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Persiriškim kaspinėliais 
Artėjant Kristaus gimimo šventei, krikščioniškame 

pasaulyje vyksta smarkiausias ir plačiausios apimties 
sujudimas, kokio nebūna kitais metų laikotarpiais. Atrodo, 
kad tuo norima pabrėžti tos šventės reikšmę ir svarbą. 

A DVENTAS - laukimo metas. Skatinama uolesnė 
religinė praktika, vyksta specialios susikaupimo 
dienos, per kurias primenama ir ryškinama tikroji 

šventės prasmė, kviečiama nepasimesti laukimo sujudi
muose, rimtai įvertinti kas yra kas, nepaversti Kalėdų tik 
patogia proga pasilinksminti, atostogauti, pasidžiaugti 
gautomis dovanėlėmis bei sveikinimų atvirukais, artimiau 
pabendrauti su giminėmis bei draugais. Tačiau ir visiškas 
uždarumas neturėtų būti geras pavyzdys tikrajai tos dienos 
prasmei pabrėžti. Tarp susikaupimo ir šėlsmo turėtų būti 
išlaikyta atitinkamai motyvuota pusiausvyra. To siekiant 
tikrai jokių sunkumų nesusidarytų, jei tik prisimenamos ir 
nuoširdžiai pripažįstamos abi šios šventės laukimo ir 
džiaugsmo ašys, ant kurių sukasi tasai išskirtinis metinis 
sujudimas. Belaukiant Kalėdų, Vakarų pasaulyje žmonėms 
nemažas galvosūkis - tai tos dovanos, dovanėlės. Sunkiai 
beįsivai~duojamos tos šventės be jų, sukrautų po puošnia 
eglute. Sis vienkartinis metinis reginys itin stipriai paliečia 
vaikų jausmus. O jei dar koks "Kalėdų senelis" ateina -
gyvenimas virsta pasaka. Ir ko daugiau bereikia? Yra duo
menų manyti, kad ir šitokie mažųjų išgyvenimai krauna 
tam tikrą vertybių lobį, kuris vėliau geram panaudojamas. 
Tėvams telieka priminti, kur yra šio didelio džiaugsmo 
versmė, ką reikėtų daryti, kad tos versmės nepamirštume, 
neišsižadėtume, nuo jos nenutoltume, kad pagrindinė Ka
lėdų žymė nebūtų nustumta į šalį ir kad Betliejaus žvaigždė 
galėtų šviesti ir pro gautų dovanėlių kalnus ... 

P ASIDALINIMAS dovanomis, pasikeitimas sveikini
mais bei linkėjimais - tai jau įsitvirtinusi tradicija 
reikšti artimui meilę bei draugiškumą. Nėra abejo

nės, kad tą tradiciją reikėtų palaikyti. Mat ji ir tokiu retes
niu būdu primena, kaip svarbu ir reikšminga mylėti savo 
artimą ir kaip malonu čia pat turėti žmonių, kuriems visa 
tai galima akivaizdžiai parodyti. Žinoma, neužmirštini ir 
tie, kurių fiziškai pasiekti neįmanoma, taipgi ir tie, kurių 
nebėra tarp gyvųjų. Pastaruosius prisiminti Kūčių vakare -
tai senas lietuviškas paprotys, kurio vertėtų nepamiršti. 
Žodžiu, sakytume vyksta ir tam tikras širdžių sujudimas -
reiškiama tarpusavio meilė ir pagarba. Tai stipriau sujun
gia ir šeimos narius. Užtat ne be reikalo Kalėdos vadina
mos šeimos švente. Tačiau vien tik užsidaryti savo artimųjų 
ratelyje ir kitų nematyti būtų meilės raiška su trūkumais. 
Kiekvienoje apylinkėje yra pakankamai vienišų žmonių, 
yra labai neturtingų, yra ligonių. Kiekvienas besidairyda
mas atras asmenų, kuriuos galima būtų pradžiuginti kad ir 
paprasčiausiais sveikinimo žodeliais, dovanėle, aplankymu. 
Gražu ir praktikuotina, kai organizacijos sutelktiniu būdu 
išreiškia meilę kad ir mažai pažįstamiems arba niekada 
nematytiems, bet vistiek artimiesiems, kokie jie iš tikrųjų 
yra, be jokios išimties pagal Kristaus nurodymus. Šitaip 
skleidžiamas kalėdinis džiaugsmas, taip stiprinama artimo 
meilės reikšmė pavirsta aiškiu kelrodžiu, kokiais turėtume 
būti siekdami gyvenimo laimės. Deja, visa tai dažnai 
užmirštama, tartum kažkas dingsta tarp įvairių kasdieny
bės užduočių, o kartais dar ir dėl iškreiptos meilės sam
pratos. Geriausiu atveju belieka žodžiai, kuriuos įprasta 
kartoti. Belaukiant Kalėdų vertėtų atidžiau peržiūrėti, kas 
tikra, o kas dirbtina; kas šventa, o kas laikina. Patys persi
riškim kaspinėliais tapdami artimo meilės dovanėlėmis. O 
visa kita tebūna gražūs priedai. Č.S. 
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Antikonstitucinis flirtas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos valstybėj e greta 
kamieninės lietuvių tautos 
gyvena tautinės mažumos: 
rusai, lenkai, žydai, totoriai, 
ukrainiečiai ir kt. Didžioji 
dauguma jų yra Lietuvos 
piliečiai ir todėl vadinami 
Lietuvos rusais, Lietuvos 
lenkais, Lietuvos žydais ir 
t. t. Tačiau negausi dalis Lie
tuvos lenkų save įvardija len
kais Lietuvoje (polaki na Lit
vie ). Sakytume - tegul kaip 
nori jie vadinasi, tik tegul 
laikosi Lietuvos įstatymų, 
gerbia kamieninę tautą, ne
sielgia čia kaip šeimininkai. 
Iš tikrųjų, jei nesi Lietuvos 
lenkas, o tik lenkas Lietuvo
j e, nenori integruotis į ka
mieninės tautos valstybę, 
valstybė tave gali laikyti tik 
svečiu, kuriam įsipareigoji
mai yra ženkliai mažesni nei 
Lietuvos piliečiui. Tačiau tie 
"polaki na Litvie" užsimanė, 
kad jiems būtų suteiktos ne 
tik Lietuvos piliečio teisės, 
bet priedu - ir kai kurios 
Lenkijos piliečio teisės. Tarp 
tokių teisių - asmens doku
mentuose pavardes rašyti 
lenkiškais rašmenimis. Gal 
tos mažumos mažumai tebe
sisa pn uoj a Liublino unija, 
Želigovskis ir Pilsudskis Lie
tuvoj e, gal jie lenkų kalbą 
vertina labiau už lietuvių kal
bą, nes nei, tarkim, Rusijoj 
ar Amerikoj tokių teisių len-

kai nereikalauja. 
Galėtume nekreipti dė

mesio į "svečių" absurdiškus 
reikalavimus, tačiau Lenki
jos valstybės vadovai mūsų 
valstybės vadovams dainuoja 
tą pačią dainelę. Gi mūsiš
kiai valstybės vadovai tos 
dainelės pataikūniškai klau
so, absurdiškoms lenkų am
bicijoms mūsų tautinio oru
mo žeminimo sąskaita prita
ria, vykdo antikonstitucinį 
flirtą, žada "problemą" 

spręsti ir net teikia vilčių, 
kad lenkų asmens dokumen
tuose bus leista rašyti pavar
des lenkiškais rašmenimis. 

Tiek buvusio prezidento 
ir premjero A. Brazausko, 
tiek prezidento V. Adam
kaus perdėtas palankumas 
nepamatuotoms lenkų am
bicijoms, pariteto Lenkijos 
lietuvių ir Lietuvos lenkų pa
dėties nepaisymas iš Lenki
jos pusės žeidžia lietuvių tau
tinį orumą, kenkia Lietuvos 
lenkų integravimuisi į lietu
vių tautą ir jos valstybę. 

Minimas išskirtinumas 
lenkams taip pat žemintų kitų 
Lietuvos tautinių mažumų 
orumą, jei tų tautybių atsto
vams asmens dokumentuose 
nerašytume pavardžių jų raš
menimis (rusų, žydų, arabų ir 
kt. ). Nekalbant apie labai bran
giai kainuojančias technines 
kliūtis, išskirtinumo preceden
tas vestų į tikrą Babelį. 

Lietuvos konstitucijos 
14-tas straipsnis valstybine 
kalba įtvirtino lietuvių kalbą. 
Todėl derybos dėl rašybos 
nelietuviškais rašmenimis 
prilygsta nesusipratimui juo
lab, kad lietuvių tauta, paty
rusi dešimtmečių lietuviškos 
spaudos draudimą, yra itin 
jautri kalbos bei rašybos pa
žeidimams. 

Peršamas rašybos svars
tymas seime tik galutinai su
kompromituotų siūlymų au
torius, nes toks svarbus kons
titucijos keitimas įmanomas 
tik tautai pritarus referen
dumu. Tokio pritarimo tiki
mybė, neabejokime, lygi nu
liui. 

Antikonstitucinį flirtą 
metas baigti. Sveikintinas 
premjero G. Kirkilo Lie
tuvos konstitucijos pagrindu 
atsisakiusio veltis į "flirtą" 
elgesys. Prezidentui lieka pa
sinaudoti sektinu pavyzdžiu, 
liautis tęsti su lenkais Lietu
vą žeminantį flirtą, o seimui 
antikonstitucinio siūlymo 
nesvarstyti, nors jį teiktų pats 
prezidentas. 

Jei lietuviais esame gi
mę, vergiško nuolankumo, 
ypač tautinio orumo žemi
nimo akivaizdoje, reikia kra
tytis, metas parodyti ir vals
tybės vadovams, kad ne jie 
sudaro valstybę, o pilietinė, 
tautiškai susipratusi visuo
menė, kuriai toks antikonsti
tucinis flirtas nepriimtinas. 
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Iškilmės mirusiųjų 

• • • atm1n1mu1 
JERONIMAS ŠALČ!ŪNAS 

Kai sutemų juodoji 
paukštė išskleidė sparnus 
virš Marijampolės, miesto 
prie Šešupės, bazilikoje pra
sidėjo aštuondienis mirusių
jų atminimui. Trys varpo su
retinti dūžiai atlydėjo prie 
altoriaus vyskupą J. Žemaitį, 
MIC, kleboną A. Šidlauską, 
patarnautojus. v 

Vyskupas J. Zemaitis, 
MIC, jausmingai kreipėsi į 
šventovę užpildžiusius tikin
čiuosius melstis už savo arti
mųjų, giminaičių, bičiulių, 
pažįstamų vėles, kol lotyniš
kai bus giedamos egzekvijos. 

Prasidėjo iškilmingos šv. 
Mišios. Ganytojas pamoksle 
ragino dvasingai prisiminti 
tuos, kurių kauleliai išbars
tyti Sibiro platybėse ar dūla 
Lietuvos žemelėje bei tolimų 
šalių kampeliuose. 

Po Agnus Dei išilgai šven
tovės nusidriekė eilės einan
čių prie Dievo stalo. Pasi
baigus Eucharistijos šventi
mui, vyskupas pašventino at
sineštas "žvakes" (tiksliau jų 
imitacijas). Padedant patar
nautojams, jos buvo uždeg
tos nuo Velykinės žvakės. 

Nesuskaičiuojamų žibu
rių procesija sustojo švento
riaus gale, kur šalia marijonų 
kongregacijos generolo V. 
Senkaus palaidota keliolika 
anksčiau pas Viešpatį nuėju
sių vienuolių. 

Policijos automobilio švy
turėliai rodė saugų kelią mal
dininkams ligi senųjų kapi-

nių. Pro vartus tarytum srau
ni upė plūstelėjo procesijos 
dalyviai. Kapai paskendę gė
lėse ir įvairių spalvų šviestu
vuose (tradicines žvakes, ku
rių tepamatysi dar švento
vėse arba šarvojimo patal
pose, nuo šiemet jau išstūmė 
pasitelkta komercija). Kry
žius tarp dviejų juodų vėlia
vų sustojo prie vyskupo J. 
Žemaičio, MIC, tėvelių ka
po. Ganytojas pakvietė visus 
prisiminti savo gimdytojus, 
geradarius ar niekieno ne
lankomus. 

Po to sustota prieškario 
Lietuvos kareiviams skirta
me plotelyje. Čia kreiptasi 
maldose prisiminti žuvusius 
už Tėvynės laisvę karius, par
tizanus, kalinius, tremtinius. 
Vargdienių seserų vienuoli
jos sektoriuje ganytojas dė
kojo čia palaidotoms sese
lėms, taip atsidavusiai tar
navusioms Aukščiausiajam, 
ligoniams, skleidusioms tikė
jimą, kultūrą. Prie gražaus 
paminklo marijonams iškelti 
brolių ir kunigų nuopelnai. 
Vyskupo pradėtą Sveika Ka
raliene itin darniai sugiedojo 
Šv. Mykolo parapijos choras. 
Nuaidėjo darnus Viešpaties 
angelas. v 

Klebonas kun. A. Sidlaus
kas, MIC, nuoširdžiai dėkojo 
Dievui už nuostabų orą (nors 
sinoptikai buvo pranašavę 
vėtrą, lietų!„), vyskupui už 
vadovavimą visoms apei
goms, daug repetavusiems 
choristams, gausiai daly
vavusiems parapijiečiams. 

Uždek žvakelę! 
Uždek, uždek žvakelę vieną 
Prie kauburėlio nežinios.„ 
Jie tavo širdyje gyvena, 
Kasdien ugnelė teliepsnos! 

Jie prakalbės į tavo sielą 
Atodūsiais gyvais-giliais ... 
Primins tau sesę, brolį mielą, 
Tėvus pradingusius kadais.„ 

Žinok, Jie tavo dvasios būste, 
Nuolat gyvena su tavim ... 
N eleisk Jiems nevilty uždusti 
Šviesiam dienom, juodom 

naktimi 

Nuskaidrink Jųjų vargo dieną, 

Tyliam maldos atminime -
Nors trumpą paterėtį, vieną, 
VIEŠPATIES Amžių likime. 

A teik, uždek žvakelę vieną, 
Nuo jos liepsnelės bus šilčiau. 
Mielas, Jie su mumis gyvena, -
Jausk LIETUVOS AUKAS 

arčiau! 

Jie žuvo už Tėvynę brangią, 
Už mano Laisvę, už tave -
Kraujo auka Jie dienas baigė, -
KRISTAU, priglausk Juos į save! 
- Requiescant in pace! 

SOFUA ŠVIESAITĖ 

Lietuvos ir pasaulio ekonomika 
VALPAS SAMON !S 

Lietuvai atgavus laisvę ir 
sukūrus rinkos ekonomikos 
pagrindus bei įsijungus į pa
saulio ekonomiką (matuojant: 
eksportas+ importas/BVP), 
vargu ar berasime nedideliam 
kraštui opesnę ir kritiškesnės 
svarbos temą negu pasaulinė 
konkurencija. Ypač, kad Lie
tuva sugrįžo į pasaulio tautų/ 
valstybių sambūrį iš totalitari
nės, antikonkurencinės, mo
nopolinės vergijos tuo metu, 
kai vis smarkiau pasaulio eko
nomikoje pradėjo reikštis ki
tos jai tiesioginę konkurenciją 
sudarančios "kylančios rin
kos" kaip Indija ar Kinija. Be 
to, pati konkurencijos sąvoka 
ir jos praktiškas realizavimas 
smarkiai keičiasi. Naujomis 
globalios žinių ekonomikos 
sąlygomis Lietuva jau nebe
gali ir turbūt nebenori konku
ruoti pigia darbo jėga. Nau
jomis globalios žinių ekono
mikos sąlygomis vis labiau aiš
kėja, kad reikia atmesti seną 
galvojimą, jog konkurencija 
yra nulinės sumos lošimas. 
Priešingai, konkurencija tam
pa aiškiai pozityvios sumos 
lošimu, pvz. pavirsdama mo
derni "co-opetition", tai yra 
"cooperation + competition" 
angliškai, arba sulietuvintai 
"ko-konkurencija", tai yra "ko
operacija" (bendradarbiavi
mas)+ konkurencija". Tenka 
šiuos procesus patirti laiks 
nuo laiko dirbant platesniuo
se Harvardo prof. M. Porter 
tinkluose, kurie kaupia me
džiagas ir analizuoja besi
keičiančią globalios konku
rencijos esmę, ypač mikro 
plotmėje (microeconomics of 
competition, clusters, etc ). 

Lietuvoje dėl sovietinio 
palikimo, teorija dažnai dar 
labai atsieta nuo praktikos. 
Nors Lietuvoje bandymų jau 
yra, tačiau reikėtų leistis į 

konkretesnius Lietuvai (jos 
regionams) taikytinus konku
rencijos modelius, ypač globa
lios žinių ekonomikos sąlygo
mis. Teoriškai tie modeliai 
turbūt kažkur įsiterptų tarp 
D. Ricardo lyginamosios per
svaros tradicinio modelio ir 
M. Porterio "deimanto" tipo 
konkurencijos moderniai at
remtos į naujoves, kūrybišku
mą bendrai. Praktiškai tie mo
deliai turbūt kažkur įsiterptų 
tarp konkurencingų ES šalių 
(bei mažesnių regionų jose) 
modelių kaip Airija, Didžioji 
Britanija arba "socialdemok-

ratiškesnių" kaip Suomija, 
Danija. Tačiau ir pernelyg ne
susivaržant Lietuvos naryste 
ES ir kiek biurokratiniais ES 
konkurencijos modeliais, rei
kėtų vis dėlto iš akių neišleisti 
ir tikrai kūrybiškų, naujoviškų 
Šiaurės Amerikos modelių, 
kurie gal kiek moderniau rea
lizuoja globalios žinių ekono
mikos reikalavimus. Ypač, 
kad gan biurokratinė Europos 
sąjungos Lisabonos strategija 
žinių ekonomikai beveik jau 
virto pajuokos objektu, o bend
ras vidutiniškas Europos atsi
likimas nuo JAV naujovėse 
yra milžiniškas; net iki 80-100 
metų (sic!) pagal "The Inter
national Chamber of Com-
merce, Paris". 

Lietuvoje dažnai pade
juojama dėl "geros ekonomi
nės/valstybinės strategijos" 
trūkumo. Praktikoje vis dėlto 
kažkokia strategija reiškiasi, 
bet ar ta strategija nėra perne
lyg įtakojama biurokratinių ir 
pernelyg detališkų ES reika
lavimų? Lietuvai jungiantis į 
ES reikia, ar nereikia kūrybiš
kesnės integracijos į globalią 
(žinių) ekonomiką? Ar tie ES 
reikalavimai nėra pasovieti
nių politinių jėgų Lietuvoje 
paprasčiausiai išnaudojami 
kaip priedanga "savosios biu
rokratijos-nomenklatūros" 
auginimui ir penėjimui visos 
visuomenės sąskaita? 2000-
2005 m. valstybės valdymo 
institucijų išlaidos išaugo 4.4 
karto! O kokie rezultatai? Per 
metus iki 2006 rugpjūčio pa
baigos Lietuvos užsienio pre
kybos deficitas išaugo bemaž 
70% ! Galima teigti, kad pre
kybos deficitas nėra labai ge
ras konkurencingumo matas, 
bet vis dėlto sako šį tą. Ypač, 
kad mažėja ir Vakarų tiesiogi
nės investicijos Lietuvoj, o tik 
jos gali sudaryti modernių ir 
tvirtą pagrindą (žinomą kaip 
"total factor productivity") 
patvariam ir greitam ekono
miniam augimui, ne statybos 
ar kitas vidaus vartojimas. 

Lietuvos ekonominiai 
rodikliai 2000-2005 m. 
Rodikliai 2005 m., palygi

nus su 2000 m.: BVP vienam gy
ventojui - 160; Valstybinio biu
džeto pajamos - 180; Realus 
darbo užmokestis - 128; Viduti
nė senatvės pensija - 134; Vals
tybės valdymo institucijų išlai
dos - 4.4 karto! Tai Lietuvos 
Statistikos departamento ir 
Finansų ministerijos duomenys; 
V. Samanio interpretacija. 

Net jeigu aš ir klystu dėl 
"nomenklatūros" (M. Vos
lenskio terminas), o valdžia 
pasamdė pačius geriausius 
biurokratus, ES integracijos 
ir konkurencingumo reikala
vimų įdiegėjus, tai vis dėlto 
konkurencinga ekonomika nė
ra tik koks nors, kad ir "opti
malios", strategijos rezultatas, 
bet veikiau (pilietinės) visuo
menės ekonominė gyvensena, 
atsiremianti į gyvybingą, kūry
bišką konkurencijos modelį. 
Tą gyvenseną galima įtakoti 
gera/bloga ekonomine/valsty
bine politika, strategija. Geras 
pavyzdys čia yra moderniai 
(tai yra kūrybiškai, naujoviš
kai) konkurencingas JAV eko
nomikos modelis, pvz. palygi
nus su Europos klaidžiojan
čiais modeliais ar tiesiog klyst
keliais, vyksta Italijoje, Vokie
tijoje ar Prancūzijoje. JAV vi
sų pirma investuoja į mokslą 
ir jo taikymą praktikoje (nau
josios), sangrąžinį mokslo ir 
verslo ryšį. JAV yra 17 iš 20 
geriausių pasaulio universi
tetų, net viršv80% visų Nobe
lio laureatų! Siuo metu tą JAV 
modelį (veikiau ekonomiką iš 
viso) blogai veikia Busho ad
ministracijos ekonominė poli
tika. JAV ekonomika (skirtin
gai nei Lietuvos, vis dar sovie
tiniu paveldu apsunkintos) ge
rai atsilaikys prieš bet kokius 
bandymus ją "sugadinti'', nes 
ji vis naujoviškai atsinaujina 
savo modelio rėmuose (Lietu
va dar tokio savo modelio ne
turi). Užsienio investuotojai tą 
supranta ir toliau intensyviai 
investuoja Amerikoje, o Va
karų tiesioginės užsienio in
vesticijos Lietuvoje vis mažėja! 

Šlovė tokio amerikietiško 
naujoviško modelio kūrėjams, 
kurių dar ir šiandien yra "Ivy 
League" unversitetuose JAV 
(teko su kai kuriais iš jų dirb
ti), tačiau tokia pat didelė, o 
gal didesnė šlovė Amerikos 
žmonėms, kurie nesirenka 
"vakarykštės dienos" trumpa
laikio psichologinio patogu
mo vardan, o nuolatos ir 
kūrybiškai žengia į priekį. Ka
nada kai kuriais atžvilgiais dar 
patobulino tą JAV modelį. 

Lietuvai skubiai reikia 
mokytis iš tokių modelių, juos 
taikyti istoriniame-geografi
niame-kultūriniame Lietuvos 
(ir jos regionų ar mažesnių 
dalių) kontekste; kad dabarti
nis ir ateities jaunimas matytų 
savo vietą krašte prie Nemu
no, o ne tik "nomenklatūros" 
siautėjimą ir desperatiškai 
"balsuotų kojomis", pasirink
dami gyvenimą svetur. 

Vokas popiežiui Jonui-Pauliui 11 pagerbti ir prisiminti. Voko autorius G. Karpavičius . 
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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lld SA. V A.ITE LIETlIVOJE 
Prezidentas Rygoje 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus dalyvavo 
Į~.ygoje (Latvija) vykusiame 
SAS (NATO) valstybių va
dovų susitikime. Ten buvo 
aptarti ŠAS pokyčiai, pajė
gumų didinimas, misijų ir 
veiklos plėtra; diskutuota 
bendradarbiavimo su kito
mis valstybėmis pertvarka, 
tolesnė plėtra, misija Afga
nistane. Lietuvos vadovas 
darbinės sesijos metu pasakė 
kalbą, kurioje padėkojo ša
lims, prisidėjusioms ir prisi
dėsiančioms prie NATO oro 
erdvės patruliavimo misijos 
Baltijos valstybėse. Prezi
dento teigimu, šiame Viršū
nių susitikime dėmesys pir
miausia turėtų būti skiria
mas vykdomoms užduotims, 
paragino ir toliau skatinti 
partnerystės principą, nes 
tai Sąjunga. Jis pabrėžė, kad 
Lietuva palaiko diskusiją dėl 
energetinio saugumo ir pra
šė Generalinį sekretori1l ne
išbraukti šios temos iš SAS 
darbotvarkės. 

V. Adamkus taip pat pa
brėžė esąs įsitikinęs, kad ga
lutinė NATO politinės per
tvarkos sėkmė priklauso nuo 
NATO sugebėjimo išlaikyti 
savo karinį patikimumą. 

Pakilo BVP 
Statistikos departa-

mento patikslintais duome
nimis, trečiąjį šių metų ket
virtį BVP to meto kainomis 
sudarė 21604.5 min. litų ir, 
palyginti su 2005 m. trečiuo
ju ketvirčiu, panaikinus kai
nų įtaką išaugo 6.4%. Anks
čiau skelbtas pirmasis BVP 
įvertis sudarė 21,540 min. li
tų, o jo augimas - 6.3%. BVP 
patikslintą įvertį lėmė nauji 
išsamesni statistiniai duo
menys apie kelių transporto, 
didmeninės prekybos ir kitų 
paslaugų apimties pokyčius. 
Perskaičiavus pridėtinę ver
tę, nustatyta, kad sparčiau
siai augo statybos pridėtinė 
vertė - 18.9%. Spartus augi
mo tempas, viršijantis vidu
tinį nustatytas finansinio 
tarpininkavimo ir nekilnoja
mojo turto bei kito verslo 
(9.4% ), prekybos, viešbučių 
ir restoranų, transporto ir 
ryšių (8.4% ), ir ne rinkos 
paslaugų (7 .6%) grupėse. 
Pramonės įmonėse pridėti
nės vertės augimas (6.3%) 
tik 0,1 nuošimtinio punkto 
mažesnis už šalies BVP au
gimo tempą. Žemės ūkio ir 
žuvininkystės pridėtinė vertė 
trečiąjį ketvirtį, palyginti su 
atitinkamu praėjusių metų 
laikotarpiu, dėl nepalankių 
gamtinių sąlygų smuktelėjo 
17.9%. 

Dėl augančių pajamų 
(kompensacija darbuoto
jams išaugo 16.2%) ir, ne
paisant palūkanų augimo, 
vis dar didėjančio skolini
mosi toliau didėjo vartojimo 
išlaidos. Sparčiai augo namų 
ūkių galutinis vartojimas 
(14.0% ), bendrasis pagrin
dinio kapitalo formavimas 
(10.2% ). Valdžios sektori-

aus vartojimo išlaidos didėjo 
lėčiau - 7.9%. Priešingai nei 
antrąjį ketvirtį, prekių ir 
paslaugų importas augo 
sparčiau (18.2%) už eks
portą 4.4 nuošimtinio punk
to. Taigi grynasis eksportas 
vėl buvo neigiamas. Išanks
tiniais duomenimis, per 9 šių 
metų mėnesius bendrojo 
vidaus produkto šalyje buvo 
sukurta už 59.1 bln. litų. 

ES šalių ministeriai Vilniuje 
BNS žiniomis, Vilniuje 

lapkričio 30 d. susirinkę nau
jųjų Europos sąjungos (ES) 
narių ministeriai, atsakingi 
už vidaus saugumą, pradėjo 
derinti šalįų poziciją dėl 
spartesnės Sengeno erdvės 
plėtros. Dalyvavo Čekijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Slovakijos, Slovėnijos, Mal
tos, Vengrijos ir Portugalijos 
delegacijos. Aptartos gali
mybės jungtis prie dabarti
nės Šengeno informacinės 
sistemos SIS-l+. Gruodžio 
4-5 d.d. ES teisingumo ir vi
daus reikalų ministerių tary
bos posėdyje svarstytas spren
dimas dėl naujųjų ES narių 
įsiliejimo į Šengeno erdvę. 

Lietuva oficialiai neatsi
sakė anksčiau skelbto siekio 
tapti laisvo }monių ir prekių 
judėjimo Sengeno erdvės 
nare 2007 m., ir vykdo tam 
būtinus parengiamuosius 
darbus. Tačiau jos ir kitų ES 
nauįokių planus jaukia nau
joji Sengeno erdvės informa
cinė sistema, vėluojama įdieg
ti ir prie kurios žadama pir
miausia jungti erdvės sen
buves. 

Nauji ambasadoriai 
Seimo Užsienio reikalų 

komitetas lapkričio 30 d. pa
tvirtino dviejų Lietuvos am
basadorių JAV ir Gudijoje 
kandidatūras, skelbia DEL
FI. Vašingtone turėtų pra
dėti dirbti dabartinis amba
sadorius Suomijoje Audrius 
Brūzga, o Minske - Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) 
ambasadorius ypatingiems 
pavedimams Edminas Bag
donas. E. Bagdonas, po Tur
niškių skandalo pasitraukęs 
iš prezidento patarėjo parei
gų, vėliau buvo minėtas ir 
kaip galimas kandidatas am
basadorius JAV. Anot komi
teto narių, URM parengta 
diplomatinės veiklos tarny
bos strategija atskleidė kai 
kurias diplomatinės tarny
bos veiklos problemas ir pa
skatino prabilti apie Dip
lomatinės tarnybos veiklos 
įstatymo pataisas. Pagal ga
liojančią tvarką, ambasado
rius skiria ir atleidžia prezi
dentas vyriausybės teikimu, 
pritarus parlamentiniam Už
sienio reikalų komitetui. A. 
Brūzga jau beveik penkerius 
metus dirba ambasadoriumi 
Suomijoje. Anksčiau jis yra 
dirbęs URM, ambasadose 
Izraelyje ir Didžiojoje Brita
nijoje. Diplomato kadencija 
baigiasi kitų metų sausį, 
jis yra paprašytas grįžti į Vil
nių. RSJ 

KLKM draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus 50-mečio šventėje dalyvavę svečiai (iš d.) 
Anapilio parapijos klebonas kun.V. Staškevičius, KLKMD centro valdybos pirm. B. Biretienė, 
ses. Loreta, buvusi pirm. L. Murauskienė. Stovi V. Bireta ir N. Bates 

Moterų draugija - parapijos širdis 
Toronto Prisikėlimo parapijos KLKM draugijos skyrius atšventė 50-metį 

Prisikėlimo parapijos ka
talikių moterų draugija gy
vuoja nuo 1956 m., pasirinkusi 
šūkį - "Tiesa ir meilė". Šių 
metų lapkričio 18 d. ji iškil
mingai atšventė savo veiklos 
50-metį. Šventė prasidėjo Mi
šiomis Prisikėlimo šventovėje, 
kurias 4 v.p.p. aukojo klebo
nas, KLKM dr-jos dvasios va
das, kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. 

skaitė ilgametės KLKMD vei
kėjas Angelikos Sungailienės 
parašytą, programoje išspaus
dintą žodį. Jame išreikštos 
mintys apie katalikių moterų 
draugijos veiklą, jos idealus ir 
tikslus. 

Tolesnei programai vado
vavo valdybos narė Daiva Mi
ceikaitė-Vorps. Ji pristatė gar
bės svečius ir viešnias, tada 
pakvietė "Volungės" vadovę 

Šventėje (iš k.) M. Povilaitienė, dvasios vadas kleb. kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, skyriaus pirm. A. Ratavičienė; 
dešinėje - vakaro programai vadovavusi Daiva Miceikaitė
Vorps 

Po Mišių kavinėje vyko Dalią Viskontienę pradėti 
pabendravimas su užkandė- meninę programą. Scenoje 
liais ir punšu, buvo galima ap- įdomų vaizdą sudarė vaidi
žiūrėti sienose iškabintas nantys ir dainuojantys, prieš
KLKMD skyriaus veiklos kario laikotarpio stiliumi 
nuotraukas. Visiems susėdus ("1930's") apsirengę volun
prie įspūdingai gėlėmis pa- giečiai/ės, kurie gražiomis, ro
puoštų stalų, šeštą valandą mantiškomis dainomis links
punktualiai pradėta vakaro mino žiūrovus. Įvadą ir dra
programa. Skyriaus pirminin- matiškus įtarpus skaitė Laima 
kė Agota Ratavičienė pasvei- U nderienė, solo dainavo 
kino visus susirinkusius, per- Danguolė Radtke, Teodoras 

Pabrėža ir Jurgis Sederavi
čius. Pianinu akompanavo 
Ilona Beresnevičienė, akor
deonais - dalis ansamblio 
"Sūduva", vadovaujamo Vito 
Balytos. Publika smagiai įsi
jungė į bendras dainas, kurių 
sąrašas ir žodžiai buvo iš
spausdinti atskirai. 

Programai pasibaigus, bu
vo pateikta skani (žuvies ir 
anties) vakarienė, kurią gami
no B. Stanulienė, B. Praka
pienė ir G. Kobelskienė. Po 
vakarienės sveikino dvasios 
vadas kun. Augustinas, 
KLKM draugijos centro val
dybos pirmininkė Birutė Bi
retienė, Hamiltono skyriaus 
pirm. Alina Žilvytienė. Per
skaityti sveikinimai buvusio 
dvasios vado kun. Placido Ba
riaus, OFM, Montrealio sky
riaus pirm. Danutės Staškevi
čienės, Delhi-Tillsonburg sky
riaus L. Lukošienės, Prisikėli
mo parapijos tarybos pirm. 
Rūtos Girdauskaitės. 

Programos vadovė padė
koj o visiems prisidėjusiems 
prie renginio ruošos - Gitanai 
Judvytytei, papuošusiai sceną 
ir pagaminusiai 50-mečio pla
katą, L. Baziliauskui už garso 
tvarkymą, V. Siminkevičienei 
už gėlių paruošimą, Daliai 
Viskontienei už "Volungės" 
pasirodymą ir paaukojimą ho
noraro, įėjimo ir vakarienės 
bilietų išlaidas draugijai. Va
karas gražiai užbaigtas Ber
nardo Brazdžionio žodžiais 
"Aš žinau". Dlv. 

''Volungės" pasirodyme dainuoja Danguolė Radtke 



Neklūpčiokime prieš melo stabus 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Po mirtino troškulio dy
kumoj e klaidžiojęs žmogus 
puls gerti į pirmą pasitaikiusią 
pelkę, kokia ji bebūtų. Tad 
nenuostabu, kad, Geležinei 
Uždangai nugriuvus, iš Sovie
tų vergijos išsivadavusios tau
tos pagarbiai klūpčioja net 
prieš SSRS ir JAV komunistų 
sukurtos JT org. altorius. 

Nežinojimas dažnai žmo
nes nuveda į neišbrendamus -
ir girių, ir politikos - raistus. 
Galiu "pasigirti", jog atsidūręs 
JAV, apsidžiaugiau radęs pa
sauline politika besidominčią 
organizaciją-vietinį "Forumą 
pasaulio reikalais". Greit pa
aiškėjo, jog buvau pakliuvęs į 
globalistų pagrindinės prie
dangos organizacijos (CFR) 
tretįjį ratą. Tai buvo vietovių 
"bendruomenės vadovų" nu
smegeninimo ("pasaulio pi
liečiais" paversti) tinklo dalis. 
O lietuviai, kaip ir daug kitų, 
buvo jau globalistų apgauti 
Atlanto chartos pažadais: 
"Tautų apsisprendimo tei
se". Po Atlanto chartos melo 
sekė JT melas. 

Praėjusio rugsėjo viduryje 
JT posėdyje net iš tribūnos 
prasiveržė įvairių spalvų bar
barizmas. Ypač savos valsty
bės reikalais besisielojantiems 
amerikiečiams buvo koktu 

Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės 1-ojo pėstininkų 
pulko eilinis šaulys 1792 m. 

Ntr. iš leidinio Kllriuomenės 
vaidmuo 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

stebėti, kaip veik vien jų pini
gais išlaikomos organizacijos 
atstovai, atvykę į jų namus, 
teršė "svečių kambario" grin
dis. 

Aiškiai pasirodė, ko verta 
save taip gabiai garbinančios 
JT. Tai pamatė net globalistų 
dienraščioNew Turk Times lei
džiamas Europoje dienraštis 
Intemational Herald Tribune. 
Rugsėjo 22 d. laidos vedama
jame jis rašė: "Viena iš praėju
sios savaitės pamokų yra ta, 
kad tarptautinė sistema yra 
sulūžusi". Todėl, žinoma, glo
balistai ateina su gerai pa
ruoštomis "reformomis". 
Kiek gero galima tikėtis iš 
"taikos ir teisingumo" balan
džio lizde komunistų išperėto 
pasaulinės valdžios maitvana
gio? 

Pasaulį valdyti daug kas 
svajojo, tikriausiai nuo gilios 
senovės. Moderniausias, po 
1776 metų iliuminatų, są
mokslas buvo sukirptas 1945 
m. Ruzvelto ir Stalino, (pri
tariant Čerčiliui) Jaltoje. Pa
sirodo, ten buvo susitarta net 
dėl tokių detalių, kaip - kas 
bus pirmuoju JT genseku 
įkurtuvių suvažiavime. Stali
nas kilniai sutiko, kad juo bū
tų amerikietis, žymus JAV 
diplomatas. Tikriausiai padė
jo tai, kad Stalinas žinojo, ko 
nežinojo (tada) amerikiečiai: 
pirmasis JT generalinis sekre
torius Alger Hiss buvo Krem
lia us agentas JAV vyriausy
bėje. 

JT buvo sukurtos ant me
lo pamatų. Buvo skelbiama, 
kad jas sukūrė "taiką mylinčios 
valstybės", o jų tarpe ir "taiką 
mylinti" Sovietų Sąjunga. Lie
tuvių tauta ašaromis ir krauju 
užmokėjo už tai, kad Ruzvel
tas užleido Stalinui veik pusę 
Europos, kad šis būtų partne
ris kuriant pasaulinės valdžios 
branduolį - JT. Stalinui tai 
buvo tolygu kiškiui būti įmes
tam į kopūstų daržą: jau Le
ninas planavo pasaulinės val
džios kūrimą. Tad ir Stalino 
Kremlius stropiai tepė JT pro
pagandos ratų ašis. Štai iš
trauka iš mano knygos Są
mokslas prieš žmoniją straips
nio "Raudonieji krikštatė
viai". 

Algis MEDELIS 

''Nenuostabu, kad Jungt. 
Tautų organizacijai palanki 
propaganda taip gerai ir ilgai 
veikė: ji buvo tos rūšies spe
cialistų iš kalno suplanuota. 
1945 m. balandžio mėn., porą 
mėnesių prieš JT įsteigimą, 
Political Affairs žurnalas (JAV 
kompartijos teoretinis ofi
ciozas) davė šitokius nurody
mus partiečiams: 'Privalėtu
mėte sukelti didžiulę, gerai 
organizuotą ir stiprią, masinę 
paramą ir entuziazmą Jungt. 
Tuutoms ... Opozicija turi būti 
paversta tiek bejėge, kad ne
galėtų surinkti pakankamai 
rėmėjų Senate prieš Jungt. 
Tautų chartą ir prieš kitas ją 
sekančias sutartis ... ' 

1946 m. kovo 23 d. Prav
doje cituojamas Stalinas: 'Aš 
priduodu didžiulę svarbą JT, 
kadangi jos yra rimtas įrankis 
taikai ir tarptautiniam saugu
mui išlaikyti...' Pagal Staliną 
'taika', kai nesipriešinama 
komunizmo agresijai, 'saugu
mas' - kai nebandoma išlais
vinti vergų. 

Tų pat metų Bolševik nr. 
22 nurodė: 'Masės žino, jog 
taika įmanoma tik esamų vals
tybių bendradarbiavimo pag
rindais ... Sovietų S-ga kovoja 
už kiek galint efektingesnes 
Jungt. Tautas'. 

Į klausimą, kaip 'efek
tingesnes', atsako sovietų gen. 
Bondorenko paskaitoje Frun
zės Karinėje Akademijoje, 
Maskvoje: 'Iš Jungt. Tautų tri
būnos mes įtaigosime kolo
nialinius ir pusiau koloniali
nius žmones išsivaduoti ir 
skleisti komunizmo teoriją 
visame pasaulyje. Mes nepri
pažįstame JT autoriteto Sov. 
S-gai, bet Jungt. Tautos tar
nauja nukreipti (nuo mūsų) 
kapitalistus ir karo kurstyto
jus Vakarų pasaulyje"'. 

JT kilmę dar paryškino JT 
gensekas U. Thant, kalbėda
mas UNESCO suruoštoje 
tarptautinėje konferencijoje 
Helsinkyje Leninui jo gimta
dienio šimtmečio minėjime 
pagerbti. Los Angeles Times 
(1970.IV.7) rašė: "JT genera
linis sekretorius U. Thant iš
gyrė Sovietų Sąjungos įkūrėją 
Vladimirą Leniną, kaip politi
nį vadovą, kurio idėjos atsi
spindi JT chartoje". 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
ĮLIETUVA 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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Naujas Kvebeko klausimas 
Kvebekas - atskira tau

ta vieningoje Kanadoje. 
Valstybės parlamentas 266 
už, 16 prieš balsavo už tokią 
netikėtai pasiūlytą S. Harper 
nuostatą, atimdamas iš Kve
beko partijos ir atsiskyrimo 
šalininkų dar vieną politinį 
žodinį ginklą. Netikėtas mi
nisterio pirmininko pasiūly
tas Kvebeko apibrėžimas su
laukė ir pritarimo, ir prieši
nimosi. Federacinės vyriau
sybės ministeris M. Chong 
atsistatydino tvirtindamas, 
kad toks teiginys priešta
rauja jo įsitikinimams ir lig
šiolinei veiklai. Kiti kritikai 
siūlo, kad panašiai turėtų 
būti vertinami ir pirmieji Ka
nados gyventojai. Toks Kve
beko kaip atskiros tautos 
Kanadoje apibrėžimas ne
priimtinas ir G. Kennedy, 
vienam iš keturių kandidatų 
į liberalų partijos vadovus. 

Rygoje (Latvija) NATO 
šalių vadovai lapkričio 28-
29 d.d. aptarė Afganistano 
misiją ir jos problemas. Ka
nados ministeris pirminin
kas S. Harper, palaikomas 
D. Britanijos, Olandijos, 
JAV vadovų, ragina kitų 
NATO šalių karines misijas 
aktyviau įsijungti į kovą su 
talibanu. 2300 Kanados ka
rių veikia Kandahare - pa
čiame pavojingiausiame ra
jone. Jie dažnai tampa prie
šo taikiniu - nuo misijos pra
džios jau yra žuvę 44 kariai. 
Tuo tarpu kitos daug gauses
nės Vokietijos, Italijos ir Is
panijos karių grupės, įsikū
rusios palyginti ramiuose 
rajonuose, apribojusįos savo 
veiklą tik stebėjimu. Sių vals
tybių kariai nedalyvauja ka
riniuose veiksmuose. 

Laisvės paminklas Rygoje 

Vyriausybė, pasitelkusi 
sveikatos apsaugos, mokslo 
patarėjus, sukūrė naują vė
žinių susirgimų mažinimo 
programą. Svarbiausios veik
los kryptys - sveiko gyveni
mo įpročių ugdymas, pade
dant išvengti vėžio, anksty
vas jo nustatymas ir gydy
mas. Kasmet 153,100 kana
diečių nustatomas vėžys, 
daugiau kaip 70,000 - mirti
ni atvejai. Įkurta nauja ne
pelno organizacija rūpinsis 
visomis šios ligos ir ligonių 
problemomis, slauga, bus at-

sakinga centrinei vyriausy
bei. Per artimiausius penke
ri us metus jos veiklai bus 
skirta 260 mln. dol. Naujo
sios organizacijos valdybą 
(Strategy for Cancer Board) 
sudarys 15 narių iš įvairių 
sričių, provincijos turės vie
ną trečdalį narių. Paskai
čiuota, kad tokios kryptin
gos pastangos per tris de
šimtmečius padės išvengti 
vėžinių ligų 1.2 mln. kana
diečių, galės išgelbėti 420,-
000 gyvybių. 

Praėjusiais metais įvai
riems šalpos darbams kana
diečiai suaukojo 7.9 bln. dol. 
- daugiau nei buvo tikėtasi. 
Kas ketvirtas mokesčių mo
kėtojas dalį savo santaupų 
skyrė pasirinktai šalpos or
ganizacijai. Bet pastebėta, 
kad, didėjant suaukotų pini
gų sumai, aukotojų skaičius 
lieka tas pats. Dosniausi bu
vo Albertos provincijos gy
ventoj ai, antroje vietoje -
Nova Scotia, mažiausiai -
N ewfoundland. Dosnesni 
vyresnio amžiaus kanadie
čiai. 

Kanada prieštarauja vi
siškam dugninės (trawling) 
žvejybos draudimui tarptau
tiniuose vandenyse, bet pasi
sakė už griežtesnes taisykles 
ir kontrolę. Jungtinių Tautų 
organizacija siūlo stabdyti 
tokios žvejybos būdus, kad 
būtų išsaugota ateičiai žu
vies įvairovė ir gausa. Kana
dos žvejybos verslo vadovai 
tvirtina, kad mūsų valstybės 
žvejai tai daro labai atsakin
gai, pagal visas tarptautines 
taisykles. Kontrolė būtina 
kitoms šalims, nepasirašiu
sioms jokių įsipareigojimų. 

Priimti nauji įstatymai, 
tvarkantys skiriamą laisvę 
iki teismo už piniginį užstatą 
kaltinamiesiems nusikalti
mu, ypač panaudojusiems 
šaunamąjį ginklą. Nuo šiol 
kaltinamieji patys turės įti
kinti teismą, kodėl iki teismo 
jie turėtų būti laisvėje. 
Sprendimas bus daromas, 
pirmiausia atsižvelgiant į vi
suomenės saugumą. Iki šiol, 
kaip rodo statistika, didesnę 
dalį ginkluotų nusikaltimų, 
dažnai pakartotinų, padarė 
asmenys, paleisti į laisvę už 
užstatą arba nuteisti lygti
nai, atliekant bausmę laisvėje. 

Kanados tabako gamin
tojai savanoriškai sutiko nu
imti parduodamų cigarečių 
dėžučių reklamą "Nestip
rios" ar "Vidutiniškai stip
rios". Medicinos tyrimai įro
dė, kad jų visų kenksmingas 
poveikis žmogaus sveikatai 
vienodas, todėl šie žodžiai 
tik klaidina pirkėjus. 

Toronto Televizijos bokš
tas jau įrašytas "Guinness" 
rekordų knygoje kaip aukš
čiausias statinys pasaulyje. 
Antrasis šiemet padarytas 
įrašas liudija, kad šis Toronto 
miesto simbolis turi ir aukš
čiausią pasaulyje vyno rūsį. 
Jo lentynose apie 9000 bute
lių geriausių pasaulio vyno 
rūšių. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
DAUGIAU DARBŲ 
Statistikos departamen

tas praneša, kad 2006 m. tre
čiojo ketvirčio pabaigoje ša
lyje buvo 23,900 laisvų dar
bo vietų samdomiems dar
buotojams, tai 38.9% dau
giau, palyginti su antrojo 
ketvirčio pabaiga. Per ket
virtį laisvų darbo vietų padi
dėjo beveik visose ekonomi
nėse veiklose. Daugiausia 
laisvų darbo vietų atsirado 
statyboje - 2,200, pramonė
je ir prekyboje - po 1,500, 
transporto, sandėliavimo ir 
ryšių veikla užsiimančiose 
įmonėse - 500, praneša 
DELFI. Tyrimo duomeni
mis, trečiojo ketvirčio pa
baigoje daugiausia laisvų 
darbo vietų buvo pramonės 
įmonėse - 6,600 (27.5%), 
statybos įmonėse - 4,500 
(18.8% ), prekybos įmonėse 
- 3,600 (15.2% ), viešajame 
valdyme, gynyboje ir privalo
majame socialiniame drau
dime -3,100 (12.8% ), trans
porto, sandėliavimo ir ryšių 
įmonėse - 2,400 (10.1 %). 
Mažiausia laisvų darbo vie
tų 2006 m. trečiojo ketvirčio 
pabaigoje buvo žemės ūkyje 
ir žuvininkystėj e ir finansi
niame tarpininkavime - tik 
po 1.4% visų laisvų darbo 
vietų. 

PAGALBA AFGANISTANUI 
Lietuva paskyrė 75,000 

JAV dolerių paramą saus
ros pasekmėms nualintoje 
Goro provincijoje likviduo
ti, pranešė Užsienio reikalų 
ministerija. Už šias lėšas bus 
pastatytos penkios mokyk
los, skurstančios bendruo
menės gaus lėšų statybi
nėms medžiagoms, o Pasau
lio maisto programa pateiks 
maisto už darbą. Maistas 
taip pat bus išdalytas kaip 
labdara labiausiai nuo saus
ros nukentėjusių rajonų gy
ventojams atokiausiuose kai
muose, kur gresia badas. Šią 
vasarą Pasaulio maisto prog
rama ragino tarptautinę bend
ruomenę skirti 73 mln., o 
vėliau papildomai dar 43 
mln. JAV dolerių sausros 
padariniams Afganistane 
likviduoti. Lietuvos vado
vaujamos Provincijos atkū
rimo grupės (PAG) pa
stangomis pavyko užtikrinti, 
kad ši tarptautinės bend
ruomenės parama pirmiau
sia būtų teikiama Goro pro
vincijai. Iki dabar jau išdaly
ta 2000 tonų maisto. Lap
kričio 26 d. įvyko humanita
rinės pagalbos perdavimas 
Gorui. Lietuvos PAG kartu 
su Ispanijos ambasada per
davė beveik dvi tonas hu
manitarinės pagalbos Goro 
provincijos Krizių valdymo 
centrui (KVC). Lietuvos 
specialioji misija veikia Af
ganistane nuo 2005 m. Kar
tu su Afganistano vyriausy
bės atstovais, nevyriausybi
nėmis bei tarptautinėmis 
organizacijomis ir PAG dir
bančiais kitų šalių civiliais, 
Specialioji misija rengia ir 
įgyvendina atstatymo ir vys
tymo projektus Goro pro-

vincijoje. Specialioje misijo
je dirba civiliai iš Užsienio 
reikalų, Krašto apsaugos ir 
Policijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos, 
praneša DELFI. 

KAS TRUMPIAU 
GYVENA? 

Lietuvos vyrai gyvena 
trumpiausiai Europos są
jungoje - vidutiniškai gyve
na 65.36 m. (ES vidurkis -
75.5 m.), arba 12 metų trum
piau, negu moterys. Per 
2005 m. vyrų vidutinė tikėti
na gyvenimo trukmė, paly
ginti su 2004 m., sumažėjo 
vieneriais metais ir toliau 
mažėja, skelbia OMNI. Pa
saulio sveikatos organizaci
jos Europos regioninio biu
ro duomenimis, vyrų viduti
nė būsimo gyvenimo dalis 
yra}9 metai IspanijojeJ 78 
m. Sveicarijoje, 77.9 m. Sve
dijoje, 77.2 m. Norvegijoje, 
76.8 D. Britanijoje, 76.6 m. 
Vokietijoje, 75.1 m. Danijo
je, 74.6 m. Airijoje, 74.3 m. 
Prancūzijoje, 74.2 m. Belgi
joje, 70.7 m. Lenkijoje, 67.3 
m. Estijoje, 66 m. Latvijoje 
ir 65 .4 m. Lietuvoje. Euro
pos sąjungos vidurkis - 75.5 
m. Didžiausias skirtumas 
vyrų ir moterų rodikliuose 
tenka išorinėms mirtingumo 
priežastims: traumoms, ap
sinuodijimams, savižudy
bėms. Pernai dėl traumų ir 
apsinuodijimų mirusių vyrų 
(4314) buvo beveik tiek, 
kiek ir nuo piktybinių na
vikų ( 4433). Polinkis į agre
siją, riziką bei žalingus įpro
čius pareikalauja kone tiek 
pat vyrų, kiek vėžys. Eismo 
įvykiuose pernai žuvo 657 
(moterų-228). Nukritę už
simušė 389 vyrai (moterų -
117). Nuskendo 310 (mote
rų - 89). O pats didžiausias 
lyčių skirtumas matyti pa
žvelgus į savižudybių statis
tiką: savo noru iš gyvenimo 
pernai pasitraukė 1084 vyrai 
ir 235 moterys. 

MAŽIAU MOKSLEMŲ 
ELTA žiniomis, Lietu

voje 2005-2006 mokslo me
tų pradžioje bendrojo lavi
nimo mokyklose mokėsi 
538,600 mokinių arba 24, 
600 mažiau negu ankstes
niais mokslo metais. Statis
tikos departamento duome
nimis, tam įtakos turėjo ma
žėjantis pirmokų ir bendro
jo lavinimo mokyklų moki
nių skaičius. Palyginti su 
2004-2005 mokslo metais, 
pirmokų sumažėjo 2%, o vi
sose bendrojo lavinimo mo
kyklose - 4%. Šiais mokslo 
metais 32,300 mokinių, bai
gusių vidurinę, profesinę ar 
aukštesniąją mokyklą, tęsia 
mokslą toliau, tai yra 875 
mažiau nei 2004-2005 moks
lo metais. Vaikų sveikatos 
būklę atspindi apsauginių 
patikrinimų rezultatai, ro
dantys, kad daugėja vaikų, 
turinčių įvairių sveikatos su
trikimų. 2005 m. iš visų pa
tikrintų vaikų iki 16 metų 
visai sveikų buvo tik 43% 
(2000 m. - 46% ). RSJ 

Airijos lietuviai katalikai, susibūrę Navano miesto šventovėje 

Airijos lietuviai katalikai atšventė 
Aušros Vartų atlaidus 

Šių metų lapkričio 16 d. 
įvyko gausus lietuvių tikinčiųjų 
susibūrimas maldai už tėvynę 
Lietuvą Navano miesto Svč. 
Mergelės Marijos katalikų šven
tovėje. Mišiose dalyvaujantys 
jautėme betarpišką dvasinį ryšį 
su Vilniumi, visos Lietuvos mal
dininkais bei viso pasaulio pili
grimais šią dieną meldžiančiais 
įvairiopų malonių per Aušros 
Vartų Svč. M. Marijos Gailes
tingumo Motinos atlaidus. Kaip 
dažnai šiuo metu esti, Airijoje 
naujai atvykusiems didelį dė
mesį, rūpestį ir supratimą rodo 

ULKS INIOS 

Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados (ULKS) delegato 
prel. E. Putrimo patariamojo 
komiteto posėdis įvyko 2006 m. 
lapkričio 20 d., 7.30 v.v. Turonto 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Komitetą sudaro iš 
viso 18 asmenų, dauguma jų -
iš Toronto, nes čia yra prelato 
gyvenamoji vietovė. Komiteto 
užduotis - padėti delegatui raš
tinės techniniais reikalais ir 
bendros jo veiklos klausimais -
lėšų telkimu, visuomenės infor
mavimu tinklalapyje bei spau
doje ir t.t. Šiame posėdyje daly
vavo prelatas ir 10 narių. Di
džiausias dėmesys buvo krei
piamas į bendraraščio paruoši
mą bei galimus aukų šaltinius -
loteriją ir pan. Bendraraštis bus 
išsiuntinėtas gruodžio pra
džioje. Kitais metais bus spaus
dinami aukoms vokai ir infor
macijos lapeliai, kuriuos prela
tas galės išdalinti lankydamasis 
įvairiose vietovėse. Būtina pla
čiau supažindinti lietuvius su jo 
sielovadine veikla aptarnaujant 
naujas ir senas lietuviškas para
pijas, taipgi tarpininkaujant kai 
joms gresia uždarymo pavojus, 
lankant įvairias bendruomenes 
ir dalyvaujant suvažiavimuose, 
kuriuose keliami sielovados 
klausimai, kapelionaujant bei 
organizuojant seminarus, re
kolekcij as jaunimui ir vyres
niems. Inf. 

A.a. Juzefos Žulienės at
minimui pagerbti, Užsienio lie
tuvių katalikų sielovados 
(ULKS) fondui aukojo: po 
$100 - A. Puterienė, R.D. Pu
teriai, I.R. Dainoros (JAV); po 
$50 - A.N. Simonavičiai, Z. 
Bersėnas-Cers, S.S. Balzekai 
(JAV); po $40 - R. Stravins
kaitė, E. Bersėnienė; po $30 -
P.Y. Melnykai, A. Dobienė; $25 
- R.G. Paulioniai; po $20 - A. 
Zarembaitė, E.R. Stravinskai, 
J .Z. Stravinskai, M.R. Rusinai, 
D. Rocca, K.A. Ratavičiai, Ra-

vietos parapijų Marijos Legio
no nariai savanoriai. Tuip ir šiuo 
atveju jau nuo rugsėjo mėnesio 
vidurio su manimi susisiekė Na
vano miesto, kuris yra už 40 km 
nuo Dubtino, airių Marijos Le
giono savanoriai ir jų rūpesčio 
dėka brangią visai Lietuvai 
Aušros Vartų atlaidų dieną bu
vo sukviestas gausus vietos apy
linkiy lietuvių tikinčiųjų būrys. 

Sv. Mišiose dalyvavo apie 
pusantro šimto žmonių, buvo 
gausus būrys jaunimo ir vaikų. 
Reikia pažymėti, kad Airijoje 
pagrindinai didžioji dalis atvy-

mona Girdauskaitė, Rūta Gir
dauskaitė, A. Gaputis (QC), 
D. Danaitytė, A.V.S. Bersėnai; 
$10 - J. Morkūnas. Velionės 
šeimai ir visiems aukotoj ams 
nuoširdžiai dėkoja prel. E. Put
rimo sielovados darbams 
ULKS patariamasis komitetas. 
Aukas surinko B. Kazlauskaitė 
ir M. Povilaitienė. R.R. 

London, ON 
SUSITIKIME SU LON

DONO VYSKUPU lapkričio 23, 
ketvirtadienį, dalyvavo: Lietu
vos vyskupų konferencijos at
stovas išeivijai prel. E. Putri
mas, Kanados lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas kun. V. 
Staškevičius, KLB Londono 
apylinkės pirmininkas S. Keras, 
mūsų parapijos tarybos pirmi
ninkas A. Dragunevičius, para
pijos tarybos narys pastatų rei
kalams P. Sergantis, parapijos 
tarybos narė finansiniams rei
kalams R. Juodienė ir parapi
jos administratorius prel. J. 
Staškevičius. Vyskupa~ buvo 
gerai supažindintas su Siluvos 
M. Marijos parapijos istorija ir 
ką ta vieta reiškia Londono lie
tuviams. Paminėta, kad pirma
sis Marijos apsireiškimas Euro
poje įvykęs Siluvoje, ir kad 400 
metų sukaktis nuo to apsireiš
kimo bus švenčiama 2008 me
tais. Išsiaiškinta, kad vyskupi
jos atstovai buvo neteisingai 
supratę, jog parapijiečiai prita
ria šventovės uždarymui, kun. 
K. Kaknevičiui pasitraukus iš 
klebono pareigų. Išreikštas lie
tuvių noras, jeigu įmanoma, iš
laikyti dabartinį šventovės pa
statą, o to neįstengus - norėtųsi 
vis tiek savo vietelės. Susitarta, 
kad vyskupijos inžinierius už 
$2,400 paruoš šventovės re
monto struktūrinius planus ir 
pagal juos bus ieškoma statybi
ninkų įkainavimo. Po to vėl bus 
posėdis su vyskupijos atstovais. 
Visais šiais reikalais rūpinsis ir 
su vyskupijos inžinierium bend
radarbiaus mūsų atstovas Pet-

kusių iš Lietuvos yra jauno am
žiaus nuo 25 iki 35 metų. Po 
Mišių buvo padaryta bendra 
nuotrauka su vietos lietuviais ir 
atskirai su jų jaunimu. Po to vi
si buvome pakviesti prie ar
batos ir kavos vaišių, kurias su
rengė airių Marijos Legiono 
savanoriai. Vėlai vakare sutarę 
vėl susitikti po mėnesio lietu
viškai maldai svetingoje airių 
parapijos šventovėje sugrįžome 
į savo namus. 

Kun. Egidijus Arnašius, 
Airijos Lietuvių katalikų 

misijos kapelionas 

ras Sergautis. Jo rūpesčiu aud
ros padaryta šventovės stogui 
žala jau taisoma ir draudimo 
bendrovė atitinkamą dalį ap
mokės. Buvo kalbėta apie da
bartinę laikinąją sekmadieninių 
Mišių aukojimo vietovę, kuri 
lietuviams esanti per didelė ir 
norėtųsi mažesnės bei jaukes
nės vietos. Vyskupijos atstovai 
pažadėjo tuo pasirūpinti. Visi 
tolesni žingsniai bus pristatomi 
parapijiečiams, ir tik parapijos 
susirinkime bus daromi spren
dimai. Inf. 

Hamilton, ON 
A.a. ANICETO POVILAUS

KO vienerių metų mirties prisi
minimui žmona Francis Pagal
bai Lietuvos vaikams aukojo 
$200. Dėkojame už auką -

PLV komitetas 
KLKM DR-JOS HAMIL

TONO SKYRIUS grųodžio 10 
d. švęs savo globėjos Svč. Mer
gelės Marijos šventę. 10.30 v.r. 
bus aukojamos šv. Mišios už 
mirusias ir gyvas skyriaus nares. 
Draugijos narės kviečiamos at
vykti pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Renkamės Jaunimo 
centre prieš šv. Mišias. Į švento
vę eisirų,e nešdamos skyriaus 
vėliavą. Sventovės priekyje, de
šinėj e pusėje, bus rezervuoti 
suolai draugijos narėms. Po šv. 
Mišių Jaunimo centro salėje 
vyks Anapilio sodybos vaikų
jaunimo choro "Gintarėliai" 
kalėdinių giesmių koncertas. 

KLKM DR-JOS HAMIL
TONO SKYRIAUS VALDYBA 
kviečia visus pasiklausyti Susan 
Gilmore -The Lady Sings the 
Tunes. Koncertas vyks sausio 
24 d., l v.p.p. teatre "Aqua
rius'~ Užsisakyti bilietus galima 
pas Zibutę Vaičiūnienę tel. 905 
689-7464. Pageidavimai pri
imami iki gruodžio 22 d. 

PRANEŠAME, kad šiais 
metais tradicinis vyrų choro 
"Orpheus" kalėdinių giesmių 
koncertas neįvyks. M.E. 



Kultūros premijų įteikimo šventėje Lemonte dalyvavusios laureatės: iš k. (antroji) Nomeda 
Grumada, Ramunė Kubiliūtė, Giedrė Griškėnaitė, Vytas Maciūnas Ntr. E. Šulaičio 

Pagerbti šeši kultūrininkai 
Lemonte surengta 24-ji premijų šventė 

EDVARDAS ŠULAITIS 
Jau 24 kartą buvo surengta 

tradicinė kultūrinė šventė, skir
ta pasižymėjusiems kūrėjams 
pagerbti. Ji šiemet įvyko lapkri
čio 11 d. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Oficialus jos pa
vadinimas - JAV LB Kultūros 
tarybos premijų šventė; jos me
tu turėjo būti įteiktos premijos 
šešiems asmenims už kultūrinę 
veiklą šiose srityse: dailės -No
medai Grumadai, teatro -
Giedrei Griškėnaitei-Gillespie, 
žurnalisto - Ramunei Kubiliū
tei, radijo - "Studija R" (Rai
mundui Lapui, Ramunei Zda
navičiūtei), tautinių šokių mo
kytojo - Gražinai Reškevičie
nei, muzikos - Andriui Žlabiui. 

Laureatai buvo atrinkti 
specialiai sudarytų komisijų, 
tik radijo premiją pas!cyrė JAV 
LB Kultūros taryba. Stai kele
tas tų komisijų pirmininkų: dai
lės - Loreta Venclauskienė, 
teatro -Julija Dantienė, žurna
listo -Algimantas Gečys, tauti
nių šokių - Tautinių šokių insti
tutas, dailės - Laima Apanavi
čienė. Premijas pradėta skirti 

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 

1980-aisiais. Nuo tada, suma
žomis pertraukomis, jos buvo 
įteikiamos kasmet. Iki šiol jas 
gavo 116 kultūrininkų iš įvai
riausių JAV vietovių. 
Šventę pradėjo M. Remienė 

Pačią šventę pradėjo ilga
metė JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
kuri, beje, šiemet pasitraukia iš 
šių pareigų. Ji padėkojo visiems 
atsilankiusiems Qų buvo mažas 
būrys), o programą v~sti pa
kvietė Ziną Daknienę. Si į sce
ną pirmąją pakvietė dailės pre
mijos laureatę skulptorę N. 
Grumadą, kuriai specialų ženk
lą įteikė JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytas Maciū
nas, o 1,000 dol. čekį pati M. 
Remienė, mat niekas iš mece
natų - Amerikos lietuvių fondo 
vadovybės - nepasirodė (prog
raminiame leidinėlyje tarp svei
kintojų buvo įrašyta Amerikos 
lietuvių fondo valdybos pirmi
ninkė Sigita Balzekienė, bet ir 
jos žodžio susirinkusieji neišgir
do). Programos vedėja Z. Dak
nienė trumpai supažindino su 
laureate ir jos darbais Gi tai pa-

darė pristatydama ir kitus pre
mijų laimėtojus). 

Tada buvo pakviesta G. 
Griškėnaitė-Gillespie, po jos -
R. Kubiliūtė. Jos visos gavo gė
lių iš rengėjų, o kai kurias gėlė
mis bei juostomis apdovanojo 
ir kitų organzacijų atstovai. 
Laureatės tarė trumpus padė
kos žodžius. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 

Wasaga Beach, ON 
PENSININKŲ KLUBO ži

niaraštis Vasagos pašvaistė nr. 
3-7 praneša, kad mėnesinį susi
rinkimą dainomis, muzika ir 
gera nuotaika praturtino iš Lie
tuvos atvykę "Žentai" - Lai
mutis Klinavičius ir Romas 
Streikus. Buvo pasveikinti gim
tadienius švenčiantys. Vyko 
smagios vaišės. Suėjimas kalė
dine tema šaukiamas gruodžio 
12 d., 2 v.p.p. Bus pasikeista 
dovanėlėmis. Rengiamas ir 
Naujųjų metų sutikimas. Bilie
to kaina $35 asmeniui. Bilietai 
platinami sekmadieniais arba 
jų galima užsisakyti skambinant 
Joanai tel. 445-6898. Inf. 

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 

A.a. Elena Kuprevičiū
tė-Bergienė, smuikininkė 
virtuozė, 79 m. amžiaus, mi
rė rugsėjo l d. Cape Cod vie
tovėj e. Velionė gimė 1926 
m. liepos 2 d. Kaune. Čia 
mokėsi ir baigė Aušros gim
naziją ir lankė valstybinę 
konservatoriją. Jos smuiko 
mokytojai - B. Metz, l. Va
syliūnas, K. Matiukas. 1945 
m. ji toliau smuiko studijas 
tęsė Prahos muzikos akade
mijoj e pas prof. R. Schwyd 
ir 1947 m. Miunchene pas 
R. Hindemith. Jau 1946 m. 
koncertavo Vokietijoje ir su
laukė muzikos kritikų palan
kaus įvertinimo. 1949 m. E. 
Kuprevičiūtė išvyko į Argen
tiną ir čia tapo pirmos eilės 
smuikininke. 1952 m. su di
deliu pasisekimu koncertavo 
Paryžiuje, Amsterdame ir 
Romoje. 1955 m. smuikinin
kė ištekėjo už dr. Valiaus 
Bergo ir apsigyveno JAV-se, 
Columbus mieste, Ohio. Su
silaukė sūnaus Mykolo ir 
dukters Edinos. Ji koncerta
vo šiame krašte ir Kanadoje. 
Ne kartą programą atliko su 
broliu Andriumi Kuprevi
čiumi. Įsteigė savo smuiko 
klasę, sulaukdama daug mo
kinių. Nemažai jų tapo žino
mais muzikais. Columbus 
mieste vadovavo Moterų 
simfoniniam orkestrui. Ne
nustojo mokytojauti bei kon
certuoti, būdama ir pensijos 
amžiaus, apsigyvenusi Cape 
Cod, MA, vietovėje. Ji daug 
dėmesio skyrė lietuvių kom
pozitorių J. Gruodžio, B. 
Budriūno, J. Gaidelio kūri
niams. Jos netektį apgaili ir 
liūdi jos vyras, duktė, sūnus, 
šeši vaikaičiai ir kiti artimieji. 

Ispanija 
Rugsėjo pabaigoje Va

lensijoje įvyko Ispanijos lie
tuvių bendruomenės krašto 
ir apylinkių pirmininkų suva
žiavimas. Jame buvo svars
tomi svarbiausi įvykiai, ap
tarta kitų metų veikla, pa
tvirtinta krašto valdybos su
dėtis. Suvažiavime dalyvavo 
Lietuvos liberalų sąjūdžio 
(partijos) pirmininkas ir sei
mo narys Petras Auštrevi
čius. Su juo aptartos bend
radarbiavimo galimybės su 
Lietuva, pasidalinta pagrin
dinėmis problemomis. Lie
tuvos liberalų sąjūdis šiais 
metais vykdo užmojį "Lietu
vos knygos kelias 2006". P. 
Auštrevičius atvežė ir per
davė Ispanijos lietuvių bend
ruomenei 6000 knygų. Jų 
dauguma atsidurs 6-se lietu
viškose bibliotekose. Dalis 
pateks ir į Ispanijos biblio
tekas. 

Rusija 
A.a. Aleksandras Julius 

Masiukas, 76 metų amžiaus, 
Lietuvių bendruomenės stei
gėjas Murmansko mieste, po 
ilgos ligos mirė rugpjūčio 20 
d. Velionis gimė 1930 m. sau
sio 7 d. Kolionijos kaime, 
Širvintų rajone. Mokėsi ir 

baigė Širvintų vidurinę mo
kyklą. Atlikęs karinę prievo
lę, 1950 m. įstojo į Charkovo 
aviacinį technikumą. Jį bai
gęs, buvo pasiųstas į Ar
changelsko aviacijos skyrių. 
1960 m. jis baigė Zukovskio 
karinę-inžinerinę akademiją 
ir tapo lėktuvų variklių re
monto inžinieriumi. Darba
vosi Kamčatkoje, Astracha
nėje, Severmorske. Tarnybą 
užbaigė būdamas papulki
ninkiu. Jis taipogi dėstė ka
rines pamokas Murmansko 
vidurinėje mokykloje. 2001 
m. A.J. Masiukas išėjo į pen
siją. Subyrėjus Sovietų Są
jungai ir atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, jis Mur
manske įsteigė lietuvių bend
ruomenę ir jai vadovavo, su
rasdamas daug lietuvių, or
ganizuodamas jų susirinki
mus, mokydamas lietuvių 
kalbos. Jis mokėjo susirin
kusius palinksminti ir armo
nikėle. Taipgi turėjo gražų 
balsą, suorganizavo pensi
ninkų chorą. Padėjo žmo
nėms tvarkyti dokumentus, 
parašyti prašymus Lietuvos 
pasams įsigyti. Šios vietovės 
lietuviai liūdi, netekę nuošir
daus, veiklaus ir paslaugaus 
tautiečio. 

Australija 
Metinis Sidnio LB apy

linkės narių susirinkimas 
įvyko spalio 22 d. Lietuvių 
klubo "Dainava" patalpose. 
Jį pradėjo ir jam vadovavo 
apylinkės valdybos pirm. T. 
Rotcas, sekretoriavo G. Sa
vickaitė-Fletcher. Pastaroji 
perskaitė ir praeitų metų su
sirinkimo protokolą. Valdy
bos pirmininkas savo prane
šime apžvelgė praėjusių me
tų veiklą. Valdyba surengė 
Lietuvos nepriklausomybės, 
Motinos dienos ir Valstybės 
dienos minėjimus. Valdybai 
buvo atstovauta Katalikų 
kultūros draugijos surengta
me priėmime prel. E. Putri
mui, kardinolo G. Pell bei 
Australijos generalinio gu
bernatoriaus pietuose. Iždi
ninkas pranešė, kad pajamų 
turėta 1,385 dol., o išlaidų -
1,201 dol. V. Patašius per
skaitė revizijos komisijos 
pranešimą. Jame pažymėta, 
kad valdyba buvo taupi, ir 
atskaitomybės knygos tvar
komos pavyzdingai. Susirin
kimas priėmė revizijos ko
misijos siūlymą uždaryti at
skirą "Pagalba Lietuvai" są
skaitą ir jos likutį perkelti į 
LB apylinkės sąskaitą. Iš
rinkti septyni atstovai į Aust
ralijos lietuvių bendruome
nės tarybą: A. Rupšys,V. Ba
kaitis, G. Savickaitė-Flet
cher, R. Gell, d. R. Zakare
vičius, R. Zakarevičienė ir 
L. Belkienė. Sidnio LB apy
linkės valdybą sudaro: pirm. 
T. Rotcas, vicepirm. A. Rup
šys, sekr. G. Savickaitė-Flet
cher, renginių koordinatorė 
N. Bartkienė, visuomeninių 
ryšių koordinatorė R. Gell, 
apylinkės teisiniams reika
lams V. Bakaitis. J.A. 
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PRISI~INI~AI, ĮSPUDŽIAI ... 
ALĖ RŪTA 

Tui prisiminimai apie au
torę ir šiek tiek įspūdžių apie 
naują knygą. 

''Suk, suk ratelį ... '' Buvo lyg ir pažadėjusi. Geras 
žmogus pasitiki ir kitais; tokia 
- G. Breichmanienė ... 

Vilnius, atgavus jį po ilgos 
lenkų okupacijos, sparčiai grį
žo į lietuvių kalbą ir kultūrą 
(1939 m.), net suklestėjo gies
mės, dainos, šokiai... Pilnos 
šventovės žmonių sekmadie
niais ... Lenkai giedojo savaip, 
o lietuviai maldininkai, ypač 
studentai, garsiai lenktyniavo 
su lenkais savomis giesmėmis 
ir kartais užbaigdavo Lietuvos 
himnu. Tui buvo ir Dievo gar
binimas, ir istorinė tautos ko
va ... kalba, muzika, giesmė, 
daina ... 

ne akivaizdžiai, o tik laiškais, 
telefonu, per spaudą, knygas„. 
Suartino Lietuvos ilgesys, pri
siminimai, rūpesčiai lietuvių 
tautos ateitimi, jaunimu. 

Genovaitė Breichmanie
nė turi aiškių gabumų rašyti, 
bet jos gyvenimo tikslas ir visa 
veikla - lietuvių dailės, ypač 
šokio, drabužių, dainos ... gro
žis; jos visa kūrybinė veikla 
nukrypo į lietuvių tautinių šo
kių mokymą, grupių vadovavi
mą, pasirodymus, šventes ... 

Dabar - apie Genovaitę 
Breichmanienę, vieną pačių 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

Genovaitė Dumčiūtė - Breichmanienė 

Genovaitės Dumčiūtės-Breichmanienės knygos "Suk, suk 
ratelį •.. " viršelis 

Giedančių studentų būry 
būdavom ir mes: Genovaitė 
Dumčiūtė (vėliau - Breich
manienė) - romanistė (studi
javo prancūzų kalbą, literatū
rą), ir aš - lituanistė (Nakai
tė). Skirtingi dalykai, tai susi
tikdavom ne tiek paskaitų me
tu, kiek studentiškame gyveni
me, jaunatviškoje veikloje. 

Filharmonijos gražioje sa
lėje (Vilniuje) būdavo Lietu
vių liaudies ansamblio pasi
rodymai: dainos, tautiniai šo
kiai... Gausiai lankydavom. 
Tautinių šokių ansamblyje 
grakšti šokėja buvo ir Geno
vaitė Dumčiūtė, suvalkietė. 

Šokių vadovė, mokytoja 
tada buvo Marija Baronaitė. 
Ji, matyt, pastebėjo (tarp ke
lių ir kitų) gabią, mėgstančią 
šokį Genovaitę, ėmė ją vėliau 
kviesti į padėjėjas stovyklose 
:Į'alangoj ir kitur: mokytojų, 
Saulių s-gos, karinio parengi
mo stovyklose, būsimų moky
tojų„. Ir ten mudvi su Geno
vaite esame susitikusios, pasi
kalbėdavom„. 

Po kelių dešimtmečių ne
simatymo susitikom už jūrų
marių, kai jau buvom išaugi
nusios savas šeimas, kai ji bu
vo su šeima Hamiltone, ON, 
Kanadoj, o aš Santa Monica, 
CA, Amerikoj. 

Kas mudvi čia suartino -

ryškiausių, veikliausių tauti
nių šokių grupės vadovių, taip 
pat spaudos bendradarbę ir 
knygų (istorinių) autorę. Jos 
pirmoji knyga buvo Lietuvoj 
išleista 1994 m. -Mylėjom Lie
tuvą iš tolo; tai irgi apie jauni
mo auklėjimą per liaudies me
ną, labiausiai per tautinius šo
kius išeivijoje. Poeto B. Braz
džionio eilėraštis - Mylėsi Lie
tuvą iš tolo - visa širdim, visais 
jausmais įkvėpė visus. Ir Geno
vaitę įkvėpė savo knygą pa
vadinti, parafrazuojant šį eilė
raštį„. 

Poetas, gavęs knygą, au
torei parašė, kad džiaugiasi 
jos veikla ir knyga. Ši jos pir
moji išeivijos darbų apžvalgi
nė knyga yra dabar Vilkaviš
kio (autorės gimtinės) muzie
jaus pasididžiavimas. Ten nu
šviečiama bendra lietuviška 
veikla už Tėvynės ribų, visada 
ir visur - mintimis ir meile 
Lietuvai. 

O antroji knyga - Suk, suk 
ratelį.„ išeivijos lietuvių tauti
nių šokių šventės, išleista 2006 
m. Hamiltone, Kanadoje, yra 
jau istorinė autorės Genovai
tės Breichmanienės apžvalga 
įvykusių iškilmingų renginių, 
džiaugsmingų švenčių - jau
nimo, grakštaus jaunimo, ži
nančio apie Lietuvą, mylinčio 
tėvų ir senelių kraštą, su pasi-

didžiavimu parodančio lietu
vių tautos liaudies meno gro
žį, šokį, muziką, dainą ... Ži
noma, juos, jau svetur gimu
sius, paruošė, išmokė, aprengė 
tikrais senoviškais drabužiais. 
Reiškėsi prityrę grupių vado
vai ir vadovės, muziką ir jude
sius pritaikydami - iš senovi
nių, tikrų šaltinių, palaikančių 
tautos sąmonę ir savitą grožio 
supratimą, išraišką. 

G. Breichmanienė buvo 
kaip tik viena iš tų vadovių, 
tiksliai besilaikančių ir jauni
mui perduodančių autentišką 
lietuvių liaudies kūrybos gro
žį: drabužių margumas, raš
tai, rankomis išsiuvinėta ( dail. 
A. Tamošaitienė - tautinių 
drabužių kūrėja), judesių, 
žingsnių grakštumo tikslus iš
pildymas, be modernumo 
priedų„. 

Per Genovaitės "auklėja
mas ir mokomas rankas" pra
ėjo daug jaunimo. Gyveno ji 
su šeima Hamiltone, Kanado
je, bet yra dirbusi šį darbą ir 
pasirodant šventėse, yra ap
keliavusi daugelį miestų ir 
Jsraštų, net žemyną: Torontas, 
Cikaga, Europa - Prancūzija 
ir kitur - Lietuva, Pietų Ame
rika„. Negaliu visų išvardinti. 
Genovaitė buvo ne tik moky
toja savo (Hamiltono) grupei, 
bet ir auklėtoja: tautine, mo
raline prasme„. Susitvardy
mo, padoraus elgesio ... Kal
bėti vien lietuviškai tarp sa
vęs„. Kelionėse net prižiūrėjo, 
kad jaunimas nepramiegotų 
pamaldų - šventų Mišių„. O 
gegužės mėnesį šokių dalyviai 
su vadove net nueidavo į ge
gužines pamaldas. Tuip vado
vė buvo ir lyg geroji motina 
ne vien savo sūnui Gediminui 
ir dukrai Giedrei, bet ir visos 
šokių grupės jaunuoliams. 

Už tai ji, pensininkė, ger
biama savo jaunimo, jau savas 
šeimas auginančio, gerbiama 
ir jų vaikų. 

Pagaliau apie savilaidinę 
knygą, savomis rankomis, ne 
leidyklų mašinomis atliktą, -
Suk, suk ratelį„ Nepaskaičius 
viso knygos turinio, nebeįžiū
rint visų gražių nuotraukų, 
tenka tik pasisakyti labai apy
tikrį, bendrą, įspūdį apie šią 
vertingą knygą. 

Pirmame puslapy pabrė
žiama, kad tai istorinė šokių 
švenčių apžvalga - Lietuvoj 

ir, daugiausia, išeivijoj. Auto
rė pasisakė: "Rašiau visą tie
są. Gal kam ir nepatiks, nes 
čia, kaip ir kitose veiklose, bu
vo ir intrigų, pavydo, nesutiki
mų„." Ir gerai, kad rašė tiesą. 

Tuip pat, jau prieš "Įvadi
nį žodį" pacituojama posmelis 
iš didžiojo lyriko Jono Aisčio 
eilėraščio " ... Kur ... šoka, suka 
ratelį viso kaimo vaikai..." 

Iš čia ir knygos pavadini
mas. Stebina leidėjų sumanu
mas, sugebėjimai ir nuoširdus 
pasiaukojantis darbas. Visa 
knyga stipriai suręsta ir dai
liai papuošta. Kartoninis vir
šelis, su plastikiniu apvalkalu, 
geras popierius ... Suręsta, la
pai su viršeliu sukabinti stip
riai, lapai laikosi lygiai, nėra 
pavojaus iškristi. 

Viršelis - kuklus, įrašai 
ryškūs, ir apačia - spalvingai 
pamarginta. Thi Breichmanų 
vaikaičio kūrybos darbas. Au
torė - Genovaitė. Technikinis 
redaktorius - Gediminas, jų 
sūnus. Autorės vyras Petras 
Breichmanas (buvęs teisinin
kas) -kritikas. Gediminas pa
stebėjęs: jei "mūsų kritikas" 
sako - neblogai, tai reiškia 
jau labai gerai. Griežtas kriti
kas, bet pozityvus, - taijai pa
deda. Talkino ir duktė Giedrė, 
ir jos šeima. Tuigi, leidėjai ir 
išpildytajai - Breichmanų šei
ma. Zinoma, ir jų lėšomis. 

Genovaitė - laiminga au
torė, turėjusi tokius talkinin
kus. Tučiau visas knygos turi
nys - žodinis ir iliustracinis 
suderintas, skoningas, nuo
saikus ir nuoseklus, gal su Ge
dimino ir vaikaičio pagalba, 
yra gražus, geras darbas, labai 
reikalingas ir naudingas jauni
mui - Lietuvoje ir išeivijoje. 
Tai ir apsprendžia knygos is
torinę, tautinę, net moralinę 
vertę. 

Kodėl ši knyga atsirado? 
Truputį žinau ir nujaučiu. Ge
novaitė Breichmanienė, pati 
pedagogė, auklėtoja ir spau
dos darbuotoja (ne vien šokių 
vadovė) norėjo pagerbti savo 
buvusią mokytoją ir kolegę 
Mariją Baronaitę (mirusią 
Australijoj). Buvo ji surinkusi 
daug medžiagos: nuotraukų, 
laiškų, aprašymų ir atidavė 
vienai besilankančiai moksli
ninkei (iš Klaipėdos), nes ta 
žadėjo gerai panaudoti -
straipsniuose, o gal ir knygoje. 

Ir ta jos ilgai rinkta, su
taupyta, sutvarkyta medžiaga, 
išvežta į Lietuvą„. nuskendo„. 
Jokio straipsnio, nei knygos, 
nei kokios žinios ... Susirūpi
no! Negi mūsų veikla šioje sri
tyje išeivijoje taip ir pradings 
laiko rūkuose? Netgi ateity 
Lietuva ir nežinos, kaip ir ko
kiomis formomis, ir neleng
vai, o sunkiu darbu - veikla -
mes mylėjom Lietuvą. Ir ji ry
žosi, kiek dar medžiagos buvo 
likę, pati parodyti - parašyti„. 
Pradžioj manė tik paskelbti 
periodinėje išeivijos spaudoje: 
Drauge, Tėviškės žiburiuose. .. Bet 
rašinys išėjo per ilgas, ne laik
raščiams. Dar ir nuotraukos„. 

Tuigi šeimai pritariant ir 
padedant ryžosi išleisti šią 
knygą: Suk, suk ratelį ... Kad 
suktų lietuvių liaudies meno 
šokį, ratelį "viso kaimo vai
kai" ir visas Lietuvos jauni
mas - ateity. Tauta - nemari... 

Gaila, kad šios knygos ti
ražas toks mažas - 75 egzemp
lioriai, 75 knygos, su kompiu
terine pagalba, pagamintos 
Tėvynę mylinčių širdžių ir 
darbščių rankų ... Aukojant sa
vo brangų laiką ir savomis su
taupomis ... 

Gale rašinio bus Breich
manų adresas; pasiteiraukit, 
jei kas tos knygos norėtų, ir, 
tikimasi, atsilygintų - išlai
doms. Knygos kaina- neskel
biama. 

Aš, pasidžiaugusi šia kny
ga, parodžiusi savo šeimos 
jaunimui, atiduosiu Vilniaus 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
bibliotekai, iš kurios archyvi
ne medžiaga studentai, jauni
mas gali pasinaudoti - pasi
skolindami (Žygimanto g-vė 
1/8, Vilniuje). 

Autorė G. Breichmanie
nė, žodžiais ir nuotraukomis, 
šioje knygoj pateikia glaustą 
istorinę išeivijos jaunimo 
veiklą lietuvių liaudies meno 
srity. Tikiuosi, kad nemažai 
kas pasinaudos šia savilaidine 
knyga. O gal atsiras mecena
tas ir perspausdins ją, pavyz
džiui, Lįetuvoje tikra leidyklų 
knyga? Zinoma, tik su autorės 
ir leidėjų - Breichmanų šei
mos - pritarimu ir leidimu. 

Pastaba. Norintieji gauti 
daugiau informacijos apie mi
nimą leidinį ir pačią knygą, 
gali kreiptis į jos autorę Ge
novaitę Breichmanienę šiuo 
adresu: Mrs. G. Breichmanas, 
104 Bentram Dr ., Dundas, 
ON, Canada L9H 4T7. 

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, Hamiltono lietuvią tautinią šokią ansamblio 
"Gyvataras" vadovė, su studentą grupe 1984 m. Ntr. A. Ma~ikūno 



Apylaukis. Grafų Zabielų rūmai. Priekyje matosi buvusio fontano fragmentas "Mergaitė ir 
gulbė" Ntr. Z. Bilevičiūtės 

Apylaukis 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Keliaujant nuo Panevėžio, likus 5 km iki 
Kėdainių, akį patraukia romantiškas Nevėžio 
slėnis, bei tolumoje dunksantys šventovės 
bokštai. Tai - Apylaukio bažnytkaimis, o šalia 
jo - grafų Zabielų dvaro rūmai, senesniais 
laikais dėl puošnios architektūros pilimi vadin
ti. Apylaukis pirmą kartą paminėtas Livonijos 
kronikose 1371 m. Vėliau čia atsirado dvaras, 

Apylaukis. Išlikusi grafų Zabielų rūmų puoš
mena - statula ant frontinės stogo dalies 

Ntr. Z. Bilevičiūtės 

kurį bėgant amžiams valdė įvairūs didikai: 
Šiukštos, Zavišos, Tiškevičiai, Zabielos. Gal
vojama, kad dabartiniai rūmai statyti ar res
tauruoti apie 1880 m. Karolio Zabielos (1868-
1937) rūpesčiu. Juos projektavo lenkų ar
chitektas K. Kozlovskis. Rūmai labai įdomūs 
įvairių architektūros stilių kompozicijomis: 
klasicizmas derinamas su renesanso bei baro
ko elementais. Viduje - rokoko motyvų puo
šyba. Kiek teko matyti dvarų Lietuvoje, tai yra 
vienas iš gražiausių. 

Prieškariniu laikotarpiu rūmai žavėjo ne 
tik savo puošnumu, bet ir originaliu, nepakar
tojamu interjeru, o ypač retomis žvėrių ragų 
puošmenomis. Jas grafas Henrikas Zabiela 
parsivežė iš Paryžiaus; 1900 m. ten vykusioje 
pasaulinėje parodoje baldų komplektas buvo 
apdovanotas aukso medaliu. Dabar dalį tų 
baldų galima pamatyti Kėdainių krašto mu-
ziejuje. v 

Grafų Zigmanto ir Ceslovo Zabielų, val
džiusių Apylaukio dvarą iki 11 Pasaulinio karo 
!Įkimai panašūs į daugelio to metų didikų. 
Ceslovas buvo ištremtas į Sibirą ir ten mirė, o 
grafas Zigmantas, pasislėpęs nuo tremties, 
Kaune dirbo paprastu vairuotoju, mirė 1993 
m. Dabar dvaro rūmuose yra psichoneurologi
nis pensionatas, kurį žadama iškelti, o rūmuo
se įrengti turizmo centrą. 

Apylaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
~ventovė baroko stiliaus. Ji statyta 1635 m. 
Sventovės statybos fundatorius - grafas Petras 
Šiukšta. Tikrai vertas dėmesio maršrutas. 

Sakralinės muzikos festivalis 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Spalio 6 d. Jurbarke prasidėjo jau tapęs 
tradiciniu ir tarptautiniu ketvirtasis sakrali
nės muzikos festivalis. Pirmasis koncertas 
įvyko Jurbarko parodų ir koncertų salėje -
muzikinis vakaras su Jumpravos (Latvija) 
vokaliniu ansambliu "Anima solla", vado
vaujamu Maritte Burina. Kartu su ansamb
liu atvyko ir vienas žymiausių šiandienos 
Latvijos kompozitorių Rihardas Dubra. Į 
koncertą atvažiavo Latvijos respublikos 
ambasadorius Lietuvoje Hardijs Baumanis. 

"Anima solla" ansamblis susibūrė 1998 
m., sekančiais metais dalyvavo vokalinių an
samblių konkurse Latvijoje ir užėmė antrą 
vietą moterų ansamblių kategorijoje. 2000 
m. jis dalyvavo tarptautiniame chorų festiva
lyje "Isola del Sola", kur laimėjo Auksinę 
taurę religinės muzikos grupėje. Yra koncer
tavęs po Olandiją, Vokietiją, Lietuvą. Pasiro
dė ir pirmoji ansamblio kompaktinė plokšte
lė. Ansamblio repertuare - pasaulietinė ir 
religinė muzika, liaudies dainos, džiazas. 
Dažniausiai ansamblis savo koncertuose gie
da ir dainuoja be instrumentinio pritarimo -
a capella. 

Ansamblis atlieka ir ne vieną kompozi
toriaus Rihardo Dubros vokalinį kūrinį. Jis 
1964 m. gimė Rygoje, studijavo kompoziciją 

prof. A. Skulte klasėje Latvijos muzikos 
akademijoje, dirba muzikos teorijos ir kom
pozicijos dėstytoju Jūrmalos muzikos kolegi
joje. Nors rašo chorinę ir simfoninę, vokalinę 
ir instrumentinę muziką, tačiau didesnę 
kūrybos dalį sudaro religinė muzika. Sukūrė 
ir liaudies dainų išdailų. 

Festivalį pradėjo Jurbarko kultūros cen
tro pučiamųjų instrumentų orkestro "Bišpi
lis" kamerinė grupė, vadovaujama Adolfo 
Lapės. 

"Anima solla" ansamblis giedojo origi
naliai išnaudodamas akustines salės gali
mybes. Atliko ir senovines religines giesmes, 
ir nūdienos kompozitorių kūrinius, ir latvių 
liaudies dainas. Įdomiai skambėjo R. Dubros 
dvi giesmės Ave Marija. Buvo padainuota ir 
lietuvių kompozitoriaus B. Vilkončiaus daina 
Triptikas. Koncertą vedė festivalio organiza
torė ir Jurbarko rajono Vadžgirio sakralinės 
muzikos ansamblio vadovė Lina Lukošienė. 

Spalio 7 d. festivalis tęsėsi - Jurbarko 
Švč. Trejybės šventovėje įvyko koncertas "Te 
Deum laudamus", kuriame dalyvavo iš 
įvairių Lietuvos vietų atvykę ansambliai. 

Spalio 8 d. Kauno Vytauto Didžiojo 
šventovės choras "Cantate Domino" koncer
tavo Vadž__girio Švč. Juozapo šventovėje ir 
Jurbarko Sv. Trejybės šventovėje. 
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tO KULTORINEJE VEIKLOJE 
Skulptorius Gediminas 

Jokūbonis, eidamas 80-uo
sius metus, spalio 8 dieną 
mirė Vilniuje, palaidotas 
Antakalnio kapinėse. Gimė 
Kupiškyje, 1952 metais baigė 
Lietuvos dailės institutą, 
1965-2002 metais šioje mo
kykloje (dabar vadinama 
Vilniaus dailės akademija) 
dėstė, o nuo 1974 metų ėjo 
profesoriaus pareigas. Nuo 
1954 metų buvo Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys, 
Rusijos dailės akademijos 
tikrasis narys. G. J okūbonis 
- vienas žymiausių Lietuvos 
monumentaliosios skulptū
ros kūrėjų. Sukūrė pamink
lus Maironiui Kaune, Ado
mui Mickevičiui Vilniuje, 
Martynui Mažvydui Valsty
binėje bibliotekoje, Vytautui 
Didžiajam Birštone, Kiprui 
Petrauskui Vilniuje, Antanui 
Vienažindžiui Mažeikiuose, 
Antanui Baranauskui Sei
nuose, skulptūrą Motina Pir
čiupiuose ir daug kitų monu
mentalių darbų. Skulptorius 
buvo apdovanotas DLK Ge
dimino ordino Komandoro 
kryžiumi, Nuopelnų Len
kijos respublikai ordino Ka
valieriaus kryžiumi. 

G. Jokūbonio skulptūra 
"Maironis" Kaune 

Ntr. G. Kurpio 

Tarptautinis akordeono 
muzikos festivalis Vilnius 
2006, šiemet jau vienuolik
tasis, įvyko spalio 26-28 die
nomis. Festivalio metu buvo 
septyni koncertai Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje, Vilniaus mokytojų na
muose ir Šv. Kotrynos šven
tovėje. Pastaraisiais dešimt
mečiais akordeono menas 
Lietuvoje tapo labai įvairus: 
nuo sudėtingų avangardinių 
kompozicijų, originalių įvai
rių autorių veikalų, reikalau
jančių itin profesionalaus ir 
virtuoziško pasirengimo, iki 
tradicinių akordeono melo
dijų (kaip Pupų dėdės dai
nelių), džiazo, improvizaci
jų, lengvosios, akademinės 
muzikos. 

Atidarymo koncerte Lie
tuvos muzikos ir teatro aka
demijoje skambėjo premjera 
- specialiai festivaliui kom
pozitorės Žibuoklės Marti
naitytės sukurtas veikalas 
Proveržis akordeonui suka-

meriniu orkestru, kurį atliko 
Lietuvos kamerinis orkest
ras, diriguojamas Roberto 
Šerveniko, ir akordeono so
listas Raimondas Sviackevi
čius. Festivalio metu vyko 
konferencija, paskaitos įvai
riomis akordeono muzikos 
istorijos bei metodikos te
momis, veikė Vokietijos lei
dyklos "Karthause-Schmul
ling" natų, kompaktinių 
plokštelių, garso kasečių pa
roda-pardavimas, Italijos 
akordeonų gamyklos "Ex
celsior" instrumentų paroda. 

Budistinių statulų paro
da Erdvė ir džiaugsmas spalio 
pradžioje buvo atidaryta Vil
niaus "Galerijoje 108". Visi 
į Lietuvą atgabenti rodiniai 
yra surinkti iš Vokietijos ir 
Austrijos budizmo centrų, 
privačių Vakarų Europos 
rinkinių ir yra prieš keletą 
metų Muenchene vykusios 
budistinio meno parodos 
Raum und Freude dalis. 
Muencheno parodos rengė
jai Vilniaus parodai pateikė 
apie 50 unikalių statulų, ku
rių daugelis naudojamos 
kaip ritualiniai objektai, jie 
užpildyti relikvijomis ir pla
čiajai visuomenei paprastai 
nerodomi. Parodos rengėjų 
tikslas - parodyti Tibeto bu
dizmo tradicijas ir jo meno 
lobyno paveldą bei supažin
dinti visuomenę su iš Rytų 
atkeliaujančiomis dvasinė
mis vertybėmis. 

Parodos metu buvo su
rengtos paskaitos Budizmas 
Vakaruose Vilniuje ir Šiau
liuose, kurias vedė budizmo 
mokytojas lama Olė Nydal. 
Budizmas, atsiradęs prieš 
daugiau nei 2,500 metų In
dijoje, XII-XIII š. buvo be
veik visai sunaikintas. Nenu
trūkstanti budizmo mokymų 
perdavimo tradicija pastarąjį 
tūkstantmetį buvo išsaugota 
vieninteliame Tibete. Nuo 
1950 metų Kinija, užėmusi 
Tibetą, pradėjo sistemingai 
naikinti turtingą Tibeto kul
tūrą, budizmo tradicijas. Bu
vo sugriauta didžioji dalis 
budistų vienuolynų, Tibeto 
lamoms teko bėgti į kitus 
kraštus-Nepalą, Indiją, Bu
taną, kur jie galėjo neperse
kiojami rūpintis budizmo iš
likimu. Budistinis paveldas -
statulos, piešiniai ritiniuose, 
tekstai ir ritualiniai objektai 
- dabar saugojamas tuose 
kraštuose ir Vakarų pasau
lyje. 

Pasaulinę muzikos die
ną, spalio 1-ąją, Vilniuje 
koncertavo populiari Lenki
jos aktorė ir dainininkė Ma
ryla Rodowicz, kurios įrašų 
tiražai Lenkijoje - milijoni
niai. Ji lyginama su vokiete 
Nina Hagen, amerikiete Ja
nis Joplin ar ruse Ala Puga
čiova. Tarp kitko, jos šeima 
yra kilusi iš Vilniaus. Tėvai 
turėjo Vilniuje vaistinę. M. 
Rodowicz koncertas įvyko 
Ledo rūmuose. Jai talkino 
dvylikos jaunų muzikantų 
grupė. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.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 

4 16-532-3400 
* l mettĮ 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 
/. \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\sr~:;J 10720 Yonge Srreet, Suite 226 
...,_.~ Richmond Hill, O N 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~ahoo.ca 

*lndependently Owned and Operated , REALTO~ 

Pagerbti šeši kultūrininkai 
Atkelta iš 7-to psl. 

Thys laureatai šventėje 
nepasirodė 

Šventės dalyviai buvo ge
rokai nustebinti, kai net trys 
laureatai neatvyko atsiimti 
premijų. Tai retai pasitaikyda
vo ankstesnėsę premijų įteiki
mo šventėse. Sį kartą nesitei
kė pasirodyti ir Čikagos apy
linkėse gyvuojantieji "Studi
jos R" vedėjai: R.M. Lapas ir 
R. Zdanavičiūtė, jau nekal
bant apie kituose miestuose 
įsikūrusius pianistą A.Žlabį 
bei tautinių šokių mokytoją 
G. Reškevičienę. 

'Irumpai apie 
nepasirodžiusiuosius 
"Studija R" savo veiklą 

pradėjo 1990 m. pabaigoje, 
kai atsirado žinių iš Lietuvos 
ir apie Lietuvą. Tada gimė lai
da "Rytmečio ekspresas" (ji 
gyvavo iki 1995-ųjų). Iš viso 
būta net 12 laidų įvairiais pa
vadinimais, transliuotų iš 6 
stočių. Jų vadovai: R. Lapas, 
gimęs 1954 m. birželio 1 d. 
Cikagoje (bibliotekininkas, 
žurnalistas), ir R. Zdanavičiū
tė, gimusi 1958 m. birželio 25 
d. Vilniuje (teatrologė, žurna
listė, 1990 m. atvyko gyventi į 
JAV. Lietuvoje ji yra paskel
busi straipsnių apie teatrą vie
tos kultūros spaųdoje ). 

Pianisto A. Zlabio, gimu
sio 1977 m. balandžio 9 d. Vil
niuje, kūrybinė karjera prasi-

dėjo Vilniaus M.K. Čiurlionio 
menų gimnazijoje. Ją baigęs -
1994-aisiais - atvyko į JAV ir 
čia laimėjo "Interlochen Arts 
Academy" konkurso premiją 
(tai jis pakartojo ir 1995 m.). 
Po to studijavo ir kitose mo
kyklose. Yra įvairių tarptauti
nių muzikos festivalių laimė
tojas ir prizininkas. Šiuo metu 
muzikas gyvena New Haven, 
CT. 

Jeigu du pirmieji laurea
tai yra jaunosios kartos žmo
nės, tai trečioji - G. Reškevi
čienė, yra vyresnio amžiaus 
kultūros veikėja. Ji gimė 1935 
m. gruodžio 10 d. Klaipėdoje. 
Atvykusi į JAV, ilgesnį laiką 
gyveno Omahoje, NE, akty
viai dalyvavo ne tik tautinių 
šokių, bet ir vaidybos bei 
skautų veikloje. Gražina 1971 
m. kartu su Laimute Antanė
liene subūrė "Aušros" tauti
nių šokių grupę ir jai vadova
vo 35 metus. 

Sveikino Vytas Maciūnas 
Po apdovanojimų buvo 

sveikinimai. Nepasirodė jau 
minėta S. Balzekienė, taip pat 
Lietuvos gen. konsulas Cika
goje Arvydas Daunoravičius, 
nors jiedu ir buvo paminė
ti programiniame leidinėlyje 
kaip sveikintojai. 

V. Maciūnas savo pasvei
kinimo žodyje prisiminė Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo laikotarpį, kada jam 
teko eiti panašias pareigas. 

Kalbėtojas teigė, jog tada bu
vo diskutuojama, ar verta ir 
toliau tokias premijas įteiki
nėti, bet jos išliko ir gyvuoja 
jau 24 metus. "Jos palaiko kū
rybinį gyvastingumą", - sakė 
V. Maciūnas ir palinkėjo, kad 
ši tradicija nenutrūktų ir atei
tyje. Už jos tęsimą sveikinto
jas dėkojo JAV LB Kultūros 
tarybai bei jos pirmininkei. 

Meninėje programoje nebuvo 
Liudos Veleckytės 

Susirinkusieji taip pat ne
išgirdo programiniame leidi
nėlyje paminėtos smuikinin
kės Liudos Veleckytės. Buvo 
pasitenkinta skaitovo Lino 
Umbraso skaitytomis rašytojo 
Antano Vaičiulaičio eilėmis ir 
pačios programos vedėjos Z. 
Daknienės pasirodymu: ji 
skaitė poeto Vytauto Mačer
nio }sūrybą. 

Sį šventinį vakarą užbaigė 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. M. Remienė, pranešda
ma, kad tai jau paskutinė to
kia šventė, surengta jos ir tal
kininkų. Į sceną ji pakvietė 
~avo valdybos nares: Dalią 
Slenienę, Nijolę Nausėdienę, 
Rūtą Koncienę, Liliją Jasaitę, 
Ligiją Tautkuvienę ir Aušrelę 
Sakalaitę, kurioms buvo padė
kota už nuveiktus darbus. Po 
to šventės dalyviai buvo pa
kviesti prie kuklių vaišių stalo, 
kur visi turėjo progą ne tik 
užkąsti, bet ir tarpusavyje pa
bendrauti. 

Kultūros premijų įteikimo iškilmių Lemonte, Lietuvių dailės muziejaus salėje, ~endras 
vaizdas Ntr. E. Sulaičio 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Kanados Lietuvių 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 min. dol. , 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

ATSlŲSTA PAMINĖTI 

Dalia Kuodytė (sudary
toja), TARP VAKAR IR 
ŠIANDIEN. Moksleivių raši
niai konkursui "Lietuvos ko
vų už laisvę, kariuomenės bei 
netekčių istorija". Leidėjas 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo cent
ras. Vilnius, 2006 m., 628 psl. 

nC'hlAa..v FOUR SEASONS 
.U-//r'I„ REALTY LIMITED 

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

• '---..........:----' 

Pa rduodant, pe rka nt 

ar tik dėl in fo rm acijos 

apie namus, vasarn a

mius, Dkius, žemes 

Wasagos, Stayncri o ir 

Co llingwood o a py

linkėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



Bendruomenės vadovybės nutarimai 
Kanados lietuvių bendruomenės XIX-osios krašto tarybos trečiosios 

sesijos suvažiavimo REZOLIUCIJOS 
Kreipiame krašto valdy

bos ypatingą dėmesį dėti pa
stangas surasti švietimo reika
lams vicepirmininką( ę ). 

Apylinkių valdybos skati
namos rūpintis, kad lietuviška 
knyga neprapultų ir rasti bū
dų, kad knyga patektų ki
tiems. 

9-oji Dainų šventė įvyks 
Kanadoje, Toronte 2010 me
tais. Skatiname visus ruoštis 
šventei ir gausiai dalyvauti. 
Siūlome Krašto valdybai pa
laikyti ryšius su šventės ruošos 
komitetu, suteikiant finansinę 
bei organizacinę paramą. 

Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimas įvyks 2009 metais 
Lietuvoje, Vilniuje. Skatina
me, kad Lietuvos tūkstantme
tis būtų atitinkamai paminė
tas kiekvienoje apylinkėje ir 
kas tik gali dalyvautų minėji
me Lietuvoje. 

Siūlome Krašto valdybai 
pastoviai teikti žinias Tėviškės 
žiburiams apie jos veiklą, at
naujinant nuolatinį skyrių. 

Siūlome, kad žinios būtų rašo
mos lietuviškai ir angliškai, 
taip pat, kad šios žinios būtų 
dedamos Tėviškės žiburių tink
lalapyje. 

Pertvarkant KLB muzie
jų-archyvą, siūlome Krašto 
valdybai tai daryti su pagalba 
atskiro komiteto, sudaryto iš 
tam tinkamų žmonių. 

*** 
Dėkojame LR ambasado-

rei Kanadoje Sigutei Jakšto
nytei už dalyvavimą suvažiavi
me, už sveikinimus ir padrąsi
nantį žodį. 

Dėkojame LR garbės kon
sului Toronte Liudui Matukui 
už dalyvavimą suvažiavime ir 
sveikinimus. 

Dėkojame Kanados lietu
vių kredito kooperatyvams už 
pastovią paramą bendruome
ninei veiklai. 

Dėkojame Kanados lietu
vių fondui už nuolatinę para
mą bendruomeninei veiklai. 

Dėkojame Krašto valdy-

bai už visus atliktus darbus 
aukojant savo laiką ir lėšas. 

Dėkojame Vasagos apy
linkės pirm. Rūtai Poškienei, 
visai valdybai ir padėjėjams 
už šiltą ir malonų tarybos su
važiavimo priėmimą gražiai 
parengtoje salėje. 

Dėkojame PLJS kongreso 
ruošos komiteto pirm. Matui 
Stanevičiui ir KLJS pirm. To
mui Jonaičiui už sėkmingai 
atliktą milžinišką darbą Kana
doje ruošiant Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. 

Dėkojame KLB muzie
jaus-archyvo buvusiai direk
torei dr. Rasai Mažeikaitei už 
jos 17 metų darbą. 

Sveikiname naujai išrink
tus Kanados lietuvių bend
ruomenės narius į Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bą: Angelę Vaičiūnienę, prel. 
Edmundą Putrimą, Stasį Ku
liavą - PLJS pirmininką. 

Rezoliucijų komisija 
Petras Adamonis, Stasys Keras, 

Silvija Piečaitienė 

Amerikos lietuvių fondo parama jaunimui 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Rudenį Čikagoje praside
da įvairių organizacijų po
kyliai ir labdaros vakarienės, 
kur atvykę svečiai paremia tos 
organizacijos veiklą, pabend
rauja tarp draugų ir pažįs
tamų, pasidžiaugia įdomiomis 
programomis, nes rengėjai 
stengiasi vakarą kuo gražiau 
parengti. Pats didžiausias ru
dens pokylis kasmet yra ren
giarųas Amerikos lietuvių fon
do. Siemet jis įvyko lapkričio 
4 d., PLC, Lemonte. Jis buvo 
ypatingas ir tuo, kad susidėjo 
iš kelių dalių, kurių pirmutinė 
- Amerikos lietuvių fondo sti
pendininkų koncertas "Dova
na nariams" vyko ALF vardo 
žemutinėje salėje, kurią užpil
dė šventiškai pasipuošę ALF 
nariai ir svečiai. 

Programą atliko trys ALF 
stipendininkai: qu dabartiniai 
ir vienas buvęs. Stai jie (pagal 
ALF duomenis). 

Evelina Puzaitė. ALF sti
pendininkė E. Puzaitę forte
pijonu groti mokėsi Ciurlio
nio meno mokykloje, vėliau 

Lietuvos muzikos akademi
joje. Laimėjusi Baltijos šalių 
stipendiją išvyko mokytis į 
Londoną, Guildhall aukštąją 
muzikos ir dramos mokyklą. 
Evelina yra tapusi daugelio 
tarptautinių konkursų laurea
te, dalyvavusi įvairiuose tarp
tautiniuose festivaliuose: Lie
tuvoje, Lenkijoje, Baltarusi
joje, Kipre, Vokietijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Prancū
zijoje ir Italijoje. Jaunoji pia
nistė groja ne tik su Lietuvos 
valstybiniu bei kameriniu or
kestrais. Ji nuolat koncertuoja 
įvairiose Europos šalyse. 

Gabrielius Alekna. Buvęs 
ALF stipendininkas Gabrie
lius Alekna yra keturiolikos 
konkųrsų Vokietijoje, Ispani
joje, Cekijoje, Lietuvoje, JAV 
ir Austrijoje laureatas. G. 
Alekna pradėjo muzikos stu
dijas būdamasvpenkerių metų. 
Baigęs M.K. Ciurlionio menų 
gimnaziją, studijavo Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje. 1996 m. jis buvo pakvies
tas tęsti mokslų J uiliard mo
kykloj e Niujorke. Čia baigė 
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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 

bakalauro, magistro ir dak
taro studijas. Jis nuolat kon
certuoja su pagrindiniais Lie
tuvos orkestrais - valstybiniu 
ir nacionaliniu simfoniniais, 
Lietuvos bei Šv. Kristoforo 
kameriniais. Austrijoje jis yra 
koncertavęs su Vienos radijo 
simfoniniu, o JAV - su Juil
liard orkestru, NY. 

Vakarė Petroliūnaitė. 
Amerikos lietuvių fondo sti
pendininkė, sopranas. V. Pet
roliūnaitė, jauniausia šio va
karo atlikėja, augo Lemonto 
apylinkėje ir baigė Maironio 
lituanistinę mokyklą. Gimna
zijoje, dainavo Lietuvių ope
ros chore. Baigusi Chicago 
Academy for the Arts, trečius 
metus studijuoja bakalauro 
laipsniui Westminster Choir 
Coll~ge, Princeton, New Jer
sey. Sią vasarą dalyvavo Amal
fi Coast muzikos festivalyje, 
Vietri Ful Mare, Italijoje. Sti
pendijos anketoje studentė ra
šė: "Lietuvos kultūroj yra daug 
spalvingų dainų, su jomis 
deklamuosiu teisybę, kad Lie-
tuva yra gyv_a_"_. ____ _ 

Nukelta į 12-tą psl. 

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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Plati buriuotojo veikla 9-0 SPORTAS Bronys Stundžia ir jo meilė jūrai 
JONAS LIMANTAS Nepanoręs bendradar-

Mūsų gerbiamas Bronys 
šių metų gruodžio penktąją 
minėjo savo 90-ąjį gimtadienį. 
Daugumai buriuotojų, skautų, 
jūros mylėtojų abipus Atlanto 
jis gerai žinomas kaip veiklus 
jūros skautas, taip pat žino
mas savo įdomiais straipsniais 
periodinėje spaudoje, kny
gomis. 

Bronys Stundžia pradėjo 
skautauti, buriuoti, rašyti į 
spaudą dar prieškario metais. 
Jis dar su pirmąja laida baigė 
Klaipėdoje Buriavimo mo
kyklą, buvo vienas veikliausių 
tarp jūros skautų, taip pat vie
nas iš studentų korporacijos 
"Jūra" vadovų, studentų bu
riavimo kursų Trakų ežeruose 
1941 m. organizatorių. 

Bronys kartu su kitais vei
kėjais dėjo nemažai pastangų 
atgaivinti buriavimą vidaus 

TORONTO 

Bronys Stundžia ant burlai
vio "Nemira V" (Torontas, 
Kanada, 1994 m., balandis) 

Ntr. R. Limantienės 

vandenų telkiniuose Lietuvo
je vokiečių okupacijos metais 
1942-44-aisiais. 

Dokumento faksimilė - Kanados "Power Squadrons" diplo
mas, patvirtinantis, kad B. Stundžia yra diplomuotas laiva
vedys Ntr. J. Limanto 

Geras krepšininkas 
Dienraštis Toronto Star 

kas savaitę skelbia išrinktąjį 
iškilųjį sportininką-moksleivį. 
Lapkričio 29 d. laidoje iški
liuoju sportininku paskelbtas 
St. Michael's College School 
moksJeivis krepšininkas Eval
das Zabas, 6 pėdų, 1 colio 
ūgio aštuoniolikmetis. Pažy
mėta, kad gimęs Lietuvoj e, į 
Kanadą atvykęs prieš trejus 
metus, gyvena Mississaugoje, 
turi gerą pažymių vidurkį, 
praeitą vasarą žaidęs JAV
bėse, New Jersey "Amateur 
Athletic" komandoje. Pridėta 
graži spalvota Evaldo nuo
trauka. I.R. 

"Kovas" skrenda į Australiją 
Hamiltono "Kovo" ber

niukai žais keletą žaidimų 
ruošdamiesi skristi į Australi
ją. Gruodžio 9 d., 2.15 v.p.p., jie 
žais prieš Hamiltono Westda
le gimnazijos komandą; gruo
džio 16 d., 12 v.d., dalyvaus 
trijų komandų varžybose prieš 
Cathedral ir Westdale gimna
zijos komandas. Visos rungty
nės įvyks Westdale gimnazijos 
salėje (700 Main Street West, 
Hamiltone). Komandą suda
ro: Jonathan Arlauskas, Vac
lovas Baronaitis, Petras Bart
ninkas, Karolis Brazauskas, 
Jonas Butkus, Simonas Gri
gėnas, Zach Lukošiųs, Darius 
Miečius, Kasparas Spokas ir 
Vytautas Stasiulevičius. Tre
neriai - Rimas Miečius, Ste-

pas Arlauskas ir Ronaldas 
Bartninkas. Jie švęs Kalėdas 
Australijoje, dalyvaus ALFAS 
lietuvių krepšinio pirmenybė
se Geelonge mieste. Po Naujų 
metų jie keliaus į Sydney 
miestą žaisti su vietinėm krep
šinio komandom. Skris atgal į 
namus sausio 7 d. 

Išvykos Organizacinis ko
mitetas kviečia visus atvykti į 
aukščiau nurodytas rungty
nes, taip pat morališkai ir fi
nansiškai remti šių jaunių iš
vyką. 

Galima siųsti aukas: R. 
Sakalui, c/o TALKA Credit 
Union, 830 Main Street E., 
Hamilton, ON L8M 1L6. Ra
šykite čekį "Kovas" Australia 
2006. Rimas Miečius 

biauti nė su vienu iš okupantų, 
artėjant naujai rusų okupaci
jai, turėjo palikti Tėvynę. Bro
nys buvo Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės atsar
gos karininkas. 

Savo jūrinę veiklą iki Lie
tuvai atgaunant nepriklauso
mybę Bronys Stundžia tegalė
jo tęsti išeivijoje. Daugelį me
tų būdamas vienas iš jūros 
skautų vadovų Šiaurės Ameri
koje, jis surasdavo laiko ir pa
rašyti į vietinę spaudą jūrinės 
veiklos klausimais. Parašė ke
letą vadovėlių buriuotojams, 
dvi skaitinių knygas jūros te
ma, kurių naujausia - "Jūrų 
suvilioti" - pasirodė tik šių 
metų pavasarį. Bronys paren
gė ir išleido kelis jūrinius žo
dynėlius su tradiciniais jūri
niais įvardais. Jubiliatas nuo
la t bendradarbiauja ir lei
džiant Mažosios Lietuvos en
ciklopediją. 

Trys vyriškiai (iš kairės į dešinę): jūrų skautininkas Bronys 
Stundžia, vyriausias skautininkas Steponas Kairys ir jūrų 
skautininkas Kęstutis Aglinskas (Šiaurės Amerika, 1960 ) 

Laisvu laiku mokydama
sis Bronys baigė įtakingą lai
vavedžių mokyklą prie "Ca
nadian Power Squadrons". 

Bronio Stundžios nenu
trūkstanti veikla ir jo atsidavi
mas jūriniams reikalams buvo 
įvertintas - jis apdovanotas 
Skautų sąjungos išeivijoje 
"Geležinio Vilko" ordinu ir 
kt., išrinktas Lietuvos žurna
listų klubo "Marinus" garbės 
nariu, o 2005 metais tapo Lie
tuvos Buriuotojų sąjungos 
garbės nariu Nr.l. 

Iki šiol gerbiamas jubilia
tas rašo į spaudą ir buriuoja 
savo burlaiviu "Nemira V" di
džiuosiuose Šiaurės Amerikos 

ežeruose. Aš pats susipažinau 
su B. Stundžia per jo vadovėlį 
"Burės ir varikliai", kai lan
kiau a.a. Osvaldo Kubiliūno 
vadovaujamas pamokas pra
dedantiems buriuotojams 
1982 metais Rimo Dargio pa
rūpintose patalpose. Man ir 
kitiems tai buvo kažkas nauja: 
nematytos iliustracijos, negir
dėti jūriniai įvardai - jūrinis 
vėjas, žadinęs smalsumą, norą 
sužinoti, kas ten, už horizonto 
linijos ... Supratau, kad pasau
lis nesibaigia tik tuo, ką matai 
aplinkui... 

Po dešimties metų, 1992-
aisiais, tapau išsvajotosios 
knygos savininku, gavęs ją do
vanų iš paties autoriaus. 

Bronio Stundžios vadovė
lis man buvo geriausia moky-

Amerikos lietuvių fondo ... 
Atkelta iš 11-to psl. 

Programą vedė Jūratė 
Mereckienė ir Svajus Asa
dauskas. Pianistai Evelina Pu
zaitė ir Gabrielius Alekna bei 
dainininkė Vakarė Petroliū
naitė savo atliktais klasikinės 
muzikos kūriniais tiesiog už
būrė klausytojus. 

Po to visi perėjo į viršu
tinę PLC didžiąją salę, kur sė
dosi prie skoningai baltomis 
rožėmis papuoštų stalų. Labai 
gausiai susirinkusius svečius 
(per 350) pasveikino ALF 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir pakvietė Jūratę 
Mereckienę ir Svajų Asadaus
ką toliau vadovauti vakarui. 
Buvo pristatyti garbės svečiai: 
LR gen. kons. Cikagoje Arvy-

• 

das Daunoravičius, PLB pirm. 
Regina N arušienė, garbės gen. 
kons. Stanley Balzekas, jn., 
garbės gen. kons. Vaclovas 
Kleiza, Baltiečių komiteto 
tradiciniam pokyliui rengti 
pirm. dr. Jonas Prunskis. Svei
kinimo žodžius tarė gen. kons. 
A. Daunoravičius, PLB pirm. 
R. N arušienė ir dr. Jonas 
Prunskis. Kun. Antanui Sau
laičiui, SJ, sukalbėjus maldą, 
prasidėjo vaišėvs, kurias pa
ruošė Aldona Soliūnienė ir 
jos talkininkai. 

Po vaišių kalbėjo ALF 
Pelno skirstymo komiteto 
pirm. Ramona Steponavičiū
tė-Žemaitienė. Ji pristatė sa
vo komiteto ir stipendijų pa
komitečio narius. Sakė, kad 
stipendijos skirtos 71 studen-

'PEDOS S'PECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELfNlA I SUSlRGlMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ V !ETTNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČlAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS S UTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
/,#1-~:Ul l TAISYMAS ORTOPEDTNTAJS 

TNDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 
'--=---' PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Ntr. iš B. Stundžios archyvo 

mosi priemonė savarankiškai 
studijuojant, o kelionėje ap
link pasaulį burlaiviu "Lietu
va" 1992-93 metais, vadovau
jant Steponui Kudzevičiui, ir 
pritaikant žinias praktikoje. 

Susipažinus su Broniu už
simezgė bendravimas: susira
šinėjimas laiškais, pokalbiai 
telefonu, vienas kitas susitiki
mas... Amžiaus skirtumas ne
trukdo mudviem keistis nuo
monėmis apie įvykius jūrinia
me pasaulyje. 

Neseniai įvykusio mud
viejų pokalbio metu Bronys 
paprašė: "Jonai, ar negalė
tum padėti gauti naują akade
miko Vytauto Gudelio žody
nėlį Lietuvos pajūrio marinis
tikos vardai?" Nenurimstanti 
Dvasia ... 

tui (tai 25% šių metų ALF 
skirtos paramos; kiti 75% re
mia mokslą, švietimą, kultūrą, 
lietuviško jaunimo ugdymą 
išeivijoje ir Lietuvoje). Iš viso 
(įskaitant ir 25,586 dol. iš spe
cialių fondų pagal steigėjų 
nurodymus) buvo paskirta 
119,836 dol. stipendijoms. 

R. Steponavičiūtė-Žemai
tienė pakvietė pokylyje galė
jusius dalyvauti studentus 
ateiti prie pakylos stipendijų 
įteikimui. Stipendininkų at
stovė nuoširdžiai padėkojo 
Amerikos lietuvių fondui už 
teikiamą paramą. 

ALF valdybos pirm. Sigita 
Balzekienė savo žodyje džiau
gėsi koncerto atlikėjų pasieki
mais, tikėdamasi, kad jie ir at
eityje garsins Lietuvos vardą. 
Pirmininkė dėkojo ALF na
riams, kurių dosnumas įgalino 
suteikti ALF stipendijas, o šis 
koncertas buvo nepakartoj a
ma dovana nariams. Ji taip 
pat dėkojo visiems prisidėju
siems prie šio pokylio rengimo 
ir atvykusiems gausiems sve
čiams. Po to prasidėjo šokiai, 
grojant brolių Švabų orkestrui. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Gerumo ir draugystės pamokos 
S. KATKAUSKAITĖ 

Trys kartos lietuvių ir lie
tuviškos kilmės žiūrovų - se
neliai, tėvai su vaikais ir vai
kaičiais rinkosi į Violetos Pal
činskaitės pjesės Aš vejuos va
sarą ... premjerą Toronto Pri
sikėlimo parapijos salėje. Šiuo 
spektakliu teatro studija "Ža
lios lankos" pradėjo antruo
sius savo veiklos metus. Tai 
jau antrasis šio teatro sukur
tas vaidinimas. V. Palčinskai
tės pjesė, kaip ir visa jos kū
ryba, pasižymi žaismingais 
dialogais ir gyva kalba, muzi
kiniais intarpais, visiems su
prantamu turiniu. Už langų 
rudenėjanti gamta, o scenos 
uždangai prasiskleidus - spal
vinga vasara ir ja besidžiau
gantys vaikai. Kas iš mūsų, 
mamos pasakų prisiklausę, 
nesvajojo apie stebuklingą lai
mės akmenėlį, kuris išpildytų 
visus norus? Jo ieškodami, į 
vasaros miestą užklydo ir mer
gaitėv Giedrė (Daina Norku
tė ). Cia ją pasitiko nuliūdusi 
Braškė, kurią nelaiku nuraškė 
(Justė Melkytė ). Argi nepri
minė mūsų visų mamų sve
tinga Pienė (Viktorija Bačė
naitė) - mama su savo vaikais, 
mažyčiais pienės pūkeliais? 
Jie abu (Lina Botyriūtė ir Ry
tis Melkys) už savo išmoktas 
mandagumo pamokas ir vai
dybą pelnė ypatingai daug žiū
roYll simpatijų. 

Dainuoja Tetulė Konvalija 
(Vaiva Slapšytė) 

Ntr. A. Minkevičiaus 

dinius (A. Slapšys, S. Pabrė
žaitė, A. Valuntonis, A. Min
kevičiūtė ). 

Spalvingo miesto gyven
tojams iškilo didelis pavojus. 
Deja, tik savimi susirūpinęs, 
pasipūtęs Agrastas nenorėjo 
padėti jiems. Ir Giedrę, ir vi
sus pasmerktuosius netikėtai 
išgelbsti smilgų lėlytė (Rasa 
Gaulytė) - kukli, mažutė, bet 
jautri, visada pasiruošusi pa
dėti. Ir netrukus vėl atstatyta 
ramybė. Prieš smurtą laimi 
draugystė, nesavanaudišku
mas. Laiminga mama Pienė 
glaudžia savo vaikelius. Iš 
džiaugsmo prinoko netgi ne
laiku nuraškyta Braškė. Tik 
Agrastas bendro džiaugsmo 
šventėje buvo užmirštas, kaip 
atsitinka tikrame gyvenime 
savanaudžiams ir išdavikams. 
Laimės akmens ieškotojai ir, 
tikiuosi, mažieji žiūrovai su
prato, kad pats brangiausias 
radinys - ne laimės akmenėlis, 
bet surasta draugystė ir patir
tas ~rumas. 

galvojant kiekvienam mažy
liui skirtą momentą. Pienių 
miesto scenovaizdį sukūrė 
dailininkė A. Minkevičienė, 
apranga pasirūpino Ramunė 
Stravinskaitė. Ji surado kiek
vienam artistui vaidmenį ati
tinkančios spalvos drabužį, 
kokią nors įdomią puošmeną. 
Abi jos tikrai sukūrė vasaros 
pojūtį. Net tiems, kas dar ne
suprato žodžių ar veiksmo 
(tokių salėje buvo nemažai) 
reginys scenoje turėjo palikti 
įspūdį. Mažųjų artistų vaidybą 
gražiai papildė muzika. Kiek
vieną svarbesnį veiksmo mo
mentą daina palydėjo Skaidra 
Puodžiūnaitė, iš mamos pa
veldėjusi talentą ir meilę dai
navimui. Dainavo ir patys Pie
nių miesto gyventojai - žavi 
Konvalija (Vaiva Slapšytė ), 
smilgelė (R. Gaulytė ). Muzi
ką Violetos Palčinskaitės žo
džiams sukūrė Vilma Saba
liauskienė. Ji akompanavo ir 
spektaklio metu. Rūpesčių už
teko ir garso bei šviesų regu
liuotojui N. Botyriui ir kitiems 
nematomiems padėjėjams už 
scenos, pertraukos vaišių šei
mininkėms. 

Gerų žodžių nusipelnė ir 
vaidintojų tėveliai. Šalia savo 
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Mama Pienė (Viktorija Bacėnaitė) su vaikais - pienės pūke
liais. Linksmasis pūkelis - Lina Botyriūtė, Rimtasis - Rytis 
Melkys. Dešinėje pusėje - mergaitė Giedrė (Daina Norkutė) 
ir Smilgų lėlytė (Rasa Gaulytė) Ntr. A. Minkevičiaus 

Nugalėjus kmynus, iš džiaugsmo prinoko Braškė, kurią 
nelaiku nuraškė (Justė Melkytė) Ntr. A. Minkevičiaus 

kasdieninių darbų jiems teko 
surasti laiko mažuosius atvežti 
laiku į repeticijas, pamokyti 
lietuviškos kalbos, tarties. 

Pačioje popietės pabaigo
je maloni staigmena visiems -
ir spektaklio kūrėjams, ir žiū
rovams. Danguolė Sher per
skaitė elektroninio pašto ži
nutę, gautą iš pjesės autorės 
Violetos Palčinskaitės. Poetė 
rašo, kad jos gimtadienio iš-

vakarėse įvykusi premjera Ka
nadoje, Toronte - ypatingai 
brangi dovana. Apkeliavusi 
daugelio pasaulio šalių ir vai
kų teatrų, pjesė ir pagal ją su
kurtas spektaklis mums lieka 
ne tik kaip gerumo ir draugys
tės pamoka. Lietuviškasis iš
eivijos teatras, išlaikęs daug 
išmėginimų, gyvas ir augina 
daug vilčių teikiančią pa
mainą. 

Siame mieste gyvena ir 
pasipūtęs Agrastas (Lukas 
Kapeniak). O koks miestas be 
mero? Mažoji Giedrė susi
pažįsta ir su juo. Tai solidus 
Raudonas Nasturtas (Matas 
Zenkevičius), jo žmonos ža
viosios Konvalijos turtas. Visi 
laimingi savo kasdienybėje ir 
nesirūpina laimės paieškomis. 
Bet kaip būna ir pasakose, ir 
gyvenime, ramybę ir taiką su
drumsčia "blogiečiai" - ne
naudėlių kmynų armija. Di
dysis kmynas (T. Botyrius), 
kaip ir dera armijos vadui, ge
rai ištreniravo savo paval-

Ziūrovų plojimai ir gėlės 
buvo skirti ne tik mažiesiems 
aktoriams, kurie nepasiklydo 
nei scenoje, nei žodžiuose, la
bai nuoširdžiai įsijautė į savo 
vaidmenis. Jų tikrai nusipelnė 
ir spektaklio kūrėjai, visų pir
ma režisierė D. Botyrienė. 
Galima įsivaizduoti kiek va
landų praleista, kantriai mo
kant lietuviškus žodžius, ri
kiuojant išėjimus į sceną, ap-

Pienių miesto ramybės drumstėjai - Kmynų armija (iš kairės į dešinę) - mažieji kmynai 
(A. Slap~ys, A. Minkevičiūtė, S. Pabrėžaitė, A. Valuntonis). Centre vadas, Didysis kmynas 
(T. Botynus) Ntr. A. Minkevičiaus 

SKAUTŲ VEIKLA It---------

Jūrų šventė st!>vykloje "Romuva-2006". Iš kairės vadovai - R. Otto, J. Birgiolas. V. Šimkus, 
A. Balsas, M. Svarcas ir bebrai Ntr. L. Vytės-Švarcienės 

• Kviečiame visus skauti
ninkus/es, tėvelius bei skautus, 
skautes dalyvauti mūsų skautiš
kose Kūčiose gruodžio 17 d., 4 
v.p.p., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Tėveliams bus paskambin
ta maisto reikalais, kaip įprasta. 

• Gruodžio 16 d. sueiga yra 
atšaukta, nes Maironio mokyk
los eglutė tą dieną bus Prisikė
limo parapijos salėje. Sueiga 
įvyks sausio 13 d. 

• Toronto ir Hamiltono 
skautų dr-vės lapkričio 25-26 
d.d. iškylavo Beržinių ūkyje, 
prie Part Burwell, ON. Daly
vavo 24 skautai - 7 iš Hamilto-

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

no ir 17 iš Toronto. Jiems vado
vavo, s.v. v.sl. Morkus Sungaila, 
ps. Gailius Senkus, v.s. Arūnas 
Dailydė, ~.s. Romas Otto ir ps. 
Viktoras Simkus. Prisidėjo prie 
talkos ir vairavimo Neil Sher
wood ir Gary Moulton. 

Skautai, pasidalinę į 4 skil
tis, įsikūrė atskirose pastovyk
lėse, miegojo savo palapinėse, 
kūrė laužus ir virė savo maistą. 
Sekmadienio rytą žygiavo 2 km 
iki Erie ežero kranto, matė 
didelį malūnsparnių ūkį (Wind 
farm). Oras buvo labai geras, 
nuotaika nepaprasta ir įspūdžių 
daug. M.R . 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 
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AtA 
JUZEFAI ŽULIENEI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą skautininkę 
DONATĄ PUTERIENĘ, sūnų dr. VYTĄ ir jų 
šeimas -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė 

PADĖKA 

AtA 

ONAI JANUŠKEVIČIENEI 
2006 m. birželio 7 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdus ačiū kun. Jonui Šileikai, OFM, už aukotas 
Mišias ir prasmingą pamokslą. Dėkojame Daliai Vis
kontienei ir Danguolei Radtke už giesmes. Ačiū Biru
tei Stanulienei už vaišių paruošimą ir visom poniom 
už suneštus pyragus. 

Dėkojame draugams, pažįstamiems ir giminėms, 
atsilankiusiems į atsisveikinimą Montrealyje ir daly
vavusiems laidotuvėse Toronte. Dėkojame visiems už 
pareikštas užuojautas, užprašytas Mišias ir aukas ve
lionės atminimui. 

Duktė Gražina, sūnūs - Tadas ir Česlovas 

PADĖKA 

AtA 

JULUA ŽEMGULYTĖ 
MICKIENĖ, 

iškeliavo amžinybėn 2006 m. rugsėjo 17 d. 

Reiškiame nuoširdžią padėką 
kun. dr. Feliksui Jucevičiui už 
Rožinį, atnašautas gedulines šv. 
Mišias Aušros Vartų parapijos 
šventovėje, už maldas prie amži
no poilsio vietos Notre-Dame 
des Neiges kapinėse. Dėkojame 
kun. Juozui Aranauskui, SJ, ku
ris tuo pačiu metu aukojo ge
dulines šv. Mišias "Maison des 

Jesuites" koplyčioje, St. Jerome, QC. 
Dėkingi liekame Mišių tarnautojams, padėjėjams, 

skaitovams, Romui Verbylai, dr. Jonui Mališkai, Donal
dui Giedrikui ir Loretai Polichauskaitei. Nuoširdus ačiū 
Aušros Vartų parapijos chorui, sol. Antanui Kebliui, ku
rie gražiai giedojo per šv. Mišias, ir vargonininkui-diri
gentui Lavrenti Djintcharadze, kuris vedė giedojimą. 
Ypatingą padėkos žodį reiškiame visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už žodžiu bei raštu mums 
skirtas užuojautas, už gėles ir gausų dalyvavimą laidotu
vėse bei užprašytas Mišias. 

Sūnus Antanas ir šeima 

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 

Parapija be klebono 
Liūdnas likimas Šiluvos Marijos parapijos Londone 
Paskutinis parapijos klebonas kuo. K. Kaknevičius 

Šiluvos Marijos parapija 
buvo įsteigta 1964 m. Londo
ne gyvenantys lietuviai, nusi
pirkę anglikonų bažnytėlę, ją 
atremontavo, buvo Londono 
vyskupijos priimti į parapijų 
šeimą ir išbuvo iki 2006 metų. 
Tais metais išjungta iš parapi
jų šeimos. 

2005 m. lapkričio mėn. 
buvo paskelbta žinia, kad Ši
luvos Marijos parapija užda
roma ir parapija pavadinama 
MISIJA. Aš, paskutinis para
pijos klebonas, pareiškiau vys
kupijai protestą. Gavau atsa
kymą: "Tai yra tik siūlymas 
vyskupui, kuris darys sprendi
mą tik birželio mėnesį, bet jū
sų tai neliečia, nes turite lie
tuvį kunigą, turite bažnyčią, 
turite užtenkamai finansų vis
kam padengti pagal vyskupi
jos reikalavimus. Kol tą turė
site, jūsų neliečia". Buvo va
sario mėn. išspausdinta vėl ta 
pati žinia. Aš vėl protestavau 
ir atsakymas toksai pat: "Jūsų 
neliečia". 

Balandžio 10 d. susitikęs 
vyskupą vėl iškeliu tą klausi
mą, nes jau trečią kartą vys
kupijos laikraštėlyje tas pat 
paminėta. Aš neturiu kaip pa
aiškinti savo parapijiečiams. 
Man atsako, kad tai yra tik 
siūlymas, nes nori parapijas 
palikti parapijoms, o jūsų kaip 
tautinę, be ribų, pavadinti mi
sija. Taip aš ir pranešiau para
pijiečiams. 

2006 m. gegužės 5 d. at
važiuoja vyskupijos tarnauto
jas Larry Brenon ir įteikia 
man raštą, kuriame rašoma: 
"Our Lady of Siluva is closed 
and reestablished Our Lady 
of Siluva Lithuanian Catholic 
Community". Man didelis 
smūgis. 

Ieškodamas pagalbos, 
skambinu Lietuvos vyskupų 
konferencijos įgaliotiniui už
sienyje ir Lietuvių kunigų vie
nybės pirmininkui Kanadoj e 
ir išdėstau, kad vyskupija yra 
užplanavusi panaikinti lietu
višką tautinę parapiją. Kunigų 
vienybės pirmininkas atskam
bina man gegužės 7 d. ir pra
neša, kad numatomas posėdis 

gegužės 9 d. Dalyvaus jis, Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
įgaliotinis, ir du vietinės vys
kupijos atstovai. Tai vyks mū
sų parapijos salėje. Aš dar pa
kviečiu Londono lietuvių 
bendruomenės valdybą ir 
parapijos tarybą. 

Vyskupijos atstovai pa
reiškia, kad niekas nesikeičia, 
tik parapijos vardas. Lietuvos 
vyskupų konferencijos įgalio
tinis paaiškina, kad pirmieji 
krikščionys taip pat neturėjo 
parapijų ir būrėsi į "commu
nities", nieko čia blogo. Kuni
gų vienybės pirmininkas jam 
pritaria. Bendruomenės pir
mininkas pritaria ir prideda, 
kad tik mūsų klebonas kitaip 
supranta. Parapijos taryba ty
li. Aš bandau priešintis ir kelti 
klausimus, bet tik aš vienas. 
Posėdis baigtas. Prie manęs 
prieina vyskupijos atstovas ir 
atsisveikindamas sako: "Ko
dėl tu vienas, klebone, prieši
niesi vyskupijos potvarkiui, 
matai, kad ir lietuvių aukštes
ni Bažnyčios vadovai ir Lietu
vių bendruomenė mielai su
tinka". Aš svyruodamas atsi
stoju ir visiem pareiškiu: "Tai 
lietuvių 'community' klebo
nas nebūsiu. Jei klebonas rei
kalingas, pasirūpinkit. Man 
nieko kito nelieka, kaip tik iš
eiti į pensiją. Todėl aš išeinu į 
pensiją lapkričio 1 d.". 

Rugpjūčio 24 d. atvažiuo
ja vietinės vyskupijos atstovai 
ir įsako man: "Pasiimk, kas 
reikalinga, ir dar šį vakarą turi 
palikti šį butą. Tau yra pa
skirta lova kitoje parapijoje. 
Nieko nebeįleisk į šventovę ir 
Mišių daugiau čia neatnašauk, 
nes pastatas yra nesaugus". 
Įsakymą atsisakau priimti ir 
pareiškiu, kad aš čia gyvensiu 
iki rugpjūčio 30 d. Atnašausiu 
Mišias ir šventovė bus atida
ryta visiems maldininkams, 
kurie tik ateis melstis. 

Gyvenau iki rugpjūčio 30 
d. Tuomet atsisveikinęs su 
atėjusiais keliais lietuviais iš
važiavau, smarkiai pabloginęs 
sveikatą 

Kun. K. Kaknevičus 

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

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

~W~\I~ 

DENI.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

Vietoj kalėdinių sveikini
mų atvirukais įsirašė į bendrą 
sveikinimą ir paaukojo Tėviš
kės žiburiams: $200 - Valenti
nas Poškaitis; $140 - Juozas, 
Lydija Lukšos ir šeima, Wa
terloo, ON; $100-Birutė, Jo
nas Lukšiai ir šeima, Tillson
burg, ON, Antanas Bumbulis 
ir dukros - Vida ir Rima su 
šeimomis, Ona ir Leonas Ra
dzevičiai, Oakville, ON, Teklė 
Kareckienė ir sūnūs - Jonas 
ir Stasys, Hamilton, ON, Ele
na Delkuvienė; $80 - Monika 
Jasionytė; $70 - Vilius Stanai
tis; $60 - Vanda Vaitkienė; 
$50 - Jonas, Aldona, Dalia 
Vaškevičiai, Minesing, ON, 
Marija Gečienė, Skrebūnų 
šeima, Sofija ir Juozas Sen
džikai, St. Catharines, ON, 
Danutė Staškevičienė, Ver
dun, QC, Stasys Valickis, Col
lingwood, ON, Hilda Simana
vičienė, Irena ir Algis Žemai
čiai, V.S. Kneitai, Oshawa, 
ON, Adolfas Sekonis, Pajauta 
Kazilienė; $40 - Ona ir Vladas 
Keziai, Ancaster, ON,Vanda 
J asinevičienė; $35 - Viktoras 
ir Rita Navickai, Arnprior, 
ON; $30 - Aldona Valadkie
nė, Elena ir Kazimieras Gu
dinskai, Hamilton, ON, Jonas 
Bukšaitis ir šeima, Eugenijus 
ir Irena J asinskai, Dundas, 
ON, Elena Kišonienė, Stasys, 
Marija ir Dana Jokubaičiai, 
Erna ir Justinas Šimkai, Ma
rija Borusienė ir vaikai - Da
nutė, Algimantas ir Roma su 
šeima, Hamilton, ON, Elena 
Žulienė, Vida ir Vytas Paškai, 
Sofija Skučienė ir sūnus Zig
mantas, Montreal, QC; $25 -
Irena ir Jonas N acevičiai, 
Bronė Žiobienė, Anelė Gu
džiūnienė, Ottawa, ON, Vik
toras Skukauskas ir dukra Da
nutė, Gražina Strimaitienė, 
Ona Taseckienė, Vanda ir Pet
ras Šidlauskai, Hamilton, ON, 
Vincas Paulionis, Irena Turū
tienė, Vytautas Birštonas, Je
ronimas ir Irena Birštonai, 
Stayner , ON, Jonas Karaliū
nas, St. Catharines, ON, Nelė 
ir Jonas Budriai, O.L. Rimkai, 
Ona Dementavičienė ir sūnus 
Charles, Kostas ir Eugenija 
Gapučiai, Bothwell, ON; $20 
- Feliksas Mockus ir vaikai -
Jonas, Vytas ir Lina, Aldona 
ir Mečys Empakeriai, Vilma, 
Kazys ir Paulius Gapučiai, 
Andrius, Kristina, Gintaras ir 
Ričardas Gapučiai, Hudson, 
QC, Jo ana Valiukienė, Stefa 
ir Antanas Petraičiai, Ona ir 
Alfonsas Budininkai, Hamil
ton, ON, Stasys ir Janina Poš
kai, Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, ON, Julius, Pranė 
Barakauskai, Vincas Kolyčius, 
Margarita ir Justinas Zubric
kai, Irena ii:, Anicetas Zalagė
nai, Nijolė Simkienė ir sūnūs, 
Paulina ir Ignas Geniai, Sault 
Ste Marie, ON, Lydija ir Adol
fas Bušmanai, Bradford, ON, 
V. Kryžanauskas ir šeima, 
Collingwood, ON, Ona Naru
ševičienė, Julija ir Romanas 
Vaitkevičiai, Adolfas Kanap
ka, Wasaga Beach, ON, Albi
nas ir Marta Radžiūnai, A.S. 
Urbonavičiai, Hamilton, ON; 
Alfredas Bražys, Gintaras, Li
nas, Gailutė ir jų šeimos, Ed
vardas ir Mėta Kazakevičiai. 
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M Ūs'lf senelių 
maldoj kasdieninėj 

yra žodžiai šventi sudėti 
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 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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

plokštes, atminimo lenteles . 
..&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
..&. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
..&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
+ imigracija į Kanadą 
+ testamentų sudarymas 
•palikimų tvarkymas 
+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 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. gruodžio 6 ir 20 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 

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

PADEDU mokiniams ruošti 
matematikos ir lietuvių kalbos 
namų darbus. Skambinti Lore
tai tel. 416 538-6681; el.paštas: 
loreta@accessv.com. 
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..A.~..A.PIL"Y" JE 
parapijos salėje 

gruodžio 31, sekmadienį, 7 val. vakaro 
* Šilta vakarienė su vynu, gaminama Janinos Gurklienės 
*Nemokamas baras* DJ muzika 

Bilietus po $80 galima užsisakyti iš anksto pas 
R. Celejewską tel. 416-231-8832. Vietos ribotos. 

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija 

Anapilio sodybos įaunimo choro 
"GINTARELIAI", 

vadovaujamo muz. DEIMANTĖS GRIGUTIENĖS, 

NAUJA KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ (CD) 

"~ali.~lnu (JlUIHU" 
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 27 4-5423. 
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams "Paramos" ir Prisikėlimo kredito kooperatyvams, Kanados 
lietuvių fondui, Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūriui, dantų gyd. Gintarei Sungailienei, 

"Punia Construction" (sav. A. Grigutis) 

KLYVLANDO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
kviečia jaunimą, tėvelius ir pagyvenusius i 

gruodžio 31, sekmadienį, 8 v. v. 
Marriott Downtown Key Center, Public Square, Cleveland, OH 

NEMOKAMAS BARAS - PUIKI VAKARIENĖ 
PASILINKSMINIMAS - ŠOKIAI - GERA MUZIKA 

Perkant bilietus prieš lapkričio 27 d. - kaina $100 asmeniui; nuo lapkričio 27 iki gruodžio 
17 - $11 O asmeniui; nuo gruodžio 18 iki gruodžio 31 - $125 

PIRKITE IŠ ANKSTO- UŽSITIKRINKITE VIETĄ IR SUTAUPYKITE! 

Informacija ir registracija: 
Tinklalapyje www.clevelandljs.org - el. paštu clevelandljs@gmail.com 

arba skambinti REGINAI MOTIEJŪNAITEI tel. 216 289-5336 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems savanoriams už brangų 
laiką, kurį skyrėte ruošdami 
prieškalėdinį "Labdaros" ren
ginį, už nepailstamą triūsą ren
ginio metu. Dėkojame visoms 
ponioms už iškeptus skanius 
pyragus, kurie labai papuošė 
šventinį stalą. Tik jūsų visų dė
ka šis renginys buvo sėkmingas 
ir sutelkė papildomų lėšų, ku
rios bus skiriamos organizuo
jant mūsų gyventojų užsiėmi
mus. 

Nuoširdžiausias ačiū už tai! 
"Labdaros" lietuvių 

slaugos namų administracija 

Lietuvių slaugos namai 
"Labdara" leidžia savo leidinį 
Labdaros naujienos. Visi pagei
daujantys gauti šį leidinį pra
šomi paskambinti į Slaugos na
mus tel. 416 232-2112, ir leidi
nys bus išsiųstas. Inf. 

Prisiminusi mirusius -
Petrą Styrą ir Bronių Urbona
vičių, švenčių proga S. Styrienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
rastas žiedas. Skambinti tel. 905 
527-5118. 

Laukia išeivijos 
knygų 

Lietuvos viešųjų bibliotekų 
vedėjos/ai savo vadovauja
moms bibliotekoms labai no
riai priimtų išeivijoje išleistų 
knygų rinkinius lietuvių kalba 
kaip dovaną. Jų skaitytojai 
įvairaus amžiaus ir domisi 
įvairiomis temomis. Norėdami 
pagelbėti, turėtume knygas 
supakuoti, už persiuntimą su
mokėti ir tiksliu bibliotekos ad
resu išsiųsti per kokią vietinę 
agentūrą, kuri siunčia siunti
nius laivu. 

Tačiau kai kurių universi
tetų bibliotekos pageidautų pir
miausia gauti norimą paaukoti 
knygų sąrašą jį pasiunčiant 
elektroniniu paštu, pažymint 
autorių, knygos pavadinimą, 
leidyklą ir išleidimo metus. Jų 
poreikiai daugiau specializuoti, 
o kai kurios bibliotekos jau yra 
gavusios dovanotų, išeivijoje iš
leistų knygų, todėl pirmiausia 
norė!ų padaryti atranką. 

Siuo reikalu platesnės in
formacijos galima gauti krei
piantis jamesandirene.ross@ 
sympatico.ca, arba tel. 416 763-
4780. Irena Ross 

PAIEŠKOJIMAS 
Knygnešysv Juozas Žižys 

(1864-1946), g. Zeimių k., Deltu
vos vlsč., Ukmergės gi.pskr. Turė
jo brolį Ignacijų Zižį (1884-
1960.), ūkininką, valsč. seniūną, 
gyv. Antušavos k., Ukmergės 
apskr., bei 2 brolius kunigus -
Joną ir Simaną. Visi trys jo sūnūs 
baigė aukštąjį mokslą: lituanistas 
Jonas, vet. gyd. Juozas ir nepri
klausomos Lietuvos lakūnas ka
pitonas Vytautas (1911-1963), 11 
Pasaulinio karo metu pasitraukęs 
į Aust:taliją. Ieškomi lakūno Vy
tauto Zižio giminėsvAustralijoje. 
Rašyti:v Genovaitė Zižytė-Bilevi
čienė, Siaurės prosp. 71-21, Kau
nas 49215, Lietuva, Lithuania, 
arba skambinti Zitai Bilevičiūtei 
Kanados Toronte tel. 416 830-
7466. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5 1 61 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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Anapilio žinios 

• Gruodžio 2-3 d. savait
galį visose mūsų trijose švento
vėse adventinį susikaupimą ve
dė kan. Anupras Gauronskas iš 
Karaliaučiaus. 

• Gruodžio 3, sekmadienį, 
Gerojo Ganytojo misijos salėje 
atidaryta Broniaus Pušies šake
lių paroda. Pelnas skiriamas 
Gerojo Ganytojo misijos pasta
tų remontui. 

• Gruodžio 10, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių švento
vėje 11 v.r. Mišių metu giedos 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos choras, o jaunimo choras 
"Gintarėliai" giedos Hamilto
no šventovėje. 

• Anapilio jaunų šeimų sek
cija visus maloniai kviečia da
lyvauti kalėdinėje eglutėje 
gruodžio 17, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių Anapilio salėje. 
Bilietus galima užsisakyti skam
binant vakarais Janinai tel. 905 
848-5236 arba Zitai tel. 905 
608-1153. 

• Delhi KLKM dr-jos sky
rius švęs savo globėjos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventę gruodžio 9, šeš
tadienį. Šv. Kazimiero švento
vėje pamaldų metu giedos ir 
šventinę programą parapijos 
salėje atliks D. Grigutienės va
dovaujamas "Gintarėlių" choras. 

• Naujųjų metų sutikimo 
pokylis prasidės Anapilyje, Lie
tuvos kankinių šventovės salėje, 
gruodžio 31, sekmadienį, 7 v.v. 
Bilietai jau platinami sekma
dieniais parapijos salėje. Bilie
tus taipgi galima užsisakyti tele
fonu pas R. Celejewską 416 
231-8832. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Kūčių plotkelių. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 10: 9.30 v.r. už a.a. Petro
nelę Dubauskienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, gruodžio 10, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. Vy
tautą Senkų; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, gruodžio 9, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už Delhi sky
riaus KLKM dr-jos mirusias na
res ir rėmėjas. 

Anapilio sodybos jaunimo 
chorui "Gintarėliai" $50 auko
jo V. Baliūnienė. 

Šv. Jono lietuvi9 kapinėms 
aukojo: $100 - E. Zulienė, O. 
Žvirblienė (a.a. Stasio Žvirblio 
VII metinių atminimui); $50 -
A.J. Kutkos, K. Ivanauskas (a.a. 
Anelės Ivanauskienės metinių 

proga). 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Numatyta tokia Kalėdų 

ir Naujųjų metų laikotarpio Mi
šių tvarka naudojamose patal
pose: gruodžio 24, sekmadienį, 
3 v.p.p.; gruodžio 25, Kalėdų 
dieną, 3 v.p.p.; gruodžio 31, 
sekmadienį, 3 v.p.p.; 2007 m. 
sausio 1, Dievo Motinos Mer
gelės Marijos šventės dieną, 3 
v.p.p. 

• Gruodžio 10, sekmadie
nį, Mišios už a.a. Antaną Šiau
čiūną. 

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. 

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Gruodžio 3 d per 10.45 
v.r. Mišias giedojo "Volungės" 
choro moterų grupė. Gruodžio 
10 d. bus bendras giedojimas, o 
gruodžio 17 d. giedos "Retkar
tinis" parapijos choras. Gruodžio 
24 d. prieš Bernelių Mišias, ku
rios bus 10 v.v., vyks kalėdinių 
giesmių ir jaunimo Prakartėlės 
pristatymo pusvalandis. Visi, no
rintys prisijungti prie giedojimo 
per Bernelių Mišias ir Kalėdų 
dieną, prašomi į repeticiją gruo
džio 21, ketvirtadienį, 7 v.v. 

• Norint prisiminti Lietu
voje vargstančius bei lankan
čius sriubos virtuves, parapijos 
taryba nusprendė surengti svei
kinimų ir aukų vajų, kuris tęsis 
iki gruodžio 17 d. Sekmadie
niais į šventovę įeinant prašom 
paimti tam tikslui paruoštą la
pelį, kuriame užrašę savo svei
kinimą (su auka ar be jos) kvie
čiami jį prisegti prie Kalėdų eg
lutės, stovinčios šventovės prie
angyje. Sveikinimai kartu su 
aukomis bus pasiųsti Kauno 
"Caritas" ir Vilniaus "Betani
jos" valgyklų lankytojams, kad 
jie per savo Kūčias jaustųsi ne
užmiršti. 

• Gruodžio 10 d., 4 v.p.p. 
parapijos šventovėj vyks jau 21-
asis kalėdinės muzikos koncer
tas, kurį atliks "Volungės" ir 
parapijos jaunimo choro nariai. 

• Prieškalėdinį susikaupi
mą gruodžio 15-17 d.d. ves kan. 
Anupras Gauronskas. Susikaupi
mas prasidės penktadienį, 7 v.v. 
Šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p., o 
sekmadienį įprasta Mišių tvarka. 
Prieš kiekvienas Mišias svečias 
kunigas klausys išpažinčių. 

• Sėkmingai praėjo KLKM 
dr-jos parapijos skyriaus meti
nė šventė/agapė su pietumis. 
Dalyvavo per šimtą žmonių. 
Ročesterietė Birutė Litvinienė 
kalb~jo apie Marijos pasirody
mą Siluvoje, paaiškino, kodėl 
Marijos apsireiškimai Šiluvoje, 
įvykę keletą šimtmečių prieš 
Lurdą ir Fatimą, Europoj nebu
vo žinomi. 

• Lietuvoje mirė a.a. Ste
fanija Juknevičienė, Vytauto 
Adomonio sesuo. 

• Toronto arkivyskupo Aloy
zo kardinolo Ambrozič ganyto
jinis laiškas, kurį į lietuvių kal
bą išvertė ir atspausdino prel. 
J anas Staškevičius, yra padėti 
šventovės prieangyje. Prašom 
pasiimti. 

• Šventovės prieangyje al
fabetine tvarka yra išdėstyti au
kų vokeliai. Juos pasiimant su
taupomos pašto išlaidos. 

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 10: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už 
Brough ir Cerniauskų šeimų 
mirusius; 10.45 v.r. už a.a. kun. 
Liudą Janušką, OFM, - 2 met., 
už a.a. Mariją ir Pijų Krikščiū
nus, už Sodaičių, Sukauskų ir 
Miniotų šeimų mirusius; 12.15 
v.d. už a.a. Leokadiją Nevulienę. 

Atitaisymas. TŽ 48 nr. 
straipsnyje "Kretingos" stovyk
lavietei 50 įsivėlė klaida - iš
spausdinta Broniui Greičiūnui, 
turi būti Jonui Greičiūnui. 

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos -

9.30 val. ryto. 
• Gruodžio 12 d., 11 v.r. 

"Labdaros" slaugos namuose -
pamaldėlės su Sv. Komunija. 
Savanoriai pagalbininkai pra
šomi atvykti 10.30 v.r.; 7.30 v.v 
tradicįnis kalėdinis tarybos po
sėdis Zilinskų namuose, Missis
saugoje. 

• Sekmadienį, gruodžio 17, 
vaikų Kalėdų pamaldos, kurias 
ves Sekmadienio tikybos mo
kyklos mokiniai. Po pamaldų 
įvyks Kalėdų eglutė ir atvyks 
Moterų draugijos iškviestas Ka
lėdų senelis. 

• Kūčių pamaldos su Šv. 
Komunija- gruodžio 24 d., 4.30 
v.p.p. 

• Senųjų metų pamaldos -
sekmadienį, gruodžio 31, 9.30 
v.r. 

Lietuvių Namų žinios 

• Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Namų svetainėje pietavo 115 
svečių. Popietės metu budėjo 
Kultūros komisijos narė G. Bi
jūnienė. 

• Anapilio sodybos jauni
mo choras "Gintarėliai", vad. 
muz. D. Grigutienės, gruodžio 
3 d. pasirodė sekmadienio po
pietėje. Klausytojai šiltai sutiko 
"Kiwanis" festivalio laureatus. 
Kalėdinių giesmių skambesys 
šventiškai nuteikė visus daly
vius. Padėkos žodį tarė LN val
dybos pirm. R. Sonda ir Kultū
ros komisijos pirm. V. Kulnys. 

• Valdybos posėdis - 2007 
m. sausio 17 d., 7 v.v., seklyčio
je, "Labdaros" - sausio 13 d., 7 
v.v., Slaugos namuose. 

Slaugos namų žinios 
• Slaug~s namams aukojo: 

$2000 - W Zukauskas. A.a. S. 
Žvirblio 7 !Iletų mirties prisimi
nimui A. Zvirblis aukojo $100. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
kas. Jos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdara, 1573 Bloor 
St. W, Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Maloniai kviečiame daly

vauti Maironio mokyklos Kalė
dų eglutėje gruodžio 16 d., 10 v.r. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Prašome atvežti vaikus 9 v.r. į 
salę, kad jie turėtų laiko pasi
ruošti programai. Eglutėje bus 
vaikučių pasirodymas, atvyks 
Kalėdų senelis, dalinsimės plot
kelėmis, bus loterija. Jeigu kas 
gali padovanoti laimikių loteri
jai, prašomi paskambinti Daliai 
Ažubalienei, tel. 416 766-7040. 

• Mokykla bus uždaryta 
gruodžio 23, 30 ir sausio 6 die
nomis. Į mokyklą sugrįšime sau
sio 13 d. 

• Linkime visiems džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų! Živilė 

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 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Prelato E. Putrimo rūpesčiu ir Kaišiadorių vyskupo Juo
zapo Matulaičio sutikimu Aušros Vartų parapija gauna kleboną 
3 metams - kunigą Gediminą Mieldažį. Montrealio arkivysku
pas kardinolas J.C. Turcotte ir arkivyskupijos atstovas etninėms 
parapijoms mons. M. Parent priėmė kun. G. Mieldažio paskyri
mą ir pasirūpino reikalingų dokumentų tvarkymu. Aušros Var
tų parapijiečiai nuoširdžiai dėkingi prel. E. Putrimui ir vysk. J. 
Matulaičiui. 

Kalėdaičių (plotkelių) bus galima gauti pas A. Urboną tre
čiadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p. Aušros Vartų parapijos salėje 
ir sekmadieniais po 11 v.r. Mišių. 

Lituanistinė mokykla kviečia visus į tradicinę Kalėdų eglu
tę gruodžio 17 d., po 11 val. Mišių. Vaikai atliks scenos vaizdelį 
Nykštukų karalija. Visus vaikučius aplankys Kalėdų senelis. 
Savo apsilankymu paremsite lietuvišką mokyklą. Auka - $10. 

Naujų metų sutikimas rengiamas Aušros Vartų parapijos 
salėje. Pradžia 7.30 v.v. Stalus galima rezervuoti pas Andrėją, 
514 678-4427. Bus koncertas, šokiai, užkandžiai ir šampanas. D.S. 

PADĖKA 
Montrealio L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos vardu 

dėkoju visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo mūsų kuopos 50-
čio mįnėjimo Montrealyje. Ypatingai dėkoju iš toliau atvyku
siam Saulių sąjungos vadui išeivijoje M. Abariui, programos 
atlikėjams iš Toronto - V. Pečiuliui ir "Sūduvos" ansambliui. 
Jūsų visų dalyvavimas - tai gražus įvertinimas mūsų ilgalaikės 
veiklos! A. Žiūkas, L.K. Mindaugo-Neringos 

šaulių kuopos vadas 

Šv. Kazimiero parapija 
Metinis parapijiečių susirinkimas - sekmadienį, gruodžio 

17 po šv. Mišių. 
"Melodijos" ansamblis gruodžio 3 d. giedojo kelias gies

mes Mišių metu. Parapijos choras kartu su "Melodijos" ansamb
liu stipriai skambėjo. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas 
sveikina naują narę Janet Pakulis. Klebonas ir komitetas labai 
dėkoja aukotojams. Aukojo: $1000 - A. Usas-Skyrie; $500 - Šv. 
Onos draugija; po $250 -A. Gudžiūnas, N. Gudžiūnas-Gray; 
$200 - B. Niedvaras; $175 - R. Harrison; $150 - H.E. Celtorius; 
go $100 - A. Kringelis, M. Machionis, A. Ramanauskas, E. 
Simonėlis, J. Stulginskas, A. Thutkus; $50 - Regina Pocauskas; 
$30- O. Lukauskas. V.L. 

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 

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

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

Kalėdinis TŽ numeris šiais metais išeis gruodžio 12 d. Tai 
bus paskutinis numeris šiais metais. Švenčių laikotarpiu kito 
numerio nebus, o pirmasis Naujųjų metų numeris išeis sausio 
3, trečiadienį. Administracija ir redakcija dirbs iki gruodžio 
20 d., po švenčių - nuo gruodžio 28 d. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumeratos kainos nuo 2007 m. 
sausio l d. yra pakeliamos. Reguliarios prenumeratos - iki 
$60 metams, rėmėjo - $70, garbės - $80, JAV-se $60 JAV dole
riais. Kainas kelti leidėjus verčia krintantis prenumeratorių 
skaičius ir nuolat didėjančios leidybos išlaidos. Taipgi ir JAV 
prenumeratos didino nuostolį dėl JAV dolerio vertės pak
itimo per paskutinius kelerius metus. 

Nors laikraštis nėra leidžiamas komerciniu pagrindu, 
siekiant pelno, ir kainų neketinama kelti iki visiško išlaidų 
apmokėjimo, vis tik turime stengtis nuostolius mažinti. Kai 
kurie panašūs laikraščiai Kanadoje išsilaiko iš prenumeratų, 
bet jų kainos yra dvigubai aukštesnės, negu mūsų, o jų skel
bimai taip pat yra brangesni. Todėl tikimės prenumeratorių 
supratimo, ir dėkojame visiems, kurie kasmet šalia prenu
meratos paskiria auką, ir tiems, kurie nepamiršta TŽ savo 
palikimuose. Tokios visos aukos leidžia savaitraščiui gyvuoti. 

Norintys iš anksto susimokėti prenumeratas šių metų 
kaina yra kviečiami tai padaryti iki gruodžio 31 d. 

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai" 


