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Kai žmogus virsta numeriu 
Kas galėtų būti ramus matydamas, kad žaizdos neuž

gyja ir kad jos negali užgyti? Diktatūrinių režimų smūgiai 
ir jų padariniai, palietę milijonus nekaltų žmonių, ypač 
Antrojo pasaulinio karo metu, pavadinti nužmoginimo 
vardu, vis atsispindi pasakojimuose, straipsniuose, kny
gose, minėjimuose. Vis prisimenami žmonės, kurie buvo 
numeriais paversti. 

S OVIETŲ Sąjunga ir nacių valdyta Vokietija ~iandien 
pagrįstai vadinamos nužmoginimo kalvėmis. Zemėla
piuose nužymėtas koncentracinių stovyklų tinklas ke

lia siaubą vien tik į jį pažiūrėjus. Kelia betgi ir klausimą, 
kodėl taip turėjo būti? Kam buvo naudingas nekaltų žmo
nių priverstinis nužmoginimas? Kodėl žydas turėjo būti 
kaltas vien dėl to, kad jis žydas? Kodėl turtingesnis, darbš
tesnis, taupesnis, pamaldesnis ir savo tęvynę labiau mylin
tis buvo kažkokios liaudies priešas? Zvelgiant šių laikų 
akimis - visa tai tik idėjomis pavadintos didelės nesąmo
nės, leidžiančios diktatoriams paprasčiausiu būdu organi
zuoti vergų armijas naujiems miestams statyti, keliams 
tiesti, grūsti žmogų ten, kur normaliai niekas kojos nekeltų. 
Prisiminę tą baisią praeitį, deja, ne ką geresnio galėtume 
sakyti apie dabartį. Skirtumas tas, kad ir valdovai, ir vergai 
kiti. Valdovui pataikaujančių, ištikimai tarnaujančių ir už 
vergų išnaudojimą karjerą darančių užtenka. Ar bus kada 
kitaip, kas išdrįstų šiandien atsakyti? Sunku ir painu, nes 
kol diktatoriai pasitarimuose ir iškilmėse sėdės kartu su 
žmonių teisėtai išrinktais vadovais, kol vieni su kitais 
bendraus prekybose, dalindamiesi gėrybėmis, nedaug kas 
keisis. Atrodo, tik tuščiai kalbėti arba apsiraminti belieka. 
Ir priprasti, nes prie visko priprantama. Net ir vergo būklė 
nebe tokia baisi darosi, kai ji ilga ir nesikeičianti. O tvirta
valiai ir tvirtadvasiai išlieka savimi bet kokiomis sąlygomis. 

Kalbant apie nužmoginimus, apie vergus, kalinius ir 
belaisvius, kurie paverčiami numeriais be jokių ga
limybių apsiginti, prieš akis iškyla visai priešingos 

laisvųjų šalių figūros - žmonės, kurie tyčia save darko, at
sisakydami individualumo, savanoriškai "prisisiūdami nu
merius", kad supanašėtų su minia, nurodančia gyvenimo 
būdą, pradedant apranga, išvaizda ir baigiant terminologi
ja. Tai kelias į savanorišką nusižmoginimą, kuriame pir
miausia dingsta bet kokia padorumo riba, natūralioji eti
ka, atsiveria kažkoks nieko nebepaisantis pasaulis, kuris 
kaskart vis smarkiau kunkuliuoja, vis stipriau savo kaitrą 
skleidžia. Nuosaikiau mąstantys visa tai pavadina žmogaus 
revoliucija prieš save patį. Manoma, kad daugelio savižu
dybių priežasčių reikėtų ieškoti toje revoliucijoje. Tai lo
giška, nes kovojant su pačiu savimi ir neįveikiant - kas be
lieka? Nusižmoginimo pavyzdžių šių dienų gyvensena ro
do visur. Pvz. kai kur kova už teisę apsinuoginti viešose 
vietose sunkiai pateisinama net ir žmonių lygybės siekiais, 
nes jau pats įgeidis ir drovumo stygius žemina žmogų, ku
ris vis dėlto yra kitoks tvarinys, negu aplink jį ropojantys. 
Plačiai jau atveriamos ir miegamųjų durys manant, kad in
tymumo naikinimas pasuks visuomenę būti atviresne, ne
veidmainiška. Deja, taip nėra, nes po tokiu atvirumo pro
pagavimu slepiasi kiti tikslai. Bet tai jau būtų atskira tema. 
O kas yra paprasčiausios blevyzgos ir necenzūruoti žodžiai, 
sakykim, kad ir poezijoje? Tikslas sudominti, pigiausiu bū
du patraukti skaitytoją? Juk aiškiai matoma, kaip siekiant 
originalumo, visokių įmantrybių nueinama į lankas, pasi
metama ir einama į vulgarumais apkaišytą nusižmoginimą. 
Laisvasis pasaulis žmogui teikia labai daug įvairių galimy
bių. Jų pasirinkimas - tai teptukas, piešiantis patį žmogų. 
Jei nori, gali būti minioje numeris, jei nori, gali išlikti savi
mi, nepažeidinėjant to, kas tau buvo įdiegta į šį pasaulį 
ateinant. Č.S. 
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Laisvės kovotojų dienos 
Sibirinės tremties streikas Vorkutos 40-ojoje šachtoje 

EDVARDAS SVILAINIS 

1954 metais Intoje, jau po 
tunelio kasimo bandant pa
bėgti iš pirmosios šachtos, po 
tardymų ir t.t., nesugebėję su
daryti bylos, mane - t.y. Ed
vardą Svilainį-Dulkę ir Joną 
Valaitį-Viesulą iš kalėjimo at
vežė į 2-ąjį lagerį. 

Drauge su mumis buvo 
gabenama grupė įtariamųjų: 
Balys Sadauskas-Naras, Juo
zas Kliučinskas, Juozas Eidu
kevičius-Dzūkas bei kiti. Vie
nas iš tunelį kasusiųjų - Algis 
Šidlauskas - buvo paliktas In
tos 1-ajame lageryje. Taigi 
1954 m. pabaigoje atsidūrėme 
Vorkutoje. Patekome į vagių 
lagerio "peresylką". Vagys zo
noj e gyveno laisvai, o visi kiti 
- spygliuota viela aptvertuose 
barakuose. 

Praėjus porai savaičių, 
buvome išvežti į darbo lage
rius. Aš, Balys Sadauskas, 
Juozas Kliučinskas, Juozas Ei
dukevičius ir dar keletas intiš
kių patekome į 40-osios šach
tos lagerį. Greitai susipažino
me su lagerio gyventojais ir 
įsitraukėme į šio lagerio kas
dienybę. Aš buvau atsisakęs 
dirbti dar Intos šachtoje; savo 
atsisakymą pakartojau ir čia. 
Padedant vietiniams kali
niams, pavyko įsitaisyti dirbti 

šlako blokų (plytų) gamyklos 
teritorijoje pas lietuvį skulpto
rių ir geologą Praną Baneliū
ną, kuris ten turėjo savo dirb
tuvę. Tapau jo padėjėju ir dar
bininku. Liejome iš gipso įvai
rias statulas, karnizus, vykdė
me gipso darbų užsakymus. 
Užsakovų buvo ir gyvenančių 
laisvėje! Taigi toks buvo mano 
darbas ir gyvenimas 40-osios 
šachtos ("Milijonkės") lage
ryje, kuriame kalėjo daugiau 
kaip 6 tūkstančiai įvairiausių 
tautybių ir pažiūrų žmonių. 
Daugiausia ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų. 

Dar prieš atvežant mus iš 
lntos, čia jau ruoštasi 1955 m. 
visuotiniam Vorkutos lagerių 
streikui. Tiesa, jis tuomet va
dintas sukilimu. Koordinaci
nis komitetas buvo 62-ajame 
baudžiamajame lageryje, ka
dangi jame buvo visos Vorku
tos lagerių atstovų, ir palaikė 
ryšius su visais lageriais - tai
gi, ir su mūsų 40-ąja šachta. 

Įsijungęs į šios šachtos la
gerio organizacinę grupę, aš 
pradėjau susirašinėti su 62-
ojo baudžiamojo lagerio orga
nizacinio komiteto nariais: 
Jonu Valaičiu, Edvardu Buro
ku ir Ignu Vogintu. Pasiraši
nėjau Dulkės slapyvardžiu. 
Pirmiausia reikėjo suderinti 

visų streikuosiančiųjų Vorku
tos lagerių reikalavimus bei 
streiko organizacinius ypatu
mus pagal vieno ar kito lage
rio konkrečią padėtį. Toliau 
reikėjo suderinti streiko pa
skelbimo pradžią. Tolesnė 
streiko eiga jau priklausė nuo 
kiekvieno lagerio aktyvistų ir 
administracijos agresyvumo -
na, ir nuo sėkmės, kuri mus 
lydėjo. Reikėjo lageryje išlai
kyti tvarką, apsisaugoti nuo 
galimų provokacijų: gaisro ir 
įvairiausių išsišokimų, kad ad
ministracija neišprovokuotų 
įsibrovimo į zoną dėl netvar
kos, gaisro ar kitų priežasčių ... 

1955 m. liepos viduryje 
prasidėjo Vorkutos lagerių vi
suotinis streikas. Apie jo pra
džią žinojo tik tie, kam reikėjo 
ir tiek, kiek reikėjo. Sudarytos 
veikiančios grupės. Pirmoji 
turėjo užimti štabo baraką ne
toli "vachtos" (vartų su sargy
bos postu). Ten buvo radijo 
stotis, perduodanti lageriui 
visus čekistų įsakymus: rytą -
"podjom" - keltis ir į darbą, 
vakare - "otboj" - miegoti. 
Kitos grupės paskirtis - su
drausminti nepaklusniuosius, 
kurie nevykdė mūsų nuro
dymų. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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9 RELIGIMAME GYVENIME 
Atsinaujinimo dieną 

spalio 15 d. Vytauto Didžiojo 
universitete surengė katalikų 
bendruomenė "Gyvieji ak
menys". Tema "Mylimieji, 
pašauktieji, šventieji" kalbė
jo mons. Gintaras Grušas. 
Improvizaciją apie kiekvieno 
žmogaus pašaukimo unika
lumą ir svarbą atliko Vilniaus 
kunigų seminarijos ugdyti
niai. Antrąją konferenciją 
apie pašaukimo atpažinimą 
vedė ses. Benedikta Rollin, 
RA, o trečiąją - "Pasauliečio 

tapatybė Bažnyčioje" - To
mas Viluckis. Po pietų per
traukos dalyviai darbo gru
pėse toliau dalinosi įžvalgo
mis apie pašaukimus. Atsi
naujinimo diena baigėsi Mi
šiomis, kurių koncelebracijai 
vadovavo Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. 

Metinė Tarptautinio ka
riuomenės apaštalavimo 
AMI (Apostolat Militaire In
temational) konferencija vy
ko rugsėjo 22-30 d.d. Kenijo
je. Dalyvavo arti 50 delegatų 
iš 11 šalių. Lietuvai atstovavo 
Generolo J. Žemaičio Lietu
vos karo akademijos Kapito
nų kursų viršininkas plk. ltn. 
Valdemaras Rupšys ir aka
demijos karo kapelionas kpt. 
Remigijus Butkevičius. Kon
ferencijos tema - "Krikščio
niškųjų vertybių stiprinimas 
pasaulio kariuomenėse". 
Skaityti pranešimai apie 
krikščionį karį ir vadovavi
mą, apie galimas jo proble
mas ir jų sprendimo būdus 
šeimoje, sekuliarizuotoje vi
suomenėje. Temos plačiau 
aptartos darbo grupėse, ku
riose siūlyta šeimos narius 
labiau įjungti į kariuomenės 
dalinių gyvenimą, kad jie ge
riau suprastų tarnybą. Suda
rytos darbo grupės visus me
tus dirbs išsamiau tirdamos 
šiuos klausimus. 

Latvijos Caritas delega
cija lankėsi Lietuvos Caritas 
centre spalio 5-6 d.d. Direk
torius kun. Edgars Cakuls, 
Rygos pagalbos prekybos 
moterimis aukoms centro 
darbuotoja Sandra Zalcma
nė ir dvi Kraslavos parapijos 

bendradarbės susipažino su 
centrinės Lietuvos Caritas 
įstaigos darbu bei projektais. 
Svečiai domėjosi Lietuvos 
karitatyvinių įstaigų veikla. 
Jiems gerą įspūdį padarė ko
kybiškas vaikų globos įstaigų 
darbas. Kaimyninių šalių Ca
ritas organizacijos numato 
plėsti bendradarbiavimą. 

Dešimtąją metinio pa
skaitų ciklo "Lietuvos dailės 
istorijos eskizai" paskaitą 
spalio 18 d. skaitė menotyri
ninkė, Vilniaus dailės akade
mijos doktorantė Liepa Gri
ciūtė. Gvildendama temą 
"Lietuvos bažnytinės proce
sijos", ji kalbėjo apie jų pras
mę, eigą, pobūdį, didžiausią 
dėmesį skirdama XVII
XVIII š. - teatrališkosios bei 
puošniosios baroko epochos 
- procesijoms etninėje Lie
tuvoje. Į Lietuvą procesijos 
atėjo su krikštu. Teatrališku
mu išsiskirdavo Vilniuje vyk
davusios Dievo Kūno proce
sijos, kuriose jėzuitų kolegi
jos ugdytiniai parengdavo w
vus religinius paveikslus. Ze
maitijos procesijos garsėda
vo triukšmingumu. Lietuvai 
atsidūrus carinės Rusijos 
priespaudoje, XIX š. bažnyti
nės procesijos buvo uždraus
tos. Kaimo vietovėse draudi
mas panaikintas 1879 m„ 
miestuose - 1905 m. 

Kunigas emeritas dr. 
Pranas Vaičekonis mirė spa
lio 14 d. po ilgos ligos. Gimęs 
1928 m. Pasvalio rajone, Te
tervinų kaime, įšventintas 
1952 m. Dirbo Varėnos, Vil
niaus Švč. Jėzaus Širdies, Šv. 
Apaštalų Petro ir Povilo, 
Dievo Apvaizdos parapijose. 
1967 išleistas studijuoti, 1972 
m. įgijo bažnytinės teisės 

daktaro laipsnį Romoje. Grį
žęs buvo paskirtas Vilniaus 
Arkangelo Rapolo, vėliau 
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo 
parapijos klebonu. Nuo 1995 
m. dėstė VDU Katalikų teo
logijos fakultete, buvo vie
nintelis Lietuvoje kunigas, 
tapęs Lietuvos Mokslų aka
demijos nariu. Velionis palai
dotas Vilniaus Jeruzalės ka
pinėse. 

Būtina vertinti visas genocido pakopas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Hierarchija vadinama 
daugiapakopė struktūra, ku
rios grandys, einant nuo vir
šaus į apačią, sudaro griežtai 
reglamentuotus pavaldumo ir 
priklausomybės laiptus. Kryp
tinga ir efektyvi organizacijos 
veikla iš tikrųjų galima tik 
esant griežtai reglamentuo
tam hierarchiniam pavaldu
mui ir priklausomybei. Hie
rarchinės struktūros gali būti 
kuriamos demokratišku būdu, 
kai jos kuriamos daugumos 
žmonių valia, ir - prievartos 
būdu, kai valią primeta prie
vartautojai. 

Po 1917 metų perversmo 
Rusijoje, susidoroję su ne
tvaria carine hierarchija, bol
ševikai prievartos būdu, varto
j ant raudonąjį terorą, sukurpė 
savo, Sovietų Sąjungos vardu 
pavadintą, tautų g~nocido ir 
represijų sistemą. Si sistema, 
taikliai pavadinta "blogio im
perija", pasižymėjo griežta 
hierarchija ir geležine draus
me, turėjo visą armiją smogi
kų kovai su "vidaus priešais", 
nusiaubė okupuotas ir inkor
poruotas šalis, ilgai išsilaikė. 
Kai šešioliktais po nepriklau
somybės metais Lietuvoje te
bediskutuojama dėl Liustraci
jos įstatymo, kai Liustracijos 
komisija po KGB archyvų li
kučius meškerioja pūgžlius 
(saugumo informatorius), ša
mai (komunistai), buvę repre
sinių struktūrų piramidės vir
šūnėje, bei buvę etatiniai 
KGB darbuotojai tebesijaučia 
saugiai. Susidaro įspūdis, kad 
narplionė KGB dokumentuo
se ir slaptų informatorių ("bil
dukų") išaiškinimas bei jų vie
šinimas organizuotas specia
liai tam, kad būtų nukreiptas 
dėmesys nuo tikrojo genocido 
ir represijų organizatoriaus. 

Iš tikrųjų genocido bei re
presijų įkvėpėja, organizatorė 
ir tiesioginė užsakovė tiek 
Lietuvoje, tiek visoje SSRS 
buvo Sovietų Sąjungos komu
nistų partija (SSKP). Tai liu
dija ir veikusi nuostata, kad 
SSKP nariai negali būti ver
buojami būti saugumo infor
matoriais, nes jie stovi ant 
aukštesnio hierarchijos laipto. 
Hierarchiją šioje partijoje at
spindėjo nomenklatūra, taip 
pat turėjusi pakopas (partijos 
eiliniai, sekretoriai, rajonų ir 
miestų sekretoriai, CK nariai 
bei CK sekretoriai). 

SSRS valstybės saugumo 
struktūra (ČK, NKVD, MGB, 
KGB) buvo tik SSKP įrankis. 
Pastaroji struktūra taip pat 
buvo hierarchinė, jos aukš
čiausi vadai buvo Maskvoje, 
žemesni - sovietų okupuotose 
šalyse su atitinkamais karinįais 
laipsniais ir pareigybėmis. Ze
miausia genocido ir represijų 
struktūros grandis buvo infor
matoriai, laisvu noru ar prie
varta pajyngti minimai hie
rarchijai. Si žemiausia grandis 
tiesiogiai nei represijose, nei 
tautų genocide, kaip taisyklė, 
nedalyvavo, o, jei buvo įvelta į 
šnipinėjimą prievartos bei 
šantažo būdu, naudos hierar
chijai nedavė, net žinomi at
vejai, kai pastarajai kenkė. 

Tačiau prie šios grandies kaž
kodėl sutelktas didžiausias 
dėmesys. Liustracijos komisi
ja klauso jų "išpažinčių", be 
viešo pasiaiškinimo ar atgai
los duoda "išrišimą", o nepri
sipažinusiųjų pavardės vieši
namos. Dalis vadinamų "bil
dukų" ignoruoja Liustracijos 
komisijos kvietimą "išpažin
čiai", nes patys geriau žino, 
kad nuodėmių, išskyrus pasi
žadėjimo popierėlį, neturi. 
Kadangi dalis KGB archyvų 
sunaikinta, kita išgabenta į 
Rusiją, dar dalis išgrobstyta, 
todėl išsamaus "pasišvarini
mo" iš Liustracijos komisijos 
ir neverta tikėtis. 

Nagrinėjant tautos geno
cido ir represinių struktūrų 
vaidmenį, jų likimą, verta at
kreipti dėmesį į tai, kas įvyko 
genocido ir represijų "laipti
nėje" po 1991 metų Kovo 11-
osios Lietuvoje. Aukščiausia 
pakopa - komunistų partija 
(tik atsiskyrusi nuo SSKP ir 
vėliau persivadinusi kitais var
dais), užuot ją paskelbus nu
sikalstama organizacija, išliko 
visų !Ygių valdžiose. 

Zemesnė pakopa - etati
niai KGB darbuotojai - buvo 
atleisti iš darbo, tarsi bankru
tavusios įstaigos darbuotojai, 
įrašant į jų tarnybos doku
mentus, kad ėjo tarnybą kari
nėje struktūroje, trumpai ta
riant, įgijo neliečiamybės sta
tusą, jų veikla buvo įslaptinta, 
įgijo teisę į kariškių pensijas 
ir kt. socialines garantijas. 

Žemiausia pakopa - in
formatoriai - "bildukai", skun
dikai savanoriai, provokato
riai - savaime tapo nei pakar
ti, nei paleisti, su baime būti 
demaskuotiems ar buvusių 
šeimininkų šantažuojamiems. 
Tie, kurie Liustracijos komisi
jai bendravimą su saugumie
čiais pripažino, nepaisant jų 
padarytų nusikaltimų, įslapti
nami, paliekami ramybėje, o 
neprisipažinusieji, jei randa
ma bendradarbiavimo požy
mių, neatsižvelgus į jų veiklu
mą ar neveiklumą, išvieši
nami. 

Visuomenei spaudžiant 
vėl svarstomas Archyvų įstaty
mas, kuris yra akivaizdžiai 
ydingas, nes 70-čiai metų apri
bojo priėjimą prie jų. Labai 

galimas dalykas, kad bus at
vertas prieinamumas prie 
KGB archyvų (likučių). Ta
čiau ne juose slepiasi pagrin
diniai genocido ir represijų 
kaltininkai. Be KGB archyvo, 
vadinamo Ypatinguoju, esan
čio Gedimino prospekte Vil
niuje (Gedimino 40), tame 
pačiame prospekte (Gedimi
no 12) yra kitas, taip pat Ypa
tinguoju vadinamas, Komu
nistų partijos archyvas. Jame 
tebešeimininkauja senieji šei
mininkai, jame nesunkiai gali
ma surasti genocido ir represi
jų iniciatorius ir didžiausius 
kaltininkus - kvislingus bei 
kolaborantus, - žinoma, jei jis 
nebuvo per tą keliolika metų 
naikinamas (partijos vadovas 
A.M. Brazauskas buvo prasi
taręs, kad represinių struktū
rų archyvus reikėtų sudeginti) 
ir jei į jį bus atvertos durys. 
Čia ir slypi atsakymas į klau
simą, kodėl telkiamas dėme
sys prie žemiausios represinių 
struktūrų grandies; taip mas
kuojamos aukštesnės grandys. 

Žinomi atvejai, kai nusi
kalstamose struktūrose dirbo 
tų struktūrų priešininkai, ži
nomi atvejai, kai, priklausy
dami nusikalstamoms struktū
roms, asmenys nenusikalto. 
Netenka abejoti, kad tokių 
buvo ir tarp "bildukų", ir Ko
munistų partijoje, ir net KGB. 
Todėl liustracijos reikalą 
sprendžiant iš esmės, ne "ra
ganų medžioklės", o istorinio 
teisingumo atstatymo dėlei, 
būtina tirti ir vertinti visų ge
nocido ir represijų struktūrų 
pakopų veiklą, dalyvius dife
rencijuojant pagal hierarchi
nes pakopas, atskirti piktybi
nius nuo nepiktybinių, nusi
kaltusius nuo nenusikaltusių. 
Tai galėtų atlikti teismai ar 
speciali komisija. Genocido ir 
represinių struktūrų daly
viams, jei jie nėra padarę rim
tesnių nusikaltimų, galėtų bū
ti skelbiama amnestija. 

Pirmieji žingsniai į istori
nio teisingumo atstatymą bū
tų Archyvų įstatymo pakeiti
mas ir naujo Liustracijos įsta
tymo parengimas bei priėmi
mas. Siuos žingsnius žengti 
įpareigoja represijų aukos. 
Apsivalymą teigiamai įvertin
tų esama ir būsimos kartos. 

"Draugystės" sanatorijos viešbutis "Violeta" Druskininkuo
se, kurie garsėja savo sanatorijomis, purvo mineralinėmis 
voniomis, Įvairiomis reabilitacinėmis paslaugomis 

Ntr. S. Sajausko 
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THINKING OF SUMMER ALREADY? 
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair's Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki and beyond 

between June 9th and September Bth, 2005 are on sale now! Call your travel agent to book today! Finnair also provides 

year-round service from New York with many convenient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights 

from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to Helsinki and beyond. Don'twait! Contactyourtravel agent now 

to take advantage of Finnair's EARLY BIRD RATES! 

www.finnair.com/ ca 
416 222-0740 or 1 800 461-8651 

FlnnRIR 
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1D1 SAVAITE LIETUVOJE 
Ekonominis lėtėjimas 
"DnB Nord" banko 

žinovų teigimu, antrąjį 2005 
m. ir pirmąjį šių metų pus
metį sparčiai augusi Lie
tuvos ekonomika, trečiąjį 
ketvirtį pradėjo lėtėti: smuk
telėjo eksporto plėtra, nu
stojo augti dirbančiųjų skai
čius, neauga tiesioginių už
sienio investicijų srautai. 
Kaip praneša BNS, dėl susi
dariusio atotrūkio ir darbuo
tojų stygiaus darbo jėga Lie
tuvoje gan sparčiai brangs ir 
toliau. Lėtesnį ekonomikos 
augimą lems nuosaikesnis 
eksporto didėjimas, lėtėjan
tys tempai paskolų bei nekil
nojamojo turto rinkoje. 

Pirmąjį pusmetį Lietu
vos BVP gana netikėtai išau
go 8.5%, todėl įvairios insti
tucijos rudenį padidino savo 
ankstesnius šių metų šalies 
ekonomikos augimo numa
tymus. Europos komisija ir 
SEB Vilniaus bankas šiemet 
tikisi 7.8%, o Lietuvos ban
kas - 8% Lietuvos BVP au
gimo. "DnB Nord" bankas 
laikosi metų pradžioje pa
skelbtų ekonomikos numa
tymų, kurie šiemet Lietuvai 
žadėjo 6.5% bendrojo vidaus 
produkto (BVP) augimą. Ti
kėtina, kad metų pabaigoje 
infliacija sieks apie 4%. 

Prezidentas Turkijoje 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus lapkričio 
23 d. su darbo vizitu lankėsi 
Turkijoje, kur dalyvavo Pa
saulio ekonomikos forume 
ir visuotinėje sesijoje pasakė 
kalbą. Jis susitiko su Pasau
lio ekonominio forumo stei
gėju ir vykdančiuoju pirmi
ninku Klaus Schwab, daly
vavo susitikime su verslinin
kais. V. Adamkus Stambule 
susitiko ir su Turkijos minis
teriu pirmininku R. T. Erdo
ganu. 

Lietuvos vadovas pa
sveikino ES narystės sie
kiančios Turkijos ryžtą tęsti 
reformas. Turkijos ministeris 
pirmininkas padėkojo Lietu
vos prezidentui už nuoseklią 
Lietuvos paramą kelyje į ES. 
Jis išreiškė įsitikinimą, kad 
artimiausiu metu jo planuo
jamas vizitas į Lietuvą padės 
surasti naujas bendradar
biavimo sritis. 

Premjeras Lenkijoje 
Lapkričio 18 d. minis

teris pirmininkas Gediminas 
Kirkilas vyko į Varšuvą, kur 
dalyvavo Lietuvos dienų 
Lenkijoje, skirtų diploma
tinių santykių atkūrimo 15-
mečiui, renginiuose. Tai -
didžiausias nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 
kultūros, ekonomikos, turiz
mo pasiekimų pristatymas 
užsienyje. Lietuva surengė 
daugiau nei 100 įvairių ren
ginių ne tik Varšuvoje, bet ir 
kituose Lenkijos miestuose. 

Susitikime su Lenkijos 
vyriausybės vadovu J aros
law Kaczynski premjerai 
kalbėjo apie Lenkijos pro
duktų importo į Rusiją apri-

bojimą. G .Kirkilas pasiūlė, 
kad Lenkija galėtų pasinau
doti Lietuvos žinovų paslau
gomis įvertinant lenkiškų 
produktų kokybę. Taip pat 
buvo aptarta Lenkijos pozi
cija dėl mandato ES dery
boms su Rusija. 

Premjerai sutarė, kad 
sutartis dėl bendros Lietuvos 
ir Lenkijos įmonės, kuri įgy
vendintų elektros tilto pro
jektą, steigimo bus pasira
šyta Lenkijos premjero vizi
to Vilniuje gruodžio 8-9 d.d. 
metu. 

Su "PKN Orlen" valdy
bos pirmininku Igor Cha
lupec G. Kirkilas aptarė san
dorio dėl "Mažeikių naftos" 
užbaigimo datą. Siekiama, 
kad sandoris būtų užbaigtas 
iki gruodžio 15 dienos. Iki 
tol reikia atlikti tam tikrus 
teisinius veiksmus, ir G. Kir
kilas su l. Chalupecu sutarė, 
jog abiejų šalių specialistai 
susitiks artimiausiu metu, 
kad suderintų techninius 
sandorio klausimus. 

Daugėja ES rėmėjų 
Europos komisijos at

stovybės Lietuvoje užsa
kymu spalio mėnesį atliktas 
visuomenės nuomonės tyri
mas rodo, kad Lietuvoje 
daugėja žmonių, teigiamai 
nusiteikusių Europos sąjun
gos atžvilgiu. Gyventojai ma
to teigiamus pokyčius dau
gumoje gyvenimo sričių, 
praneša LGTIC. Iš viso 
36.3% gyventojų mano, jog 
po įstojimo į ES gyvenimo 
lygis Lietuvoje pagerėjo. 
2005 m. taip manė 24.9% 
žmonių. 50. 7% apklaustųjų 
mano, kad narystė ES pade
da stiprinti demokratiją Lie
tuvoje. 

Per metus nuo 34% iki 
39.2% padaugėjo euro įvedi
mo šalininkų. Sumažėjo no
rinčių legaliai dirbti ES vals
tybėse, nuo 45.1 % 2005 m. 
iki 39.4% 2006 m. Pagrin
diniais narystės trūkumais 
laikomos kylančios kainos 
(81.8% ), gabiausių žmonių 
išvykimas į užsienį (74.7%) 
ir pigi darbo jėga, kuria nau
dosis užsienis - 66%. 

Rengiasi pirmininkavimui 
Lietuvos užsienio reika

lų ministerija lapkričio 17 d. 
Vilniuje surengė seminarą 
apie pasirengimą pirminin
kauti Europos sąjungoje 
2013 m. Pirmininkaujanti 
valstybė užtikrina veiks
mingą darbą ES Tarybos ir 
daugiau kaip 250 jos organų 
posėdžiuose. 

Seminare pabrėžta, kad 
Lietuvos atstovams reikės 
žinių apie visas ES politikų 
sritis, supratimo apie jos 
institucijų darbo organizavi
mą, ir gero anglų bei pran
cūzų arba vokiečių kalbų 
mokėjimo. Dabar dėmesys 
turėtų būti skiriamas valsty
bės tarnautojų gebėjimų 
stiprinimui. Iki 2013 m. 
reikės tinkamai parengti 
apie 600 valstybės tarnau
tojų. RSJ 

Dalis lietuvių, dalyvavusių parodoje CaJ!lp Borden bazėje. Iš kairės: Lena Baumgardienė, 
Nora Dūdienė, Angelė Vaičiūnienė, Rūta Zilinskienė, Irena Pečiulienė, Elona Punkrienė, vyr. 
ltn. Tomas Jurgulis, Antanas Murza ir prel. Jonas Staškevičius. Antroje eilėje: vyr. ltn. Pau
lius Diliūnas, pik. Romualdas Petkevičius, Andrius Rasiulis, Vytautas Pečiulis, pik. ltn. Lion
ginas Sabaliauskas, mjr. Viktoras Krivobokas, mjr. Audrius Buivydas, Algirdas Vaičiūnas 

N tr. V. Pečiulio 

Lietuvos karininkai Kanadoje 
VYTAUTAS PEČIULIS 

Į Kanados kariuomenės 
Camp Borden bazę nuo 1995 
metų atvyksta Lietuvos kari
ninkai mokytis anglų kalbos. 
Pirmuosius penkerius metus 
atvykdavo karininkai mokytis 
anglų kalbos, nes dauguma 
jos nemokėjo. Kai petuva pa
reiškė norą tapti Siaurės At
lanto sąjungos (NATO) nare, 
pradėta anglų kalbą dėstyti 
karo akademijoje, kariuome
nės daliniuose, o daug kas 
mokėsi privačiai. Pradėjus at
vykti karininkams, baigusiems 
Lietuvos karo akademiją ir 
truputį mokantiems anglų 
kalbą, reikėjo ją tobulinti. Per 
keturis ir pusę mėnesio visi 
pakeldavo kalbos lygį. 

Kanados gynybos minis
terija pagal NATO įsipareigo
j imą suteikė galimybę ir fi
nansavo kursus, į kuriuos at
vykdavo Rytų Europos valsty
bių karininkai. Valstybės, ku
rios tapo NATO narėmis, po 
trejų metų turi pačios apsi
mokėti mokymo išlaidas. Pir
mosios, tapusios narėmis, 
Lenkija, Vengrija ir Čekija 
nustojo siuntę savus karinin
kus. Mažėjant Europos vals
tybių skaičiui, į kursus atvyks
ta karininkai iš Azijos ir Pietų 
Amerikos valstybių. Lietuva 
prieš trejus metus buvo pa
kviesta į NATO nares, tai ir 
jos eilė atėjo mažinti pasinau
dojimą turėtomis lengvato
mis, kurias teikė Kanados gy
nybos ministerija. Tais reika
lais Lietuvoje lankėsi gynybos 
ministerio pavaduotojas mo
kymo reikalams Andrius Ra
siulis, kuris su Lietuvos gy
nybos ministeriu pasirašė su
tartį dėl tolesnės Lietuvos ka
rininkų mokymo programos. 

Kanada sudarė sąlygas 
dar dvejus metus teikti gali
mybę naudotis šiais kursais. 
Kanada visiškai apmokės dar 
vieną kursą pirmoje 2007 me
tų pusėje. Vėliau Lietuva pati 
turės apmokėti atvykimo iš
laidas, o Kanada padengs mo
kymo ir išlaikymo išlaidas. To
kiu būdu dar tikimasi, kad iki 
2008 metų pabaigos Lietuvos 
karininkai atvyks į Bordeno 
bazę. 

Dvylika metų Camp Bor
den bazėje mokėsi 146 iš Lie
tuvos atvykę asmenys - 143 
karininkai ir trys civiliai krašto 
apsaugos tarnautojai. Iš 143 
karininkų penki buvo atvykę 
po du kartus, jų tarpe trys dva
siškiai, kariuomenės kapelio-

nai, turintys kapitono laipsnį. 
Pirmieji atvykdavo, kurie bu
vo tarnavę sovietinėje kariuo
menėje ir buvo baigę jos kari
nes akademijas. Sulaukę vy
resnio amžiaus, išėjo į pensi
jas ir laikomi atsargos kari
ninkais. Per paskutinius pen
kiolika metų Lietuvos karo 
akademija yra išleidusi naujų 
karininkų laidas, kurie yra ne
tarnavę sovietinėje kariuo
menėje. 

Kiekvieno kurso metu, 
kurių būna du per metus, yra 
rengiamos tautybių dienos. 
Tada kiekvienos valstybės at
stovai parodo savo meną ir 
pavaišina maistu parodos lan
kytojus. Tokia tautybių dienos 
paroda įvyko ketvirtadienį, 
lapkričio 2. Paroda buvo su
rengta dviejose salėse. Pirmo
je buvo Lietuv!l, Latvija, Esti
ja, Rumunija, Cilė, Mongolija, 
Serbija ir Rusija. Antroje -
Albanija, Bulgarija, Brazilija, 
Bosnija, Makedonija, Malai
zija, Slovėnija, Slovakija, Tai
landij a ir Ukraina. 

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa, kurios pastangas 
paremia Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto ir To
ronto apylinkės valdybos, Ka
nados lietuvių fondas, "Para
mos" ir Prisikėlimo kredito 
kooperatyvai bei Tautos fon
das Kanadoje, karininkų pra
šomi padėjo surengti Lietu
vos dieną. Kuopa tai daro jau 
daugelį metų ir yra dėkinga 
visiems, kurie parėmė paro
dos rengimą ir praturtino da
lyvavimu. Kuopos moterys 
Irena Paznėkienė, Vida Balt
rušaitienė ir Anelė Pajaujie
nė, vadovaujamos kuopos mo
terų vadovės Irenos Pečiulie
nės, paruošė parodos rodinių 
ir maisto stalus. Joms talkino 
Violeta Gibavičienė, Danielė 
Didžbalienė ir Dangyra Ber
žanskienė, taip pat šauliai -
Vytautas Pečiulis, Kazys Paz
nėkas ir Alfonsas Stunguris. 

Kaip visuomet, parodos 
maisto stalą puošė Irenos Pe
čiulienės pagaminti - aukštas 
šakotis, platus skruzdėlynas, 
baravykų šeima, pilna pintinė 
baravykėlių, beržo šaka ir na
poleono tortas. Kitomis gėry
bėmis prisidėjo Anelė Pajau
jienė su lietuvišku sūriu ir tor
tais, Aldona Stungurienė, Ire
na Paznėkienė ir Violeta Gi
bavičienė. Kulinarės Janinos 
Gurklienės skoningai ežio pa
vidalu apkaišytas moliūgėlis ir 
įvairūs sumuštinėliai patraukė 
lankytojų akis ir skatino para-

gauti. Prie maisto ir rodinių 
nuolatos budėjo tautiniais 
drabužiais apsirengę jaunuo
liai- Virginija Pečiulytė ir Al
vydas Bražukas. Jie atsakinėjo 
į lankytojų klausimus apie 
rodinius ir maistą. Alkoholi
niais gėrimais nebuvo leista 
vaišinti lankytojų. 

Tau jau antroji paroda be 
jų. Taip patvarkė LCBO. Pa
tvarkymas ne visiems patiko, 
nes anksčiau buvo galima pa
bandyti ir kiekvienos valsty
bės gėrimų. Parodoje pilno 
kurso karininkai plk. ltn. Lion
ginas Sabaliauskas, mjr. Vik
toras Krivobokas, vyr. ltn. To
mas Jurgulis irvyr. ltn. Paulius 
Diliūnas, trumpo kurso mjr. 
Audrius Buivydas ir kpt. Vy
tautas Rakauskas pamaino
mis budėjo. Karininkai pa
kviesdavo savo dėstytojus ir 
kitų tautų atstovus aplankyti 
lietuvių skyrių. Jų atsiliepimai 
buvo geri ir teigiamai verti
nami. 

Šį kartą parodoje apsi
lankė rekordinis 34 Kanados 
lietuvių skaičius. Dalyvavo 
Lietuvos karinis atašė JAV ir 
Kanadai pik. Romualdas Pet
kevičius, Kanados gynybos 
ministerio pavaduotojas mo
kymo reikalams Andrius Ra
siulis, garbės konsulas Liudas 
Matukas su žmona Gražina, 
Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdybos pirminin
kė Rūta Žilinskienė su valdy
bos nariais ir Hamiltono apy
linkės pirmininkė Angelė Vai
čiūnienė, prelatas Jonas Staš
kevičius ir kun. Vytautas Staš
keviči us, Kanados lietuvių 
fondo atstovai Algis Nausėdas 
su žmona, Leonas Baziliaus
kas, Kanados Tautos fondo 
atstovas Ernestas Steponas. 
Kiti lietuviai lankytojai buvo 
iš Orillia, Barrie ir Toronto 
miestų. Lankytojams parodos 
durys buvo atidarytos 4.30 
v.p.p. ir tęsėsi iki 8 v.v. Lan
kytojai - Kanados kariuome
nės karininkai, kurso dėstyto
j ai ir visų dalyvaujančių tautų 
atstovai. Norintieji galėjo pa
siimti lankstinukų su vaizdais 
ir aprašymais. 

Norint tinkamai atstovau
ti Lietuvai reikia įdėti nema
žai darbo. Pastangas paleng
vina, kai straipsnyje minėti 
rėmėjai tam pritaria ir lėšomis 
paremia. Lieka padėkoti ne 
tik šaulių kuopos, bet ir kari
ninkų vardu. Atstovaujant 
Lietuvai, atliekamas prasmin
gas darbas tėvynės labui. 



Anksčiau mus slėgė diktatūra, dabar pinigai 
Tęsinys iš 4 7 nr. 

MONS. ALFONSAS 
SVARINSKAS 

Prelato palaikus laidojo 
šventoriuje, o ne įrengtame 
kolumbariume. Buvo kalba
ma, kad karstas netilpo į nišą, 
tačiau laidotuvių organizato
riai turėjo laiko nišą pataisyti. 
Kol kas dar neaišku, kam bu
vo paruoštos penkios duobės 
greta prel. M. Krupavičiaus 
kapavietės. Perlaidojimo šven
toriuje iškilmių pradžioje blo
gai veikė garsiakalbiai. (Taip, 
deja, yra daugelyje Lietuvos 
šventovių.) Ir kas labiausiai 
skaudino, buvo tai, kad šven
toriuje perlaidojimui vadova
vo "vakarykščiai". Pirmasis 
kalbėjo seimo pirmininkas V. 
Muntianas, Lietuvą gelbėju
sio "mesijo" V. Uspaskicho 
bendramintis, po jo - A. Bra
zausko sudarytos "darbo gru
pės" vadovė K.D. Prunskienė, 
Ačiū Dievui, buvo leista kal
bėti garbingam apaštališka
jam protonotarui V. Bartuš
kai, irgi daug metų praleidu
siam toli nuo tėvynės. Jaus
mingai kalbėjo prel. M. Kru
pavičiaus giminaitė G. Jarum
bavičiūtė. Teisė kalbėti buvo 
suteikta ir Kauno vicemerui 
K. Kuzminskui. 

Norėjau ir aš pasakyti lie
tuvišką žodį Prelatui atminti -
juk tiek kartų propagavau jo 
idėjas okupuotoje, o dabar ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Deja, kelią prie mikrofono 
užstojo Prisikėlimo šventovės 
klebonas, paaiškinęs, kad ma
no kalba nenumatyta proto
kole. Tik labai įdomu būtų 
žinoti, kas sudarė tą proto
kolą. Tikriausiai ne JAV lietu-

viai, kurie savo lėšomis parga
beno mirusiojo karstą su pa
laikais. (Prie kapo duobės 
vyskupai tylėjo, matyt, irgi bu
vo kaltas "protokolas"). Tuigi 
buvę komunistai gali pirmieji 
kalbėti, vadovauti garbingojo 
Prelato, ilgus metus dirbusio 
Bažnyčiai ir tautai, laidotu
vėse, o man, Laisvės kovoto
jui, partizanui, Vyčio kryžiumi 
apdovanotam, 22 metus pra
leidusiam sovietų konclage
riuose, prieiti prie mikrofono 
"protokolas" neleidžia. Tad 
įsitikinęs galiu pasakyti, kad 
mes neturime visiškos laisvės 
nei tėvynėje, nei Bažnyčioje. 

Anksčiau mus slėgė kru
vina diktatūra, o dabar-pini
gai. Komunistai, vogdami pi
nigus iš Lietuvos iždo ir dar iš 
užsienio gaudami paramos, 
rengiasi naujiems rinkimams 
ir tikisi, kad anksčiau ar vėliau 
Lietuva bus prijungta prie 
Maskvos, o mes jiems talki
ninkaujame padėdami rinkti 
balus ir kelti tautoje vadina
mąjį reitingą (įvaizdį), kad jie 
po jų laimėtų rinkimų vėl mus 
valdytų. 

Prelato palaikų parveži
mu rūpinosi ir finansavo JAV 
lietuviai. Laisvės kovotojų 
vardu širdingai jiems dėkoju. 
Bet, matant, kaip perlaidoji
mo iškilmėms visas vadovavi
mas buvo perduotas tiems va
karyščiams, kyla klausimas: ar 
nebuvo galima apsieiti be "jų" 
duodamų pinigų? Pavyzdžiui, 
ar duobei iškasti ir išbetonuo
ti nebuvo galima pasinaudoti 
bažnyčios kasa? Kam reikėjo 
prašyti pinigų iš tų, kurie mus 
žudė ir dar dabar neleidžia iš
sitiesti? Juk šiam mūsų Tautos 
didžiavyriui puikiai buvo gali-

ma suorganizuoti gražias baž
nytines, tautines laidotuves-jis 
yra to vertas tūkstančius kartų. 

Paskutiniu metu kai kas 
bandė, sąmoningai ar nesą
moningai, išvesti paralelę tarp 
K.D. Prunskienės ir M. Kru-
12avičiaus, kaip vadovavusių 
Zemės ūkio ministerijoms. 
Bet tai dvi niekaip nesuderi
namos asmenybės. Prel. M. 
Krupavičius niekada netarna
vo okupantams, nebendradar
biavo su KGB ir iki mirties 
kovojo su įvairiais Lietuvos 
priešais. Prelatas po bolševi
kų spalio perversmo (tai ne
buvo revoliucija - tame per
versme žuvo tik apie 50 
žmonių, milijonai žmonių bu
vo nužudyti jau po tos "revo
liucijos") buvo nuteistas mir
ties bausme vien už tai, kad 
tarnavo Lietuvai ir lietuviams. 
Tada jam teko pirmą kartą 
bėgti nuo bolševikinio teroro 
mašinos - apsivilkus kareivio 
drabužiais, jam pavyko pa
bėgti į Lietuvą. Okupacinėms 
bolševikų ir nacių valdžioms 
rašė memorandumus. Naciai 
Tilžėje nubaudė jį mirties 
bausme, tik, laimė, amerikie
čių aviacija sudaužė dalį Til
žės kalėjimo, o 1943 metais 
Rėgensburgo moterų vienuo
lyne įkalintą Prelatą ameri
kiečiai karo pabaigoje išva
davo. 

Taigi garbingąjį Prelatą 
perlaidojome ir ne visai tinka
mai, ir per daug šaltai. Norisi 
priminti gražų Ukrainos kata
likų gyvenimo įvykį - kardino
lo Josefo Slipyj perlaidojimo 
istoriją. 1992 m. rugsėjo 7 d. 
dalyvavau Lvove panašiose iš
kilmėse. Ukrainos vyskupai 
įtraukė mane, kunigą iš Lie
tuvos, į kardinolo J. Slipyj per
laidojimo komitetą, taip įver
tindami mano kartu su Kardi
nolu nelaisvėje, lagerio ir ka
lėjimo kamerose, praleistus 
ilgus metus. Nors anuometėje 
sovietų okupuotoje Ukrainoje 
politinė santvarka buvo blo
gesnė nei Lietuvoje, kardino
las J. Slipyj po aštuoniolikos 
metų, praleistų sovietų konc
lageriuose, popiežiaus Jono 
XXIII pastangomis buvo iš
leistas ir iš Mordovijos kalėji
mo išvažiavo į Romą, kur po 
kurio laiko, 1984 metais, mirė. 

A.a. prel. M. Krupavičiaus laidotuvės Ntr. S. Sajausko Nukelta į 14-tą psl. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Demokratija neprekiaujama 
Ministeris pirmininkas 

S. Harper dalyvavo Pietų 
Azijos ekonominių reika
lų konferenciįoje Hanojuje 
(Vietnamas). Cia buvo susi
rinkę šios pasaulio dalies 
valstybių vadovai, jų tarpe ir 
Kinijos, aptarti ekonominio 
bendradarbiavimo ir kitų 
problemų. Prieš išvyką dėl 
įvairių diplomatinių kliūčių 
S. Harper susitikimas su Ki
nijos prezidentu nebuvo pla
nuotas. Daugelis Kanados 
verslininkų išreiškė priekaiš
tą, kad dabartinė Kanados 
vyriausybė per daug griežtai 
ir viešai kritikuoja Kiniją dėl 
žmogaus teisių pažeidimų -
tokia nelanksti diplomatija 
kelianti grėsmę verslo santy
kiams. Tačiau S. Harper at
metė bet kokias nuolaidas 
valstybės demokratinės poli
tikos nuostatoms. Žurnalis
tams ministeris pirmininkas 
tvirtino, kad 15 min. pokal
byje su Kinijos prezidentu 
jis paminėjo įkalinto Kana
dos piliečio atvejį. Kinijos 
delegacijos spaudos atstovai 
teigė, kad pokalbyje buvo 
aptarti tik dvišaliai ekono
mikos interesai. 

Kanada nenumato siųs
ti savo sargybinių laivų prie 
Siaurės Korėjos vandenų ir 
tikrinti, ar neįplukdomos į 
šalį branduolinės žaliavos ar 
ginklai. Vietoje to vyriausy
bė nusiuntė aru.basadorių 
Marių Grinių į Siaurės Ko
rėją. Kanados pasiuntinys 
valstybės pareigūnams per
davė griežtą Kanados pro
testą prieš bet kokio bran
duolinio ginklo gamybą ir 
bandymus. Marius Grinius, 
buvęs hamiltonietis, uolus 
lietuviško gyvenimo dalyvis. 

Kanados gen. guberna
torė Michaelle Jean šiuo 
metu vieši Afrikoje. Per tris 
savaites ji numačiusi aplan
kyti Malio, Ganos, Alžyro, 
Maroko ir kitas šalis. Mi
chaelle Jean domisi mažųjų 
paskolų bankų (microcre
dit) veikla, nevyriausybinių 
organizacijų darbu, tvirti
nant demokratijos nuosta
tas, Afrikos moterų sukur
tais labdaros fondais. Ši ke
lionė svarbi ir jai pačiai. Jos 
tolimi proseneliai, iš Afrikos 
atvežti į Haiti, buvo paversti 
vergais. Kelionė - pirmoji 
proga aplankyti prosenelių 
žemę. 

Kanada ir Vokietija ge
riausiai saugo savo valstybės 
gyventojų privatumą. Blo
giausios - Malaizija ir Kinija. 
Tokias išvadas padarė Lon
done įsikūrusi Tarptautinė 
tyrimo grupė, peržiūrėjusi 
37 valstybių politiką ir įstaty
mus. 

Kaledonijos ginčą tarp 
indėnų ir statybininkų spręs 
federacinė vyriausybė. Be
veik prieš metus Kaledonijos 
vietovėje (Ontario) kilo gin
čas tarp indėnų ir versli
ninkų, pradėjusių naujo gy
venamojo rajono statybą. In
dėnai tvirtina, kad žemė pa
gal paveldėjimo teisę pri
klausanti jiems. Jie įsitvirti-

no sklype ir sustabdė darbus 
bei visą transporto eismą. 
Neišvengta ir fizinių susidū
rimų. Ontario provincija per 
šį laiką išleido 40 mln. dol. 
tvarkai palaikyti, bet ginčas 
liko neišspręstas. 

Montrealyje sulaikytas 
svetimos valstybės šnipas -
pirmasis per pastarąjį de
šimtmetį. Kanados saugumo 
tarnybos praneša, kad jis su
laikytas pagal kovos su tero
rizmu įstatymą Pierre Elliott 
Trudeau orauostyje. Sulaiky
tasis su savimi turėjo daug 
įvairių kredito kortelių, pini
gų. Ištirta, kad jis yra atvykęs 
iš Rusijos ir kurį laiką_,gyve
no svetima pavarde. Snipi
nėjimo tikslai - ekonomi
niai. Kitas pasaulio valstybes 
domina Kanados pasiekimai 
kalnakasybos, oro erdvės 
tyrimo, energijos gavybos, 
biotechnologijos srityse. 

Br. Kolumbijoje daugiau 
kaip 1 milijonas gyventojų 
priversti virinti geriamą van
denį, kad išvengtų E-coli 
bakterijos. Netikėtų potvy
nių sąnašos užteršė vandens 
saugyklas ir kelia epidemijos 
grėsmę. 

Halifaksas (NS) turi ga
limybių tapti šios rytų pa
krantės finansiniu ir admi
nistraciniu centru. Šis tradi
cinis žvejų miestas patyrė di
delį nedarbą, kai išnyko pa
grindinis verslas - menkių 
žvejyba. Bermudų salų vers
lo valdytojai atkreipė dėmesį 
į galimybes perkelti admi
nistracįnius centrus į Hali
faksą. Siame mieste gausu 
tinkamą išsi!avinimą turin
čių žmonių. Cia sąlyginai ne
brangi patalpų nuoma ir kt. 
Jau kitais metais penkios fi
nansinės Bermudų verslovės 
planuoja perkelti savo admi
nistracinius centrus į Hali
faksą, suteikdamos darbą 
beveik 1000 miesto gyven
tojų. 

Kanados labdaros fon
das (MedicAlert Founda
tion) pasiryžo 200,000 vaikų, 
sergančių astma, diabetu ir 
riešutų alergija, skirti nemo
kamai medicinines (Medic 
Alert) apyrankes. Jose bus 
įrašyta ligos istorija, gydymo 
būdai ir greitosios pagalbos 
adresas. Sidabrines apyran
kes dėvi 1 mln. kanadiečių. 
Viena tokia apyrankė kai
nuoja 95 dol., informacijos 
atnaujinimas joje - 49. Pagal 
fondo programą jos nemo
kamai bus skirtos vaikams 
nuo 4 iki 14 metų visose 
10,000 valstybės pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose. 

Didelė konkurencinė ko
va dėl naujų klientų valstybės 
bankus priverčia griebtis 
negirdėto dosnumo. Scotia 
bankas, apdovanodamas 
naujus klientus nemokama 
kelione, prisiviliojo 300 nau
jų klientų. Toronto Domi
nion bankas atidarantiems 
naujas sąskaitas ar įsigyjan
tiems kredito korteles dalina 
populiarius elektroninius 
grotuvus IPod ir Nanos, kito
kią mažąją elektroniką. S.K. 
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<® MLISU TEVYl\JEJE 
EILĖS PRIE SIENOS 

Vidaus reikalų ministe
ris Raimondas Šukys lapkri
čio 22 d. Latvijos VR minis
terijai išreiškė susirūpinimą 
dėl nemažėjančių eilių prie 
sienos su Latvija esančiame 
Smėlynės ir Medumi pasie
nio kontrolės punkte. Latvi
jos ministeris informavo, 
kad Latvijoje dėl stichinių 
liūčių yra paskelbta nepa
prastoji padėtis, kuri ir le
mia įtempimą pasienio punk
tuose. Latvijos ministerio 
teigimu, panaši būklė, kaip 
Smėlynės pasienio punkte, 
susidariusi ir Latvijos-Rusi
jos pasienyje, kur nusidrie
kusi 3,000 automobilių eilė. 
Jis užtikrino, kad imamasi 
visų neatidėliotinų priemo
nių, tačiau pripažino, kad 
per keletą dienų padėties 
normalizuoti Latvija ne
įstengs. Todėl Latvija prašo 
kaimynines šalis supratimo 
ir pagalbos reguliuojant 
transporto srautus. Latvijos 
ministeris taip pat užtikrino, 
kad jokių politinių priežas
čių nėra - nepaprastąją pa
dėtį lemia tik stichinės liū
tys. Valstybės sienos apsau
gos tarnyba (VSAT) ir toliau 
prašo krovininių automobi
lių vairuotojus pagal gali
mybes keisti maršrutą bei 
vykti per Saločių ir Grenc
talės pasienio kontrolės 
punktą. 

PADĖS ALKANIEMS 
Raudono obuolio ženk

lais pažymėti prekybos cent
rai lapkričio 24 d. pradėjo 
jau ketvirtąjį "Maisto ban
ko" vajų "Nupirk maisto 
produktą skurstančiajam". 

Lietuviai kviečiami nupirkti 
ir paaukoti alkaniesiems il
gai negendančių maisto pro
duktų. Vajus vyks dvidešimt 
trijuose šalies miestuose, o 
paaukoti maisto skurstan
tiems kvies vajaus savano
riai, pasipuošę "Maisto ban
ko" atributika. Raudono 
obuolio ženklais pažymėti 
beveik du šimtai prekybos 
centrų visoje Lietuvoje. Pa
aukoti produktai atiteks ne
vyriausybinėms organizaci
joms - labdaros valgykloms, 
vaikų dienos centrams, or
ganizacijoms, besirūpinan
čioms neįgaliaisiais, sene
liais, ligoniais ir gausiomis 
mažo biudžeto šeimomis. 
Praėjusių metų "Maisto 
banko" vajuje gyventojai pa
aukojo skurdžiausiai gyve
nantiems maisto produktų 
už 280,000 litų. "Maisto 
banko" surinktais produk
tais 3500 žmonių buvo pus
metį nemokamai maitinami 
labdaros valgyklose, o be
veik 20,000 skurstančiųjų 
gavo maisto paketus. Statis
tikos departamento duome
nimis, Lietuvoj e skursta 
17% gyventojų, skelbia 
DELFI. 

BRANGSTA ELEKTRA 
Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės ko-

misija (VKEKK) lapkričio 
21 d. patvirtino didesnes 
elektros kainas. OMNI žin
iomis, nuo kitų metų pra
džios elektros kilovatvalan
dė gyventojams brangsta 2 
centais, įmonėms - 1.7 cen
to. Vartotojų teisių gynėjai 
pasigenda komisijos veiks
mų elektros kainoms ma
žinti. VKEKK pirmininko 
V. Jankausko teigimu, elekt
ros kainų augimą lėmė 
brangusios dujos. O joms 
brangus, tai pajuto šalies 
elektrinės, kuriose elektra 
gaminama iš gamtinių dujų. 
Valstybinės dujų, elektros ir 
šilumos vartotojų gynimo 
lygos pirmininko K. Gri
niaus manymu, elektrai 
brangti įtakos turėjęs ydin
gas Elektros energetikos 
įstatymas. Bendra Ignalinos 
AE ir kitų elektrinių gamy
bos kaina yra apie 10 et, dar 
~.5 et sudaro atsargos kaina. 
Siuos 13.5 et moka didžio
sios pramonės įmonės. 

EISMO SAUGUMAS 
Seimas lapkričio 21 d. 

pritarė Valstybinio saugumo 
pagrindų įstatymo papil
dymo projektui, kuriuo vals
tybė įpareigojama imtis 
priemonių užtikrinant eis
mo keliuose saugumą, ypa
tingą dėmesį skirdama sau
gumui automobilių keliuo
se. Kaip praneša BNS, Lie
tuvos visuomenę šiurpina 
girtų ir kitas Kelių eismo 
taisykles šiurkščiai pažei
džiančių vairuotojų sukeltos 
avarijos. Europos sąjungoje 
mirčių eismo įvykiuose skai
čius sumažėjo 17%, tačiau 
Lietuvoje jų padaugėjo be
veik 8%. Statistikos duome
nimis, per metus Lietuvos 
keliuose žūva 700-800 žmo
nių. Pagal mirčių keliuose 
proporcijas, Lietuva užima 
pirmąją vietą tarp Europos 
sąjungos šalių. 

SKATINS SKAITYMĄ 
Lietuvos vyriausybė lap

kričio 22 d. patvirtino Skai
tymo skatinimo programą ir 
pasiūlė savivaldybėms daly
vauti ją įgyvendinant. Sie
kiama skatinti įvairaus am
žiaus ir socialinių grupių 
žmones skaityti ir tokiu bū
du visą gyvenimą ugdyti as
menybę, praneša BNS. At
likti sociologiniai tyrimai 
rodo, kad nuolat skaito tik 
trečdalis gyventojų, visiškai 
net spaudos neskaito apie 
penktadalis žmonių. Pabrė
žiama, jog būtina formuoti 
didesnius bibliotekų fondus, 
ieškoti įvairesnių ir patrauk
lesnių literatūros kūrėjų 
bendravimo su skaitytojais 
būdų. Ikimokyklinio ugdy
mo įstaigose trūksta nau
jausios vaikų literatūros bei 
vaikiškos periodikos, dažnai 
skaitymo įgūdžių ugdymui 
per mažai dėmesio skiriama 
mokyklose. Programoje nu
matyta sudaryti finansines 
sąlygas skaitymo skatinimo 
projektų įgyvendinimui. 

RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ----

Hamilton, ON Karaliaučiaus kraštas 

Marija Choromanskienė 
Ntr. K. Lavoie 

ARTI ŠIMTO METŲ. Il
gametė Hamiltono gyventoja 
Marija Choromanskienė lap
kričio 4 dieną šeimos ir draugų 
būryje atšventė savo nueito gy
venimo kelio 99-ių metų sukak
tį. Iškilmės vyko slaugos na
muose St. Peters Chedoke, Ha
miltone, kuriuose paskutinius 
keletą metų Marija gyvena. Čia 
padėkos Dievui Mišias aukojo 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Audrius Šarka, OFM. 
Sukaktuvininkei Marijai buvo 
išsakyta daug linkėjimų. Anot 
gerb. klebono, Marijos gyveni
me svarbiausią vietą užėmė ti
kėjimas ir šeima. Po Mišių vyko 
vaišės, paruoštos dukros Regi
nos. Marija išaugino gražią šei
mą - dvi dukras ir sūnų, sulaukė 
vaikaičių ir dabar džiaugiasi 
gražiu ir guviu provaikaičiu 
Henriu. Savo šeimos globą ir 
rūpestingumą Marija jaučia 
kiekvieną dieną. Kol leido svei
kata ir jėgos, Marija aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
yra narė KLKM dr-jos Hamil
tono skyriaus, buvo pensininkų 
choro dalyvė ilgus metus. Ma
rijai buvo linkima sveikatos, iš
likti tokiai dailiai, be raukšlelės 
veide, kokia ji yra šiandien. Sve
čiai skirstėsi būdami dėkingi 
šeimai už pakvietimą į tokią 
gražią šventę, turėdami vilties 
susitikti kitais metais garbin
game 100 metų jubiliejuje. Kor. 

A.a. KOSTUI MEŠKAUS
KUI mirus, reikšdami užuo
jautą dukrai Aldonai, vaikai
čiams, jų šeimoms ir visiems gi
minėms, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $150 - A. Pet
rovich šeima; $100 - l. Stanai
tytė; $55 - A. Mikalauskienė ir 
N. Saponara; $50 - E. Bubnie
nė, G. Kažemėkienė, R.H. 
Kanteniai, S.R. Otto, M.R. Po
wers, V.A. Stanevičiai; $40 -
E.M. Klevas, N.H. Otto; $30 -
E. Beržaitienė, D.A. Saunoriai; 
$25 - G .P. Breichmanai; $20 -
A.Y. Apanavičiai, O.A. Budi
ninkai, D.A. Enskaičiai, E.K. 
Gudinskai, D. Gutauskienė, D. 
M. J onikai, S. Kareckas, A. 
Laugalys, S. Panavienė, B. Sta
nienė, A. Voh;!ngienė, A.K. Žil
vyčiai, G.K. Zukauskai; $15 -
E. Grajauskienė, B.A. Pareš
čiai, AS. Urbonavičiai; $10-J. Di
~aitienė, J. Paškevičienė, Y.P. 
Sidlauskai; $5 - F.M. Gudinskai. 

A.a JONO POVILAUSKO 
atminimui, užjausdami jo žmo
ną Teresę, dukras - Ireną, Re
natą, Janet, sūnus - Ed, Ray ir 
jų šeimas bei visus gimines Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$25 - D.M. Jonikai; $20 - E. 
Beržaitienė, E.K. Gudinskai, 
O.A. Jusiai, Y.P. Šidlauskai, 
A.S. Urbonavičiai, F. Venskevi
čienė.Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas 

Kalbų metodinis centras 
E. BUKONTIENĖ 

Prasidėjus mokslo metams, 
rugsėjo 8 dieną, Įsruties (Čer
niachovsko) pedagoginėje ko
legijoje buvo atidarytas kalbų 
centras "Nadruva". Toks cent
ro pavadinimas parinktas ne
atsitiktinai: Įsrutis įsikūręs se
nojoje nadruvių gyvenvietėje. Į 
centro atidarymo iškilmes atvy
ko daug svečių. Skamba lietu
viškų kanklių muzika. Įnešamos 
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
federacijos valstybinės vėliavos. 
Kolegijos studentai sveikina 
lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. 

Karaliaučiaus krašto lie
tuvių kalbos mokytojų sąjungos 
pirmininkas Aleksas Bartnikas 
pasveikino centro atidarymo 
proga, pristatė svečius, padė
kojo visiems rėmėjams, prisidė
jusiems :erie centro kūrimo. 
Įsruties (Cerniachovsko) peda
goginės kolegijos direktorius 
Jurij Jaroslavič Komarnickij 
pasidžiaugė, kad lietuvių ir len
kų kalbų metodinis centras ati
darytas jų mokykloje, apžvelgė 
centro kūrimo kelią. Direkto
rius padėkojo A. Bartnikui už 
didelį darbą, kuriant centrą. 

Prieš 30 m. Įsruties kolegi
ja pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Marijampolės kolegi
ja (tada abi mokymo įstaigos 
vadinosi pedagoginėmis mo
kyklomis). Patogi Įsruties (Čer
niachovsko) geografinė padė
tis, netoli valstybinės sienos su 
L~nkija ir Lietuva. Įsrutyje 
( Cerniachovske) vyksta lietuvių 
kalbos olimpiados Karaliau
čiaus krašto (Kaliningrado sri
ties) mo~sleiviams. Jų jau bu
vo šešios. Sį pavasarį pirmą kar
tą kolegijoje organizuota lenkų 
kalbos olimpiada. 

Kolegijos direktorius pa
dėkojo krašto švietimo ministe
riui, Įsruties miesto merui už 
teikiamą paramą, džiaugėsi, 
kad įvairių tautybių kolegijos 
studentai gražiai bendrauja. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie Lietuvos 
vyriausybės direktoriaus pava
duotojas Stanislovas Vidman
tas pasveikino centro atidary
mo proga, padėkojo kolegijos 
direktoriui J. Komarnickij ir 
sąjungos pirmininkui A. Bart
nikui už įdėtą darbą, kuriant 
centrą. 

Lietuvos konsulas Kara
liaučiuje (Kaliningrade) Vik
toras Baublys sveikindamas sa
kė, kad ši diena - tai lietuvių ir 
lenkų kalbų metodinio centro 
darbų pristatymas. Gerai, kad 
kolegijos studentams prieinami 
centro lobiai, kad jie galimo
kytis, tobulėti, siekti žinių. Toks 
centras negalėtų veikti be vers
lo atstovų paramos. Konsulas ir 

St.Catharines,ON 
ADVENTINĮ SUSIKAUPI

MĄ ves kan. Anupras Gaurons
kas gruodžio 10, sekmadienį, 1 
v.p.p. Angelų Karalienės šven
tovėje, 75 Rolls Ave., St. Catha
rines, ON. Išpažinčių bus klau
soma prieš šv. Mišias. 

KLB ST. CATHARINES 
APYLINKĖS užprašytos Mi
šios už nepriklausomos Lietu
vos karius, jų šventės proga, 
įvyko lapkričio 25, šeštadienį, 4 
v.p.p. S.Z. 

toliau pažadėjo teikti paramą. 
Svečiai iš Punsko padėkojo 

už pakvietimą, pasidžiaugė, kad 
bendradarbiauja, kad kolegi
joje dėstoma lenkų kalba, kad 
keičiasi studentais. Marijampo
lės pedagoginės kolegijos di
rektorius Sigitas Valančius pri
siminė kolegijų bendradarbia
vimo pradžią prieš trisdešimt 
metų, linkėjo centrui sėkmingo 
darbo. Kanklininkė iš Marijam
polės Dalia Venckienė atliko 
keletą lietuvių liaudies dainų. 

Vytautų klubo pirm. Vy
tautas Gaulia linkėjo, kad Ma
rijampolę ir Įsrutį ir toliau jung
tų draugystė, bendras darbas. 
Svečias perdavė seimo nario 
Algio Rimo dovanotą paveiks
lą. Įsruties kolegijos direkto
rius J. Komarnickij padėkojo 
mokytojai Angelei Nikolajevai 
už darbą, (p. Angelė Įsrutyje, 
kur išdirbo šešerius metus, ne
bedirbs), įteikė atminimo do
vanėlę ir padėkos raštą. Susi
rinkusieji apžiūrėjo centro pa
talpas, lietuvių ir lenkų kabine
tus, veikiančią studentų darbų 
parodą. 

Seminaro dalyviams kalba 
Mažosios Lietuvos fondo at
stovė R. Mačiūnienė 

Ntr. S. Šamborskio 

Pasibaigus oficialiajai da
liai Euroregiono "Nemunas" 
direktorius Gintaras Skamaro
čius pristatė projektą "Akade
minio jaunimo bendradarbia
vimo prieŲ?-onių plėtra pasienio 
regione". Sio projekto tikslas -
plėtoti Lietuvos, Lenkijos ir 
Karaliaučiaus krašto (Kalining
rado sritis) regionų bendradar
biavimą, keistis studentais, 
rengti vasaros stovyklą, stiprinti 
lingvistikos mokymo centro ba
zę, surengti šių regionų moksli
nę, praktinę konferenciją. 

Centro atidarymo iškilmė
se dalyvavo Mažosios Lietuvos 
fondo atstovė Rūta Mačiūnie
nė, kuri finansavo Karaliau
čiaus krašto mokytojų kelionę 
Įsrutin. 

nr AIAt..V FOUR SEASONS 
M/./FU~\. REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

-., Co llingwoodo a py
linkėse kreipki tės i 

l '----"-----' 

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 



Lietuvos švietimo darbuotojai su Montrealio lituanistinės mokyklos mokytojomis. Iš k.: Dainius 
Numgaudis, Dana Mickutė, Kristina Čičinskaitė-Davidson, Živilė Jurkutė-Blayney, Daiva 
Jaugelytė-Zatkovič, Aušra Geralavičiūtė-Drysdale, Mindaugas Briedis Ntr. R. Staškevičiaus 

v 

Svietimo ryšius pradedant 
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos 

delegacija praleido savaitę, nuo lapkričio 8 iki 
15 d., Saint-Hiacinte, Montrealyje ir Kvebeke. 
Delegacijos tikslas - aptarti tolesnesvbendradar
biavimo galimybes tarp Lietuvos S':ietimo ir 
mokslo ministerijos bei Kvebeko Svietimo, 
mokslo, sporto ir laisvalaikio ministerijos. Tuo 
pačiu- suderinti būsimas dvišalio bendradarbia
vimo sutarties sąlygas bei pradėtj Saint Hiacinto 
profesinės mokyklos ir Alantos Zemės ūkio mo
kyklos partnerystės projektą. 

Delegaciją sudarė: Dainius Numgaudis, 
Ministerijos valstybės sekretorius; Mindaugas 
Briedis, Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos to
bulinimo skyriaus vedėjas; Romualdas Pusvaškis, 

Profesinio ir tęstinio mokymo departamento direk
torius; Valdas Dienys, Profesinio mokymo meto
dikos centro konsultantas; Vladas Pusvaškis, 
Alantos žemės ūkio mokyklos direktorius. Dainius 
Numgaudis ir Mindaugas Briedis rado laiko aplan
kyti Montrealio lituanistinę mokyklą šeštadienį, 
lapkričio 11. Išklausę mokinukų repeticijos Kalėdų 
eglutei ir aplankę įvairias klases, sužavėti liko mo
kytojų kūrybingumu ir entuziazmu. Suprato, kad 
mūsų vaikams ir vaikaičams lietuvių kalba jau ne 
pirma, o jau antra ar net trečia kalba. 

Nutarė, kad būtina užmegzti glaudesnius ry
šius tarp Lietuvos ir Kanados pedagogų aptarti 
lietuvių kalbos dėstymo metodikai ir medžiagai. 

Inf. 

Vokietijos lietuviškos mokyklos 
HŪTIENFELDAS. Šeštadienį, lapkričio 11, 

Hiittenfelde Vasario 16 gimnazijos patalpose 
posėdžiavo Vokietijos lietuviškų šeštadieninių 
mokyklų atstovai su lietuvių gimnazijos lituanis
tais iJ Vokietijos LB atstovais. 

kai ir yra visiškai įjungti į vokišką visuomenę. 
Problema yra ta, kad su tėvais jie atvykę atosto
gų į Lietuvą, galėtų lietuviškai susikalbėti su se
neliais ir kitais giminėmis. Lietuviškų šeštadie
ninių mokyklų tikslas yra rūpintis, kad vaikai ne
užmirštų lietuvių kalbos arba ją išmoktų ir palai
~ų kultūrinius ryšius su tėvų gimtuoju kraštu. 
Seštadieninių mokyklų mokinių amžius įvairus, 
nuo darželio amžiaus iki 14-15 metų. 

Sios konferencijos tikslas buvo sudaryti prie 
Vokietijos LB švietimo komisiją, kuri koor
dinuotų lietuviškų šeštadieninių mokyklų darbą 
Vokietijoje, be to, pasitarti įvairiais kitais peda
goginiais ir techniniais reikalais. Aktualūs klau
simai buvo, kaip rasti tinkamas patalpas šešta
dieninei mokyklai, kokius vadovėlius vartoti ir 
kaip juos gauti, kaip finansuoti mokyklą, iš kur 
gauti tinkamų mokytojų. 

Suvažiavę buvo Bonn-Kolno, Berlyno, Cellės, 
Hannoverio, Hiittenfeldo ir Hamburgo šešta
dieninių mokyklų mokytojai arba jų vadovai. Be 
to, dalyvavo konferencijoje Vasario 16 gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytojai ir Gintaras Ručys kaip 
VLB valdybos atstoyas ir Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Andrius Smitas. Į švietimo komisiją iš
rinkti dr. Vincas Bartusevičius (iš Wittlicho ), Gin
taras Ručys (iš Hiittenfeldo ), Salomėja Bottcher 
(iš Hrupburgo ), Elena Aronštamienė (iš Kalno) ir 
Irena Ulkekul (iš Berlyno ). pv 

Emigracijai iš Lietuvos į Vokietiją pagausė
jus ir ateityje emigrantų skaičiui toliau kylant, 
labai aktualus yra pasidaręs lietuvių vaikų litua
nistinio auklėjimo klausimas. Vaikai jau seniai 
gyvena Vokietijoje, kai kurie čia jau yra gimę, 
mokosi vokiškose mokyklose, gerai moka vokiš-

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 

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 l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 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 

Klyvlande, OH, spalio 7 
d. buvo švenčiamos Lietuvos 
dienos. Jas surengė LB apy
linkės valdyba, pirmininkau
jama A. Gudėno. Koncertą 
atliko iš Čikagos tautinių šo
kių ansamblis "Suktinis" ir 
muzikos ansamblis "Gabi
ja". Po koncerto dalyviai vai
šinosi šilta vakariene. "Suk
tinis" yra nauja Čikagos tau
tinių šokių grupė. Jos vado
vai - Vidmantas ir Salomėja 
Strižgauskai. Pastaroji yra 
profesionali choreografė. 
Grupėje yra 23 šokėjai, pusė 
jų yra šokę tautinius šokius 
ansambliuose - Klaipėdoje, 

Panevėžy, Šiauliuose. Lietu
vių liaudies muzikos ansamb
lis "Gabija" galbūt - vienin
telė kanklių ir skudučių gru
pė už Lietuvos ribų. Sekma
dienį, spalio 8, Dievo Moti
nos šventovėje buvo atna
šaujamos Mišios už velionį 
Stasį Barzduką, minint jo 
100-ąjį gimtadienį. Per pa
maldas giedojo "Exultate" 
choras, vadovaujamas R. 
Kliorienės. 

Naujosios Anglijos apy
gardos Lietuvių vyčių ru
dens suvažiavimas įvyko Šv. 
Petro parapijos patalpose 
pietiniame Bostone, globo
jant šios vietovės 17-jai kuo
pai. Jame dalyvavo 61 narys, 
atstovavęs 13-kai kuopų. Su
važiavimas pradėtas Mišio
mis. Jas atnašavo kun. S. 
Azoro, prel. A. Kontautas, 
kun. Žukas ir kun. A. Janū
nas. Po pamaldų vyko posė
džiai. Invokaciją sukalbėjo 

kun. Žukas. Apygardos val
dybos pirm. V. Rodgers pa
sveikino atstovus ir pateikė 
darbotvarkę. Pirmininkas 
savo pranešime pažymėjo, 
kad 11 jaunuolių buvo ap
dovanoti Sviklas Tamulevich 
stipendijomis. Autobusu su
organizuota kelionė iš Hart
ford miesto į Vašingtoną, mi
nint Šiluvos Mergelės Mari
jos koplyčios 40 metų įstei
gimo Valstybinėje bazilikoje 
sukaktį. Naujosios Anglijos 
apygardos valdyba 2,500 dol. 
paaukojo Šv. Kazimiero ko
legijai Romoje. M. Bizin
kauskaitė, I-os kuopos at
stovė, pasiūlė būsimą visuo
tinį narių suvažiavimą, įvyk
siantį kitais metais, surengti 
Brockton, MA, vietovėje. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
J. Grenier, vicepirm. K. Ur
ban, ižd. V. Rodgers, kores
pondencijos sekr. P. Gen
dreau, spaudos ir informaci
jos atstovė C. Trečiokas; ri
tualų komitetas - A. Geges
ki, M. Rogers ir S. Šakalys. 

Australija 
Sidnio lietuvių moterų 

socialinės draugijos metinis 
susirinkimas įvyko spalio 15 
d. Lietuvių klubo "Dainava" 
patalpose. Susirinkimui pir
mininkavo draugijos pirm. 
J .L. Lašaitienė, sekretoriavo 

N. Liutkaitė. Pastaroji per
skaitė ir praėjusių metų su
sirinkimo protokolą. Drau
gijos pirmininkė pasveikino 
susirinkusias nares, padėko
jo valdybos narėms už atlik
tus darbus. Valdyba regulia
riai posėdžiavo, aptardama 
einamuosius reikalus, svars
tydama daug iškilusių klau
simų dėl besikeičiančių val
džios įstatymų. Mat draugija 
administruoja ir namus "So
dyba", kuriuose gyvena vy
resnio amžiaus tautiečiai. 
Draugijos narės reguliariai 
lanko vyresnio amžiaus tau
tiečius ligoninėse bei slau
gos namuose. Ižd. T. Vingė
lienė padarė pranešimą apie 
finansinė būklę. Padaryta 
daugiau išlaidų, nei gauta 
pajamų. Atlikti nemaži re
monto darbai "Sodyboje". 
Nuostoliai padengti iš san
taupų. "Sodyba" turi patikė
tinių komitetą, kurį sudaro 
draugijos narės. Svarstant 
veiklos reikalus, nutarta su
rengti informacijos popietę 
"Dainavos" klubo patalpose, 
kur advokatas paaiškintų 
apie įvairių dokumentų tu
rėjimo reikšmę - kaip testa
mentai, "Power of Attorney" 
(įgaliojimas tvarkyti nepajė
gių žmonių reikalus) ir pan. 
Siūlyta surengti sveikatos 
popietę vyresnio amžiaus 
žmonėms, madų parodą lė
šoms sutelkti. Buvusios val
dybos narės sutiko kandida
tuoti kitai kadencijai. Neat
siradus kitų kandidačių, plo
jimu patvirtinta valdybos su
dėtis. 

Airija 
Dubline ketinama įsteig

ti Lietuvos informacijos cent
rą, kaip praneša DELFI. Šio 
centro svarbiausia užduotis 
- informacijos teikimas no
rintiems grįžti į Lietuvą arba 
ketinantiems uždirbtus pini
gus investuoti Lietuvoje. 
Taipgi numatoma, kad cent
ras padės susirasti darbą 
Lietuvoje ir Airijoje; bus tei
kiama turizmo informacija. 
Šiuo metu Airijos lietuvių 
bendruomenės vadovybė tu
ri parengti minėto centro 
projektą, o darbo grupė tu
rėtų pasirūpinti Lietuvos 
ekonominės emigracijos stra
tegija. Aplamai, į užsienį iš
vykusiems lietuviams labai 
trūksta informacijos apie 
būklę Lietuvoje. Tokie cent
rai, kaip numatomas Airijo
j e, turėtų būti steigiami ir 
kituose kraštuose, kuriuose 
dirba lietuviai. Taipogi pa
tirta, kad airiai, kurie vykdė 
savo tautiečių susigrąžinimo 
politiką, pirmiausia pasirū
pino įsteigti informacinių ir 
konsultacinių centrų tinklą. 
Ir jiems tai pakankamai pa
vykę. Lietuvoje manoma, 
kad tokius centrus būtų gali
ma finansuoti iš Europos są
jungos struktūrinių fondų 
lėšų. J.A. 
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Debiutinis 
''DixXband'' albumas 

Neužmirštama vaikystė 

Lietuvoje "DixXband" 
ar "diksilendo" muzikos 
kompaktinė plokštelė Tei
singos muzikos dozė prista
toma specialios išvykos me
tu Lietuvos miestuose - nuo 
Vilniaus iki Kelmės. Popu
liariame sostinės "Brodvė
jaus" klube, "Dix:Xband" 
koncertavo su Natalija Vas
nevskaja, Ričardu Kukulskiu 
bei Hokšila. 

Debiutinėje plokštelėje 
- auksinė klasika nuo Irving 
Berlin ar Duke Ellington, ar 
Johannes Brahms *ngrų §o
kio iki kompozitoriaus 
Gracijaus Paugos aranžuo
tos lietuvių liaudies dainos 
Tūkstantis žingsnelių, - teigi.a 
"Dix:Xband" vadybininkas 
Valdas Latoža. 

Vos pasirodžius naujai 
"DixXband" kompaktinei 
plokštelei, jau kaupiamos 
idėjos antrajai. Žiemą bus 
kuriamas vaizdo klipas, pla
nuojamas "gyvojo" garso 
koncertas televizijoje, ruo
šiamasi atidaryti vienintelį 
lietuviškojo "diksilendo" in
ternetinį puslapį - www.dix
ieland.lt, taip pat prasidėjo 
kūrybinis ir koncertinis bend
radarbiavimas su "reggae" 
stiliaus atlikėju Hokšila. 

"Diksilendų" muzikos 
žanro fanatikais save tituluo
jančios grupės atlikėjai -
profesionalūs muzikantai, 
grojantys įvairiuose kolekty
vuose, taip pat užsiimantys 
kūrybine-pedagogine veikla. 

Minties trupiniai 
Stabtelėjimas •.• 

Įvairiomis spalvomis Lie
tuvą išdabino ruduo ... Ramy
bės periodas ... Jį siejome su 
literatūros paroda Stabtelėji
mas ... Joje gimnazijos ugdyti
niams eksponuojami fotogra
fijų albumai, kuriuos Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos biblio
tekai padovanojo Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo 
fondas (vadovas Mykolas 
Karčiauskas). Parodoje foto-

Grupės narius vienija pomė
gis groti stabilią, laiko patik
rintą, tuo pačiu nenuspėja
mą muziką - improvizuoti 
pagal visus džiazo standar
tus. "DixXband" meno va
dovas Raimundas Arnašius, 
taip pat kiti nariai - Remigi
jus Turminas bei Tumas Raz
mus groja Lietuvos karinių 
oro pajėgų pučiamųjų or
kestre. Aleksandras Dunis 
groja Kauno "bigbende", 
Rolandas Babraitis dirba J. 
Jablonskio gimnazijoje bei 
bendradarbiauja su įvairiais 
džiazo, roko bei "pop" muzi
kos atlikėjais. Evaldas An
dziulis dirba koncertmeis
teriu Kauno muzikiniame 
teatre. Vokalistė Živilė Povi
laitytė studijuoja VDU ang
lų kalbą. 

Debiutinio "DixXband" 
albumo pristatymo koncer
tai jau įvyko Vilniuje ir 
Klaipėdoje. Gruodžio 26 d. 
bus Alytuje, gruodžio 28 d. -
Kelmėje, gruodžio 29 d. -
Birštone. Daugiau informa
cijos: www.dixxband.lt. Inf. 

menininkų Stanislovo Žvirgž
do, Aleksandro Macijausko 
fotografijų albumai. 

Kitą literatūros parodos 
dalį sudaro gerbiamos rašyto
jos, poetės Alės Rūtos dova
noti autografuoti leidiniai, tai 
fotografo, kultūros veikėjo 
Algimanto Kezio leidiniai: 
Foto kompozicijos, Dvigubas 
solo ir kiti. Fotografo kūrybai 
būdingas dėmesys žmogui, 
formų žaismas, metaforišku
mas. Reda Kiselytė, 

Rokiškis 

RASA NOBKUT$ 

Virgutę, Liną ir Antaną 
nuo mažumės tikėjimo tiesų 
mokė seneliai - Albertina ir 
Juozas Budriai. Šventės laukė 
birželį. Gegužį pradėjo lan
kytis Plungės rajono Tverų 
parapijoje pas kunigą. Tun 
kartu su pulku aplinkinių kai
mų mergaičių ir berniukų kar
tojo tikėjimo tiesas, mokėsi 
maldų. Sekmadieniais dalyva
vo šv. Mišiose Tverų švento
vėje. 

Broliukas Rimvydukas bu
vo dar visai mažas, tačiau nuo 
vyresniųjų stengėsi neatsilikti. 
Bet jam dar reikėjo ne vieną 
vasarą palaukti. Tiesa, ūgiu jis 
nesiskundė. 

Kaimo vaikai - tai kaimo 
gėlės. Atsimenu, kaip Virgutė, 
Lina, Antanukas ir mažasis 
Rimvydukas laukdavo pava
sario. Nuvarvėjus nuo stogų 
pirmiesiems kovo varvek
liams, žvelgdavo į medžius, 
laukdami, kol šakelės atvers 
pumpurus. Kai tėvų sodo me
džiai išskleisdavo pirmus glež
nus lapelius ir apsipildavo pir
mąja žaluma, mažos vaikų 
rankos glostydavo švelnias ša
keles. Baltom obelų pūgom 
džiaugdavosi lyg pirmuoju 
sniegu. Kai pražysdavo pie
nės, jie skubėdavo tėveliams 
pranešti: 

- Pražydo pienės! Koks 
stebuklas! Pienės-saulės veid
rodėliai; pienės - saulės duk
rytės. Kiek džiaugsmo! Sakyk, 
mama! Sakyk, teta! Kaip su
stabdyti? Kaip sutūrėti, kad 
pienės niekada nenužydėtų, 
kad visada būtų pavasaris. 

Kalvotoje Plungės rajono 
Plauskinių kaimo žemėje bu
vo daug gražių gamtos vietų: 
tekėjo upeliai, skaidrūs šalti
niai. Kalvas supo beržynai, 
pamiškėse krykštavo volun
gės. Soduose savo gi.esmėmis 
linksmino žemės artojus ir jų 
vaikus lakštingalos, o žydrame 
pavasario danguje jiems čyre
no vyturiai. 

Juzefos ir Antano Kuz
minskų vaikai draugavo su 
kaimynų Apanavičių vaikais. 
Kartu augo, mokyklon po sep
tynetą kilometrų vaikščiojo, 

gyveniman vieni kitus lydėjo. 
Bet grįžkime į vaikystę, į 

kaitrias vasarų dienas, kada, 
anot senelių Albertinos ir 
Juozo Budrių, saulė žeme riti
nėjosi. Net žalioji pamiškė vir
pėdavo nuo kaitrių saulės 
spindulių. Daug miške takų ir 
takelių išmynė vaikai, kol už
augo ir išsivaikščiojo. Jie ži
nojo, kur kuris takelis veda, 
kuris labiausiai išmintas. Vai
kai žinojo, kuriuo taku šuolia
vo stirnos, kurį taką savo pla
čiomis pėdomis žymėjo briedis. 

Prie vieno didelio tako, 
pačioje upės pakriaušėje, au
go, žydėjo ir mezgė vaisius pu
tinas, tikras vaikų draugas. 
Prie jo buvo galima sutikti ir 
stirną, ir paukštį. Plauskinių 
kaimo vaikai rudenį ir pava
sarį upę vadino Putino upe. 
Vasarą upė gerokai nusekda
vo, bet neišdžiūdavo - pavirs
davo skaidriu šaltiniu, tekan
čiu iš po medžių šaknų, iš pa
čių žemės gelmių. Tukėdavo 
jis ir per pačius speigus, toks 
pat skaidrus tik labai šaltas. 
Pavasarį upė patvindavo, išsi
liedavo iš krantų. Kaimynai 
susitikdavo tik per iškeltą vir
šum upės lieptą. Lieptas buvo 
siauras, bet stiprus. Prieš ei
dami per jį, vaikai sukalbė
davo maldelę ir Dievulis jiems 
visada padėdavo. 

Vaikai manęs klausdavo, 
iš kur šiame miške išaugo pu
tinas - jų slaptas vaikystės me
dis. Galbūt kadaise čia pra
skrido strazdas, nešinąs pu
tino uoga ir ji netyčia nukrito. 
O gal išdygo iš dainų, kurias 
čia, šiose vėsiose, medžiais 
apaugusiose sodybose daina
vo senoliai. Gal vėjas atpūtė 
mažą sėklelę? Kas žino? Kas 
gali pasakyti? 

Tuka upelio vanduo stab
telėdamas šalia išsikerojusio 
putino, paliesdamas jo šaknis 
vėlų rudenį ir ankstyvą pava
sarį. Skaidrus vanduo, išsiver
žęs iš miško gilumos ir joje 
pradingstantis. Ilgai sėdžiu 
ant samanoto jaunystės ak
mens netoli sumedėjusiu ka
mienu putino ir prisimenu 
vaikus, kurie šiais takais nuo 
vaikystės bėgiojo ir džiaugėsi 

Toronto tautinių šokių grupė "Gintaras" dalyvavo Lietuvių dienose Los Angeles (CA) rugsėjo 29 - spalio 1 d.d. Kairėje -
vadovas Romas Jonušonis Ntr. D. Puterienės 

jauno putino žiedais ir uogo
mis. Paskui jie skubėjo mo
kyklon. Aš juos mokiau pa
žinti pirmąją raidę, istoriją ir 
geografiją, gamtos pažinimo 
ir fizikos dėsnių. 

Vasara. Čia sutikau daug 
vasarų. Pasėdžiu, pasižiūriu į 
vandenyje plaukiojančius bal
tapūkius debesėlius, virpan
čius medžių atspindžius. Pasi
lenkiu, atsigeriu tyro, perregi
mo vandens. Jis šaltas ir gai
vus, tikras šaltinio vanduo. 
Niekur dar neradau tokio gar
daus vandens. Jis priminė 
man tėvų šulinio vandenį 
Skuodo rajone Lenkimų kai
me. Atsistojau. Dar kartą pa
sižiūrėjau į šaltinio vandenį. 
Smiltėtu dugnu nuplaukė ma
ža žuvytė. 

Tu.i buvo jų vaikystė. Tai 
buvo mano jaunystės medis 
tais nelengvais mano mokyto
javimo metais tolimame nuo 
miestų ir didžiųjų kelių kaime. 
Tai buvo Vrrgutės, Linos, An
tanuko ir Rimvyduko Kuz
minskų pirmieji žingsniai ma
žame jų gyvenime. Jie skubėjo 
išmokti katekizmo tiesas. Iš 
gimtųjų namų kartu su tėve
liais vaikščiojo i šventovę. Tun 
kartu su kitais aplinkinių kai
mų vaikais ruošėsi Pirmajai 
Komunijai. Kunigas buvo tas 
žmogus, kuris mylėjo vaikus. 
Jo pamokslas prieš Šventąją 
Komuniją buvo skirtas vai
kams. 

Mylėkite savo gimtinę. 
Mylėkite savo Tėvynę Lietu
vą. Ji laukia jūsų, vaikai. Ji vi
liasi, kad jūs užaugsite jos kū
rėjais, niekada neatitrūksite 
nuo savo tautos, savo žemės, 
savo tėvų ir protėvių krikščio
niško tikėjimo, kuris jus šildys, 
gaivins, jungs ir ves prie jūsų 
didžiojo tikslo. 

Prieš du tūkstančius metų 
gerasis Ganytojas atėjo į šį 
pasaulį. Jis mokė žmones gė
rio ir darė stebuklus. Žmonės 
tada sakė: "Dievas su mumis". 
Nuo šios dienos, nuo šios iš
kilmingos valandos, kai Kris
tus įžengs į jūsų širdis, jūs taip 
pat galėsite pasakyti: "Dievas 
su mumis". 

Rgesys 
Ilgiuosi padangės gimtinės 
Ir mėlyno fydro dangaw, 
Paukštelių linksmos sutattinėr -
Seniai kažkada palikau. 

flgiuosi pavasario ialio 
Ir pievų rasotų rytais, 
Po langu seklyčios svyruoklio 

berželio, 
Žydėjimo liepų baltai. 

flgiuosi aš seno lazdyno, 
Užaugusio kiemo gale, 
Ir vieškelio balto netoli prie 

namo, 
Kw vedė į tolį mane. 

flgiuosi aš rudenio vėjo 
Su gintaro lapų šnara, 
Ir derliaus vainiko, nupinto 

rugsėjy 
Su besileidžianlios saulės 

žara. 
MARIJA BIEKŠIENĖ 



Mažai žinomas, bet garsus 
Pasaulinio masto meni

ninkas Vicente Kutka gimė 
1952 m. Sao Paulo, vaikaitis 
Ievos ir Vinco Kutkų, atvyku
sių į Braziliją 1926 m., sūnus 
Vinco ir Hildos. Augo šiame 
mieste, kuris yra Brazilijos 
centras ir kur veikia nesuskai
čiuojamų kultūrų įtakos. Vi
cente atsidavė šokio menui, 
studijavo istoriją Sao Paulo 
universitete. Nebaigęs kurso, 
išvyko į Meksiką, kur tęsė sa
vo studijas antropologijos sri
tyje. Iš Meksikos persikėlė į 
Londoną. 1979 m. pradėjo ta
pyti pirmąsias drobes. Brazili
jos lietuvių leidinyje Mūsų 
Lietuva rašoma, kad impulso 
paveiktas, jis pasiuntė savo 
kūrinius į meno galeriją, kur 
jie teigiamai įvertinti, ir lai
mėjo premiją. Atsidavęs me-

VICENTE KUTKA 
Ntr. iš žurnalo Mūsų Lietuva 

nui, pirmąją parodą surengė 
Venecijoje, Segno galerijoje, 
kur jis pasirodė su pirmaisiais 
grafikos darbais. Jis taip pat 
dalyvavo grupinėse Japonijos, 
Korėjos, Puerto Rico ir Itali
jos parodose, taip pat Rio de 

Janeire. 1984 m. dalyvavo 
Berlyne "Inter-Grafik" festi
valyje ir Sao Paulo parodoje 
Menas gatvėje. 

1985 metus Kutka pralei
do Europoje, dalyvaudamas 
įvairiose parodose Austrijoje, 
Sveicarijoje, Vengrijoje, dar ir 
Tokyo mieste. Nors jis ne
bendradarbiauja su Brazilijos 
lietuviais, nelieka abejingas 
savo lietuviškai kilmei. 1987 
m. sukūrė trilogiją, kur abst
raktiškai vaizdavo kenčiančią, 
pavergtą Lietuvą, jos praeitį, 
jos dabartį ir viltį ateičiai. 

"Kutka šiandien nebeda
lyvauja viešame gyvenime, 
nebelanko meno galerijų nei 
parodų. Pasitraukęs nuo jį 
supančios minios, gyvena pas 
seserį." Inf. 

Lietuvės kūryba sudomino amerikiečius 
Onutės N arbutaitės sėkmė Seattle mieste 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kompoz. Onutė Narbu
taitė (gim. 1956) šiuo metu 
yra viena pirmaujančių Lietu
vos kompozitorių, kurių kūry
ba dažnai skamba ir užsienyje. 
Ji buvo viena iš septynių kom
pozitorių, kilusių iš šešių vals
tybių, pasirodžiusių su savo 
naujais kūriniais "Northern 
Stars" vardu pavadintame 
koncerte spalio 29 d. Nord
strom Recital Hall Benaroya 
salėje Seattle, WA. 

Lietuvaitės kūrinys Lines 
and Contours buvo užsakytas 
specialiai "Seattle Chamber 
Players" kolektyvo surengtam 
pasirodymui, panašiai kaip ir 
kitų šiaurinėje Europoje gyve
nančių kūrėjų. Jie visi, rengė
jų pakviesti, dalyvavo savo kū
rybos pasaulinėje premjeroje 
JAV šiaurės vakarų mieste. 

Seattle Times dienraštis 
spalio 31 d. laidoje įsidėjo sa
vo muzikos kritikės Melindos 
Bargzeen to koncerto apžval
gą, kurioj geriausiai ji vertina 
O. Narbutaitės kūrinį. Nors 
koncerte bpvo grojama pasi
žymėjusių Svedijos, Suomijos, 
Estijos, Danijos, Rusijos kom
pozitorių muzika, lietuvaitės 
kūryba kritikei patiko geriau
siai. Apie mūsiškę ji taip rašė: 
"The evening's standout was 
Lines and Contours of Lithua
nian composer Onutė Narbu
taitė, whose harmonic lan
guage and use of textures was 
wonderfully ear-opening. 
With its nostalgic, yarning 
harmonies and its beautiful 
writing for strings, the work 
was not only stunning, but 
also got the most exciting per
formance of the evening". 

O. Narbutaitė buvo 
patenkinta 

Lietuvos kompozitorė Seat
tle mieste ir jo apylinkėse, šio 

SYPSENOS 

Ar sunkus darbas? 
Važiuodamas iš dangorai

žio keltuvu, žmogus pradėjo 
klausinėti patarnautoją: "Saky
kite, ar jūsų darbas sunkus?" 

-Taip. 
-Tai kas sunkiausia, paky-

koncerto proga pakviesta, iš
buvo penkias dienas. Ji buvo 
apsistojusi vietos lietuvių vei
kėjas Inos Bray-Bertulytės 
šeimoje, kuri viešnią iš Lietu
vos globojo. 

Koncerto salė buvo be
veik pilna, o lietuvių žiūrovų 
galėjo būti, kaip mus informa
vo anksčiau minėta Ina Bray, 
apie 50. Tai labai daug, nes 
Seattle lietuvių telkinys gana 
mažas. "Daug kas atėjo, nes 
jinai mūsų pažiba ir norėjome 
tiek jos kompozicijos pasi
klausyti ir ją pačią pagerbti, 
palaikyti", - teigė kompozito
rės globėja. 

"Ji pati koncertu, kaip at
rodė, buvo patenkinta. Beveik 
visi kompozitoriai buvo aukš
to lygio, taip pat ir geri atlikė
jai, puiki aplinka salėje. Kaip 
man atlikėjai minėjo, jos kūri
nys jiems labiausiai patiko. Ji
nai su jais dieną prieš koncer
tą kartu repetavo, tai žinojo, 
ko bus galima iš koncerto 
laukti", sakė Ina Bray. 

Susipažino ne tik su 
Seattle miestu 

Vieną dieną viešniai iš 
Lietuv9s paskyrė kompoz. 
Stasio Simkaus vaikaitė Dalia 
Hanson, kuri kompozitorę 
nuvežė į Whidby Island. Tai 
labai ilga sala, esanti tolokai 
nuo Seattle, kurioje vyrauja 
nepaprasti kalnų vaizdai, ti
piška šiaurės vakarų gamta -
didingi medžiai, akmeniniai 
paplūdimiai. 

"Seattle Chamber Pla
yers" kolektyvo meno patarė
ja rusė Elena Dubineti visus 6 
kompozitorius supažindino 
su Cascade Mountains, pake
liui sustojo pasivaikščioti po 
mišką. Prieš grįžtant atgal, 
dar pasižvalgė po Bavarijos 
stiliumi pastatytą mažą mies
telį - Leavenworth, kuriame 
vasaros metu vyksta klasiki-

Iant ar nusileidžiant? 
Atsako, kad ne. 
- Tai kas jus vargina? 
- Tie kvaili klausimai... 

Vieninteli mano 
- Vieninteli tu mano!. .. -

klykia žmona prie vyro karsto. 
- Tu man nieko nepalikai. 
- Nusiraminkite, - tyliai 

nės muzikos festivalis. 
Viešnią iš Lietuvos labai 

domino "Halloween" šventė, 
apie kurią labai mažai žinojo. 
Kaip tik tą vakarą jai pasitaikė 
praleisti dar Seattle mieste ir 
vėliau ji pati sugalvojo pasi
puošti raganos apranga. 

Prieš išvažiuojant atgal į 
Lietuvą, Ina Bray kompozi
torę nusivedė į savo darbovie
tę - University of Washington 
Baltijos knygų (ir Rytų bei 
Centro Europos) fondo direk
torius Michael Biggins jai pa
rodė, kiek daug knygų (tarp 
jų ir lietuviškų, ir apie Lietuvą) 
jau yra lentynose, kiek daug 
mūsų kompozitorių kūrybos 
(įskaitant ir jos pačios) yra 
įtraukta į kompiuterius. O tos 
kūrybos skaičius vis didėja, 
nes ir pati Onutė įteikė ne
mažai diskų su savo kompozi
cijomis ir popieriaus lapuose 
sužymėtais aprašymais. 

Smagu, kad Seattle lietu
viai labai remia mūsų tau
tiečių iš Lietuvos kultūrinius 
pasirodymus, taip pat domisi 
ir kitais dalykais, kurie pade
da lietuvių kpltūrai pasklisti 
po pasaulį. Cia pažymėtinas 
yra Inos Berkelytės-Bray už
sispyrimas, kurio dėka mūsiš
kiai neatsilieka (o gal ir pra
lenkia) kitas tautines mažu
mas tame mieste. 

guodžia kaimynė, juk tau dar 
liko vaikas ... 

- Ir tas ne jo ... 
Suvalkietis 

Suvalkietis restorane: "Pa
davėjau, po stalu nukrito mano 
20 centų. Jei surasi, grąžink 
man, o jei ne, pasilik sau kaip 
arbatpinigius". S. Prakapas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Mikas Vaitkevičius, kom

pozitorius, dirigentas, akor
deonininkas ir pedagogas, 
lapkričio 11 dieną žuvo eis
mo nelaimėje Vilniuje. Prieš 
trejetą mėnesių atšventęs 75 
metų jubiliejų, kompozito
rius tą naktį vyko iš savo au
torinio vakaro Lietuvos vals
tybinėj e filharmonijoje. M. 
Vaitkevičius gimė Kaune, 
1948-1951 metais mokėsi 
groti akordeonu Kauno J. 
Gruodžio muzikos mokyk
loje, kur jis subūrė moks
leivių estradinį orkestrą ir 
jam vadovavo. 1954-1957 
metais Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje studijavo 
kompoziciją, 1975-1977 me
tais konservatorijos Klaipė
dos fakultete - orkestrinį di
rigavimą. 1959-2001 metais 
buvo Vilniaus B. Dvariono 
muzikos mokyklos akordeo
no mokytojas. 1975 metais 
įsteigė Lengvosios muzikos 
skyrių, jam vadovavo, išugdė 
daug akordeonininkų ir est
rados dainininkų. 

M. Vaitkevičius dirbo mu
zikos vadovu įvairiose moks
leivių stovyklose, buvo "Dai
nų dainelės" konkursų jury 
narys, 1965 ir 1970 metais -
Lietuvos dainų švenčių diri
gentas. Labiausiai M. Vait
kevičius žinomas kaip estra
dinės muzikos kūrėjas (jo 
yra ir populiarioji daina Pie
nė). Dar mokydamasis para
šė nemažai dainų, kompozi
cijų smuikui, fagotui, stygi
nių orkestrui. 1958 metais 
įsteigus Lietuvos radijo ir 
TV lengvosios muzikos or
kestrą, grojo jame akordeo
nu ir rašė jam dainas bei est
radinius veikaliukus. Iš viso 
parašė per 450 įvairių kūri
nių: apie 300 dainų solis
tams, vokaliniams ansamb
liams ir chorams, per 30 est
radinės muzikos kompozici
jų, muzikos orkestrui, akor
deonui ir vaikams. 

Vilniaus miesto apdova
nojimai šiemet buvo paskirti 
mokslininkei ir pedagogei 
Irenai Veisaitei ir ilgame
čiam jaunuolių choro "Ąžuo
liukas" dirigentui Vytautui 
Miškiniui. Irenai Veisaitei 
buvo įteiktas Barboros Rad
vilaitės medalis už nuopel
nus kultūrai ir švietimui. Ji 
daugiau nei keturis gyveni
mo dešimtmečius skyrė kul
tūrinei bei pedagoginei veik
lai. Buvo viena iš Atviros 
Lietuvos fondo iniciatorių 
bei steigėjų, fondo valdybos 
pirmininkė; žinoma kaipau
toritetinga teatro kritikė, pa
rašė daugiau kaip 200 moks
linių straipsnių, recenzijų, 
keletą knygų. Vilniaus peda
goginio universiteto senatas 
jai suteikė garbės profesorės 
titulą, valstybė apdovanojo 
DLK Gedimino ordinu. 

Vytautui Miškiniui buvo 
skirtas Žygimanto Augusto 
medalis už ilgametį chorinio 
meno ugdymą ir svarų indėlį 
į Vilniaus muzikinį gyveni
mą. Lietuvos muzikos aka
demijos profesorius, Lietu-

vos chorų sąjungos pirmi
ninkas, V. Miškinis beveik 
trisdešimt metų paskyrė Vil
niaus berniukų ir jaunuolių 
chorui "Ąžuoliukas", su juo 
dalyvavęs daugelyje konkur
sų ir festivalių Lietuvoje ir 
užsienyje, įrašęs apie šimtą 
įrašų "senoviškose" ir kom
paktinėse plokštelėse. Sukū
rė apie 550 kūrinių suaugu
siųjų bei vaikų chorams. Už 
nuopelnus choro menui jam 
buvo suteiktas Lietuvos Nu
sipelniusio artisto titulas ir 
DLK Gedimino medalis. 

Kaune technologijos uni
versiteto (KTU) Informaci
nių technologijų plėtros ins
tituto sieną rugsėjo pabaigo
je papuošė vertikalus saulės 
laikrodis - 10 m aukštyje pri
tvirtinto strypo šešėlis yra 
8.33 m ilgio, laikrodžio lini
jų plotas 30 kv. m, o viso laik
rodžio plotas per 80 kv. m. 
Atrodo, kad šis laikrodis ta
po didžiausiu Lietuvoje. Kiti 
toki~ įrenginiai jau kurį laiką 
yra Siauliuose, Nidoje; Klai
pėdos laikrodžių muziejus 
turi 62 kv. m vertikalų laik
rodį. Projekto iniciatorių tei
gimu, įrengus dar ir lazerio 
spindulį, KTU saulės laik
rodis rodys laiką ir tuomet, 
kai nebešvies saulė, tačiau 
Kaune ir jo apylinkėse per 
metus vidutiniškai būna 250 
saulėtų dienų. Saulės laikro
džius išrado egiptiečiai apie 
1500 m. pr. Kr. XVI š. atsira
dus mechaniniams laikro
džiams, saulės rodomas lai
kas vistiek iki šiolei nepra
rado pasitikėjimo. 

Choras "Jauna muzika" 
spalio 25 kvietė vilniečius ir 
svečius į Renesanso muzikos 
koncertą naujojoje Vilniaus 
koncertų salėje - Šv. Kotry
nos šventovėje. Programos 
kūrinius ir jų kompozitorius 
prieš atliekant klausytojams 
trumpai pristatė choro va
dovas ir dirigentas Vaclovas 
Augustinas. Koncertas buvo 
skirtas retai atliekamai XVI
XVII šimtmečių chorinei 
muzikai a capella, todėl 
kompozitorių apibūdinimas 
padėjo susidaryti išsamesnį 
to laikotarpio kultūros vaiz
dą. Išskyrus ispaną Sebas
tian de Vivano, italą Orazio 
Vecchi bei Rygos katedros 
kantorių Paul Bucena Philo
rodą, kiti vakaro kompozito
riai buvo susiję su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Lenkijos Karalystės kara
liškųjų rūmų muzika. Italai 
Luca ~arenzio dirbo kurį 
laiką Zygimanto Vazos dva
re, Aprillo Pacelli ir Vincen
zo Bertolusi vadovavo kara
liaus dvaro kapelai, lenkas 
Vaclav Šamotulietis buvo 
vienas pirmųjų LDK ir Len
kijos muzikų. Sudėtingas šių 
kompozitorių kūrinių muzi
kinis tekstas suteikė progos 
"Jaunai muzikai" parodyti 
savo profesinį subrendimą: 
kūriniai skambėjo, pasak 
muzikos kritiko, lengvai ir 
muzikaliai, lyg atliekami be 
pastangų. 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 

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
* l metų GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

©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 

Mielai jums 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!!> 

Laisvės kovotojų dienos 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Saugantis galimų provo
kacijų, buvo budima zonoje ir 
barakuose. Visos vidaus tar
nybos - virtuvė, kepykla, 
maisto paskirstymo ir ligoni
nės aprūpinimo skyriai dirbo 
normaliai. Laisvas gydytojas 
lankė ligonius. Visa tai vyko 
darniai, kadangi vakarų uk
rainiečiai ir lietuviai buvo ge
rai suderinę savo veiksmus. 

1955 metų vieną liepos 
ankstų rytą visi buvome savo 
vietose. Pirmoji grupė užėmė 
radijo stotį ir pranešė visam 
lageriui, kad skelbiamas vi
suotinis Vorkutos lagerių 
streikas, kuriame dalyvauja
me ir mes - 40-osios šachtos 
kaliniai. Pareiškėme, jog į dar
bą neisime tol, kol nesulauk
sime komisijos iš Maskvos. 
Trumpai išdėstėme reikala
vimus ir paraginome visus lai
kytis ramiai, nepasiduoti ga
limoms provokacijoms ir t.t. 

Mūsų grupė drauge su uk
rainiečiais budėjo prie vartų 
("vachtos"). Uždavinys buvo 
sudrausminti nepaklusniuo
sius. Tokių nors ir nedaug, bet 
atsirado. Juos teko priversti 
grįžti į barakus. Tuo metu kei
tėsi prižiūrėtojų pamainos, ir 
jie išgirdo per radiją perduo
damą mūsų pranešimą. Išgir
dę puolė į štabo baraką, bet 
buvo jau vėlu. Viskas sustojo, 
lageris streikavo. Prižiūrėto
jus perspėjome, kad į zoną 
nieko neleidžiame, išskyrus 
laisvą gydytoją. Paaiškinome 
jiems, jog paskelbėme streiką 
ir reikalaujame, kad atvyktų 
komisija iš Maskvos. Su vieti
ne lagerio vadovybe derybų 
pareiškėme nevesią. 

Siaip vyko normalus lage
rio gyvenimas, tik niekas nėjo 
į darbą. Laikėmės tvirtai, nors 
visus buvo apėmusi nervinė 
įtampa ir kankino nežinomy
bė. Iš atminties dar nebuvo 
išdilę 1953 metų įvykiai, nusi
nešę daugybę aukų. Tada vie
tos čekistams pavyko išprovo
kuoti riaušes ir sukurti dingstį 
įsikišti ginkluotai kariuome
nei. Tačiau dabar to nebuvo. Į 
lagerio zoną niekas nesiveržė. 
Tik kartą lagerio viršininkas 
ir "operas" (operatyvinis dar
buotojas) prie vartų bandė 
įkalbinėti kalinius, kad eitų į 
darbą, bet vėliau ir tie dingo 
ir daugiau nesirodė. Aplink 
lagerį sustiprino sargybą. 
Bokšteliuose budėjo po du 
sargybinius su kulkosvaidžiais. 
Tuo laiku šiaurėje nakties ne
būna, dienos karštos. Atlaikę 
pirmąjį sukrėtimą, žmonės ke
pinosi prieš saulutę ir laukė, 
kuo viskas baigsis. Tiktai mū
sų nematomas organizacinis 
centras koregavo viso lagerio 
gyvenimo tvarką. Viduje di
desnių sukrėtimų neįvyko, tik 
šimtasiūlę kažkas buvo už
degęs. Tiesą sakant, stambes
nę provokaciją nebuvo lengva 
surengti: visą parą šviesu, vi
sur žmonės ... 

Gal po savaitės mūsų ra
mybę pamėgino sudrumsti la
gerio administracija. Vandens 
siurblinė buvo už zonos, tad ji 
pabandė nutraukti vandens 
tiekimą. Be vandens lageryje 
liko apie 60VOO žmonių, ir dar 
ligoninė ... Zmonėms reikėjo 

Sibire tolumoje keturiasdešimtoji lagerio šachta 

gamintis maistą, virinti vande
nį ("kipiatoką") gėrimui ir t.t., 
ir t.t. Ne juokai. Nutarėme 
kasti duobę ir rinkti vandenį. 
Bet čia mus išgelbėjo vyr. gy
dytojas. Jis užprotestavo to
kius administracijos veiksmus 
dėl galimos epidemijos. Tada 
vandenį ėmė tiekti. 

Praėjus kelioms dienoms 
po šio incidento, iš Maskvos 
atvažiavo komisija - gal penki 
ar šeši "ponai". Su jais į zoną 
atėjo lagerio viršininkas ir 
"operas". Prie vartų pasta
tėme stalą, uždengėme švaria 
staltiese. Iš viso lagerio surin
kome kėdes, taburetes, suo
lus. Susirinkome visi. Kalbėjo 
vienas visų vardu. 

Pirmas reikalavimas - įvyk
dyti 1953 metų sukilimo rei
kalavimus, t.y. peržiūrėti by
las, leisti į darbą be sargybos, 
sušvelninti vidaus tvarką (la
gerio režimą) ir neieškoti 
streiko organizatorių. Komi
sija lengvai su viskuo sutiko ir 
pažadėjo nedelsiant pradėti 
vykdyti įsipareigojimus. Po 
pusantros savaitės "poilsio" 
visas lageris pradėjo darbą. Iš 
tiesų lageryje tapo juntamai 
laisviau. Daugelį kalinių išlei
do dirbti be sargybos, kai kas 
net įsitaisė gyventi už lagerio. 
Taip kokį mėnesį pagyvenome 
ir mes. Bet po to mus - streiko 
aktyvistus - surinko ir nuga
beno į 62-ąjį baudžiamąjį la
gerį. Nukirpo plaukus, ir vėl 
tapome senojo režimo kaliniais. 
Be to, čekistai šalia esančios 
8-osios šachtos lageryje išpro
vokavo politinių kalinių ir kri
minalistų skerdynes. Su lage
rio administracija kilo inci
dentas, kurio metu nukirpo
me plaukus lagerio režimo 
viršininkui ir paskelbėme trijų 
dienų gedulą. Iškėlėme ant 
vandens siurblinės juodą vė
liavą Guoda čiužinio impilą) 
ir tris paras neįsileidome į zo
ną valdžios. 62-asis lageris yra 
Vorkutos miesto ribose, todėl 
čekistai nedrįso imtis jokios 
prievartos. Tik sustiprino sar
gybą ir po trijų dienų paskelbė 
viso lagerio etapą. Per dieną 
jam buvome paruošti, o vaka
re jau sėdėjome gyvuliniuose 
vagonuose, tempiamuose į to
limą kelionę per Uralą, Kras
nojarską į Irkutsko sritį, Tai
šeto rajoną. Atvykome į Ozer
lago karaliją ... Mus išlaipino 
Vycharevkos stotyje ir nuvarė 
į galutinę gyvenvietę miškuo
se (taigoje), buvusius japonų 
belaisvių lageri~s, ties An
dziobos stotimi. Cia praleido
me visą 1955-1956 metų žie
mą. Į darbą niekur nevarė, tik 
išvesdavo į taigą malkų lage
rio reikmėms pargabenti. 

1956 metais iš Maskvos 
po visus sovietų lagerius pra-

dėjo važinėti komisijos ir 
"dosniai" dalyti - kam laisvę, 
kam trumpesnį bausmės laiką. 
Atėjo didysis "tautų krausty
mosi" laikotarpis: paleistieji 
skubėjo namo, likusieji buvo 
renkami į Mordovijos ir kitus 
specialius koncentracijos la
gerius. Tada atrodė, kad su
drebėjo komunistinės Rusijos 
pamatai ir baigiasi didžiojo 
sovietų GULAG'o galybė ... 

1955 m. Vorkutos visuoti
nio streiko organizacinio ko
miteto narius iš 62-ojo baudžia
mojo lagerio perkėlė į Gorkio, 
Vladimiro ir kitus SSRS kalė
jimus. Likusius lageryje, tarp 
jų ir mane, kaip jau minėjau, 
vėliau išgabeno Sibiran - į Tai
šeto rajoną. Aplinkui buvo 
vien MGB tarnautojų ir lage
rių sargybos gyvenvietės. Su 
vietiniais lageriais ryšių netu
rėjome. Dirbti atsisakėme. Ta
čiau ir čia galiausiai mus pa
siekė 1956 m. komisijų rojus: 
ką paleido, kam sutrumpino 
bausmės laiką - kaip ir visuo
se GULAG'o imperijos lage
riuose ... 

Didžiuojuosi streiko or
ganizatorių ir jų bendramin
čių ryžtu ir pasiaukojama ko
va dėl kalinių - ne tik savęs, 
bet ir visų tuo m~tu kalėjusių 
- išsilaisvinimo. Sis judėjimas 
privertė valdžią sušvelninti 
režimą, netiesiogiai priartin
damas blogio imperijos žlugi
mą ir Lietuvos valstybės atgi
mimą. 

Edvardas Svilainis 

Į Amžinybę palydėtas Ed
vardas Svilainis (1926.X.13-
2006.XI.9), karys savanoris, 
Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos narys, 1955 metų 
sukilimo dalyvis Vorkutos 40-
j e šachtoje. Du kartus buvo 
nuteistas mirties bausme, 
tačiau abu kartus bausmė 
buvo pakeista 25 metus kalėti. 
Kalėjo lntos, Vorkutos ir Tai
šeto lageriuose. 

Liūdime ir nuoširdžiai 
užjaučiame velionies artimuo
sius ir bendražygius. 

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjunga, Jonas Burokas 

Varpo redakcija, Algimantas 
Zolubas, Taišeto kalinių 

bendrija, Natalija Gudonytė 



Trys paros "Klevo skliautuose" 
Spalio 13 dieną Rukloje prasidėjo tarptautinės pratybos "Klevo skliautai-2006" 
(Maple Arch-2006). Įspūdingas pratybų dalyvių susipažinimo vakaras maloniai 

nuteikė ne tik vadovybę, bet ir visus karius. 

J. srž. OLEGAS ZAIČENKA. Vienos šalies atstovas pa- 5-osios rinktinės 507 pėstinin-
pratybų "Klevo skliautai- klausė, kodėl lietuvių liaudies kų kuopos kariu savanoriu, 
2006" spaudos centro šokius šoka ne visi. Juk tai kulkosvaidininku eil. Mariumi 

korespondentas liaudies muzika, šokis, tradi- Šeštoku. Anot pašnekovo, pra-
cijos ir pan. Sunku buvo jam tybų vadovas turi sukaupęs 
atsakyti. didelį patirties bagažą, kurį 

-Ko tikitės iš šių pratybų? labai vaizdžiai ir suprantamai 

Gera pradžia - pusė darbo 
Pratybų atidarymo išva

karėse Mokomojo pulko val
gykloje buvo surengta iškil
minga vakarienė, kurioje mū
sų kariai galėjo susipažinti su 
kolegomis iš užsienio šalių. 
Renginio metu savo programą 
pratybų dalyviams atliko šo
kių ir sJainų kolektyvas "Sau
lė" iš Siaulių universiteto. 

- Tikimės išmokti daug perteikia kariams. Vadovas 
naujų dalykų. Pratybas veda kariams buvo draugiškas, 
instruktoriai kanadiečiai, tai trumpų pertraukėlių metu pa
turėtų būti kažkas naujo ir sakojo atsitikimus iš asmeni
įdomaus. Tikimės įgyti naujos nės patirties. Pratybose suži-
patirties ir įgūdžių. nojome daug naujų ir toles-

Patrulis nėje tarnyboje praversiančių 
dalykų. Galėjome palyginti 

Vakaro įspūdžiais dali
nomės su KASP Vyčio apy
gardos 5-osios rinktinės 505 
kuopos kariais savanoriais -
eil. Viktorija Macevičiūte ir 
eil. Alvydu Kalnu. 

Antrąją pratybų dieną kanadiečių bei lietuvių nau
prasidėjo paskaita Patrulia- dojamą taktiką. 

- Ar patiko vakaro prog
rama? 

- Kai vykome į pratybas, 
nesitikėjome pamatyti nieko 
panašaus. Jau pats susipažini
mo vakaras buvo maloni staig
mena mums bei draugams, o 
ką jau kalbėti apie šokių ko
lektyvo pasirodymą. 

-Ar nekilo kalbos barjero 
problemų, bendraujant su už
sienio šalių kariais? 

- Vakaro metu bendravo-
me su visais užsienio svečiais. 
Su vienais kalbėjome angliš
kai, su kitais rusiškai, su tre
čiais - ir angliškai, ir rusiškai. 
Nesvarbu, kad užsienio kalbų 
nelabai gerai mokam, svarbu, 
kad susikalbame. Tiek mes, 
tiek kiti stengiasi bendrauti, 
todėl, taikydamiesi vieni prie 
kitų, nesunkiai vieni kitus su
prantame. 

- Kokiomis temomis daž
niausiaj kalbatės su kolegomis? 

- Zinoma, karinėmis. Ka
dangi didžiąją laiko dalį bend
ravome su ukrainiečiais, 
mums be galo knietėjo suži
noti, kur jie tarnauja, kuo ypa
tingos jų pajėgos, ką reiškia jų 
skiriamieji ženklai ir t.t. Po
kalbiai buvo išties įdomūs ir 
turiningi. 

- Ar pastebėjote kultūros, 
elgesio ar kitokių skirtumų tarp 
užsienio šalių karių? 

- Sunku būtų nepastebėti, 
kai jus supa skirtingų tautybių 
ir temperamento žmonės. 

vimas gyvenvietėje. Paskaitą 
kariams vedė kanadietis pus
karininkis Kent Walch. Anot 
K. Walch, būrį parengti patru
liavimui miesto ar gyvenvietės 
gatvėmis reikia maždaug pen
kių dienų užsiėmimų. Patru
liavimas miškingose vietovėse 
ir džiunglėse iš esmės skiriasi 
nuo patruliavimo mieste. 

Paskaitos metu kariai su
sipažino su patruliavimo prin
cipais, kurie yra be galo svar
būs. Norint išvengti konfliktų, 
netikėtų situacijų ir net nuos
tolių, svarbu tinkamai supla
nuoti patruliavimo maršrutą, 
patrulio sudėtį, rutiną patru
liavimo metu, ryšius bei vado
vavimą ir daugelį kitų dalykų, 
teigė K. Walch. Didelį dėmesį 
reikia skirti pasirengimui. Ne
tvar kinga ginkluotė ar klai
dingi karių veiksmai kritinėje 
situacijoje gali sukelti rimtas 
pasekmes. 

Pavyzdžiui, priešiškų pa
jėgų kariai, įsimaišę taikių gy
ventojų minioje, gali stebėti 
patrulio veiksmus, rinkti in
formaciją apie ginkluotę, tu
rimą techniką, kurią vėliau 
naudoja prieš karius. Pratybų 
vadovas papasakojo atsitiki
mą, kai patruliuodami kariai 
nuolat judėjo tais pačiais 
maršrutais, kol galiausiai tai 
užfiksavo priešiškos pajėgos 
ir surengė pasalą, kurios metu 
žuvo karių. 

Užsiėmimų metu taip pat 
buvo pasakojama apie patru
lio sudėtį, specialistų vietą bei 
pareigas patrulio rikiuotėje. 
Apie pratybų eigą pasikalbė
jau su KASP Vyčio apygardos 
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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 

Šaudykloje 
Pavalgę sočius pusryčius, 

trečiąją parą kariai suskubo į 
kareivines. KASP Vyčio apy
gardos 5-osios rinktinės srž. 
Audrius Valma vedė saugumo 
pamoką, priminė kariams 
saugaus ginklo naudojimo tai
sykles. Užsiėmimo dalyviai 
buvo supažindinti su visa pra
tybose naudojama ginkluote. 

Iš karto po pietų prie ka
reivinių išsirikiavusi sunkveži
mių kolona buvo pasirengusi 
vežti karius į Gaižiūnų poli
goną, kur netrukus turėjo pra
sidėti šaudymo pratybos. At
vykę į vietą kariai rikiavosi 
pamokai ir pratyboms. Šau
dymas buvo kiek neiprastas, 
kadangi skirtingų šalių kariai 
šaudė ne savo ginklais. Lietu
viai turėjo progą išmėginti ka
nadiečių ir kitų kolegų ginklų 
taiklumą. Tuo tarpu Kanados 
kariai šaudė iš mūsiškių ir len
kiškų automatinių šautuvų, 
na, o lenkų kariai savo ruožtu 
galėjo pamėginti ir palyginti 
mūsų bei kanadiečių šaulių 
ginklus. Ukrainos atstovas vy
resnysis leitenantas Andriejus 
Marčiukas teigė, jog mūsų 
ginklai nėra labai patogūs, ta
čiau taiklūs. 

Paklaustas, ką mano apie 
mūsų šaudyklą, vyr.ltn.A. Mar
čiukas atsakė, jog šaudykla 
atrodo labai tvarkingai, ir yra 
patogi, tiesa, kiek mažoka: 
"Ukrainoje šaudyklos yra 
daug didesnės, pritaikytos 
šaudymams iš įvairių kalibrų 
ginklų ir technikos", pasakojo 
vyr. ltn. A. Marčiukas. 

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. , O.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

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 
• Kauno "Žalgirio" krep

šinio komanda ir toliau skęsta 
ULEB Eurolygos C grupės 
rungtynėse. Kauno krepšinin
kai namie 59:78 nusileido 
Maskvos CSKA klubui ir pa
tyrė trečią pralaimėjimą iš 
eilės. Lietuvos jaunių vaikinų 
(iki 16 metų) krepšinio rinkti
nė laimėjo Maskvoje vykusias 
keturių komandų Gomelskio 
taurės varžybas, baigmėje 
72:49 nugalėję Rusijos bend
raamžius. Lietuvos merginų 
rinktinė, žaidusi ne pagrindi
nės sudėties, užėmė ketvirtą 
vietą. Vilniaus TEO krepši
ninkės iškovojo antrą pergalę 
Eurolygos čempionate 72:66, 
įveikusios Monteville "USO 
Basket" (Prancūzija) komandą. 

• Islandijoje Žydrūnas 
Savickas dar kartą įrodė, jog 
yra stipriausias pasaulio žmo
gus. Surinkęs 80.5 taško, lietu
vis aplenkė pagrindinį savo 
varžovą Michail Kokliajev iš 
Rusijos ir apgynė pasaulio 
čempiono titulą. Antrą varžy
bų dieną Ž. Savickas ir M. 
Kokliajevas prieš paskutinę 
akmeninių rutulių dėjimo į 

lankus rungtyje abu surinko 
po 68.5 taško. Ž. Savickas šią 
rungtį įveikė per 25.65 sekun
des ir, pagerinęs pasaulio re
kordą, vėl tapo stipriausiu. 

• Gvatemaloje Lietuvos 
penkiakovininkas 33 metų 
Edvinas Krungolcas iškovojo 
pirmąjį savo karjeroje pasau
lio čempiono titulą. Iki šiol jis 
tris kartus buvo tapęs Euro
pos čempionu (2003, 2004, 
2005 metais) bei tris sykius 

buvo laimėjęs pasaulio taurę 
(2001, 2004 ir 2005 metais). 
Metais jaunesnis Andrejus 
Zadneprovskis užėmė trečiąją 
vietą. 

• Orhuso (Danija) areno
je triumfavo lietuvių pora. 
Arūnas Bižokas ir Edita Da-

A. Bižokas ir E. Daniūtė - pa
saulio čempionai 

niūtė tapo pasaulio klasikinių 
šokių čempionais. Tačiau liko 
grėsmė, kad aukso medaliai iš 
lietuvių gali būti atimti, nes ir 
po čempionato bus tęsiamas 
bylos nagrinėjimas dėl narko
tikų pėdsakų E. Daniūtės or
ganizme. Buvo sprendžiama, 
ar pora iš viso galės dalyvauti 
Danijoje vykstančiose pirme
nybėse. Kauno "Sūkurio" šo
kėjams galimybė vykti į čem
pionatą buvo suteikta pasku
tinę akimirką. 

•Alpinistas Vladas Vit
kauskas ir pilotas Vytautas 
Samarinas oro balionu pakilo 
į 8848 metrų aukštį Himala
juose, šalia Everesto kalno 
viršukalnės ir pasiekė naują 
Lietuvos aukščio rekordą. V.P 

Jaunieji krepšininkai Anapilio sodyboje, kuriems lapkričio 7 
d. treniruotę vedė St. Michael's College vyriausiasis treneris 
Jeff Zownir (stovi kairėje), talkinant žymiajam krepšininkui 
Evaldui Žabui (šalia trenerio). Po treniruočių visi vaikai ir 
svečiai vaišinosi Stepo lgnatavičiaus nupirkta "pizza" 

N tr. P. Vilkelio 

p o KA L B IA I 

Vysk. Paulius Baltakis OFM, 1987 m. liepos 18 d. pašventino pal. Jurgio Matulaičio koplyčią 
"Kretingos" stovyklavietėje Vasagoje ir aukojo Mišias. Iš dešinės kun. P. Barius, OFM, iš 
kairės - kun. E. Putrimas 

''Kretingos" stovyklavietei 50 
Vyskupas Paulius Balta

kis, OFM, Toronto ir apylin
kių lietuvių mielai prisimena
mas "Tėvas Paulius" buvo Pri
sikėlimo parapijos sporto sky
riaus ir stovyklos Vasagoje ne
nuilstamas talkininkas. Prasi
dedant pranciškonų stovyklos 
- "Kretingos" stovyklavietės 
50-mečio vajui, pateikėme 
jam keletą klausimų apie jos 
praeitį. ("Kretingos" pavadi
nimas stovyklavietei suteiktas 
prieš 25 metus). 

- Kas pradėjo puoselėti 
stovyklavietės mintį? 

- Nuo pat pirmųjų į To
rontą atsikėlimo dienų (1953 
m.) Tėvai pranciškonai ypa
tingą dėmesį skyrė jaunimui. 
Kun. Viktorui Gidžiūnui, 
OFM, buvo pavesta globoti 
ateitininkus, kun. Rafaeliui 
Šakaliui, OFM, - skautus, o 
man - rūpintis, kad jaunimas 
savo laisvalaikius galėtų pra
leisti prasmingai ir saugiai. 
Prie parapijos buvo įsteigtas 
sporto klubas "Aušra" ir pra
dėta galvoti apie vasaros sto
vyklas. Jau sekančiais (1954 
m.) kun. Viktoras suorganiza
vo stovyklą ateitininkams (pri
vačioje sodyboje), o pranciš
konų vadovybė įsakė ieškoti 
tinkamos vietovės nuosavos 
stovyklavietės įsigijimui. Su 
kun. Viktoru apžiūrėję visą 
eilę vietovių, 1955 m. nupir
kom 25 hektarus miško Vasa
gos rytinėje dalyje iš A. Bun
tino, prie Georgian Bay ežero. 

Vietovės pasirinkimą nu
lėmė tik pusantros valandos 
kelio nuo Toronto puikus eže
ro paplūdimys, esantis šiek 
tiek atokiau - 10 minučių ke
lio - nuo stovyklavietės, kas 

palengvina jaunimo kontrolę, 
ypač karštomis vasaros dieno
mis. Pati vietovė buvo labai 
patraukli - smėlėtas, nuseku
sio ežero banguotas dugnas, 
apaugęs pušimis, krūmais ir 
"poison ivy". 

Kennebunko pranciškonai. 
Kadangi vietovė buvo už 

miestelio ribų, valdžios reika
lavimai buvo minimalūs, galė
jome tvarkytis kaip mums at
rodė geriau. Statybos ir įren
gimo darbams vadovavo staty-

1965 m. kun. Paulius Baltakis, OFM, išdalina apdovanojimus 
"Kretingos" stovyklos šeimininkėms Vasagoje 

Stovyklavietės žemės įsigi
jimą ir įrengimo darbus finan
savo pranciškonų vadovybė. 
Visi stovyklavietės paruošimo 
ir įrengimo darbai, išskyrus 
sporto aikštelių, buvo at
liekami pasišventusių Toronto 
ir Hamiltono talkininkų. 

- Kaip vyko pirmieji staty
bos darbai? 

- Pradžioje buvo pastaty
tas "šeimininkių" namukas, 
kuriame įsirengė stovyklos 
štabas ir virtuvė bei maža sa
liukė, kaip valgykla esant blo
gam orui. Pagrindinio pastato 
ir miegamųjų planus paruošė 
architektas Vytautas Petrulis, 
o mažųjų namukų - architek
tas Alfredas Kulpavičius. Pa
lapines nupirko Kazys ir Ele
na Gudinskai (Hamilton), o 
kareiviškas loveles parūpino 

bininkas Petras Regina, elekt
rikas A. Čeponis, vandentie
kiui - J. Pute ris, talkinant Juo
zui ir Antanui Baltrušaičiams, 
Broniui Greičiūnui bei ki
tiems. 

- Kokia buvo pirmoji sto
vykla? 

- Pirmoji parapijos "Auš
ros" stovykla buvo suorgani
zuota 1957 m., vakarinėje sto
vyklavietės dalyje, kur dabar 
yra sporto aikštelės ir šeimi
ninkių namukas. Rytinė dalis 
dar nebuvo pilnai išvalyta bei 
išlyginta. Stovyklavietė buvo 
pavadinta "Aušra", kadangi 
pagrindiniai organizatoriai ir 
talkininkai ar jų vaikai pri
klausė "Aušros" sporto klubui. 

-Ar išsipildė steigėjų lūkes
čiai? 

"Baltic Cup" ledo ritulio žaidynėse Toronto lietuvių komanda "Klevo lapai" (tamsi uniforma), lapkričio 3 d. Oakvillėje, ON, 
pralaimėjusi prieš estus 0:5 rezultatu, rungtynes stebint 60-čiai žiūrovų. Rungtynės su latviais įvyks 2007 m. sausio 26 d., 6-7 
val.vak. Toronto George Bell arenoje. Visi kviečiami jų pasižiūrėti (E.G.) Ntr. A. Vaičiūno 

- Torontas yra laikomas 
lietuviškiausia ir veikliausia 
bendruomenė išeivijoje, o 
svečiai, atsilankę į Prisikėlimo 
šventovėje vykstančias sekma
dienio pamaldas ir matydami 
aktyviai Mišių aukoje daly
vaujančius ne vien žilagalvius, 
bet ir būrį patarnautojų, jau
nimo chorą ir pulką "tripė
džių" su "Kretinga" ar "Auš
ra" marškinukais, neramiai 
laukiančių pamaldų pabaigos, 
negaili komplimentų parapi
jos vadovybei ir parapijie
čiams. Aš manau, kad prie to 
viso, kas yra Toronto lietuvių 
bendruomenė, yra prisidėjusi 
ir stovyklavietė. 

- Ačiū už pateiktus prisi
minimus. RSJ 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Gyvenimas Ganoje 

VANESA TRUMPICKAITĖ 

Aštuonius mėnesius gyve
nau ir dirbau Ganoje, Vakaru 
Afrikoje. Dabar, grįžusi į Ka
nadą, prisimenu savo įspū
džius. 

Kai užbaigiau mokslą 
"University of Waterloo", 
Health Studies programą, su
žinojau apie "CIDA (Canadian 
International Development 
Agency) Youth Internships" 
programą. CIDA programa 
taikoma studentams, kurie už
baigia mokslus ir nori dirbti 
jų srity kitame krašte. Kana
dos organizacijos paruošia 
studentus dirbti su jų partne
riais kitame krašte. Aš dirbau 
Kanados organizacijai "Help 
the Aged Canada", kuri turi 
visokių programų Kanadoje 
ir pasaulyje pagelbėti vyres
niems žmonėms. Vienas iš 
"Help the Aged Canada" pro
jektų yra pagelbėti organi
zacijai "Project Reach Out 
Gana". 

Ką aš dirbau? 
"Project Reach Out Gha

na" yra šalpos organizacija, 
kuri yra pastačiusi sveikatos 
klinikų, mokyklų, ūkį ir sten
giasi pagelbėti tiems, kuriems 
sunkus gyvenimas. Rev. Joe 
Ocran ir jo žmona įsteigė or
ganizaciją, kai jie grįžo į jų 
gimtinę Ganą, užauginę savo 
vaikus Kanadoje. Mano pozi
cija buvo pagelbėti "Project 
Reach Out Gana" su jų svei
katos projektais. Kas savaitę 
aš vesdavau seneliams sveika
tos klases. Tai buvo mano 
mėgstamiausia darbo dalis. 
Seneliai vis norėjo sužinoti 
kuo daugiau apie sveikatą, 
kad galėtų patys sveikai gy
venti ir išmokyti jų vaikus bei 
vaikaičius sveikai gyventi. Vy
riausias studentas buvo 103 
metų! Per pamokas kalbėjo
mės apie tai, kaip yra svarbu 
mankštintis, sveikai valgyti, 
apie malariją ir net išvykom į 

ūkį. Irgi meldėmės, dainavom, 
pasimankštydavom, paval
gėm. Nors seneliai mažai 
angliškai kalbėjo, mes daug 
juokėmės. Su manim buvo 
miela slaugė, kuri vertė iš ang
lų į twi kalbą. 

Seneliams Ganoje yra 
daug sunkesnis gyvenimas, 
negu čia Kanadoje. Nors pa
prastai, šeimos prižiūri sene
lius, dabar laikai keičiasi ir 
dažnai seneliai būna užmiršti 
ir neprižiūrėti. Nėra jokių 
"Nursing Homes" ir vaistai 
brangūs. Valdžia po truputį 
pradeda keistis, kad seneliams 
būtų geriau, bet ilgai trunka, 
jog taip pasidarytų. Už tai ki
tas mano projektas buvo pra-

vesti radijo programą- aiškin
ti apie vyresniųjų žmonių tei
ses, palengvinti jų gyvenimą. 
Kas savaitę kviečiau žmones 
iš įvairių organizacijų kalbėti 
tokiom temom. Buvo įdomu 
susipažinti su įvairiom orga
nizacijom, kaip "Commission 
of Human Rights", "Interna
tional Federation of Women's 
Lawyers" ir Ghanos "Social 
Security". 

Kitas įdomus mano pro
jektas buvo suorganizuoti 
HIV/AIDS pamokas studen
tams. Kartu su "West African 
AIDS Foundation" įvedėm 
programą vienoje mokykloje. 
Studentai išmoko apie HIV l 
AIDS ir toliau mokys kitus jų 

miestelyje. Ganoje yra mažai 
HIV/AIDS ligonių, palyginus 
su kitais Afrikos kraštais, bet 
vis reikia dirbti, kad liga nesi
plėstų. 

Dirbant buvo sunkumų, 
bet susipažinau kaip dalykai 
veikia kitame krašte. Išmokau 
daug kantrumo ir susidrau
gavau su kitais darbininkais. 
Jie daug mane informavo apie 
savo kraštą ir džiaugėsi, kad 
aš su jais dirbau. 

Kelionės ir kultūra 
Gana yra buvusi anglų ko

lonija ir pirmiausia Afrikos 
valstybė, gavusi nepriklauso
mybę 1957 metais. Anglų kal
ba yra oficiali, nors yra per 70 
skirtingų kalbų. 

Aš gyvenau Tema mieste, 
kuris yra pramonės miestas 
netoli sostinės - Accra. Gyve
nau netoli centro, bet gatvėse 
tarp žmonių bėginėjo vištos ir 
ožkos. Labai gerai susidrau
gavau su kaimynais. Žmonės 
labai malonūs ir dalinosi vis
kuo, kuo turėjo. Jie linksmai 
mokė kalbėti twi kalbą, ga
minti vietinį maistą, nueiti į 
turgų, naudotis autobusėliais. 

Kas savaitgalį keliavau po 
kraštą. Nuvykdavau į visas 
puses Ganos: vakaruose nuo
stabūs paplūdimiai, rytuose 
kalnai ir kriokliai. Šiaurėje 
keliavau į Mole National par
ką ir vaikščiojau šalia dramb
lių, bezdžionių ir laukinių 
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kiaulių (warthogs). Net užsė
dau ant gyvo krokodilo! Irgi 
keliavau į Burkina Faso ir Ivo
ry Coast kraštus, kur stebėjau 
kitokią kultūrą su prancūziš
ku atspalviu. 

Ganoje susipažinau su 
liūdna istorija ir mačiau pilies 
požemius, kur laikė žmones 
prieš išsiunčiant būti vergais. 
Klausiausi visokių legendų, 
nusipirkau gražių rankdarbių 
ir drabužių. Ganos kultūra 
net priminė man Lietuvos kul
tūrą: gražūs mediniai paveiks-

lai, jų tradicinė medžiaga 
"kente" yra audžiama ir spal
vota, kaip ir mūsų tautiniai 
drabužiai. Didžiausią įspūdį 
man paliko žmonės. Gyve
nimas daug paprastesnis Ga
noje, bet žmonių gera nuo
taika. Išmokau gyventi lėtesnį 
gyvenimą ir praleisti mažiau 
laiko rūpinantis nereikalin
gais dalykais. Daugiau laiko 
turėjau pasidžiaugti gyven
imu ir stebėti pasaulio grožį. 
Geriausiai prisimenu drau
gus, vaikus ir karštą saulę! 

Taurus poelgis 
Grįždama iš parduotu

vės dvidešimtą valandą pen
kiasdešimt minučių pama
čiau dvi merginas: vienai gal 
aštuoniolika, kita jaunesnė -
prilaikoma draugės žiūrėjo į 
savo sužeistą koją, iš kurios 
subintuoto tarpupirščio sun
kėsi kraujas. Skubiai pristab
džiau kraujavimą. 

Mergaitė bąlo. Sakėsi, 
buvusi Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje, kur sutvarstė 
žaizdą. Maudydamasi jūroje 
užlipo ant stiklo šukės. 

Netoli stovėjęs jaunuolis 
atkreipė dėmesį- nešiojamu 
telefonu iškvietė greitąją. 
~usirinko keletas žioplių. 
Ejusieji pro šalį pagyvenę 
žmonės suko akis į šalį nuo 
kraujo klano ir mergaitės. 
Netoliese rūkęs ponas krei
vai... vyptelėjo: 

- To dar betrūko„. - ir 

"nurūkė" toliau. 
Atvažiavo greitoji. Bet 

privažiuoti galėjo tik per 
penkiasdešimt metrų. Mer
gaitė eiti nebepajėgė. Jau
nuolis, iškvietęs greitąją, pa
kėlė mergaitę ant rankų, nu
nešė iki greitosios ir įsodino 
į ją. Rūkančių žioplių veidai 
ištyso: 

- Žiūrėk, yra ir tokių„. 
Priėjusi paprašiau jau

nuolį pokalbio, bet jis tik 
ranka numojo: 

- Et, nereikia„. - ir nuėjo. 
Pasak pažinojusiųjų, jis gy
vena tame pačiame name, 
kur yra Klaipėdos apskrities 
Ievos Simonaitytės Viešo
sios bibliotekos skaitykla -
Herkaus Manto 9a. 

Savo ir abiejų merginų 
vardu tariame ačiū jaunuo
liui už kilnų poelgį. 

R. Norkutė 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje lapkričio 19 d. įvyko V. Palčinskaitės pjesės "Aš vejuos vasarą„." premjera. Vaidinimą parengė teatro studija "Žalios 
la1!~~s" .. Nuotrauk?je sp.e~taklio k~rėja~ ~rtu su ~ažai~iv~is ~ktoriais, vaidinimui pasibaigus. Antroje eilėje iš k.: D. Botyrienė, teatro studijos vadovė ir 
rez~s1e~e, ~· Strav11;1s.1?~te!. dr~buz1ų ku~eJa, A. Mmkev1c1ene, scenos dailininkė ir muzikos vadovė V. Sabaliauskienė. Plačiau apie įvykusią premjerą 
skaitykite kitame Teviskės ziburių numeryje Nt A M' k · V• r. . m ev1c1aus 
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PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui, tėvui, dėdukui ir broliui 

AtA 
ZENONUI STANAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn 2006 m. spalio 21 d., 

nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonui kun. Audriui Šarkai, OFM, už maldas 
koplyčioje bei aukotas Mišias ir palydėjimą į poilsio 
vietą. 

Ačiū solistams - Lilijai Turūtaitei ir Vytautui Ma
šalui už gražų giedojimą Mišių metu. Dėkojame vi
siems už ypatingai gausų dalyvavimą koplyčioje, Mi
šiose ir laidotuvių apeigose. Nuoširdus ačiū visiems 
už pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, užprašytas 
Mišias, puošnias gėles ir dosnias aukas įvairioms lab
daros organizacijoms, E. Gudinskienei ir Z. Rickienei 
už aukų rinkimą. Dėkojame D.B. Mačiams už paruoš
tus puikius pietus ir jų padėjėjoms - p. Jusienei ir p. 
Apanavičienei. Taip pat ačiū ponioms už suneštus py
ragus. Jūsų visų parodytas nuoširdumas tebelydi ir 
guodžia mus visus. 

Liūdintys - žmona Aldona, sūnūs - Linas, Tomas ir 
Andrius su šeimomis, sesuo Nijolė Otto su šeima 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~.;-- -{d--~~-,y}:,.~.~.-i_.,~:<:·-~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking ') 

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Sav ininkas J u rgis K u l iešius 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. p elno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

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. 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINW SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRJKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAlS 

INDĖKLAJS 

+ PRDMAME VISUS 
'------'-=--__J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERlLOS ĮRANKIAl 

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

Pagalba nuskriaustiems vaikams 
Lietuvoje skaičius vaikų, 

ateinančių po pamokų į Vaikų 
dienos centrus, dar vis auga. To
dėl steigiami nauji centrai. Vie
nas tokių yra Žemaičių Kalva
rijoje Carito įsteigtas, vardu Vil
ties vėrinėliai. Vaiko vartai į 
mokslą tarybos pirm. R. Venc
lovienė rašo: "Vaikų, lankančių 
centrus, daugėja, nes šiuo metu 
vis daugiau tėvų, išvažiuodami 
uždarbiauti į užsienį, palieka 
vaikus giminėms ar kaimy
nams". Ne visada šiems vai
kams yra suteikiamas pakanka
mas dėmesys ir globa, todėl 
daugelis jų ateina į Vaikų dienos 
centrus. 

Nors daug yra dirbama su 
rizikos šeimomis, kurių vaikai 
lanko d. centrus, bet alkoho
lizmas Lietuvoje dar yra didelė 
negerovė. Jau ir valstybinė svei
katos taryba yra sunerimusi dėl 
Lietuvoje plintančio girtavimo. 

Ką patiria vaikai šeimoje, 
kurioje tėvas, o dažnai ir moti
na, girtauja? Didžiosios Brita
nijos York universiteto moksli
ninkų pastarųjų metų apklausų 
ir tyrimų išvadas skelbia Pasau
lio sveikatos organizacija: "Lie
tuvos vaikai visoje Europos są
jungoje gyvena prasčiausioje 
aplinkoje, jaučiasi mažiausiai 
saugūs, jų prasta materialinė 
padėtis, blogi santykiai šeimoje, 
vaikai mažiau įtraukiami į vi-

Anksčiau ... 
Atkelta iš 5-to psl. 

Taigi 1992 metais Ukrai
nos krašto apsaugos ministe
ris generolas Morozas kariuo
menės lėktuvu parvežė kardi
nolo palaikus iš Romos į Lvo
vą. Nuo oro uosto iki Lvovo 
Šv. Juro katedros - dvylika 
kilometrų. Visi ėjo pėsti pas
kui ant katafalko vežamą savo 
kardinolą. Pakeliui buvo pa
statyti septyneri vartai, prie 
kurių grįžtančio kardinolo pa
laikus sveikino miesto valdžia, 
universitetas, Mokslų akade
mija (prieš įkalinimą kardino
las J. Slipyj, kaip istorikas, tu
rėjo SSRS Mokslų akademi
jos bilietą). Buvę politiniai 
kaliniai surengė nesankcio
nuotą pagerbimą. Minia už
tvėrė eisenos kelią ir kalbėjo 
drąsiai, be jokių užuolankų. 
Klausant jų nuoširdžių kalbų, 
džiaugėsi širdis ir ašaros ritosi 
iš akių. (Reikia prisiminti, kad 
lageriuose ukrainiečių buvo 
daugiausia, bet pagal procen
tus daugiau buvo lietgvių.) 

Per tris dienas Sv. Juro 
katedroje nuo ankstyvo ryto 
ligi vėlyvo vakaro ėjo minios 
žmonių atsisveikinti su kardi
nolu. Buvo labai daug jauni-

suomeninių organizacijų veik
lą". Todėl Caritas federacijai 
remti komitetas yra pasiryžęs ir 
toliau remti Vaikų dienos cent
rus, kuriuose vaikas ne tik pa
maitinamas, bet ir globojamas, 
mylimas ir auklėjamas bei mo
kosi bendrauti su savo bendra
amžiais. Centrai yra reikalingi 
finansinės paramos. 

Komiteto vardu nuošir
džiai dėkoju visiems, parėmu
siems auka šiuos centrus Lietu
voje. 

Laukiame aukų, kad ir ki
tais metais būtų galima suteikti 
paramą nors keletui tų centrų, 
kuriuose vaikai auklėjami 
krikščioniškoje šviesoje. 2006-
siais metais aukos paskirtos: 
Kauno arkiv. Vaikų dienos cent
rams - $500; Žemaičių Kalvari
jos Vaikų dienos centrui "Vilties 
vėrinėliai" - $1,000; Šv. Kazi
miero v.d. centrui Vilniuje -
$500; Mergaičių prieglaudai 
Vilniuje - $500; Dvasinės pagal
bos jaunimo centrui Klaipėdoje 
-$1,000. 

Dėl sveikatos pasitraukiu 
iš komiteto pirmininkės parei
gų, kurias perima KLKM dr
jos centro valdybos pirmininkė 
Birutė Biretienė (tel. 416 261-
4312). Aukas prašau siųsti ad
resu: B. Biretienė, 199 Sylvan 
Ave., Scarborough, ON MlE 
1A4. O. Gustainienė 

mo ir vienuolių. Žmonės pra
šė perlaidojimo komiteto pa
likti karstą atsisveikinti dar 
dvi dienas. Prašymas buvo pa
tenkintas, ukrainiečių katali
kai ir visa tauta garbingai at
sisveikino su savo didvyriu. 
Per tas kelias laidotuvių iškil
mių dienas su kardinolu atsi
sveikinti atėjo daugiau nei pu
sė milijono lankytojų. Kardi
nolas J. Slipyj buvo balzamuo
tas, apvilktas liturginiais dra
bužiais ir stikliniame karste 
palaidotas katedros rūsyje. 

Taip Ukrainos katalikai 
myli ir gerbia savo didžiavy
rius. Norėtųsi, kad ir mes, Lie
tuvos katalikai, visa lietuvių 
tauta, taip pat mokėtume gar
bingai kaip ir ukrainiečiai ar 
kitos tautos pagerbti savo did
vyrius. Tokia yra visų mūsų 
pareiga. 

Mes turime suprasti, kad 
prel. M. Krupavičiaus vykdyta 
žemės reforma leido susida
ryti vidutinių ūkininkų luo
mui Lietuvoje. Jų vaikai ir vai
kaičiai ištikimai gynė tėvynę 
kovodami su naciais ir bolše
vikais. Šito momento nutylėti 
negalima. (Reikia pastebėti, 
kad Prelato perlaidotojų kal
bos buvo aptakios: visi minėjo 
žemės reformą, tačiau nepa
minėjo, kad prel. M. Krupavi
čius savo sumaniai vykdyta 

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 

PADĖKA RĖMĖJAMS 
Kaip kiekvienai organi

zacijai, taip ir chorų veiklai 
reikalinga finansinė parama, 
kad lietuviška daina ir gies
mė skambėtų ne vien savo 
vietovėje, bet ir tolimesniuo
se lietuvių telkiniuose. Lie
tuvių organizacijas remia 
Kanados lietuvių fondas, To
ronto PARAMOS bei Prisi
kėlimo kredito kooperaty
vai, ir už tai esame labai dė
kingi. Tačiau kai pavieniai 
asmenys, įvertinantys lietu
višką dainą, suteikia finan
sinės bei moralinės paramos, 
choristams yra ypatingai ma
loni dovana. 

Malonios staigmenos 
susilaukė Toronto lietuvių 
pensininkų klubo choras 
"Daina", kai "Vilniaus rū
mų" administratorius Jonas 
Slivinskas įteikė chorui savo 
asmeninę paramą - $500 če
kį. Nuoširdus ačiū J. Slivins
kui! Choras taipogi buvo nu
stebintas jo bičiulių, "Vil
niaus rūmų" gyventojų, ano
nimine dovana. Visiems rė
mėjams choristai taria labai 
nuoširdų ačiū. "Dainos" 
choras veikia jau 12 metų; 
įsteigtas ir vadovaujamas 
muzikės Lilijos Turūtaitės. 

V.M. 

žemės reforma išgelbėjo Lie
tuvą nuo bolševizmo pervers
mo ir okupacijos.) Be to, prel. 
M. Krupavičiaus žemės re
forma buvo pripažinta geriau
sia katalikiškuose kraštuose. 

Prelatas buvo ne tik geras 
valstybininkas, oratorius, bet 
ir rašytojas. Tarp kitų knygų, 
parašė stambų veikalą Kuni
gas Dievo ir žmonių tarnyboje. 
Deja, nėra kas ją pakartotinai 
išleidžia. Važinėdamas po 
įvairius renginius susidariau 
liūdną įspūdį: Lietuvoje pra
eities niekas nemyli, kai kurie 
istorikai tarnauja buvusiam 
okupantui ir klastoja Lietuvos 
istoriją, niekina laisvės kovo
tojus. O valdžia nekreipia į tai 
dėmesio ir leidžia griauti dva
sinius akademinio jaunimo 
pagrindus. Iki šiol Lietuvos 
priešai dėsto aukštosiose mo
kyklose griaudami mūsų tėvy
nę. Tyli valdžia, tyli ir tauta ... 

Lietuvos patriotai, dažnai 
lankykime prelato M. Krupa
vičiaus kapą ir semkitės jėgų 
kovai siekiant visiškos laisvės 
ir nepriklausomybės. Kovosi
me ir, Dievui padedant, lai
mėsime. 

Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia! 

(2006 XXI amžius. Tekstą 
parūpino Liuda Stungevi
čienė ). 

Visa išeivijos lietuviška S[XlU

da sunkiai verčiasi. Reikia para
mos ir "Tėviškės žiburiams". Kas 
galite, paremkite juos auka, rėmė
jo ar go,rbės prenumerata, testa
mentiniu palikimu. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 



IX Lietuvių dainų šventės 
KONKURSAS 

Kviečiame visus, kūrybingai nusiteikusius, dalyvauti 
2010 m. Toronte, Kanadoje įvyksiančios IX Lietuvių 

dainų šventės eilėraščių konkurse. 
Konkurso tikslas - sukurti žodžius/poeziją naujoms keturių 
grupių dainoms, kurios būtų dainuojamos šioje Dainų šven
tėje: 

1) žodžiai, tinkami dainai vaikams iki 14 m. amžiaus, 
2) žodžiai, tinkami dainai jaunimui nuo 15 m. amžiaus, 
3) žodžiai, tinkami dainai suaugusiems, 
4) žodžiai, tinkami dainai visų bendram dainavimui. 

Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi -
tinkami dainai. Tema - laisva. Atrinkus tinkamus premi
juotinus žodžius (eiles), bus užsakyti kompozitoriai, kad 
jiems sukurtų muziką. 
Konkurso taisyklės: 

• Konkursas baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi kūriniai 
turi pasiekti IX Dainų šventės meno vadovę Dalią Viskon
tienę (žemiau nurodytu adresu) iki 2007 m. kovo 15 d. 

• Skiriamos dvi premijos kiekvienai grupei - iš viso 8 pre
mijos. Pirmai vietai skiriama $300 premija; antrai vietai -
$200 premija. 

• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams primenama, 
kad žodžiai turi būti tinkami muzikiniam pritaikymui ir 
atlikimui Dainų šventėje (pageidaujama, kad eilučių ilgis ir 
kirčių ritmas būtų vienodi). 

• Tas pats autorius gali pateikti eiles, tinkančias ne tik vie
nai, bet keletui grupių. Eilėraščius reikia pateikti viename 
dideliame voke su slapyvardžiu, nurodant kuriai grupei kūri
nys skirtas. Į vidų įdėti mažesnį voką su užrašytu slapyvar
džiu ant jo ir viduje - lapelį su autoriaus tikruoju vardu, paš
to adresu, telefono numeriu bei elektroninio pašto adresu. 

• Premijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų šventės 
Muzikinio komiteto nuosavybe ir bus spausdinami bei nau
dojami Komiteto nuožiūra visuomet pažymint autoriaus 
vardą/pavardę. 

• Premijos bus įteikiamos ne vėliau kaip per 6 mėnesius kon
kursui pasibaigus (t.y. iki 2007 m. liepos mėnesio pabaigos). 

• Medžiagą prašome pateikti iki 2007 m. kovo 15 d. (ne 
vėliau) siunčiant paštu vyriausiai meno vadovei- Daliai Vis
kontienei šiuo adresu: 10 Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, 
ON Canada M8Y 2E6. 

IX Dainų šventės Muzikinis komitetas 

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

PACE LAW FIRM 
• 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 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, O N. M8X l X3 Fax: (41 6) 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* sa.oo* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

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. 

PAMESTA auksinė sagė kapinių 
lankymo dieną. Radusius prašom 
grąžinti į kapinių raštinę. 

LIETUVĖ ieško darbo ateinant 
prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes. Gali dirbti savaitgaliais. 
Tel. 416 255-1146. 
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r Lj:. MU:!Į STl;RYBĖ :IENY:ĖJE! =~ ~ 
jungtini "ATZALYNO", "GINTARO" ir "GYVATARO" 

l "K A"iRki6pEonM 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 

• 
Anapilio sodybos jaunimo choro "GINTARELIAI", 

vadovaujamo muz. DEIMANTĖS GRIGUTIENĖS, 

NAUJA KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ (CD) 

"/(,aU.~ini.s fJiU111i.s" 
TAI PUIKI KALĖDINĖ DOVANA SAVO ARTIMIESIEMS IR BIČIULIAMS. 

Ją galima įsigyti Anapilio ir Prisikėlimo parapijose, Prisikėlimo ir TALKOS 
kredito kooperatyvuose, Toronto Lietuvių Namuose arba 

užsisakant tel. 905 848-9628, 905 274-5423. 

Nuoširdžiai dėkojame mecenatams "Paramos" ir Prisikėlimo kredito kooperatyvams, 
Kanados lietuvių fondui, Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūriui, 

"Punia Construction" (sav. A. Grigutis), dantų gyd. Gintarei Sungailienei. 

~W~\I~ 

DENT.A..L C::.A..R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

A Mūslf: senelių 
Ą. maldoj kasdieninėj 
IĄJ}Dtx~~ yra žodžiai šventi sudėti 
~lllt1f1t1H~oi~ . 

MEILE+GERUMAS+DOSNUMAS 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd„ Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu 
laikotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 19 iki gruodžio 3 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug l v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti 
kalėdinius sveikinimus, užsa
kyti TŽ kaip dovaną savo bi
čiuliams. 

Kalėdiniai sveikinimai 
faJl planuojamas kalėdi

nis TZ numeris, kuris išeis 
gruodžio 12 d. Visa medžia
ga, skirta šiam numeriui, 
laukiama vėliausiai iki gruo
džio l d. Kalėdinius sveikini
mus kviečiame siųsti dar prieš 
šią datą, kad spaustuvė galė
tų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bend
ras ir atskiri, asmeniniai. Į 
bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškiav tokį 
norą ir atsiunčia auką TZ As
meniniai bei atskirieji svei
kinimai yra rėminiai. Jų kai
na pagal užimamą plotą. Jais 
daugiausia naudojasi parapi
jos, organizacijos, institucijos 
ir pavieniai asmenys. Sveiki
nimas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išeivi
joje, bet ir Lietuvoje. Tuo bū
du išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Prie šventovės durų pa
dėti Toronto kardinolo ganyto
jinio laiško lankstinukai lietu
viškai. Pasiimkite. 

• Adventiniai susikaupi
mai mūsų šventovėse bus gruo
džio 2 ir 3 d.d. Susikaupimus 
ves Karaliaučiaus srityje ilgus 
metus besidarbuojantis kan. 
Anupras Gauronskas. Lietuvos 
kankinių šventovėje - gruodžio 
2, šeštadienį, 11 v.r. Mišios su 
pamokslu (Anapilio autobusė
lis tą dieną maldininkus paims 
nuo "Vilniaus rūmų" 10.15 v.r. 
ir parveš atgal po pamaldų); 
gruodžio 3, sekmadienį - pa
mokslai sekmadieninių Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma 
abi dienas prieš }r po pamaldų. 
Delbi miesto Sv. Kazimiero 
šventovėje susikaupimas bus 
gruodžio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje su
sikaupimas bus gruodžio 3, sek
madienį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. 

• Gruodžio 1 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
j e Mišios bus ir 5 v.p.p., o po 
Mišių Šventoji valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo. 

• KLKM dr-jos mūsų para
pijos skyrius ruošia savo meti
nę šventę gruodžio 3, sekma
dienį, ir iškilmingai su savo vė
liava dalyvaus 11 v.r. Mišiose. 
Po Mišių Anapilio parodų salė
je bus pietūs ir loterija, o meni
nę 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. Bilietus 
iki lapkričio pabaigos galima už
sisakyti skambinant vakarais Ja
ninai tel. 905 848-5236 arba Zitai 
tel. 905 608-1153. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 3: 9.30 v.r. už a.a. Anelę 
Kaciucevičienę; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, gruodžio 3, sekma
dienį, 2 v.p.p. už visus palai
dotus Šv. Jono lietuvių ka
pinėse; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, gruodžio 2, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Laurą 
Grūnaitę. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Lapkričio 26, sekmadie

nį, prieškalėdinį susikaupimą 
vedė Karaliaučiaus srityje ilgus 
metus besidarbuojantis kan. 
Anupras Gauronskas. Nuošir
džiai dėkojame. 

• Gruodžio 3 d. Mišios -
už a.a. Adomą Kalnėną. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo J.I. Nacevičiai. 

"Angeliukų" chorui $50 
aukojo V. Baliūnienė. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kviečiame tėvelius, bro

liukus ir sesutes į Kalėdų eglutę 
gruodžio 16 d., 10 v.r., Prisikė
limo parapijos salėje. Prašome 
atvežti mokinius 9 v.r., kad būtų 
laiko pasiruošti vaidinimui. 

• Sėkmingai praėjo visuoti
nis metinis tėvų susirinkimas 
lapkričio 25 d. mokykloje. Bu
vo pasveikinti nauji vedėjai: 
Virginija Zubrickienė (Toronto 
Maironio mokyklos nuo 2006 
m. vasario mėn.) ir Mykolas 
Slapšys (Aukštesniųjų lituanis
tinių kursų nuo rugsėjo mėn.). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos "Retkartinis" choras. Gruo
džio 3 d. giedos "Volungės" 
choro moterų grupė. 

• Ateinantis penktadienis 
ir šeštadienis yra mėnesio pir
mieji. Pirmą pen~tadienį 7 v.v. 
vyksta Mišios ir Sv. valanda, o 
pirmą šeštadienį Gyvojo roži
nio draugijos nariai kalba Ro
žinį 10.30 v.r. ir po to dalyvauja 
Mišiose. 

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyriaus metinė šventė aga
pė/pietūs vyks sekmadienį, gruo
džio 3, parapijos salėje po 
12.15 v.d. Mišių. Po pietų Biru
tė Litvinienė iš Ročesterio kal
bės apie Šiluvos Marijos apsi
reiškimo stebuklą. 

• Kūčių plotkeles (kalėdai
čius) galima pasiimti sekmadie
niais zakristijoj, kitu metu para
pijos raštinėj. 

• Gruodžio 15-17d.d. vyks 
parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį ves kan. Anup
ras Gauronskas. Susikaupimo 
programa: gruodžio 15, penk
tadienį, 7 v.v. Mišios, šeštadie
nį Mišios 10 v.r. ir 4 v.p.p, o 
sekmadienį susikaupimas baig
sis Mišiomis įprastu laiku. 

• Lapkričio 21 d. palaidota 
a.a. Adelė Vaitkevičienė, 98 m. 
Paliko dukrą Oną ir vaikaičius 
Joną, Steve, Donną ir Wally. 
Montrealyje mirė a.a. Milda 
Murauskienė, Loretos Muraus
kienės vyro brolienė. Lietuvoje 
mirė Sibiro kankinė a.a. Ona 
Povilaitytė-Rimkevičienė, a.a. 
dr. Broniaus Povilaičio sesuo. 
Lenkijoj mirė a.a. Anelė Ne
vulienė, Onos Dirmantienės 
brolienė. 

• "Volungės" ir parapijos 
jaunimo chorai atliks jau 21-
mą kalėdinės muzikos koncertą 
gruodžio 10 d., 4 v.p.p. parapi
jos šventovėje. 

• Bilietai į Naujųjų metų 
sutikimo balių, bus pradėti pla
tinti gruodžio 3 d. po Mišių. 
Kitu laiku kreiptis į J. Vingelie
nę tel. 416-233-8108. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 3: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Juozą Mačiulį, 10.45 v.r. už a.a. 
kun. Alfonsą Grauslį, už a.a. 
Vladą Kobelskį, už a.a. Algirdą 
Venskavičių bei už Stefaniją ir 
Antaną Dvaranauskus ir Emą 
Vellą; 12.15 v.d. KLKM dr-jos 
parapijos skyriaus intencija. 

V. Zubrickienė savo žodyje pa
stebėjo, kad Maironio mokykla 
jau veikia 58 metus. Ją lanko 
180 mokinių. Dalia Ažubalienė, 
Tėvų komiteto pirmininkė, 
visiems nariams, mokytojams ir 
rėmėjams padėkojo už darbą 
ugdant lietuvybę bei skatinant 
lietuvių kalbos išlaikymą. Tėvų 
komitete įvyko pasikeitimų -
Paulius Šarūnas pasitraukė, 
Paulius Sukauskas ir Petras 
Meiklejohn įsijungė. Susirinkę 
tėvai palietė svarbią temą -
kaip dėstyti kalbą vaikams vie
nodo amžiaus, bet skirtingų ly
gių? Keletas tėvų pasidalino 
savo patirtimi bei patarimais; 
vedėja V. Zubrickienė paaiški
no apie dedamas pastangas, pa
minėdama, kad įsigyta naujų 
knygų iš Kalifornijos, kurios 
bus panauvdotos pradiniuose 
skyriuose. Zivilė 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį pamaldos 

9.30 v.r., kurias atlaikys parapi
jos sekretorius Paulius Kra
vecas. 

• Gruodžio 12 d., 11 v.r. 
"Labdaros" lietuvių slaugos ųa
muose įvyks pamaldėlės su Sv. 
Komunija; 7.30 v.v. tradici~is 
kalėdinis tarybos posėdis Zi
linskų namuose. 

• Praeitą sekmadienį mi
rusiųjų minėjimo pamaldose 
buvo prisiminti: a.a. Danutė 
Adelė Šimkutė-Pettai, a.a. Jur
gis Puodžiūnas, a.a. Aleksand
ras Puodžiūnas, a.a. Paulius 
Puodžiūnas, a.a. Liudas Monst
vilas, Artūras Paulaitis bei visi 
Kanados lietuvių fondo miru
sieji nariai. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lapkričio 26 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 150 
žmonių. Svečius pristatė LN 
Kultūros komisijos pirm. V. 
Kulnys. Svečių knygoje pasira
šė K. Razmus iš Palangos ir L. 
A. Pliopliai iš Čikagos. 

• Anapilio sodybos vaikų 
ir jaunimo choras "Gintarė
liai", vad. D. Grigutienės, gruo
džio 3, sekmadienį, 2 v.p.p. da
lyvaus Jcalėdinės muzikos kon
certe. Sis, tik penkerius metus 
gyvuojantis jaunimo choras, jau 
yra laimėjęs Kiwanis festivalyje 
pirmą premiją. 

• LN Kultūros komisija tu
ri per 160 įvairaus žanro lietu
viškų vaizdajuosčių. Tai koncer
tų, operų, scenos veikalų bei 
jaunimo programos. Norintieji 
įsigyti, ar šias juostas nemoka
mai skolintis, arba gauti jų kata
logą el. paštu, prašomi kreiptis 
tel. 416 769-1266, el.paštas 
VKulnys@hotmail.com 

• Naujas, originalus mote
rų ansamblis "Skrybėlaitės" 
lapkričio 26, sekmadienio po
pietėj e, pasirodė publikai su 
naujoviška romantiškų dainų ir 
eilių programa. Gausių žiūrovų 
buvo šiltai sutiktas su nuošir
džiais plojimais ir bisais. An
samblį sudaro: J. Budrienė, E. 
Juškaitienė, R. Snowden, J. 
Šaudienė, skaitovė E. Valaus
kienė, muz. V. Sabaliauskienė 
ir pianistė O. Gladkovienė. 
Smuiko muzikos garsais dainas 
lydėjo M. Gabrys. Rengėjų var
du dėkojo LN Kultūros komisi
jos pirm. V. Kulnys, sėkmingos 
ateities linkėjo LN vald. pirm. 
R. Sonda. V.K. 

A.a. Zenono Stanaičio, my
limo vyro, atminimui Aldona 
Stanaitienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. Zenono Stanaičio ir 
a.a. Kosto Meškausko atmini
mui, užjausdamos Aldoną Sta
naitienę ir jos šeimą, G. Kau
lienė, dukros - Genutė, Aldona 
ir vaikaitė Rebeka Tėviškės ži
buriams aukojo $20. 

A.a. Monikos Gaputytės at
minimui Birutė ir Vladas Vytai 
Tėviškės žiburiams aukojo $20. 

A.a. Monikai Gaputytei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
brolį Kazį su šeima, G.V. But
kiai, S.A. Ciplijauskai ir L. Ma
tulevičienė Tėviškės žiburiams 
aukojo po $25. v 

Savo narės a.a. Juzefos Zu
lienės šviesiam atminimui pa
gerbti Tautodailės instituto To
ron to skyrius Tėviškės žibu
riams aukojo $30. 
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos 50-mečio min~ji
mas lapkričio 26 d. pradėtas Mišiomis Au~ros V~rtų š~e.ntoveJ.e. 
Šauliai ir svečiai Mišiose dalyvavo orgamzuotai su vebavomis. 
Buvo padėtas vainikas prie paminklinės lent?s žuv~sie~s .1!.ž 
Lietuvos laisvę. Mišias atnašavo kun. A. Volskis. SaleJe mių~J!
mą-šventę pradėjo A. Vaičekauskienė ir kuopos vad~s A. Zi~
kas. Buvo pristatyti garbės svečiai: Lietuvitt šaulių Sąjungos !š
eivijoje vadas, garbės šaulys Mykol~~ Ąbarm~, .Tor~1?-!o y. Put
vio šaulių kuopos vadas Vytautas Pecmbs, kanmnkai is Lietuvos 
- pusk. Algirdas Nakvosas, komad. ltn. Rimantas Bara.us~as, 
vyr. serž. Rasa Ruzv~ltienė, Jolit~}\1ilerie~~· pusk. Gedi?1mas 
Zabitis, vyr. ltn. Rytis Ramansevicms. Sveikino M. Abanus,.V. 
Pečiulis, vyr. ltn. R. Ramansevičius ir KLB Montrealio apylm
kės pirm. A. Staškevičius, įteikxs ir sve~ki~imo len.t~lę. Bu~,? 
gauta ir sveiki~imų.~aštu. A: V~i~ekausI?e1?-e perska!~e ~anais
samią kuopos istonJą. Pagnndmis kalbeto1as V. Pecmbs supa
žindino su šaulių veikla Lietuvoje ir išeivijoje. 

Už nuopelnus Šaulių žvaigždės me~a~~ buvo apd?va~o~i -:
Dana Urbonavičienė ir Aleksandras Piesma. Medalms Įteike 
M. Abarius ir V. Pečiulis. Lietuvos karininkai parodė puikią 
vaizdajuostę apie Lietuvos kariuomenę. Gaila, kad nebuvo ~a
lima pritaikyti garso. Toronto kaimo. ~apela '.'Sū~uv~" a~bk<:> 
nuotaikingą, skambią programą, kunai entuzrnstmgai pntare 
ne tik suaugę, bet ir vaikai. Kun. A. Volskiui palaiminus stalą, 
visi vaišinosi vynu, įvairiais patiekalais ir cepelinais. Kava, pyra
gai ir šaulių iš Toronto atgabentas šakotis užbaigė vaišes. . . . 

KLKM dr-jos metinė šventė vyks Aušros Vartų parap~oJe 
gruodžio 10 d. Mišios už gyvas ir mirusias nares bus atnasau
jamos 11 v.r. Po Mišių klebonijoje - susirin~im~s •. kurio ~etu 
Joana Adamonytė pasidalins įspūdžiais iš kebone~ Į PLB s~~ą 
Lietuvoje bei viešnagę karalių mieste - KrokuvoJe. Po susum
kimo -vaišės. Narės ir rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

Montrealio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutė rengia
ma gruodžio 17 d., po 11 v.r. Mišių Aušros Vartų parapijos sa-
lėje. . . . . 

Auksinio amžiaus "Rūtos" klubo kaledmis subuvimas ren-
giamas gruodžio 13, trečiadienį, 11 v.r. Aušros Vartų parapijos 
salėje. . .. 

"Montreal Museum of Fine Arts" kasmet rengia tautmių 
eglučių parodą. Šiemet tautybių atstovai puošė eglutes lap
kričio 23 d. Po darbo visi buvo gražiai pavaišinti. Lietuvių eglu
tę jau daugelį metų puošia Julija Adamonienė. Paroda tęsis iki 
2007 m. sausio 8 d. 

A.a. Ida Milda Murauskienė, 81 m. amžiaus, mirė lap
kričio 23 d. Rožinis buvo kalbamas lapkričio 26 d. Gedulinės 
Mišios atnašautos lapkričio 27 d. Giedojo parapijos choras, nes 
velionė ir jos vyras buvo ilgamečiai choristai. Liūdi jos vyras 
Vytoldas, vaikai - Virginija, Gediminas ir Paulius su šeimomis, 
vaikaičiai - Aleksas, Julija ir Veronika, sesuo Kathe su vyru Wal
ter Genteman, jų vaikai - Rainer ir Diana su šeimomis. D.S 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE 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 

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

Tel.: (514) 766-5827 

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. 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd. , 
Toronto, ON M9P 3B6 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249-7710 
Cell (416) 209-7737 

Fax: 416 249-77 49 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

FAX: (514) 766-1349 

BURLINGTON MAID ieško 
pastovios darbuotojos namams 
ir įstaigoms valyti Hamilton
Burlington-Oakville miestuo
se. Tel. 905 802-9584. 

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 


