomis. Kuo gi jo, 
galimi “fantazijomis” pavadinti 
teiginiai, yra patikimesnės fan
tazijos, negu kitos? Nenuosta
bu, kad net Stalino prieš tautiš
kumą kovą ir todėl tautų naiki
nimą pavadina “kova su bur
žuaziniu kosmopolitizmu”.

Kažkodėl šių dienų anti- 
anti-globalistiniai intelektualai 
nežiūri į dar šiltą istorinę tikro
vę, nekalba apie sąmokslus, o 
apie “sąmokslo teoriją”. Lyg 
nebūta aiškių sąmokslų, kaip - 
nužudyti Cezarį ar Hitlerį.

Kodėl šiandienos autorite
tai nieko nereiškia? JAV sena
torius B. Goldvateris, pavyz
džiui, kaltina turtuolio D. 
Rockfelerio (su Z. Bzežinskio 
pagalba) 1979 m. įkurtą Tri- 
kraštę komisiją (Trilateral Com
mission) bandymu užgrobti ga
lios centrus ir sukurti pasaulį, 
“kuriame laisvei nebus vietos”. 
O kitas JAV senatorius T. Hel- 
mi (senato užsienių reikalams 
komiteto pirmininkas) 1984 m. 
kaltino globalistų klubus sieki
mu sulieti į vieną - JAV ir 
SSRS. Kur įrodymai, jog ir tai 
“fantazijos”? Vargu ar L. Dons
kis įrodys popiežių Benediktą 
XV-jį buvus antisemitu. Šis gi 
1920 m. pareiškęs, kad tamsiau
si ir iškrypėliški elementai sie
kia pasaulinės valdžios ir įspėjo, 
kad to pasiekę jie sukeltų dar 
neregėtą terorą pasaulyje.

Pagaliau, kodėl neįrodyti, 
jog viskas “fantazijos”, kas ra
šoma apie globalizmą trijose 
geopolitiniais klausimais kny
gose lietuvių kalba? Jų dar gyvi 
skaitytojai galėtų palyginti kas 
užsiima fantazijomis ir kas ne. 
Net ir tų knygų autorius nėra 
fantazija, o gyvena Vilniuje ir 
galėtų “be pykčio” išgirsti L. 
Donskio kaltinimus ir gal “muš
tis į krūtinę”. Manau, kad ypač 
šiandien mūsų tautai praverstų 
žinoti, kokiame pasaulyje gyve
name ir į kokį esame stumiami. 
Tikėkimės, kad atsiras skaity
tojų, kurie atkreips žiniasklai- 
dos žymūnų dėmesį į čia nuro
dytą globalizacinę miglą.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Lietuvos teisės viršūnėse
“Signataro vardą priimu kaip Prienų krašto žmonių dovaną” — 

Jonas Prapiestis
lAl SAVAITE LIETUVOJE

Taip pasakė Lietuvos Ne
priklausomybės akto signata
ras, pirmasis Sąjūdžio remtas 
Aukščiausiosios tarybos atsto
vas Jonas Prapiestis, po 15 me
tų susitikęs su jį iškėlusiais ir 
rėmusiais rinkimų kovoje Prie-

Jonas Prapiestis pnes 15 metų

Jonas Prapiestis (vidutyje) su Prienų sąjūdiečiais

Mokomės, meldžiamės, svarstome
Atkelta iš 2-ro psl.
Vokietijos susivienijimo šventė

Gyvename Vokietijoje ir 
mokomės kartu su vokiečiais 
mokiniais, tad reikia paminėti 
ir vokiečių šventes, ypač tokią 
reikšmingą šventę kaip Vokie
tijos susivienijimą. Ilgus metus 
mūsų gimnazija buvo vieninte
lė, kuri suruošdavo šios šventės 
minėjimą Lampertheime. Šiais 
metais 15 metų sukakties proga 
vyko keletas renginių. Vienas 
jų buvo nepageidaujamas - tai 
buvo Vokietijos neonacių de
monstracijos prieš užsieniečius, 
kurios vyko šventės išvakarėse 
spalio 2 d. Miesto meras, norė
damas parodyti, kad Lampert- 
heimo gyventojai tam nepri
taria, sukvietė Lampertheimo 
gyventojus į solidarumo popie
tę. Čia politikai pasisakė prieš 
neonacius ir išreiškė savo soli
darumą su užsieniečiais. Kon
certavo įvairūs chorai ir mo
kyklų ansambliai. Vasario 16- 
osios gimnazijos mokiniai taip 
pat pasirodė su savo programa. 
Karolis Grevas, lydimas gimna
zijos orkestro, padainavo dainą, 
merginos pašoko kepurinę. 
Miesto aikštėje mūsų mokiniai 
taip pat pastatė stendą, infor
mavo žmones apie mūsų gim
naziją ir apie Lietuvą. Renginys 
tikrai labai pasisekė, nes jame 
dalyvavo keleriopai daugiau 
žmonių negu minėtoje demonst
racijoje.

Spalio 3 d., 18 val.vak., gim
nazijos aktų salėje susirinko 
per 100 žmonių: gimnazijos 

nų krašto pirmaisiais sąjūdie
čiais.

Gražią ir šiltą šios vasaros 
dieną Prienuose, buvusios at
stovo padėjėjos Dainoros Sal- 
tienės jaukioje, ūksmingoje so
do aplinkoje, įvyko šis susitiki
mas - grįžimas į praeitį, į svai
giuosius Atgimimo metus.

Susitikimui dingstį davė 
seimo ir Istorijos instituto pro
jektas rinkti žinias apie Kovo 
11-osios signatarus. Seimo pa
skelbtą konkursą laimėjo reži
sierius Leonas-Vytautas Glins
kis. Su sūnumi studentu Simo
nu jie filmuoja, įrašo pokalbius 
su signatarais, jų atsakymus į 
Istorijos instituto paruoštą 
klausimyną. Jau surinkę me
džiagą apie 70 signatarų. Iki 
2005 m. pabaigos žada šį darbą 
baigti.

Prienų signataras Jonas 
Prapiestis tą atlikti panoro su jį 
kėlusiais ir rėmusiais žmonėmis.

mokinių, mokytojų bei Hutten- 
feldo vokiečių. Juos gimnazijos 
vardu pasveikino mokinių ko
miteto pirmininkas Audrius 
Makauskas. Jis pakvietė susi
rinkusius į literatūrinę kelionę 
po Vokietiją. Mokiniai skaitė 
įvairių Vokietijos poetų eilėraš
čius ir ekrane rodė prie jų pri
taikytus Vokietijos gamtos bei 
miestų vaizdus. Skaitymus pa
įvairino mokinių dainos ir mu
zikiniai intarpai. Programą už
baigė Huttenfeldo vyrų choras.

Po minėjimo tryliktos kla
sės mokiniai vaišino susirinku
sius tortais, kava, šviežiu vynu 
ir svogūnų pyragu. Programą 
parengti padėjo mokytojai G. 
Hofmann ir G. Ručys.

Tėvų suvažiavimas
Spalio 15 d. vyko metinis 

tėvų suvažiavimas. Šiais metais 
jame dalyvavo lietuviai ir vokie
čiai tėvai iš Vokietijos - iš viso

1989 m. lapkričio 9 d. griuvo Berlyno siena, ne tik Vokietijos, bet ir 
Europos padalijimo bei šaltojo karo simbolis

Ntr. Naujausių laikų istorija

Jis nepamiršo tų 1990.11.24 
rinkimų į Lietuvos Aukščiau
siąją tarybą, kai Sąjūdžio dėka 
laimėjo rinkimus Prienų rinki
minėje apygardoje nr. 732, su
rinkęs 58,6% balsų ir gerokai 
aplenkęs kitus du kandidatus. 
Ir tuoj po to vykusios istorinės 
AT sesijos, per kurią 1990.III. 
11 buvo paskelbtas aktas dėl 
nepriklausomos valstybės.

Prabėgo 15 metų. Laikas 
rašo mūsų Lietuvos istoriją. Ir 
signataro, tada dar jauno ir per
spektyvaus teisininko, juodus 
plaukus jau gerokai pasidab
ravo tie prabėgę metai.

Susitikime Sąjūdžio laikus 
prisiminė buvę bendražygiai, 
daug klausimų jie pateikė savo 
remtam signatarui. Po kadenci
jos seime nuo 1992 m. Jonas 
Prapiestis kurį laiką buvo Lie
tuvos Teisingumo ministeris, 
vėliau 8 metus - Konstitucinio 
teismo teisėjas, ypač visiems 
prieniečiams kėlęs malonų pa
sididžiavimo virpulį, kai per 
ilgą buvusio prezidento Rolan
do Pakso teismo skandalą sėdė
jo tarp tų 9 konstitucinio teismo 
teisėjų kaip Lietuvos valstybės 
pamatų gynėjas ir Teisingumo 
tarnas.

Per tuos 15 metų jis neįsi- 
vėlė į politines rietenas, nekeitė 
kelis kartus kailio pagal po
litines aplinkybes, bet išliko 
korektiškas, santūrus teisi
ninkas. Dabar jis - Vilniaus uni
versiteto Baudžiamosios teisės 
katedros docentas, Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo teisėjas.

Birutė Jonelienė

apie 80. 10 vai. ryto jie susitiko 
su savo vaikų klasių auklėto
jais, aptarė praeitus metus ir 
ateities planus bei išrinko kiek
vienos klasės tėvų atstovus. 11 
vai. ryto visi susirinko į bendra
bučio salę, kur išklausė gimna
zijos direktoriaus A. Šmito ir 
tėvų komiteto pirmininko H.J. 
Kock pranešimus. Pirmininka
vo tėvų išrinktas A. Šiugždinis. 
Diskusijos šį kartą buvo labai 
trumpos, nes beveik visi klausi
mai buvo aptarti klasių susirin
kimuose. Daugelis tėvų pietavo 
gimnazijos valgykloje, o po to 
išrinktieji tėvų atstovai gimna
zijos tėvų komiteto pirmininku 
perrinko H.J. Kock, vicepirmi
ninku H. Rinkei, o sekretore - 
St. Schaubert. Prieš susirinkimą 
ir po jo tėvai galėjo pakalbėti 
individualiai su kiekvienu mo
kytoju apie savo vaiko mokslą 
ir elgesį. V16gim-info

Prezidentas V. Adamkus su VF prezidentu H. Koehler

Prezidentas Vokietijoje
Spalio 25-26 d.d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
valstybiniu vizitu lankėsi Vo
kietijoje. Susitikime su prezi
dentu Horst Koehler aptarė 
Europos sąjungos reikalus, 
dujotiekio tiesimo Baltijos jū
ros dugnu perspektyvą, kultū
rinius valstybių ryšius. Kalbė
ta apie Lietuvos įtraukimą į 
komisiją dėl galimų aplinko
saugos problemų tiesiant du
jotiekį ir jos dalyvavimą būsi
mame projekto svarstyme.

V. Adamkus taip pat susi
tiko su parlamento pirminin
ku Norbert Lammert, federa
cijos kancleriu Gerhard 
Schroeder ir CDU/CSU frak
cijos Vokietijos parlamente 
pirmininke, kandidate į VFR 
kancleres Angela Merkei. 
Drezdene - su Saksonijos mi- 
nisteriu pirmininku dr. Georg 
Milbrandt kalbėjo apie tau
tinės tapatybės išsaugojimo, 
emigracijos ir demografijos 
problemas. Giorlice V. Adam
kui buvo įteikta Tarptautinė 
tilto premija. Ji teikiama kas
met nuo 1993 m. asmenims, 
kurie savo veikla prisidėjo 
prie tautų tarpusavio supra
timo skatinimo šiame mieste, 
kuriame Senasis tiltas jungia 
Vokietiją ir Lenkiją.

LGTIC žiniomis, Lietu
vos spaudoje pranešta, kad 
Lietuvos prezidentas vizito iš
vakarėse apkaltino oficialųjį 
Berlyną naujųjų ES valstybių 
interesų nepaisymu ir patai
kavimu Maskvai. Tuo tarpu 
vokiečiai jau prasidėjus vizitui 
atsakė aštriais pareiškimais: 
“Vokietija aiškiai apsispren
dusi ir savo pozicijos nekeis”, 
buvo pasakyta po susitikimo 
su kancleriu.

Palankiai vertina misiją
Prezidentas Valdas Adam

kus spalio 19 d. su Prancūzijos 
kariuomenės vadu generolu 
Henri Bentegeat aptarė Pran
cūzijos prisijungimą prie ŠAS 
(NATO) vykdomos oro polici
jos misijos užtikrinant Baltijos 
valstybių oro erdvės apsaugą. 
Jis palankiai įvertino Prancū
zijos sprendimą nuo 2007 me
tų pavasario skirti savo pajė
gas Baltijos oro policijos mi
sijai. Susitikimo metu taip pat 
aptarta saugumo ir. gynybos 
politika, dalyvavimas tarptau
tinėse veiklose bei dvišalio 
bendradarbiavimo klausimai.

Spalio 18 d. Prancūzijos 
kariuomenės vadas generolas 
susitikime su krašto apsaugos 
ministeriu Gediminu Kirkilu 

pareiškė, kad Prancūzija nu
sprendė prisijungti prie ŠAS 
(NATO) vykdomos oro polici
jos misijos virš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Nuo spalio 
Baltijos šalių oro erdvės kont
rolės misiją, pakeitę Vokieti
jos karius, atlieka JAV kariai 
su penkiais F-16 "Fighting 
Falcon" naikintuvais. ŠAS są
jungininkai paeiliui siunčia 
misijai į Zoknių oro bazę prie 
Šiaulių savo lėktuvus, lakūnus 
ir aptarnaujantį personalą. 
2006 metų sausio 1 dieną misi
ją iš amerikiečių perims lenkai 
su sovietinės gamybos naikin
tuvais "MiG-29". "

Susitikimas Islandijoje
Lietuvos ministeris pir

mininkas Algirdas Brazauskas 
spalio 24-25 d.d. dalyvavo Is
landijoje vykusiame Baltijos 
ir Šiaurės valstybių vyriausy
bių vadovų susitikime. Jame 
aptartas bendradarbiavimas 
Europos ekonominėje erdvė
je (EEE), Europos sąjungos 
reikalai, santykiai su Rusija 
bei kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis. Norvegijos ir Is
landijos premjerai labai gerai 
įvertino EEE veikimą po 
plėtros.

Diskusijose apie ryšius su 
Rusija, A. Brazauskas primi
nė, kad Rusija sunkiai susitai
ko su mintimi, kad vykstant į 
Karaliaučių kertama ES teri
torija - ir kad todėl yra priva
lomos tam tikros tranzito pro
cedūros. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį į ekologines Baltijos 
jūros problemas, pabrėžda
mas, kad Baltijos jūros ekolo
ginė būklė reikalauja pasto
vaus dėmesio ir bendrų šalia 
gyvenančių valstybių veiksmų.

Verslas ir mokslas
Ministeris pirmininkas 

Algirdas Brazauskas, spalio 
20 d. kalbėdamas seime vyku
sioje diskusijoje ES darbo
tvarkės klausimais, teigė, jog 
vyriausybei reikia supapras
tinti verslo reguliavimą, gerin
ti mokesčių administravimą ir 
kitaip efektyvinti viešojo sek
toriaus veiklą, kurti "vieno 
langelio" valstybės paslaugų 
sistemą, skatinti elektroninį 
deklaravimą, skelbia LGTIC. 
Vyriausybė taip pat rūpinasi 
kurti paskatas naujovėms ir 
technologinei pažangai, nes 
tai yra vieni svarbiausių pro
duktyvumo veiksnių. Pagerė
jus valdžios efektyvumui, 
pagreitėtų ekonomikos augi
mas. RSJ
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DR. ALGIRDAS 
MATULEVIČIUS 
Tęsinys iš 43 nr.

Valtarkiemis (Walterkeh- 
men; Olchovatka) netoli Gum
binės yra savotiškas lietuvių 
raštijos elito panteonas. Čia ku
nigavo: 1656-1663 m. Merkelis 
Švoba (vietoje palaidotas), 
1664-1692 m. Ernestas Dietze- 
lius (vietoje palaidotas), 1692- 
1708 m. Jokūbas Perkūnas, iki 
1710 m. - Jonas Donelaitis (čia 
mirė maru), iki 1749 m. - Pily
pas Ruigys (vietoje palaidotas; 
pas jį svečiuodavosi K. Done
laitis), 1749-1779? m. - Johan
nas Heinrichas Kempferis (vie
toje palaidotas; bendravo su 
K Donelaičiu), 1779-1811 m. - 
Johannas Gotfriedas Jordanas, 
Narkyčiuose kunigavusio Karlo 
Jordano sūnus. Johanną Gott- 
friedą į Valtarkiemio bažnyčią 
(1607 m.) įvesdino K. Donelai
tis, abudu bendravo, iš poeto 
našlės Anos Reginos Ohlefant- 
Donelaitienės gavo Metų rank
raščius ir perdavė juos M.L. 
G. Rėzai Karaliaučiuje. Deja, 
Valtarkiemio bažnyčia (varpinė 
nugriauta 1944 m.) sovietmečiu 
paversta sandėliu, prieš kelioli
ka metų kapinių vietoje pasta
tyti ūkiniai pastatai. Dėl šio ob
jekto ir su juo susijusių kultūros 
veikėjų įamžinimu (memoria
line lenta) kelis kartus buvo 
kreiptasi į Lietuvos Respub
likos kultūros ministeriją, ra
šyta spaudoje.

Valtarkiemio šventovė, kurioje tarnavo M. Švoba, Pil. Ruigys, 
K. Donelaitis ir J. Jordanas. 1987 m. nuotrauka iš Mažosios 
Lietuvos kultūros pėdsakai

Valtarkiemio šventovės vidus 
Ntr. Mažosios Lietuvos 

kultūros pėdsakai

Enciūnų (Enzuhnerr, Repi- 
no), iki 1659 m. vadintų Di
džiaisiais Rudupėnais, bažny
čia nugriauta sovietmečiu, pas
taraisiais metais išrankiotos 
statyboms ir likučių plytos. Čia 
dirbo lietuvių raštijai nusipelnę 
intelektualai: 1612-1659 m. ku
nigavo Kristupas Sapūnas, 
1709-1711 m. - Johannas Beh- 
rendtas, 1817-1856 m. - Fried- 
richas Wilhelmas Rauschnin- 
gas, 1725-1769 m. - Jurgis Ado
mas Meisneris (vietoje palaido
tas), 1748-1752 m. mokytojavo 

Bernardas Andersonas.
Panaši padėtis Mielkiemyje 

(Mehlkehmerr, Kalinino), Pisos 
upės pakrantėje, netoli Vištyčio 
ir Lietuvos valstybės sienos. Iš 
XVII a. pabaigoje statytos baž
nyčios, kuri dar XX a. 10 de
šimtmečio pradžioje stovėjo su 
stogu, tik be langų, griūna; 
2000 m. dar buvo sandėlys. Su
niokotos kapinės. Kunigavo ir
gi žinomos asmenybės: jau mi
nėti 1693-1709 m. Johannas Be- 
rendtas, 1718-1725 m. Jurgis 
Meisneris, t.p. 1736-1753 m. 
Petras Gottliebas Milkus (vie
toje palaidotas). Pastarojo sū
nus Kristijonas Gottliebas Mil
kus (g. 1736 m. Mielkiemyje, 
mirė 1807 m. Pilkalnyje) tapo 
žymiu kalbininku, poetu, lietu
vių kalbos gynėju.

Trakėnai (Trakehnen., Jas- 
naja Poliana} trakėnų veislės 
žirgais tapo žinomi pasaulyje. 
Prūsijos karaliaus Friedricho 
Wilhelmo I nurodymu 1732 m. 
(Mažojoje Lietuvoje apsigyve
nus per 10,000 zalcburgiečių) 
buvo įsteigtas didžiulis žirgy
nas. Veislė išvesta vietos lietu
vininkų arklius sukryžminus su 
anglų grynakraujais, arabų ir 
kitų veislių arkliais. Grakštūs ir 
vikrūs, ypač tinka kavalerijai 
(plačiai naudoti Prūsijos ka
riuomenėje), sportui (1944 m. 
auginta apie 1200 trakėnų).

Daug jų buvo eksportuota ir į 
Amerikos žemyną. Per pran
cūzmetį Prūsijoje (1807- 
1813 m. pradžia) Napoleono I 
kariuomenei buvo rekvizuota iš 
Rytų Prūsijos žirgynų per 150, 
000 trakėnų arklių. Prieš I pa
saulinį karą trakėnų žirgai su
darė iki 2/3 Vokietijos raitijos 
(kavalerijos). 1923 m. Klaipė
dos kraštui susijungus su Lietu
va jie sudarė Lietuvos kariuo
menės pagrindą. Mažojoje Lie
tuvoje vykdavo dideli žirgų tur
gūs. Netgi moterys lietuvinin
kės garsėjo kaip puikios jojikės.

Dėl viso to priešais Trakė
nų žirgyno dvaro administraci
jos rūmus buvo pastatytas bene 
pirmasis Europoje paminklas 
žirgui. Po 1945 m. atsidūrė Ti- 
miriazevo žemės ūkio akade
mijoje Maskvoje; ant pamatų 
Trakėnuose dabar sovietinio 
kario skulptūra. Dvaro rūmuo
se buvo įsteigtas karinis muzie
jus, mokykla, pastaraisiais me
tais - Trakėnų žirgyno muziejus 
(užrašai ir vokiečių kalba). Ap
leista dalis išlikusių žirgyno pa
statų, malūnas, tebežaliuoja 
ąžuolas, pasodintas žirgyno 
įsteigimo proga. Maždaug prieš 
12 m. į Trakėnus ir apylinkes 
buvo atkelta Pavolgio vokiečių. 
Jiems Vokietijos lėšomis buvo

Lietuvių ir prūsų pėdsakai
pastatytas gyvenamųjų namų 
kvartalas (galinės namų sienos 
ištapytos Karaliaučiaus kated
ros bei kitų svarbesnių pamink
linių objektų atvaizdais).

Į šiaurę nuo Gumbinės - 
Didieji Nybudžiai (Grofl Ni- 
budszen', Krasnogorskoje). Čia 
kunigavo (bažnyčia pastatyta 
1615 m., mūrinė - 1700 m.) 
1621-1655 m. lietuvių raštijos 
darbuotojas Andreas Krause 
(vietoje palaidotas), 1655- 
1661 m. - lietuviškų giesmių 
vertėjas Johannas Wilhelmas 
Lūdemannas (vietoje palaido
tas), 1661-1664 m. - giesmių 
eiliuotojas Ernestas Dietzelius, 
1664-1685 m. - žymiausias 
XVII a. Prūsijos etnografas, 
vienas pirmųjų Mažosios Lie
tuvos istorikų Jono Bretkūno 
provaikaitis (ar vaikaitis) klai
pėdiškis Matas Pretorijus, 
1707-1709 m. - Johannas Schul- 
zas, pirmosios pasaulietinės 
knygos lietuvių kalba vertėjas, 
1767-1815 m. - M. L. G. Rėzos 
talkininkas Christianas Gott- 
friedas Zippellis (vietoje palai
dotas). Čia gimė ir tėvo pėdo
mis pasekęs Samuelis Theo
doras Zippellis. Nybudžiuose 
1787 m. gimė ir 1828-1855 m. 
(iki mirties) kunigavo Mažosios 
Lietuvos kultūros tyrėjas Au
gustas Gotthilfas Krause. Buvo 
vedęs minėto Valtarkiemio ku
nigo Johanno Gottfriedo Jor
dano dukterį. Išliko sandėliu 
paversta suniokota bažnyčia 
(prieangyje įrengta stačiatikių 
koplyčia), greta — paminklas 
žuvusiems I pasauliniame kare 
parapijiečiams (apgriautas, 
XX a. pabaigoje išeivių lėšomis 
atstatytas); jame yra ir lietu
vininkų pavardžių.

Į pietus nuo Gumbinės Ju
ciai Ųutschen, Judtschen, 1938- 
1945 m. Kanthauserr, Vesiolov- 
ka), prie Unguros upės. Vienos 
didžiausių Mažojoje Lietuvoje 
šveicarų kolonijos centras. 
1727 m. pastatyta evangelikams 
reformatams bažnyčia, pamink
las žuvusiems I pasauliniame 
kare parapijiečiams (buvo ir 
lietuvininkų) 1985 m. susprog
dinti (teliko postamento dalis) 
sovietinių kareivių. Baigia griū
ti raudonų plytų klebonija, ku
rioje gyveno ir 1746-1749 m. 
buvo kunigo D.E. Anderscho 
šeimos vaikų mokytoju Kara
liaučiaus universiteto absolven
tas, busimasis pasaulinio garso 
filosofas Imanuelis Kantas (kai 
kas jo prosenelius laiko lietu
viais, gyvenusiais Klaipėdos 
krašte, Kantvainiuose). Klebo
nijos vakarinė pusė jau negyve
nama ir irsta.

Netoli Įsruties, ant Pisos 
upės kranto, Karalienės moky
tojų seminarija (nuo 1946 m. 
gyvenvietė vadinasi Zelionyj 
Bor}, pirmoji Mažojoje Lietu
voje (veikė 1811-1926 m.). 
1811-1911 m., per šimtmetį, 
kraštui parengė 2208 mokyto
jus; dauguma lietuvininkai, kai 
kurie tapo žymiais lietuvių raš
tijos ir spaudos darbuotojais 
(dr. Liucija Citavičiūtė, prof. 
Domas Kaunas). Sovietmečiu 
rūmuose įsikūrė karinis dalinys 
(gal dėl to pastatas dar prieš 
keliolika metų buvo gana geros 
būklės).

Per karą ir po jo smarkiai 
nukentėjo nadruvių centras 
Įsrutis Ųnsterburg-, Černia- 
chovsk). Sovietmečiu rekonst-^

Karalienės
Ntr. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai

Ntr. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai

mojant miestą buvo sugriauta 
dalis senamiesčio. Apie 1979 m. 
nugriauta Martyno Liuterio 
bažnyčia (pastatyta 1612 m.) 
Turgaus aikštėje. Evangelikų 
reformatų Melanchtono bažny
čia (pastatyta 1735 m., visiškai 
perstatyta 1890 m., 1911 m. re
montuota) po 1989 m. skirta 
stačiatikių bendruomenei, o 
Šv. Brunono katalikų bažnyčia 
(1902) buvo paversta filhar
monija; dabar šioje restauruo
toje atšventintoje bažnyčioje 
pamaldos vyksta miesto ir apy
linkių lietuviams, t.p. miesto 
lenkams, vokiečiams. Įsrutyje 
dvasininkais dirbo žymūs Ma
žosios Lietuvos lietuvių raštijos 
ir kultūros darbuotojai: 1577- 
1593 m. klebonu buvo J. Hbpf- 
neris vyresnysis, vyskupais 
1707-1711 m. J. Perkūnas jau
nesnysis, 1711-1737 m. — J. Beh- 
rendtas, 1731-1757 m. (iki mir
ties; palaidotas vietoje) kuni
gavo A. H. Pilgrimas. Apie 
1624 m. Įsrutyje gimė vienas 
pirmųjų lietuvių poetų M. Švoba, 
1831 m. - rašytojas E.A.G. Wi- 
chertas. Nuo 1869 m. Įsrutyje 
mokytojavo rašytojas L. Passar- 
ge, kuris išvertė į vokiečių kalbą 
ir 1894 m. išleido K. Donelaičio 
Metus. Senuosiuose rūmuose 
(Įsruties apskrities valdžios?) 
įkurta Černiachovsko pedago
ginė kolegija. Jos direktoriaus 
Alekso Bartniko (direktorius 
iki 2004), - žymaus Kaliningra
do srities pedagogo, lietuvių 
kultūros draugijos Nadruva, 
Karaliaučiaus-Kaliningrado 
srities lietuvių mokytojų sąjun
gos pirmininko iniciatyva nuo 
1995 m. kolegijoje įvesta papil
doma lietuvių kalbos pradžios 
mokyklų mokytojų specialybė. 
Įsrutis garsėja Vokiečių ordino 
pilimi (nuo 1380 m. mūrinė, 4 
flygelių), kurią ne kartą puolė 
Lietuvos kariuomenė. Nuo 

1723 m. joje veikė Lietuvos pro
vincijos teismas, buvo teisiami 
ir lietuvininkai. 1861 m. pilis 
paversta kareivinėmis; čia 
stovėjo lietuvių ulonų 12 pulko 
įgula, pasižymėjusi karuose. 
Prie pat pilies stovi paminklas 
to pulko kariams, žuvusiems 
per I pasaulinį karą (1914 m. 
pilyje veikė Rusijos armijos va
do P. Rennenkampfo, ją sumu
šus - Vokietijos armijos vado 
P. von Hindenburgo štabai); jo 
dalis - lietuvininkas raitelis ant 
trakėnų žirgo - apie 1952- 
1953 m. sunaikinta (raitelis nu
verstas). 1881 m. pilyje įreng
tame kalėjime buvo kalinami ir 
Gumbinės (Lietuvos) apygar
dos lietuvininkai, 1944 m. ges
tapas įkalino 8 VLIKo narius. 
Teliko pilies sienos; pastarai
siais metais remiant išeiviams 
iškelta pieninė, mašinų remon
to įmonė, tvarkoma teritorija, 
numatoma įrengti muziejų 
(veikia Pilies kultūros centras).

Įsruties miesto senosiose 
kapinėse, ant Unguros upės 
kranto, XX a. pabaigoje pasta
tytas atminimo akmuo pagar
sėjusiai Taravos Anikei (An- 
chen von Tharau); užrašas vo
kiečių kalba. Miesto pietinėse 
kapinėse, suniokotose soviet
mečiu, XX a. 10 dešimtmetyje 
išeiviai su vietos gyventojais 
įrengė įspūdingą memorialą 
kariams, žuvusiems šiame 
krašte II pasaulinio karo pabai
goje. Tarp amfiteatro formos 
ovale iškaltų metale pavardžių 
yra ir mažlietuvių. Pravoslavų 
kryžiumi pagerbti ir žuvę sovie
tiniai žmonės. Ant vartų sienos 
užrašas rusų ir vokiečių kalbo
mis. Tai pagarba karo aukoms 
buvusiems priešams, susitaiky
mas dabar gyvenančių palikuo
nių.

(Bus daugiau)
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Tautinės sąjungos seimas Čikagoje
Jis buvo dalyvių skaičiumi negausus, bet darbingas

EDVARDAS ŠULAITIS
Spalio antrąjį savaitgalį Či

kagon susirinkę ALT s-gos na
riai, atvykę į savo 28-jį seimą, 
svarstė organizacinius reikalus. 
Nuo penktadienio vakaro iki 
sekmadienio vėlyvos popietės 
užsitęsusi šio seimo programa 
aptarė savo organizacijos klau
simus. Šeštadienio vakare links
minosi Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje, o sekmadienį 
prieš pietus - meldėsi Mar
quette parko lietuvių parapijos 
šventovėje.

Šio seimo narius savo atsi
lankymu pagerbė Lietuvos tau
tininkų sąjungos pirm. Gintaras 
Songaila, kuris skaitė ilgoką 
paskaitą seimo iškilmingame 
posėdyje šeštadienio ryte.

Pats seimas buvo pradėtas 
jo rengėjų komiteto pirminin
kės Matildos Marcinkienės 
sveikinimo kalba, po kurios 
prabilo ALT s-gos valdybos 
pirm. Petras Bučas. Sudarius 
garbės prezidiumą, buvo pa
kviestas sekretoriatas, rezoliu
cijų bei spaudos komisijos.

Sol. Margarita ir Vaclovas 
Momkai vadovavo JAV ir Lie
tuvos himnų giedojimui. Tai at
likus, prasmingą invokaciją per
skaitė prel. Ignas Urbonas, ku
ris pabrėžė, kad ALT s-ga buvo 
tarsi Klaipėdos švyturys, per 50 
okupacijos metų užsienio lietu
viams rodęs Lietuvos krantus.

Ne visi šios organizacijos 
veikėjai galėjo seime dalyvauti, 
nes valdybos sekretorė Irena 
Dirdienė perskaitė daug pavar
džių tų žmonių, kurie nuo pra
ėjusio seimo iškeliavo amži
nybėn.

Sveikinimai ir paskaita
Seimo delegatai ir svečiai 

(iš viso apie 50 žmonių) išgirdo 
visą eilę sveikinimų. Juos pra
dėjo Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius. 
Jis pabrėžė, jog ALT s-ga kelia 
tautinę mintį, kuri Lietuvos inr 
teresus iškelia pirmon vieton. 
Tai padėjo ištverti okupacijas, 
įgalino neįmanomus dalykus 
padaryti įmanomais.

Sveikintojų tarpe buvo ir 
jaunasis Amerikos lietuvių tary
bos pirm. Saulius Kuprys, kuris 
visus^ pakvietė į po poros savai
čių Čikagoje vykstantį Ameri
kos lietuvių kongresą. Iš Los 
Angeles atvykusi Rūta Šakienė 
perskaitė ten gyvenančio Lie
tuvos garbės konsulo Vytauto 
Čekanausko sveikinimą.

Grupė Čikagos LFK “Lituanicos” darbuotojų, kurie rengia šio klubo 55-rių metų sukakties 
minėjimą lapkričio 19 d. PL centre, Lemonte. Stovi dešinėje dabartinis pirm. A. Glavinskas, o 
kairėje buvusieji pirm. E. Šulaitis, G. Bielskus, L. Juraitis Ntr. E. Šulaičio

Svečias iš Lietuvos - Tautininkų sąjungos vadas Gintaras 
Songaila, dešinėje. Kairėje jį pristatęs čikagietis Eugenijus 
Bartkus ALT s-gos seime Čikagoje Ntr. E. Sulaičio

G. Songailos mintys
Kalbėtojas, padėkojęs už 

pakvietimą kalbėti “tokiai gar
bingai auditorijai”, šiek tiek iš
sitarė ir apie save, sakydamas: 
“...Jei kas nors apibūdintumėte, 
kad prieš Jus stovi dar gana jau
nas žmogus, tam tikra prasme 
labai suklystumėte. Esu vetera
nas, kuris prieš daugiau kaip 
septyniolika metų aktyviai daly
vavo Lietuvos išsivadavimo ju
dėjime ir per kokius tris-keturis 
metus patyrė tiek, kiek kitas 
nepamato ir per dešimtkart il
gesnį laiką. Buvau Sąjūdžio ini
ciatyvinėje grupėje vienas iš 
jaunesnių, tačiau organizuoda
mi didžiuosius Sąjūdžio mitin
gus, leisdami ir platindami Są
jūdžio žinias, vieningai priešin
damiesi sovietinių pareigūnų 
spaudimui ir intrigoms, mes ne 
menkiau kaip ir vyresnieji su
pratome nesmurtinės kovos už 
laisvę strategiją ir taktiką, dva
sinio lietuvių tautos atgimimo 
tikslą. Tačiau tokio didžiulio 
lietuvybės proveržio tiek Lietu
voje, tiek ir visame pasaulyje 
mes net nedrįsome tikėtis, ka
dangi viską apie laisvąją Lietu
vą jau buvome girdėję, tik slap
ta iš savo tėvų ir senelių. Tai, 
kas tada prieš mūsų akis atsi
skleidė, iš tikrųjų buvo stebuk
las, kurį pažinę, niekada ne
begalėtume sutikti, kad lietuvį 
kas nors gali pavergti ar sunai
kinti...”

Lietuvos tautininkų vadas 
yra baigęs medicinos mokslus, 
bet dirba žiniasklaidos srityje, 
paminėjo, kad pastaruoju metu 

tautininkų sąjunga šiek tiek vėl 
padidėjo skaičiumi, nes į ją įsto
jo apie šimtinė naujų narių. Jis 
teigė, jog tai nėra daug, bet pa
brėžė, kad tai vis tiek yra geras 
ženklas ateities veiklai.

G. Songaila iškėlė visą eilę 
problemų, su kuriomis dabar 
susiduriama Lietuvoje, kur vi
sas čia būtų sunku išskaičiuoti. 
Jis savo paskaitą baigė viltin
gais žodžiais ypatingai tiems, 
kurie yra palikę savo kraštą.

Po paskaitos vyko diskusi
jos, kurios greitai nutrūko, nes 
buvo pasiūlyta padaryti bendrą 
visų dalyvių nuotrauką.

Dirvos sukaktis
Jeigu šis seimas per posė

džius dalyvių skaičiumi nebuvo 
gausus, tai šeštadienio vakare 
įvykusiame pokylyje žmonių 
buvo bent dvigubai daugiau. 
Čia pasivaišinus šaltais ir šiltais 
patiekalais, vėl buvo visa eilė 
sveikinimų, kuriuos išsakė A. 
Daunoravičius, G. Songaila ir 
kiti.

Apie 90-metį mininčią Dir
vą plačiau kalbėjo iš Los Ange
les atvykęs sąjungos veteranas 
Antanas Mažeika. Taip pat į 
susirinkusius prabilo ir “Vil
ties” draugijos vadovas ir Dir
vos red. kolegijos pirm. V. Ma
tulionis iš Klyvlando.

Gana gražią pokylio meni
nę dalį atliko sol. Nida Grigala
vičiūtė, kuriai akompanavo Ri
čardas Šokas. O visai prog
ramai vadovavo Dalia Sokienė. 
Pokylis buvo baigtas smagiais 
šokiais bei pasižmonėjimu ir 
susitikimais tarp iš įvairių 
vietovių tautiečių.

| KANADOS ĮVYKIAI}

Paukščių gripas
Kanada sušaukė įvairių 

kraštų sveikatos ministerių 
suvažiavimą Otavoje. Jame 
buvo svarstoma galima visuo
tinė epidemija, kurią gali su
kelti paukščių gripas. Minis- 
teris pirmininkas Paul Martin 
įspėjo 34-rių valstybių atsto
vus, kad dabar jau laikas už
tikrinti žmonių saugumą, o ne 
vien tik paukščių. Kai kuriuo
se pasaulio kraštuose paukš
čių ligos sutramdymas yra 
sunkiai įgyvendinamas, ir ji 
anksčiau ar vėliau gali persi
mesti į žmones. Meksikos 
sveikatos ministeris pastebė
jo, kad negalima galvoti tik 
apie save, nes jei bent vienas 
kraštas liks neapsaugotas, vi
sas pasaulis bus neapsaugo
tas. Kanados Valstybinė mik
robiologinė laboratorija glau
džiai bendradarbiauja su Viet
namo tyrimo institutu ir pa
deda jam teikdama duomenis 
ir dalindamasi savo patirtimi. 
Šveicarijos vaistų įmonė 
Hofman-La Roche sustabdė 
privačius užsakymus jos gami
namiems vaistams “Tamiflu” 
ir priims tik valstybių užsaky
mus. Ši įmonė turi patentą 
“Tamiflu” gamybai. Kanada 
tikisi turėti apie 400 milijonų 
tablečių, kurių pakaktų 4 mili
jonams sergančių žmonių.

Mokytojų streikas Britų 
Kolumbijoje jau baigėsi. 10 
dienų trukęs streikas privertė 
vyriausybę sėsti prie derybų 
stalo su mokytojais. Tačiau 
vyriausybė nerodo lankstumo. 
Pagrindinis nesutarimas - per 
didelis mokinių skaičius kla
sėse. Nuo 2002 metų mokyto
jų unija prarado kai kurias 
privilegijas derybose su vy
riausybės paskirta švietimo 
darbdavių grupe. Vyriausybė 
priskyrė mokytojus specialiai 
kategorijai, kurioje yra riboja
ma teisė streikuoti. Laikomasi 
seniau pasirašytų ir vis pratę
siamų sutarčių. Švietimo mi- 
nisteris-De Jong užtikrino, 
kad vyriausybė nedavė jokių 
pažadų, liečiančių tas reko
mendacijas, kurias pateikė 
vyriausybės skirtas taikdarys. 
Vyriausybė tikisi, kad praras
tas mokslo dienas mokiniai 
galės prisivyti naudodami žie
mos ir pavasario atostogas, 
arba bus galima pailginti mo
kymosi valandas, kad moki
niai galėtų tinkamai pasiruošti 
valstybiniams egzaminams.

Kanados vyriausybė yra 
nutarusi viešai paskelbti duo
menis apie vyriausybės tar
nautojus, kuriuos teko su
drausminti, atleisti ar nubaus
ti už netinkamą pareigų ėjimą 
ar net kriminalinius nusikalti
mus. Manoma, kad pirmas 
toks pranešimas pasirodys ki
tais metais, tačiau, laikantis 
privatumo įstatymų, sudraus
minti asmenys nebus išvardin
ti. Opozicijos parlamentarai 
sieja tai su mėginimu užbėgti 
Gomery paieškos paskelbimui 
už akių parodant, kad vyriau
sybė jau yra dėjusi pastangų 
korupcijai sutvarkyti.

Toronte nuo šaunamųjų 
ginklų šiais metais jau žuvo 
46 asmenys. Miesto ir apylin
kėse veikiančios policijos pa
jėgos susijungė kovai su orga

nizuota gaujų veikla ir prie tų 
policijos pajėgų pridėjo dar 
26 vyresnio rango policijos 
pareigūnus ir 32 prokurorus. 
Provincijos generalinis proku
roras Michael Bryant ir To
ronto policijos viršininkas Bill 
Blair reikalauja, kad teisėjai 
baustų privaloma kalėjimo 
bausme tuos asmenis, kurie 
vykdydami nusikaltimą nau
dojo ginklą. Opozicijos parti
jų nariai betgi nesitiki greito 
padėties pagerėjimo.

Kanadoje lankėsi Ameri
kos valstybės sekretorė Con
doleezza Rice. Tai jau 40-ji 
šalis, kurią ji aplanko po to, 
kai prieš 10 mėnesių ji pakeitė 
Colin Powell. Spauda paste
bėjo, kad ji atvyko į kaimyni
nę Kanadą, aplankiusi įvairias 
kitas vietoves, tarp jų Lietuvą, 
Latviją ir Liuksemburgą. Ka
nados ministeris pirmininkas 
Paul Martin kalbėjosi su JAV 
valstybės sekretore apie nesi
baigiančius ginčus dėl minkš
tosios medienos, pasų reikala
vimo ir nelegalių ginklų įveži
mo kontrolės. C. Rice dėl me
dienos pareiškė, kad tai vers
lo ginčas, ir jis ilgainiui išsi
spręs.

Ontario energijos minis- 
terė Donna Cansfield prane
šė, kad provincija išmokės 500 
mlj. dol. elektros vartotojams, 
kurie gyvena atskiruose na
muose. Tai sudarys apie 60 
dol. kiekvienam vartotojui. 
Esant palankesniam orui, On
tario provincijai elektros 
energija kainavo mažiau, nei 
buvo numatyta; tad šis pertek
lius bus atitinkamai išdalin
tas, nors jis buvo numatytas 
išdalinti jau praėjusį pavasarį.

Pirmą kartą po 30 metų 
Kanada parduos atominės 
energijos technologiją ir žalia
vas Indijai. Kanados užsienio 
reikalų ministeris Pierre Pet
tigrew ir Indijos užsienio mi
nisteris K. Natwar Singh susi
tarė dėl boikoto užbaigimo. 
Kanada buvo nutraukusi bet 
kokią atominę prekybą po to, 
kai Indija susprogdino savo 
atominę bombą 1974 metais. 
Buvęs Kanados atominės 
energijos korporacijos pirmi
ninkas ir užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Reid 
Morden pritaria šiam susi
tarimui.

Kvebeko provincijos gy
ventojai prieš 10 metų pasisa
kė norį pasilikti Kanados fe
deracijoje. Tačiaul995 metų 
referendumo 50.6:49.4 santy
kis sukėlė nemažą rūpestį dėl 
rezultatų kitame referendu
me, jei toks įvyktų. Kvebekie- 
čių partija (PQ) lapkričio 15 
d. rinks naują vadą, o tuo pa
čiu gali pradėti ir naują propa
gandą atsiskirti nuo Kanados. 
Didelę žalą Kanados įvaiz
džiui kvebekiečių tarpe pada
rė federacinės vyriausybės nu
tarimas dėl paramos teikimo, 
kurio tyrimo duomenys turėtų 
paaiškėti jau šį mėnesį. Da
bartinis bloko vadas Gilles 
Duceppe jau dabar pradėjo 
propagandines išvykas, tačiau 
jis nesieks PQ vadovybės, o 
tik atsidės provincijos atsisky
rimui nuo federacijos sie
kiams. AVK
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LANKĖSI KANADOS 

PROFESORĖ
Spalio 12 d. Gabiųjų ug

dymo centro kvietimu prof.
Agota Šid
lauskaitė iš 
Kanados, 
su jos įkur
tos “Ven
tos” mokyk
los direkto
re Merilyn 
Mansfield, 

dalinosi darbo patirtimi su 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto dėstytojais. Prof. Šid
lauskaitė kalbėjo apie aplin
kos, kurioje auga vaikas, įtaką 
jo asmenybės vystymuisi ir 
brandai, apie tėvų bendravi
mą su vaiku, apie vaiko inicia
tyvos ugdymą ir sveiką mity
bą. Kilusi nuo Kurtuvėnų, po 
Šiaulių gimnazijos mokslus 
tęsusi VDU Filosofijos fakul
tete, 1936 m. išvyko į katali
kišką Milano universitetą 
rengti psichologijos daktaro 
disertaciją ir kurį laiką ten 
dirbo dėstydama raidos psi
chologiją. 1948 m. emigravo į 
Kanadą, kur profesoriavo 
Otavos universitete ir vadova
vo Vaiko studijų centrui prie 
universiteto. Ji 1981 m. įsteigė 
“Ventos” mokyklą, kurioje 
mokomi iš prigimties gabūs, 
tačiau mokymosi sutrikimų 
turintys vaikai. Prof. Šidlaus
kaitė beveik kasmet vyksta į 
Lietuvą. (BERN)
DALYVAUS MOKYMUOSE

ELTA žiniomis, Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų fregata 
“Žemaitis” dalyvaus Danijoje 
kasmet rengiamuose moky
muose “Liden Passex II”, ku
riuose bus tobulinami manev
ravimo, viršvandeninės ir po
vandeninės kovos, kovinio 
šaudymo bei kiti įgūdžiai. 
Spalio 21 - lapkričio 7 d.d. 
vykstančiuose mokymuose 
taip pat dalyvaus penki Dani
jos karinių jūrų pajėgų “Fly- 
vefisken” klasės patruliniai 
laivai ir Danijos karinių oro 
pajėgų F-16 naikintuvai. Pra
tybų metu atliekami priešlėk
tuvinės gynybos, viršvandeni
nės ir povandeninės kovos, 
palydos pratybos ir koviniai 
šaudymai iš visų rūšių gink
luotės. Laivų įgulos taip pat 
tobulina savo veiksmus stab
dant, tikrinant ir apsaugant 
laivus jūroje pagal SAS (NA
TO) procedūras. Pagrindiniai 
šių mokymų tikslai - karinių 
procedūrų standartizacija bei 
įgulų pasirengimo bendriems 
veiksmams kėlimas.

PRALOŠĖ 34 MLN.
Valstybinė lošimų prie

žiūros komisija praneša, kad 
Lietuvos loterijose gyventojai 
šiemet nuo sausio iki rugsėjo 
mėn. pralošė 34 mln. litų. Tai 
7.7% mažiau, negujjer tą patį 
laikotarpį pernai. Šiemet lai
mėjimams išmokėta 33 mln. 
litų, bilietų parduota 12.6% 

Naujasis jaunimo muzikinis vienetas “Vėjelis” Čikagoje su vadovu 
Adomu Daugirdu (kairėje) Ntr. E. Šulaičio

mažiau. Loterijų organizato
rių teigimu, mažėja gyventojų 
skaičius — daugelis išvyksta į 
užsienį. Lietuvoje yra trys lo
terijų organizavimo bend
rovės - “Olifėja”, “Žalgirio 
loto” ir “Fortuna Baltica”.

POSĖDŽIAVO KOMISIJA
Spalio 24 d. savaitės truk

mės posėdžius pradėjo Lietu
vos seimo narių ir JAV atstovų 
komisija. Komisiją sveikino 
seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, PLB, JAV bei Ka
nados lietuvių bendruomenių 
atstovai. Svarstyti okupacijos 
žalos atlyginimo, KGB archy
vų fondų prieinamumo, vizų 
vykstantiems į JAV Lietuvos 
piliečiams klausimai. Taip pat 
aptarti Valdovų rūmų paskir
ties, Lietuvos pilietybės atkū
rimo, valstybės ir visuomeni
nių organizacijų paramos, iš
eivijos tautinės savimonės ir 
ryšių su tėvyne išlaikymo klau
simai. Kaip praneša LGTIC- 
ELTA, komisijos paskirtis - 
puoselėti Lietuvoje ir JAV gy
venančių lietuvių bendradar
biavimą, rūpintis abipuse pa
galba ir parama, keistis moks
lo, kultūros ir kita informaci
ja, teikti seimui ir kitoms vals
tybės institucijoms siūlymus, 
kurie padėtų stiprinti valsty
bingumą ir demokratinių tra
dicijų bei institucijų plėtrą.

KIAULIŲ KVOTA
Vyriausybės sudaryta ko

misija svarsto galimybę įvesti 
kvotą, kiek Lietuvoje galima 
auginti kiaulių, kad nebūtų 
padaryta žalos gamtai, rašo 
LGTIC. Kvotai pritaria aplin
kos ministeris Arūnas Kund
rotas, siūlo įvesti 1.8 mln. 
kiaulių kvotą. Šiuo metu kiau
lių Lietuvoje yra apie 1.1 mln. 
Danijos įmonė “Šaerimner” 
yra pateikusi prašymą Pak
ruojo rajone statyti dar 2 kiau
lių ūkius, iš viso planuota sta
tyti 11, investuojant 39 mln. 
litų. Gyventojams, protestuo
jantiems prieš Danijos stato
mus ūkius, siūloma kreiptis į 
savo vietos valdžią. Ministeri
ja, gavusi visų institucijų prita
rimus statyboms, negali joms 
nepritarti. Būtina nustatyti 
kvotą norint, kad gamta išlik
tų pakankamai natūrali ir 
neužteršta.
NAUJAS KLUBO SKYRIUS

Spalio 22 d. Mažeikių ra
jone Renavo dvaro rūmuose 
vyko Mažeikių “Lions” mote
rų klubo steigiamasis susirin
kimas. “Lions” judėjimo nuo
status vykdyti iškilmingai pri
siekė 21 mažeikietė.' “Lions” 
klubų veikla prasidėjo 1917 
metais Čikagoje, JAV Tai lab
daros organizacija, daugiau
sia dėmesio kreipianti į ser
gančius vaikus. Mažeikių 
“Lions” klubas yra 25-asis šio 
judėjimo klubas ir trečiasis 
moterų klubas Lietuvoje, 
skelbia LGTIC-LR. RSJ

Dr. Robertas Nekrašas, D.Ch.

Hamilton, ON
AUKOS PAGALBAI LIETU

VOS VAIKAMS. A.a. Aldonos 
Laugalienės 3-jų mirties metinių 
paminėjimui vyras Antanas au
kojo $200; F. Venskevičienė savo 
vaikaičių Šalnos ir Amberos 
mokslų užbaigimo proga - $200; 
a.a. Elenai Gužienei mirus, A. K. 
Žilvyčiai - $20; a.a. Albinui Stase- 
vičiui mirus, reikšdami užuojautą 
broliui Mečislovui su šeima, bro
liams ir seserims Lietuvoje, au
kojo: $30 - A.A. Petrauskai; $25 
- A.K. Žilvyčiai; $20 - E.K. Gu- 
dinskai; $15 - A. Volungienė; 
$10 — J. Astas; $5 — E M. Gudins- 
kai. Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas
PO MIŠIŲ AUŠROS VAR

TŲ šventovėje spalio 23 d. susi
rinkome į mažąją salę pasiklau
syti pėdos specialisto D. Ch. Rober
to Nekrašo paskaitos, į kurią pa
rapijiečius pakvietė KLK Mote
rų d-jos Hamiltono skyrius. 
Valdybos narė Ž. Vaičiūnienė 
pristatė paskaitininką. Naudo
damas vaizdines priemones, gy
dytojas išsamiai ir suprantamai 
papasakojo apie pėdų skausmus, 
atsirandančius dėl traumų, plokš- 
čiapėdiškumo, diabeto, ataugų, 
poodinių karpų, nagų grybelio ir

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. tyto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas.......................... 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ..............1.50%
180 dienų indėlius ......1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)...........-..............1.00%
1 m. ind.................................2.50%
2 m. ind.................................2.75%
3 m. ind.................................3.00%
4 m. ind.................................3.40%
5 m. ind.................................3.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca

Lietuviu telkiniuose!--------------

Sveikinu 
gerb. KOSTĄ MEŠKAUSKĄ 

švenčiantį jubiliejinį 99-tą gimtadienį 
š.m. lapkričio 8-tą dieną.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais iš toli - 
Janina Miežiūnienė

kt. Jis patarė kada ir kokią avėti 
avalynę, kaip naudotis ortope
diniais indėklais, kada būtina 
chirurgo pagalba. Tema buvo la
bai aktuali, ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Gydytojas sulau
kė daug klausimų, į kuriuos mal
oniai ir išsamiai atsakė. Po pa
skaitos Ž. Vaičiūnienė padėkojo 
svečiui visų dalyvių vardu (o jų 
buvo apie 50), o KLKM dr-jos 
valdybos pirm. A. Žilvytienė pa
kvietė visus pasivaišinti pyragais 
ir kava, pabendrauti su gydytoju. 
Susitikimas buvo labai naudin
gas ir gerai įvertintas susirinku
siųjų. Vėliau vyko KLK Moterų 
dr-jos Hamiltono skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas. M.E.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME 
visus hamiltoniečius ir svečius į 
mūsų parapijos, Aušros Vartų 
Dievo gailestingumo Motinos 
Švč. M. Marijos, atlaidus. Atlai
dai įvyks lapkričio 13, sekmadie
nį, 3 v.p.p. Tą dieną, pirmos Mi
šios bus įprastu laiku 9 v.r., o ne
bus 10 v.r. ir 11 v.r. Mišių. Para
pijos atlaidai tai yra didelė šven
tė, į kurią tikintieji renkasi kartu 
melstis, pasigėrėti iškilmėm, pro
cesija ir susitikti su artimaisiais. 
Po iškilmingų Mišių Jaunimo 
centro salėje, vyks suneštinės vai
šės, tad prašome prisidėti prie 
bendro stalo paruošimo. Dėl pa
pildomos informacijos kreiptis į 
Reginą Choromanskytę tel. 905 
527-6440. Norintys įsijungti į 
šventovės puošimo darbus, pra
šome kreiptis į Dalią Trumpic- 
kienę tel. 905 628-8962. Lauk
sime visų šioje parapijos šven
tėje! Parapijos valdyba

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.70%
nekiln. turto 1 m................. 4.70%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

London, ON
DAINŲ POPIETĖ spalio 23 

d. į Šiluvos Marijos parapijos salę 
sutraukė nemažai londoniečių ir 
Rodney, ON, apyl. lietuvių pasi
klausyti muz. dr. Dariaus Sla
vinsko ir jo kūrinių koncerto. 
Dainų autorius papasakojo, kaip 
gimė muzika visų mūsų pamėgtų 
lietuvių poetų Maironio ir B. 
Brazdžionio eilėms. Muzikas 
daug širdies įdėjo, kad pamėgtų 
poetų eiles, virtusias dainomis. 
Jo sukurtas dainas gražiai padai
navo Toronto pensininkų choras 
“Daina”, vaikų chorelis “Ange
liukai” bei Lilijos Turūtaitės ir 
Vytauto Mašalo duetas. Jie ir Mi
šių metu atliko muz. Dariaus Sla
vinsko sukurtas giesmes. Vaikų 
dainoms ir giesmėms muzikas 
panaudojo jo motinos parašytus 
žodžius. Visi susirinkusieji į šią 
gražią dainų popietę likome dė
kingi dainų autoriui ir atlikėjams 
už suteiktą progą juos išgirsti ir 
matyti mūsų tarpe. Aldona V.

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareckul
TeL 416-370-3539 
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

http://www.talka.ca
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Dinamiška Bendruomenės veikla Amerikoje
Veikėjų suvažiavimai dviejuose miestuose — Klyvlande ir Detroite © LIETUVIAI PASAULYJE

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
Jaunatviška JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdyba dar rugpjūčio pabaigoje rinkosi 
Klyvlande Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje, paskutiniam posėdžiui prieš 
trečiąją (ir paskutinę) LB 17-osios tarybos sesiją 
Detroite, ML Buvo suvažiavę 8 iš 17 šios visuo
meninės organizacijos pareigūnų. KV pirminin
kė Vaiva Vėbraitė atskrido tiesiai iš Lietuvos, o 
kiti atskiroms sritims vadovaujantys vicepirmi
ninkai atvyko iš Connecticut, Vašingtono, DC, ir 
Čikagos. Išklausėme JAV Lietuvių jaunimo są
jungos pirmininko Arūno Karaliaus pranešimą, 
kuris prieš Naujus Metus perėmęs šias pareigas 
jau aplankė daugelį lietuviško jaunimo telkinių 
Amerikoje, ieškodamas oficialių LJS atstovų, 
apylinkų vadovų. Be kita ko, Arūnas šią vasarą 
praleido kelias savaites Lietuvoje, kur dalyvavo 
VII-osiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
bei PLB suvažiavime, kuris vyko kartu su Euro

Vienas is Amerikos lietuvių bendruomenės XVII-sios tarybos narių posėdžių “Sheraton Detroit
Novi** viešbutyje Ntr. E. Fedosejevos

pos Lietuvių jaunimo sąjungos sąskrydžiu. 
Sekantis PLJ kongresas vyks 2006 m. birželio 
23-25 d.d. Toronte (Kanadoje).

Pirmininkė Vaiva Vėbraitė pasidalino nau
jienomis iš Lietuvos ir kitų šalių - PLB narių. 
Buvo aptarta visiškai nepriimtina mūsų šalies 
mokesčių sistema. Deklaravus užsienyje uždirb
tus pinigus, pagal dabartinius įstatymus sugrįžus 
Lietuvon privaloma deklaruoti visas iš svetur at
sivežtas lėšas ir primokėti į mūsų valstybės 
biudžetą nustatytą mokesčių sumos priedą, t.y. 
JAV atveju apie 13% nuo savo uždarbio nepai
sant jau sumokėtų pajamų mokesčių Amerikoje.

Rugpjūčio 20 d. vakare visi LB KV atstovai 
apsilankė tą savaitgalį Klyvlande Lietuvių kultū
rinio darželio draugijos (Lithuanian Cultural 
Garden Society) surengtame lėšų telkimo vaka
rėlyje. Prabangios vilos šio miesto pakrašty teri
torijoje praeito šimtmečio pradžioje lietuvio so
dininko iniciatyva įrengti biustai Vinco Kudir
kos, Jono Basanavičiaus ir Jono Mačiulio-Mai
ronio. Šių figūrų biustai per ilgą laiką yra apirę. 
Šiuo metu renkamos aukos paminklų restaura
cijai.

Išvykdami iš svetingai mus visus priėmusio 
Klyvlando atsisveikinome vieni su kitais... neil
gam - iki už mėnesio Detroite, MI, vyksiančios 
XVII-osios JAV LB tarybos paskutiniojo, tre
čiojo suvažiavimo. Ir štai - rugsėjo 23 dieną - 
150 Amerikos lietuvių “parlamentarų”, svečiai iš 
Lietuvos - Detroito priemiestyje Novi, prašmat
niame “Sheraton” viešbutyje. Pirmajame posė
dyje į visus kreipėsi tarybos prezidiumo pir
mininkė Regina Narušienė. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, specialiai invokacijai buvo 
pakviestas kun. Jaunius Kelpšas. Tris dienas 
“Sheraton Detroit Novi” viešbutyje netrūko 
aistrų, konstruktyvių ginčų ir įvairiapusiškos po
lemikos - apsvarstyta visa eilė itin svarbių 
Amerikos lietuviams klausimų, išklausyta dau
gybė tarybos narių pasiūlymų. Ir specialiai į šią 
sesiją atvykę politikai iš Lietuvos neliko 
“skolingi” - Arminas Lydeka ir prof. V. Lands
bergis šeštadienį anksti rytą pravedė apvalaus 
stalo diskusiją bendrosios LR seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos klausimais. Nors kai kurių 
JAV lietuvių nuomone parlamentarų iš Lietuvos 
pakvietimo į JAV LB tarybos suvažiavimą 
neturėjo būti, dauguma liko patenkinti Lietuvos 
valdžios atstovų apsilankymu. O V. Landsbergis 
ir A. Lydeka susidomėję klausė JAV LB apylin
kių pirmininkų pasisakymų penktadienį Dievo 
Apvaizdos parapijoje vykusioje susipažinimo 
vakaronėje, kurios metu specialiai tam į Detroitą

atskridęs LR ambasadorius JAV ir Meksikai Vy
gandas Ušackas pristatė neseniai išleistą savo 
kalbų, spaudai duotų pokalbių ir straipsnių kny
gą. Šeštadienį po kun. Ričardo Repšio atnašautų 
Mišių ten pat vyko ir pagrindiniai tarybos sesijos 
dalyvių, svečių ir vietinės lietuvių bendruomenės 
iškilmingi pietūs, kuriems įpusėjus į sceną buvo 
pakviestas LR pilietybės įstatymo pataisas 
pasiūlęs LR seimo narys A. Lydeka, kuriam spe
cialų JAV LB “gintaro” žymenį įteikė tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė, o 
Detroito apylinkės pirmininkė Raminta Vilkienė 
įteikė gėlių puokštę. Po to pakilo sveikinimo 
kalbai visiems atsistojus buvęs Lietuvos aukš
čiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsber
gis, kuris ne tik kalbėjo apie 15 metų Lietuvos 
nueitą nelengvą kelią tapus vėl nepriklausoma 
šalimi, bet ir atliko keletą M.K. Čiurlionio 
kūrinių fortepijonu.

Praėjusio renginio Detroite sėkmė labiau
siai priklausė nuo nenuilstančios JAV LB Michi
gan apygardos pirmininkės, XVII-osios tarybos 
narės bei PLB atstovės JAV Liudos Rugienienės 
bei jos vyro Algio pastangų ir bemiegių naktų!

“Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė su 
naujos išvaizdos dienraščiu Ntr. E. Šulaičio

Australija
Geelongo LB apylinkės 

metinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 21 d. Lietuvių Na
muose. Jį pradėjo LB apylin
kės pirm. Št. Šutas, pirminin
kauti pakvietęs O. Schrederį, 
o sekretoriauti Loretą Tigani. 
Tylos minute pagerbti praėju
siais metais mirę bendruome
nės nariai. Praėjusių metų su
sirinkimo protokolą skaitė šio 
susirinkimo sekretorė. LB 
apylinkės pirm. St. Šutas pa
darė valdybos veiklos praneši
mą, kartu padėkodamas val
dybos nariams už atliktą dar
bą. Iždo reikalais kalbėjo J. 
Obeliūnas, o revizijos - Irena • 
Luscombe. Sporto klubo “Vy
tis” veiklą apibūdino jo pirmi
ninkas A. Wiasak. Jis taipogi 
prašė bendruomenės narius, 
kad būtų lankomi sporto klu
bo renginiai. Klubas nori su
kaupti daugiau lėšų išvykai į 
Sporto šventę, įvyksiančią šių 
metų pabaigoje Brisbanėje. 
Choro “Viltis” veiklos reika
lais pasisakė St. Lipšienė, tau
tinių šokių grupių “Gegutė” 
ir “Linas” - Loreta Tigani, 
skautų “Židinio” - L. Bungar- 
da. Išrinkta kitai kadencijai 
valdyba ir pasiskirstyta parei
gomis: pirm. St. Šutas, vice- 
pirm. Vytas Brener, sekr. K. 
Starinska, ūkvedė - G. Valai
tienė. St. Lipšienė sutiko at
stovauti lietuviams Geelongo 
tautinių grupių taryboje. Pa
dėkota buvusiam sekretoriui 
dr. T. Reilly, kuris į naują val
dybą nekandidatavo. Revizi
jos komisija pasiliko ta pati: 
Irena Luscombe, Jūratė Reilly 
ir Dana Rafferty. {Mūsų pa
stogė, 2005 m., 39 nr.)

Brazilija
Kelionės žurnalistui Ma

tui Šalčiui atminti dalyviai, 
prieš grįždami į Lietuvą, ap
lankė Sao Paulo mieste gyve
nančius lietuvius. Gintaro 
Babravičiaus vadovaujama 
grupė su Lietuvos televizijos 
ir Lietuvos ryto žurnalistais 
praleido kelias dienas Brazili
joje. Jie aplankė Sao Paulo 
imigrantų muziejų, Vila Zeli- 
nos Šv. Juozapo šventovę, 
Lietuvos laisvės paminklą 
aikštėje “Respublica Litua- 
na”, Lietuvos garbės konsula
tą. Brazilijos lietuvių sąjungos 
patalpose jie galėjo stebėti 
tautinių šokių ansamblio 
“Rambynas” repeticiją.

Austrija
Austrai susidomėję skaito 

ir aptarinėja spaudoje straips
nius apie lietuvaites, kurios 
esančios elitinės (brangiai kai
nuojančios) prostitutės. Aust
rijos sostinėje savaitraščio 
žurnalistas E Klenk atlieka 
tyrimus apie prekybą moteri
mis ir atskleidė vienos paly
dovių (prostitučių) agentūros 
veiklą. Si agentūra pristatinė
jo turtingiems klientams mer
ginas iš Klaipėdos ir aplinki
nių kaimų. Kai kurios apgaule 
buvo suviliotos ir nepilname
tės, tik 15-kos metų amžiaus 
mergaitės. Klientai buvo žino
mi advokatai, bankininkai, 
sportininkai. Tokie daugiau
sia pageidauja jaunų merginų. 
Austrijos teisėsauga šią agen
tūrą uždarė, ir jos savininkai

buvo nubausti. Tačiau klien
tai, kurie pasinaudojo nepil
nametėmis mergaitėmis, liko 
nenubausti, kaip rašoma Lie
tuvos ryte, 2005 m. 222 nr., bet 
jų medžioklė jau prasidėjusi. 
Iš Lietuvos merginos laiko
mos vienos geriausių, ir už jų 
paslaugas mokama brangiai. 
Vieną iš jų kalbino Austrijos 
žurnalas News. Mergina pasi
vadino Barboros V. vardu. Ši 
lietuvaitė valgo prabangiuose 
restoranuose ir jos pasiimti 
atvažiuoja prabangūs “Pors
che” automobiliai.

Švedija
Geteborgo mieste rugsėjo 

29 d. prasidėjo didžiausia 
Šiaurės Europos knygų mugė, 
šiais metais pagrindinį dėmesį 
skirianti Lietuvai. Joje vyko 
lietuvių literatūros pristaty
mai. Parodą atidarė Lietuvos 
kultūros ministeris V. Prudni
kovas ir Švedijos kultūros mi
nisteris L. Pagrotsky. Per ke
turias dienas mugės lankyto
jai galėjo apžiūrėti 300 nau
jausių lietuviškų knygų rinki
nį, išleistą 18-kos leidyklų. 
Šioje mugėje Lietuvai atstova
vo 17 rašytojų, poetų, prozi
ninkų bei dramaturgų: N. Ab- 
rutytė, E. Ališanka, L.S. Čer
niauskaitė, S. Geda, G. Ga
jauskas, J. Ivanauskas, A. Jo
nynas, V. Juknaitis, H. Kun- 
čius, V. V. Landsbergis, A. Ma- 
čėnas, S. Parulskis, K. Plate
lis, T. Venclova, D. Zelčiūtė, 
M. Zingeris ir A. Žagrakalytė. 
Ta proga išleisti septyni nauji 
lietuvių literatūros vertimai į 
švedų kalbą, tarp jų - lietuvių 
prozos ir poezijos antologijos. 
Taipgi vyko specialūs rengi
niai, seminarai bei diskusijos, 
skirtos Lietuvai Geteborgo 
universitete. Dar įvyko lietu
viško džiazo ir poezijos vaka
rai, taip pat koncertavo “Gai
dos” ansamblis.

Britanija
Britų policija, kaip rašo

ma laikraštyje The Times spa
lio 1 d. laidoje, išgelbėjo 19 
užsienio moterų, kurios buvo 
laikomos prostitucijos vergė
mis. 50 policininkų, tarp jų 25 
moterys, įsiveržė į vienus 
prostitucijos namus (vadina
mus “massage parlors”) Bir
mingham mieste ir išlaisvino 
moteris iš septynių užsienio 
kraštų. Pasak policijos, mote
rys buvo suviliotos geresnio 
gyvenimo pažadais ir parduo
tos prostitucijai. Jos važiavo į 
Britaniją prižiūrėti vaikų, 
dirbti restoranuose. “Amnes
ty International” labai gyrė 
policiją už atliktą darbą ir ra
gino britų valdžią imtis dau
giau tokių priemonių ir su
trukdyti užsienio moterų iš
naudojimą. Per pastaruosius 
dvylika mėnesių policija atliko 
243 įsiveržimus, suėmė 1456 
nusikaltėlius, nusavino 45 
mln. svarų vertės nekilnojamo 
turto. Prieš porą savaičių, kaip 
rašoma minėtame The Times 
leidinyje, 10 metų kalėjimo 
buvo nuteistas Viktoras La- 
renko iš Lietuvos. Jis vadova
vo gaujai, kuri viliojo darbams 
į Britaniją jaunas lietuves 
moteris ir jas parduodavo 
kaip verges. JA.
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Įspūdžiai iš darbuotės Šri Lankoje

Straipsnio autorės bendradarbiai šrilankiečiai N t r. autorės
REGINA PIEČAITIENĖ

Mažai kas buvo girdėjęs žodį “tsunami” prieš 
2004 m. gruodžio 26 d. Greit sužinojom, kad tai buvo 
didžiulis žemės drebėjimas po Indijos vandenynu, ku
ris sukėlė milžiniškas bangas, tiesiog kalnus vandens, 
per visą Bengalijos įlanką. Tos bangos Pietų Azijoje 
ne tik nunešė tūkstančius gyvybių, bet ir nesugrąžina
mai pakeitė milijonų gyvenimus. Turbūt tą dieną 
žuvusieji niekad nebus tiksliai suskaičiuoti, bet po 
dviejų mėnesių, Jungtinės Tautos minėjo 300,000 
mirusių ir dingusių. Dar ir po pusės metų buvo skel
biami dingusių sąrašai ir kasdien buvo randami 
lavonai. Po Indonezijos, Šri Lanka daugiausia nuken
tėjo: 31,200 žuvusių, dar 4,000 dingusių. Kovo gale, 
skaitant vietinius laikraščius, graudindavo vaikų 
mokyklinės nuotraukėlės su prierašu: “Jei turite infor
macijos apie šį vaiką, prašome pranešti policijai. 
Dingo gruodžio 26-tą dieną”.

Jau vienuolika metų dirbu Quebec‘o didžiausios 
finansinės institucijos Desjardins tarptautiniame sky
riuje (Developpement International Desjardins - DID). 
Ši organizacija mane siuntė dirbti į Lietuvą, Latviją, 
Vietnamą, Ruandą ir Tanzaniją. Kadangi esu nepri
klausoma patarėja, niekad nežinau kada turėsiu darbą. 
Visiškai nesitikėjau pakvietimo į tsunamio nusiaubtą 
Šri Lanką. Gavau tik tris savaites pasiruošti dviejų 
mėnesių darbui. Iš karto pradėjau ieškoti informaci
jos apie tą tolimą šalį, apie kurią žinojau tik, kad 
seniau vadinosi Ceylonu, iš kur gauname skanią ar
batą.

Šri Lanka yra sala prie pietinio Indijos galo. Jos 
forma yra tokia, kad ją vadina “Indijos ašara” (the 
teardrop of India), ten yra maždaug 19 milijonų gyven
tojų. Ji laikoma viena iš Pietų Azijos labiau pažen
gusių šalių su maždaug $930 JAV žmogui vidutinio 
metinio uždarbio.

Šri Lankoj auga įvairūs prieskoniai, kurie buvo 
labai svarbūs prekyboj prieš keletą šimtmečių. Ją oku
pavo Portugalija XVI šimtmety, Olandija XVII šimt
mety. Anglai perėmė valdžią ir 1815 m. buvo įvesta 
anglų kalba. 1948 m. Ceylonas paskelbė nepriklauso
mybę ir pradėjo skatinti vietinių daugumos - Sinhala - 
gyventojų interesus bei kalbą. 1972 m. Ceylono pava
dinimas buvo pakeistas į sinhalų kalba - “Šri Lanka”.

Ne tik sinhalai bet ir tamilai turi gilias šaknis Šri 
Lankoj. Tamilų mažuma seniai kovoja už ne
priklausomybę rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose. 
Per paskutiniuosius porą dešimtmečių yra žuvę dau
giau nei 65,000 žmonių etninėse kovose; neramumai 
tęsiasi ir dabar.

Pasiruošimai
Skubėjau ieškoti žiemai padėtų sandalų bei 

vasarinių drabužių, už lango krentant sniegui ir klau
santis, kad “wind-chill factor” net -41°...

Prieš išvažiuodama dar turėjau “Lito” valdybos 
posėdį, per kurį mano kolegos nubalsavo paaukoti 
$400 apmokėti persiuntimo išlaidas už dėžę, į kurią 
kroviau įvairius, ypač medicininius, reikmenis 
nukentėjusiems. Vaistinėse ir “dolerinėse” pirkau 
dantims pastą ir šepetėlius, tvarsčius, pleistrus, an
tiseptinius paketėlius, “Tylenol”, raštinės reikmenis, 
mažus žaisliukus ir daugybę saldainių. Į tuščias vietas 
pridėjau vartotų vaikams drabužėlių. Vienoj “do
lerinėj” buvo labai jaudinantis momentas, kai kasinin
kė, sužinojus kam perku tiek daug saldainių, iškvietė 
jauną tamilą. Kai jis išgirdo, kad važiuoju į jo tėvynę, 

su ašarom akyse man dėkojo už busimą pagalbą.
Porą dienų prieš išvykimą užbėgau į savo parla

mentarės Liza Frūlla įstaigą. Jos sekretorės labai 
susidomėjo mano darbu ir pridėjo didžiulį krepšį Ka
nados vėliaviukių - įsisegti į atlapą, lipdukų ir net 
pilno dydžio šilkinę vėliavą. Nors išėjau labai laimin
ga, dar tada nesupratau, kokios svarbios bus šios lauk
tuvės.

Darbo užduotis
Šalia visų asmeninių pasiruošimų, turėjau ruoštis 

ir būsimam darbui. Paprastai tariant, mano užduotis 
buvo surasti geriausią būdą panaudoti Mouvement 
Desjardins pažadėtus milijoną dolerių, prie kurių 
Quebec’o valdžia per savo statybos šaką Societe d’habi- 
tation du Quebec pridėjo dar ketvirtį milijono dolerių.

Nors lyg ir moku pinigus išleisti, ši užduotis tikrai 
buvo nelengva.

Truputį palengvino Desjardins pasirinkimas dirbti 
su Šri Lankos didžiausia kooperatine organizacija, 
vadinama S/lTV/lS/l. Iš S4JV4S4 gavom pranešimus, 
kad 145 kooperatyvai visai dingę ir kad dar 205 stipriai 
pakenkti. Jie prašėsi bet kokios pagalbos.

Man buvo duota galimybė dalį paskirtų lėšų iš 
karto panaudoti, beruošiant tolimesnius pasiūlymus. 
Kaip buvusiai bankininkei, labiausiai rūpėjo dingusios 
finansinės knygos, narių santaupų ir skolų bei kiti bu
halteriniai dokumentai ir kaip vėl pradėti bankinę 
veiklą.

Kelionė
Oro linija neėmė mokesčio už tą mano dėžę, ir tai 

priėmiau, kaip gerą ženklą. Išskridau 5 vai. vak. šeš
tadienį iš Montrealio, o jau buvo pirmadienio 5 vai. 
ryto, kai pagaliau atsiradau Šri Lankos sostinėj Co
lombo. Kelionė truko maždaug 25 valandas, įskaitant 
sustojimus Zuriche ir Frankfurte, bet dar yra 11 
valandų laiko skirtumas tarp Montrealio ir Colombo, 
tai kažkur pakeliui “dingo” visa diena... o gal tai buvo 
naktis?

Karštas, tvankus oras mane apgaubė lyg šlapias 
apsiaustas, kai išlipau iš lėktuvo. Saulė dar nebuvo 
patekėjus, buvo labai tamsu. Mane pasitiko taksi iš 
užsakyto “Galadari” viešbučio. Vairuotojas pilnu 
tempu vėsino savo gražų automobilį, greitai važiuoda
mas per tylias, tamsias gatves. Buvau jau labai seniai 
miegojus, bet negalėjau nesidairyti, norėdama kuo 
daugiau pamatyti šio nežinomo miesto.

Stebino mažos šventyklos /altorėliai palei greit
kelį. Tai aukštos stiklo dėžės ant cementinių papėdžių, 
dauguma apšviesta mažų lempučių. Pirmose - Budos 
statulos, toliau - Mergelė Marija, šv. Pranciškus, šv. 
Kristupas. Per visus to ilgo kelio kilometrus Buda ir 
įvairūs krikščionių šventieji puikiausiai derinasi ir su
silaukia tos pačios pagarbos. Šri Lankoj 69% dau
guma yra budistai, 15% induizmo sekėjai (Hindu) ir 
dar po 8% musulmonai bei krikščionys.

Net ir tamsoj, vis tikėjausi matyti sugriautus pa
status, bet, visur atrodė labai švaru ir tvarkinga. 
Taksistas paaiškino, kad tsunamis nesiekė Colombo — 
bangos sustojo maždaug už 7 km į pietus. Saulė 
patekėjo mums įvažiuojant į Šri Lankos sostinės cent
rą, prie “Galadari” viešbučio - prie mano namų 
ateinantiems dviems mėnesiams. Buvau tiek išvargus 
po ilgos kelionės, kad tuo metu nepastebėjau nei 
viešbučio grožio nei Indijos vandenyno pro langą. Iš- 
krausčius lagaminus ir nusiprausus, paskambinau į 
S/1A>LS>Į pranešti, kad atvykau. Gėriau kavą ir lau

kiau vairuotojo, kuris atvažiavo tik po pietų.
SANASA

Nors buvau nemiegojus jau daugiau kaip 40 
valandų, važiuodama plačiu bulvaru palei Indijos van
denyną negalėjau atsistebėti miesto grožiu ir švara. 
Tuoj privažiavom Sanasa Development Bank pastatą.

SANASA sekretorius man paaiškino, kad jų orga
nizacija jau seniai įsteigus Disaster Management 
Committee padėti nariams po gamtos stichijų. Po tsu
nami visi banko darbuotojai ne tik paaukojo dienos 
atlyginimą, bet ir patys važiavo į nusiaubtus rajonus su 
įvairiais reikmenimis ir net laidoti žuvusių.

Ne tik aš, bet ir daugybė kitų užsienio rėmėjų 
norėjo dirbti su SANASA, loiri yra Šri Lankos didžiau
sia nepriklausoma kooperatinė organizacija, turinti 
apie 8,400 kooperatyvų su 856,000 narių. Tie koopera
tyvai ne tik “bankeliai”, bet daugiau bendruomenės, 
turinčios vaikų darželius, moterų komitetus, darbo 
apmokymo programas, rankdarbių būrelius ir dar 
daugybę kitų. Turėdama tiek narių ir tokius plačius ry
šius su bendruomenėm nenuostabu, kad ši organi
zacija domino labai daug įvairių tarptautinių rėmėjų.

Kaip rašė Seattle Post - tarptautinė parama, kurios 
susilaukė Šri Lanka buvo “antrasis tsunami”. Tais pir
mais mėnesiais į šalį įplaukė didžiuliai kiekiai žmonių, 
lėšų, paslaugų ir daiktų; Vietiniuose laikraščiuose 
buvo aprašyta, kaip uoste ir oro uoste sandėliuose ne
betelpa kroviniai ir stovi saulėj kiemuose. Panašiai ir 
su žmonėm - visokių tarptautinių organizacijų atsto
vai lankėsi sostinėje ir prašėsi apžiūrėti nusiaubtų 
rajonų.

Dažniausiai būna, kad plėtros projekto vykdymui 
reikia ieškoti lėšų. Čia viskas vyko atvirkščiai - lėšų 
netrūko, bet reikėjo visiems ieškoti kur jas tinka
miausiai panaudoti. 80% Šri Lankos krantų sunaikini
mas su didžiuliu skaičiumi prarastų žmonių, pragyve
nimo šaltinių, namų, nuosavybės, mokyklų, ligoninių 
bei pačios infrastruktūros (elektros ir vandens tieki
mo, kelių, tiltų) sudarė vaizdą, kad problemos ne
įveikiamos. Kiekvienam, norinčiam prisidėti prie 
atkūrimo darbo, būtinai reikėjo susirasti vietinį part
nerį, apsiriboti kokiu specifiniu užmoju ir tada rasti 
kaip perduoti paramą nekartojant kitų darbo ar pa
stangų.

Man pasisekė - jau atvykdama turėjau vietinį 
partnerį ir SAM4.SL4 jau pati buvo paruošusi atkūrimo 
planą. Iš jų projektų pasirinkau daryti apklausas, 
kurios tiksliau parodytų kooperatyvų patirtus nuosto
lius ir būtiniausią jiems pagalbą. . t . ■ .

Po pirmos savaitės jau važiuodavau į darbą 
vietiniu taksi - “tuk-tuk” (atvira trijų ratų transporto 
priemonė su stogeliu, kurioje telpa vairuotojas ir du 
arba labai suspausti trys keleiviai). Laikydavau stipriai 
įsitvėrus savo kompiuterį ir rankinuką, kai “tuk -tuk” 
tiesiog lėkdavo tarp automobilių ir dusinančių auto
busų ir net šaligatviais. Darbui gavome gerą didelį 
kambarį banko patalpose, kurį su kitais konsultantais 
pavadinom International Tsunami Aid Office. Su 
manim dirbti buvo paskirti du vietiniai - Alwis ir jau
nas tamilas Sathiya. Ten pat dirbo ir Thomas, iš Vakarų 
Kanados, atstovaujantis Canadian Cooperative 
Association. Būdami kanadiečiai ir vieninteliai užsie
niečiai, greit susidraugavom ir jį praminiau savo “lai
kinu sūnum”. Kartu įrengėm savo naują kabinetą, jį 
išpuošėm Kanados vėliavėlėm, ir vėliau per keliones 
darytom nuotraukom bei didžiuliais Šri Lankos 
žemėlapiais, kurie rodė mūsų pasiekimus.

Prisidėjo ir Irwin, kompiuterių programuotojas, 
kuris atvyko iš pietinio miestelio. Iš jo išgirdau pirmą 
tsunamio pergyvenimą. \ , :———-------rF ą Nukelta 19-tą psl.

Regina Piečaitienė Šri Lankos mpterų aprangoje 
Nfr. autorės
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El K1JI TQRIKĖJE VEIKLOJE

Įspūdžiai iš darbuotės...
Atkelta iš 8-to psl.

Jis pasakojo, kaip gruodžio 26-tos rytą jo 
tėvas paskambino, kad kažkas keisto vyksta 
pajūry (visi šrilankiečiai vandenyną vadina “jū
ra”). Išėjęs iš namų Irwin buvo priblokštas pa
matęs, kad “jūros” iš vis nebebuvo! Ant smėlio 
lauko kyšojo koralai, vartėsi žuvys ir visokie ne
matyti sutvėrimai. Kol žmonės rinko tas dingu
sios jūros paliktas gėrybes, Irwin įbėgo į kamba
rį pasiimti foto aparato. Kol Irwin lakstė po na
mus ieškodamas aparato, didžioji vandens siena 
trenkėsi į krantą, nunešdama visus, kurie buvo 
lauke. Nei Irwin, nei jo namai nenukentėjo...

Apklausos
Antros savaitės pradžioje jau ruošėmės se

minarui apklausinėtojams supažindinti su mano 
paruoštomis anketomis. Viena anketa buvo nu
statyti kooperatyvų nųoętpliųs, antroji - narių. 
Abi buvo išverstos į siiihalų kalbą.

Važiavom į gražų, seną Kegalle miestą kal
nuose, į SANA S A pastatytą kolegiją. Kaip visada, 
vairuotojas lėkė pasiutusiu greičiu siaurais ke
liais, lenkdamas kitus automobilius. Išvažiavę 
dar tamsoj, kiek pavažiavę sustojom pusryčiauti 
nedidelėje valgykloje. Nors man užteko kavos su 
bandele, visi bendrakeleiviai valgė tradicinį 
maistą, kurį, atrodo, valgo tris kartus per dieną 
— labai aštri troškinta mėsa, aštriai troškintos 
daržovės su ryžių makaronais (string hoppers), 
užsigerdami labai saldžia arbata su pienu. Val
goma su pirštais, be mums įprastų šakučių ar ki
tų įrankių.

Kegalle kolegijos didžiuliai plotai apsodinti 
gėlėmis ir medžiais, su nuostabiais kalnų vaiz
dais. Čia, kalnuose, ir naktys vėsesnės.

Į seminarą susirinko ne tik iš sostinės atvy
kusių banko bei SA NA SA darbuotojų, bet ir 
apie 40 kolegijos studentų. Vienai studentei 
padainavus, paaiškinom apklausos tikslus ir 
davėm susirinkusiems peržiūrėti paruoštas an
ketas.

Tikėjausi, kad bus smulkių pataisų ir pasiū
lymų, bet teko susipažinti su šrilankietiška de
mokratija. Kiekvienas dalyvis buvo pakviestas 
pasisakyti, kiekvienas pasisakymas buvo išsamiai 
diskutuojamas. Kai prieinama prie bendros išva
dos, visi dar sykį kviečiami pareikšti nuomonę. 
Tai ilgas procesas, kuris vyko sinhalų kalba, tai 
galėjau tik spėlioti, kokie bus rezultatai. Po dvie
jų dienų turėjom visai subraukytų anketų pro
jektus, kurie man atrodė bus per ilgi, per smulk
meniški ir per sunkūs įvesti į kompiuterius. Nu
siminus, nutariau, kad reikia savaitgalį padaryti 
pertraukėlę nuo darbo, pabūti turiste.

Kandy
Netoli Kegalle kolegijos yra senovinis Kandy 

miestas. Pakeliui aplankėme “Dramblių našlai- 
tyną” (Elephant Orphanage), kur kasdien maž
daug 80 dramblių paradu vedami maudytis 
upėje. Nusimaudę, drambliai vėl tvarkingai grįž
ta į savo plotą vakarieniauti. Sekančią dieną ap
lankėm miesto centre prie gražaus ežerėlio Šri 
Lankos didžiausią - Budos danties - šventovę. 
Paprastiems žmonėms neleidžiama pamatyti 
Budos danties relikvijos, kuri laikoma šioje di
džiulėje, daugybės pasakiškai išpuoštų pastatų 
šventovėje. Įeidami turėjome nusiauti batus. 
Kanadietis Thomas buvo apsirengęs trumpomis 
kelnėmis, tai jam teko nuomotis sarong (vyrams 

“sijonas”), kad užsidengtų kojas. Viduje šimtai 
maldininkų ir lankytojų fotografavo, nešė gėlių 
ir žvakučių aukas.

Vėliau vaikščiojom šio gražaus miesto ma
žomis gatvelėmis, pirkdami odos dirbinius, prie
skonius ir nebrangius Šri Lankoj siuvamus dra
bužius. Užėjome ir į valdišką Rankdarbių asocia
ciją, kur galima rasti audinių, medžio drožinių, 
batikos ir žalvario dirbinių. Vakare lankėme 
spalvingą tautinių šokių spektaklį, kuriame ne 
tik šoko ant žarijų, bet ir ugnį rijo. Sekmadienį 
autobusu važiavom namo - atgal į Colombo. Tai 
ir vėl nepaprasta kelionė! Kai autobusas jau bu
vo visiškai pilnutėlis, perėjimo take nuleido kė
dutes ir prisodino dar keleivių, kad nebuvo įma
noma net giliau atsikvėpti. Vairuotojas, kaip 
lenktynininkas, lėkė siaurais, suktais kalnų ke
liukais, grojant trankiai muzikai per prastus gar
sintuvus. Kelionė buvo tikrai baisi.

Susipažinimas su katastrofa
Nors dienos buvo labai užimtos ir buvo daug 

pasiekta, po dviejų savaičių pradėjau rimtai ne
kantrauti - dar nebuvau mačiusi nei ženklo to 
tsunamio, dėl kurio buvau atvykus.

Pagaliau, pradedant apklausą, išvažiavom į 
pietinį Galle rajoną. Tik keletą kilometrų už Co
lombo prasidėjo tos stichinės nelaimės pirmieji 
ženklai palei Indijos vandenyno krantus. Iš abie
jų pusių kelio buvo matyti sutriuškintos plytos, 
baldai, sugriauti namai be stogų ar tik dalys 
sienų, gabalai žvejų laivų, palmių šakos. Tarp šių 
buvusio gyvenimo likučių stovėjo nauji palapi
nių miesteliai ir laikini iš lentų sukalti namukai, 
daugelis jų pastatyti ant buvusių namų cementi
nių pamatų. Juo toliau į pietus, juo didesnis nu
niokojimas. Nepaisant pasakojimų, neįsivaiz
duotini vaizdai stipriai sukrėtė visus važiuojan
čius autobusiuku.

Tarp viso sunaikinimo matėme ir tarptauti
nės pagalbos ženklus: palei kelią stovėjo didelės 
juodos cisternos geriamo vandens, prie kiekvie
no palapinių miestelio buvo iškelta užsienio vė
liava - Italijos, Danijos, Prancūzijos. Ant kai ku
rių palapinių buvo korėjietiški užrašai. Priva
žiavom prie budistų šventovės vartų, kur buvo 
įsteigta pirmoji SylAMSyl darbo stovykla. Ta 
“stovykla” tai didelė mėlyna palapinė su užrašu 
People’s camp. Šios “darbo stovyklos”, iš tiesų, 
yra laikini bendruomenių centrai nukentėjusiuo
se rajonuose. Čia susitikimų ir susirinkimų vieta, 
kur galima palikti žinutę pažįstamam, pakabinti 
skelbimą ar net pernakvoti. Čia taip pat dalina
mi statybos reikmenys.

Į šios stovyklos atidarymą, kuris prasidėjo 
malda, susirinko apie 80 žmonių pasiklausyti 
valdininkų kalbų. Nesuprasdama kalbos ir norė
dama išnaudoti progą kuo daugiau pamatyti ap
linkos, paėjau truputėlį toliau ir atsistojau ant 
buvusio namo platformos. Nors ši vieta gana toli 
nuo kranto, čia buvo patirta daug nuostolių. Jau 
buvo aptvarkyta daugybė griuvėsių - išgelbėtos 
plytos buvo sudėtos į tvarkingas krūvas ant 
buvusių namų pamatų. Matėsi naujai sukalti lai
kini nameliai ir sutaisyti kai kurie mažiau apga
dinti namai. Tuoj priėjo du vyrai ir vienas iš jų 
paaiškino, kad stoviu “jo name” ir pakvietė atsi
sėsti ant plytų. Pavaišinau kanadiškom cigare
tėm, klausiausi jų pasakojimų, kai staiga namo 
savininkas dingo. Grįžo po poros minučių su ar
batos puodeliu, atsiprašinėdamas, kad neturi 
puodeliui lėkštutės. Visko netekusio toks nuošir
dus vaišingumas labai giliai sujaudino.

(Bus daugiau)

Lietuvos valstybinis operos 
ir baleto teatras (LVOBT), 
didžiųjų pasaulio teatrų pa
vyzdžiu, naująjį sezoną pradė
jo išleisdamas pirmą numerį 
savo mėnesinio žurnalo Bra- 
vissimo. Pasak šio mėnraščio 
vyriausios redaktorės Beatos 
Baublinskienės, pagrindinis 
naujojo leidinio tikslas bus 
pristatyti operos ir baleto ger
bėjams LVOBT gyvenimą ir 
naujienas, apžvelgti svarbes
nius lietuviškojo ir pasaulinio 
operos ir baleto meno įvykius. 
Trisdešimties puslapių apim
ties, gausiai iliustruotas Bra- 
vissimo spalio mėnesio laidoje 
daugiausia dėmesio skyrė šio 
sezono naujienai - Anatoli
jaus Šenderovo baletui Dez
demona.

Duodamas ilgas pokalbis 
su Dezdemonos partijos atli
kėja balerina Egle Špokaite, 
skyriuje Tema žvelgiama nau
joviškai į tragišką Otelo ir 
Dezdemonos istoriją. Nostal
gijos skyriuje Menu akimirką 
žavingą bus kalbamasi su žino
mais vyresnios kartos operos 
ir baleto solistais. Spalio lai
doje skelbiamas pokalbis su 
prof. Virgilijum Noreika. Pri
statant garsiuosius pasaulio 
teatrus, supažindinama su 
Vienos operos teatru. Žurna
las pateikia ir teatro gyvenimo 
apžvalgų iš Lietuvos ir užsie
nio, teminių įvairenybių iš pa
saulio, žaismingų skyrelių vai
kams, tarp jų ir dailininkės 
Gabrielės Baltrušaitytės su
kurtų “komiksų”.

Naujajame LVOBT sezone 
pirmas pusmetis bus skirtas 
daugiausia baletui - be Dez
demonos, žiūrovams bus pri
statoma dar viena baleto prem
jera, Rodion Ščedrino Ana 
Karenina, po ilgos 30 metų 
pertraukos. Gruodžio 4 d. su
kanka 80 metų nuo Kauno 
valstybės teatro scenoje pasta
tyto pirmojo baleto spektak
lio, Leo Delibes Coppelia. Šia 
proga bus rengiama Baleto 
savaitė, kurią vainikuos di
džiulis baleto koncertas.

Lietuvos opera, kuri už ba
letą penkeriais metais vyres
nė, savo 85-metį pasitiks 
Operos savaite, kurios metu 
bus rodomi geriausi mūsų 
operos spektakliai, dainuos 
geriausi mūsų operos solistai 
bei svečiai. Lapkritį planuoja
ma LVOBT Operos studijos 
premjera, Piotr Čaikovskio 
Evgenij Onegin. Naujųjų metų 
sutikimui rengiama dovana 
visiems Traviatos gerbėjams. 
Kovo pabaigoje planuojama vėl 
operos premjera, Lietuvos ir 
D. Britanijos bendra produk
cija, Giacomo Puccini Moda
ma Butterfly. Ją režisuos kino 
ir teatro režisierius Anthony 
Minghella.

Kompozitoriaus Vytauto 
Bacevičiaus simfoninės muzi
kos kompaktinę plokštelę 
Elektrinė poema neseniai išlei
do Muzikos informacijos ir 
leidybos centras. Sukūręs 
daugybę vertingos muzikos 
fortepijonui, kompozitorius 
vistik savo vertingiausia kūry
ba laikė simfoninę muziką. V. 
Bacevičius parašė šešias sim
fonijas, keturis koncertus for
tepijonui, vieną - smuikui, še
šias mažesnės apimties sim

fonines kompozicijas. Kom
paktinėje plokštelėje įrašytos 
penkios bene ryškiausios jo 
simfoninės kompozicijos, pa
rašytos įvairiais gyvenimo ir 
kūrybos laikotarpiais Kaune, 
Paryžiuje ir JAV-jose. Visus 
kūrinius įrašė Lietuvos valsty
binis simfoninis orkestras 
(dirigentai Vytautas Lukočius 
ir Martynas Staškus) ir pia
nistas Aidas Puodžiukas.

Plokštelėje pirmoji simfo
nija - tai jaunojo kompozito
riaus susižavėjimą technologi
niu progresu išreiškianti Elekt
rinė poema (1932). Toliau eina 
viduriniuoju, paties autoriaus 
pavadintu “kompromisiniu”, 
laikotarpiu sukomponuota 
Antroji Karo simfonija (1940), 
parašyta neramiais II Pasauli
nio karo metais. Jos antroji 
dalis - tai sukrečiantis Gedu
lingas maršas, vienas įspūdin
giausių Lietuvos muzikos isto
rijoje. Paskutinieji du plokšte
lės kūriniai - originaliausia 
vėlyvoji kompozitoriaus kūry
ba: Simfonija Nr. 6, Kosminė 
(I960) ir Grafika (1964). Nau
jąja įrašų serija Lietuvių klasi
ka Muzikos informacijos ir 
leidybos centras siekia sugrą
žinti į visuomenės akiratį ma
žiau žinomą lietuvių kompozi
torių kūrybą.

Tarptautinėje Pekino me
no bienalėje išstatyti ir keturių 
Lietuvos dailininkų darbai. 
Skulptoriaus Arvydo Ališan- 
kos, tapytojų Broniaus Gra
žio, Eglės Ridikaitės ir Solo- 
mono Teitelbaumo darbai bu
vo rodomi Valstybiniame Ki
nijos vaizduojamųjų menų 
muziejuje ir Tūkstantmečio 
monumento meno muziejuje. 
Tarptautinė meno bienalė 
pradėta organizuoti Kinijai 
laimėjus teisę 2008 metais 
organizuoti vasaros olimpines 
žaidynes. Pirmojoje bienalėje 
2003 m. buvo išstatyti 577 kū
riniai iš 45 pasaulio valstybių. 
Vien per pirmąją bienalės die
ną parodų sales aplankė per 
20,000 žmonių. “Tokiu susi
domėjimu galėtų pasigirti ne
daugelis meno renginių pa
saulyje,” - teigė Lietuvos ins
tituto koordinatorė Saulė Ma
žeikaitė. Lietuvai joje atstova
vo tapytojai Jūratė Mykolai
tytė, Pranas Grušys ir skulpto
rius Vaclovas Krūtinis. Antro
ji bienalė vyko nuo š. m. rug
sėjo 20 iki spalio 20 dienos. 
Lietuvos menininkų dalyvavi
mą Pekine koordinavo Lietu
vos institutas, parėmė Lietu
vos kultūros ministerija.

Kauno Rotušės aikštėje, 
prie Kunigų seminarijos sie
nos, neseniai buvo atidengtas 
paminklas vyskupui Motiejui 
Valančiui (1801-1875). Skulp
toriaus Leono Žuklio sukurtą 
granitinę trijų metrų aukščio 
skulptūrą Kaunui padovanojo 
JAV-jose gyvenantis gydytojas 
Rimvydas Sidrys. Motiejus 
Valančius buvo žemaičių vys
kupas, teologas, religinių raš
tų autorius, rašytojas, istori
kas, švietėjas, blaivybės sąjū
džio organizatorius. Vienuoli
ka metų gyvenęs Kaune, vys
kupas Valančius dažnai vadi
namas ryškiausia žvaigžde 
XIX š. Lietuvos istorijoje, tau
tos blaivintoju ir sumaniu ko
votoju prieš rusifikaciją bei 
lietuvių grožinės prozos pra
dininku. G.K.
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KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd.. Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: <416» 532-3400 ir 532-3414 

FAX: (4161 532-4X16 
Anapilyje telu (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v. p. p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9v.r. iki 12.30 v.p.p.

Centro ryšiai su apylinkėmis
Į klausimus, pateiktus KLB krašto valdybos nariui ryšiams su 

apylinkėmis, atsako kun. Vytautas Staškevičius

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UZ:
90-179 d. term.ind...................1.25%
180-364 d. termJnd.................1.30%
1 metų term, indėlius..............1.70%
2 metų term, indėlius..............2.05%
3 metų term, indėlius..............2.30%
4 metų term, indėlius..............2.55%
5 metų term, indėlius..............2.90%
1 metų “cashable” GIC......... 2.25%
1 metų GlC-met palūk........... 2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk........... 3.10%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.25%
RRSP, RRIF “Variable”........... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRlF-3 m.term.ind. ..3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..3.50% 
Taupomąją sąskaitą iki .........1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos doi. kasd. pal.

taupymo sąsk................1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind..........................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo.....................5.75%

Sutarties paskolas
nuo...................... 5.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.50%
2 metų................. 4.85%
3 metų................. 5.00%
4 metų................. 5.20%
5 metų................. 5.35%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų ........ 4.75%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-P LŪS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PUIKI PROGA ĮSIGYTI ASMENINĘ 
SAUGOS DĖŽUTĘ

UŽ VIENERIŲ METŲ
MOKESTĮ 

GAUSITE DĖŽUTĘ 
DVEJIEMS METAMS

DĖŽUTĖ (40x130x600) - $30 
DĖŽUTĖ (60x130x600) - $42

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905>271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

<905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

- Kokios yra Jūsų pareigos?
- Kai perėmiau šias pareigas, ir aš tą patį 

klausimą kėliau. Atsakymas buvo: aš pats galiu 
nuspręsti, kas tos ryšininko pareigos yra. Laiš
kais, telefonu ir elektroniniu paštu prisistačiau 
apylinkių pirmininkams ir jiems 
pranešiau, kad jiems padėsiu rū
pintis savomis apylinkėmis, kad 
jose lietuviška veikla klestėtų ir 
bandysiu būti tas, pas kurį jie ga
lės kreiptis bet kokiu reikalu ar 
klausimu. Jeigu pats negalėsiu 
jiems padėti, tai bandysiu su
rasti, kas tai galėtų padaryti. Ki
taip sakant, jeigu nežino kur tei
rautis, tegul kreipiasi į mane.

- Yra buvę pasisakymų, kad apylinkės jaučia
si atitolusios nuo centro valdybos.

- Kaip ir bendrovėse, kurios turi daug savo 
skyrių išmėtytų po visą Kanadą, taip ir Lietuvių 
bendruomenės tolimesnės apylinkės jaučia, kad 
centrinė “įstaiga” kartais nesupranta jų rūpes
čių bei jų problemų, o jie patys nežino, ką cen
trinė “įstaiga” veikia. Kaip kunigui tenka daž
nai lankytis kai "kuriose apylinkėse ir tenai 
sutikti tokią galvoseną: “Jie nori mūsų pinigų, 
kad galėtų sau važinėti ir puotauti, o mes savo 
veiklą turime finansuoti iš savo pačių kišenių”. 
Mažesnių apylinkių valdybos nariai savo ke
liones ir veiklos išlaidas apsimoka patys. Turiu 
prisipažinti, kad pats, įėjęs į valdybą, nustebau, 
kad metų KV išlaidos nusprendžiamos be jokio 
atsižvelgimo į pajamas - nėra sudaryto biu
džeto. Nors iš teisybės negalima iš anksto visų 
metų pajamų pramatyti, bet, nebent būti| koks 
didelis parengimas (pvz. Dainų ar Šokių 
šventė), kurio pelną gautų KLB KV, galima 
spręsti, kad pajamos maždaug bus panašios į 
praėjusių metų pajamas. Buvo tam reikalui 
įsteigtas finansų komitetas, bet kol kas jo pa
siūlymai nėra priimti. Labai graži mintis pa
remti vienetus didelėmis sumomis, bet “dosniu 
ubagu” gali būti tik iki tam tikro laipsnio.

- Kokias priemones siūlote apylinkėms, kad 
jos jaustųsi dalimi bendruomeninės šeimos?

- Dažnai atitolimo ar nesusipratimo proble
ma atsiranda dėl stokos informacijos ir stokos 
tarpasmeninių ryšių. Turi būti paskleista dau
giau žinių apie krašto valdybos darbus, projek
tus ir rūpesčius, kad apylinkės žinotų, ką KV 
veikia. Pažintys taip pat yra geras būdas suartint 
KV su apylinkėmis. Prieš tapdamas kunigu, ku
rį laiką dirbau vienos bendrovės centrinėje raš
tinėje ir iš pradžių labai daug teko keliauti po 
visas bendrovės įstaigas. Bet su laiku turėjau 
pažinčių kiekvienoje vietovėje, taip kad nerei
kėjo keliauti, nes žinojau į ką kreiptis kuriuo 
nors reikalu ir jie žinojo į ką kreiptis su .savo 
problemomis. Visa tai galima buvo tada atlikti 
telefonu arba elektroniniu paštu. Todėl tokie 
susibūrimai kaip Kanados lietuvių dienos, KLB 
tarybos suvažiavimai, KLB apylinkių pirmi

ninkų suvažiavimai, įvairūs susitikimai, kurie 
įgalina susipažinti su įvairių apylinkių žmonė
mis, yra labai svarbūs. Kadangi net septynios iš 
šešiolikos apylinkių yra ne toliau kaip 2 valan
das kelio nuo Toronto, gal reikėtų leisti apylin

kių pirmininkams dalyvauti krašto 
valdybos posėdžiuose ir gal net kalbinti 
iš kitų apylinkių žmones kandidatuoti į 
krašto valdybą, nes daug valdybos darbų 
galima atlikti elektroniniu paštu ar 
kitais susisiekimo būdais.

- Kokių priemonių imamasi pagyvinti 
apylinkių veiklą?

- KLB turi savo tinklalapį, kuris teikia 
nemažai informacijos ir, kaip minėjau,

buvo sušauktas apylinkių pirmininkų suvažiavi
mas. Dedama KLB žinių ir į Tėviškės žiburius, 
bet gaila, kad šiais laikais labai daug, ypač jau
nimo, lietuviškos spaudos neskaito. Kelios 
apylinkės yra sukūrusios savo tinklalapius, 
kurie pateikia nemažai žinių apie toje apy
linkėje planuojamus susibūrimus. Mažesnės 
apylinkės neturi tokių meninių vienetų, kuriuos 
turi didesnės, tai įvairiomis progomis KV bando 
surasti tokių vienetų ar pavienių atlikėjų, kurie 
galėtų mažesnėse apylinkėse atlikti programas 
ar būti šventės paskaitininkais. Girdima, kad 
kai atvyksta programos atlikėjų iš kitur, susiren
ka daugiau žmonių į tą renginį. Čia irgi susidu
riama su finansiniais klausimais, nes kelionės, 
ypač didesnei grupei gan brangios.

- Kaip galima padėti joms pritraukti naujų 
narių?

- Reikia KV ir apylinkių valdyboms skatinti 
lietuvius susimokėti metinį solidarumo įnašą ir 
tuo tapti pilnateisiais Bendruomenės nariais. 
Per 2004 metus buvo surinkta tik apie 3000 dol. 
solidarumo įnašo. Nejaugi tai reiškia, kad tik 
300 žmonių Kanadoje laiko save lietuviais? 
Kiekvienas lietuvis turėtų jausti pareigą tai pa
daryti. Rūta Kličienė, Otavos apylinkės pirmi
ninkė, tarp kitų savo pasiūlymų, siūlė ir išdavi
mą nario kortelės, kad žmogus jaustųsi tikrai 
priklausantis Lietuvių bendruomenei. Tai padė
tų ir apylinkių, ir krašto valdyboms, nes pusė so
lidarumo įnašo tenka vietinei apylinkei. Jeigu 
žmogus jausis pilnateisis organizacijos narys, jis 
daugiau domėsis ir tos organizacijos veikla.

Reikia apylinkėms pasidalinti mintimis 
apie galimą veiklą iš jų pačių patirties. Organi
zacijos dažniausiai pritraukia naujus narius per 
savo veiklą. Jeigu veikla įdomi ir įvairi žmonės 
ja susidomės ir norės dalyvauti. Kaip pavyzdį 
galime paimti prieš porą metų Vasagos apylin
kėje įsikūrusį Pensininkų klubą. Per tą laiką jie 
rengė ką nors kiekvieną mėnesį. Jie surengė 
ekskursijas į įdomesnes vietoves ir įvairius suėji
mus, kaip pvz. neseniai surengtą “Oktoberfest”. 
Išleidžia mėnesinį žiniaraštį, taip kad visi klubo 
nariai gerai informuoti apie veiklą. Narių 
skaičius per tą laiką vis auga ir dabar turi net 86 
narius, nors tai gana maža apylinkė. Kor.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► [AUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA ♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

REŽFIKK FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkias, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šahrattytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844 

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

http://www.rpcul.com
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVASLietuvos karininkai Kanadoje

Tautybių dienos parodoje Camp Borden karinėje stovykloje. Iš kairės: vyr. Itn. Egidijus 
Oleškevičius, Vytautas Pečiulis, brig. gen. Česlovas Jezerskas, vyr. Itn. Dimitrijus Ralf, Irena 
Pečiulienė, Itn. Geralda Šilinytė (su tautiniais drabužiais), vyr. Itn. Marius Steponavičius ir 
pik. Arūnas Dudavičius Ntr. V. Pečiulio

VYTAUTAS PEČIULIS
Apie Lietuvos karininkus Kanadoje buvo 

rašyta ne kartą. Tema kartojasi, nes nuo 1995 
metų Lietuvos karinių pajėgų karininkai atvyks
ta mokytis anglų kalbos į Kanados kariuomenės 
bazę Camp Borden. Kanados gynybos ministeri
ja Šiaurės Atlanto sąjungos (NATO) įsipareigo
jimo programoje vienuolika metų suteikia gali
mybę mokytis karininkams iš Rytų Europos vals
tybių, kurios buvo sovietinėje valdžioje. Paskuti
niu laiku programa praplėsta, į kurią įjungė Azi
jos valstybes ir paskutiniame kurse dalyvauja 
Pietų Amerikos valstybė. Kanados vyriausybė 
padengia mokymosi išlaidas. Valstybės, tapusios 
NATO narėmis, šia lengvata naudotis gali trejus 
metus, vėliau turi pačios padengti mokymosi iš
laidas. Iš anksčiau priimtų į NATO valstybių 
Lenkija nustojo siuntusi savus karininkus. Lietu
va dar vienerius metus galės naudotis taikoma 
lengvata, vėliau, kai reikės padengti išlaidas, rei
kės apsispręsti dėl tolesnio karininkų siuntimo.

Metų trukmėje pilnam 17 savaičių kursui at
vyksta dvi grupės karininkų. Trumpesniam dvie
jų mėnesių kursui atvyksta daugiausia vienas ka
rininkas, bet yra pasitaikę, kad buvo du karinin
kai. Paskutinėje grupėje pilnam kursui yra atvy
kę: pik. Arūnas Dudavičius, vyr.ltn. Egidijus 
Oleškevičius, vyr.ltn. Marius Steponavičius, 
vyr.ltn. Dimitrijus Ralf ir Itn. Geralda Šilinytė. 
Trumpesniam kursui buvo atvykęs kpt. Mindau
gas Žilėnas, jam išvykus atvyko brigados genero
las Česlovas Jezerskas. Šio kurso metu trumpu 
mokymu naudojasi du karininkai, vienas pra
džioje, antras pabaigoje.

Kiekvieno kurso metu įvyksta tautybių die
nos paroda, kurioje kiekvienos valstybės kari
ninkai parodo savo tautos meną ir pavaišina 
maistu bei gėrimais. Tautybių dienos paroda 
įvyko spalio 6 popietėje. Toronto Vlado Pūtvio 
kuopos šauliai padėjo karininkams surengti pa
rodą. Kuopos moterys - Anelė Pajaujienė, Irena 
Paznėkienė ir Vida Baltrušaitienė, vadovauja
mos Irenos Pečiulienės ir talkinant Violetai Gi- 
bavičienei, paruošė parodą. Karininkai iš anksto

buvo papuošę sieną ir sudėję stalus. Moterys pa
dengė stalus ir paruošė rodinius bei maistą. Lie
tuvių maisto stalą puošė Irenos Pečiulienės pa
gaminti: aukštas šakotis, išdidus skurzdėlynas, 
plati beržo šaka, puošni baravykų ir baravykėlių 
pintinė. Kitus stalo skanėstus pagamino Irena 
Paznėkienė, Aldona Stungurienė ir Violeta Gi- 
bavičienė. Skanų lietuvišką sūrį suspaudė Anelė 
Pajaujienė, kuris su lietuviška duona viliojo lan
kytojus. Kulinarės Janinos Gurklienės pagamin
ti sumuštinėliai ir arbūzėlis ežio pavidalu apkai
šytas virbalėliais su skanėstais traukė kiekvieno 
akis. Lietuviškų gėrimų kampelis, kurį parūpino 
karininkai ir papildė keletas parodoje dalyvau
jančių tautiečių, patenkino įvairius gėrimus ban
dančius lankytojus^ Prelato Jono Staškevičiaus 
lauknešėlio dėka “Švyturio” alus praturtino lie
tuvišką vaišingumą.

Šioje parodoje, šalia karininkų, dalyvavo re
kordinis 28 lietuvių skaičius. Visus paminėti rei
kėtų daug vietos šiame straipsnyje. Minėtina 
ypač KLB krašto valdybos 5 asmenų delegacija 
su pirmininke Rūta Žilinskiene, KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirmininke Danute Garba- 
liauskiene, Kanados Tautos fondo pirmininku 
Broniu Sapliu ir Toronto Lietuvių Namų valdy
bos nariu Ernestu Steponu. Dalyvavo Vasagos 6 
atstovai su pirmininke Rūta Poškiene ir po du 
asmenis iš Orilijos ir Kesviko. Iš Toronto atvyko 
nemažas būrys tautiečių, besidominčių paroda. 
Kanadoje besilankantis muzikas Leonas Pranulis 
turėjo progos susipažinti su Kanados lietuvių gy
venimu ir veikla. Saulių kuopai atstovavo, šalia 
anksčiau minėtų moterų, Pranas Krilavičius, Ka
zimieras Pajaujis, kapelionas prel. Jonas Staške
vičius ir Vytautas Pečiulis.

Pagal lankytojų pasisakymus, lietuvių kam
pelis gavo aukštą įvertinimą rodinių ir pa
trauklaus maisto. Visų akys buvo nukreiptos į 
tautiniais drabužiais apsirengusią karininkę Itn. 
Geraldą Šilinytę. Su karininke norėjo daug 
lankytojų ir kitų valstybių karininkų prisimi
nimui padaryti nuotraukas.

Nukelta į 12-tą psl.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 138 milijonus dolerių
MOKA UZ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind.
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 
2.05% už 2 
2.30% už 3 
2.40% už 4 
2.90% už 5
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 

m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym.

m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius

2.75% už 2
3.20% už 3
3.20% už 4
3.25% už 5
1.00% RRSP & RRIF (variable)
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind.
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.
3.45% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
3.45% RRSP & RRIF 4 m.term.ind.
3.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind.
2.50% už JAV dolerių 1 metų GIC
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo..........5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų .
2 metų .
3 metų .
4 metų .
5 metų .

- su keičiamu 
nuošimčiu .

4.25%
4.70%
5.00%
5.10%
5.30%

4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
kelionės čekiai (traveler s cheques) 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ AP DRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS 
Pirmad., arrtrad. ir trečiad. nuo 9 vx - 330 vjip.; ketvrtad. ir penkiad nuo 9 vx - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1

Telefonas: 416 532-1149 
Telefonas: 416 207-9239

^PLUS

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, esc,oi.s.«ue
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Galvojat parduoti ar sužinoti 
Jūsų nuosavybės vertę, veltui 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje

* b ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikaių specialistas.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer
2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

Realty Specialists IncfU
Independently Owned and Operated !"?•?

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
Bus: 905-828-3434 ceil: 416-427-1875

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb. 

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Žinios iš Lietuvos
• Moldovoje vykusiame pa

saulio jaunimo (iki 19 metų) kla
sikinių sportinių šokių čempio
nate gerai pasirodė šių metų ša
lies čempionai, Kauno “Sūkurio” 
klubo atstovai Olegas Martyniu- 
kas ir Aistė Stragytė, iškovoję 
antrąją vietą.

• Jurgita Štreimikytė-Virbic
kienė, “Lietuvos telekomo” ir 
šalies krepšinio pasididžiavimas, 
rungtyniavusi WNBA čempiona
te JAV, sugrįžo į Vilnių, kad pa
dėtų “Lietuvos telekomui” kovo
ti dėl pačių aukščiausiųjų vietų 
Eurolygos varžybose.

• Pirmą kartą pasaulinėse 
pirmenybėse Ukrainoje dalyvavo 
Lietuvos stipruolių rinktinė, 
kurią sudarė Vidas Blekaitis, 
Saulius Brusokas, Vilius Petraus
kas ir Žydrūnas Savickas. Jie 
baigmėje 4.5-2.5 nugalėjo var
žybų šeimininkus Ukrainos galiū
nus, ir rinktinė tapo pasaulio ga
liūnų čempionato laimėtoja. Tre
čią vietą iškovojo JAV komanda. 
Čempionate dalyvavo Didžiosios 
Britanijos, Suomijos, Vengrijos 
ir Vokietijos komandos. Neofi
cialiais duomenimis, nugalėto
jams atiteko $12,000 (JAV).

• Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) pirminin
kas ir pasaulio valstybinių olim
pinių komitetų dr-jos (ANOC) 
Vykdomosios tarybos narys Ar
tūras Poviliūnas Lausanne (Švei
carija) vykusiame posėdyje dar 
penkeriems metams patvirtintas 
ANOC sporto renginių komisi
jos nariu Europos žemyne.

• Atlantos, Sidnio ir Atėnų 
olimpinių žaidynių dalyvis, šešių 
Europos plaukimo čempionatų 
medalių laimėtojas, panevėžietis 
Darius Grigaliūnas, Lietuvos 
plaukimo nugara 50 ir 100 metrų 
rekordų autorius, atsisveikino su 
didžiųjų sportu.

• Venecijoje (Italija) vyku
siame 20-ajame maratone penktą 
vietą užėmė Lietuvos ilgų nuo
tolių bėgikė Inga Juodeškienė, 
nuotolį įveikusi per 2 vai. 50 min. 
12 sek. V.P.

TSIŲSTA PAMINĖTlg
Į LAISVĘ, 2005 m. liepa- 

rugsėjis, nr. 150 (187). Numeris, 
skirtas a.a. prof. dr. Adolfui Da- 
mušiui. Leidėjas - Lietuviškų stu
dijų centras, Chicago, IL, USA. 
Administratorius JAV-se - Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Dr., Ba
kersfield, CA 93305, USA. Tira
žas - 1750 egz. Redaktorius - 
Vidmantas Vitkauskas (S. Lozo
raičio g.13, LT-53226 Garliava, 
Lithuania).

^SPORTAS
Iškilus bėgikas

Mindaugas Pūkštąs, 27 
metų sportininkas, gyvenąs ir 
sportuojąs Oklahoma (JAV) 
valstijoje š.m. Baltimorės klasi
kiniame maratone atbėgo tre
čiuoju iš 1500 bėgikų būrio. 
Bėgikas iki šiol puikiai prisi
mena 26.2 mylių (42.195 km) 
nuotolį 2004 metų Atėnų olim
piadoje, kur jam nepavyko pa
siekti norimo tikslo. Daugelis 
taipgi prisimena, kad lietuvio 
nesėkmė buvo toli gražu ne vie
nintelė. Ilgai pirmavęs brazilas 
V. deLima buvo užpultas vieno 
išprotėjusio žiūrovo belikus vos 
3 mylioms iki baigmės. Tuo pa
sinaudojo italų maratono bė
gikas S. Baldini. Tik po 20 min. 
į “Panathinaikos” stadioną at
skubėjo Mindaugas, kurio re
zultatas buvo tik 74-as iš 81 tą 
dieną bėgusio sportininko. 
Pūkštąs sakė, kad jam nepasi
sekė su specialiu sportiniu gėri
mu, kurį jis buvo pasilikęs ties 
5 mylių riba, bet kepinant saulei 
pastarasis sugedo... lietuviui su
triko skrandžio darbas, kas pri
vertė jį kelis kartus sustoti.

Mindaugas yra užaugęs 
Kaune. Susidomėjo bėgimu dar 
paauglystėje, o besimokydamas

universitete Lietuvoje įsimylėjo 
pajėgiausią savo gimtinės tri- 
šuolininkę, su kuria netrukus 
sukūrė šeimą, atvyko į JAV, 
“Southern Methodist” un-tą. 
Vėliau persikėlė į “Oklahoma 
State” un-tą, kuriam atstovau
damas pasižymėjo 2003 metų 
NCAA (studentų lygos) čem
pionate.

Pūkšto žmona Živilė dirba 
tame pačiame “Oklahoma Sta
te” un-te šuolininkų trenere, o 
Mindaugas yra čia įrašytas kaip 
savanoris padėjėjas. Šeimoje 
auga 1-erių metukų sūnus Ro
kas. M. Pūkštąs ilgai ir atsakin
gai ruošėsi svarbiausiems šių 
metų bėgimams. Deja, Balti
morės maratono organizato
riams pavyko prisivilioti gerai 
žinomus bėgikus rusą M. Cho- 
botovą ir Kenijos bėgiką R. 
Mogaką. Mat oficialiai paskelb
tas piniginis prizinis fondas sie
kė 15,000 dol. Pats Mindaugas 
per vieną kartą nėra uždirbęs 
daugiau kaip 5,000. Baltimorės 
maratonas tėra penktas per visą 
Pūkšto karjerą.

(Sutrumpinta pagal Euge
nijaus Fedosejevos ir L. Misevi
čiaus pranešimą.)

Ruošiasi varžyboms
Krepšinio komanda “Li

thuanian AC” nuoširdžiai dė
koja parapijų klebonams — prel. 
J. Staškevičiui ir kun. A. Sima
navičiui, OFM, už suteikimą 
galimybės naudotis patalpomis 
treniruočių metu. Retesnis at
vejis sportinėje veikloje, kai pa
sisekė suburti visų klubų vaikus 
į bendrą “Rep” komandą. Jai 
vadovauja V. Juzėnas. Jam pa
deda S. Ignatavičius. Komandą 
sudaro: A. Craig, A. Dauginis, 
J. Evershed, L. Gabrys, D. Gri-

gutis, M. Halpin, J. Jareckas, L. 
Kartavičius, A. Puodžiūnas, P. 
Putrimas, R. Rėkus, M. Sinila, 
L. Vilkelis, T. Zenkevičius. Šiuo 
metu komanda ruošiasi varžy
boms Bramptone, ON, Brant- 
forde, ON, Klyvlande, OH, 
Guelphe, ON, Londone, ON.

Visi lietuviai yra kviečiami 
savo dalyvavimu paremti ko
mandą varžybose, kurios įvyks 
Mississaugoje, ON, (Anapilio 
salėje) sausio 20-22 d.d.

Valdyba

“Aušros” žinios
• “Aušros” klubo 2005-2006 sezonas jau prasidėjo. Prašome 

kreiptis į www.ausra.net dėl treniruočių. Dėl stojimo į klubą 
kreiptis į internetą arba skambinti Rūtai Jaglowitz, 416 622-9919.

• Iškilminga “Aušros” klubo vakarienė - lapkričio 5 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Dėl bilietų kreiptis į Ritą Grybienę, 416 
234-5982. Rengiama 50 metų veiklos nuotraukų paroda. Jei turite 
nuotraukų (senesnių ir šių dienų), kurios tiktų parodai, skam
binkite Aušrai Pleinytei, 416 762-9686.

• Klubo valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm. E. Punkris, vi- 
cepirm. R. Paškauskas, antras vicepirm. L. Hurst, sekr. J. Serian- 
ni, ižd. L. Zubrickas; kiti valdybos nariai - D. Turūta, A. Čygas, L. 
Draudvila, R. Grybas, I. Poškus, M. Marcis, A. Nausėdas, R. 
Jaglowitz, Rima Drescher, J. Putrimas, D. Danaitytė. Inf.

GUTIS Parcels
4 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

szuliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
brlpafcel o off

coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.
O

Lietuvos karininkai...
Atkelta iš 11-to psl.

Mokyme daugėja dalyvaujančių valstybių. 
Ne pirmą kartą dalyvauja Albanija, Bulgarija, 
Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Malaizija, Mon
golija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, 
Tailandija, Makedonija, Ukraina ir Vengrija. 
Pirmą kartą dalyvauja Bosnija ir Herzegovina, 
Serbija ir Montenegro, iš Pietų Amerikos Čilė. 
Paroda vyko dviejose karininkų valgyklų salėse: 
vienoje dešimt valstybių, kitoje astuonios.

Lietuvių parodos skyriaus paruošimu rūpinosi 
Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai. Padaryti tai 
buvo galima, nes buvo gauta finansinė parama 
Lietuvos karininkų reikalams iš KLB krašto valdy
bos, KLB Toronto apylinkės valdybos, KLB 
Vasagos apylinkės vaidybos, Kanados lietuvių fon
do, Kanados Tautos fondo, iš kredito kooperatyvo 
“Parama” ir Prisikėlimo kredito kooperatyvo. 
Asmenine auka prisidėjo Rūta Žilinskienė. Tai pa
lengvino ne tik parodos surengimą, bet ir karininkų 
pakvietimą į organizacijų renginius.

Tautybių dienos paroda yra populiari mūsų 
tautiečiams. Atvyksta kaskart daugiau, nors yra 
nustatytas penkiolika dalyvių skaičius kiekvienai 
tautybei. Šioje parodoje atsilankė beveik dvigu
bai daugiau. Pagal nustatytą tvarką karininkai 
pakviečia savo tautiečius. Nesilaiko parodos or
ganizatoriai griežtos priežiūros, kad viskas vyktų 
pagal nustatytą tvarką. Prieš kelerius metus atsi
radus nesklandumui parodos metu, buvo pradė
ta išduoti lankytojų pasus, kuriuose atsilankius 
kiekvienos tautybės skyriuje buvo nurodyta pa
ženklinti tam duotu antspaudėliu, kad lankjrto- 
jas pasinaudojo baro paslaugomis. Gavę pase 
antspaudėlį negali antrą kartą pasivaišint. Kol 
kas nebuvo rimtai atkreipta į tai dėmesio, tačiau 
ateityje, jei atsitiktų kas nors nepatinkamo 
rengėjams bus griežčiau prižiūrima tvarka.

Kaip ir ankstyvesnėse parodos dienose, taip 
ir dabar lietuvių skyrius susilaukė patenkinamo 
įvertinimo iš lankytojų ir organizatorių. Mūsų 
visų pareiga yra padėti Lietuvos karininkams at
stovauti mūsų valstybei. Kol bus remiamos mūsų 
pastangos, šauliai, turintys daug patirties, talkins 
į Kanadą atvykstantiems Lietuvos karininkams.

http://www.ausra.net
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įSKAUTŲ VEIKLA}

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Į klausimus atsako buvęs Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 

pirmininkas Saulius Simonavičius

Lietuvos skautijos ir Lietuvių skautų sąjungos (išeivijos LSS) vado- 
vų-vių susitikimas Kaune š.m. rugsėjo 18 d. Kairėje LSS Kanados 
rajono vadas v.s. Romas Otto, padaręs pranešimą apie skautų-čių 
veiklą išeivijoje ir susipažinęs su vadovais, kurie vadovauja Lietuvos 
skautiškajam jaunimui. Nuotraukoje dalis suvažiavimo dalyvių prie 
Skautų centro Ntr. R.R. Otto

• Spalio 17 d. Prisikėlimo 
parapijos kavinėje įvyko Toronto 
skautininkų-kių sueiga, vedama 
dr-kų s. K. Batūros ir ps. J. Batū- 
rienės. Dalyvavo ir Kanados rajo
no vadas v.s. R. Otto, kuris lan
kėsi Lietuvoje Vilniaus ir Kauno 
skautų vadovų sueigose ir papa
sakojo apie skautų veiklą išeivi
joje, ir susipažino su tėvynėje 
vykstančiu skautavimu, atgavus 
nepriklausomybę. Pasak jo, vie
netai gražiai veikia, jiems vado
vauja geri vadovai, studentai-tės. 
Lietuvos skautija priimta ir į Pa

saulinę skautų sąjungą. Broliui 
Romūi papasakojus apie Gilvelio 
kursus, kurie vyks 2006 m. Ame
rikoj, Rako stovyklavietėj, kilo 
susidomėjimas - jų nemažai no
rėtų į tuos kursus atvykti, tačiau 
dėl lėšų stygiaus tik keli galės da
lyvauti.

Papasakojo br. Romas ir 
apie praeitos vasaros “Romuvoj” 
gerai pasisekusius vadovų-vių 
kursus, kuriuose dalyvavo ir JAV 
skautų-čių vadovai. Po pašneke
sio br. Romas atsakinėjo į klau
simus. F.M.

Nemažai Toronto gyventojų yra spalvingai pasiruošusių pasitikti 
kaimynystės vaikus, einančius prašyti saldumynų Halloween-Vėlinių 
išvakarėse Ntr. I. Ross

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKIT’AITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys - 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

“BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., 

Etobicoke, ON M9P 3B6
Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 

9.30 v.r.- 6 v.v.

416 209-7737 (mobilus)
Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax:416 249-7749

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS | VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVĄ — visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t. L - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, j tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

, Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

- Kodėl šiam kongresui pasirinkta Kanada?
— Kiekviename kongrese (kurie vyksta kas tre

jus ar ketverius metus) yra pateikiami pasiūlymai 
pasaulio lietuvių jaunimo sąjungų, kurios nori 
rengti sekantį kongresą. Per praeitą kongresą (ku
ris vyko Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, buvo 
surengtas Lenkijos ir Vokietijos Lietuvių jaunimo 
sąjungų) mes (t.y. Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga) paruošėme pasiūlymą sekantį kongresą 
rengti Kanadoje. Susirinkusieji atstovai priėmė 
mūsų pasiūlymą.

- Kiek numatote turėti dalyvių?
— Pagal Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

(PLJS) statutą, leidžiama susirinkti iki 120 atstovų 
iš viso pasaulio. Mes tikimės, kad ir susirinks netoli 
nuo to skaičiaus. Bet žinokite, atstovų skaičius yra 
ribotas. Gali dalyvauti neribotas “dalyvių” ir “turis
tų” skaičius. Atstovai, kurių tikimės 120, yra savo 
krašto Lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) įpareigoti 
dalyvauti kiekviename posėdyje ir pokalbyje 
Studijų Dienų metu. Svarbiausia, atstovai turi 
balsą, per kurį padeda išrinkti sekančią PLJS 
valdybą, nustato tai valdybai gaires, pagal kurias 
turės tvarkytis per ateinančią kadenciją. Dalyviams, 
kurių tikimės tarp 30 ir 60, neprivaloma dalyvauti 
kiekviename posėdyje (jie neturi balso). Jie tiktai 
“oficialiai” gali pateikti savo nuomones per kavos 
pertraukas. O turistai, kurių tikimės apie 50 užsire
gistravusių, turi atskirą programą nuo atstovų ir 
dalyvių. Jų tikslas nėra dalyvauti posėdžiuose, o 
pamatyti tą kraštą, kuriame kongresas vyksta. 
Rengėjų komitetas yra įpareigotas suplanuoti jų 
kelionę. Kiekvieną savaitgalį bus ruošiamas pokylis 
skirtingame mieste (atidarymas Toronto mieste, 
tada Hamilton ir/arba Chicago, o uždarymas 
Montrealyje). Kiekviename tokiame renginyje 
tikimės dalyvaus apie 500 asmenų.

— Kokia numatoma programa?
— Kongresas yra skirstomas į tris dalis - turisti

nę, stovyklinę ir studijinę. Jis prasidės Toronto 
mieste. Po to keliausime į Wasaga Beach miestelį 
(apytikriai 150 km į šiaurę nuo Toronto). Tenai 
“Kretingos” stovyklavietėje įvyks studijų dienos - 
svarbiausia kongreso dalis. Tenai atstovai išrinks 
naują PLJS valdybą, nustatys gaires, pagal kurias 
ji turės dirbti per ateinančią trejų ar ketvertų metų 
kadenciją (iki sekančio kongreso) ir dalyvaus vado
vavimo kursuose. Po to kongresas keliaus į Ha
miltono miestą (apytikriai 60 km į pietvakarius 
nuo Toronto pagal Ontario ežerą), kuriame atsto
vai susipažins su miestu. Tą patį savaitgalį atstovai 
galės keliauti į Chicago miestą JAV-ėse, kuriame 
vyks XIII Siaurės Amerikos lietuvių dainų šventė. 
Šios kelionės tikslas yra supažindinti atstovus su 
Šiaurės Amerikos lietuvių festivaliais. Po to savait
galio keliausime į miestelį St. Donat, kuriame vyks 
kongreso stovykla Quebec provincijos gražioje 
gamtoje. Čia sudaryta proga atsipalaiduoti po in
tensyvių studijų dienų. Mūsų ruošos komiteto pla
nas yra tvarkyti šios stovyklos kiekvieną dieną kaip 
skirtingą Kanados lietuvių stovyklą. Viena diena 
bus kaip tipiška mūsų skautų stovykloje. Kita diena 
bus kitokia ir t.t. Po to visi keliausime į Montrealio 
miestą (kuris yra apytikriai 550 km į šiaurės rytus 
nuo Toronto), kuriame vyks miesto apžiūrėjimas ir 
kongreso oficialus uždarymas. Detalesnės žinios 
yra XII-tojo kongreso oficialioje svetainėje 
www.kongresas.org .

— Kas yra pagrindiniai organizatoriai?
— Pagrindiniai organizatoriai yra Pasaulio lie

tuvių jaunimo sąjungos valdyba, kuri įpareigojo 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos ruošos ko
mitetą. Koorganizatoriai yra Pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir Kanados lietuvių bendruomenė.

- O kas finansuoja renginį?
— Kongreso dalyviai turi susimokėti už savo 

dalyvavimą. Šis mokestis sudarys didžiausią dalį 
pajamų. Deja, ne visiems tai yra įmanoma. Praeityje 
kongreso lėšos buvo telkiamos iš lietuvių fondų ir 
bendruomenių, TMID, atskirų asmenų ir firmų au
kų bei kitų šaltinių. Iki šiol gavome lėšų iš Amerikos 
ir Kanados fondų ir Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdybos.

- Numatyta kelionė į Chicago, vadinasi, atvyks
tantiems reikės dviejų šalių - Kanados ir JAV vizų?

— Taip, reikės. Rengėjų komitetas stengsis pa
dėti kiekvienam asmeniui atvykti į kongresą. Deja, 
negalima nieko prižadėti, bet galime pasakyti, kad 
stengsimės sudaryti galimybę kiekvienam atstovui. 
Kelionė į Chicago nėra privaloma. Jei kokiam

atstovui, dalyviui ar turistui nėra įdomu, tai jiems 
reikės tik Kanados vizos.

— Jau per PLB suvažiavimą kalbėjai apie būdus, 
kaip jaunimas gali užsidirbti kelionei į kongresą. Gal 
gali dar kartą pateikti pavyzdžių, kaip Kanados lietu
vių jaunimas uždirba tokiems įvykiams?

— Kai visi mes, Kanados atstovai, ruošėmės 
nukeliauti į Europą - XI-tąjį kongresą, įvairiais 
būdais stengėmės surinkti pinigų. Plovėme auto
mobilius šeštadieniais parapijos aikštėje, par
davinėjome senas prekes, kurias radome savo 
namuose ir nebuvo mums reikalingos. Siuntinėjo- 
me laiškus Kanados lietuviams, išaiškinome tame 
laiške, kas yra kongresas, kodėl mums įdomu tenai 
dalyvauti, kaip mūsų dalyvavimas patobulins mūsų 
veiklą, kaip tas padės Kanados lietuvių ben
druomenei. Žmonės buvo taip sužavėti mūsų 
nuoširdžiu noru, kad tiesiogiai siuntė mums pini
gus, kuriuos pasidalinome tarp mūsų 24 atstovų.

- Ar bus tokių šalių, iš kurių atvykstantiems ke
lionė bus apmokėta ?

— Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba 
kartu su kongreso rengėjų komitetu prisideda arba 
suranda dalį lėšų Pietų Amerikos ir Rytų Europos 
atstovams.

- Kokie Kongreso tikslai? Kam apskritai 
reikalingi tie jaunimo kongresai?

— Kongreso tikslai yra keli. Vienas jų - suburti 
pasaulio lietuvių jaunimą kas trejus ar ketverius 
metus. Kitas yra parodyti lietuvių jaunimui kitą 
kraštą ir supažindinti su to krašto lietuvių bend
ruomenės veikla. Svarbiausia, tai sudaryti progą 
pasaulio lietuvių jaunimui išnagrinėti ir gal net 
išspręsti lietuvybės klausimus.

- Gal gali pateikti šiek tiek Kongresų istorijos?
- http://www.k0ngresas.0rg/l2/archyvas/ ap- 

rodys kur ir kada visi 11 kongresų yra įvykę. Jeigu 
neklystu, kongresas buvo įsteigtas Lietuvos laisvin
imo tikslu. Visi atstovai tais laikais buvo labai pasi
ryžę daryti bet ką sovietmečiu išlaisvinti Lietuvą iš 
sovietų okupacijos. Pagaliau 1991 metais tai ir įvy
ko. Kongreso tikslas dabar yra šiek tiek pasikeitęs į 
kultūros, kalbos ir tradicijų išlaikymą užsienyje.

- Kokia kongresų dalyvio bendra kaina?
- $1,650 kan. Pagal šiandienos kursą būtų 

1,100 eurų.
- Su kokiomis pagrindinėmis problemomis 

susiduria organizatoriai? Kokios pagalbos reikėtų?
- Visokios pagalbos reikia, ypač finansinės ir 

talkos. Kiekvienas rengėjų komiteto narys dirba 
savanoriškai, be jokių atlyginimų ir dažnai savo 
lėšų prideda. Ieškome profesionalios pagalbos, 
pvz. advokatų ir marketingo specialistų.

- Koks numatomas kongreso biudžetas?
- Per $250,000 kan. Tai pagal šiandienos kursą 

būtų truputį mažiau negu 170,000 eurų.

Anapilio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, vad. 
muz. D. Grigutienės, su tėveliais savo koncertinės 
kelionės Montrealyje metu prie Notre Dame bazi
likos Ntr. A. Grigučfo

http://www.kongresas.org
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AtA
VYTAUTUI TASECKUI 

mirus,
reiškiame gilią užuojautą velionies žmonai, sūnui 
bei dukroms. Velionis paliko neišdildomą pėd
saką lietuvių bendruomenės veikloje ir jį pažino
jusių žmonių širdyse. Velionies nuoširdumas ir 
paprastumas ilgai liks mūsų atmintyje -

KLB Toronto apylinkės valdyba

Šventė su svečiais iš Lietuvos

AtA
VYTAUTUI AUŠROTUI

baigus šios žemės kelionę, giliai užjaučiame 
skausme likusius šeimos narius - draugijos nares 
žmoną SIGITĄ ir dukrą ALDONĄ bei dukrą 
BERNADETĄ , jų šeimas ir gimines -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius

AtA
BIRUTEI ČEPONKIENEI 

mirus,
jos vyrui PRANUI, JŪRATEI ir BENIUI su šei
momis nuoširdžią užuojautą reiškia - 1

Sofija Kojelienė

The Loss of a Luminary
Dr. Karl Janowitz, current president of APPLE (American 
Professional Partnership for Lithuanian Education) expresses 
the feelings of many colleagues upon the loss of dr. Algirdas 

Grigonis, educator and APPLE supporter
As you may have heard, 

Dr. Algirdas Grigonis has died. 
He and I have been extremely 
close - we were best friends, he 
was my mentor, he was monu
mentally influential in my spe
cial education work in Lithua
nia with APPLE. In short, he 
played an important role in the 
last quarter of my life.

For those of you who didn’t 
know him, he was a true human
ist. His kind, compassionate 
manner was extended to all 
with whom he worked - school 
directors, administrators, gov
ernment officials, parents, chil
dren, and his students (both 
University and the special stu
dents he worked with so passion
ately).

No matter how high he 
climbed in the special educa
tion system in Lithuania, he 
never stopped working directly 
with children with disabilities. 
He was a true expert in his field, 
studying with leading profes
sors and researchers in eastern 
Europe’s most prominent insti
tute for special psychology/spe- 
cial education. He was a cor
nerstone, both theoretically 
and practically, of the modern 
Lithuanian special education 
movement.

He was a true nationalist, 
in the most positive sense of the 
word. He was loving and caring 
for Lithuania, wishing to use his 
knowledge to influence things 
in his own country. He never con
sidered working anyplace else.

Yet, he was a true ecumeni
cal, “world citizen”. He never 
felt prejudice towards anyone, 
never said a disparaging word 
because of national, ethnic, re
ligious or any other differences 
that divide human beings today.

Algirdas was a true friend 
and supporter of APPLE. He 
established an APPLE chapter 
in Kaunas with over 600 active 
members, established an APPLE 
library of special education 
materials in Kaunas for every
one’s use, and organized APPLE 
seminars throughout Lith
uania, often in sites that never 
received other “professional” 
visitors.

Dr. Grigonis tremendously 
shaped APPLE’S mission in 
Lithuania. I worked with him 
for the past 14 years, in the 
spring as well as in the summer. 
Isn’t it ironic that now I am pres
ident of APPLE - a role he al
ways wanted for me, although I 
didn’t always want it for myself. 
At a time when I was looking 
forward to being able to look to 
him for wisdom and guidance 
with this important position - 
he is no longer here.

I have never known anyone 
like A. Grigonis. While his 
death has created a void, I am 
forever grateful for having had 
him in my life. He has shown 
me the true greatness of Li
thuania. Karl Janowitz

October 19, 2005

Sekmadienį, spalio 16, lie
tuvių liuteronų Išganytojo para
pija Toronte paminėjo savo tra
dicinę Padėkos šventę. Ši šven
tė buvo tuo ypatinga, kad joje 
dalyvavo iš Lietuvos atvykęs 
Lietuvos liuteronų vyskupas 
Mindaugas Sabutis ir jo žmona 
Vilma Sabutienė.

Šventė prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis, dalyvaujant 
kun. Algimantui Žilinskui, kun. 
Hildai Lorenčaitei ir vyskupui 
Mindaugui Sabučiui, kuris pa
sakė pamokslą. Pamaldų metu 
smuiku grojo muzikas profeso
rius Atis Bankas, jam akompa
navo Aleksandras Sakalas. 
Sekmadienio mokyklos vaikai 
pasirodė su savo inscencizuota 
giesme - Dievas statė namus. 
Komuniją dalino visi tiys kunigai.

Apie 1.30 v.p.p. Lietuvių 
Namų Mindaugo salėje vyko 
Padėkos šventės pokylis, į kurį 
susirinko apie 200 žmonių. Tai 
buvo šeimyniška šventė, kurioje 
dalyvavo šeimos su vaikais bei 
gan daug svečių. Sveikinimo žo
dį tarė Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Kanadai Liudas 
Matukas, užsienio lietuvių sie
lovados reikalams atstovas pre
latas Edis Putrimas, Rytų Ka
nados liuteronų sinodo atstovas 
kun. Guenther Dahl, KLB To
ronto apylinkės pirmininkė Da
nutė Garbaliauskienė, Lietuvos 
liuteronų vyskupas Mindaugas 
Sabutis, įteikęs parapijai iš Lie
tuvos atvežtą simbolinę dovaną 
- kristalinę širdį.

Popietės pranešėja Asta 
Šernaitė-Šimkuvienė pristatė 
kitus svečius - Lietuvos kanki
nių parapijos kleboną prelatą 
Joną Staškevičių, kunigės Hil- 
dos Lorenčaitės vyrą Charles 
Marchinski, ponią Gražiną Ma- 
tukienę, iš Lietuvos atvykusį 
Liuteronų Balsas redaktorių 
Povilą Pūkį, iš Kanados karių 
stovyklos Camp Borden lan
kančius anglų kalbos kursus 
Lietuvos karininkus - pik. Arū-

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r ir 5 v.v.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, lankydamasis 
Toronte, Išganytojo parapijos šventovėje vadovavo iškilmingoms 
pamaldoms su kun. A. Žilinsku (kairėje) ir kunige H. Lorenčaite 
iš Londono, ON, spalio 16 d.
ną Dudavičių, vyr. leitenantą 
Dimitrij Ralf, vyr. leitenantą 
Egidijų Oleskevičių ir leite- 
nantę Gėraldą Šilinytę.Visi ka
rininkai taip pat dalyvavo iš
kilmingose pamaldose.

Išganytojo parapijos kon- 
firmantai bei sekmadieninės 
mokyklos mokiniai pasirodė su 
skaitiniais, deklamacijomis bei 
daina su judesiais. Mokyklai 
vadovauja Silvija Kišonienė ir 
Loreta Draudvilienė.

Vyskupo Sabučio apsilan
kymo proga Išganytojo parapi
jos valdybos pirmininkas Petras 
Šturmas vyskupui įteikė indėno 
skulptoriaus Phillip W. Skye su
kurtą skulptūrą Kzrrcas pristato 
šviesą žmonėms. Apie jo prasmę 
paaiškinimą perskaitė Asta Šer

naitė-Šimkuvienė.
Išganytojo parapijos Mote

rų draugijos pirmininkė Vanda 
Norvaišienė pasveikino vysku
pą ir jam įteikė piniginę dovaną.

Popietės programą pratur
tino muzikas profesorius Atis 
Bankas ir jo akompaniatorius 
Aleksandras Sakalas. Jie atliko 
penkis kūrinius, kurie publikos 
buvo šiltai priimti.

Paskutinis žodis teko Išga
nytojo parapijos klebonui kuni
gui Algimantui Žilinskui, kuris 
padėkojo vyskupui bei jo žmo
nai Vilmai už apsilankymą ir 
visiems šio pokylio dalyviams. 
Sukalbėjus maldą, prasidėjo 
pietūs, kurie buvo paruošti šei
mininkės Birutės Stanulienės.

Dalyvė

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 
kuri yra pažymėta ant laik
raščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutaupy
site administracijos laiką ir 
pašto išlaidas.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

mailto:klfondas@on.aibn.com
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Lietuviškų renginių tvarkaraštis
2005 METAI
Lapkričio 5 d.

Lapkričio 5 d.
Lapkričio 12 d.

Lapkričio 13 d.

Lapkričio 20 d.
Lapkričio 26 d.

Lapkričio 27 d.
Gruodžio 4 d.
Gruodžio 6 d.

Gruodžio 11 d.

Gruodžio 17 d.
Gruodžio 18 d.
Gruodžio 18 d.

Sporto klubo “Aušra” 50 metų pokylis 
Prisikėlimo parapijos salėj
KLB Krašto tarybos suvažiavimas Delhi, ON 
“Fiesta” vakaras - užsienio sielovados veiklai 
paremti, Prisikėlimo parapijoje
KLB Toronto apylinkės tarybos rinkimai 
parapijose ir LN
Pensininkų choro “Daina” koncertas LN 
Maironio mokyklos tėvų susirinkimas 
mokykloj
Kariuomenės šventės minėjimas LN
KLKM Prisikėlimo parapijos skyriaus agapė 
KLB/Toronto apylinkės tarybos metinis 
susirinkimas - LN
“Volungės” kalėdinis koncertas
Prisikėlimo parapijoje
Maironio mokyklos Kalėdų eglutė mokykloj 
Anapilio parapijos Kalėdų eglutė Anapilyje 
Skautų Kūčios Prisikėlimo parapijoje

2006 METAI
Vasario 5 d.
Vasario 12 d.
Kovo 5 d.
Kovo 19 d.
Kovo 26 d.

Balandžio 2 d.

Balandžio 9 d.

Balandžio 22 d.
Balandžio 23 d.

Skautų Vasario 16-tosios sueiga Anapilyje 
KLB Vasario 16-tosios minėjimas Anapilyje 
Skautų “Kaziuko mugė” Prisikėlimo parapijoje 
Lietuvių Namų metinis susirinkimas 
Kovo 11-tosios minėjimas - Prisikėlimo 
parapijoje 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas parapijos salėj 
“Paramos” kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas LN
Medžiotojų klubo “Tauras” renginys LN 
Kanados lietuvių fondo metinis 
susirinkimas LN

Balandžio 28-29 dLd. Prisikėlimo parapijos Šalpos sekcijos

Balandžio 29 d.

Balandžio 30 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 26 d.

Gegužės 28 d.
Birželio 4 d.

Birželio 24-25 d.d.
Liepos 2 d.

vartotų daiktų išpardavimas
Ansamblio “Atžalynas” 35 metų sukakties 
koncertas ir vakarienė LN
Tėviškės žiburių spaudos popietė Anapilyje 
Ansamblio “Gintaras” koncertas Anapilyje 
Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimas 
Prisikėlimo parapijoje
Pavasarinis kapų lankymas
“Volungės” dainos vieneto koncertas
Prisikėlimo parapijoje
PL Jaunimo sąjungos kongresas Toronte 
Dainų šventė Čikagoj

KLB Toronto apylinkės valdyba

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio

"GINTARAS”
METINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

ĮVYKS
š.m. lapkričio 10, ketvirtadienį, 6.30 v.v.

Anapilyje, Muziejaus salėje, Mississaugoje
“Gintaro” komitetas

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-717*1

Vėlinių išvakarės
Tradicinis rudeninis kapinių 

lankymas praeitą sekmadienį, 
spalio 30, “vasarai sugrįžus”, su
silaukė itin gausių tautiečių iš To
ronto, Mississaugos, Hamiltono, 
kitų vietovių ir net iš Lietuvos. 
Jau nuo pat ryto Šv. Jono lietuvių 
kapinėse vyko nemažas žmonių 
judėjimas. Blykstelėjo uždegtos 
žvakutės, antkapiai sumirgėjo 
gėlėmis. Automobilių judėjimą 
tvarkė VI. Pūtvio šaulių kuopos 
nariai. Susitikti su pažįstamais, 
pabuvoti kūrybinėje aplinkoje 
buvo surengtos dvi meno paro
dos - KLKM dr-jos Anapilio sky
riaus Anapilio parodų salėje ir 
Kanados lietuvių dailininkų dr- 
jos muziejuje. Abi parodos su
traukė nemažai lankytojų ir buvo 
jų gerai įvertintos. Užkandžiauti 
ir ilgėliau pabendrauti dauguma 
rinkosi į didžiąją Anapilio salę, 
kur buvo proga pasistiprinti lie
tuviškais valgiais, paragauti “Švy
turio” alaus. Iki pamaldų dirbo ir 
Tėviškės žiburių administracija, 
taipgi susilaukusi daug lankytojų.

Iškilmingos Mišios prasidėjo 
3 val.p.p. Jas koncelebravo Lie
tuvos kankinių parapijos kle
bonas prel. J. Staškevičius su ku
nigais - A. Simanavičiumi, OFM, 
K. Kaknevičiumi, A. Brazausku, 
OFM, A. Šarka, OFM, ir V. Staš
kevičiumi, kuris pasakė žmogaus 
vertę apibūdinantį pamokslą. 
Giedojo parapijos choras ir 
“Gintarėliai”, diriguojant D. Gri- 
gutienei, vargonuojant E. Mor
kūnienei. Dlv.

Kanados lietuvių bendruo
menės 19-tosios krašto tarybos 2- 
oji sesija įvyks š.m. lapkričio 5, 
šeštadienį, Sv. Kazimiero švento
vės salėje, 37 Talbot Rd., Delhi. 
Registracijos pradžia 9 v.r. Au
tobusas iš Prisikėlimo parapijos 
kiemo išvyks lapkričio 5 d., 7 v.r., 
trumpam stabtels “Carpool” vie
tovėje paimti Hamiltono apylin
kės atstovus. Po suvažiavimo iš
važiuos 4 v.p.p. Norintys vykti 
autobusu prašomi registruotis 
KLB raštinėje, tel. 416 533-3292, 
faksu 416-533-2282, arba ei. 
paštu klb(a)kanada.ca. Inf.

Kviečia “Rudens mozaika”
Lapkričio 6 d., sekmadienį, 

7 v.v. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje įvyks kamerinės mu
zikos koncertas “Rudens mozai
ka”. Jo programoje skambės įžy
mių kompozitorių Bacho, Dvor- 
žako, Weberio, Barberio, Fran
ko, Grygo ir Mendelsono muzika. 
Kūrinius atlieka smuikininkas T. 
Holovach, H. Dziuryn (smuikas), 
T Sadykhov (violončelė), S. Kuter- 
tan (fleita) ir pianistės L. Kanovi- 
čienė bei I. Beres. Bilietai bus 
parduodami prie įėjimo. Kaina $15.

2005 m. lapkričio 12, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Rd., Toronto

6 v.v. - užkandžiai ė 7 v.v. šilta vakarienė 
su vynu ♦ veiks baras ♦ turtingos “tyliosios 
varžytinės” ♦ loterija ^“Mariachi” muzika

Bilieto kaina - $50 asmeniui. Bilietai platinami lietuvių 
parapijose po Mišių ir pas Dalią Rocca, tel. 905-820-3088

Visi kviečiami į kamerinės muzikos koncertą

Rudens nwiaUia"
š.m. lapkričio 6, sekmadienį, 7 v.v.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

įėjimas - $15 asmeniui

Investors Group Financial Services Ine. seminaras
FINANSINIO PLANAVIMO PROCESAS

• Kas yra šiuolaikinis finansinis planavimas?
• Kaip sumažinti pajamų mokesčių naštą?
• Efektyvus paskolų išmokėjimas
• Planavimas pensijai RRSP
• Kas žinotina apie RRIF?
• Atsakymai į klausimus

2005 m. lapkričio 13, sekmadien|, 1.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West 

įėjimas nemokamas
Investors Papildoma informacija telefonu:

ĮĮHĮĮGroup- 1 -888-467-8844, ext 432
solutions built around you ' Konsultantas Algimantas Zablockas

KLB Toronto apylinkės rin
kiminė komisija praneša, kad į 
Apylinkės tarybą kandidatuoja 
37 asmenys. Reikia išrinkti 25 
atstovus. Rinkimai vyks lapkri

čio 13, sekmadienį, nuo 9.30 vai. 
ryto iki 1 val.p.p. visose Toronto 
lietuvių parapijose, Lietuvių Na
muose ir “Vilniaus rūmuose”. 
Kviečiami visi dalyvauti.

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP
HomeLife Realty 

Plus Ltd.
2261 Bloor Str. W.

Toronto, Ont M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 35^63-5 *1 6 1 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m..

REALTOR

HomeLife
Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema 
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

NORĖTUMĖT IŠEITI Į 
PENSIJĄ?

Nereikia didelio turto, reikia 
GERO PLANO!

PASKAMBINKITE MAN, 
pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 

905-451-1933 
TAUPYMO SĄSKAITA:

2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 
GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;

5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis) 

(?5)DalečMorrow 
INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL 
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BIUETAI Į LIETUVĄ! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS!
SKAMBINKITE VIOLETAI

416-690-4922

http://www.rickpunkris.com
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TORONTO*
Anapilio žinios

• Lapkričio 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje Mi
šios bus ir vakare 7 valandą, o po 
Mišių - Šventoji valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo.

• Anapilio autobusėlis lap
kričio 6, ateinantį sekmadienį, 
maldininkus į 11 v.r. Mišias Ana
pilyje pradės vežioti jau nebe nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties, bet nuo “Vilniaus rūmų”. 
Pakeitimas padarytas atsižvel
giant į daugumos keleivių pagei
davimus. Kadangi autobusėliui 
kelias bus ilgesnis, tai nuo “Vil
niaus rūmų” maldininkai bus pa
imami 10.15 vai. ryto.

• Reikia skubios finansinės 
paramos gelbstint baisaus žemės 
drebėjimo ištiktus Kašmiro gy
ventojus Pietinėje Azijoje. Jau 
yra žuvusių daugiau kaip 80,000. 
Be greitos pagalbos gali išmirti 
šimtai tūkstančių nuo šalčio ir ba
do. Aukas prašome įdėti į bet ko
kį vokelį ir užrašyti “P. Azija”.

• Pasiruošimo pamokos Pir
majai Komunijai pradedamos. 
Registruotis sekmadieniais po 
Mišių zakristijoje arba kitu metu 
skambinti klebonijon tel. 905 
277-4320.

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo rug
sėjo-spalio mėnesių laida ir Vie
nui vieni filmaplokštė (DVD). 
Galima įsigyti papigintų lietu
viškų knygų, plokštelių.

• Mišios lapkričio 6, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Mar
kauską; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
lapkričio 6, sekmadienį, 2 v.p.p. 
už visus Šv. Jono lietuvių kapi
nėse palaidotuosius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje lapkričio 5, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Bene
diktą^ Cvirką.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - K.A. Ivanauskai; 
$50 - L. Morkūnienė, M. Povilai- 
tienė, A. Dobienė.
ji—rM—iii—iini i>ii» i~itpir'" iii

AUKOJO 
. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS |

A.a. Vytauto Aušroto atmini
mui Adolfas Sekonis Tėviškės ži
buriams aukojo $25.

A.a. Birutės Čeponkienės at
minimui Adolfas Sekonis Tėviš
kės žiburiams aukojo $25.

Buvusios kaimynės a.a. Ange
lės Lešinskienės 2-jų metų mir
ties prisiminimui Liuda Mor
kūnienė Tėviškės žiburiams auko
jo $50.

A.a. Vytauto Tasecko atmini
mui Leonas Abromonis Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

A.a. Apolonijos Kazlauskie
nės 20-ųjų ir Vlado Kazlausko 
15-ųjų mirties metinių prisimini
mui duktė Gražina Stauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

Juozą Šarūną 90-tojo gimta
dienio proga sveikindami, Pranas 
ir Aldona Skilandžiūnai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100.

A.a. Vytautui Aušrotui mi
rus, uzjausdamos jo šeimą, Zuzana 
Stančikienė, dukros Živilė ir Rūta 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

Pranešame, kad lietuvių spaustuvė 
Printing Net įsikūrė 

naujose nuosavose patalpose 
413 Royal York Rd. (prie Evans), Toronto ON 

TEL. (416) 252-6741 
Atliekame visus paruošimo 

Ir spausd inlmo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Jurgis Kuliešius_____________ E-mail:kuleza(^sympatlco.ca

Prisikėlimo parapijos žinios
• Sekmadienį per 10.45 v.r. 

Mišias giedojo parapijos jau
nimo choras, bendroms gies
mėms vadovavo J. Krikščiūnaitė 
ir S. Puodžiūnaitė.

• Vėlinių dieną, lapkričio 2, 
7 v.v. Mišiose bus prisiminti pa
rapijos mirusieji giedant “Vo
lungės” choro moterų grupei.

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Penktadienį 7 v.v. bus Mišios ir 
Šv. valanda, o šeštadienį Gyvojo 
rožinio dr-jos nariai renkasi Ro- 
žiniui ir Mišiom 10.30 v.r.

• Registruojami vaikai Pir
mos Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramento pasiruošimo pamo
koms. Šį sekmadienį Sutvirtini
mo sakramentui besiruošiantys 
vaikai ir jų tėvai renkasi pasitari
mui posėdžių kambaryj po 10.45 
v.r. Mišių, Pirmai Komunijai be
siruošiančių vaikų tėvų susirin
kimas vyks lapkričio 19 d., 9.30 
v.r. parapijos posėdžių kamba
ryje. Sės. Paulė ruoš vaikus Pir
mai Komunijai, o Aldona Bubu- 
lienė Sutvirtinimui.

• Vienos dienos susikaupi
mą vyrams ir moterims rengia 
KLKM dr-jos parapijos skyrius 
lapkričio 26, šeštadienį, parapi
jos patalpose. Norintys dalyvauti 
registruojasi pas skyriaus pirmi
ninkę A. Ratavičienę, 416 207- 
1975, arba parapijos raštinėje. 
Susikaupimą ves ir sekmadienį 
parapijos šventovėj pamokslus 
sakys Vilniaus arkikatedros kle
bonas kun. Ričardas Doveika.

• Lietuvoje mirė a.a. Aud
rius Kondrotas, Birutės Kazlaus
kaitės pusbrolis.

• Parapijos tarybos labdaros 
sekcija dėkoja visiems, kurie 
daiktais, pyragais ir darbu prisi
dėjo prie sėkmingo vartotų dra
bužių ir daiktų išpardavimo. 
Gauta $15, 352.12 pelno.

• Mišios sekmadienį, lapkri
čio 6: 8 v.r. už a.a. Oną ir Štasį 
Gotšeldus; 9 v.r. už a.a. James ir 
Janet Brough; 10.45 v.r. už Vėli
nių novenai pavestas sielas, už 
a.a. Moniką Bumbulienę - 11 
met., už mirusius Kanados lietu
vių fondo narius; 12.15 v.d. už 
prel. Praną Vaserį.

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų dr-jos visuotinis 
susirinkimas šaukiamas lapkričio 
13 d., 11.30 v.r. Prisikėlimo para
pijos posėdžių kambaryje. Nariai 
ir norintys įstoti į filatelistų drau
giją yra kviečiami dalyvauti. Fila
telistų dr-ja tęsia pašto ženklų 
rinkimo vajų Kelmės gimnazijos 
mokiniams filatelistams paremti. 
Prašome neišmesti vartotų pašto 
ženklų, bet atiduoti filatelistų 
draugijai. Mes juos siunčiame į 
Kelmės gimnaziją. Vartotus ženk
lus siųsti adresu: A. Laurinaitis, 
78 Caines Ave., North York, ON 
M2R 2L3. Filatelistų dr-ja nuo
širdžiai dėkoja prisidėjusiems 
prie pašto ženklų vajaus Kelmės 
gimnazistams. A. Laurinaitis

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

Lietuvių Namų žinios
• Spalio 30 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 120 svečių.
• Labdaros valdybos posėdis

- lapkričio 2 d., 7 v.v., o Lietuvių 
Namų valdybos posėdis - lapkri
čio 16 d., 7 v.v., Lietuvių Namų 
seklyčioje.

• Lapkričio 6 d., 1.30 v.p.p. - 
prof. V. Samonio paskaita Mes iš
ėjome, kad pasiliktume. Paskaito
je svarstomas Rusijos skverbima
sis į Lietuvos valstybės struktūras 
ir ekonomiką.

• Lapkričio 13 d., 1.30 v.p.p. 
įvyks seminaras finansavimo pla
navimo klausimu. Seminare daly
vaus “Investor Group Financial 
Services Ine.” konsultantas A. 
Zablockas.

• Kultūros k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių, kurias plati
na S. Škėma, tel. 416 762-8646.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras aptar
navimas, veikia baras.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r. su Šv. Komunija, po ku
rių vyksta konfirmantų pamoka.

• Sekmadienį, lapkričio 13 
po pamaldų įvyks Moterų dr-jos 
susirinkimas šventovės patalpose.

• Tarybos posėdis, kuris tu
rėjo įvykti praeitą trečiadienį, 
įvyks lapkričio 15 d., 7.30 v.v. 
Augusto ir Hertos Povilaičių 
namuose.

• Sekmadienio mokyklos ka
lėdinės pamaldėlės įvyks gruo
džio 11, 11.30 v.r.; repeticija šeš
tadienį, gruodžio 10, 2.15 v.p.p.

• Lietuvos Romos katalikų 
vyskupų konferencijos delegato 
prel. Ėdžio Putrimo patariamasis 
komitetas kviečia visus į neeilinę 
vakarienę “Fiesta” lapkričio 12 
d., 6 v.v. Prisikėlimo parapijos 
salėje.
Maironio mokyklos žinios

• Gerbiami tėveliai! Lapkri
čio 5 d. yra paskutinė proga at
vežti naujų kalėdinių dovanų į 
mokyklą. Dovanos bus supakuo
tos ir išsiųstos laivu į Lietuvą ne
turtingiems Klaipėdos vaikams. 
Ten prel. E. Putrimo įsteigtos 
Dvasinės pagalbos jaunimo cen
tras jas išdalins. Iš anksto dėkojame.

• Į mokyklos patalpas tik la
bai būtinam reikalui esant galima 
įeiti; tokiais atvejais kreiptis tie
siai į mokytojų kambarį.

• Sėkmingai praėjo “Kaukių 
baliukai” jaunesniesiems sky
riams mokykloje spalio 29 d.

Živilė
Muziejaus-archyvo žinios

• Kanados lietuvių dailinin
kų draugijos surengtą meno pa
rodą spalio 29-30 d.d. aplankė 
apie 300 žmonių. Paroda tęsis iki 
2006 m. vasario mėn. Muziejaus- 
archyvo išlaikymui aukojo: $1,000
- Jonas ir Stasė Lukšiai; $100 - 
Valentina Balsienė, M. Juozai
tienė; $50 - Kęstutis Kačiulis, 
Kazys ir Vilma Gapučiai; $10 - 
Z.P. Linkevičius; $5 - L. Stosiūnas.

• Kadangi vedėja bus išva
žiavusi atostogų, šį sekmadienį, 
lapkričio 6, muziejus bus atidary
tas 10.30-3.30 vai., o pirmadienį, 
lapkričio 7, 1-3 vai.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos metinėje vakarienėje (spalio 
29 d.), kurią pradėjo tarybos 
pirm. Rūta Girdauskaitė ir prog
ramą toliau vedė Morkus Sungai- 
la, įdomiai pasirodė muz. Dalios 
Viskontienės vadovaujami daini
ninkai - 13 “Volungės” moterų ir 
59 vaikai. Dainelių abi grupės pa
dainavo ir atskirai, ir bendrai, su
silaukė gausių plojimų ir dovanė
lių. Renginys, trukęs apie 3 valan
das, baigtas klebono kun. A. Si
manavičiaus, OFM, padėkos žo
deliu vakaro rengėjams ir gausiai 
susirinkusiems parapijiečiams 
bei svečiams. Dlv.

MONTREAL®
Aušros Vartų parapija

Aušros Vartų parapijos ko
mitetas uoliai ruošiasi metinei 
parapijos šventei lapkričio 13, 
sekmadienį. Bilietai platinami 
dar prieš šventę sekmadienį pa
rapijos salėje ir trečiadieniais 
“Rūtos” klube. Stalus dešimčiai 
asmenų galima užsisakyti pas E. 
Dainių, tel. 626-3564 ir Br. 
Niedvarą, tel. 762-1925. Parapi
jiečiai prašomi paaukoti lai
mikių loterijai. Tą dieną (lap
kričio 13) klebonas kun. R. Bir
bilas pašventins kryžių švento
riuje. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
• Penktoji baltiečių daili

ninkų meno paroda įvyko spalio 
29-30 d.d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. R. Verbyla, Dailinin
kų dr-jos pirmininkas, pristatė 
parodoje dalyvaujančius daili
ninkus. Lietuviams atstovavo P. 
Ibianskas, N. Jakonis, A. Mor
kūnas, R. Piešina (otaviškis), A. 
Povilaitis, D. Shimansky, A. 
(Stankevičius) Stanke, L Varka- 
la, G. Vazalinskas ir L. Sablaus- 
kas. Latviai. - S. Leimanis ir D. 
Palejs. Estai - H. Sermat ir M. 
Mannapso. Gražią, linksmą 
programą atliko “Melodija” an

Aušros Vartų parapijos salėje kas antrą sekmadienį parapijiečiai 
ir svečiai gali pasivaišinti lietuviškais cepelinais. Jų gamintojai - 
L. Polichauskaitė su E. ir J. Žilinskais Ntr. A J. Mickaus

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
“BALTIC TREE SERVICE”. Ge- 
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687. 

samblis, vad. muz. A. Stankevi
čiaus. (Ansamblis giedojo ir per 
Mišias). Dalyviams patiko “Me
lodijos” dainos. Kai kurias rei
kėjo pakartoti. R. Verbyla pa
dėkojo “Melodijai” ir dirigen
tui. Po to supažindino su Bal
tiečių dailininkų dr-jos komi
tetu: vicepirm. P. Altosaar, es
tas, ižd. Š. Kazlovskis, latvis, 
sekr. D. Palejs, latvė, A. Povi
laitis, lietuvių atstovė, H. Viires, 
estų atstovė, L Leimanis, latvių 
atstovė. Šv. Kazimiero parapi
jos administratorė A. Skrups- 
kytė visus pasveikino, o R. Ver
byla pakvietė prie vaišių stalo.

Vyko turtinga loterija. 
Montrealietis dailininkas D. 
Shimansky, gimęs ir augęs Vil
niuje, padovanojo Šv. Kazimie
ro parapijai šv. Kazimiero pa
veikslą, kurį jis nupiešė 1971 m. 
žiūrėdamas į Šventojo skulp
tūrą Vilniaus katedroje. G. Va
zalinskas paruošė parodos rek
lamas, parapijos komitetas salę 
ir vaišes.

• Šv. Elzbietos dr-jos susi
rinkimas - sekmadienį, lap
kričio 6.

• Šv. Onos dr-jos susirinki
mas - sekmadienį, lapkričio 13.

V.L.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628


