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Visais frontais 
Lietuvos kariuomenės šventės minėjimai, pradėti po 

1918 metų nepriklausomybės atstatymo, nusitęsė iki šių 
dienų. Tiesa, sovietiniai okupantai švęsti tokią šventę buvo 
uždraudę. Bet, kas buvo draudžiama tėvynėje, vyko čia, 
laisvoje išeivijoje. Taip buvo išsaugotas ir šis tęstinumas. 

LIETUVOS savanorių kariuomenė, 1918-1920 m. ap
gynusi nuo priešų nepriklausomybę paskelbusią 
valstybę, garbingai atlikusi savo pareigas, kasmet 

stiprėjo ir, krašto gynybai besiruošdama, kartu tapo nepa
kartojama tautinio auklėjimo mokykla. Kaip netrukus aiš
kėjo, šio auklėjimo pasekmė didžia dalimi buvo ginkluota 
ir gerai organizuota, beveik visą dešimtmetį trukusi rezis
tencija - partizaninė kova su okupantu. Maskvos patikėti
nių apšaukti "banditai", Lietuvai atstačius nepriklausomy
bę, susilaukė garbės ir tinkamo, teisingo įvertinimo. Tai ro
do partizanų vadams suteikti pomirtiniai pakėlimai į aukš
tuosius karinius laipsnius, apdovanojimai Vyčio kryžiaus 
ordinais, paskelbti jų vardais įvairių institucijų bei gatvių 
pavadinimai, jų garbei ir atminimui statomi paminklai, lei
džiamos knygos apie jų didvyriškas kovas. Organizuotas 
ginkluotas pasipriešinimas pratęsė uždavinius Lietuvos ka
riuomenės, kuriai 1940 metų Lietuvos vyriausybė neleido 
veikti okupantams užimant kraštą. Su Lietuvos atgimimu 
atkurta ir jos kariuomenė, netrukus uungta į tarptautines 
struktūras (NATO), ir šiandien matome ją įsipareigojimuo
se kovojant už demokratinę laisvę, stabdant teroristinius 
išpuolius, drausmingai atliekant visus jai skirtus uždavinius. 
Kanados lietuviams malonu susipažinti su čia vis atvyks
tančiais lietuviais karininkais, mokslus gilinančiais Kana
dos karių bazėse. Lietuvos karininkai dalyvauja vietinių 
organizacijų rengiamose šventėse, užsimezga naujos pažin
tys, stiprėja ryšiai su tėvyne. Taigi, prieš 88 metus pradėtas 
kareiviavimas tęsiasi. 

T
AUTINIŲ švenčių progomis prisimenant gyvus ir 
žuvusius karius, su meile ir pagarba jiems, apmąsty
muose stipriau dingteli iš viso kovojimo reikšmė 

kaip tokia. Kyla įvairių frontų įvaizdžiai. Apkasai, šautuvas 
ir uniforma, kad ir kažin kaip pasidrąsinus ar užsispyrus, 
ne visada veda į mūšio laimėjimą. O vietų, iš kurių priešas 
taip pat puolamas, yra ir kitokių. Ir ginklų kitokių priešui 
smogti, kitokių aprangų, ant kurių spindi kitokie ženklai. 
Kartais, ko nepadaro kariai, tuos pačius uždavinius atlieka 
kitokie daliniai, to paties tikslo siekdami "nematomais" 
ginklais, apsikasę ne žemėmis, bet sutartine kieta laikyse
na ar maldos šnabždesiu. Užtat Lietuvos kariuomenės die
ną švenčiant derėtų prisiminti ir pagerbti visus, kurie bet 
kokiais būdais kovojo už Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą. Okupuotos Lietuvos pogrindinė rezistencija, kaip 
nematoma ir nesunaikinama armija, išvedė kraštą į Baltijos 
kelią. Tai jėga, kurią sunkiausia sunaikinti. Būtų taipgi ne
teisinga nematyti ir išeivijos įnašo kovai už Lietuvos laisvę. 
Labai daug skirtingų kovos būdų anuomet jungė visus tė
vynainius siekti bendro tikslo. Tai reikšmingas pavyzdys. 
Nūdien jau rūpi dabartis, o ypač ateitis. Smelkiasi nedora 
mintis, kad tik priespauda visus sujungia, o laisvė išblaško. 
Ir išblaško visaip. Kai kam jau savoji tėvynė, dėl kurios 
laisvės tiek kovota, tiek aukų sudėta, darosi nebeįdomi, 
nepatraukli, nieko neduodanti vargšė. Užuot bendromis 
jėgomis ją statę ir gerinę, tvirtinę, lekiam į kitas šalis vien 
savo asmeninės laimės ieškoti. Jei lekiam, kad sugrįžtume 
turtingesni, patyrę, pamatę, kaip kiti žmonės gyvena - ge
rai. Bet, bet... Ne sykį jau viešai tarta, kad ilgesnis užsibuvi
mas svetur pririša, supančioja, pasendina. O tada geriau
siu atveju - nostalgija. Pokariniai išeiviai - geriausias pa
vyzdys. Kaip ir su kuo kovoti, kad tėvynės ateitis šviesėtų, 
klauskime vienas kito. Č.S. 
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Su Kryžiumi iš Lietuvos iki Golgotos 
KUN.K.AMBRASAS.SJ 

Regis, ir nebuvo to pus
mečio, kai 2006.V.5 prie Kry
žių kalno Šiaulių mero ir kai 
kurių seimo narių susirinku
sios minios akistatoje po kal
bų ir sveikinimų vysk. Euge
nijus Bartulis palaimino Kry
žiaus žygio Meškuičiai-Gol
gota dalyvius, pasiryžusius su 
60 kg kryžiumi ant pečių pės
čiomis 4,300 km per Lietuvą, 
Gudiją, Ukrainą, Vengriją, 
Austriją, Italiją ir Šventąją 
Žemę nugabenti į Golgotą„. 
Regis, dar tik vakar Šiluvoje 
arkiv. metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, paaukojęs šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilikoje, palinkėjo 
Dievo palaimos, o netrukus 
prie Lietuvos-Gudijos sienos 
vysk. Juozas Tunaitis, pats ant 
savo pečių panešėjęs maldi
ninkų atneštą brangiąją naštą 
ir po iškilmingų pamaldų per
žegnojęs visus kryžiaus ženk
lu, išleido į daugiadienę pusės 
metų kelionę per septynias 
šalis. Pasienyje liko gerokas 
būrys palydovų. Vienus bau
gino kaimynų vizos, kitiems 

sutrukdė į tokį kelią leistis 
sveikata, darbai, namai ir kas
dieniai rūpesčiai. 

Kryžnešiai ir vėliavnešiai, 
statulų nešėjai ir maldininkai 
pradėjo žygį. Dažnai skam
bėjo ne tik šventovių varpai, 
bet ir žmonės, išėję į gatves, 
atsitraukę nuo traktoriaus ir 
sunkvežimio vairo, išlipę iš 
autobusų ir lengvųjų automo
bilių, pasirodę iš tarpuvarčių, 
perlipę namų slenksčius, kėlė 
nuo galvos kepures, klaupėsi 
ant kelių ir laistė ašarodami, 
bučiavo mūsų nešamą kryžių 
ir mojavo rankomis. 

Žegnojosi kai mūsų būrys 
dingdavo jiems iš akių. Bučia
vo jį vaikai, seneliai, ligoniai, 
prašė pasimelsti už vaikus, jų 
šeimas motinos, tėvai, pasa
kojo apie savo kasdienius var
gus, kunigai sakė pamokslus 
ir laimino vyskupai, sutikdavo 
ir išleisdavo šios kryžiaus pro
cesijos maldininkus ne tik ka
tedrų, bazilikų, šventovių var
pai, bet kai kur šventoriuje 
takai žiedas prie žiedo abipus 
buvo nudėlioti gėlėmis, opa
rapijiečiai, vienuolės ir vie-

nuoliai, kunigai ir ne vienas 
monsinjoras, kanauninkas, 
vyskupas išeidavo per lietų ir 
vėją pasitikti mūsų su vėliavo
mis, su savo krašto giesmė
mis, procesijomis, su duona ir 
druska, su vaišėmis apkrautais 
stalais ir gėrimais. Kiekvieną 
dieną kartais net ir dusyk, nes 
dažniausiai perdien atsidur
davome trijose skirtingose 
šventovėse. 

Kryžnešiai dalyvaudavo 
šv. Mišiose, atlikę išpažintį ei
davo šv. Komunijos, su kry
žiaus ir švč. Sakramento gar
binimo giesmėmis, su malda 
įžengdavo ir išeidavo bemaž 
iš kiekvienos šventovės. Ke
liauninkai daugiausia apsisto
davo vaikų ar senelių namuo
se, parapijų ir mokyklų salėse, 
kur visai grupei sykiais tebū
davo vos po vieną tualetą ir 
kriauklę. Retsykiais vienuoly
nuose, klebonijose, o kartais 
(pvz. Gudijoje ir Ukrainoje) 
būdavo kviečiami į tikinčiųjų 
namus. Kai nebuvo galima 
niekur apsistoti, pernakvoda
vome paplūdimyje po aukštu 

tiltu. Nukelta į 5-tą psl. 
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JAV lietuvių vienuolės, 

devynios Sopulingosios Mo
tinos ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
vargdienės seserys su kun. 
Joseph Fratic iš Brocktono 
rugsėjov 15 d. lankėsi Kryžių 
kalne. Siaulių vyskupas Eu
genijus Bartulis aukojo Mišias 
svečių intencijomis. Vienuo
lės Kryžiaus kalne pastatė 
kryžių kongregacijos steigėjo 
kun. Alphonsus Maria CP 
(Alfonso Urbonavičiaus) at
minimui. Jos - ketvirtą kartą 
lankėsi Lietuvoje, taip pat 
vyko į Vilnių, Kauną,lalan
gą, Druskininkus, Siluvą. 

Bendrą projektą - "Mei
lės kelionę" sudarę lengvoj o 
roko grupė "Sarah" iš Vokie
tijos ir "Taikos muzikantai" 
iš Izraelio koncertavo Lietu
voje rugsėjo 7-20 d.d. Pasta
rosios grupės nariai - du ara
bai iš N azareto, gyvenantys 
krikščioniškoje bendruome
nėje, ir žydas, su šeima gyve
nantis Jeruzalėje - buvęs ka
reivis. Susitikę Izraelyje abie
jų grupių nariai kartu orga
nizavo koncertus Europoje. 
Rugsėjo 8-10 d.d. savo kon
certine programa muzikan
tai prisidėjo prie Šiaulių vys
kupo E. Bartulio organizuo
jamos piligriminė~ kelionės 
Kryžių kalnas - Siluva. Jų 
dainos skatina atkreipti dė
mesį į pasaulio problemas. 

Lietuvos Caritas admi
nistracijos ir projektų dar
buotojai rugsėjo 18-23 d.d. 
apsilankė Latvijos, Estijos ir 
Suomijos Caritas centruose, 
susipažino su šiaurės kai
mynų ir kolegų darbu, veik
los specifika, pristatė lietu
viškąją patirtį. Išvykoje daly
vavo Lietuvos Caritas gene
ralinis direktorius kun. Ro
bertas Grigas, jo pavaduo
toj a Janina Kukauskienė, 
ekonomas Saulius Kelpšas, 
Caritas "Slaugos namai", 
"Pagalbos prostitucijos au
koms", "Kalinių globos" pro
jektų darbuotojai. Latvijoje, 
kur katalikai sudaro 38% gy
ventojų, veikia tik centrinis 
Caritas biuras Rygoje ir 
skyriai kai kuriose parapi
jose. Taline lietuvius priėmė 
Estijos Caritas ilgametė 
vadovė Lagle Parek. Estijoje 
katalikai yra mažuma, ir Ca-

ritas dauguma savo projek
tus vykdo drauge su kitomis 
organizacijomis. Helsinkio 
senamiestyje svečiai aplankė 
suomių Caritas centrinę 
įstaigą. Katalikai sudaro apie 
0.16% Suomijos gyventojų. 
Suomijai esant vienai iš 15 
turtingiausių pasaulio vals
tybių, ir įveikus vidinį skur
dą, teikia pagalbą skurstan
čioms Trečiojo pasaulio ša
lims. Lietuvos Caritas bend
radarbiai pasiūlė galimybę 
ateinančių metų pradžioje 
surengti Lietuvoje Baltijos 
regiono, dar ir Gudijos, 
Rusijos ir Ukrainos Caritas 
organizacijų bei NVO prak
tinę konferenciją pagalbos 
AIDS ligoniams ir prekybos 
moterimis aukų tema. 

Rožinio slėpinių kelio 
pamaldos vyko kiekvieną 
spalio mėnesio ~ekmadienį 
Guronių kaime, Zaslių para
pijoj e, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus tėviškėje. Ten 
kuriamas Rožinio slėpinių 
parkas, yra penkios Rožinio 
slėpinių kelio koplytėlės su 
freskomis, vaizduojančiomis 
biblines scenas bei Lietuvos 
katalikų gyvenimo istorinius 
įvykius. Jas ir Švč. Mergelės 
Marijos statulą pašventino 
Kaišiadorių vyskupas rug
pjūčio 5 d. minint Kaišia
dorių vyskupijos 80-mečio 
sukaktį. 

Ketvirtasis "Marijos 
šventovių tinklo" susitikimas 
įvyko rugsėjo 1-3 d.d. Knock 
mieste, Airijoje. Įsteigtas 
2003 m., jo tikslas yra kas
met suburti įvairių Europos 
valstybių Marijos šventovių 
vadovus. Šiuo metu tinklą 
sudaro 20 šventovių. Susitiki
mo tema buvo "Marijos 
šventovių vieta naujojoje Eu
ropos evangelizacijoje". Kal
bėta apie nepraktikuojančių 
lankytojų pritraukimą, apie 
šventovių padėtį santykiuose 
tarp religijų, nes jos pritrau
kia ir kitatikius. Dalyviai taip 
pat susipažino su Knock 
šventovės atsiradimu bei jos 
sielovados veikla. "Europos 
Marijos šventovių tinklo" ki
tas susitikimas įvyks ateinan
tį rugsėjį Vilniuje, kardinolo 
A.J. Bačkio kvietimu. 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais a~lieka a.a. kana~ninko 
Felikso Kapočiaus laidotuvių apeigas Prisikėlimo šventovės kolumbarmme Ntr. S. SaJausko 

Kan. Kapočius sugrįžo į savo šventovę 
STANISLOVAS 
SAJAUSKAS 

Iškilminga rimtis didin
goje Kauno paminklinės Kris
taus Prisikėlimo šventovėje. 
Renkasi ne tik parapijiečiai, 
bet ir iš toliausiai atvykę ti
kintieji, sukviesti žinios, kad 
lapkričio 4, šeštadienį, šia iš 
Šv. Kazimiero kapinių Cika
goje bus perkelti šventovės 
statytojo kanauninko Felikso 
Kapočiaus palaikai. 

Senesnės kartos žmonės 
gerai prisimena, kaip jie, dar 
mokinukai, pirkdavo "plytas" 
paminklinei Prisikėlimo šven
tovei statyti, klijuodavo į są
siuvinius ar specialius blan
kus, didžiuodamiesi, kie~ 
daug jų "plytų" jau įmūryta Į 
šventovės sienas. 

Aukos ženklas - 50 centų 
PLYfA 

Deja, nelemta sovietinė 
Lietuvos okupacija nutraukė 
šventovės statybą. Okupantų 
komisijoms besvarstant ir ne
sutariant, ką reikėtų įkurdinti 
šventovėje - kareivines, san
dėlį ar įrengti šokių salę, pra
sidėjo nauja pasaulinio karo 
fazė . Bolševikinę SSRS už
puolė nacių Vokietija. Lietu
vos aktyvistų frontas paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Deja Lietuvos vys
kupams pasipriešinus nacių 
holokaustui, kun. F. Kapočiui 
atsisakius perduoti šventovės 
statybos klojinius ir pastalius 
priešlėktuvinių slėptuvių sta
tybai, šventovei užbaigti sąly
gų negalėjo būti. Artėjant ant
rajai bolševikų okupacijai, 
kan. Feliksas Kapočius 1944 
m. rugsėjo 2 d. pasitraukė į 
Vokietiją kartu su arkivysk. J. 
Skvirecku, savo pagalbininku 
kun. S. Morkūnu ir kt. kunigais. 

Kaip pažymėjo arkivysk. 

A.a. kan. Feliksas Kapočius 

metropolitas Sigitas Tamkevi
čius, taip kan. Feliksas Kapo
čius išvengė tremties, sovieti
nio lagerio, o gal ir mirties. 
Supažindindamas su Prisikėli
mo parapijos klebono kun. 
Felikso Kapočiaus veikla, ar
kivysk. S. Tamkevičius susirin
kusiųjų dėmesį atkreipė ne 
tik į jo pagrindinę misiją - pa
statyti Prisikėlimo šventovę, 
bet ir į jo nuopelnus rekonst
ruojant laikinąją Prisikėlimo 
parapijos šventovę, steigiant 
senelių prieglaudą. Vėliau 
Lietuvos tautinio delegato 
(Vokietijoje) pareigose jis 
kartu su kun. Stasiu Yla ir 
kun. A. Šidlausku įteikė po
piežiui Pijui XII Lietuvos par
tizanų 1947 m. rugsėjo 20 d. 
dramatišką laišką, parengtą 
kun. Juozo Stankūno ir atga
bentą į Vakarus partizanų 
Juozo Lukšos-Skrajūno, Dau
manto ir Kazimiero Pyplio
Mažyčio. 

Prisikėlimo šventovė Kaune, 
kurios statytojas - kan. Fe
liksas Kapočius 

Negalėdami fiziškai su
naikinti kan. F. Kapočių, so
vietai "atsilygino" išniekin
dami jo kūrinį - pastatytą Pri
sikėlimo šventovę. Sis didin
gas architekto Karolio Reiso
no šedevras Sovietų Sąjungos 
diktatoriaus Josifo Staline 
1952 m. vasario 8 d. nr. 2518-
p potvarkiu buvo paverstas 
radijo gamykla. Joje pirmaja
me aukšte įrengtame mecha
niniame ceche pastatyti štam
pavimo presai, keturiuose ki
tuose įrengtos administracijos 
patalpos. Vietoj nuimto kry
žiaus bokšte styrojo antena, o 
bolševikų švenčių progomis 
bokšto viršutinėje dalyje bū
davo iškeliamas šūkis "Slava 
KPSS" (Šlovė Sovietų Sąjun
gos komunistų partijai). 

Tačiau Dievo valia buvo 
kitokia. Lietuvai atgimstant 
sovietiniai potvarkiai pamažu 
nustojo galios, o Bažnyčiai 
grąžinta Prisikėlimo šventovė 
tikinčiųjų ir valstybės pastan
gomis bei lėšomis baigta sta
tyti ir 2004 m. gruodžio 26 d. 
konsekruota. 

Iškilmingas šv. Mišias už 
kan. Feliksą Kapočių kance
le bravo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi
čius, dalyvaujant vysk. Juoza
pui Preikšui, Prisikėlimo pa
rapijos klebonui kun. Vytau
tui Grigaravičiui, prel. Alfon
sui Svarinskui, prel. Vytautui 
Steponui Vaičiūnui ir būriui 
kunigų. Po šv. Mišių urna su 
kan. Felikso Kapočiaus pele
nais iškilminga procesija per
kelta į kolumbariumą, įrengtą 
po šventovės pastatu. Niša su 
urna uždengiama juodo mar
muro plokšte ~u įrašu A t A 
PAMINKLINES PRISIKE
LIMO BAŽNYČIOS STA
TYTOJAS KANAUNINKAS 
FELIKSAS KAPOČIUS. 
1895-1971. Simboliška, kad 
kan. Feliksas Kapočius - pir
masis iš garbingiausiųjų, ku
riam suteikta išskirtinė garbė 
būti palaidotam Kristaus Pri
sikėlimo šventovės kolumba
riume, skirtame žymiausių 
Tautos Sūnų ir Dukterų palai
kams saugoti. 

Lit.: A. Buškevičienė, Pri
sikėlimas. Kaunas, 2006. 

S. Sajauskas, Lietuvos 
kūrėjų autografai. Kaunas, 
2003. 

S. Sajauskas, Lietuviški 
aukų ženklai. - Kolekcija. 
1997. Nr.4. 



Anksčiau mus slėgė diktatūra, 
dabar - pinigai 

Prisimenant Lietuvos didvyrio prel. Mykolo Krupavičiaus 
perlaidojimo iškilmes 

MONS. ALFONSAS 
SVARINSKAS, 

Vyčio kryžiaus ordinu 
apdovanotas 

Rugsėjo 23 dieną perlai
dojome po ilgų tremties metų 
į Lietuvą visam laikui sugrįžu
sio Didžiojo lietuvio, valsty
bininko, visuomenininko pre
lato Mykolo Krupavičiaus že
miškuosius palaikus. Dėl oku
pantų kaltės priverstas kelis 
dešimtmečius gyventi ir dirbti 
tremtyje (išeivijoje), miręs 
1970 m. gruodžio 4 d. JAV ir 
beveik keturiasdešimt metų 
ilsėjęsis liet!lvių Šv. Kazimiero 
kapinėse Cikagoje, Didysis 
lietuvis grįžo amžiams į tė
vynę. Tai džiugus įvykis mums, 
lietuviams, sulaukusiems jo 
sugrįžimo į gimtąją žemę. 

Tačiau mane, daug metų 
prisidėjusį prie prel. M. Kru
pavičiaus idėjų skleidimo Lie
tuvoj e, sujaudino kai kurie 
momentai, vykę pasirengiant 
šio lietuvio sugrįžimui į Tėvy
nę ir pačio perlaidojimo metu. 
Visą savo gyvenimą, kiek pa
jėgiau, skleidžiau tarp lietu
vių žinias apie šį mūsų tautos 
patriarchą ir todėl manau, kad 
turiu bent minimalią teisę de
ramai sutikti į tėvynę sugrįž
tantį Prelatą. Aišku, okupan
tai man visaip trukdė, perse
kiojo, netgi į savo sukurtus 
konclagerius su kitais savo 
kraštą mylėjusiais tautiečiais 
uždarė, bet vis vien mes nuga
lėjome. Laisvoje Lietuvoje 
stengiuosi kuo plačiau supa
žindinti tautiečius su Didžiojo 

lietuvio darbais: mano pa
stangomis daug straipsnių, 
prisiminimų, apžvalgų pateko 
į Lietuvos spaudą (konkrečiai, 
į Lietuvos aidą, XXI amžių, 
Tremtinį, jau nustojusią eiti 
Apžvalgą), rašiau aš pats, pa
skatindavau kitus autorius 
rinkti medžiagą apie Prelatą, 
jau prieš dvejus metus, dar iki 
garbingų sukakčių paminėji
mų pernai, išleidau ir išpla
tinau 1000 egzempliorių jo 
garbei skirtų lankstinukų, Pre
lato perlaidojimo proga iš
spausdinau ir platinau pusę 
tūkstančio jo portretų (norin
čiuosius įsigyti ir dabar kvie
čiu kreiptis į mane), platinau 
įvairius lapelius, brošiūras ir 
kt. Ne girdamasis, bet džiaug
damasis galiu pasakyti, kad 
mano inicijuota medžiaga, iš
spausdinta nepriklausomos 
Lietuvos spaudoje, savo kie
kiu neatsilieka nuo visų kitų 
kartu sudėjus. Pernai artėjant 
minimoms Prelato sukaktims, 
aukojau šv. Mišias ten, kur 
patenkindavo mano prašymą: 
Telšių, Tauragės, Kauno Silai
nių šventovės. Todėl man 
skaudu, kai dėl kažkokių ne
suprantamų (o gal ir visai su
prantamų) priežasčių buvo 
stengiamasi sumažinti jo po
veikį mums lietuviams, sten
giamasi perduoti visas jo per
laidojimo ir pagerbimo iškil
mes į rankas tokių žmonių, 
kurie nė kiek nevertino jo, 
kaip Didžiojo lietuvio, o kai 
kurie jų netgi veikė prieš jo 
įsitikinimus ir priesakus. 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kardu paliesdamas 
kiekvieno kariūno petį, sut~ikė karininko (leitenanto) laips
nius 73-ims Generolo Jono Zemaičio Lietuvos karo akademi
jos XIII laidos absolventams š.m. birželio 29 d. 

N tr. iš žurnalo Kariūnai 

Tad ne veltui po laidotu
vių žmonės skundėsi informa
cijos stoka. Tik išvakarėse su
žinojome Prelato perlaido
jimo programą. Pas mus jau 
tapo įprasta, kad apie sporto 
varžybas ar kokius nors bana
lius įvykius žiniasklaida karto
j a iki koktumo, ir nėra jėgos, 
kuri mus apgintų nuo tokios 
reklamos. Gal dėl informaci
jos apie Prelato sutikimą oro 
uoste ir apie jo pašarvojimą 
bei perlaidojimą stokos ar to
kios informacijos ribojimo 
prel. M. Krupavičiaus palaikų 
perlaidojimo iškilmėse nebu
vo akademinio elito ir stu
dentų, moksleivių, katalikiškų 
mokyklų ir kariuomenės va
dovybės. O gal "darbo grupė" 
nerado reikalo pakviesti kuo 
daugiau mūsų šviesuomenės 
nors po beveik 40 metų pa
gerbti Didįjį lietuvį, visiškai 
užmirštą Lietuvoje? Nebuvo 
ir aukštų Lietuvos valdžios at
stovų. O pagerbti jį privalėjo
me labai iškilmingai ir širdin
gai, nes prel. M. Krupavičius 
buvo didis mūsų valstybės vei
kėjas, visą gyvenimą paauko
jęs Dievui ir Tėvynei. Tai buvo 
idealistas kunigas ir žmogus. 
Vilniaus oro uoste Prelato pa
laikus sutiko nedidelė grupelė 
žmonių (apie 50), tarp oficia
lių asmenų ir "darbo grupės" 
atstovų buvo keletas krikščio
nių demokratų, vadovaujamų 
Kazimiero Kuzminsko, dabar
tinė žemės ūkio ministerė K. 
D. Prunskienė, keletas tar
nautojų iš Žemės ūkio minis
terijos ir tik du kunigai - kun 
V. Grigaravičius ir mons. L. 
Vaičiulionis. Be to, pagal "pro
tokolą" nenumatytas karstą 
sutinkančiųjų sąraše į oro 
uostą pasitikti sugrįžtančio į 
Tėvynę Prelato atvykau ir aš. 
Labai "patriotiškai" kalbėjo 
premjero A. Brazausko suda
rytos "darbo grupės" vadovė 
K.D. Prunskienė. Viskas vyko, 
kaip vėliau paaiškėjo, grynai 
pagal "protokolą". Iš oro uos
to prel. M. Krupavičiaus kars
tas su palaikais, neužsukant į 
Vilniaus arkikatedrą, buvo 
nuvežtas į Kauną ir pašarvotas 
Prisikėlimo šventovėje. Tun, kaip 
žinoma, dienos metu lankyto
jų buvo mažai- Didysis lietu
vis buvo užmirštas, mūsų vi
suomenei labiau rūpėjo kiti 
dalykai, be to, ji buvo beveik 
neinformuota. 

Perlaidojimo šv. Mišias 
koncelebravo šeši vyskupai ir 
per dvidešimt kunigų. Konce
lebracijai vadovavo Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi
čius, kuris pasakė pamokslą. 
Gaila, perlaidojimo iškilmėse 
nebuvo Vilniaus, Panevėžio ir 
Šiaulių ganytojų. O juk Pre
lato sugrįžimas į tėvynę po ke
lių dešimtmečių ir perlaidoji
mo iškilmės - istorinis įvykis, 
kurį tauta (galbūt) prisimins 
ilgai. 

(Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi NATO pareigūnas 

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adam
kus susitiko su Vilniuje vie
šinčiu NATO generaliniu 
sekretoriumi J aap de Hoop 
Scheffer. Susitikime kalbėta 
apie lapkričio mėnesį ~ygo
j e rengiamą NATO (SAS) 
viršūnių susitikimą. V. Adam
kus pabrėžė būtinumą Ry
goj e pademonstruoti, kad 
SAS pasirengusi ir toliau lai
kytis atvirų durų politikos 
narystės siekiančioms ša
lims. J. Scheffer teigė, jog 
šis viršūnių susitikimas turi 
padrąsinti Gruziją ir Ukrai
ną tęsti bendradarbiavimą 
su ŠAS bei vykdyti numaty
tas reformas. Susitikime taip 
pat buvo kalbėta apie ŠAS ir 
Rusijos bendradarbiavimą 
bei būklę Irake ir Kosovo 
provincijoje. 

Krašto apsaugos minis
terio Juozo Oleko susitikime 
su ŠAS vadovu pastarasis pa
brėžė sėkmingą Lietuvos va
dovaujamos Afganistano Go
ro provincijos atkūrimo gru
pės veiklą, ypač civilinių pro
jektų svarbą. Jis taip pat iš
reiškė viltį, kad Lietuva ras 
galimybę padidinti išlaidas, 
skiriamas gynybai, atsižvelg
dama į iššūkius tarptauti
niam saugumui. Taip pat vy
ko susitikimas su ministeriu 
pirmininku Gediminu Kirki
lu. Gen. sekretorius pažy
mėjo, kad lapkriči9 pabai
goje įvyksiančiame SAS susi
tikime šalia tradicinių kari
nių-politinių sąjungininkų 
klausimų bus kalbama ir 
apie energetinį saugumą. J. 
de Hoop Scheffer Lietuvoje 
lankėsi ketvirtą kartą. 

Susitiko su merais 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus lapkričio 10 d. 
susitikime su Lietuvos savi
valdybių merais pabrėžė bū
tinybę įvertinti, kaip pasta
raisiais metais pakito vietos 
savivalda. Pasikeista nuomo
nėmis apie Lietuvos savival
dą bei aktualias problemas. 
Prezidentas domėjosi, kiek 
savivaldybių savarankišku
mo siekis, kurį 2002 m. skel
bė beveik visos partijos, bu
vo įgyvendintas. 

Jis taip pat kėlė šildymo 
paslaugų klausimą, pabrėž
damas, kad dabartinė šilu
mos kainų būklė ir gresiantis 
tolesnis šilumos brangimas, 
monopoliniam tiekėjui didi
nant dujų kainas, verčia vi
sus vienyti jėgas ir ieškoti 
problemų sprendimo. Lietu
vos vadovas atkreipė dėme
sį, kad būtina efektyviau pa
naudoti Europos sąjungos 
paramą atnaujinant šilumos 
tiekimo linijas bei kūrenimo 
katilus, būtina deramą dė
mesį skirti energijos taupy
mui bei pastatų atnaujinimui. 

Prezidentas Ukrainoje 
Lapkričio 14-16 d.d. Lie

tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus trijų dienų valsty
biniu vizitu lankėsi Ukrai
noje. Kijeve prezidentas su
sitiko su Ukrainos prezi
dentu Viktoru Juščenka. Po
kalbio metu aptarti dvišaliai 

santykiai, bendradarbiavimo 
energetikos srityje klausi
mai, Ukrainos euroatlanti
nio įsijungimo siekiai bei pa
dėtis šioje šalyje. 

Prezidentų taryboje abie
jų šalių ministerijų vadovai 
aptarė dvišalio bendradar
biavimo klausimus ir dalijosi 
idėjomis, kaip aktyviau plė
toti santykius užsienio politi
kos, ūkio, transporto, gyny
bos bei kultūros srityse. Su
sitikime su Ukrainos minis
teriu pirmininku Viktoru Ja
nukovič aptarti energetinio 
bendradarbiavimo klausi
mai. V. Janukovič tvirtino, 
kad uždarius Ignalinos ato
minės elektrinės antrąjį blo
ką, Ukraina galėtų parduoti 
elektros energiją Lietuvai. 

Susitiko diplomatijos 
vadovai 

Lietuvos ir Latvijos už
sienio reikalų ministeriai 
Petras Vaitiekūnas ir Artis 
Pabrik lapkričio 10 d. susiti
ko Vilniuje, rašo ELTA. Bu
vo aptarti dvišalių santykių 
klausimai, bendradarbiavi
mas per sieną, "Rail Baltica" 
ir energetikos projektai re
gione. P. Vaitiekūnas infor
mavo apie Lietuvos nuveiktą 
darbą, vykdant spalio 5 die
ną Liepojoje pasirašyto Lie
tuvos ir Latvijos užsienio rei
kalų ministerių komunikato 
dėl bendradarbiavimo per 
sieną įsipareigojimus. Taip 
pat kalbėta apie galimybę 
skatinti lietuvių ir latvių kal
bų mokymąsi užsienio aukš
tosiose mokyklose. 

Formuoja opoziciją 
Darbo partijos frakcija, 

vadovaujama Kęstučio Dauk
šio, imasi iniciatyvos suburti 
opozicinių frakcijų koaliciją, 
kuri bandytų išsirinkti opozi
cijos vadovą. K. Daukšys jau 
pasitarė su Naujosios sąjun
gos (NS) frakcijos ir frakci
jos "Tvarka ir teisingumas 
(Liberalai demokratai)" at
stovais. Jeigu pavyktų koali
ciją suburti, ji seime turėtų 
44 vietas (iš 141). Seimo sta
tutas numato, kad jeigu opo
zicinė frakcija ar jų koalicija 
turi daugiau kaip pusę ma
žumai priklausančių parla
mentarų, šios frakcijos ar 
koalicijos vadovas tampa 
opozicijos vadovu. 

Praėjusią savaitę tikrąja 
opozicija pasivadinę "dar
biečių", socialliberalų ir libe
raldemokratų atstovai pali
ko seimo posėdžio salę pra
sidėjus visuotiniam posė
džiui, kurio darbotvarkę siū
lė konservatoriai, skelbia 
ELTA. Jų nuomone, seimo 
Tėvynės sąjungos frakcija 
negali vadintis opozicija, nes 
remia mažumos vyriausybę 
ir gavo parlamentines parei
gybes. Tėvynės sąjungos va
dovas seimo vicepirmininkas 
Andrius Kubilius besifor
muojančią grupę pavadino 
"PUP'os" bloku, paimdamas 
NS vadovo A. Paulausko, 
buvusio "darbiečių" vadovo 
V. Uspaskicho ir "Tvarkos ir 
teisingumo" partijos vadovo 
R. Pakso pavardžių pirmą
sias raides. RSJ 
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Paminklas lietuviams 
tremtiniams 

Buvau Vilniuje, norėdamas pasimatyti su Kanados ir 
Jungtinės Karalystės karaliene Elzbieta 11. Pamatyti teko 
tik iš tolo, geriausiai mat}'1i buvo specialiame ekrane ir 
namo parvykus televizijoje. Šiuo vizitu Lietuvai buvo paro
dyta didelė garbė ir pripažinimas. 

Nors karalienės nepriėjau nufotografuoti, tačiau 
nufotografavau neseniai pastatytą paminklą, skirtą lietu
viams tremtiniams Jakutijoje atminti. Jak:utija, tai viena iš 
didžiausių Rusijos sričių, šiaurėje besiribojanti su Laptevų 
jūra, į kurią buvo ištremta daugybė lietuvių. Į čia tikrai 
mirčiai buvo ištremtos 1941 m. birželio 14-22 d.d. pirmo
sios tremties aukos, kurių tik nedidelė dalis išliko. 

Šio paminklo atsiradimo istorija tokia. Lietuvos lapte
viečių tremtinių bendrija, vadovaujama tremtinio dr. Jono 
Markausko, buvo gavusi iš Jakutijos autonominės respubli
kos valdžios leidimą pastatyti sostinėje Jak:utske paminklą 
lietuviams tremtiniams. 

Tučiau pagaminus šį monumentalų paminklą, Rusijos 
valdžia, keršydama už prezidento V. Adamkaus atsisakymą 
2005 m. vykti į Maskvą švęsti karo baigimo 60-mečio, 
neleido jo įvežti į Rusiją, taipgi ir pastatyti. Tuomet buvo 
nutarta jį pastatyti Vilniuje, ir spalio pradžioje jis buvo iš
kilmingai atidengtas Aukų gatvėje, prie Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) 
pastato (buvusieji KGB rūmai). 

Paminkle jakutų, rusų ir anglų kalbomis įrašyta jo 
intencija. Greta padėtas akmuo su informaciniu tekstu 
trimis kalbomis ir jo gamintojų pavardėmis (skulptorius 
Jonas Jagėla, architektas Algis Vyšniūnas). S. Sajauskas 

Kovotojas ir rašytojas 
Vincas Korsakas c192s-2oos) 

V. Korsakas - politinis kalinys, tremtinys, rašytojas-poetas ir prozininkas. 
Savo ryškia asmenybe, gyvenimu ir kūryba jis liudija antrosios sovietinės 
okupacijos nežmoniškumą, Atgimimo džiaugsmą ir nerimą dėl atgautos 

Gyvenimo kelias 
V. Korsakas gimė 1928 m. 

vasario 20 d. Lazdijų apskrity
je, Kapčiamiesčio valsčiuje, Na
vikų kaime, gausioje ūkininkų 
šeimoje. Mokytis pradėjo Pa
veisninkų pradžios mokykloje, 
penktą ir šeštą klases baigė Vei
siejuose, o toliau mokėsi Kap
čiamiesčio progimnazijoje. 
1940 m. rudenį prasidėjo jo ko· 
va su okupantais dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, kuri tęsėsi 
visą gyvenimą. Į klausimą, kas 
jį paskatino pasirinkti tokį ke
lią, yra atsakęs taip: "Gimiau, 
augau ir mokiausi nepriklauso
moje Lietuvoje. Ir perskaitytos 
knygos žadino mintis apie tėvy
nę. Atėjus okupantams, ir py· 
kau, ir verkiau, ir nusprendžiau 
nepasiduoti nei jų šantažui, nei 
vilionėms". 

Žinodamas tokį nusiteiki
mą, Bronius Kelmelis, kuris gy
veno netoli Semoškų kaime ir 
mokėsi Leipalingio gimnazijo
je, pasiūlė įsitraukti į pogrindi
nę veiklą. Vincas sutiko ir dar į 
tą veiklą įtraukė du patikimus 
savo draugus: Antaną Lukoše
vičių ir Petrą Soraką. Bronius 
parveždavo atsišaukimų, o Vin
cas su draugais juos platindavo. 
Jų priklijuodavo net prie tų na
mų, kur gyveno rusų karininkai. 

Tokią jų veiklą nutraukė 
karas. Atgaivinta ji buvo 1944 
m., prasidėjus antrajai sovieti
nei okupacijai. Vincas ir kiti 
moksleiviai platino atsišauki
mus, palaikė ryšius su "Dai· 
navos" apygardos partizanų 
Šarūno rinktine. 1945 m. vasa
rą buvo suimtas ir uždarytas 
Saugumo rūsyje Veisiejuose. 
Per tardymus buvo žiauriai mu
šamas. Turdymai ir kankinimai 
tęsėsi Lazdijuose. Tukia patir
tis, matomos okupantų pikta
darybės (sodybų deginimas, ne
kaltų žmonių žudymas, lavonų 
išniekinimas, mokslo draugų ir 
mokytojų suėmimai) dar labiau 
sustiprino minėtą jaunuolio pa
siryžimą. 

1950 m. baigusį dešimtą 
klasę pašaukė į sovietinę armi
ją. Tarnavo Ukrainoje, Slavutos 
miestelyje. 1951 m. lapkričio 1 
d. Priekarpatės karinės kontr
žvalgybos buvo suimtas. Mat 
Lietuvoje buvo susektas parti
zanų Šarūno rinktinės štabas, o 
jame rasta Vmco Korsako anti
tarybinės kūrybos. Buvo jos ras
ta ir pas patį autorių. Ypač tar
dytojus papiktino eilėraštis, 
smerkiantis Staliną. Thbunolas 
uždarame posėdyje nuteisė 25 
metams. Po neilgų įkalinimų 
Lvove, Kijeve, Leningrade atsi
dūrė Vorkutoje - griežto reži
mo lageryje. Tu.po numeriu 
"1111 952". Pirmiausia pateko 
į darbą medžių sandėlyje. Atsi
minimuose rašo: "Reikėjo ri
tinti, pjaustyti įvairių dydžių 
rąstus šachtų atramoms". Buvo 
sužeistas: iš šachtos paleistas 
vagonėlis sužeidė koją. Atsidū
rė ligoninėje, vos netapo invali
du. Iš ligoninės dar ne visai pa
sveikęs buvo išsiųstas į statybi-

nepriklausomybės likimo 

ninkų brigadą. Po Stalino mir
ties sąlygos pagerėjo, bet "at
sirado nenumatyta blogybė": 
buvo sužadintas laisvės troš· 
kimas, padidėjo įtampa, kurios 
kai kas neišlaikė. Dažnai dis
kutuodavo su savo draugu lat
viu Mitravecu, kuris įrodinėda
vo, kad gyvenimas nieko never
tas. V. Korsakui ištverti padėjo 
jo optimizmas, geri santykiai su 
kaliniais, iš artimųjų bei drau
gų gaunami laiškai ir siuntiniai 
Ypač kūryba: "Pačiomis sun
kiausiomis sąlygomis buvau su
kūręs daug eilių. Jas kūriau min
tyse, kraudamas į vagonetes rąs
tus, kasdamas žemę, prieš už
migdamas naktį. Užrašinėdavau 
ant cemento maišelių.„" 

Už streiko organizavimą, 
nepaklusnumą 1955 m. rudenį 
per Kirovą, Gorkį atvežė į Vla
dimiro kalėjimą. Sąlygos čia ge
resnės negu Vork:utoje: "Reži
mo sąlygos buvo pakenčiamos. 
Knygų buvo įvairiausiom kal
bom. Leido įsigyti popieriaus, 
plunksną, rašalo". Cia V. Kor
sakas nemažai sukūrė. 1956 m. 
rudenį į kalėjimą atvyko komi
sija, kuri peržiūrėjo kalinių by
las. V. Korsak:ui bausmė buvo 
sumažinta 20 metų. Po mėne
sio jis paliko kalėjimą ir grįžo į 
Lietuvą. 

Vadinamojoje laisvėje išgy
veno neilgai, vos penkis mėne
sius. Kovos neatsisakė. Grupė, 
kuriai priklausė ir V. Korsakas, 
pastatė pogrindinę radijo stotį, 
kuri prabilo į okupuotą Lie
tuvą. Stotis buvo susekta. V. 
Korsakas buvo suimtas, nuteis
tas penkeriems metams už eilė
raštį, parašytą Vladimiro kalė
jime. 

Penkeri metai Mordovijos 
lageriuose. Apie šį V. Korsako 
gyvenimo laikotarpį Edvardas 
Burokas rašo: "LLKS veikla. 
Pieštomis raidėmis spausdina
mas pogrindinis laikraštėlis 
Laisva Lietuva. Su Petru Pau
laičiu (iškalėjusiu apie 40 me
tų) ir kitais kūrė programas 
Lietuvai laisvinti, rimuoja pat
riotines eiles". 

1962 m. vėl Lietuvoje. Ban
do įsitvirtinti kitokiame gyveni
me po dešimties nelaisvės me
tų. Baigęs technikos mokyklą, 
pradėjo dirbti kino mechaniku 
Silalėje, "Aušros" kino teatre. 
1964 m. sukūrė šeimą. Jo žmo
na Algimanta Korsakienė 
(Sprindžiūnaitė) buvo kilusi iš 
Lukšių (Šakių raj.). This pačiais 
metais šeima čia ir apsigyveno. 
Apsigyveno visam likusiam gy
venimui. Iš pradžių dirbo prie 
kelių tiesimo, paskui įsidarbino 
pardavėju ūkinių prekių par
duotuvėj e Šakiuose. Tučiau 
Saugumas jo nebuvo pamiršęs. 
Atsiminimuose rašo: "Vos tris 
mėnesius padirbus, atėję Šakių 
Saugumo darbuotojai ultimaty
viai pareiškė: "Tu esi recidyvis
tas ir tau tinka tik griovius kas
ti, o ne parduotuvėje dirbti". 
Parduotuvę buvo priverstas pa
likti. Šiek tiek padirbėjęs Kriū
kų baldų fabrike dažytoju, su
sirado pastovų darbą Šakių ra
jono draudimo inspekcijoje. 
Inspektoriumi išdirbo devynioli
ka metų, kol išėjo į pensiją. 

Visą laiką buvo Saugumo 
sekamas. Informatoriais buvo 
užverbuoti ir kai kurie lukšie
čiai, kurie, apsimetę šeimos 
draugais, stengdavosi kuo daž
niau lankytis, pamatyti, kas lan
kosi, išgirsti, kas kalbama. Kar· 
tais būdavo reikalaujama at
vykti į Šakių Saugumą. Buvo 
siūloma parašyti "atgailą". V. 
Korsakas tvirtai atsisakė. 

Tokiomis sąlygomis inten
syviai kūrė. Ne tik kūrė, bet ir 
bendradarbiavo pogrindiniuo
se leidiniuose ~lpas, Aukuras 
pasirašinėdamas V. Klajūno, V. 
Bitės slapyvardžiais. 

Su dideliu džiaugsmu ir en
tuziazmu įsijungė į Sąjūdžio, 
Atgimimo darbus. Savo kūrybą 
skaitė BlaiyXbės sąjūdžio rengi
niuose. A. Caplikas keletui V. 
Korsako eilėraščių sukūrė mu
ziką. Dalyvavo Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos at· 
kūrimo darbe. Jo namuose 
Lukšiuose įvyko tos partijos Ša
kių skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Nepriklausomoje Lie
tuvoje dalyvavo ir kitų organi
zacijų (LPKTB, LLKS, Lietu
~os kaimo rašytojų sąjungos, 
Sakių literatų klubo "Lygwp.ų 
šaltinis") veikloje. 1997 m. Ša
kių rajono savivaldybė jam 
skyrė "Aitvaro" nominaciją. Jis 
išrinktas ir tų metų rajono lite
ratu. 2002 m. Lukšių seniūnijos 
taip patvbuvo pagerbtas nomi
nacija "Zmogusyradidis".1998 
m. LKRS apdovanotas diplomu 
ir vardine juosta. 

Asmenybė 

V. Korsakas buvo kovoto
jas ir poetas. Šios dvi ypatybės 
gražiai derinosi ir viena kitą 
papildė. Kūryba jam buvo ir 
kovos priemonė, o kova buvo 
kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Ta 
kūryba buvo ne trumpalaikis 
nusiteikimas, jaunystės jėgų 
blykstelėjimas, o viso gyvenimo 
ištikima palydovė. Jau progim
nazijoje jis buvo žinomas litera
tas, kurio scenos vaizdelius sta
tė moksleiviai saviveiklininkai. 
Kūrė jis ir tarnaudamas armijo
je, ir visose tremties, įkalinimo 
vietose, ir grįžęs į Lietuvą. Ne
mažai jo kūrybos žuvo. Vorku
toje sukurtus eilėraščius slėpė 
vienoje šachtoje, bet kai norėjo 
juos pasiimti, jau nerado. Kitą 
dalį atidavė į laisvę išeinančiam 
draugui. Draugas greitai Vor
kutoje mirė, o kūrybos likimas 
neaiškus. Bet jis nenuleido 
rankų ir kūrė toliau. 

Nelengva buvo ir okupuo· 
toje Lietuvoje. Kūrybą reikėjo 
slėpti. V. Korsakas dėkingas sa
vo seseriai, bibliotekininkei 
Gabrinei Miliūtei ir visiems, 
kas padėjo tą kūrybą išsaugoti. 
Ypač savo žmonai: "Aš kito ke
lio neturėjau kaip kurti ir slėp· 
ti. Tuip abu su žmonele ir var
gome, nes Saugumas lipo ant 
kulnų. Visur slėpėme: malkų 
rietuvėse, ant aukšto po spa
liais, bičių aviliuose, po sienų 
apmušalais ir kitur. Aš džiau
giausi jos kantrybe ir sumanu
mu patarti, padėti. Už tai aš 
esu be galo dėkingas, kad ji vi
sais sunkiais momentais suge
bėjo būti šalia manęs". 



Naujas politinis sezonas prasideda rudenį 
VENANTAS GRICIŪNAS 

Nors už lango jau ruduo ir saulės spindu
liais bei jų šiluma tenka mėgautis vis rečiau, 
tačiau politinė aplinka kaista ir darosi vis kait
resnė. Po vasaros teikiamų malonumų ir gero 
poilsio visi sugrįžta pailsėję, su naujomis idėjo
mis, naujomis jėgomis ir tęsia prieš atostogas 
pradėtus darbus, kimba į naujus. Ruduo -
naujo politinio sezono pradžia. 

Naujasis politinis sezonas Lietuvoje žada 
būti tikrai intensyvus. Prieš pat atostogas įvy
kęs politinių jėgų persiskirstymas bei politi
niai skandalai smarkiai įsiūbavo Lietuvos po
litinį mechanizmą. Nors ir pavykus socialde
mokratams išlaikyti valdžią, patvirtinta naujo
ji Gedimino Kirkilo mažumos vyriausybė ne
galės lengviau atsikvėpti. 

Lietuvos, kaip Europos sąjungovs narės, 
siekiai įsivesti eurą, prisijungti prie Sengeno 
erdvės, vidaus korupcijos skandalai, išlaikys 
įtampą ir sukels intrigas Lietuvos politiniame 
elite. Asmeniniai politiniai oponentai bei 
opozicija neleis atsikvėpti, akylai seks kiekvie
ną valdžios žingsnį ir lauks bent menkiausios 
klaidos, kuri gali įnešti naujos sumaišties į 
Lietuvos politinę padangę. 

Artėjant rinkimams į savivaldybes, santy
kių aiškinimosi ir politinių oponentų "juodini
mo" tikrai neišvengs. Rinkiminių pažadų dali
nimas ir viešas aiškinimasis, kuris politikas yra 
geresnis, neleis atsipalaiduoti nė vienam poli
tikui bei partijai. 

Kokia nauda paprastam Lietuvos piliečiui 
iš politinių intrigų? - Begalinių komisijų su
darymas tirti įvairiems "svarbiems" įvykiams 
ir situacijoms seime atitraukia politikus nuo 
jų tiesioginių pareigų. Dažnai politikai įsivėlę 
į tokius žaidimus, pamiršta savo tiesiogines 
pareigas, kurias mes, Lietuvos piliečiai, sutei
kiame jiems, juos išrinkdami atstovauti mūsų 
interesams. Begaliniai aiškinimaisi, kuris yra 
teisesnis, dažnai stabdo svarbių ir reikalingų 
įstatymų ar jų pataisų priėmimą. Skubotas ne-

kokybiškų įstatymų priėmimas dažnai pateisi
namas, prisidengiant Europos sąjunga, esą 
Europos sąjunga to reikalauja. Tačiau, ar tik
rai Europos sąjunga reikalauja nekokybiškų ir 
skubotų sprendimų? Galima pritarti, kad žvel
giant į geresnę ateitį, kartais reikia priimti da
barčiai nepopuliarius visuomenėje sprendi
mus, tačiau jie turi būti priimami kokybiškai ir 
gerai apgalvotai. Deja, čia vėl atsiduriame už
burtame rate: nekokybiški, skuboti sprendi
mai dažnai atsiduria korupcinių skandalų 
centre ir politikai vėl pradeda spėlioti, kas dėl 
to kaltas, nesistengiant ištaisyti padarytų 
klaidų. Noras atsirasti politinės valdžios olim
pe, verčia politikus klysti. Atsiranda intriga. 
Tada klaida veja klaidą, ginčas veja ginčą; 
įtampa politikoje išlieka. 

Reikia pastebėti, kad pasaulio politinėje 
arenoje taip pat bus gausu visokiausių politi
nių įvykių. Vasarą prasidėjęs Libano ir Izraelio 
konfliktas, atrodo, jau nurimo, tačiau abejoti
na, ar jis bus greitai pamirštas. Įsiplieskęs 
naujas konfliktas tarp Gruzijos ir Rusijos dar 
negreit atneš taiką ir ramybę į Pietų Kaukazą, 
tuo pačiu padalindamas Europos bei pasaulio 
politikus į dvi stovyklas. Reikia atkreipti dėme
sį į tai, kad išliks aktyvios diskusijos ir dėl Ira
ko bei Irano. Pastarojo, kartais net atvirai, de
monstruojamas noras įsigyti branduolinį gink
lą bei Irano prezidento pareiškimai Izraelio 
atžvilgiu, išlaikys įtampą regione. O ir Azijoje 
nematyti ramaus politinio sezono. Vis dar be
~itęsiantis karas prieš terorizmą Afganistane, 
Siaurės Korėjos branduolinio ginklo išbandy
mas, ilgam prikaustys pasaulio dėmesį prie 
šios pasaulio srities. v 

Nors artėjančios Sv. Kalėdos ir Naujieji 
metai turėtų būti susitaikymo ir paliaubų me
tas, mažai tikėtina, kad nutils visi šūviai pa
saulyje, o politiniai oponentai nustos "juo
dinti" vieni kitus. Naujasis politinis sezonas 
nežada būti ramus nei Lietuvoje, nei pasauly
je - netrūks nei politinės įtampos, nei naujų 
politinių intrigų. 

Su kryžiumi ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ten buvo pati įdomiausia 
ir romantiškiausia nakvynė. 
Pačiu kraštutiniausiu atveju, 
jei nebūdavo kur pasidėti, tek
davo apsistoti viešbučiuose 
(sakysime, paskutinėmis die
nomis Tiberiadoje ). Kai para
pijos būdavo toli nuo viena 
kitos arba negaudavome val
gyti, pasimaitindavome iš sa
vųjų maisto atsargų, kurias 
kartu su miegmaišiais ir kita 
manta mums vežiodavo auto
busas, ne kartą gedęs, ne sykį 
dėl neapdairumo ir nepatyri
mo apgadintas, bet sėkmingai 
pataisytas ir ištikimai tarnavęs 
iki pačios kelionės pabaigos. 
Už šią transporto priemonę 
ir daug ką kitą esame dėkingi 

Aloyzui ir Aurimui Domar
kams, vienos UAB vadovams, 
daugeliui kitų mūsų rėmėjų, 
Marijos radijo klausytojų ir 
daugybei užsienio geradarių, 
kunigų, mūsų bičiulių. Mums 
dar ir šiandien menasi įsR,ū
dingos šv. Mišios Romoje Sv. 
Petro bazilikos požemiuose, 
lietuvių koplyčioje kartu su 
mūsų trimis ambasadoriais ir 
kitais svečiais. 

kartu su mumis šv. Miesto gat
vėmis. Aplankę Jeruzalę, Ta
boro kalną, Kaną, Tabghą, 
Betliejų, Tiberiadą, Karmelį, 
Nazaretą, Ein Karim, Kafar
naumą, Jordaną, laimingai 
lėktuvu spalio 27 d. pasiekė
me Varšuvą. Iš ten autobusu 
grįžome Lietuvon. 

Reikia stebėtis, kaip mal
dininkai galėjo pusę metų nuo 
ryto iki vakaro giedoti gies
mes, kalbėti Ro~inį, mąstyti. 
Visą pusmetį. Siems lietu
viams maldininkams aukojau 
šv. Mišias, sakiau pamokslus, 
klausiau išpažinčių. Dėkoju 
visiems už maldas, už gerumą. 
Džiaugiuosi ištverme, jų va
dovų - Danutės ir Gintaro -
nuoširdumu, kantrybe, suge
bėjimu, didžiuliu jų darbu. 
Teatlygina visiems Dangus. 
Dieve, padėk. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Šv. Žemėje tikėjomės 
daugiau pakeliauti su kryžiu
mi, bet mums neleido, todėl 
daug kur jį nešėme per miškus 
ir žvyrduobes, saulės kepina
mus vynuogynus, kalnus ir sli
džius takus. Nešėme siauro
mis Jeruzalės gatvėmis, kai 
Kryžiaus keliui įdomiai vado
vavo Panevėžio vysk. Jonas 
Kauneckas su visa grupe, at
keliavusia iš Egipto. Jie ėjo 

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet 2eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

Jei. Joronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Atšilimo pavojai 
Kanados vandens atsar

gos ateityje gali mažėti, įspė
ja "World Wildlife Fund Ca
nada". Tačiau klimato atšili
mas gresia ir šiam gamtos 
turtui. Jeigu temperatūra 
tarp 2026-2060 metų pakils 
2 laipsniais dėl išgaruojančio 
vandens ir mažesnio lietaus 
kiekio, nuseks upių ir ežerų 
lygis. Tai labai svarbu Alber
tos naftos pramonei, nes 
naftingam smėliui plauti rei
kia daug vandens. Todėl pro
vincija, prieš plėsdama naf
tos gavybą iš smėlio, turi su
sirūpinti vandens išteklių iš
saugojimu. Spėjama, kad Di
džiuosiuose ežeruose van
duo per minimą laikotarpį 
nuslūgs 1.2 metro. Ontario 
elektros jėgainėms, kurioms 
reikalingas vanduo, tai su
mažintų gavybą 17%. Per 
paskutinius kelerius sausrin
gus metus vandens lygis su
mažėjo 0.1-0.5 m. Tačiau ir 
tai jau kelia susirūpinimą po
ilsiaviečių savininkams, elekt
ros gamintojams, laivybai. 

Kanados statistikos tar
nyba praneša apie didėjan
čius nusikaltimų skaičius. 
'frečius metus iš eilės pagau
sėjo nusikaltimų su šauna
maisiais ginklais. Jie sudaro 
daugiau kaip trečdalį visų 
įvykių. Daugelis nusikaltimų 
yra susiję su narkotikų pre
keiviais ir įvairių gatvių gau
jų tarpusavio kova. Dažniau
siai naudojami šautuvai, 
skirtingai nei JAV. Pagausėjo 
žmogžudysčių skaičius, ypač 
Toronte ir Edmontone, bei 
smurto šeimose. Tačiau tas 
pats informacijos šaltinis nu
rodo, kad vis tiek bendras 
nusikaltimų skaičius yra 
daug mažesnis nei praeityje. 

Kanada kasmetinėje 
Jungtinių Tautų organizaci
jos apklausoje, vertinant 
žmogaus socialinės raidos 
pasiekimus, užima 6-ąją vie
tą. Apklausoje vertinama 
170 šalių pagal sveikatos ap
saugos, socialinių garantijų, 
gyvenimo trukmės, išsilavini
mo galimybių ir kt. rogiklius. 
Pagal juos pirmauja Siaurės 
Europos šalys: pirmoji -
Norvegija, Islandija - 2-oje 
vietoje. Paskutinės - Afrikos 
šalys Sierra Leone, Nigerija. 
Lietuva- 41-oje vietoje. 

Halifakse, NS, susirinkę 
įvairių šalių atstovai aptarė, 
kaip padėti besivystančioms 
pasaulio šalims kovoti su 
skurdu, gerinti jų pragyve
nimą. Mažoji bankininkystė 
(microcredit banks) sulaukė 
tarptautinio dėmesio, kai jos 
pradininkas egiptietis Muh
hamad Yunus ir jo vadovau
jamas Grameen bankas 
Bangladeše buvo įvertintas 
2006 m. Nobelio taikos pre
mija. Jo patirtis parodė, kad 
nedidelės paskolos jokių ga
rantijų neturintiems žmo
nėms padeda žengti pirmuo
sius žingsnius iš skurdo. Ka
nados vyriausybė paskelbė, 
kad ji skirianti 40 mln. be§i
vystančių pasaulio šalių - Sri 
Lankos, Afganistano, Benin 
bei Nikaragvos panašiems 

projektams. 
Dr. Margaret Chan, tu

rinti Kanados pilietybę ir ga
vusi išsilavi
nimą Wes
tern univer
sitete (Onta
rio Londo
ne), išrinkta 
Pasaulinės 
sveikatos ap
saugos organizacijos vadove. 
Naujoji vadovė yra gavusi 
medicinos ir namų ekono
mikos diplomus Western 
universitete. Ilgus metus ji 
dirbo Hong Konge, pasižy
mėjo įveikiant SARS epige
miją. Vėliau persikėlė į Ze
nevą ir dirbo Pasaulinėje 
~veikatos organizacijoje. 
Sios organizacijos istorijoje 
dr. M. Chan - antra moteris, 
išrinkta šioms pareigoms. 

Ontario provincijos sa
vivaldybių rinkimai įvyko 
lapkričio 13 d. Didžiausio 
Kanados miesto Toronto 
meru antrajam terminui iš
rinktas David Miller. Missis
sauga miesto gyventojai vie
ningai balsavo už ilgametę 
miesto vadovę 85-erių metų 
Hazel McCallion. Tai ilgiau
siai (10 terminų) savo poste 
išbuvusi miesto vadovė. 

Beaverbrook meno gale
rija Fredericton, NB, gali 
prarasti savo vertingiausius 
rodinius. Lord Beaverbrook, 
pamilęs šią Atlanto pakran
tės vietovę ir jos žmones, 
1959 m. pastatė muziejų ir 
padovanojo paveikslų rinki
nį. Muziejus tapo vietos įžy
mybe ir trauka turistams. 
Tūkstančiai lankytojų galėjo 
gėrėtis Salvadore Dali, Gains
borough, Botticeli, Kriegoff, 
Turner paveikslais. Dovano
tame rinkinyje apie 200 ver
tingų dailės kūrinių. Tačiau 
dabar vyksta teismai tarp 
muziejaus ir Lord Beaverbrook 
paveldėtojų, gyvenanšių Lon
done (D. Britanija). Sie nori 
atsiimti didžiąją dalį pačių 
vertingiausių paveikslų. 
Lord Beaverbrook sūnus 
tvirtina, kad tėvas tik laiki
nai paskolinęs paveikslus ga
lerijai. Koks bus teismo 
sprendimas, neaišku. Bet da
bar Beaverbrook meno ga
lerijoje pagausėjo lankytojų, 
dar norinčių pamatyti šiuos 
vertingus meno kūrinius. 

Kanados vyriausybės 
pareigūnai siūlo šiuo metu 
atidėti keliones į Meksiką -
labai populiarią turistinę 
vietovę. Turizmo organizato
riai laikinai sustabdė lėktuvų 
skrydžius į Acapulco ir Oa
xaca miestus, negalėdami 
užtikrinti poilsiautojų sau
gumo. Nuo liepos mėnesį vy
kusių prezidentinių rinkimų 
Meksikoje neramu -vyksta 
pavojingos riaušės tarp lai
mėjusios ir opozicinių par
tijų bei anarchistų. Neseniai 
netikėtas sprogimas sugrio
vė "Scotiabank" įstaigą Me
xico mieste. Antrojoje banko 
įstaigoje policininkai pašali
no savadarbę bombą, jai ne
suspėjus sprogti. Sprogdini
mo motyvai neaiškūs. S.K. 
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<® AtllSU TEVYl\JfJE 
PRASTOS PREKĖS 
Lietuvai įstojus į Euro

pos sąjungą, šalyje daugėja 
kiniškų prekių. Kinų kon
kurenciją ypač jaučia teks
tilės gamintojai - šiai pro
dukcijai pagaminti reikalin
gas rankų darbas, o Kinijoje 
darbo jėga yra pigesnė nei 
Lietuvoje, praneša DELFI. 
Valstybinės ne maisto pro
duktų inspekcijos Klaipėdos 
skyriaus vedėjos R. Bučins
kienės teigimu, dėl prastos 
kokybės kiniškų prekių su
laukiama daugybės skundų. 
Patikrinimų metu randama 
reikalavimų neatitinkančių 
prekių. Kinijos ambasada 
net prašė sudaryti įmonių, 
gaminančių nekokybiškus 
produktus, sąrašą. Į jį daž
niausiai patenka elektro
technikos gaminiai ir žais
lai. Dėl prastų kištukinių 
lizdų, plaukų džiovintuvų, 
šviestuvų, garso kolonėlių 
gyventojams grėsė elektros 
smūgiai. 

NAUJAS VANDENS 
PARKAS 

Kitų metų pradžioje 
Vilniuje atsidarysiantis van
dens parkas vadinsis "Vi
chy" vandens parku. Dėl tei
sės 10 metų vandens parko 
pavadinime naudoti savo 
gaminamo geriamojo van
d~ns vardą susitarė UAB 
"Svyturys-Utenos alus" ir 
vandens parką plėtojanti 
UAB "Rubicon aqua". Per 
metus parke planuojama su
laukti apie 400,000 lanky
tojų. Bus pramogų visai šei
mai: veiks Olandijos bend
rovės "Van Egdom" sumon
tuoti Baltijos šalyse rodiniai, 
didžiausia Baltijos šalių van
dens parkuose vaikų žaidi
mų aikštelė; panaudojant 
didelį pripažinimą laimėju
sias škotiškas technologijas, 
bus įrengtas bangų basei
nas, veiks pirtys, įvairūs ba
rai. Kas dvejus metus lanky
tojams planuojama pasiūlyti 
naujų pramogų. Vienu metu 
parke galės pramogauti iki 
1,500 žmonių, iš kurių apie 
trečdalį turėtų sudaryti tu
ristai. Vandens parkas - vie
nas iš planuojamo Vilniaus 
pramogų parko projektų. 

TRŪKSTA DARBININKŲ 
Didžiausia Lietuvoje kva

lifikuotos darbo jėgos pa
klausa per devynis šių metų 
mėnesius - Vilniaus ap
skrityje, kur per šį laiką įre
gistruota 23,600 laisvų dar
bo vietų - 28% visų darbo 
pasiūlymų šalyje. Mažiau
siai kvalifikuotos darbo jė
gos reikėjo 2,000 laisvų dar
bo vietų - 3 % visų šalies 
darbo pasiūlymų - įregistra
vusiai Tauragės apskričiai, 
pranešė Lietuvos darbo 
birža. Paklausiausi specialis
tai per tris šių metų ketvir
čius Lietuvoje buvo parda
vimo vadybininkai, buhalte
riai, administracijos sekre
toriai, verslo paslaugų vady
bininkai, produktų gamybos 
ir paslaugų padalinių vado
vai, bendrojo ugdymo mo
kytoj ai, projektų ir darbų 

vadovai, draudimo agentai, 
inžinieriai. Darbininkų la
biausiai reikėjo dirbti par
duotuvių pardavėjais ir pre
kių demonstruotojais, sun
kiasvorių sunkvežimių ir 
krovinių transporto prie
monių vairuotojais, virėjais, 
statybininkais, dailidėmis ir 
staliais, dažytojais. Taip pat 
paklausios darbininkų, siu
vėjų, suvirintojų, mūrinin
kų, padavėjų ir bufetininkų, 
lengvųjų automobilių, taksi 
ir furgonų vairuotojų profe
sijos. Darbo jėgos paklausa 
šiemet išaugo tiek paslaugų, 
tiek pramonės įmonėse ir 
buvo 4-6% didesnė negu tuo 
pat metu pernai. Laisvų dar
bo vietų žemės ūkyje per 
metus sumažėjo maždaug 
23%. Spalio 1 dieną teritori
nėse darbo biržose šalyje 
buvo 69 ,300 registruotų be
darbių - 19% mažiau negu 
tuo pačiu metu pernai. 

MIŠKO NEGRĄŽINS 
Prieš mėnesį Lietuvos 

seimas priėmė Piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pataisas, kurios lei
džia šalies gyventojams na
tūra susigrąžinti miško par
kus - poilsiui skirtus vertin
giausius ir gražiausius Lie
tuvos miškus. Tokiam seimo 
sprendimui nepritarė prezi
dentas Valdas Adamkus. Pa
sak jo, tai pažeistų konstitu
cinius teisės į nuosavybės 
susigrąžinimą principus. 
Pretendentai, norintys at
gauti miškus, teigė, kad pre
zidento veto pažeidžia kons
titucines Lietuvos piliečių 
teises. Lapkričio 14 d. sei
mas po svarstymo pritarė 
prezidento veto, draudžian
čiam grąžinti nuosavybę 
miško parkuose. Svarstant 
prezidento veto, nuomonės 
susikirto, skirtingas išvadas 
pateikė ir keturi parlamenti
niai komitetai. Kaimo rei
kalų ir Valstybės valdymo 
komitetai siūlė veto atmesti, 
o Aplinkos apsaugos ir Švie
timo - pritarti Prezidento 
nuomonei ir miško parkų 
negrąžinti. 

PAGALBOS PROJEKTAS 
BNS žiniomis, Lietuva 

pirmą kartą finansuoja vys
tomojo bendradarbiavimo 
projektą Afrikos žemyne. 
Projektas įgyvendinamas at
sižvelgiant į Jungtinių Tautų 
Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus ir tarptautinius įsi
pareigojimus teikti paramą 
skurdžiausioms pasaulio ša
lims. 2006 m. Mauritanijoje 
atsilankius Lietuvos delega
cijai, pasiūlyta teikti paramą 
sveikatos apsaugos ir oke
anologijos srityse. Maurita
nijos teritoriniuose vande
nyse nuolat žvejoja daugiau 
kaip dešimt žvejybinių trale
rių su Lietuvos vėliava, juo
se dirba keli šimtai Lietuvos 
piliečių, o apie 40 lietuvių 
dirba N oudibou uosto laivų 
remonto įmonėje. Maurita
nijoje numatoma įsteigti Lle
tuvos garbės konsulo vado
vaujamą konsulatą. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ii-----
ULKS ŽINIOS 

A.a. Ados Arūnienės atmi
nimui pagerbti, Užsienio lietu
vių katalikų sielovados (ULKS) 
fondui aukojo: $100 -J.E. Čup
linskai, J. Walker; $50 - Z.D. 
Augaitis, O. Juodikienė, B. Au
gaitis ir G. Molloy, N.A. Ston
kai (B.C.); $30 - R. Simon-Ba
čiauskienė, M. Tamulaitienė; 
$25 - N.A. Baneliai; $20 - dr. 
B.Č. Joniai, G.R. Kalendros, 
G.E. Kuchalskiai, A.K. Ratavi
čiai, V. Siminkevičienė. 

Visiems už aukas dėkoja 
prel. E. Putrimo sielovados dar
bams "ULKS patariamasis ko
mitetas". RR 

Hamilton, ON 
A.a. JONO POVILAUSKO 

atminimui pagerbti, reikšdami 
užuojautą jo žmonai Teresei ir 
jos šeimai, Irena ir Petras Zubai 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
$20. 

A.a. KOSTO MEŠKAUS
KO atminimui pagerbti, reikš
dami užuojautą dukrai Aldonai 
Stanaitienei ir jos šeimai, Ka
nados lietuvių fondui aukojo: 
$20 ~ l.P. Zubai, A. P. Armonai, 
Z. Cečkauskas, J. Krištolaitis, 
A. Didžbalienė; $10 - H. Kairie
nė. J.K. 

A.a. KOSTO MEŠKAUSKO 
atminimui Vaikų dienos cent
rams (VDC) Lietuvoje aukojo: 
$100 - L. Graboshas; $50 - J. 
Graboshas, E. Apanavičius, N.Z. 
Dabrowski; $40 - l.P. Cipariai, 
V.M. Kazlauskai; $30 - V. Verbic
kienė; $25 - Z.J. Rickai; $20 -A. 
Sakalaitė, K. Blekaitienė, L.M. 
Paškai, A.J. Gedriai, dr. K. Za
non, L. Kriaučiūnas. 

Nuoširdžiai užjaučiame mi
rusiojo artimuosius ir dėkojame 
visiems gausiai aukojusiems Vai
kų dienos centrams Lietuvoje -

VDC komitetas 

LAPKRIČIO 26, sekma
dienį, po antrų Mišių kviečia
me pažiūrėti Jaunimo centre 
lietuvišką filmą Dievų miškas, 
sukurtą pagal rašytojo Balio 
Sruogos to paties pavadinimo 
tomaną. Jame pasakojama apie 
Stuthofo koncentracijos stovyk
los baisumus. Įkalintas vokiečių 
koncentracijos stovykloje, auto
rius tampa mirti pasmerktujų 
žmonių dramos dalimi. Atsiri
boti nuo žiaurios realybės jam 
padeda ironija. Grįžęs iš konc
lagerio jis parašė prisiminimų 
knygą, tačiau šis kūrinys buvo 
nepriimtinas sovietų valdžiai. 
Jis vertinamas kaip vienas origi
naliausių veikalų apie koncla
gerius. Tai savotiška tragiko
medija. KLB Hamiltono 

apylinkės valdyba 

P~ENUMERATORIŲ 
DEMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 

kuri yra pažymėta ant laik
raščio lipduko su jūsų adre
su. Nelaukite priminimo lai
ku ją atnaujinkite. Tuo su
taupysite administracijos lai
ką ir pašto išlaidas. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininka s Jurg is Kulie šius 

~veikiname 
GERBIAMĄ PRELATĄ 

JONĄ STAŠKEVIČIŲ, 
švenčiantį garbingą 70-jį gimtadienį! 

Linkime geriausios sveikatos ir Visagalio 
palaimos sielovados darbe, kad niekad neišsektų 

pasiaukojimo, darbingumo ir vilties šaltinis. 

ILGIAUSIŲ JUMS METŲ, 
DIRBANT DIEVO, 

TAUTOS IR ŽMOGAUS GEROVEI! 

KLB Londono apylinkė 

Pagerbta veikėja 
Ukrainiečių senelių prie

glaudoj e spalio 1 d. susirinko 
15 giminių, artimųjų ir KLKM 
dr-jos Montrealio skyriaus at
stovių pasveikinti Moniką Ga
putytę 100 metų sukakties 
proga. Drauge su prieglaudos 
gyventojais svečiai pavalgė 
pietus ir buvo pavaišinti gimi
naičių parūpintu "napoleono" 
tortu. Įnamiams pasitraukus, 
giminaitis-brolvaikis Andrius 
Gaputis pristatė gautus svei
kinimus: karalienės Elzbietos 
11, generalinės gubernatorės 
Michaele J ean, Montrealio 
kardinolo J ean Claude Tur
cotte, Lietuvos ambasadorės 
Sigutės J akštonytės, Lietuvos 
garbės konsulo Montrealyje 
dr. V.A. Pavilanio, prel. E. 
Putrimo, KLB Montrealio 
apylinkės pirm. A. Staškevi
čiaus, Toronto Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo bei gimi
nių ir draugų. 

Sveikino ir gėlių puokštę 
įteikė ilgametei savo dr-jos 
narei KLKM atstovės. Dar 
gauta gėlių iš Montrealio lie
tuvių kredito unijos LITAS, 
prieglaudos tarnautojų ir gi
minių. Pusbroliai iš Toronto -

Edmonton, AB 
KLB Edmontono apylinkė 

ruošiasi ateinančių Ų,Ietų pava
sarį išleisti M.K. Ciurlionio 
simfoninių kūrinių Miške ir Jū
ra įrašus. Edmontono lietuviai 
gavo paramą iš Albertos val
džios trims ~ultūrinio paveldo 
projektams. Ciurlionio muzikos 
įrašai bus atlikti jaunų Albertos 
muzikantų, Albertos universi
teto ir Edmontono jaunimo 
orkestrų narių. Projektui vado-

M. Gaputytę sveikina KLKM 
dr-jos Montrealio skyriaus 
valdybos narės: J. Adamonie
nė, D. Staškevičienė, L. 
Dainienė ir G. Kudžmienė 

Ntr. A. Gapučio 

Juozas Morkūnas ir Zuzana 
Stravinskienė įteikė iš Lietu
vos atvežtą juostą su įaustu 
100 m. sukakties sveikinimu. 
Šventė baigta besivaišinant J. 
Adamonienės iškeptu riešu
tiniu tortu ir grybukais. Šiuo 
metu sukaktuvininkės sveika
tos būklė yra pablogėjusi, ir ji 
paguldyta ligoninėje. A.G. 

vauja Nijolė Karosaitė, turinti 
17 metų patirtį administruojant 
įvairias kultūrines organizacijas 
Siaurės Amerikoje ir Europoje, 
kaip "Glyndebourne Festival 
Opera", "Toronto Symphony" ir 
"Edmonton Opera". 

Planuojamu įrašu bus įam
žinama ir skleidžiama Čiurlio
nio kūryba, kurios paskutinis 
įrašas, pagamintas Lietuvoje 
2000 m., jau yra išėjęs iš apyvar
tos. Informaciją teikia Nijolė 
Karosaitė (nkorris@shaw.ca). 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 
.A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 



Vėlinių dienos iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Jau daugiau ~aip šimtmetį 
skaičiuojančiose Sy. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Cikagos pieti
nėj e dalyje lapkričio 5 d. kiek 
pavėluotai prie kapinių steigėjų 
paminklo įvyko Vėlinių iškil
mės. Ne toli Pulaski ir III-os 
gatvės, buvo pradėti laidoti pir
mieji mūsų tautiečiai, mirusieji 
prieš 100 metų. Iškilmės pradė
tos vidudienį, susirinkus arti 
šimtinei uniformuotų šaulių 
(vyrų ir moterų), ramovėnų ir 
kitų lietuvių, atėjusių pagerbti 
mirusių. 

Buvo maldų ir kalbų 
Iškilmes pradėjo Kapinių 

sklypų savininkų draugijos 
pirmininkė Birutė Vitkąus
kienė, o maldas skaitė Svč. 
Mergelės Marijos gimimo 
Marquette Parke buvęs klebo
nas ir kapinių direktorius kun. 
Jonas Kuzinskas. 

Žodį tarti pa~iestas Pa
sauliečių teisėms Sv. Kazimie
ro kapinėse ginti komiteto 
pirm. Algis Regis jautriai iš
sakė savo mintis. Jis prisiminė 
63,000 čia palaidotų lietuvių, 
kurie užbaigę žemiškas kelio
nes čia ilsisi amžinybėje. Jis 
pabrėžė, kad į iškilmes atėjo 
tik mažas būrelis, gal 63 žmo
nės, kurie norėjo pagerbti mi
rusiuosius. Kalbėtojas prisi
minė netoliese palaidotą žy
mųjį visuomenininką prel. 
Mykolą Krupavičių, kurio pa
laikai buvo pervežti į Kauną 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

11 Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

amžinam poilsiui. 

Padėtas trispalvių gėlių 
vainikas 

Gražų iš tautinių spalvų 
gėlių sudarytą vainiką čia pa
dėjo Lietuvių katalikų federa
cijos atstovai - adv. Saulius 
Kuprys ir Vida Sakevičiūtė. 

Buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, kuriems va
dovavo Aldona Pankienė. Po 
to susirinkusieji pradėjo skirs
tytis, nors kai kurie dar pasili
ko pasikalbėti su savo drau
gais bei pažįstamais, nes oras 
buvo nelabai šaltas, taip pat ir 
vėjas nebuvo toks žvarbus 
kaip ankstesnėmis dienomis. 
Kai kurie tautiečiai dar galėjo 
aplankyti savo artimųjų ka
pus, nors ant jų ir nebuvo gali
ma degti žvakučių, kaip Lie
tuvoje per Vėlines yra daroma. 

Reikia pažymėti, kad šios 
kapinės buvo įsteigtos 1903 
m. Gų steigėjas kun. M. Kriau
čiūnas). Jos ilgą laiką savo pa-

vadinime turėjo žodį "Lithua
nian". Tik 1997 m. pavasarį 
staiga dingo šis žodis. 

Tuščias prel. M. 
Krupavičiaus kapas 

Tie, kurie atsilankė į Vė
linių dienos minėjimą prie Šv. 
Kazimiero kapinių steigėjų 
paminklo galėjo matyti neto
liese esantį prel. Mykolo Kru
pavičiaus buvusį kapą. Jo pa
laikai neseniai iš ten buvo per
vežti palaidojimui į Lietuvą, 
šalia Prisikėlimo šventovės 
Kaune. Gruodžio 4 d. sueina 
lygiai 36 metai nuo šio garsaus 
dvasiškio, politiko ir visuome
nininko mirties. Prieš iške
liaudamas amžinybėn gyveno 
Cicero lietuvių telkinyje. 

Prel. M. Krupavičiaus pa
laikai buvo pervežti Lietuvon, 
bet jo didžiulis paminklas ir 
antkapis dar tebestovi ir ilgą 
laiką bylos čikagiečiams "apie 
jo praleistas dienas tarp Cika
gos lietuvių. 

KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus visuotiniame susirinkime 
spalio 22 d. buvo išrinkta nauja valdyba. Iš k. sėdi: Elena 
Kairienė, Alina Žilvytienė, Gražina Enskaitienė; stovi: 
Danutė Enskaitienė, Milė Kybartienė, Žibutė Vaičiūnienė. 
(Atsisveikinome su Julija Paškevičiene ir Amalija Gedriene) 

Ntr. Ž. Vaičiūnienės 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburgo, FL, tau
tiečiai mini dvejų metų su
kaktį, kai šios vietovės telki
nys neteko pasižymėjusio 
darbuotojo inž. Mečio Kra
sausko. Jo pasigenda liūdin
ti žmona Elena, draugai, pa
žįstami bei telkinio visuo
menė. M. Krasauskas gimė 
1913 m. kovo 1 d. Saulynės 
vienkiemyje pasiturinčių ūki
ninkų gausioje šeimoje -
penki broliai ir dvi seserys. 
Baigęs Ukmergės gimnazi
jos šešias klases, įstojo į 
Aukštesniąją kultūrtechni
kos mokyklą. Ją baigęs, dir
bo Žemės ūkio ministerijoj. 
Vėliau tapo Kretingos ap
skrities melioracijos skyriaus 
vedėju. Vedė Telšiuose gyve
nančią Eleną Stulpinaitę. 
1944 m. jauna šeima pasi
traukė į Vokietiją. Iš čia iš
vyko į JAV-bes pas tetą Čika
goje. 1959 m. išlaikęs valsty
binius egzaminus, įsigijo Illi
nois valstijos inžinieriaus 
diplomą. Darbavosi prie ke
lių projektavimo. Išėjęs į 
pensiją, su žmona Elena at
vyko į Floridą ir gyvai įsi
traukė į St. Petersburgo lie
tuvių visuomeninę veiklą. Jis 
dainavo chore, vaidino "Ži
binto" pasirodymuose, talki
no Lietuvių klubo renginiuo
se. Trejus metus pirmininka
vo LB apylinkės valdybai. 
Buvo išrinktas į JAV LB ta
rybą ir dalyvavo visose jos 
sesijose. Mečys ir Elena bu
vo labai dosnūs. Vaikų na
mų išlaikymui Vilniuje pa
skyrė 10,000 dol., Vasario 
16-osios gimnazijai - 4,000 
dol., Amerikos lietuvių fon
dui 500 dol., Religinei šalpai 
- 2,500 dol. ir kt. Spalio 29, 
sekmadienj, už velionį M. 
Krasauską Sv.Vardo švento
vėje buvo aukojamos geduli
nės Mišios. 

Gudija 
Pelesos šventovėje ru__g

sėjo 23 d. buvo švenčiami Sv. 
Lino atlaidai, o lietuvių mo
kykloje vyko Lietuvių kultū
ros dienos. Į atlaidus ir ren
ginį žmonės susirinko iš pla
čios apylinkės: Baltiškių, Pi
kų, Druskininkų pirmų ir 
antrų kaimų, Rodūnios. 
Taipgi tautiečių atvyko iš 
Minsko, Gardino, Lydos, 
Gervėčių ir iš Vilniaus. Mi
šias šventovėje atnašavo: 
kan. K. Krikščiukaitis, kun. 
L. N estiukas iš Gervėčių, 
kunigai - K. Žilys ir P. Kak
tys iš Gardino. Po pamaldų 
visi skubėjo į lietuvių mokyk
los salę. Pirmiausia gausius 
dalyvius pasveikino Pelesos 
mokyklos direktoriaus pava
duotojas ir lietuvių bend
ruomenės "Gimtinė" pirm. 
J. Matulevičius. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos ambasa
dorius Gudijoje M. Januko
nis, pažymėjęs, kad visi lietu
viai, kur jie begyventų, vie
nodai yra svarbūs. 

Gudijos lietuvių bendruo
menės pirm. V. Palubaitytė
Kolesnikova savo žodyje pri
sipažino, kad Pelesoje esanti 

pirmą kartą ir čia jai patin
ka. Padėkojo pelesiečiams, 
išsaugojusiems savyje Lietu
vą. Dar kalbėjo "Gervėčių" 
klubo pirm. A. Augulis, Ly
dos lietuvių bendruomenės 
"Rūta"pirm. M. Stakutytė
Mitukevič, Gardino lietuvių 
bendruomenės "Tėvynė" 
pirm. A. Dirginčius. Baltie
či ų LB apylinkės pirm. F. 
Surkont sakė, kad Pelesos 
mokyklos renginiai visada 
yra ypatingi, taipgi mokykla 
pasižymip.ti dideliu veik
lumu. L Simelionis, veiklus 
visuomenininkas, nuošir
džiai pasveikino savo žemie
čius. Gardino srities valdžios 
atstovas sakė, kad šioje sri
tyje yra šešios lietuvių bend
ruomenės ir joms būdingas 
yra šio laikotarpio požymis 
- mokytis lietuvių kalbos. 
Viešnia iš Vilniaus "Vilni
jos" draugijos pirmininko 
pavaduotoja N. Balčiūnienė 
Lietuvą ir Gudiją kildino iš 
tų pačių šaknų. Meninę 
programą atliko pelesiečių 
kapela "Linelis", Pelesos 
mokyklos mokinių kapela, 
Gervėčių krašto ansamblis 
"Žilvitis", žymus Varanavo 
gudų ansamblis "Cevong", 
iš Vilniaus atvykęs folkloro 
ansamblis "Lauksna", žiūro
vus sužavėjęs Žemaitišku 
kadriliumi. Po programos vy
ko šokiai, skambėjo dainos, 
visus viliojo apkrauti vaišių 
gėrybėmis stalai. 

Vokietija 
Romas Šileris, pasižy

mėjęs Vokietijos lietuvių 
bendruomenės veikėjas, at
šventė savo amžiaus 60 metų 
sukaktį. Jis gimė 1946 m. ko
vo 15 d. Tauragėje.1959 m. 
su motina ir)eta repatrijavo 
į Vokietiją. Cia baigė viduri
nę mokyklą, vienerius metus 
mokėsi ir Vasario 16-osios 
gimnazijoje. Vėliau įsigijo 
nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo profesiją. Be
veik 40 metų darbavosi vady
bininku vienoj e Frankfurto 
įmonėje. Sukaktuvininkas 
reiškėsi ir tebesireiškia lietu
viškoje veikloje. Jam nesve
timas ir spaudos darbas. Bū
damas dar gimnazijoje pra
dėjo rašyti į Londono lietu
vių savaitraštį Europos lietu
vis. Bendradarbiavo Šiaurės 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose: Vilnis, Vienybė, Ne
priklausoma ~ietuva, Kelei
vis. Rašė ir Cikagos Akira
čiuose. Blokados Lietuvoje 
metu buvo Lietuvos ryto ko
respondentas. Taipgi reda
gavo laikraštukus Vokietijo
je: Jaunimo balsas, Kontak
tas, Apžvalga. Dabar rašo 
Amerikos lietuvyje. Gyvenda
mas Bonoje darbavosi lietu
vių bendruomenės apylinkės 
valdyboje, eidamas ir pirmi
ninko pareigas. Dalyvavo 
lietuvių jaunimo kongresuo
se. Frankfurte atsteigė LB 
apylinkę, kai į Vokietiją pra
dėjo atvykti tautiečiai iš Lie
tuvos. R. Sileris mėgsta ke
liauti. Kelionėje į Pietų aši
galį atšventė savo 60-ąjį gim
tadienį. J.A. 
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VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Rugsėjo 22-spalio l d.d. Konferencija Veliuonos šventovėje mo į Dangų ir Švč. Trejybės 
paveikslus. Sventovės bokšte 
yra įdomus rodinys - senasis 
kryžius, padarytas XIV š. 

Lietuvoje vyko tradiciniai 
Europos Tarybos programos 
"Europos paveldo dienos" 
renginiai. Šių metų tema Eu
ropa - bendras paveldas. Iš
saugokime praeitį skatino kal
bėti apie kertinius kultūros 
paveldo išsaugojimo dalykus. 
Jurbarko rajone surengta 
konferencija, kuri buvo skirta 
Europos paveldo dienoms. 
Konferencijos tema Veliuo
nos sakralinis paveldas ir to
dėl ji vyko Veliuo~os Švč. 
Mergelės Marijos Emimo į 
Dangų šventovėje. 

Konferenciją pradėjo 
kunigas Artūras Stanevičius, 
jau dešimtmetį klebonaująs 
Veliuonos parapijoje. Jis pri-

minė, kad parapiją Veliuono
je 1421 m. įsteigė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas. 
."[i - viena iš pįrmųjų parapijų 
Zemaitijoje. Sventovė pasta
tyta 1644 m. Joje sukaupta 
daug sakralinio meno verty
bių. Joje dabar daug ką rei
kia perdažyti bei restauruoti. 
O šiems darbams reikia lėšų, 
kurių nedidelė parapija ne
įstengia surinkti. Kadangi 
Veliuonos šventovė yra tauti
nis turtas, ji turėtų sulaukti iš 
vyriausybės finansinės pa
ramos. 

Vilniaus pedagoginio 
universiteto asistentas, meno 
istorikas Povilas Spurgevičius 

aptarė lietuvių mitologijos 
liekanas Veliuonoje ir Ve
liuonos šventovės fundacijas. 
1421 m. Vytauto fundacija 
Veliuonos parapijinei šven
tovei užrašyta miestelio že
mutinė dalis į Jurbarko pusę 
su žemėmis ir daržais. 1554 
m. karalienė Bona šventovei 
dovanojo Girdžių, Gudelių ir 
Pavidaujo kaimus. 1616 m. 
Zigmantas Vaza užrašė Ka
volių, Papiškių kaimus, o 
1665 m. Jonas Kazimieras -
Klangius. Statant naują šven
tovę, fundatorius buvo Nes
vyžiaus ir Olykos kunigaikš
tis, LDK kancleris Albrech
tas Stanislovas Radvila. 

Dailininko tėviškėje 
Vaizdų kalba, Antano Žmuidzinavičiaus 130 gimimo metinėms skirta 

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ 

Alytaus rajono savivaldy
bėje yra parengtas ciklas ren
ginių, skirtų mūsų kraštiečio 
dailininko Antano Žmuidzi
navičiaus 130-osioms gimimo 
metinėms. Rugsėjo paskutinį 
dešimtadienį šio ciklo vienas 

Kurnėnų mokykla 

renginys vyko amerikietiško
je, prieš dvejus metus uždary
toje, vaikų šurmuliu nesidžiau
giančioje, labai gražios gam
tos prieglobstyje, Kurnėnų 
mokykloje. Alytaus rajono 
švietimo ir pedagoginės psi
chQloginės pagalbos centro 
(RSPPPC) iniciatyva sureng
tas rajono dailės mokytojų ir 
mokinių, dzūkų krašto gražu
mą įamžinusiam drobėje, dai
lininkui prisiminti ir pagerbti 
pleneras. 

Smagūs ir patenkinti, dai
lės mokslų mokytojai Rima ir 
Raimundas Jomantai - Dau
gų vidurinės, Neringa Jan
čiauskaitė - Butrimonių vidu
rinės, Vidmantas J ankauskas 
- Pivašiūnų vid., Makniūnų ir 

Alovės pagrindinių mokyklų, 
Saulius Gudaitis - Miroslavo 
vid., Rasytė Cikanienė - Kro
kialaukio, Tomo Noraus Na
ruševičiaus vidurinės, Daina 
Kundrotienė - Kumečių bei 
Santaikos pagrindinių mokyk
lų ir jų mokiniai su plenero 
organizatore RŠPPPC meto
dininke Irena Savickiene ir 
rajono savivaldybės administ
racijos švietimo skyriaus vy
resniąja specialiste Irena Pur
viniene pirmiausia nuvyko į 
A. Žmuidzinavičiaus tėviškę 
- Balkūnus. Atvykusieji daili
ninko muziejuje giliau susipa
žino su menininko gyvenimu, 
mūsų kultūrai reikšmingu pa
likimu. 

Pasidžiaugę rudenėjan
čios Balkūnų gamtos gražu
mu, nukarusiomis pilnomis 
raudonų obuolių obelų šako
mis, margomis žydinčiomis 
gėlėmis, renginio tęsti atvyko 
į Kurnėnus, A. Žmuidzinavi
čiaus giminaičio lietuvio išei
vio Lauryno Radziukyno kai
mui padovanotą mokyklą 
(dailininko brolis Petras vedė 
Lauryno Radziukyno seserį 
Felę. Šią vasarą Balkūnuose 
svečiavosi iš Amerikos atvy
kęs jų sūnus). 

Plenero dalyviai sugužėjo 
į mokyklos salę. Buvusi mo
kyklos direktorė Valė Kaz
lauskienė įspėjo svečius būti 
atsargesniems, kadangi popa
tiestais kilimėliais slepiasi sky
lėtos, neremontuojamos grin-

dys. Atvykusieji domėjosi mo
kyklos istorija, pastato archi
tektūra, iš Čikagos atplukdytu 
ir iki šiol išlikusiu invento
rium. Apgailestavo, kad liko 
užmirštas šis mūsų kraštui 
reikšmingas paminklas, garsi
nęs ne tik dzūkų šalį, bet ir vi
są Lietuvą. 

Mokytojas Vidmantas 
Jankauskas siūlė ieškoti išei
ties, kad nebūtų dirbtinai 
žlugdoma kaimui padovanota 
L. Radziukyno mokykla. Kiti 
mokytojai samprotavo, kad 
mokykla, tarnavusi kaimo 
žmonių kultūrai, švietimui, 
neturi būti apleista. Ją, turin
čią ypatingą istoriją, būtina iš
saugoti ateičiai. Griūvančios 
sienos, lubos, lūžinėjančios 
grindys byloja, kad ši legendi
nė mokykla dabar uždaryta ir 
neturinti tikros paskirties, pa
vadinta vietinės reikšmės ar
chitektūriniu paminklu, išgy
vena sunkią našlaitės ar po
dukros dalią. 

Nenusibodo jauniesiems 3 
valandas gamtos prieglobsty tru
kęs kūrybinis darbas. Mokyklos 
salėje įrengtoje parodoje puika
vosi didelio dė!11esio verti pieši
niai, kaip ir A Zmuidzinavičiaus, 
mokiniai mylėdami gamtą, su 
didele meile jai vietą suranda 
savo darbuose. Gali ilgai stovėti 
ir žiūrėti į dešimtokės Rugilės iš 
Butrimonių nutapyto Kelio, iš tos 
pačios mokyklos Sandros Lieps
nojantis klevas, taip pat ir kitų. 

Daugelio mokinių darbuo-

Apie Veliuonos švento
vės architektūrą ir meno ver
tybes padarė pranešimą me
notyrininkas Gintautas Zalė
nas. Veliuonos šventovė ne
daug skiriasi nuo klasikinių 
šventovių, ji - renesansinė, 
turinti gotikos bruožų. Jos 
apsidė pusapskritė, vidus 3 
navų, skliautuotas, su 4 pilio
riais, kurie remia skliautus. 
Didysis altorius pastatytas 
1679 m. 

Kauno dailininkas L. Bu
činskas 1867 m. aliejiniais da
žais nutapė Vytauto portre
tą. Dailininkas Petras Kalpo
kas 1920 m. atnaujino senus 
Švč. Mergelės Marijos Ėmi-

se nutapyta graži Kurnėnų 
mokykla. Belieka pasidžiaugti 
visų dalyvavusių plenere moks
leivių darbais. Visi jie puikūs. 
Visus juos gali įrėminti ir pa
kabinti gražiausion vieton. 
Malonu, kad rūpestingi moky
tojai jaunuosius veda į dvasi
nių vertybių pažinimo pasaulį. 

Plenero organizatorė l. 
Savickienė padėkojo moki
niams, mokytojams už aktyvų 
dalyvavimą jau 4-ame piene-

Restauratorius Stanislo
vas Stanionis kalbėjo apie 
altorių restauravimą. Pradė
tas restauruoti šoninis deši
nės pusės altorius. Tai yra tik 
įvadas į vėlesnį didžiojo alto
riaus restauravimą. Pasisakė 
ir Veliuonos seniūnas Min
daugas Šlepševičius. Jis pa
reiškė įsitikinimą, kad šven
tovė iki 2009 m. bus gerokai 
restauruota. 

Stengiamasi, kad išeitų 
knyga apie Veliuonos švento
vę. Konferencijai pasibaigus, 
koncertavo kamerinės muzi
kos ansamblis "Vilniaus arse
nalas". 

sakė ir apie kitą plenero 
naudą: tai žmonių mokymasis 
bendrauti, susipažinimas. Jam 
patikęs 2 dienas vykęs plene
ras Punioje. Vakarų šalyse 
rengiami 10 dienų plenerai. 

Visi mokiniai apdovanoti 
Aytaus RŠPPPC padėkos raš
tais ir Švietimo skyriaus as
meninėmis dovanomis. Mo
kytojams įteikti Padėkos raš
tai ir gėlės. Plenero dalyviai 
buvo pavaišinti arbata ir ska-

Antanas Žmuidzinavičius. Nemuno žiotys, 1950 

re, pasidžiaugė gražia darbų 
palete ir V. Kazlauskienei už 
nuoširdų rūpinimasi atvyku
siais, įteikė gėlių ir Padėkos 
raštą. Mokyt. S. Gudaitis pa
stebėjo, kad kiekviename ple
nere darbai gražesni ir spal
vingesni. Juos reikia įrėminti. 
O vaikai turi galimybių tapti 
dailininkais ir užsidirbti sau 
duoną. Mokyt. V. J ankauskas 

Ntr. iš Lietuvos tapyba 

nia grikine koše, kurią išvirė 
Irena Savickienė. 

O aš labai norėčiau, kad 
dvasingu šių žmonių apsilan
kymu mokykloje, galėtume pa
gerbti ir mokyklos šį rudenį su
lauksiančios 70-tį, Lauryno 
Radziukyno nespėtus paminėti 
gimimo 125-ąsias (gimė 1880 
m.), mirimo 60-ąsias (mirė 
1966 m.). 

Kairėje - dailės pleneras prie dail. Antano Žmuidzinavičiaus muziejaus, jo tėviškėje; dešinėje - mokytojų susirinkimas Kurnėnų mokyklos klasėje prieš 
mokylos uždarymą 
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Cikagiečio meno darbai Vilniuje 
Mintimis dalinasi parodos rengėja Sandra Kuliešienė 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagiečio Algimanto Ke
zio fotografijos darbų paroda 
Vilniuje, Martyno Mažvydo 
bibliotekos galerijoje, buvo 
uždaryta spalio mėnesio pas
kutinę dieną. Ji tarp vilniečių 
susilaukė didelio susidomėji
mo. Jį dar labiau paryškino ir 
naujas 368 puslapių fotogra
fijų albumas Lithuania/Kezys, 
kuriame išspausdintos rinkti
nės šio autoriaus nuotraukos 
apie Lietuvą, pradedant 1983 
m., pirmojo Kezio vizito į tė
vynę metu. Čia norisi pasida
linti mintimis, atsiųstomis A. 
Kezio parodos kuratorės 
Sandros Kuliešienės. 

Šių metų paroda 
"Lygiai prieš metus Mar

tyno Mažvydo bibliotekoje su
sitikome su Algimantu Keziu, 
jo parodos bei tritomio leidi
nio Chicago/Kezys pateikime 
kalbėjomės apie grafiškas 
ažūrines Čikagos architektū
ros ir meno objektų nuotrau
kas, taip pat ir apie augančius 
Vilniaus bokštus iš stiklo ir 
metalo bei visas iš to kylančias 
'blogybes ... ' - rašo S. Kulie
šienė, teko pastebėti: jeigu tą 
Vilnių nufotografuos Kezys, 
tai visiems patiks ir jis taps 
gražus. Taip ir atsitiko: šių 
metų parodoje Lithuania/ Ke
zys fotografijos su 2005-ųjų 
Vilniaus vaizdais žavingos, ar
chitektūros paminklų bei nau
jųjų statinių rakursai labai ne
tikėti, negatyvo efektas teikia 
paslaptingumo - sunku iš pir
mo žvilgsnio atpažinti vaiz
duojamąjį pastatą ... A. Kezys 
nerodo įprasto saldžiai gra
žaus vaizdelio. Jo darbams 
būdingas žaismas, fonų įvai
rovė, savotiškas tikroviškumo 
užmaskavimas - visa tai pa
siekiama manipuliacijų kom
piuteriu, menininko kūrybinių 
polėkių dėka. Nespalvotoje 
fotografijoje dažnai atsiranda 
spalva, autorius jas spalvina -
kartais gal kiek per ryškiai, 
netikėtai šventovės sužiba 
neonu ... 

Tai ypač pasakytina apie 
fotografijas iš spalio 4 dienos 
renginyje pristatyto naujojo 
368 psl. fotografijų albumo 
Lithuania/Kezys Game 1983-
2005 metais fotografuota Lie
tuva, paantraštėje žodžiai: 
'Buvusio išeivio įspūdžiai po 
daugelio metų aplankius gim
tąją žemę'), kurio pirmasis ir 
kol kas vienintelis pasiekęs 
Lietuvą egzempliorius (iš bū
simo tik 26 egz. tiražo) buvo 
padovanotas Martyno Mažvy
do bibliotekai. 

Už šią ir visų parodoje fo
tografijų DOVANĄ biblio
tekos žmonių vardu Algiman
tui Keziui nuoširdžiai padė
kojo direktoriaus pavaduoto
jas Algirdas Plioplys, leidinio 
sutiktuvėse ir parodos prista
tyme kalbėjo parodos 'užsa
kytoja' ir kuratorė - šių eilu
čių autorė, primindama jos 
surengimo istoriją, foto ir ki
no kritikas Skirmantas Valiu
lis, pastebėjęs A. Kezio bega
linį darbštumą, produktyvu-

mą ir darbų originalumą 
('Lietuvoje iki šioĮ dar niekas 
taip nedirba ... '). Zodį tarė ir 
leidinio Lithuania/Kezys įžan
ginio žodžio autorius, rašyto
jas Kazys Almenas ir, žinoma, 
pats Algimantas Kezys ... " 

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys su savo neseniai išleis
ta knyga "Lithuania/Kezys", 
sutikta spalio pradžioje Vil
niuje kartu su jo fotoearoda 

Ntr. E. Sulaičio 

A. Kezio nufilmuota 
medžiaga 

Savo atsiųstoje medžia
goje S. Kuliešienė palietė ir 
kitą čikagiečio veiklos sritį -
filmavimą, su kurio vaisiais 
vilniečiai galėjo susipažinti 
leidinio sutiktuvėse bei paro
doje spalio 4 dieną. 

Štai ką ji sako apie A. Ke
zio kinematografinę kūrybą: 
" ... Pirmasis Statyba - 16 mm 
juostos filmukas ąpie Lietuvių 
Jaunimo centro Cikagoje sta
tybą 1960 m. Filmuką auto
rius pristatė kaip dokumenti
nį, o pamatėme muzikinę 
(skamba kompozitoriaus La
pinsko muzikos ir statybinės 
technikos triukšmo garsai) 
komediją Guosta sukasi ne tik 
pirmyn, bet ir atgal...) su vai
dybos elementais. 

Kitas parodytas DVD for
mato filmas, pasak autoriaus, 
tik pirminis bandymas sumon
tuoti į vientisą pasakojimą 
daugybę per ketvirtį amžiaus 
prifilmuotų kino juostų apie 
išeivijos lietuvių iškiliuosius 
menininkus. Matėme auto
riaus komentuojamus frag
mentus iš dokumentinių filmų 
apie Sofiją Čiurlionytę-Karu
žienę, Viktorą Petravičių, Si
mą Sužiedėlį, Joną Aistį, Vla
dą Jakubėną. A. Kezio doku-

mentikos fondas, be abejonės, 
neįkainojamas kultūros žmo
nių gyvenimo ir kūrybos įam
žinimas. Bet, pasirodo, prob
lema yra vaizdą iš kino juos
tos perkelti į DVD formatą -
kyla ne tik finansinių, bet ir 
techninių sunkumų. Būtų gra
žu, jei šie geri autoriaus norai 
taptų ir mūsų valstybės inte
resu turėti tokį palikimą. Be
je, apie 1985-uosius prasidė
jus videofilmų erai, Algiman
tas Kezys atsisakė savo pomė
gio filmuoti: (Nenorėjau vėl 
mokytis ... )" 

"Nepaprastai džiaugia
mės ir dėkojame p. Algiman
tui ir už dovanotus filmus", -
taip savo pastabas baigia Lie
tuvos M. Mažvydo bibliotekos 
renginių grupės vadovė S. Ku
liešienė, kuri daugiausia prisi
dėjo prie A. Kezio parodos 
Vilniuje surengimo ir jos ne
abejotino pasisekimo. 

Priedas prie naujos knygos 
Iš savo viešnagės Lietuvo

j e sugrįžęs fotomenininkas 
nusprendė dar pridėti vieną 
spaudos lanką (16 puslapių) 
prie savo jau Lietuvoje pateik
tos knygos Lithuania/Kezys. 
Tai nuotraukos, kurias A. Ke
ziui pavyko padaryti šių metų 
spalio pradžioje tėvynėje. To
kiu būdu Lietuvoje paliktasis 
egzempliorius turės 368 pus
lapius, o kiti 25 daugiau - 384 
puslapius. 

Lithuania/Kezys knygos ti
ražas bus 25 egzemplioriai, 
neskaičiuojant kopijos, kuri 
iškeliavo į Lietuvą. Kodėl tiek 
mažai? Autorius sako, kad ne
apsimoka daugiau spausdinti, 
nes vieno egzemplioriaus sa
vikaina - net 250 dol. ir tiek 
niekas nenori mokėti. Iš
spausdintus egzempliorius A. 
Kezys pasiryžęs nemokamai 
išdalinti - dauguma jų turėtų 
iškeliauti į Lietuvos bibliote
kas. 

Šią bibliografinę retenybę 
spausdina A. Kezio geras bi
čiulis, taip pat fotomenininkas 
Eugenijus Krukovskis, kuris 
specializuojasi tokio pobūdžio 
knygų leidyboje. 

O pats A. Kezys, spalio 
28 d. atšventęs savo 78-jį gim
tadienį, ir toliau gražiai dar
buojasi: jo planuose daug vi
sokių įdomių sumanymų, apie 
kuriuos ateityje parašysime. 

Dailininkė Snaigė Šileikienė savo kūrinių parodoje Toronte 
š.m. spalio 14 d. su mama dail. Gene Valiūniene 

Ntr. L. Jonaitytės 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Naujame "Šviesos" lei

dyklos albume iš serijos Ma
žieji pasakojimai apie Lietuvą 
pristatoma dvylika įdomių 
Lietuvos gamtos ir krašto
vaizdžio vietovių. Albume, 
pavadintame Unikalios Lie
tuvos vietovės, kuris skirtas 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui, tilpo žinomų 
fotografų nuotraukos ir geo
logijos profesoriaus Valenti
no Baltrūno trumpi, bet in
formatyvūs straipsneliai, ku
riuose pateikiama su šiomis 
vietovėmis susijusių padavi
mų ir mokslinių tyrimų duo
menų. Albume pateikiamos 
šios vietovės: Kuršių nerija, 
Platelių duburys, Satrijos 
kalnas, Lūksto ežeras, Biržų 
kraštas, Anykščių, Neries ir 
Vilnios apylinkės, Trakų eže
rynas, paslaptingoji Velnio 
duobė netoli Aukštadvario, 
Didžiosios Nemuno kilpos 
prie Birštono, Raigardo slė
nis prie Druskininkų ir Di
dieji Sūduvos ežerai. Albu
me pateikiami ir komenta
rai, geologijos, istorijos ir 
archeologijos terminų paaiš
kinimai. Leidinys skiriamas 
jaunimui ir visiems, kurie 
domisi Lietuvos gamta ir jos 
paveldu. 

Pasak prof. V. Baltrūno, 
unikaliomis galima vadinti 
tas vietoves, kurios yra įsirė
žusios į tautos istorinę są
monę, turi dvasinį ir emocinį 
elementą, "buvo įkvėpimo 
šaltinis garsiems meninin
kams, skatino kraštotyrinin
kus ir mokslininkus jas pa
žinti ir ieškoti unikalumo 
priežasties". Ne tik mokslinė 
informacija, - tęsė V. Balt
rūnas, - bet ir menininkų kū
riniai suteikia svorio mūsų 
unikalioms gamtos vieto
vėms: Antano Baranausko 
poema apie Anykščių šilelį, 
dailininko Vincento Sma
kausko prieš 180 metų pa
vaizduoti Trat5-ų pilies griu
vėsiai, M.K. Ciurlionio nu
tapyti Raigardo slėnio vaiz
dai išgarsino šias vietoves. Į 
šį nedidelį leidinį netilpo 
daug kitų garsių Lietuvos 
vietovių: Merkinės ir Kerna
vės apylinkės, Nemuno ir 
Ne ries santaka, Nemuno 
žiotys, 'J;:auragno ir Vištyčio 
ežerai, Cepkelių ir Kamanų 
raistai, Medvėgalio ir Ram
byno kalnai, kuriuos galbūt 
išvysime kituose serijos lei
diniuose. Serija Mažieji pa
sakojimai apie Lietuvą nu
mato pristatyti ir populiarin
ti Lietuvos kultūros, meno, 
istorijos, tradicijų paveldą ir 
iki kitų metų pavasario pla
nuojama išleisti apie 30 al
bumų. 

Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro archyvus 
neseniai papildė žymaus 
choreografo ir baletmeiste
rio Vytauto Grivicko doku
mentų ir nuotraukų rinkinys. 
Didžiąją šio rinkinio dalį su
daro nuotraukos iš V. Gri
vicko statytų baleto spektak
lių: prieš penketą dešimtme
čių statytų Juliaus Juzeliūno 
Ant marių kranto, Adolphe 
Adamo Giselle, Edvard 
Griego Peer Gynt, Juozo Ind-

ros Audronė. Nuotraukose 
matyti praėjusio šimtmečio 
vidurio baleto žvaigždės, 
Genovaitė Sabaliauskaitė, 
Henrikas Banys, Tatjana 
Sventickaitė ir Henrikas Ku
navičius, charakteriniai šo
kėjai Petras Baravykas, Alio
dija Ruzgaitė ir kiti. Paskuti
niuose V. Grivicko spektak
liuose, kaip Justino Bašinsko 
Užkeiktieji vienlfoliai ir Jo
hann Strausso Zydrasis Du
nojus, vaidmenis kūrė jauki
tos kartos baleto didieji -
Leokadija Aškelovičiūtė, Jo
nas Katakinas, Svetlana Ma
saniova, Vytautas Kudžma. 

Vytautas Grivickas buvo 
vienas iš nedaugelio lietuvių 
baleto teoretikų. 1967 me
tais apgynė menotyros kan
didato disertaciją Maskvos 
A. Lunačarskio teatro meno 
instituto choreografijos kated
roj e. Jo disertacijos autore
feratas ir knyga Baleto me
nas svariai papildė choreo
grafinės lektūros rinkinį. 
Septyniolika metų Lietuvos 
operos ir baleto teatro vyriau
siu baletmeisteriu dirbusio 
V. Grivicko kūrybos kelias 
ilgas, įdomus ir sudėtingas. 
A. Grivickienės 2005 metais 
išleista monografija Vytautas 
Grivickas: baletmeisterio už
rašai, sudaryta iš jos vyro už
rašų, dienoraščių, laiškų, at
skleidžia ne tik choreografo 
kūrybos siekius, bet ir to 
laikmečio dvasią. 

Vilniaus fotografijos ga
lerijoje spalio pabaigoje bu
vo atidaryta Lietuvos foto
grafijos klasiko Romualdo 
Rakaus~o darbų paroda Už
uovėja. Sioje parodoje auto
rius liko ištikimas savo ro
mantiško, geranoriško ir sva
jingo fotografavimo tradici
jai. "Prieš 40 metų į šviesų 
Žydėjimo šydą suvyniojau 
geraširdžius dzūkelius, oda
bar atsirado panašios nuo
taikos Užuovėja. Net pačiam 
keista, kad nepradingsta no
ras sušvelninti gyvenimo tie
są fotografuojant ir atren
kant šviesesnes situacijas, 
gražų žmonių bendradarbia
vimą, neslepiamus švelnius 
jausmus. Mūsų kasdienybėje 
šito šviesaus dažo per akis. 
Tik norėk pamatyti ir suge
bėk atsirinkti", - rašo auto
rius parodos lankstinuke. 

Romualdas Rakauskas, 
šiemet sulaukęs 65 metų, 
studijavo Vilniaus universi
tete žurnalistiką, dirbo sa
vaitraščio Literatūra ir menas 
ir žurnalo Mūsų gamta foto
korespondentu. Nuo 1967 
m. žurnalo Nemunas iliust
racijų skyriaus redaktorius, 
nuo 1970 m. - Lietuvos foto
menininkų sąjungos narys. 
Sukūrė eilę fotografinių cik
ly: Švelnumas (1967-1~73), 
Svėkšnos vyrai (1973), Zydė
jimas (1974-1984), Sventinė 
nuotaika (1984), Įkvėpimo 
žemė (1983-1993), Pavasario 
mergaitės (1989-1994), Mūsų 
veidai (1999-2001 ), Laimin
gieji (1999-2001). R. Rakaus
kas yra surengęs daug 
autorinių parodų Lietuvoje 
ir užsienyje. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind ......•... 2.35% 
180-364 d. term. ind. . ...•... 2.60% 
1 metų term. indėlius ....•... 3.20% 
2 metų term. indėlius ....•... 3.35% 
3 metų term. indėlius ....•... 3.40% 
4 metų term. indėlius ....•... 3.45% 
5 metų term. indėlius •••••••• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC ..•... 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . .•... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . .•... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk ...•... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . .•... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . .•... 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ...•... 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. • .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki ..•... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki •... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ...•... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . .•.....•... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .•.....•.. 7.00% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .....•.. 5.35% 
2 metų .....•.. 5.50% 
3 metų .....•.. 5. 75% 
4 metų .....•.. 5.80% 
5 metų .....•.. 5.95% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų •••• 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
įsteigė universiteto ir kolegijos studentams stipendijų 

fondą ir šiais metais paskyrė dešimt stipendijų. 

Vieną stipendiją 1,500 doL vertės ir devynias po 1,000 dol. 

1,500 dol. stipendija paskirta Stefan Wasowicz ir po 1,000 dol.: 
Patrick Liotti, Heather Ambraškai, Julijai Krisčiūnaitei, Renatai 
Simonavičiūtei, Laurai Kisielytei, Sauliui Simonavičiui, Linai 
Jaglowitz, Julijai Šimonėlytei, Elenai Stravinskaitei. 

Įvertinant kiekvieną stipendijų prašymą, stipendijų fondo komitetas 
atsižvelgė į studento stropumą, pasiekimus moksle ir dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime. Stipendijų fondo komitetas savo rekomen
dacijas pateikia kredito kooperatyvo valdybai, kuri daro galutinį 
sprendimą, kam reikėtų paskirti stipendijas. 

Stipendijų fondo komitetas: 
pirm. Julija Adamonytė-Danaitienė, sekr. Rita Norvaiša, 

nariai dr. Č. Jonys, kun. Vytautas Staškevičius ir Vytautas Bireta 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

~* HomeLife t• \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\ sr~ 10720 Yonge Srreet, Suite 226 
'il.~' Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

M ielai j ums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated, REALTOR!!> 

Thrptautinės pratybos ''Klevo skliautai'' 
Grandinis VILIUS DŽIAVEČKA. 

pratybų "Maple Arch" spaudos centro 
viešųjų ryšių atstovas 

Spalio 13 d. Lietuvoje prasidėjo tarp
tautinės taikos palaikymo pratybos "Klevo 
skliautai" - "Maple Arch". Pratybose daly
vauja apie 170 atstovų iš keturių šalių - Ka
nados, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos. Moky
mams vadovauja apie 40 Kanados instrukto
rių iš Kanados karališkojo pulko 3-iojo bata
liono. Instruktoriai, remdamiesi karščiausia 
patirtimi, įgyta misijoje Afganistane ir kituose 
kraštuose, moko pratybose dalyvaujančius ka
rius taikos palaikymo įgūdžių, padeda tobu
linti rengimosi misijoms procedūras. 

Pratybose taip pat lavinami individualūs ir 
kolektyviniai pėstininkų taikos palaikymo 
įgūdžiai. Jų dalyviai keičiasi turima patirtimi 
iš tarptautinių užduočių ir tobulina gebėjimą 
kartu dalyvauti galimose bendrose tarptauti
nėse misijose. 

Lietuvai pratybose atstovauja apie 60 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių, Len
kija atsiuntė į pratybas apie 40, Ukraina -
apie 30 lauko pajėgų ir oro desanto padalinių 
karių. Daugelis pratybose dalyvaujančių karių 
turi patirties įvairaus intensyvumo tarptau
tinėse operacijose Kosove, Afganistane, Irake, 

Siera Leonėje, Golano aukštumose ir kitur. 
Pratybos "Klevo skliautai" rengiamos pa

gal Kanados finansuojamą karinio mokymo 
paramos programą ( angl. "Military Training 
Assistance Programme"), skirtą naujosioms 
NATO narėms ir partnerėms. 

"Maple Arch" 1999 metais buvo pradėtos 
siekiant didinti Lietuvos-Lenkijos (LITPOL
BAT) ir Lenkijos-Ukrainos (POLUKRBAT) 
batalionų operacinį veiksmingumą, taip pat 
gerinti Lietuvos-Lenkijos ir Ukrainos karinių 
vienetų, priskirtų dalyvauti koalicijos operaci
joms, rengimą. 

Pratybos rengiamos vienoje iš trijų daly
vaujančių valstybių. Pirmosios "Maple Arch" 
pratybos vyko 1999 metais Ukrainoje, vėliau, 
2001 metais, Lenkijoje, 2003 metais Lietuvoje, 
paskutiniosios - 2004 metais - Ukrainoje. 
Lietuvos Savanorių pajėgų kariai pratybose 
dalyvavo 2003 ir 2004 metais. 

"Pratybų scenarijus sukurtas taip, kad ka
riai iš Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos gautų 
tokius įgūdžius, kaip Kanados kariai, vykstan
tys į taikos rėmimo misiją", - sakė pratybų 
"Maple Arch" vadovas majoras Paul Lock
hart. Pratybos, suskirstytos į tris tarpsnius, 
tęsis iki spalio 27 dienos. (Kitame laikraščio 
numeryje skaitykite pokalbį su pratybų "Klevo 
skliautai" dalyviais.) 

Visų keturių šalių (Kanados, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos) kariai 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Judėjimų epidemija 
VILIUS BRAŽĖNAS 
Džiugina keliais pasta

raisiais mėnesiais viešumoje 
iškilę susibūrimai, kurie save 
vadina ar yra vadinami "judė
jimais". Tikėkimės, kad per 
judėjimus veiklon įsitrauks ir 
tokie judėtajai, kurie iki šiol, 
kai reikėjo pakelti tautos dva
sią, tylėjo, užuot prabilę. Juk 
inteligentai yra mūsų tautos 
šių dienų "bajorai". Anų die
nų bajorai "prašvilpė" Lietu
vos valstybę. Gėdinkime šian
dieninius "bajorus", kad ir jie 
neprašvilptų Lietuvos, neatli
kę bajoro pareigos. 

"Judėjimai" yra požymis, 
jog kažkas vyksta tautoje. Mat 
daug kas girdi atbundančių ir 
žygiuojančių veiklos branduo
lių ir, gal "būrių", nors dar ir 
ne garsius, žingsnius. O pagal 
nepaneigiamą politinį dėsnį, 
kai žygiuoja "armija", jos prie
kyje atsiranda "vadų". Tai, 
kad tarp vadų prasikiša ir "Pi
lypai iš kanapių", irgi geras 
ženklas. Reiškia, bruzdėjimas 
juose pažadina vadystės ins
tinktus. "Judėjimai" yra geras 
ir reikalingas veiksnys valsty
bėje. Svarbu, kad jie nevirstų 
netiesiogiai valdžios siekian
čiais antipartiniais, neva jos 
nesiekiančiais judėjimais, ar 
pasidarytų valdžios priedanga 
nuo tikros kritikos. 

SĄJŪDIS buvo pirmas 
Lietuvos Antrosios respubli
kos judėjimas. Jį dabar ap
sunkina tai, kad buvo jodau
gumos sukurtas vienam tiks-
1 ui, o mažumos panaudotas 
kitam - Nepriklausomybei. 
Todėl daugumai atkritus, ma
žuma susidūrė su sunkumais 
susiorientuoti naujos rūšies 
fronte. 

džiamas BALTIJOS KELIAS 
atgauna teismo užtvertą sa
vąją ekonominę bazę. 

Lig šiolei nebuvo "judėji
mų" provincijoje, kurie rimtai 
imtųsi organizuoti "krutėji
mą" -vietovių veiklą. Netikė
tai pasirodė judėjimas, kuris 
pradėjo organizuoti savo 
branduolius provincijoje, ir 
tik po to pasirodė Vilniuje. 
Tai daro iš JAV atsikeliąs LIE
TUVIŲ FRONTO BIČIU
LIŲ SAMBŪRIS. Šiai orga
nizacijai nereikia pašalinių 
"rekomendacijų". LFB gimė 
Lietuvoje kovoje už Lietuvos 
laisvę. Jis subrendo tokioje 
pat veikloje išeivijoje. Tad pat
riotams, gyvenantiems tauti
nėje krikščioniškoje dvasioje, 
LFB Lietuvoje yra gera žinia. 

Kitas save trumpai ir aiš
kiai apibūdinantis, judėjimų 
epidemijoje pasirodęs, judėji
mas yra TAUTOS FRON
TAS. Jo "Manifestas" nesi
drovi žodžių Tėvynė, Nepri
klausomybė, Tauta, lietuviai. 
Tai pamalonina lietuvišką akį, 
kuriai yra įkyrėjusios juokin
gai suktos, patriotizmą dusi
nančios "pilietinės" duknos. 
Nuo pabrėžtinos (net penkto
sios kolonos) pilietybės lengva 
pereiti į "pasaulio piliečio" 
erdvę. 

Tačiau ligi šiol labiausiai į 
save dėmesį patraukė naujas 
"judajimas", pasivadinęs PI
LIECIŲ SANTALKA. Lyg 
vos tik iš veiklos slėptuvės iš
lindęs judėjimas išskėtė ran
kas apglėbti visa tai, kas kitų 
padaryta bei daroma ir šokosi 
viskam vadovauti. Vienok net 
Santalkos vadovybė dar ne-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5Gl 

aiški: už judėjimą kažkodėl 
kalba "privačia nuomone" 
prisidengdamas vienas (dide
lės) "iniciatyvinės grupės" da
lyvis. Kur tūno vadovybė? 
Keistai, jei ne juokingai skam
ba lyg ką tik iš kiaušinio išsiri
tusio viščiuko bandymas gie
doti skiedryno gaidžio balsu. 
Lyg Santalka būtų atvirai vei
kusi kokius metus, svarsčiusi 
planus ir dabar juos skelbtų 
vadų išsiilgusiai tautai. "Mus 
vienija rūpinimasis valstybe". 
Lyg be "Mes" nebuvo ir nėra 
besirūpinančių. Paminimos 
deklaraciją pasirašiusios orga
nizacijos ir sakoma: "Šios or
ganizacijos linkusios naudotis 
Santalkos tinklu". Iš kur tas 
TINKLAS, kai pati Santalka 
yra tik "deklaracijos" formo
je? Nejaugi kas nors slaptai 
susirinkę numezgė "tinklą" ir 
dabar į jį, lyg į voratinklį mu
ses, vilioja organizacijas? Tei
giamai atrodo tai, kad numa
tyta veikti atskirais komite
tais. Tai decentralizuoja bet 
kokią pretenzingą vadovybę. 

"Pagrindiniai mūsų tikslai 
- valdžios priežiūra ... " Geras 
tikslas. Tačiau ligi šiolei lais
vosiose sistemose "priežiūra" 
priklausė parlamentui, opozi
cijos partijoms ir, žinoma, su
sipratusių balsuotojų įvairių 
pažiūrų grupėms. Pagal "ini
ciatorių" retoriką išeitų, kad 
Santalka perima visų tų insti
tucijų atsakomybę ir darbus. 
Kas išrinko Santalką būti val
džios prižiūrėtoja? O dar 
klausimas - kas prižiūrės pri
žiūrėtojus? 

Nukelta į 12-tą psl. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Po to staiga išdygo Džor
džo Soroso dolerių ratais rie
dąs "ATVIROS" ~!LIETI
NES VISUOMENES judėji
mas. Apie jį žinoti nebiją žmo
nės jau seniai žino. Po kiek 
laiko išdygo naujas judėjimas 
- KITAS PASIRINKIMAS. 
Jis pasižymėjo iškėlimu aikš
tėn svetimų įtakų brovimąsi 
Lietuvos aukštojo mokslo ins
titucijų rikiuotėn. Todėl judė
jimo leidžiamas laikraštis 
BALTIJOS KELIAS patyrė 
nuostolių. Gera žinia, kad ge
rai atrodantis ir plačiai sklei-

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė l. 96 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 mln. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.40% už 4 m. term. indėlius 
3.45% už 5 m. term. indėlius 
3.30% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

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 (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracL i" trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. -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: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MBX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , D.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

BLOOR ir DUNDAS, Ji. kamb. 
namas, padali~~tskirus 
butus. Prašo $3 . 

HAR~O NT, kampinis 2 
mie "condo". Gražus 
vaiz s ežero, CN bokšto; TTC. 
Tuoj pat galima užimti. Prašo 
$239,900. 

SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUl,B.A. 

416-769-1616 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416 231-4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• ULEB Eurolygos vyrų 

krepšinio varžybų ketvįrtojo 
rato rungtynes Kauno "Zalgi
rio" komanda svečiuose 75:84 
nusileido Stambui "Fener
bahce Ulker" (Turkija) klubui 
ir su viena pergale šešių ko
mandų e grupėje užima šeštą 
vietą. 

• Liuksemburge prasidė
jusiame 2009 metų Europos 
moterų futbolo čempionate 
po aštuonerių metų pertrau
kos dalyvauja ir Lietuvos mo
terų rinktinė. Pirmojo atran
kos rato trečiosios grupės 
rungtynes Lietuvos rinktinė 
su Malta baigė lygiomis 0:0. 

• Australijoje vykstančia
me pirmajame 2006-2007 m. 
sezono pasaulio dviračių take 
taurės varžybų rate antrąją 
vietą ir sidabro medalį 500 m 
lenktynėse iškovojo Simona 
Krupeckaitė, nuotolį įveikusi 
per 34.802 sekundes. Kitame 
rate Simonai nepavyko patek
ti tarp prizininkių ir ji pasi
traukė iš tolesnės kovos dėl 
medalių. Sidney miesto take 
S. Krupeckaitė 500 m lenkty
nėse iškovojo sidabrą, nuotolį 
įveikusi per 34 min. 802 sek. 
Individualiose 3 km persekio
jimo lenktynėse trečiąją vietą 
ir bronzos medalį iškovojo 
Lietuvos dviratininkė Vilija 
Sereikaitė, nuotolį nuvažiavus 
per 3 min. 40.887 sek. 

• Lietuvos šokėją Editą 
Daniūtę Tarptautinė sportinių 
šokių federacija diskvalifikavo 
3 mėnesiams ir dėl to E. Da
niūtė ir Artūras Bižokas ne
galės dalyvauti pasaulio spor
tinių šokių čempionate, kuris 
lapkričio 25 d. prasidės Dani
joje. 

• Geriausiu 2006 metų se
zono Lietuvos alpinistu išrink
tas Saulius Vilius už sėkmingą 
įkopimą į vieną iš aukščiausių 
pasaulyje Gasherbrum 11 (Pa
kistan) 8035 m viršūnę. 

•Biržuose, Pasvalyje, Ma
žeikiuose, Kėdainiuose ir Ig
nalinoje bus atidarytos pen-

kios universalios dirbtinės 
dangos sporto aikštelės prie 
mokyklų. 

• Bulgarijos sostinėje vy
kusiose pasaulio samba pir
menybėse bronzos medalį 
svorio grupėje iki 64 kg iško
vojo praėjusių metų pasaulio 
čempionė panevėžietė Ieva 
Klimašauskaitė. 

• Dukart olimpinis, du
kart pasaulio ir šių metų Eu
ropos čempionas disko meti
kas Virgilijus Alekna preten
davo į geriausius 2006 metų 
pasaulio lengvaatlečius. Ta
čiau tarptautinė lengvosios 
atletikos federacijų sąjunga 
(IAAF) geriausiais 2006 metų 
lengvaatlečiais pripažino 100 
m bėgimo pasaulio rekordi
ninką jamaikietį A. Powell ir 
olimpinę čempionę amerikie
tę S. Richards. 

• Lietuvai yra būtina 
aukštojo sportinio meistrišku
mo rengimo strategija. Tai 
konstatuota įvykusiame sei
mo pirmininko V. Muntiano 
susitikime su žinomais sporti
ninkais bei veikėjais - disko 
metiku Virgilijum Alekna, 
dviračių sporto treneriu Nar
sučiu Dumbausku, olimpiniu 
čempionu Gintautu Umaru ir 
rankinio treneriu Antanu 
Skarbaliumi. V.P 

• "Lietuvos rytas" namie 
81:69 įveikė Vršaco "Hemo
farm" krepšininkus iš Serbi
jos. Nors "Lietuvos ryto" stra
tegas S. Drucker po rungty
nių pažymėjo, kad prastą pra
džią lėmė tai, jog žaidėjai jau
dinosi, rung1YtJ.ių didvyriu ta
pęs Andrius Sležas Respub
likai sakė: "Turbūt tikėjomės 
lengvos pergalės - rungtynių 
pradžioje buvome užsimiego
ję. Laimėjome savo kovingu
mo dėka. Po pertraukos pra
dėjome dažnai kaitalioti gyny
bos sistemas. Manau, tai su
trikdė varžovus. Mums būtina 
priprasti geriau pradėti rung
tynes, nes vėliau būna neleng
va atsitiesti". Inf. 

~W~\I:~~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

p o KA L B IA I 
Amerikos lietuvių fondo darbai ir planai 

EDVARDAS ŠULAITIS 
Prasidedant naujam senos 

ir reikšmingos organizacijos -
Amerikos lietuvių fondo 
(ALF) - veiklos sezonui, už
kalbinome žinomą visuome
nininką, buvusį Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) val
dybos pirmininką bei kitų or
ganizacijų veikėją, ALF tary
bos pirmininką Vytautą Ka
mantą. 

- Spalio 17 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, įvyko 
antrasis poatostoginis ALF di
rektorių tarybos posėdis. Kas 
nutarta? 

- Posėdyje dalyvavo 10 
ALF direktorių, 4 valdybos 
nariai, ALF buhalteris, visi 3 
kontrolės komisijos nariai, o 
darbo reikalais kitur iškeliavę 
trys direktoriai įsijungė į po
sėdį per telefoną. Posėdis bu
vo darbingas, dėmesys kreip
tas į šios institucijos arba pel
no nesiekiančios korporacijos 
atliekamus darbus, ataskaitas 
ir ateitį. Išklausėme 7 pirmi
ninkų (tarybos, valdybos ir 
komitetų) pranešimus ir pri
ėmėme reikalingus, jų reko
menduotus nutarimus. Susi
pažinome su esama iždo pa
dėtimi (pajamomis, išlaido
mis), investicijų uždarbiu. Pri
ėmėme naujus ALF narius ir 
kandidatus, patvirtinome ALF 
vidaus darbo ir pareigūnų at
sakomybių taisykles, ir t. t. 

- Kokia yra dabartinė ALF 
tarybos narių tapusavio bend
ravimo ir darbo atmos/ era? 

- Nuolatos vieni su kitais 
palaikome ryšį asmeniniais po
kalbiais, telefonais ir per elekt
roninį paštą. Daugelį svarbių 
ALF klausimų ir reikalų iške
liame ir svarstome elektroni
niu paštu tarp ALF direktorių 
tarybos posėdžių, kurių šiais 
metais jau buvo septyni. Esu 
iki šiol išsiuntęs 49 oficialius 
ALF tarybos bendralaiškius su 
įvairiausia informacija, klausi
mais ar reikalais šalia laiškų, 

Judėjimų ... 
Atkelta iš 11-to psl. 

"Mes nesiekiame valdžios 
- siekiame, kad piliečiai ją 
kontroliuotų". Tačiau įvairūs 
"piliečiai" ją jau kontroliuoja. 
Gal nepakankamai, bet kont
roliuoja. Klausantis retorikos 
galima įtarti, kad kažkas San-

nr ~Ut..V FOUR SEASONS 
IU'/..l"rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna

mi us, ū ki u s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

.._, Co ll i ngwoodo apy-
linkėse kreipki tės į 

Angelę šalvaitvtę, 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 

kuriuos mums išsiunčia ALF 
komitetų ir valdybos pirminin
kai bei ALF raštinė. Per tokias 
korespondencines diskusijas 
susidaro daugumos nuomonė, 
tačiau formalius sprendimus 
galime priimti tik per ALF di
rektorių tarybos posėdžius. Pa
prastai savaitę ar dvi prieš po
sėdžius labai pagyvėja visų 
ALF darbuotojų veikla, nes vi
si stengiasi įgyvendinti savo 
ankstyvesnius pažadus. Dirba
me labai demokratiškai, kiek
vieno nuomonė yra svarbi ir 
reikalinga, sprendimai daromi 
pritariant daugumai, jie tada 
tampa privalomi mums visiems. 

Pirmininkaudamas ALF 
narių išrinktų direktorių tary
bai tikiuosi ir laukiu iš kiek
vieno ALF darbuotojo didelės 
bei pilnos teisinės, moralinės, 
finansinės atsakomybės ir pa
reigingumo, laikantis įstatymų 
beivykdantirįgyvendinant 
visus nutarimus bei mūsų pa
čių pažadus. Tą primenu ir 
pakartotinai prašau, kad būtų 
mažiau kalbų ir pažadų, bet 
daugiau atliktų darbų. Atvirai 
kalbant, aišku, jog tai sukelia 
tam tikras nuotaikas ir įtam
pas, nes dažnai mėgstama tei
sintis, kad dirbame "savano
rišką darbą", nėra laiko, yra 
kiti įsipareigojimai, todėl sun
ku kai ką atlikti. 

- Netrukus bus metinis 
ALF pokylis. Gal kas nors nau
jo jame bus? 

- Lapkričio 4, šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centre 
(14911127th Street, Lemont, 
IL) šiais metais buvo didesnis 
ALF renginys, susidedantis iš 
kelių dalių. Pirmiausia 5.30 
v.v. Amerikos lietuvių fondo 
salėje (apatiniame PLC aukš
te) svečiai vaišinosi kokteiliais. 
6.30 v.v. toje salėje prasidėjo 
koncertas "Dovana nariams", 
kurio įvairią muzikinę prog
ramą atliko trys ALF stipendi
ninkai: Evelina Puzinaitė, 
Gabrielius Alekna ir Vakarė 
Petroliūnaitė. Po koncerto vir-

talkoje pasišovė kontroliuoti 
piliečius, kad jie kontroliuotų 
valdžią pagal "Mes". Nes Pi
liečių santalka "siekia sudary
ti sąlygas (V.B. pabr.), kad 
žmonės patys galėtų kontro
liuoti savo valdžią". Yra kons
titucija, įstatymai, spaudos ir 
žodžio laisvė. Kokių "sąlygų" 
dar reikia? Gal reikėtų tik vie
no, kad kas nors Santalkoje 
užpiltų šalto vandens ant re
torikos žarijų. Nes tokia reto
rika gali atbaidyti žmones ne 
tik nuo Santalkos, bet ir nuo 
kitų judėjimų. 

Vienok akivaizdu, kad 
veiklai pagyvinti gali padėti 
nauji judėjimai, įskaitant ir 
gerą pajėgumą turinčią San
talką. Juk visiems tautinę są-

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

šutinėje PLC salėje, 7.30 v.v. 
buvo vakarienė, stipendijų 
įteikimas studentams ir šokiai, 
grojant brolių Švabų orkestrui. 

- Kaip sekėsi ALF spau
dos konferencija? Dabar susi
domėjimas jomis atrodo gero
kai sumažėjęs. Ar jas dar galvo
jama ateityje rengti? 

- ALF spaudos konferen
cija praėjo gerai. Jos dalyviai 
gavo daug informacijos, pa
aiškinimų ir atsakymų į visokius 
klausimus. Konferencijos bu
vo ir yra naudingos tuo, kad 
spaudos atstovai gali labai 
greitai ir atvirai kitą dieną (po 
ALF direktorių tarybos posė
džio) sužinoti apie ALF veik
lą, padėtį, planus, jiems rūpi
mus klausimus, kontroversi
jas ir t.t. Spaudai nereikia 
klausytis vėliau atsirandančių 
gandų ar laukti ALF paruoštų 
pranešimų ar posėdžių apra
šymų. Taip pat jose sužinoma 
ir kai kurių, vadinamų "užku
lisinių" naujienų. Iš konferen
cijoje dalyvavusių spaudos 
redaktorių ir atstovų susida
riau nuomonę, kad jiems tos 
konferencijos yra naudingos. 
Jos naudingos ir ALF parei
gūnams, nes sužinoma, kas 
įdomu, reikalinga ar svarbu 
žiniasklaidos skaitytojams, 
klausytojams ar žiūrovams. 

Ar jos bus ateityje, neži
nau. Priklausys nuo būsimų 
ALF direktorių tarybos ir val
dybos naujų pirmininkų, kurie 
bus išrinkti per paskutinį šių 
metų gruodžio 5 d. direktorių 
tarybos posėdį. Spalio 17 d. 
posėdyje ALF direktoriams 
pranešiau ir apie tai ALF 
spaudos konferencijoje pain
formavau, kad pasitraukiu iš 
ALF direktorių tarybos pirmi
ninko pareigų ir nekandida
tuosiu kitai kadencijai. ALF 
direktoriams paaiškinau kai 
kurias mano pasitraukimo 
priežastis ir mano darbo ALF 
taryboje padėtį. Pasilieku to
liau dirbti kaip ALF tarybos 
direktorius. 

-------

Nukelta į 13-tą psl. 

žinę turintiems privalu įremti 
petį į valstybės vežimo išvilki
mą iš okupacinės nomenkla
tūros raudonojo molyno. Gal 
svarbiausia, kad judėjimai 
pajudintų veiklai provinciją. 
Tam jau būta privačių inicia
tyvų. Jei atsirastų tokiam tiks
lui judėjimai, žymiai pagerėtų 
reikalai. Ypač daug padėtų, 
jei kuris nors judėjimas para
pijose suorganizuotų komite
tų viešajai moralei pakelti. 
Nežinia, kiek branduolių ir 
politinių kumščių yra provin
cijoje suorganizavę judėjimų 
iniciatoriai. Jei ne, turėtų tam 
susikaupti. Tik tada būtų pa
teisinami siekiai "suburti 
žmones iš tolimiausių Lietu
vos kampelių". O dabar tokios 
kalbos yra tuščiažodžiavimas 
arba ateiti į vadovavimą "ant 
gatavo". O ir to "gatavo", de
ja, dar nėra labai daug. 

Tad pakelkime Lietuvą iš 
apačios, atsisukdami į Lietu
vos "užkampius". Pareiga ga
lioja ne tik Vilniaus, bet ir 
"užkampių" inteligentams -
šių dienų Lietuvos "bajorams". 



DĖMESIO MOKSLEIVIAI! 
Ar planuojat kitais metais lankyti universitetą 

arba kolegiją? Jeigu taip, tai ateikite į 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
ORGANIZUOJAMĄ 

UNIVERSITETŲ MUGĘ 
pasikalbėti su dabartiniais ir buvusiais studentais 

apie įvairias mokyklas, programas, įspūdžius. 

Kur? Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. 
Kada? Lapkričio 26, sekmadieni, nuo 11 v.r. iki 1 v.p.p. 

ATSINEŠKITE SAVO KLAUSIMUS! 

Antras filmo vakaras 
Vasario 16 gimnazijoje 
HŪTTENFELDAS. 

Antrą kartą šiais metais 
VLB Romuvos apylinkė, va
dovaujama pirmininkės Ma
rijos Dambriūnaitės-Šmitie
nės, surengė savo nariams 
lietuviško filmo vakarą. 
Penktadienį, lapkričio 10, 
Vasario 16 gimnazijos ber
niukų bendrabučio salėje su
sirinko daug lietuvių iš Hiit
tenfeldo, aplinkinių miestų 
ir gimnazijos vyresniųjų kla
sių mokiniai. 

Prieš keletą mėnesių bu
vo Romuvos apylinkėje ro
domas Vienui vieni - filmas 
apie narsią žymiausio Lietu
vos partizano Daumanto ko
yą su sovietiniu okupantu. 
Sį kartą buvo demonstruoja
mas literatūrinis-autobio
grafinis filmas pagal Balio 
Sruogos (1896-1947) me
muarįnį veikalą Dievų miš
kas. Sios Sruogos knygos, 

Amerikos ... 
Atkelta iš 12-to psl. 

- Kokie kiti ALF reikalai? 
- Šiuo metu ALF direkto-

rių taryba ruošiasi paskuti
niam šių metų gruodžio 5 d. 
posėdžiui. To posėdžio metu 
visi pirmininkai (tarybos, ko
mitetų, valdybos) pateiks savo 
metinio darbo trumpus pra
nešimus ir rezultatus. Svarsty
sime ir priimsime ALF paja
mų ir išlaidų biudžetą 2007 
metams. Nuspręsime, kokią 
ALF kapitalo investavimo 
strategiją naudosime ir kaip 
ją vykdysime. Sutarsime, kaip 
didinti ALF kapitalą, telkti 
naujus narius, ieškoti paliki
mų. Kalbėsime apie ALF pel
no skirstymą ateinančiais me
tais, nustatysime, iki kokios 
datos reikės pateikti stipendi-

• 

kuri parašyta taip įdomiai, 
kad skaitoma beveik kaip ro
manas, turinys yra jo prisimi
nimai apie Stutthofo (prie 
Dancigo) kacetą. Po išsilais
vinimo sovietai Sruogą su
grąžino į okupuotą Lietuvą, 
kur jis per du mėnesius pa
rašė Dievų mišką apie savo 
išgyvenimus kaip vokiečių 
nacionalsocialistų kalinys. 
Tačiau net tokio turinio kny
ga nepraėjo pro pirmųjų po
kario metų stalinistinę cen
zūrą. Mat nacių kacetai ne 
daug kuo skyrėsi nuo Stalino 
gulagų Sibire, kur žmogus 
buvo lygiai tais pačiais meto
dais žeminamas ir naikina
mas. Tik 1957 m., jau Chruš
čiovui valdant raudonąją 
imperiją, dešimt metų po 
autoriaus mirties, Dievų miš
kas pirmą kartą buvo spaus
dinamas sovietinėje Lie
tuvoje. pv 

jų ir paramos prašymus. Už
baigsime paruošti ir priimsi
me kitas reikalingas ALF 
veiklos ir pareigūnų darbo tai
sykles. Nustatysime ALF na
rių metinio susirinkimo 2007 
metais datą ir vietą, sudarysi
me ALF narių metinio susi
rinkimo nominacijų komisiją, 
kuri iš anksto surinks kandi
datų siūlymus į ALF direkto
rius ir kontrolės komisiją. Su
darysime ateinančių metų 
AIF cfu:ektorių posėdžių tvarka
raštį. Zodžiu, mūsų laukia 
daugelis šių ir kitų atliktinų 
darbų per ateinančias šešias 
savaites. 

Gruodžio 5 d. išrinksime 
naują ALF direktorių tarybos 
pirmininką, naują ALF tary
bos sekretorių ir naują ALF 
valdybos pirmininką, kurie 
mums vadovaus ir kuriems 
mes savo veikla talkinsime . 

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

ll> KULNO SKAUSMAI 

ll> PĖDOS SKAUSMAI 

ll> PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

ll> NAGŲ DEFORMACIJ OS IR 

GRYBELINIAI SUSIRG IMAI 

ll> ĮAUGĘ NAGAI 

ll> VIETINĖ NEJAUTRA [R 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

ll> SENlORŲ PĖDŲ PRIEŽI ŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINl AIS 

INDĖKLAlS 

+ PRITMAME VISUS 

c__=-_ ___J PLANl NIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIA I 

LIGONI US PRIJMAME: 
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

„. "Aistija (lietuvių genčių žemės) yra labai didelė. Joje daug pilių ir kiekvienoje yra kuni
gaikščių. Tenai labai daug medaus ir žuvų. Kunigaikščiai ir diduomenė geria kumelių pieną, 
o neturtingieji ir vergai geria midų. Jie daug kariauja tarpusavyje ... " Iš keliautojo Vulfstano 
kelionės į Prūsiją įspūdžių (887-901 m.) 

10 kl. moksleivių Vilijos Mitraitės (dešinėje) ir Aleksandros Šarūnaitės piešiniai 

Mokomės istorijos ... 
Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų 

moksleiviai įvairiai atlieka namų ar klasės už
duotis. Vieniems geriau sekasi popieriaus lape 
sudėti savo mintis į sakinius, ieškant tinkamų 
žodžių. O jie lyg tyčia išbėgioja į šalis kaip ne
klusnūs ėriukai ... Kitiems labiau patinka savo 
žinias parodyti piešiniais, spalvomis. Ir ant po
pieriaus lapo ''pastatomos" didingos pilys, tvir
tovės ar senovės miestai. Siūlome paskaityti 
ištraukas iš 11 klasės moksleivių istorijos ra
šinių. Aptardami gediminaičių - Švitrigailos, 
Zigmanto, Kazimiero, Aleksandro valdymo 
metus, jie lygino ir bandė nuspręsti, kuris iš šių 
valdovų svarbesnis Lietuvos istorijai. 

S. Katkauskaitė, istorijos mokytoja 

* 
Man atrodo, kad Kazimieras padarė dau

giausia gero Lietuvai. Kazimieras pasirašė 
raštą, kad apsaugos Lietuvos nepriklausomy
bę, neleis nelietuviams pirkti žemių ir Lietu
vos bajorams duos tokias pat teises, kurias tu
rėjo Lenkijos bajorai. Tie pirmi punktai labai 
daug padėjo, kad lenkai ar kitų kraštų piliečiai 
negalėjo išpirkti žemes ir nebuvo karų. 

Rasa Šiaučiūnaitė 
* 

Aš manau, kad Kazimieras daugiausia 
padarė gerų darbų. Lietuvoje buvo taika ir ra
mybė. Kai jis valdė, visi buvę Lietuvos ir 
Lenkijos ryšiai nutrūko, ir jos abi buvo kaip 
atskiros valstybės. Jo sūnus, irgi Kazimieras, 
tapo šventuoju. Daiva Paznėkaitė 

* 
Aš manau, kad Švitrigaila (1430-1432) 

padarė daug gerų darbų valstybei. Gavęs Lie-

tuvos didžiojo kunigaikščio titulą, Švitrigaila 
ėmėsi tęsti Vytauto darbą - atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę nuo Lenkijos, užsidėti kara
liaus karūną. Tik jam nesisekė. 

Violeta Pečiulytė 
* 

Kazimieras buvo vainikuotas Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu, kai jis buvo tiktai 13 
metų. Jis buvo toks jaunas, tai jį krašto valdy
mo reikaluose pavadavo ponų taryba su di
diku Jonu Goštautu. Jonas Goštautas valdė 
labai protingai. Lietuvoje buvo taika ir ra
mybė. Kazimieras pasirašė svarbius raštus, 
kad būtų apsaugota Lietuvos nepriklauso
mybė, kad nelietuviai negalėtų pirkti žemių ir 
užimti valdžios pareigybes. Audrius Valiulis 

* 
Aš manau, kad Švitrigaila daug nusipelnė 

Lietuvos istorijai, nes jis dirbo labai sunkiai, 
kad atgautų Lietuvai nepriklausomybę nuo 
lenkų. Jis be lenkų žinios nutraukė visus ryšius 
su Lenkija, pats tarėsi su Vokietijos imperato
tiumi, kad jam atsiųstų karaliaus vainiką. 
Svitrigaila pabėgo iš Lietuvos nuo savo priešų, 
bet dar ilgai nedavė ramybės Zigmantui ir jo 
rėmėjams. Jis pralaimėjo ir vėliau susitaikė su 
lenkais, bet vis tiek visą laiką priešinosi lenkų 
norams prisijungti Lietuvą lyg dalį Lenkijos 
valstybės. Rūta Rudminaitė 

* 
Kazimieras apsaugojo Lietuvos nepriklau

somybę ir jos žemes, jis neleido svetimtau
čiams pirkti žemių ar užimti valdžios pareigy
bes. Per jo valdymo laiką daug kas buvo pada
ryta Lietuvoje. Aš manau, kad jis buvo geras 
ir stiprus valdovas. Jo sūnus Kazimieras buvo 
pripažintas šventuoju ir Lietuvos globėju. 

Kristina Pabedinskaitė 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Pirmoje eilėje iš k.: Birutė Zimnickaitė 
(Lenkija), Sofija Loiter (Vokietija), Raminta Beržinskytė (D. Britanija), Dalia Henke 
(Vokietija); antroje eilėje iš k.: Moacir P. de Sa Pereira (JAV), pirm. Stasys Kuliavas 
(Kanada), Santiago Butkus (Argentina), Saulius Simonavičius (Kanada), Jonas (Juan 
Ignacio) Fourment Kalvelis (Argentina). Nuotrauka Vidos Baranauskaitės iš Pasaulio lietuvio 
2006 m. rugpjūčio-rugsėjo nr. 
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AtA 

KOSTUI MEŠKAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai, mūsų 
būrelio narei, skautininkei ALDONAI STANAI
TIENEI, jos šeimai bei visiems artimiesiems ir 
kartu liūdime -
Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų" būrelis 

PADĖKA 
AtA 

ANTANASALGISBENTNORIUS 
mirė 2006 m. rugpjūčio l d., 

Nuoširdžiai dėkoju visiems už atsilankymą 
koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse, aukas šv. 
Mišioms ir užuojautas. 

1 Jankauskas 

PADĖKA 
AtA 

STASIUI JUŠKEVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn 2006 m. spalio 28 d., 

nuoširdžiai dėkojame prel. J. Staškevičiui už maldas prie 

karsto, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Liekame dėkingi karsto nešėjams, draugams ir pažįs

tamiems už dalyvavimą ir užprašiusiems šv. Mišias. 

Ačiū L. Turūtaitei už gražias giesmes, dėkojame po

nioms už pyragus ir J. Gurklienei už skanių pietų paruo

šimą. 

Nuliūdę -
dukra Benita su ryru ir sūnus Paulius 

PADĖKA 

AtA 
ADA ARŪNIENĖ 

1911 m. liepos 25 d. - 2006 m. spalio 19 d. Atsiskyrė iš 
mūsų tarpo, išgyvenusi 95 metus. Palaidota spalio 21 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Anapilyje, Mississauga, ON. 

Nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisikėlimo parapijos 
kun. J. Šileikai, OFM, už maldas laidotuvių namuose ir už 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą, kur velionę palaidojom 
šalia jos vyro. Ypatinga padėka klebonui kun. A. Simanavi
čiui, OFM, kun. J. Šileikai, OFM, už atnašautas gedulines 
Mišias, diakonui dr. K. Ambrozaičiui už asistavimą ir Leo
nui Baziliauskui už patarnavimą Mišių metu. Dėkojame 
Reginai Simonaitienei už skaitymus ir atsisveikinimo žo
džius, Danguolei Radtke už gražias giesmes, visiems už 
maldas, gėles, užprašytas Mišias bei aukas. Ačiū aukų rin
kėjoms - M. Povilaitienei ir B. Kazlauskaitei; J. Gurklienei 
ir padėjėjoms už skanius atsisveikinimo pietus, visoms po
nioms už pyragus ir V. Siminkevičienei už skoningai pa
ruoštas gėles. 

Nuoširdi padėka "Labdaros" slaugos namų administ
racijai, slaugytojoms, savanoriams ir dr. D. Norkienei už 
Ados priežiūrą. Ačiū draugams, kurie lankė Adą namuose 
ir "Labdaroje" prieš mirtį. Dėkingi liekame giminėms, 
draugams bei pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvių kop
lyčioje, šventovėje, ir atėjusiems palydėti velionę į kapines. 

Miela Ada, Tu vis ištiesdavai paguodos ranką gausiam 
giminių būriui. Mes visi kartu liūdime, praradę mylimą 
Tetą-

sūnėnai - Donatas, Arvydas, Jonas, Rimas ir 
Andrius su šeimomis 

Išėjo amžinybėn laisvės kovotojas 
BIRUTĖ JONELIENĖ 

Jau šešioliktus metus skai
čiuoja vėl laisvę atgavusi Lie
tuva, neatpažįstamai keičiasi, 
gražėja jos miestai ir kaimai, 
bet vis mažiau belieka tų pasi
aukojusių, garbingų Lietuvos 
sūnų ir dukrų, kurie savo jau
nystę, gražiausius gyvenimo 
metus atidavė Tėvynės laisvės 
idėjai. Okupacijos laikotarpiu 
jie kovojo su nelygiu priešu, 
kentėjo kalėjimuose, lageriuo
se, tremtyje. O dabar džiau
giasi, kad sulaukė savo vilčių 
išsipildymo, likusius gyveni
mo metus gali nugyventi lais
voje Lietuvoje, nors ir sunkiai 
besikeliančioje iš raudonojo 
liūno. Gaila, kad jie turi išeiti 
amžinybėn tada, kai išaušo 
Laisvės aušra. 

Gražų šių metų rugsėjo 8-
osios rytą Išlaužo parapijos 
kapinaitės priglaudė amžinam 
poilsiui Antaną Petraitį, bu
vusį laisvės kovų dalyvį, politi
nį kalinį, Lietuvos kariuome
nės kūrėją-savanorį. 

Jis gimė 1928 metais Prie
nų rajono, Išlaužo parapijos, 
Dambravos kaime, darbščių 
Lietuvos ūkininkų Petraičių 
šeimoje, kuri augino aštuonis 
vaikus. Antanukas nuo ma-

žens padėjo tėvams ūkio dar
buose, svajojo apie ateitį, bet 
bepražystančią jaunystę už
klupo karo audra, rusų okupa
cija, sulaužydama visas svajo-

A.a. Antanas Petraitis 
jaunystėje 

nes ir likimą. Sunku buvo su 
tuo susitaikyti laisvoje šalyje 
augusiam jaunuoliui. Anksty
voje jaunystėje jis įsijungė į 
pasipriešinimo judėjimą, pa
dėjo partizanams, buvo jų ry
šininkas, o vėliau - "Tauro" 
apygardos Geležinio vilko 
rinktinės partizanas Kovas. 

1949 m. buvo suimtas ir 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~;··117--~~~-"\~:.~::·-i'l;~":--~ 

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

PADĖKA 
AtA 

ELIZIEJUS ŠLEKYS, 
mūsų mylimas tėvelis, tėvukas, prosenelis, mirė 

2006 m. spalio 8 d., palaidotas spalio 12 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississauga, ON 

Gili padėka Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Eugenijui Jurgu
čiui, OFM, diakonui dr. Kazimierui Ambrozaičiui, au
kojusiems gedulines Mišias, ir kun. Augustinui už pras
mingą. pamokslą velionies pagerbimui. Dėkojam kun. 
Pijui Sarpnickui, OFM, už lankymą ir suteiktą Ligonio 
sakramentą, už maldas ir jautrius žodžius laidotuvių na
muose, kun. Jonui Šileikai, OFM, už palydėjimą mūsų 
tėvelio į kapines, maldas prie karsto ir paguodžiančią 
maldą pradedant pietus. Dėkojam muz. Danguolei 
Radtkei už gražų vargonavimą ir giedojimą Mišiose. Dė
kojam visiems artimiesiems už gausų atsilankymą ir mal
das laidotuvių namuose bei laidotuvėse, už pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu, spaudoje, už gražias gėles, už
prašytas Mišias ir aukas Eliziejaus atminimui. 

Ačiū M. Povilaitienei, V. Baliūnienei ir B. Kazlaus
kaitei už aukų rinkimą. Esam labai dėkingi Pranui Saka
lui, apibūdinusiam jo draugystės kelią su velioniu. Spe
ciali padėka mūsų pusseserei Elenai Merkelytei už tėve
lio priežiūrą daugelį metų. 

Dėkojam B. Stanulienei, B. Prakapienei ir padėjė
joms už labai skanias paruoštas vaišes ir visoms ponioms 
už atneštus pyragus. 

Giliai jaučiam Jūsų visų paguodą, kuri palengvino tą 
sunkų atsiskyrimo laiką. 

Likę liūdesyje -
vaikai - Gražina Matukienė, Živilė Stanton, 

Arūnas Šlekys su šeimomis 

nuteistas 25 metams kalėjimo. 
Seserį Onutę, atnešusią į ka
lėjimą maisto broliui, taip pat 
areštavo ir nuteisė. 

Po ilgų tardymų ir kanki
nimų Antaną nugabeno į 
Džezkazgano lagerį, kur teko 
dirbti vergiškus darbus Aki
bastų rūdos kasyklose, Rudni
ko anglies kasyklose. Ten, toli 
nuo Tėvynės, sutiko likimo 
seserį, politinę kalinę Zofiją 
Mališauskaitę, sukūrė šeimą. 

Po Stalino mirties sušvel
nėjo režimas, nereikėjo kalėti 
visus 25 metus. 1957 m. grįžo 
į Lietuvą, apsigyveno Skaud
vilėje, dirbo eiguliu, užaugino 
dvi dukteris - Nijolę ir Virgi
niją. 

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę jam buvo suteik
tas Lietuvos kariuomenės kū
rėjo-savanorio vardas. 2001 
m. apdovanotas "Lietuvos ka
riuomenės kūrėjo savanorio" 
medaliu. 

2005 metais persikėlė gy
venti į savo tėviškę, bet neil
gai teko pasidžiaugti gimtų 
namų pastoge, liga palaužė 
sveikatą. Iš gyvenimo išėjo 
darbštus žmogus, geras tėvas, 
tikras tautos patriotas. Tokį jį 
ir prisimins visi pažinojusieji. 

i AUKOS i 
Mielo dėdės a.a. Eliziejaus 

Šlekio šviesiam atminimui pa
gerbti D. Mitalienė našlaičių 
kaimui Vaiko tėviškės namai pa
aukojo $50. Aukotojai nuošir
džiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $1,000 - J. Kuzmienė; 
$500 - G.D. Sakus; $200 -A. 
Ramanauskienė, A. Vaišnoras, 
E. Petrulis; $150 - AR. Ku
sinskis; $100 - E. Žulienė, K. 
Ališauskienė, A. Sekonis, J.J. 
Zenkevičiai, A.D. Bajorinai, 
J.A. Vaškevičiai, A.R. Jasinevi
čiai, T. Gureckas, V. Kėžinaitis, 
A.D. Jagėlienė, M.S. Bušinskai, 
J. Petronis, V.B. Vytai, Z. Vai
čeliūnienė, l. Gimienė, B. Ga
linienė, R. Vaišvilaitė, R. Be
rentienė, T.D. Chornomaz, F. 
Juzėnas, L. Oleka, l. Jakowich, 
J. Karl; $60 - N. Vytė, kun. K. 
Kaknevičius; $50 - V. Jasinevi
čienė, A. O'Donohue (a.a. Re
ginos ir Adolfo Klemkų atmini
mui), A. Keršis, R. Oleka, L. 
Einikienė, L. Balsienė, B.G. 
Čižikai, L. Abromonis, V.K. 
Gapučiai, S.E. Kuzmickai, A. 
Adomaitis, H.Vaičeliūnaitė, J .J. 
Šarūnai, A. Vaišvilienė, l. Bis
kienė, l. Baltakienė, J.R. Dū
dos, S. Styra, A. Zalagėnas, l. 
Paškauskienė, A. Augaitienė, 
E. Simonavičienė, E. Ginčaus
kienė, A. Puterienė, D. Bar
kauskienė, F. Mačiulienė, J. 
Kutka; $40 - AB. Samsonai, 
Z. Jukna, J. Vėgienė, J. Lapa
vičius, R. Šakalinis, J.V. Dims
kiai; $35 - T.B. Stanuliai; $25 -
l.E. Šimkai, G. Šutas; $20 - E. 
Juodvalkienė, B.P. Sapliai, T.P. 
Pargauskai, E.M. Kazakevičiai, 
M. Ranush, L. Kriščiūnas, M. 
N everauskas, A. Siminkevičie
nė, P. Stauskas, Č. Javas, A. Su
kauskas, V. Ručienė; $15 - P. 
Daržinskas; $10 - Jurėnas, R. 
Bekerienė; $5 - Z. Petrylienė. 

Kapinių komisija dėkoja 
aukotojams ir aukų rinkėjoms: 
B. Matulaitienei, L. Keršytei
Gotthans ir P. Šturmui. 



. 
METINIS KALEDINIŲ 

RANKDARBIŲ IR SKANESTŲ 

IŠPARDA VIMAS 
GINTARO, SIDABRO DIRBINIAI, PAVEIKSLAI

ORIGINALAI, MEZGINIAI IR KITOKIOS KALĖDINĖS DOVANOS 

2006 m. lapkričio 26, sekmadienį 
nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. 

Lietuvių slaugos namuose "Labdara" 
5 Resurrection Rd., Toronto, ON 

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 
Renginio pajamos bus panaudojamos organizuojant 

slaugos namų gyventojų užsiėmimus 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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 

(nuo 1919 metų) 
.6. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.6. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.6. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.6. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. gruodžio 6 ir 20 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. gruodžio 6 ir 20 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head ofttce. 

-========1ATSIŲSTA PAMINĖT11i----

Vilma Vasiliauskaitė, LIETUVOS IR VIDURIO RYTŲ 
EUROPOS ŠALIŲ PERIODINĖ SAVILAIDA. Leidėjas - Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Re
daktorė Rima Dulkinienė. Dailininkas Romas Dubonis. Vilnius, 
2006 m., 176 psl. 
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- D: MU:!:Į STl;RYBĖ :IENY:ĖJE! .:12 ~ 
jungtinį "ATZALYNO", "GINTARO" ir "GYVATARO" 

l "K A"iRkičpEonM A" l 
2006 m. gruodžio 2, šeštadienĮ, 7 v.v. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W., Toronto 

JUMS GROS IR LINKSMINS KAPELA "SŪDUVA" IR "ŽAGARAI" 

~ 
JŪSŲ LAUKIA KAIMIŠKOS VAIŠĖS, .~~IKS BARAS, BUS SMAGŪS ŠOKIAI j 
Bilietai platinami sekmadieniais Lietuvių N·~muose , Anapilio, Prisikėlimo, Išganytojo 

ir Hamiltono Aušros Vartų parapijose. Bilieto kaina $35. 
Smulkesnę infomaciją teikia: ANGELA BIONDI - 416-825-9519; 

IRENA ŽUKAUSKAITĖ-416-895-2400; ROMAS JONUŠONIS- 416-895-6345. 

Gautas pelnas bus panaudotas visų trijų grupių kelionei į Šokių šventę Lietuvoje 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Lapkričio 3 d. suėjo 100 
metų, kai Vokietijos mokslinin
kas psichiatras 
A. Alzheimer 
pranešė apie 
pastebėtą se- , 
natvinį atmin
ties praradimą. 
Jis šiandien va
dinamas atra
dėjo dr. A Al
zheimer vardu. Tyrinėdamas 
vienos psichinės ligonės smege
nis, daktaras pastebėjo, kad jos 
buvo užpildytos keistais protei
no dariniais. Nuo to laiko per 
visą šį šimtmetį pasaulio medi
kai bando surasti Alzheimerio 
ligos priežastis ir gydymo bū
dus. Fiziškai neskausmingas su
sirgimas atima ne tik iš ligonio, 
bet ir iš artimųjų tai, kas žmo
gų daro asmenybe: jo atmintį, 
galimybę pažinti ir mąstyti, 
bendrauti. Dabartinis gydymas 
padeda šiek tiek sulėtinti ligą. 
Kasmet pasaulyje ši negalia nu
statoma 4,6 min. žmonių. Ta
čiau pasaulio mokslininkai tiki
si, kad antrąjį šimtmetį mokslo 
ir klinikinių tyrimų dėka bus 
atrasta, kaip išvengti šios ligos 
ir gydyti susirgusius. Inf. 

Pasaulio anykštėnų bend
rijos 5-asis suvažiavimas ir 
Anykščių miesto šventė "Meile 
gimtinei tvirti mes„." rengia
mas 2007 m. liepos 26-29 d.d. 
Anykščiuose. Visi anykštėnai -
jauni ir seni - kviečiami daly
vauti. Suvažiavimo programoje 
numatyta: susitikimai, pristaty
mai, išvykos, lėlių spektaklis, 
rašytojo Antano Vienuolio pa
gerbimas, liaudies amatų de
monstravimas, nakties renginys 
koplyčioje, knygų mugė, kon
certai, parodos, sportoJengi
niai, raketų naktis priev Svento
sios, Sv. Onos atlaidai Sv. Mato 
šventovėje ir kt. Kvietimus 
spaudai išsiuntinėjo žurnalistas 
Tautvydas Kontrimavičius. Dau
giau informacijos galima rasti in
terneto tinklalapyje www.anyk
stenai.lt. Inf. 

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 

KLB ZINIOS 

• KLB krašto valdybos po
sėdis įvyko lapkričio 15 d. Ap
svarstytos XII Pasaulio lietuvių 
seimo ir XIX krašto tarybos 
trečiosios sesijos rezoliucijos. 
Valdybos nariai padarė savo 
pranešimus. 

• M. Stanevičius atnaujino 
KLB tinklalapį www.klb.org. 
Galima pamatyti naujų nuo
traukų iš Dainų šventės. 

• KLJS pirm. T. Jonaitis ir 
valdybos nariai lapkričio 26 d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose 
nuo 11 v.r. iki 1 v.p.p. rengia 
universitetų mugę, kurioje uni
versitetų studentai bei tik ką 
baigę juos pasikalbės su moks
leiviais, besiruošiančiais stoti į 
universitetus. Maloniai kviečia
me dalyvauti jaunimą. 

• Kanados lietuvių muzie
jus-archyvas atidarytas kiekvie
ną sekmadienį nuo 11 v.r. iki 1 
v.p.p. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti. Kitu laiku norint 
muziejų lankyti reikia palikti 
įrašą atsakiklyje, o jei ypatingai 
skubu, skambinkite į Kanados 
lietuvių bendruomenės raštinę 
tel. 416 533-3292. A.a. J. Vitas 
savo testamentu muziejui-ar
chyvui paliko 1,787.98 dol. 

• Artėja Kalėdos. KLB raš
tinėje galima įsigyti CD Mano 
namas bei Lietuvių lit~ratūros 
skaitinius, išleistus R. Zemaity
tės-De Iuliis. Inf. 

PADEDU mokiniams ruošti 
matematikos ir lietuvių kalbos 
namų darbus. Skambinti Lore
tai tel. 416 538-6681; el.paštas: 
loreta@accessv.com. 

BURLINGTON MAID ieško 
pastovios darbuotojos namams 
ir Įstaigoms valyti Hamilton
Burlington-Oakville miestuo
se. Tel. 905 802-9584. 
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416-
588-2808 (ex.26) dienos metu. 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416-503-1687. 

LIETUVĖ ieško darbo ateinant 
prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes. Gali dirbti savaitgaliais. 
Tel. 416 255-1146. 

IŠNUOMOJAMAS 3 miegamų
jų su baldais butas rūsyje. At
skira skalbykla, vieta automo
biliui. $1,300 su visais Įskaity
mais. Galima užimti nuo 2007 
m. sausio l d. Skambinti tel. 
416 526-2083. 

i AUKOS i 
Vietoj kalėdinių sveikini

mų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviš
kės žiburiams: $100 - Nijolė Ba
tes ir šeima, Genovaitė ir Eu
genijus Kuchalskiai; $50-Nelė 
ir Martynas Jonušaičiai, Oak
ville, ON, Angelė Bungardienė, 
Hamilton, ON, Stasė ir Mečys 
Bušinskai, Alvina Ramanaus
kienė; $40 - Petras ir Zuzana 
Jonikai; $30 - Birutė Tamošiū
nienė, Aniceta Deksnienė ir 
šeima, Hamilton, ON, Jonas 
Gimžauskas, Hamilton, ON; 
$25 - J.J. Šarūnai, St. Cathari
nes, ON, Bronė Galinienė, Ni
jolė, Birutė ir Vladas Vytai; $20 
- A Dobienė ir Audra, Liuda 
Stulginskienė, Danutė ir Adol
fas Bajorinai, Stasė, Antanas ir 
sūnus Aleksas Zimnickai; $10 -
Lina Einikienė. 

A.a. Kosto Meškausko at-
minimui, užjausdama dukrą Al
doną Stanaitienę ir jos šeimą, 
Irena Ross su šeima Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

A.a. K. Meškausko švie
siam atminimui, užjausdama 
dukrą Aldoną ir šeimą, M. 
Biekšienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

TESTAMENTAI 
Mes gyvename ramiai, ne

pasirūpinę, kad vieną dieną 
"Abraomas" pasišauks. Juk ne
žinome kurią dieną ar valandą 
teks palikti šį pasaulį, o turėda
mi šiokį tokį turtą, kamjį palik
sime? Todėl reikia parašyti tes
tamentą dar šiandien, o ne ati
dėti jį rytojui, kurio galime ne
sulaukti. Galvojam, juk aš dar 
toks jaunas, kam man reikia 
testamento? Staigios mirtys at
sitinka jaunam ir senam. Pada
ryti testamentą nereikia advo
kato. "Staples" krautuvėje gali
ma gauti visus reikalingus blan
kus: testamento, įgaliojimo su
negalavus tvarkyti visus reika
lus ir pasirūpinti sveikata ir kt. 
Pasirašius dviem liudininkam 
testamentas visiškai galioja. 
Blankai kainuoja vos dvylika 
dolerių. Stasys Prakapas, 

Toronto, ON 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5 1 & 1 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 
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Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, 9.30 v.r. mi
rusiųjų minėjimo pamaldos. Vi
si, norintieji prisiminti savo 
brangius mirusius, prašomi pa
skambinti klebonui šią savaitę 
tel. 905 270-3723. 

Anapilio žinios 
• Montrealyje mirė a.a. Mo

nika Gaputytė, 100 m. amžiaus. 
Jos palaikai palaidoti Šv. Jono 
lietuvių kapinėse po Mišių Lie
tuvos kankinių šventovėje lap
kričio 21, antradienį, 10 v.r. 

• Sutvirtinimo sakramento 
pasiruošimui pamokos vyksta 
sekmadieniais klebonijos posė
džių kambary po "Angeliukų" 
choro repeticijos. 

•Vaikučiai dar registruoja
mi Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokoms. Registra
cija šiokiadieniais tel. 905 277-
4320, o sekmadieniais po Mišių 
- zakristijoje. 

• Adventinius susikaupi
mus mūsų šventovėse šiais me
tais gruodžio 2-3 d.d. ves Kara
liaučiaus srityje ilgus metus be
sidarbuojantis kan. Anupras 
Gauronskas. 

• KLKM dr-jos mūsų para
pijos skyrius rengia savo meti
nę šventę gruodžio 3, sekmadie
nį, ir iškilmingai su savo vėliava 
dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po Mi
šių Anapilio parodų salėje bus 
pietūs ir loterija, o meninę 
programą atliks Tautosakos 
klubas. 

• Anapilio jaunų šeimų sek
cija visus maloniai kviečia daly
vauti Kalėdinėje eglutėje gruo
džio 17, sekmadienį, po 9.30 
v.r. Mišių Anapilio salėje. Bi
lietus iki lapkričio pabaigos ga
lima užsisakyti skambinant va
karais Janinai tel. 905 848-5236 
arba Zitai tel. 905 608-1153. 
Bilietai pardavinėjami ir para
pijos salėje. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 26: 9.30 v.r. už a.a. Vincą 
Vasiliauską; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje, lapkričio 26, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už a.a. Uršulę ir Joną 
Paliulius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, lapkričio 25, šešta
dienį, 3 v.p.p. už Lapienių ir 
Žukų mirusius. 

Šiluvos M. Marijos 
bendrija 

• Lapkričio 12, sekmadie
nį, parapijiečių susirinkime bu
vo nutarta susitikti su vyskupi
jos atstovais ir kalbėtis mūsų 
pasiūlytais ir priimtais klausi
mais. Taipgi buvo nutarta, kad 
Petras Sergautis kreipsis į mūsų 
draudimo bendrovę įvertinti ir 
finansuoti padarytą audros žalą 
mūsų šventovės stogui, kad ga
lėtume jį pataisyti. Jis gavo at
sakymą, kad draudimo bendro
vė šio mūsų taisymo negalinti 
finansuoti, nes vyskupija drau
dimo bendrovei jau yra prane
šusi, jog mūsų šventovę norinti 
nugriauti. 

Gavę tokią žinią, nutarėme 
atidėti vėlesniam laikui susiti
kimą su vyskupijos darbuoto
jais, o pirmiausia reikalauti 
asmeniško susitikimo su vysku
pu Fabbro. Tokiam susitikimui 
jau gautas atsakymas iš vyskupi
jos. Susitikimas su vyskupu 
įvyks lapkričio 23, ketvirta
dienį, l v.p.p. Melskime, kad 
tas susitikimas būtų sėkmingas. 

• Lapkričio 26, sekmadie
nį, prieškalėdinį susikaupimą 
ves kan. Anupras Gauronskas. 
Išpažinčių bus klausoma 2.30 
v.p.p. prieš sekmadienines 
Mišias. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo F. Venskevičienė. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Lapkričio 19 d. per 10.45 

v.r. Mišias giedojo gausus para
pijos jaunimo choras. Lapkričio 
26 d. giedos parapijos "Retkar
tinis" choras, kuris renkasi re
peticijai 9.30 v.r. muzikos kam
baryje. 

• Sveikinam KLKM dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrių, 
kuris lapkričio 18 d. su gausiu 
narių ir svečių būriu atšventė 
savo veiklos 50-metį. 

• Lapkričio 25 d., 6 v.v. 
"Kretingos" stovyklautojai da
lyvauja stovyklavietės 25-mečio 
padėkos Mišiose parapijos 
šventovėj. Po to parapijos salėj 
vyks A. Kaknevičiaus paruoš
tos vaizdajuostės sutiktuvės ir 
jaunimo šokiai. 

• Lapkr}čio 15 d. palaidota 
a.a. Juzefa Zulienė, 84 m. Pali
ko dukrą Donatą Puterienę, sū
nų Vytą, seserį JAV ir brolį Lie
tuvoje su šeimomis. 

• Pirmajai Komunijai ir 
Sutvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po Mišių. Pavėla
vusius prašom kreiptis į ses. 
Paulę, 416 533-8006 arba į pa
rapijos raštinę, 416 533-0621. 

• Bilietai į Naujųjų metų 
sutikimą bus pradėti platinti 
pirmą gruodžio sekmadienį po 
Mišių. JJilieto kaina - $85. 

• Zodis tarp mūsų lapkričio 
ir gruodžio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės prie
angyje. Kaina $5. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 26: 8 v.r. prašant sveika
tos; 9 v.r. už Karosų ir Jarma
lavičių šeimų mirusius; 10.45 
v.r. už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už a.a. Leokadiją Ne
vulienę, už a.a. Reginą Valic
kienę; 12.15 v.d. už a.a. Petrą ir 
Genę Lelius bei Algimantą ir 
Stasę Kirdeikius. 
Maironio mokyklos žinios 

• Giliai užjaučiame ilga
metę bendradarbę Donatą 
Puterienę, jos dukteris, nete
kus a.a. mamytės (močiutės). 

• Kviečiame visus tėvelius 
į visuotinį metinį tėvų susi
rinkimą lapkričio 25 d., 9.10 
v.r. mo!cykloje. 

• Ziemos metu visi moki
niai turi atsinešti sausus batu
kus ir jais būti apsiavę klasėse. 

Živilė 

Amerikos lietuvių fondas 
parėmė Tėviškės žiburių leidybą 
$3,500 auka. Savaitraščio leidė
jai nuoširdžiai dėkingi už dė
mesį lietuviškai spaudai Kana
doje ir labai reikalingą finansi
nę, kartu ir moralinę pagalbą. 

A.a. Juzefos Žolienės at
minimui V.K. Gapučiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

• Pirmo Advento pamal
das, gruodžio 3 d., 9.30 v.r., at
laikys parapijos sekretorius 
Paulius Kravecas. 

• Tradicinis kalėdinis tary
bos posėdis įvyks antradienį, 
gruodžio 12, 7.30 v.v. Žilinskų 
namuose, Mississaugoje. 

• Sekmadienio tikybos mo
kyklos Kalėdų pamaldos ir Ka
lėdų eglutė įvyks gruodžio 17 
d., l v.p.p. 

• Kūčių vakaro pamaldos 
su Šv. Komunija įvyks sekma
dienį, gruodžio 24, 4.30 v.p.p. 

• Senų metų pamaldos- sek
madienį, gruodžio 31, 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 

• Lapkričio 19 d. LN sve
tainėje pietavo 160 svečių. Sve
čių knygoje pasirašė karininkai 
iš Lietuvos: pik. ltn. L. Saba
liauskas, mjr. V. Krivobokas, 
mjr. A. Buivydas, kpt. V. Ra
kauskas, vyr. ltn. P. Diliūnas, 
vyr. ltn. T. Jurgulis. Svečius pri
statė LN pirmininkas R. Sonda. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - lapkričio 29 d., 7 v.v. 
LN seklyčioje, "Labdaros" -
lapkričio 22 d., 7 v.v Slaugos 
namuose. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

a.a. J. Žulienės atminimui: po 
$50 - J.A. Roach, P.C. Roach, 
P.B. Richards; $40 - R.A. Ma
sionis, po $25 - V. Liuima, E.K. 
Gapučiai; po $20 - D.E. Čup
linskai, L. Balsienė, E. Simona
vičienė; po $10-A.V. Vaitoniai, 
V.V. Baliūnai. Slaugos namams 
po $500 aukojo A. Kusinskas ir 
J. Kari. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą. Aukos priimamos 
Toronto Lietuvių Namų rašti
nėje, Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog adresu: "Labdara", 1573 
Bloor St.W., Toronto ON, M6P 
1A6. 

• "Labdaros" lietuvių slau
gos namuose darbui skubiai rei
kalingos diplomuotos med. se
serys (Registered Nurse, Re
gistered Practical Nurse ). Pa
geidaujančias dirbti slaugos na
muose prašome kreiptis į Me
dicininės rūpybos direktorę 
Beatą Maliziją, tel. 416-232-
2112. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas elek
troniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ administracija prieškalėdiniu laikotarpiu 
bus atidaryta nuo lapkričio 19 iki gruodžio 3 d. sekmadieniais, po 
9.30 v.r. pamaldų iki maždaug l v.p.p. Bus galima sutvarkyti prenu
meratas, sumokėti skolas, įteikti kalėdinius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovaną savo bičiuliams. 

Kalėdiniai sveikinimai 
Jau planuojamas kalėdinis TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 

12 d. Visa medžiaga, skirta šiam numeriui, laukiama vėliausiai 
iki gruodžio l d. Kalėdinius sveikinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė galėtų juos laiku paruošti. Yra dve
jopi sveikinimai - bendras ir atskiri, asmeniniai. Į bendrąjį sveiki
nimą įrašomi visi tie, kurie pareiškia tokį norą ir atsiunčia auką 
TŽ Asmeniniai bei atskirieji sveikinimai yra rėminiai. Jų kaina 
pagal užimamą plotą. Jais daugiausia naudojasi parapijos, or
ganizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys. Sveikinimas per 
laikraštį šiuo metu yra geriausias būdas pasiekti savo artimuosius 
ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu išvengiama atvirukų 
siuntinėjimo, kuris pareikalauja daug laiko ir išlaidų. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje lapkričio 19 d., 11 v.r. Mišias už 
a.a. poetą Henriką N agį atnašavo kun. A. Volskis. Mišių metu, 
tarp kitų giesmių, keturias iš kantatos Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva (žodžiai H. Nagio, muzika A. Stankevičiaus) giedojo para
pijos choras. Po Mišių salėje buvo surengtas įspūdingas poeto 
prisiminimas: jo knygų viršelių padidintos nuotraukos, fo
tografijos, ant stalų išdėstytos knygos, įvairūs leidiniai, suve
nyrai. Susirinkusius su šeima supažindino ir visiems prie šio 
renginio prisidėjusiems padėkojo sūnus Gintaras. 

KLB Montrealio apylinkės pirm. A. Staškevičius prisiminė 
H. Nagį kaip poetą, mokytoją, bendradarbį Vinco Krėvės lite
ratūros premijų skyrimo komisijose. Pasak jo, žmogus įamžina 
savo vardą palikdamas sūnus, poetas - raštus. H. Nagys tai pa
darė. Dabar internete poeto vardas minimas bene 600 kartų. 
Pareiškė pasididžiavimą, kad Henrikas buvo montrealietis, kad 
jis buvo "mūsų" ir pasilieka ne tik mūsų širdyse, bet jis pats ir 
jo žodžiai gyvuoja visuose pasaulio k~mpeliuose, kur tik lietu
vių kalba suprantama ir gerbiama. Zmona Birutė pasidalino 
prisiminimais, ypač iš poeto pirmojo apsilankymo Lietuvoje. 
Poeto balsą išgirdome iš įrašo garsajuostėje Prisimename Hen
riką Nagį. 

Montrealio Lietuvių choras, vadovaujamas muz. A. Stan
kevičiaus, padainavo H. Nagio Norėčiau prisijaukinti sakalą 
(muz. A.; Stankevičiaus) ir su vaikų choru (vadovės -A. Celto
riūtė ir Z. Jurkutė-Blayney) dvi dainas pagal poeto sukurtus ei
lėraščius Vandens malūnėlia~ Pavasaris ir vaikai (muz. A. Stan
kevičiaus) ir Pempei, pempei bei Atvažiavo vežimėlis. Bisui pa
kartojo Pavasaris ir vaikai. Akompanavo pats muz. A. Stanke
vičius. Kun. A. Volskiui palaiminus stalą, visi praleido jaukią 
popietę dalindamiesi prisiminimais apie mylimą poetą. 

A.a. Monika Gaputytė, spalio l d. sulaukusi 100 m. amžiaus, 
mirė lapkričio 16 d. Rožinis už velionę buvo kalbamas lapkričio 
19 d., 5 v.p.p. Aušros Vartų šventovėje. Po Rožinio giminės pa
rapijos salėje paruošė gražias vaišes. Atsisveikinimo ir padėkos 
žodį tarė grolis Kazimieras Gaputis. Velionė laidojama lapkri
čio 21 d. Sv. Jono lietuvių kapinėse (Mississauga, ON) po ge
dulinių Mišių Lietuvos kankinių šventovėje. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Ritos Baršauskienės iniciatyva parapijos kėgliavimo klubas 

lapkričio 6 d. surinko $300 Natalijos fondui. Natalijos tėvelis, 
Vytenis Jurkus, buvęs montrealietis, išsikėlė gyventi į Lietuvą. 
Ten gimė Natalija. Ji dabar serga labai reta kraujo vėžio forma, 
lėtine mielogenine leukemija, ir dėl to parvežta į Montrealį, į 
Ste-Justine vaikų ligoninę, nes Lietuvos gydytojai neturi patir
ties, nė galimybių gydyti tokius vaikus. Kadangi negyveno Ka
nadoje, ji neturi sveikatos draudimo. Visiems aukotojams 
liekame dėkingi. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams: po $1000 - D.J. Mozūraitis, L Strauss, 
M.G. Zenaitis; $250 - l.R. Martell; $175 - R. Pocauskas; $150 
- J.R. Kisielius; po $100 - N. Jakonis, J. Kriščiokaitis, S. 
Skučienė; $30 - H. Lapinas. V.L. 

Šv. Kazimiero parapijos Šv. Onos draugija sekmadienį, lap
kričio 19, paruošė lengvus pietus parapijiečiams. Iš k.: Alice 
Martin, vicepirmininkė Angie Šlekienė, pirmininkė Helen 
Kurylienė, iždininkė Lucy Mikalajūnienė, sekretorė Aurelia 
Tusienė N tr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E , SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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


