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Į KANADOS ĮVYKIAI

Lietuvos respublikos prezidento VALDO ADAMKAUS ir p. ALMOS ADAMKIENĖS sutiktuvės Toronto oro 
uoste 1999 m. spalio 23 d. Viršutinėje nuotraukoje ftjutiu jų kairėje sėdi Kanados ambasadorius Lietuvai 
PETER McKELLAR; dešinėje kun. EDIS PUTRIMAS. Stovi - Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. A. 
EIDINTAS, KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS ir kiti. Apatinėje nuotraukoje Prezidentas ir p. 
ALMA ADAMKIENĖ su juos pasitikusiais Toronto Maironio mokyklos mokiniais Nuoth R. Puterio

Istorinė Prezidento viešnagė
Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS, kaip oficialus valstybės vadovas, 
lankėsi Kanadoje, kur susitiko ne tik su Kanados pareigūnais, bet ir su gausia 
lietuvių visuomene. Didysis susitikimas Įvyko Anapilio salėje Mississaugos mieste.

Dalyvavo apie 2000 tautiečių

Bendruomeninės veiklos vingiai
Tiek visuomenės, tiek žmogaus gyvenime veiks

mas retai rieda vien tik tiesiu ruožu. Dažniausiai, kaip 
muzikoje arba gamtos reiškiniuose, jis banguoja arba 
driekiasi platesniais ar Šiauresniais vingiais. Išgyvenami 
greitesni ir lėtesni, įdomesni ir nuobodesni, linksmesni ir 
liūdnesni tarpsniai.

Kokiame veiklos laikotarpyje šiandien yra Kana
dos lietuvių bendruomenė? Nors istorikai teigia, kad apie 
visuomenių gyvenamus laikotarpius netikslu spręsti jiems 
dar nepasibaigus, galima betgi teigti, jog KLB per pasku
tinį dešimtmetį išgyveno įtemptos veiklos laikotarpį Lie
tuvai kovojant už nepriklausomybę, po to krito į savotišką 
apatiją, “naudingumo” abejones. Dabar atrodo, jog vėl 
kyla veiklos nuotaikos ir ritmas, vėl jaučiamas teigiamas 
poslinkis.

Gvildenti ateities klausimų bei įvertinti KLB ir jos 
valdybos veiklos kasmet renkasi KLB krašto tarybos na
riai. Jie renkami patikrinti valdybos darbą, padėti nusta
tyti gaires ateičiai. Tarybai irgi priklauso apylinkių pirmi
ninkai, kurie patys arba per atstovus daro pranešimus 
apie atliktus lietuvybės išlaikymo darbus, sunkumus ir rū
pesčius. KLB XVII-sios tarybos antroji sesija įvyko Missi- 
ssaugos Anapilyje š.m. spalio mėn. 23 d. Tarybos nariai 
šiemet posėdžiavo daug didesnio įvykio šešėlyje, nes tą 
dieną prasidėjo Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus is
torinis vizitas Kanadoje ir tam skirti renginiai.

Suvažiavimas buvo sąmoningai sušauktas tuo lai
ku, norint sudaryti galimybę kitų vietovių veikėjams būti 
Toronte šia išskirtina proga. Suvažiavimas irgi skyrėsi 
nuo kitų ne tik savo suglausta darbotvarke, bet ir dides
niu skaičiumi dalyvių iš tolimesnių vietovių. Jis pasižymė
jo ir tam tikru jaunatviškumu. Gal visiems besiruošiant 
prezidento atvykimui vyravo pakilesnė nuotaika negu vi
sada, pasitempimas, laukimas kažko svarbaus. Posėdžiuo
se reiškėsi patyrę, anaiptol ne senoviškai nusiteikę, išra
dingi veikėjai. Parodytos naujos mokymosi priemonės 
vaikams, naujoviški būdai palaikyti tarpusavio ryšius ir 
dalintis informacija, išryškintos lietuviškam jaunimui 
svarbios susibūrimo galimybės. Konkrečiai ieškant galimų 
veiklos puoselėjimo būdų mažesniuose telkiniuose, kiek
vienai vietovei paskirtas KLB valdybos narys/ė glaudes
niems ryšiams palaikyti.

Bene visų metinių suvažiavimų aksioma yra veik
los gairių nustatymas. Tačiau nebūtina kaskart ją kartoti, 
jeigu organizacijos veikla yra akivaizdi. Didžiųjų renginių, 
vajų ir svečių priėmimo paruošiamieji darbai kalba už 
save, o jų atlikėjams linkėtina ištvermės. RSJ

Savaitė Lietuvoje

Ontario
Ontario parlamento sesija 

buvo pradėta spalio 21 tradicine 
karalienės atstovės Hilary Wes
ton kalba, kurioje valdanti kon
servatorių partija išdėstė bend
rais bruožais savo sekančių me
tų planą. Pagrinde buvo tęsinys 
premjero M. Harris jau seniai 
pradėtos “sveiko proto revoliu
cijos” (“Common Sense Revo
lution”) programos: mažinimas 
mokesčių, gaudymas sukčiauto
jų provincijos programų pini
gais (šį sykį paminėti negrąži
nantieji studentų paskolų). Pen
kiolikos puslapių kalboje buvo 
taip pat pažadėta provincijos 
parama Toronto miesto pastan
goms kandidatuoti į 2008 metų 
olimpiados rengėjus, pradėti in
tensyvesnę kūno organų dova
nojimo programą (norima pa
dvigubinti dovanojamų organų 
skaičių per sekančius 5 metus), 
įvesti bendrą asmeninę kortelę 
(“smart card”), kurią būtų sun
ku duplikuoti ir kuri tarnautų 
kaip sveikatos žinių kortelė, vai
ravimo leidimas ir gimimo met
rikai. Taip pat pažadėta netru
kus egzaminuoti mokytojus ir 
įvesti metų baigimo egzaminus 
kiekvienai gimnazijos klasei. 
$3.8 bilijono pažadėta sveikatos 
apsaugai; “rimta peržiūra” (ta
čiau neduota konkrečių planų) 
benzino kainų tvarkyme; valka
tų, agresyvių elgetų bei siūlan
čių automobilių langus plauti 
jaunuolių (“sqeegee kids”) pa
šalinimas iš viešų vietų. Opozi
cija ir šioje kalboje nerado už
tektinai paminėtų oro taršos, 
vaikų neturto, benamių problemų.

Naujiesiems demokratams 
(NDP) Ontario parlamente pri
pažintas oficialus partijos statu
sas. Ankstyvesnis reikalavimas 
buvo, kad partija, negavusi 12

pažadai
vietų parlamente per rinkimus 
praranda oficialų partijos pripa
žinimą. Bet, kadangi parlamen
tas buvo neseniai sumažintas 
nuo 130 iki 103 vietų, visų trijų 
partijų atstovai susitarė, kad 8 
vietų užtenka būti oficialiai pri
pažinta partija. NDP per birže
lio 3 rinkimus įstengė laimėti 9 
vietas. Oficialus pripažinimas 
leis NDP gauti $2 milijonų tyri
mų (“research”) biudžetą (paly
ginimui, valdančiųjų konserva
torių tyrimų biudžetas yra $3.7 
milijono, oficialios opozicijos-li- 
beralų - $3.6 milijono), didesnę 
algą bei limuziną su vairuotoju 
partijos vadovui ir apie 30 tar
nautojų partijos būstinėje.

Robin McElary-Downer, 39 
metų amžiaus Ontario provinci
nės policijos (OPP) inspektorė, 
buvo Tarptautinės moterų poli
cininkių sąjungos išrinkta iš 40 
pasiūlytų kandidačių 1999 metų 
iškiliausia policininke. Ši sąjun
ga, įsteigta 1915 metais turi na
rių 36 valstybėse. Jau penkerių 
metų Robin sakydavo savo tė
vui, irgi OPP nariui, kad bus 
policininke, nors tuo metu OPP 
moterų nesamdydavo. Dabar gi 
jau ištarnavusi OPP 18 metų 
įvairiose pareigose Port Credit, 
Pembroke, Wasaga Beach, To
ronto, ji yra vedėja OPP indėnų 
sekcijos ir administruoja polici
jos dalinius 33-jose indėnų 
bendruomenėse.

Federacinis sveikatos mi- 
nisteris A. Rock neseniai savo 
kalboje Toronto universitete iš
dėstė valdžios planus įsteigti 
Kanadoje naują sveikatos tyri
mų agentūrą. Toks tarptautinio 
masto institutas būtų autorite
tinga įstaiga apspręsti tam tik
ros srities sveikatos apsaugos

(Nukelta i 6-tą psl.)

Kai tik buvo gauta pirmoji 
žinia, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus oficialiu dar
bo vizitu š.m. spalio 23-27 d.d. 
lankysis Kanadoje ir ta proga 
norės susitikti su Toronto bei 
kitų apylinkių lietuviais, KLB 
krašto valdyba ėmė sparčiai 
ruoštis tam istoriniam susitiki
mui. Buvo sudarytas specialus 
Prezidento ir jo žmonos Almos 
Adamkienės priėmimo komite
tas, vadovaujamas Rūtos Žilins
kienės ir kun. Edžio Putrimo. 
Visokeriopai talkinant ambasa
doriui dr. Alf. Eidintui ir konsu
lui H. Lapui, komitetas sudarė 
susitikimo su Prezidentu pro
gramą, atliko labai daug įvairių 
parengiamųjų darbų.

Toronto orauostyje
Čia gerbiamuosius svečius 

bei jų palydovus spalio 23, šeš
tadienį, pasitiko Lietuvos amba
sadorius Kanadai dr. A. Eidin
tas, gen. garbės konsulas H. La
pas, KLB krašto valdybos pirm. 
A. Vaičiūnas, kiti pareigūnai, iš
kilmių rengėjai bei Toronto 
Maironio mokyklos vyresniųjų 
skyrių mokiniai, padainavę tre
jetą dainelių, p. Almai Adam
kienei įteikę gėlių, sveikinę mo
sikuodami trispalvėm ir Kana
dos vėliavėlėm. Sveikinimo žodį 
tarė Maironio mokyklos vedėja 
Aldona Aušrotaitė-Šimonėlie- 
nė, Prezidentui įteikė mokyklos 
metraštį ir marškinėlius, palin
kėjo, kad “mūsų jaunimo lietu
viškos dainos panaikintų Jūsų 
ilgos kelionės nuovargį”.

Pokylis Lietuvių Namuose .
Naujai ir puošniai atnaujin

tose salėse to šeštadienio vaka
rą vyko neeilinis sujudimas. Po 
kokteilių (ir be jų) 7 vai. į Min
daugo menę susirinko apie 430 
tautiečių, sumokėję po $100 už 
lėkštę, kad gautu pelnu parem

tų Almos fondą, jau garsėjantį 
intensyvia labdara didžiausią 
dėmesį kreipiant į Lietuvos kai
mo mokyklas. Renkantis sve
čiams, muz. Ilona Beresnevičienė 
skambino pianiniu, kas kėlė iš
kilmingumo nuotaiką. Preziden
tą, p. Almą ir jų palydą prie sa
lės durų pasitiko ir pasveikino 
šio renginio k-to pirm. Aušra 
Karkienė ir Lietuvių Namų val
dybos pirm. E. Steponas su tra
diciniais duona, vynu ir druska. 
Pokyliui vadovavęs Vincas Pie- 
čaitis pakvietė ev. kun. Algi
mantą Žilinską sukalbėti maldą 
prieš vakarienę. KLB krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas, 
sveikindamas Prezidentą, pa
kvietė visus išgerti taurę šampa
no. Sveikinimo žodį tarė Lietu
vių Namų valdybos pirm. E. 
Steponas. Piniginę dovaną p. 
Almai, jos vardo fondui įteikė 
A. Karkienė. Meninę programą 
atliko “Volungės” choro daini
ninkės, vad. muz. D. Viskontie- 
nės. Akompanuojant muz. J. 
Govėdui, jos padainavo keletą 
lietuviškų sutartinių bei estradi
nių dainelių. Prezidentas Val
das Adamkus trumpame savo 
žodyje dėkojo už sudarytą pro
gą nuotaikingoje aplinkoje pa
buvoti su savo tautiečiais. Kai 
kurie jų džiaugėsi galėję po 
daugelio metų su Prezidentu 
susitikti ir asmeniškai pasisvei
kinti.

Anapilio sodyboje
Didžiulė autoaikštė sekma

dienį, spalio 24, buvo pripildyta 
automobilių. Prie pagrindinio 
pastato plevėsavo Lietuvos vė
liavos. Sauliai, skautai, tauti
niais drabužiais pasipuošęs jau
nimas, tvarkdariai bei kiti parei
gūnai skubėdami vis dirstelėda
vo į laikrodžius, nes žinojo, kad 
visa šios dienos programa bus 
vykdoma kone minučių tikslumu.

Prezidentas Valdas Adam
kus ir Ponia su palyda čia turėjo 
atvykti po pamaldų Prisikėlimo 
parapijos ir ev. liuteronų Išga
nytojo parapijos šventovėse. 
Viskas vyko sklandžiai ir laiku. 
Prezidentas atvyko į čia pat 
esančias ŠV. Jono lietuvių kapi
nes, padėjo vainiką prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir pasakė trumpą kalbą. 
Iškilmei vadovavo Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos pirm. V. 
Pečiulis.

Po užkandžių Prezidentas 
su palydovais aplankė “Tėviškės 
žiburius”, KLB muziejų-archy- 
vą, susitiko su jaunimu. Aikštėje 
gintariečiai pašoko keletą šo
kių, vėliau salėje sudarė garbės 
vartus, pro kuriuos atėjo Prezi
dentas ir gausi palyda.

Kiekvienas didžiosios Ana
pilio salės kampelis, įskaitant ir 
balkonus, buvo užimtas. Iškil
mingumą ryškino ilga trispalvė, 
nudriekta per visą scenos ram
pą, bei kita nekasdienė puošmena.

Gausūs tautiečiai iš Toron
to, Hamiltono, Londono, Mont- 
realio ir kitų vietovių Preziden
tą sutiko nuoširdžiais plojimais 
ir skandavimu “Lietuva, Lietu
va”. Svečiams užėmus scenoje 
skirtas vietas, iškilmingas susi
rinkimas, kuriam vadovavo Ind
rė Čuplinskaitė, pradėtas Kana
dos himnu. Po to jautriai nu
skambėjo “Parveski, Viešpatie” 
(žodž. P. Jurkaus, muz. Stro- 
lios), priedainį giedant visiems. 
Tuo pačiu būdu sudainuotos 
dainos - “Žemė Lietuvos” (žodž. 
S. Gedos, muz. K. Vasiliausko) 
ir “Brangiausios spalvos” (žodž. 
ir muz. K. Vasiliausko) - tarsi 
visus sujungė šiai ypatingai iš
kilmei. Invokaciją sukalbėjo vy
riausias “TŽ” redaktorius prel. 
dr. Pranas Gaida. Prezidentą

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Kanadoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus spalio 23 -26 d.d. 
lankėsi Kanadoje. Toronte jis da
lyvavo Kanados lietuvių bend
ruomenės surengtuose priėmi
muose, susitiko su vietinių insti
tucijų vadovais ir jaunimo at
stovais.

Kanados sostinėje Otavoje 
jį priėmė ministeris pirmininkas 
Jean Chretien, užsienio reikalų 
ministeris Lloyd Axworthy, gy
nybos ministeris Art Eggleton, 
naujai paskirta Kanados gene- 
ralgubernatorė Adrienne Clark
son ir parlamento rūmų vado
vai. Dėl Lietuvoje įsisiūbavusios 
vyriausybės krizės, kilusios dėl 
numatyto sutarties pasirašymo 
su JAV “Williams” bendrove, 
prezidentas sutrumpino savo vi
zitą, nespėjęs susitikti su Otavos 
ir Montrealio lietuviais ir išvyko 
atgal į Vilnių spalio 26 d.

Atsistatydino ministeris 
pirmininkas

Spalio 27 d. grįžęs į Lietuvą 
po sutrumpinto darbo vizito 
Kanadoje, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus priėmė minis- 
terio pirmininko Rolando Pak- 
so, nepritarusio sutarties su 
JAV bendrove “Williams” pasi
rašymui, atsistatydinimo pareiš
kimą. Prieš savaitę iš vyriau
sybės pasitraukė finansų minis
teris Jonas Lionginas ir ūkio 
ministeris Eugenijus Maldeikis. 
Laikinai R. Fakso pareigas 
perėmė socialinės apsaugos ir 
darbo ministerė Irena Degutie
nė. Spalio 29 d. “Lietuvos rytas” 
pranešė, jog Tėvynės sąjungos 
frakcija prezidentui pasiūlė dvi 
kandidatūras į ministerio pirmi
ninko postą - I. Degutienės ir 
seimo pirmojo vicepirmininko 
Andriaus Kubiliaus.

Tarėsi prezidentų patarėjai
ELTA praneša, kad Varšu

voje spalio 18-19 d.d. vyko Lie
tuvos ir Lenkijos prezidentų pa
tarėjų komiteto susitikimas, ku
riame buvo aptariamas dvišalis 
bendradarbiavimas politikos, 
ekonomikos, kultūros, tautinių 
mažumų klausimais. Lietuvos 
pareigūnų delegacijai vadovavo 
prezidento patarėjo pavaduoto
jas Egidijus Meilūnas. Vyko su
sitikimai su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kwasniewskiu, už
sienio reikalų ministeriu Bro- 
nislavu Geremeku bei kitais 
Lenkijos pareigūnais.
Laisvės sąjungos reikalavimai

Spalio 18 d. prie Seimo ir 
Vyriausybės rūmų įvyko Lietu
vos laisvės sąjungos suorgani
zuota protesto demonstracija, 
kurioje dalyvavo pora šimtų 
žmonių iš Kauno, Tauragės, 
Ukmergės, Utenos, Mažeikių, 
Jonavos ir kitų vietovių. Kaip 
praneša ELTA, jie reikalavo su
sitikti su Lietuvos prezidentu, 
seimo pirmininku ir ministeriu 
pirmininku. Jų pateiktos rezo
liucijos pagrindiniai reikalavi
mai buvo leisti turgaus prekiau
tojams toliau prekiauti mėsa bei 
jos produktais ankstesne tvarka, 
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Bendruomeninės veiklos vingiai

Paskirti KLB valdybos nariai ryšiams su mažesniais telkiniais palaikyti
Istorinė Prezidento viešnagė

Kiekvienas didžiosios Anapilio salės kampelis buvo užimtas 
Lietuvos prezidentas - į Maskvą

Lietuva sugebėjo išlaikyti gerus kaimynystės santykius su Rusija
Džiugus karių žygis į sostinę

Mieste pasirodę pirmieji kariuomenės žvalgai buvo apkaišioti gėlėmis
Perlaidotas Lietuvos žymūnas

Planuojama išleisti monografiją apie Stasį Šilingą 
Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas 

Tobulumo siekiantys vienutėse užsidarydavo 40 parų 
Darbais vainikuotas mažlietuvis

Sukaktuvininkas Vilius Pėteraitis ryžosi žadinti ateities viltį

be kasos aparatų; skubiai nu
traukti derybas su amerikiečių 
firma dėl “Mažeikių naftos”; 
spręsti Ignalinos atominės jė
gainės likimą tik referendume. 
Sąjungos vadovo Vytauto Šus
tausko teigimu, dabartinė vy
riausybė neatstovauja teisė
tiems paprastų žmonių intere
sams. Demonstracijoje labiau
siai buvo piktinamasi, kad vy
riausybė numato naikinti paten
tus prekiauti mėsa, įvesti kasos 
aparatus.

Lankėsi Kinijos prokurorai
Rugsėjo 16-21 d.d. Lietuvo

je lankėsi Kinijos aukščiausio
sios liaudies prokuratūros šešių 
narių delegacija. Jų vizito metu 
Vilniuje buvo pasirašyta Kinijos 
ir Lietuvos prokuratūrų bendra
darbiavimo sutartis. Svečiai lan
kėsi Klaipėdoje, Palangoje, Ni
doje, Kaune ir Šiauliuose, kur 
susitiko su teisėtvarkos pareigū
nais. Tai buvo atsakomasis vizi
tas, Lietuvos prokurorų delega
cijai aplankius Kiniją 1998 m.

Rems vietinę plėtrą
Europos komisijos generali

nio direktorato vadovas Jean 
Tresture susitiko su Klaipėdos 
apskrities miestų bei rajonų me
rais spalio 7 d., aptarė pagrindi
nes darbų kryptis ruošiantis 
“PHARE 2000” programos fi
nansavimui. Pagal tą programą, 
nuo 2001 m. trys Lietuvos sritys 
(Marijampolės, Utenos ir Klai- 
pėdos-Tauragės) galės gauti po 
5-6 milijonus ekiu. Kaip rašo 
ELTA, visi trys galės gauti šias 
investicijas, tačiau bus atsižvel
giama į jų pasirengimą, pagal 
kurį duodama pirmenybė. Pa
tarta artimiausiu laiku invento
rizuoti problemas ir sudaryti sa
vivaldybių tikslų planą.

Ryšiai su Salvadoru
Spalio 18 d. Lietuva užmez

gė diplomatinius santykius su 
Salvadoro respublika, Centrinės 
Amerikos valstybe, rašo ELTA. 
Karakase, Venezueloje, Lietu
vos ambasadorius Pietų Ameri
koje Vytautąs Dambrava pasi
rašė patvirtinantį dokumentą su 
Salvadoro ambasadore Vene
zueloje Margarita Escobar. Lie
tuva tikisi tuo užsitikrinti dar 
vienos valstybės paramą mėgin
dama tapti Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos nenuolatine 
nare. Rinkimai 2004-2005 m. 
kadencijai vyks 2003 metais.

Konferencija dėl pakto
Rugsėjo 28 d. Vilniuje vyko 

tarptautinė konferencija “Mo
lotovo-Ribentropo paktas. Bal
tijos valstybių dabartis ir atei
tis”. Joje dalyvavo žymūs politi
kai, istorikai, politologai iš 
Prancūzijos, Islandijos, Norve
gijos, Rumunijos, Baltijos kraš
tų ir kitų valstybių. Iš šešių de
šimtmečių perspektyvos buvo 
vertinamos pakto ir jo slaptųjų 
protokolų pasekmės Europos 
valstybėms ir tautoms. Taip pat 
buvo kalbėta apie Baltijos vals
tybių ateitį ir vaidmenį naujojo 
šimtmečio Europoje. RSJ
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Tautos šventės ir išeivija
Atsiliepiant į paskatinimą minėti Tautos šventę rugsėjo 8 dieną

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Lietuvos prezidentas - j Maskvą
Jo kelionė numatoma rudenį. Lenkų abejonės dėl pilietybės. Lenkiškų 

nesąmonių rinkinys

■JUOZAS VITĖNAS

Visos valstybės turi savo 
valstybines ar tautines šventes, 
kuriomis paminimi svarbūs jų 
istoriniai įvykiai. Lietuva, 1918 
m. atsikūrusi, taip pat turėjo to
kias šventes, kurių svarbiausios 
buvo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventė vasario 
16 dieną ir Steigiamojo seimo 
sukaktis gegužės 15 d. Steigia
masis seimas buvo išrinktas 
1920 m. balandžio 14-15 dieno
mis visuotiniu Lietuvos žmonių 
balsavimu ir pirmo posėdžio su
sirinko gegužės 15 d. kuriame 
vienbalsiai patvirtino Lietuvos 
tarybos vasario 16 d. paskelbtą 
Lietuvos valstybės atstatymą, o 
toliau posėdžiaudamas nustatė 
Lietuvos valstybės pagrindus.

Po 1926 m. perversmo tau
tininkams įsigalėjus valdžioje, 
uždarius politines partijas, iš
skyrus tautininkų, ir prezidentą 
pradėjus vadinti Tautos vadu, 
tautininkams pasidarė nebepa
togu kalbėti apie demokratiją ir 
tuo būdu minėti gegužės 15 d. 
kaip Steigiamojo seimo dieną. 
Todėl ji buvo panaikinta ir jos 
vietoje įvesta nauja šventė, pa
vadinta Tautos švente. Data bu
vo parinkta rugsėjo 8-ji, tai yra 
diena, kai Vytautas Didysis 
1430 metais turėjo būti vaini
kuotas karaliumi. Tačiau, kaip 
žinome, tai nepavyko, nes len
kai sutrukdė karaliaus vainiko 
atgabenimą.

Tai trumpa Tautos šventės 
atsiradimo istorija, kurios dau
gelis jaunų žmonių nežino, o iš 
vyresnių kai kas gal ir nenori ži
noti. Tačiau dar yra žmonių, ku
rie tą tautininkų įvestą šventę 
siūlo prisiminti ir tęsti jos minė
jimą. Bet ar verta ir ar reikia?

Čia pirmiausia reikia pažy
mėti, kad Tautos šventė rugsėjo 
8 d. dabar Lietuvoje neminima 
ir nešvenčiamą. Ten greta Va
sario 16-sios yra įvestos dvi 
svarbios šventės: Lietuvos vals
tybės atstatymo sukaktis kovo 
11 dieną ir Mindaugo vainikavi
mo karaliumi diena - liepos 6- 
ji, vadinama Valstybės diena. 
Todėl rugsėjo 8-sios išeivijoj 
minėjimas nesiderina su Lietu
voje priimtomis šventėmis. 

PADĖKA
Tiktai valandėlė gyvenimas mano, 
Prabėgs tartum sapnas ir metų Šimtai, 
Ir tuos kur gyvena, ir tuos kur gyvenę 
Vienodai priglaus amžinybės krantai.

(M. Katiliūtė)
Tiesiog kaip nesulaikomos smiltys pro pirštus, a.a. 

Vytauto Skrinsko dienos šioj žemėj, nubyrėjo, ir liko tik 
prisiminimai: jo nepalaužiama valia, meilė saviškiams ir 
šventa, ištikima pareiga Dievui, tėvynei ir artimui. Gyve
no ne sau. Gal ir todėl jam užbaigus paskirtą laiką tarp 
mūsų, tiek daug ir taip nepaprastai nuoširdžiai, jo arti
mųjų, draugų, pažįstamų jį palydėjo j Šv. Jono lietuvių 
kapines.

Nerandam žodžių, kurie atitinkamai galėtų iš
reikšti mūsų nuoširdžią padėką už kiekvieną sukalbėtą 
maldą, sugiedotas giesmes, raminančius žodžius, dosnias 
aukas jo vardu, prisiminimus, užuojautas, jo dienų pager
bimą šioj “ašarų pakalnėj”, kaip jis dažnai sakydavo.

Tegul jo nežymios, paliktos pėdos nebūna nu
plautos laiko bangų mūsų širdyse, bet teikia mums vi
siems jėgų toliau savo skirtą laiką praleisti meilėje ir 
Dievo apvaizdoje.

Liekam dėkingi visiems, kurie nepaliko mūsų 
vienų liūdesio valandoje -

ŠEIMA

Toks nesutarimas tarsi rodo, 
kad tauta krašte ir jos išeivija 
eina savo keliais. O tai nėra 
naudinga nė vienai pusei.

Taip pat negalima sakyti, 
kad Vytauto D. nepasisekusio 
vainikavimo sukaktis yra pati 
tinkamiausia diena tautos šven
tei. Paprastai šventėmis minimi 
džiugūs įvykiai, kaip pvz. Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo sukaktis. Vytauto D. vaini
kavimo nepasisekimas yra sle
giantis įvykis, o jei yra šio įvykio 
kaltininkų, kaip Vytauto D. vai
nikavimo atveju, tai tokio įvykio 
minėjimas tiktai kenkia santy
kiams su kita šalimi.

Rugsėjo 8 dieną vadinti 
Tautos švente taip pat nėra tin
kama. Juk vasario 16 ar gegužės 
15 buvo tautos švenčiamos, taigi 
buvo tautos šventės, bet jos bu
vo vadinamos pagal įvykius, ku
rie jomis buvo minimi, t.y., ne
priklausomybės paskelbimas ar 
Steigiamojo seimo susirinki
mas. Todėl ir rugsėjo 8-ji turėtų 
būti vadinama ne tautos švente, 
bet Vytauto D. nepasisekusio 
vainikavimo švente. Tai būtų 
keistas šventės pavadinimas, bet 
iš tikrųjų taip yra.

Pagaliau tautininkų val
džios įvesta rugsėjo 8-tosios 
Tautos šventė neišvengiamai 
primena ir jų valdymo metus, 
kurių patys tautininkai nevadi
na demokratija, o naudoja to
kius pavadinimus, kaip autorite
tinis, prezidentinis valdymas, ta
čiau kitiems tai buvo diktatūros, 
vadizmo metai, kada buvo už
draustos politinės partijos, iš
skyrus tautininkų partiją, suvar
žyta organizacijų, išskyrus tauti
ninkų, veikla, veikė koncentra
cijos stovyklos, sušaudyta Suval
kijos ūkininkų grupė. Visa tai 
nemalonūs dalykai, kurių geriau 
neprisiminti kasmet minint 
Tautos šventę.

Naujai atsikūrusios Lietu
vos žmonės visa tai žino, ir to
dėl rugsėjo 8 d. Tautos šventės 
nebemini. Reikėtų ir išeivijai 
jais pasekti ir įsijungti į dabar 
Lietuvoj minimas šventes, tuo 
sustiprinant vienybę su tauta 
krašte.

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š.m. rugsėjo 22 d. laidoje 
rašo: “Paskui Lietuvos min. pir
mininką Rolandą Paksą, kuris 
š.m. birželyje lankėsi Maskvoje 
ir pasirašė keletą tarpvalstybi
nių sutarčių, j Rusijos sostinę, 
Rusijos prezidento Boriso Jelci
no kviečiamas, ruošiasi vykti 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Spėjama, kad jo vizi
tas įvyks š.m. gruodžio pradžio
je. Jo darbotvarkėje bus naujų 
abipusių ekonomikos, socialinių 
ir kultūros sutarčių pasirašy
mas. Tuo būdu Lietuva yra vie
nintelė Baltijos kraštų respubli
ka, kuri sugebėjo išlaikyti nor
malius geros kaimynystės su 
Rusija santykius, baigti visą eilę 
svarbių tarpvalstybinių sutarčių 
ir paruošti abiejų kraštų vadovų 
susitikimus.

Prieš dvejus metus Maskvo
je su oficialiu vizitu viešėjo tuo
metinis Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, o dabar 
atėjo eilė Valdui Adamkui. Nė 
vienas Latvijos ir Estijos prezi
dentas tokiais aukštesnio lygio 
ryšiais pasigirti negali. Tačiau 
jie nepraranda vilties, kad anks
čiau ar vėliau paseks Adamkaus 
pavyzdžiu. Jeigu aš gaučiau tokį 
pakvietimą, tai man būtų labai 
malonu susitikti su Rusijos pre
zidentu - į ‘Izvestijų’ klausimą 
atsakė Latvijos prezidentė Vai
rą Vike-Freiberg”.

Abejonės dėl pilietybės
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. spalio 8 - 11 d. 
laidoje išspausdino pokalbį su 
Lietuvos lenkų sąjungos pirmi
ninku R. Maciejkianiec’u, kuris, 
tarp kitko, pasakė: “Lenkai dar 
vis galutinai nesupranta kas jie 
čia, Lietuvoje, yra. Nėra atitin
kamų pareiškimų nei iš lenkų, 
nei iš lietuvių pusės. Mano tėvai 
prieš karą turėjo Lenkijos res
publikos pilietybę ir jos neatsi
sakė. Pagal Lenkijos įstatymus 
vienintelis būdas tos pilietybės 
netekti - yra jos atsisakyti. So
vietų Lietuvos laikais mums bu
vo primesta Sov. Sąjungos pilie
tybė. Po to, jau laisvoje Lietuvo
je, irgi mūsų dėl to neatsiklausė 
ir buvo mums liepta priimti Lie
tuvos pilietybę. Ar tai reiškia, 
kad mes jau neesame Lenkijos 
piliečiai? Šiuo klausimu niekas 
su mumis nenori kalbėti”.

Keista, kad buvęs Lietuvos 
AT ir vėliau jau nepriklauso
mos Lietuvos seimo narys dar 
vis nėra tikras, kokios valstybės 
jis yra pilietis.

Nekask kitam duobės
Rusų kalba leidžiamas Niu

jorko dienraštis “Novoje Rus- 
koje Slovo” š.m. spalio 1 d. lai
doje rašo, kad artėjant rinki
mams į Lietuvos seimą prasidė
jo partijų vidaus intrigos, ban
dymai kompromituoti oponen
tus ir kitokie politinių kovų 
reiškiniai. Laikraštis rašo: ‘“Pir
moji kregždė’ buvo skandalas, 
liečiantis seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį, gavusį žemės 
sklypą prestižiniame Vilniaus 
rajone. Pagal įstatymą tokie 
sklypai priskiriami Nepriklauso
mybės akto signatarams, bet 
tikrumoje juos mažai kas gauna. 
Šio skandalo pradininku tapo 

Lietuvos respublikos prezidento VALDO ADAMKAUS ir p. ALMOS 
ADAMKIENĖS sutikimas Toronto oro uoste 1999 m. spalio 23 d. Su
trispalve stovi Toronto Maironio mokyklos mokinys Lukas Byra. Už jų 
daugiau mokyklos dalyvių Nuotr. R. Puterio

buvęs užsienio reikalų ministe- 
ris Lietuvos demokratinės dar
bo partijos (LDDP) vicepirmi
ninkas ir seimo narys Povilas 
Gilys. Tačiau pasirodė lazda tu
ri du galus: paaiškėjo, kad pats 
Gilys dar būdamas užsienio rei
kalų ministeriu už ‘labai juokin
gą kainą’ įsigijo namo statybai 
sklypą ne mažiau prestižiniame 
Lietuvos sostinės rajone. Už šį 
sklypą, kuris pagal valdžios įver
tinimą kainuoja 4,000 JAV do
lerių, Gilys sumokėjo 125 dol. 
Reikalas baigėsi tuo, kad Gilys, 
nenorėdamas pakenkti prieš 
rinkimus LDDP įvaizdžiui, atsi
sakė savo partinės pareigybės”.

Absurdiškas straipsnis
Lenkijos žurnale “Nasze Kra- 

jobrazy” (“Mūsų kraštovaizdžiai”) 
š.m. spalio 9 d. laidoje buvo iš
spausdintas toks straipsnis: “Ne
paisant vietinės ir visos Lenki
jos religinės bendrijos protestų 
Seinuose pradėti darbai, susiję 
su lietuvių vyskupo Antano Ba
ranausko paminklo statyba.

Vietos sutvarkymas ir nu
matomi pagrindiniai įrengimai 
pareikalaus milžiniškų išlaidų. 
Pinigus šiam tikslui (apie 
600,000 zlotų) pažadėjo Lenki
jos respublikos seimo vicemar- 
šalas Jan Krol. Miesto valdžia 
žada kreiptis į prezidentą Kwas- 
niewskj dėl papildomų lėšų.

Lietuviui vykupui paminklo 
Seinuose statyba, atsargiai kal
bant, stebina ir kelia mišrius 
jausmus dėl praeities ryšio su 
šia diena. Vis dar yra gyvas 
1942 m. pavasario atminimas, 
kai vokietis okupantas su tyliu 
vysk. Mečislovo Reinio leidimu 
likvidavo Vilniuje ir Vilnijoje 
lenkų bažnytinę organizaciją, 
sodindamas lenkų kunigus, vie
nuoles ir vienuolius į Lukiškių 
kalėjimą.

Baisios nelaimės ištiko len
kų dvasiškiją 1942 metais. Daug 
kunigų lietuviai sušaudė netoli 
Vilniaus, Paneriuose, kiti buvo 
nusiųsti į darbo stovyklas. Lie
tuviai nepasigailėjo nė paskuti
nio Vilniaus metropolijos arki
vyskupo Romualdo Jalbžykovs- 
kio, kuris buvo izoliuotas ir ap
gyvendintas marijonų vienuoly
ne Marijampolėje.

Visiems yra žinoma dabarti-

Istorinė Prezidento viešnagė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pasveikino KLB krašto valdy
bos pirm. Algirdas Vaičiūnas, 
Mississaugos miesto burmistre 
Hazel McCallion ir Kanados 
ambasadorius Lietuvai Peter 
McKellar. Taip pat buvo prista
tyti svečiai iš Lietuvos.

Meninė dalis
Dainų pynę atliko jungtinis 

choras, diriguojant muz. Daliai 
Viskontienei, akompanuojant 
muz. J. Govėdui. Chorą sudarė 
“Angeliukai”, vad. N. Benotie- 
nės, “Aras”, vad. L. Turūtaitės, 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos choras, vad. D. Deksnytės, 
Lietuvos kankinių parapijos 
choras, vad. J. Govėdo, liutero
nų Išganytojo parapijos choras, 
vad. P. Šturmo, Londono “Pa

ne lenkų katalikų padėtis Vil
niuje ir Vilnijoje, kur jie yra sa
votiškai psichiškai terorizuoja
mi. Tik vienoje Šv. Dvasios 
(Domininkonų) šventovėje li
turgija ir patarnavimai atlieka
mi lenkų kalba.

Lenkus persekioja lietuvos 
kunigija, jie negauna dvasinės 
globos tik todėl, kad kalba len
kiškai ir nemato jokio reikalo 
kalbėtis su Dievu jiems svetima 
kalba. Pats tarnavimo Dievui 
lenkų kalba faktas yra lietuvių 
nacionalistų laikomas įžeidimu 
ir lenkiško imperializmo įrody
mu. Mus jaudina Lietuvoje len
kybės naikinimas visose gyveni
mo srityse.

Pagaliau rugpjūčio mėn. 
lenkų veikėjų teismas Vilniuje 
turėjo tikslą pažeminti, pagąs
dinti, sumenkinti lenkų visuo
menę ir siekti jos nutautinimo. 
Reikia pagalvoti, kad visa tai 
vyksta tuo metu, kai Seinai ban- 
krotuoja, ir jų skolų mokėjimai 
žymiai viršija pajamas. Žodžiu - 
kasa yra tuščia. Sankirtis su lo
gika atkreipia dėmesį į tai, kad 
nėra argumentų, pateisinančių 
(finansine ir dalykiška prasme) 
valdžios nusistatymą statyti pa
minklą. Valdžios iškeltus ketini
mus išimtinai lemia politinė bū
tinybė. Seinuose prieita prie to, 
kad vietinės valdžios sveikas 
protas buvo paralyžiuotas ir pra
rado atminimą savo tapatybės.

Niekuo neparemti sprendi
mai taip pat nesiderina su eko
nominiais reikalavimais. Tai yra 
mokesčių mokėtojų pinigų 
švaistymas. Tuo turėtų susido
mėti prokuratūra.

Siūlome ateityje pastatyti 
paminklą lietuvių persekiotam 
paskutiniajam Vilniaus metro
politui Romualdui Jalbžykovs- 
kiui Seinuose, kurie priklausė 
Vilniaus arkivyskupijai. Pasiūly
mas neprieštarauja istorijai - su
tinka su visų jausmais ir valstybės 
interesais. Esant dabartinei padė
čiai lietuviui vyskupui paminklo 
statyba yra veiksmas, sietinas su 
protiniu invalidumu, aštrių kon
fliktų kibirkštimi, kurių pasekmės 
sunkiai numatomos”.

Šį straipsnį parašė Bruno 
Zawieyski. J.B.

švaistė”, vad. Gr. Petrauskienės, 
Prisikėlimo parapijos choras, 
vad. D. Radikienės ir “Volun
gė”, vad. D. Viskontienės.

Birutės Pūkelevičiūtės kū
rybą deklamavo akt. Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė; poeto 
Henriko Nagio kūryba buvo 
perduota iš garsajuostės “Prisi
mename Henriką Nagį”.

Šiam meniniam intarpui pa
sibaigus, Lietuvos ambasado
rius Kanadai dr. Alf. Eidintas 
pasveikino Prezidentą primin
damas, kad pastarojo knyga 
“Likimo vardas - Lietuva”, dau
gelio skaityta, nušviečia visą 
Valdo Adamkaus gyvenimo ke
lią. Palinkėjo sėkmės ateities 
darbuose.

Žodžiai visuomenei
Prezidentas savo kalboje 

būklę Lietuvoje apibūdino kaip 
“pilną ir džiaugsmo, ir skausmo, 
ir nepriteklių”. Reiškė viltį, kad 
sunkumai bus nugalėti, kad Lie
tuvos siekiai jungtis į Vakarų 
struktūras bus įgyvendinti.

Nusipelnusiems Kanados 
lietuvių veikėjams Prezidentas 
įteikė garbės žymenis - gen. 
garbės konsului Hariui Lapui 
DLK Gedimino IV 1. ordiną, 
KLB krašto valdybos pirm. Al
girdui Vaičiūnui, dr. Antanui 
Pacevičiui ir Sigitui Krašauskui 
V1. ordinus.

Pokalbiui su Prezidentu va
dovavo Irena Ross.. Klausimų 
buvo gana daug. Atsisveikinant 
V. Stanevičienė iš Hamiltono, 
ON, ir K. Dubauskas iš Kalga- 
rio, AL, Kanados lietuvių vardu 
Prezidentui įteikė statulėlę “In
dėnų šeima”. Iškilmingasis su 
Prezidentu susitikimas baigtas 
Tautos himnu.

Prezidento susitikimas su 
organizacijų atstovais vyko Lie
tuvos kankinių parapijos salėje 
ųesivaišinant vynu, kava ir už
kandžiais. Visur dalyvavo ir 
ILB valdybos pirm. Vyt. Ka- 
mantas. Snk. (Bus daugiau)

Lietuvos respublikos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir p. ALMA 
ADAMKIENĖ, 1999 m. spalio 23 d. sutikti Toronto oro uoste

Nuotr. R. Puterio

Džiugus karių žygis į sostinę
Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių 60 metų suskakčiai

IGNAS MEDŽIUKAS
Vilniaus karšto lietuviai 

1920-1939 m. lenkų okupacijoje 
ėjo sunkiu Golgotos keliu. Ta
me laikotarpyje buvo nužudyti 
79 lietuviai, sumušti ir sužaloti 
572, suimti ir kalinti 1284. Tarp 
nukentėjusių buvo 50 kunigų ir 
73 mokytojai. Dažnas lietuvių ka
linimas, piniginės baudos, aukšti 
neteisingi mokesčiai, verslo įmo
nių varžymai ir išjungimas lietu
vių iš tarnybų ekonomiškai su- 
smukdė Vilniaus kraštą. Vien 
tik 1927-1929 m. Vilniaus vaiva
dijoje buvo parduota iš varžyti
nių už nesumokėtus mokesčius 
ir kitas skolas valstybei 28,843 
ūkiai. Pagaliau visi Vilniaus 
krašto lietuviai buvo apkaltinti 
sukilimo ruošimu šį kraštą at
skirti nuo Lenkijos. Atkelti iš 
Galicijos lenkai su panieka išdi
džiai traktavo lietuvius kaip 
“chlopus”. Daugelis vilniečių, 
nepakęsdami tokios padėties, 
persekiojami bėgo į Lietuvą per 
demarkacijos liniją.

Nepriklausomos Lietuvos lie
tuviai ilgėjosi pavergtos Vilnijos 
su sostine ir joje esančiomis 
tautinėmis vertybėmis bei isto
riniu palikimu.

Lenkijos valstybei žlugus, 
1939 m. spalio 10 d. Lietuvos 
atstovai Maskvoje pasirašė su
tartį, kuria Sovietų Sąjunga pa
sižadėjo Vilnių ir jos žemes grą
žinti į Lietuvos sudėtį kaip jos 
integralinę dalį. Taip buvo ati
taisyta lietuvių tautai padaryta 
skaudi žala. Ta žinia džiaugėsi 
Vilniaus krašto lietuviai, džiū
gavo visa Lietuva. Tačiau sutar
tyje buvo įrašyti nuostatai apie 
savitarpio pagalbą, pagal kurią 
nustatytose Lietuvos vietose so
vietams leidžiama savo lėšomis 
laikyti griežtai aprėžtą sausu
mos ir orinių pajėgų įgulą. So
vietų Sąjunga pasižadėjo nesi
kišti į Lietuvos vidaus reikalus, 
nei į Lietuvos valstybinę, eko
nominę ir socialinę santvarką.

Ta sutartimi Lietuvai buvo 
grąžinta tik dalis žemių, pripa
žintų 1920 m. liepos 12 Maskvo
je pasirašyta sutartimi. Klausi
mas, ar Lietuvos atstovai nepri
minė Stalinui tos sutarties ar 
Stalinas jų pareiškimus ignoravo. 
Atrodo, kad tą sutartį diktavo 
sovietai, nes daug etninių Lie
tuvos žemių liko anapus sienos.

Sutartis iš Lietuvos pusės 
buvo greit ratifikuota, bet sovie
tai ilgai delsė įsileisti Lietuvos 
kariuomenę j jų okupuotą Vil
niaus kraštą. Jie paskubomis 
viską vežė į Sovietų Sąjungą. Ne 
tik visi kariniai sandėliai buvo 
ištuštinti, bet ir išvežami įstaigų 
inventorius, fabrikų įrengimai, 
net privačių butų baldai.

Pagaliau Lietuvos valdžiai 
pavyko susitarti su rusais ir spa
lio 27 d. Lietuvos kariuomenė 
pradėjo žygiuoti per buvusią ad
ministracijos liniją. Į Vilnių žy
giavo Vilniaus rinktinė su jai 
paskirtu vadovauti div. gen. V. 
Vitkausku. Žygiavo dviem ke
liais: viena dalis, vadovaujama 
3-jo dragūnų pulko vado gen. 

štabo pik. A. Rėklaičio, vyko 
pro Vievį ir Lentverį, antra - I 
pėst. pulko nariai, vadovaujami 
gen. štabo pik. L. Gustaičio, pro 
Širvintas ir Maišiagalą. Kitos 
kariuomenės dalys žengė į Vil
niaus kraštą pro Valkininkus 
(antrojo ulonų pulko daliniai), 
Varėną ir kitur. Visos dalys tu
rėjo peržengti buvusią adminis
tracijos liniją spalio 27 d., 9 v., 
tačiau rusų daliniai gavo įsaky
mą pasitraukti iš užimtų pozici
jų tik 11 v.

Iškilmingai buvo sudegintos 
šiaudinės gairės, skyrusios ne
priklausomą Lietuvą nuo lenkų 
okupuotos Lietuvos sostinės ir 
Vilniaus krašto. Taip pat buvo 
perpjautos ir lenkų spalvomis 
nudažytos kelių pertvaros. De
šiniojoje dalyje, kuriai vadovavo 
pik. I. Žulys, gavęs įsakymą tan
kistas pralaužė užtvarą ant tilto 
per Merkį, ir kariai pradėjo žygį 
į Vilnių per dzūkų žemę.

Kariuomenė visur vyko žy
gio tvarka su tinkama apsauga 
ir atsargumu. Pirmyn buvo pa
siųsti žvalgai, po to - žygio prie
kinė sauga, pagaliau vyko visas 
dalinys. Prie kaimų ir miestelių 
buvo pastatyti žalumynais pa
puošti garbės vartai. Lietuvos 
karių sutikti rinkosi daug vieti
nių gyventojų. Kareiviai žygiavo 
dainuodami kariškas dainas. 
Mergaitės puošė karius, jų žir
gus, net tankus ir artilerijos pa
būklus gėlėmis. Daugelis iš 
džiaugsmo ašarojo. Žygis į Vil
nių truko pusantros paros su 
viena nakvyne pakeliui.

Vilniaus mieste daug garbės 
vartų su sveikinančiais užrašais, 
pvz. “Vilniaus miestas sveikina 
Lietuvos kariuomenę”. Mieste 
pirmieji pasirodė kariuomenės 
žvalgai. Jie buvo apkaišioti gėlė
mis. Po jų į sostinę žygiavo įvai
rios kariuomenės dalys: pėsti
ninkai, tankistai, kavalerija, ar
tilerija. Į juos vilnietės mėtė gė
les, segė prie krūtinių. Girdėjosi 
šūkiai: “Valio! Hura! Niechžy- 
je! Tegyvuoja Lietuvos kariuo
menė”. Paskui kariuomenę va
žiavo gėrybių prikrauti “Mais
to”, “Lietūkio”, “Pienocentro” 
sunkvežimiai išalkusiems vilnie
čiams.

Išsipildė dainos žodžiai “Į 
Vilnių aukštaičiai, į Vilnių že
maičiai, į Vilnių visa Lietuva”.

Džiaugėsi vilniečiai, maty
dami gražiai aprengtus, sveikus, 
stiprius, gerai ginkluotus Lietu
vos karius. Dar didesnis džiaugs
mas buvo paragavus skanios lie
tuviškos duonos su kumpiu ir

(Nukelta į 4-tą psl.)
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Perlaidotas Lietuvos žymūnas
Lietuvoje perlaidoti žymiojo valstybininko 

palaikai. Apie tai pasakoja jo vyriausioji

EDVARDAS ŠULAITIS

Į Čikagos priemiestyje (Ly
ons, IL) esančius namus, nuvar
gusi bet laiminga, sugrįžo žy
miojo Lietuvos valstybininko, 
buvusio teisingumo ministerio, 
kultūrininko, Sibiro tremtinio - 
Stasio Šilingo vyriausioji dukra 
- Laima, kartu su savo vyru My
kolu Vansausku, išpildžiusi savo 
tėvo troškimą būti palaidotu ša
lia Sibire mirusios jo žmonos 
Emilijos bei dukros Ramintos ir 
savo jaunystėje Ilguvoje iš gyvų
jų tarpo pasitraukusios dukrelės 
Audronės.

Rugpjūčio 27 d. visų trijų 
Šilingų šeimos narių palaikai iš 
Kelmės kapinių buvo perlaidoti 
šalia Audronės Ilguvos kapinė
se ant Nemuno kranto Šakių ra
jone. S. Šilingas Kelmėje atsigu
lė grįžęs iš tremties - 1962 m., o 
jo žmonos ir dukros palaikai čia 
buvo atvežti iš Sibiro 1991 m. 
Kai aplankiau Laimos ir Myko
lo Vansausku namus Lyons 
miestelyje, S. Šilingo dukra pa- 
fodė 1957 m. rugsėjo 2 d. jai ra
šytą laišką iš tremties - Dow- 
bych miestelio, Zitomiro srities 
Ukrainoje, kuriame jis pareiškė: 
“Kaip būtų gera, kad jums arba 
anūkėliams pavyktų bent palai
kus (Sibire mirusiųjų jo žmonos 
ir dukros E.Š.) grąžinti ir pakas
ti ant Nemuno kranto greta 
Audronės ir manęs, jeigu liki
mas lemtų atsigulti šalia...”

“Esu dėkinga Zanavykų są
jungos pirmininkui Albinui Vai
čiūnui, kuris buvo ir Valstybinės 
perlaidojimo komisijos vicepir
mininkas, nes jis labai daug dir
bo ir mums nemažai pagelbėjo. 
Daug prisidėjo ir ne vienas 
žmogus Kelmėje (iš šio miesto 
kapinių buvo iškasti palaikai), 
Kauno miesto savivaldybė, Lie
tuvos šaulių sąjungos, Lietuvos

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

Stasio Šilingo 
dukra Laima

advokatų kolegija, Lietuvos za
navykų sąjungos bei kitų orga
nizacijų žmonės. Jie surengė at
sisveikinimą Vytauto D. švento
vėje Kaune. Nemažiau esame 
dėkingi ir daugeliui žmonių Il
guvoje, kur įvyko paskutinis at
sisveikinimas su tėveliais ir 
sesute. Jų visų pavardžių net 
negaliu atsiminti, nes tiek jų 
daug buvo”.

Ji suminėjo tik pagrindinius 
perlaidojimo iškilmėse dalyva
vusius asmenis, kurie yra labiau 
žinomi Lietuvoje bei išeivijoje. 
Tai monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas, kuris atlaikė pamaldas 
Kaune ir pasakė ilgą, gražų pa
mokslą. Čia dalyvavo ir Lietu
vos seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos kariuo
menės vadas generolas Jonas 
Kronkaitis, Kauno miesto vice
meras Antanas Balutis, Kauno 
apskrities sekretorius Valerijo
nas Senvaitis ir kiti.

Laimai Vansauskienei dide
lį įspūdį padarė momentas, kai 
karstai su trispalvėmis ant jų 
buvo nešami karių iš šventovės į 
prieplauką, kur buvo uždėti ant 
motorlaivio “Verknės” stogo ir 
jie visi Nemunu pajudėjo Ilgu
vos linkui. Atsisveikinant prie
plaukoje kalbėjo V. Landsber
gis, kuris pabrėžė, kad S. Šilin
go gyvenimas buvo skirtas tėvy
nei bei Lietuvos valstybei ir to
dėl lietuviams jį reikia studijuo
ti, geriau pažinti.

S. Šilingo vyriausioji dukra 
rodė daug iškarpų iš visos Lie
tuvos spaudos. Fotografavo ir 
filmavo daug žmonių. Per EL
TOS agentūrą aprašymai bei 
nuotraukos buvo išplatintos ne 
tik po visą Lietuvą, bet ir kitus 
kraštus. Daugumas didžiųjų 
Lietuvos laikraščių atsiuntė sa
vo specialius korespondentus 
bei fotografus. Čikagiečiams bu
vo duota į namus parsivežti 4 
valandų ilgumo vaizdajuostė, 
kur jvaizdintos visos perlaidoji
mo iškilmės. Joje ypač ryškiai 
matyti Mišios Ilguvos šventovė
je, kur jas atnašavo arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius. Jis ten 
pasakė įspūdingą pamokslą. Ja
me suminėjo S. Šilingo darbus, 
tremties metus, praleistus be tė-

Vytautas Landsbergis, Lietuvos zanavykų sąjungos pirm. ALBINAS VAIČIŪNAS. Žemiau - iš užsienio 
kraštų atvykusieji Šilingų šeimos atstovai prie perlaidotųjų kapų Ilguvoje. Antroji iš dešinės - vyr. dukra 
LAIMA VANSAUSKIENĖ Nuotr. J. Ivaškevičiaus

vynės ir artimųjų. “Dievas jam 
leido eiti tuo keliu, kuriuo Jėzus 
Kristus turėjo eiti savo žemiška
me gyvenime”, - teigė pamoks
lininkas.

Laima ir jos vyras Vansaus- 
kas paminėjo įdomų faktą: rug
sėjo 2 d. visi iš užsienio atvyku
sieji Šilingų šeimos nariai (jų 
buvo 15) dalyvavo Lietuvos 
vaizdo ir garso archyve, kur bu
vo įamžinti vaizdajuostėje. Ten 
jiems buvo pademonstruota S. 
Šilingo kalba, pasakyta prieš 70 
metų. Taip pat buvo parodytas 
ir senas filmas iš archyvo, kur 
matėsi nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės žmonės, jų tar
pe ir S. Šilingas.

Šiame archyve dar dalyvavo 
ir kalbėjo po poros dienų staiga 
ir netikėtai miręs Aidas Kubi
lius iš Australijos (S. Šilingo 
dukros Rusnės Kubilienės sū
nus), tik 41 metų amžiaus vyras. 
Į perlaidojimo iškilmes taip pat 

buvo atvykę ir du netikėtai mi
rusio Aido broliai - Linius ir 
Saulius (šis dirba Italijoje Vati
kano lietuvių radijo tarnyboje) 
bei jo sesuo Rasa Mauragienė. 
(Mirusiojo žmona Ramona, jų 
du mažamečiai vaikai ir mama 
buvo likę Australijoje).

Laima Vansauskienė taip 
pat papasakojo ir apie Šilingų 
šeimos sodybos Misiūnuose 
(prie pat Ilguvos) likimą. Ji ka
ro metu buvo sulyginta su žeme, 
bet stebuklingai išliko senokai 
pastatytas kryžius, kuris atlaikė 
karus ir komunistų siautėjimą. 
Dabar, žemę atgavus, bus sten
giamasi ten pastatyti bent kuklų 
namą, kuriame norima įrengti 
S. Šilingo muziejų. Tuo reikalu 
Lietuvos Zanavykų organizaci
jos pirm. Albinas Vaičiūnas ža
dėjo atidaryti sąskaitą ir pradėti 
rinkti aukas.

Tas pats A. Vaičiūnas jau 
prieš perlaidojimą pasistengė iš

leisti miniatiūrinę knygutę (64 
puslapių), kurioje buvo pa
skelbtas S. Šilingo kūrinys - 
“Tautos dainų geneze”. Dabar 
yra planuojama išleisti ir mono
grafiją apie S. Šilingą.

Iš Čikagon parsivežtos 4 va
landų ilgio vaizdajuostės nori
ma padaryti sutrumpintą versiją 
ir ją viešai parodyti Čikagos lie
tuviams. Beje, Čikagoje gyvena 
ir jauniausioji S. Šilingo dukra 
Galinda, kurios sveikata nelei
do jai važiuoti į Lietuvą.

Iš Amerikos į perlaidojimo 
iškilmes buvo nuvykusi ir Ry- 
mantė Vansauskaitė-Šimaitie- 
nė, kuri Ilguvos kapinėse per
skaitė S. Šilingo laiško ištrauką. 
Iš Aliaskos buvo atvykusi Svaja 
Vansauskaite-Worthington kar
tu su savo sūnumi Aru (jis taip 
pat kalbėjo prie savo tėvuko ka
po); iš Ann Arbor, Mičigano 
valstijos, atvažiavo Laimos pus
seserė Bytaute Pečiūrienė.
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Politiniai įvykiai, stebimi ir Lietuvoje
Parlamentiniai rinkimai Austrijoje ir karas Čečėnijoje 

randa atgarsį ir Lietuvoje

J. P. KEDYS, Australija

Spalio 3 d. Austrijoj įvyko 
seimo rinkimai, kuriuose “Lais
vės” partija tapo antrąja partija 
gavusia 28% balsų. Dvi kitos di
desnės partijos gavo - Socialistų 
33.4%, ir Liaudies partija 27%. 
“Laisvės” partija priklauso griež
tųjų dešiniųjų politikai, tad dau
guma Europos žiniasklaidos pra
dėjo skelbti šios partijos vado 
Jorg Haiderio praeities veiklą. 
Esą J. Haideris dabar esąs ge
riausiai žinomas politikas Aus
trijoj. Jis siūlo sumažinti imigra
ciją, remti tik grynus austrus. 
Savo kalbose J. Haideris pasisa
kė prieš Europos Sąjungos plė
timą, priimant Lenkiją ir Čeki
ją, nes tai jų emigrantai atims 
austrų darbus. Be to, sakoma, 
jog J. Haideris yra dalyvavęs SS 
karininkų susirinkimuose.

Šie palyginti maži politiniai 
reiškiniai rodo nemažai prita
riančių 80 mil. gyventojų turin
čioje Vokietijoj, kuri šiuo metu 
dar neturi savo žymesnio vado.

Europa dabar žiūri į šį paly
ginti vos 5% rinkiminį laimėji
mą Austrijoj kaip į rimtą įspėji
mą apie galimą dešiniųjų partijų 
atgijimą Italijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje ir Lietuvoje. Tačiau 
kartu verta priminti, kad deši
niųjų partijų iškilimas Europoje 
užkirstų kelią į ES ne tik len
kams ir čekams, bet ir lietu
viams.

Imperialistinis karas
Kaip istorija rodo, 1994- 

1996 m. Čečėnija vedė dvejų 
metų karą su Rusija, kurį jinai 
pralaimėjo. Buvo sudaryta tai
kos sutartis tarp Rusijos ir Če
čėnijos. Pagal šią sutartį po 5 
metų Rusija-Čečėnija turėjo 
tartis dėl nepriklausomybės pri
pažinimo. Tačiau šių metų rug
pjūčio-rugsėjo mėnesiais Mask
voje ir Petrapilyje buvo su
sprogdinta keletas daugiaaukš

čių pastatų su gyventojais; žuvo 
apie 300 žmonių. Rusija apkal
tino Čečėniją, nors joks čečėnas 
nebuvo sugautas nusikaltimą 
darant. Naujasis Rusijos min. 
pirmininkas Vladimir Putin, ne
paskelbęs jokių įrodymų, pradė
jo Čečėnijos orinį bombarda
vimą ir tankų puolimą. Iki rug
sėjo galo buvo išžudyta apie 700 
žmonių. Ir iš sugriautų pastatų 
išbėgo į kaimynines Kaukazo 
sritis apie 125,000 Čečėnijos gy
ventojų. Čečėnijos respublikos 
prezidentas Maskakovas pa
siuntė prašymą ŠAS (NATO) 
vadovybei sustabdyti Rusijos 
neteisėtą užpuolimą: “Kas da
bar vyksta Čečėnijoje, yra žlug
dymas demokratijos, žmogaus 
teisių ir tarptautinių teisių”. Jo
kio atsakymo iš ŠAS preziden
tas negavo.

Australijos laikraščio “The 
Sydney Morning Herald” atsto
vas Maskvoje pranešė, kad pas
taruoju metu sužinota, kad mili
jardai Amerikos dolerių buvo 
“išplauta” per Niujorko bankus.

Norėdamas sumažinti vi
suomenės nepaprastą nepasi
tenkinimą, naujasis Jelcino min. 
pirmininkas ryžosi apkaltinti 
Čečėniją kriminalistų tauta. Če
čėnijos užpuolimas yra ją lygi
nant su Kosovo albanais Serbi
joje, kur ŠAS suorganizavo isto
rinį Serbijos bombardavimą, 
bausdami už Kosovo albanų žu
dymus. Čečėnija daug daugiau 
terorizuojama kaip Kosovo al
banai, bet nei Amerika, nei 
ŠAS nieko nedaro, tai esąs 
“Rusijos vidaus reikalas”...

Tokias išvadas daro minėta
sis korespondentas, atstovauda
mas didžiausiam Australijos 
dienraščiui Maskvoje. Čia būtų 
galima tik pridurti, kad Kosovas 
taip pat tarptautinės teisės at
žvilgiu buvo Serbijos vidaus rei
kalas, nes jis buvo Serbijos vals
tybės dalis su autonomija, lygiai 
kaip ir Čečėnija su Rusija.

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Tūkstantinės istorijos kraštas Iranas
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tabas mieste
Prieš Tabas miestą pasirodo 

pirmos augančios palmės. Įva
žiavus į Tabas oazę, apsuptą me
džių ir palmių, sustojam didelia
me parke. Per parką cementiniu 
kanalu šniokšdamas stipria sro
ve plaukia iš kalnų šaltinio van
duo ir fontanu trykšta žemiau 
tvenkinyje. Vandens čiurkšlės 
šauna aukštyn. Prie parko vartų 
keturi pelikanai turškiasi po 
krentančiu iš aukščiau vandeniu. 
Išvedžioti parke takai, šonuose 
žydi gėlės, tad buvo labai miela 
pabuvoti ir pasivaikščioti.

Tabas turi 100,000 gyvento
jų. Iš parko išvažiavus dar stab- 
telėjom prie citadelės griuvėsių 
iš XI š. Nedaug kas belikę iš tos 
buvusios tvirtovės, tik likučiai 
buvusių sienų ir išraustas iškasi
nėtas visas rajonas. Iš čia per 
miesto gatves, kuriose daug me
džių ir žalumynų, nes gatvėse 
grioveliais teka vanduo maitin
damas visą augaliją, artėjame 
prie miesto šone esančio viešbu
čio. Tai motelio tipo viešbutis 
“Turist Inn”. Visi kambariai pir
mame'aukšte. Tualetas - skylė 
grindyse, prausykla, dušas. 
Kambaryje trys siauros lovelės, 
televizorius, telefonas, daug 
lempų. Ir priedo - virtuvėlė.

Vakarienei važiuojam į res
toraną parke po atviru dangum 
tarp žydinčių apelsinų, sklei
džiančių malonų, svaiginantį 
aromatą. Gaunam vieną patie
kalą vištienos, daržovių, jogurto, 
duonos blyno pavidalo, šviežių 
agurkų ir daug vaisių. Grįžome 
10 v.v. į nakvynės vietą.

Kupranugariai
Iš Tabas išvykome 7 v.r., nes 

kelionė vyks per druskos dyku
mą ir teks keliauti 500 km. Iš ža
liuojančios oazės vos išvažiavus 
prasidėjo sausas dykumos rajo
nas, kur niekas negyvena ir že
mės nedirba. Asfaltuotas kelias 
veda per tą dykumą ir labai ma
žai tesutikom sunkvežimių bei 
automobilių.

Pakelės laukuose smėlis 
tamsus, beveik juodas, kur dar 
auga pavieniai kuokšteliai žolės 
ar labai žemi krūmeliai. Vienoje 
banguojančioje kalvomis lygu
moje vadovas Ali parodo šone 
kelio keturis kupranugarius, ku
rie skabinėjo retus sudžiuvusios 
žolės kupstelius. Autubusas su
stoja ir visi išlipę šokam fotogra
fuoti, bet jie greitai nubėga to
liau nuo kelio Tai laukiniai ku
pranugariai su viena kupra, tam
sios beveik juodos spalvos ir žy
miai mažesni už Egipto kupra
nugarius. Toliau pavažiavę ma
tėme bene 10 plačiai išsisklai
džiusių kupranugarių. Už kelių 
kilometrų pasirodė jau didelė 
banda - keliasdešimt galvų su 
mažiukais. Vienas net buvo iš
ėjęs ant kelio.

Didmiestyje
Važiuojam per kalnus vin

giuodami aukštyn, nes Kerman 
vietovė, kurion vykstam yra 
1700 m. aukštyje. Dykuma pasi
baigė ir artėjame prie Kerman 
miesto, kuris turi 400,000 gyven
tojų ir yra provincijos sostinė. Ši 
provincija yra didžiausia.

Sustojam miesto centre prie 
kvadrate stovinčių keturių me
čečių su puikiomis mėlynos mo
zaikos plytelėmis. Einam į mau
dyklės muziejų, statytą prieš 400 
metų. Gražiai išsilaikęs pastatas 
dabar paverstas muziejum. At
skiri kambariai, skirti maudytis 
dvasininkams, prekybininkams, 
ūkininkams. Taip pat turtin
giems atskiros patalpos, kur bu
vo aptarnautojų nuprausiami, 
garu kaitinami ir masažuojami. 
Kambariuose išstatytos figūros 
pagal to laikotarpio apsirengimą.

Čia pat ir bazaras, kur ga
vom pusvalandį laisvai pavaikš
čioti po jo įvairias krautuves. 7 
v.v. pasiekiam “Grand Tourist 
Inn” viešbutį.

Poeto mauzoliejus
Važiuojam į Mahan miestą. 

Tai netolima vietovė - 35 km 
nuo Kerman. Aplinkui lyguma ir 
sausi laukai, apaugę smulkiais 
žolės kupsteliais. Matosi gano

mos ožkų ir avių kaimenės.
Mahan miestas, turįs 50,000 

gyventojų, paskendęs palmių ir 
kitų medžių aplinkoje. Visur ce
mentiniai grioveliai, kuriais teka 
vanduo, drėkindamas aplinką. 
Sustojam prie mėlyna mozaika 
išpuošto mauzoliejaus ir meče
tės. Čia palaidotas prieš 500 me
tų miręs poetas ir mistikas Shah 
Nematol-Vali. Mauzoliejus ap
sodintas kipariso medžiais. Šone 
- nedidelis muziejus, kur yra se
noviškų ginklų ir poeto atvaiz
das. Prie mauzoliejaus - trys vė
lesniais laikais statyti priestatai, 
kurių viename išdėstytos, senos, 
ranka rašytos poeto knygos. Ki
tame - maži kambariukai, ku
riuose apsistodavo tobulumo 
siekiantys. Šiose vienutėse jie 
užsidarydavo 40 parų, nevalgy
davo, išskyrus keletą datulių ir 
mažą kiekį vandens.

Kapai apkloti marmoru: 
vienas poeto filosofo, o kitas to
lėliau - jo mokinio. Tuo pačiu 
laiku ir kita ekskursija lankėsi. 
Tai vokiečiai, nes vadovas vokiš
kai aiškino.

Miesto tvirtovė
Apžiūrėję mauzoliejų ir ka

pą, išvažiavom į Bam vietovę už 
200 km. Vėl - per išdžiuvusius 
laukus pasiekiam Bam miestą, 
kuris garsus savo citadele-tvirto- 
ve. Miestas skendi medžiuose, 
nes visur grioveliais išvedžiotas 
šniokščia vanduo.

Pilies tvirtovė užima 6 kv. 
km plotą, didžiausia visam pa
saulyje, pastatyta iš purvo plytų. 

Kai kurie musų grupės keleiviai su Kerman vietovės mergaitėm

Ji buvo gyvenama 1779-1924 m. 
ir buvo prekybos centras. Tvir
tovė buvo apsupta plačiu van
dens grioviu, saugančiu nuo už
puolikų. Gubernatorius gyveno 
tvirtovės viduryje, apsuptas gy
venamų namų bei įvairios pa
skirties pastatų. Tvirtovės pasta
tai užima didelį plotą su aukštyn 
kylančiom sienom ir bokštu.

Pro masyvias duris įėję vi
dun, apvaliais akmenimis grįstu 
grindiniu išvedžiotomis gatvėmis 
einam iki aukšto bokšto. Pama
žu slidinėdami per grindinį, sau
lei stipriai kaitinant, slenkam 
vingiais tomis gatvelėmis aukš
tyn. Sunkus ėjimas tame karšty
je, bet vis tiek pasiekiam aukštą 
bokštą ir, sunkiai alsuodami, už- 
sikrapštom akmeniniais laiptais 
į bokšto viršūnę. Atsiveria pui
kus reginys į visą tvirtovės pasta
tų plotą: dvi mečetės, mokykla, 
arklių tvartai su tvenkiniu, val
dovų rūmai su arkomis, Bam 
miesto apylinkės.

Arklių tvartuose buvo kiek
vienam arkliui atskira užtvara, o 
arklių buvo laikoma per 50. Sto
ro mūro sienos dar daug kur ge
rai išsilaikiusios. Sutikom vokie
čių grupę ir iraniečių vaikų dide
lį būrį mokyklinio amžiaus su jų 
mokytoju. Vaikai labai susido
mėjo mūsų grupe ir šaukė “Hal
io” ir “Thank you”.

Mergaičių būryje
Saulei stipriai kaitinant ge

rokai pavargom, kol tą didžiulį 
plotą apvaikščiojom, todėl su 
malonumu važiavom į restoraną 
pietų.

Apie 2 v.p.p. išvažiavom at
gal į Kerman. Pakeliui prie Ma
han miesto sustojome Sahzadeh 
parke, kuris buvo įsteigtas 1888 

m. vieno princo. Parke išvedžio
tais kanalais šniokščia iš aukš
čiau tekantis vanduo, pripildy
damas tvenkinį su fontanais. 
Parke daugybė storų kipariso, 
palmių ir kitų medžių.

Parką tuo pačiu laiku lankė 
daug mokyklinio amžiaus mer
gaičių su juodais gaubtuvais ant 
galvų. Kai kurios, mokėdamos 
kiek angliškai, sveikinosi ir klau
sinėjo, iš kokio krašto esame ir 
ar patinka Iranas. Viena iš drą
sesnių pakišo man bloknotą, kad 
parašyčiau iš kokio krašto atke
liavęs. Kurios neturėjo blokno
tėlių, kišo popieriaus, skiauteles. 
O triukšmas, o klegėjimas, o 
juokas kaip visur tokio mokykli
nio jaunimo. Apgultas mergai
čių net nepamačiau, kad mūsų 
grupė nutolo ir mojuoja - laikas 
grįžti j autobusą. Palikau jas ir 
skubėjau į autobusą, o mergaitės 
vis lydėjo ir kišo popierėlius pa
sirašyti. Prieš jsėsdamas į auto
busą dar padariau jų nuotrauką.

Iš parko per Mahan miestą 
grįžom į Kerman, sustodami 
prie senų mongolų kapinių ir 
mauzoliejaus 700 metų senumo. 
Mauzoliejus iš plytų, trijų aukštų 
su apvaliu stogu. Pereinam per 
kapus, kurie gan apleisti. Kapai 
apvedžioti plytomis ar plokštė
mis, kurios jau suirusios. Matėsi 
keletas iškastų kapų, tik duobės 
tuščios likusios. Vadovas sakė, 
kad nakties metu atvažiavę 
smalsuoliai atkasa kapus, ieško
dami ko nors, ir palieka atkastą 
duobę. Mauzoliejuje nežino kas 
palaidotas.

Vakarienė parke
6 v. grįžom į viešbutį ir gal

vojom vakarienė bus čia, tačiau 
gavom pranešimą, kad 7 v. turim 
persirengę važiuoti vakarienei į 
tą parką už 35 km. Per valandą 
atsiduriam vėl tame parke. Be
važiuojant, kad ir tamsoje sulai
kė policija ir išrašė du baudos 
kvitus po 50,000 ir 25,000 rials, 
ne šoferis per greit važiavo ne
uždegęs šviesų. Vakarienė buvo 
numatyta lauke, bet siautė stip
rus vėjas ir buvo šalta, tai val
gėm restorano viduje, klausyda
miesi fontanų šniokštimo. Baigę 
grįžom į viešbutį jau 9.30 v.v. 
Šiandien keliauta 470 km. Vieš
butyje, be mūsų grupės, nakvojo 
prancūzų, vokiečių ir amerikie
čių ekskursijų grupės.(Bus daugiau]]

AtA
ROŽEI AUGUSTINAVIČIENEI

mirus, dukras - ELENUTĘ RUGIENIENĘ, STASĘ, 
vaikaites - DIANĄ RUGIENYTĘ, LORENE DA
VIS su šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Leokadija ir Juozas Vitai, 
Tillsonburgas

AtA
JUOZUI TREČIOKUI 

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, sūnus - EDVARDĄ ir AR
VYDĄ su šeimomis bei visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Erika ir Vincas S akai-Sakavičiui

PADĖKA

A+A
ANGELEI ŠULCIENEI

iškeliavus amžinybėn 1999 m. spalio 21 d., nuoširdžiai 
dėkojame klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. L. 
Januškai, OFM, ir kun. A. Kildušiui už gedulines Mišias, 
kun. L. Januškai, OFM, už maldas laidotuvių namuose ir 
kun. E. Jurgučiui, OFM, už maldas kapinėse.

Ačiū D. Radikienei už vargonavimą ir giedojimą 
Mišių metu; B. Stanulienei už skaniai paruoštus pietus ir 
ponioms už pyragus. Dėkojame visiems, kurie užprašė 
Mišias už velionės sielą, už pareikštas užuojautas, puoš
nias gėles ir aukas jos atminimui.

Visiems nuoširdžiai dėkoja -
Testamento vykdytojai

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
Take Two Advantage” Darbo tei.: 905 502-6297 

planas sujungia namo ir automobilio Namųtel.: 416 621-1261 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas “Cell”: 416 825-4503 

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

(t
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© LAISVOJE 1EVYNEJE
MEDICINOS PARODA

Lietuvos parodų centre “Li- 
texpo” rugsėjo 21-24 d.d. vyko 
tarptautinė medicinos paroda 
“Baltmedica-Baltfarma-Baltdent- 
Baltoptik”. “Lilexpo” septintą 
kartą parodą rengia kartu su Vo
kietijos “IEG-Solingen” bendro
ve, rašo “Lietuvos aidas”. Paro
doje dalyvavo 178 dalyviai, patei
kę apie 790 įmonių gaminių iš 36 
pasaulio kraštų. Lietuvai parodo
je atstovavo 141 dalyvis - 81 me
dicinos įrangos, 57 farmacijos, 26 
dantų gydymo ir priežiūros įran
kių bei aparatūros.

NEAPRIBOS DUJŲ TIEKIMO

BNS žiniomis, bendrovei “Lie
tuvos dujos” atsiskaičius su Rusi
jos dujų tiekėjais, koncernas 
“Gazprom” neapribos dujų tieki
mo Lietuvai, kaip buvo grasinta. 
Rugsėjo 16 d. “Lietuvos dujos” 
pervedė “Gazprom” 15 mln. litų 
padengti “Lietuvos dujos” sko
loms bei daliai tarpininkės “Stella 
Vitae” skolų. Skolų problema gali 
vėl paaštrėti, nes didėja dujų su
vartojimas, o “Lietuvos dujos” 
dar turi grąžinti paskolas.

NAUJAS BŪTINGĖS KLIENTAS

Būtingės terminalas pasirašė 
dvejų metų sutartį su Rusijos 
bendrove “Tiumenskaja neftiana- 
ja kompanija” (TNK) dėl naftos 
eksporto. Nors Būtingės termina
las priklauso įmonei “Mažeikių 
nafta”, pastaroji apie sutarties pa
sirašymą nežinojo, skelbia BNS. 
Firma TNK ketina dar šiais me
tais per Būtingę eksportuoti pusę 
milijono tonų naftos. Tokio kie
kio perkrovimo galimybė priklau
sys nuo to, ar terminalo statyba 
bus baigta laiku. Rusijos bendro
vė “patenkina terminalo paslau
gų kainą - 20 Lt už t.”. Nuo lie
pos mėnesio naftą per naująjį ter
minalą jau eksportuoja bendrovė 
“Jukos”, kuri turėtų patiekti 2.5 
mln. tonų žaliavos.

GAMINA CUKRŲ

“Valstiečių laikraštis” prane
ša, kad Kėdainių, Panevėžio cuk
raus fabrikuose ir pastarojo fabri-

Lejil?l!ĮISW OFFORDį^įįggįtij REALTY LTD.
Member Broker, 1531 Mosley St,

Wasaga Beach, Ont LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės Į

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-429-2121
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

rAIKYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
• $12 už vieną kubinę pėdą.
• Papildomai $5 už 10 kg 

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

ko padalinyje Kuršėnuose kas
dien perdirbama po 9,000 tonų 
cukrinių runkelių. Jų derlius šie
met sumažintas, nes buvo karšta, 
sausa vasara, bet jų cukringumas 
16% didesnis. Trijų cukraus fab
rikų strateginė investuotoja, da
nų firma “Danisco Sugar” už šių 
metų derliaus runkelius pradės 
atsiskaityti gruodžio 1 d., o per
dirbimas turėtų baigtis mėne
sio pirmoje pusėje. Fabrikai au- 
gin-tojams sumokės apie 51 mln. 
litų.

BANKŲ AKTYVAI

Lietuvos banko duomenimis, 
krašte veikiančių komercinių ban
kų aktyvai spalio 1 d. sudarė 11.1 
bin. litų, per šių metų 9 mėnesius 
išaugo 4.9%. Suteiktos paskolos, 
kurių suma siekė 5.6 bin. litų, nuo 
metų pradžios išaugo 18.6%. 
Bankuose laikomų indėlių suma 
spalio 1 d. buvo 6.9 bin. litų, padi
dėjo 9% nuo metų pradžios, rašo 
ELTA. Gyventojų indėliai sudarė 
3.9 bin. litų, arba 31.1% daugiau 
negu 1999 m. sausio 1 d.

“TELEKOM O” SUTARTIS
Spalio 27 d. “Lietuvos teleko- 

mas” pasirašė sutartis dėl naujo 
kompiuterizuoto klientų aptarna
vimo ir sąskaitybos diegimo. Jos 
vertinamos, kaip vienos reikšmin
giausių “Lietuvos telekomo” pasi
rašytų sutarčių, praneša ELTA. 
Šiam projektui, leidžiančiam 
bendrovei išplėsti savo paslaugų 
spektrą, {skaitantį balso pašto, In
terneto ir “Intelektualinio tinklo” 
paslaugas, vadovaus firma “Price 
Waterhouse Coopers”, kurios 
darbo grupę sudarys Lietuvoje 
veikiančio skyriaus ir kitų Euro
pos kraštų žinovai.

PADIDĖJO VALSYTBĖS SKOLA
Kaip rašo ELTA, rugsėjo mė

nesį Lietuvos valstybės skola pa
didėjo 218.5 mln. litų ir sudarė 
11.5 bin. litų. Finansų ministerijos 
duomenimis, tiesioginiai valsty
bės įsipareigojimai per rugsėjį pa
didėjo beveik 121 mln. litų, ilga
laikė skola buvo 8.6 bin. litų.

SAUGOS NEMUNO DELTĄ
Pagal tarptautinę paramos 

DANCEE programą, Danijos ap
linkos ministerija paskyrė dau
giau kaip 2 mln. litų Nemuno del
tos projektui įgyvendinti. Spalio 
29 d. atidarytas Nemuno deltos 
regioninio parko Rusnės informa
cinis centras. Tuo užbaigiamas 
trejus metų rengtas bendras Da
nijos ir Lietuvos gamtosauginis 
projektas. Parko teritorijoje, api
mančioje 28,000 hektarų, sudary
ta planavimo schema, padėsianti 
“subalansuotai plėtoti šį gamtinį- 
kultūrinį kompleksą”.

KORUPCIJOS LYGIS
ELTA skelbia, kad Lietuvoje 

korupcijos lygis yra daugiau kaip 
du kartus didesnis negu Danijoje, 
Suomijoje ir panašiose valstybėse. 
Tarptautinės nevyriausybinės or
ganizacijos "Transparency Inter
national” nepriklausomos apklau
sos išvadomis, tarp 99 valstybių 
pagal korupcijos lygio rodiklį, 
Lietuva yra 51 vietoje. Pagal šį 
rodiklį Lietuva atsidūrė tarp Ja
maikos ir Pietų Korėjos.

first place
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais) ’

a Nemokamas vaistų pristatymas
a Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd , 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

(905) 271-8781
(514) 366-8259
(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) atstovų susitikimas su Lietuvos respublikos prezidentu VALDU 
ADAMKUMI ir p. ALMA ADAMKIENE KLB muziejaus-archyvo salėje 1999 m. spalio 24 d. Iš kairės: Rimas 
Pečiulis, KLJS pirm. Matas Stanevičius, Prezidentas, p. Alma ir kun. E. Putrimas Nuotr. J. Gaižutytės-Barry

Džiugus karių žygis į sostinę
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

dešra. Buvo jaučiama, kad į Vil
nių su Lietuvos kariuomene įžy
giavo laisvė, tvarka, tolerancija, 
darbas ir duona.

Spalio 28 d. rytą sostinė 
skendo vėliavų ir žalumynų miš
ke. Kariuomenė j Vilnių įžygia
vo spalio 28 d., 12 v. 15 min. 
Pirmiausia įžygiavo I pėst. DLK 
Gedimino pulkas. Katedros aikš
tėje ant risto žirgo pasirodė Vil
niaus rinktinės vadas div. gen. 
V. Vitkauskas su savo štabu. 
Kariuomenę sveikino Lietuvių 
tautinio komiteto pirmininkas 
K. Stašys, gudų, lenkų, krajoveų 
grupė, rusų, Vilniaus krašto žy
dų, totorių atstovai. Į jų sveiki
nimus atsakė Vilniaus rinktinės 
vadas div. gen. V. Vitkauskas. 
Jo kalba palydėta ovacijomis ir 
Tautos himnu. Karių žygiavi
mas mieste truko apie 3 vai. 
Mieste tvarką palaikė Lietuvių 
milicija.

Kitos dienos rytą vilniečius 
nustebino pasirodžiusi Lietuvos 
policija. Rinktiniai aukšto ūgio 
vyrai, gražiomis uniformomis. 
Tą pačią dieną atvyko ir parei
gas perėmė geležinkeliečiai, paš
tininkai, muitininkai ir kiti pa
reigūnai.

Antrąją kariuomenės įžen
gimo dieną iškilmės prasidėjo 
pamaldomis Aušros Vartų kop
lyčioje. Pirmą kartą po 19 metų 
čia suskambėjo giesmės ir mal

Los Angeles, CA
FRONTO BIČIULIŲ ruošia

ma kasmetinė literatūros popietė 
įvyks 1999 m. gruodžio 5, sekma
dienį, 12 vai. (po pamaldų) Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Dalyvaus 
lietuvių poetai: Bernardas Braz
džionis, svečias iš Lietuvos - poe
tas, rašytojas Albinas Bernotas ir 
Pranas Visvydas. A.

Hamilton, Ont.
“VAIKŲ DIENOS CENTRŲ” 

komitetas dėkoja visoms-iems už 
pagalbą ruošiant pusryčius. Kai visi 
kartu dirbsim bus maloniau ir 
nauda žymiai didesnė. Pusryčių me
tu gauta aukų “Vaikų dienos cent
rams”: $20 - E. Ramauskienė, K 
Blekaitienė, J. Astas, P. Siyra, J. 
Kėžinaitis, E. Kronienė, A.A. Lau- 
galiai; $10 - L. Stukienė, P. T. Ka- 
reckai; $5 - T. Linertas. Senelių 
prieglaudoms: $20 aukojo P. Žulys, 
J. Astas; $10 - V. Beniušis, J. Kėži
naitis.

A.a. DANUTĖS ŽEMAITIE
NĖS atminimui aukojo “Vaikų die
nos centrams” Lietuvoje: $20 - A. 
Gedminienė, P. E. Lukavičiai, A. 
D. Garkūnai, O. Bakšienė, Z. J. 
Rickai; $10 - J. Juozaitienė. Sene
lių prieglaudoms Lietuvoje $20 - L. 
Stukienė, B. Skvereckienė; $10 - P. 
Krivinskienė, P. Dums, S. Matukai- 
tienė.

Dėkoja - VDC komitetas

KOVŲ IR KANČIŲ istorijos 
konkurso iniciatoriui ir rėmėjui Ed
vardui Laugaliui staiga mirus, 
reikšdami artimiesiems užuojautą 
aukas konkurso tęstinumui skyrė 
papildomai šie asmenys: $50 - A. 
H. Liaukai ir $10 - R. E. Jasinskai. 
(“TŽ” nr. 43 sąrašo papildymas)

RUBY REAL ESTATE ltd. '
27 John Street (2nd Floor). Toronto (Weston),

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 37z%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 

dos lietuviškai. Mišias atnašavo 
kun. A. Keblaitis, I pėst. pulko 
kapelionas. Karių orkestras, VD 
universiteto choras ir minia gie
dojo “Pulkim ant kelių”. Po Mi
šių - Lietuvos himnas.

Gedimino kalno papėdėje 
išsirikiavo kariniai daliniai. Ge
dimino pilies bokšte po 19 metų 
iškilo Lietuvos tautinė trispalvė. 
Vėliavai kylant, orkestras grojo 
Lietuvos himną, minia giedojo 
su orkestru. Skambėjo švento
vių varpai. Pasigirdo 21 artileri
jos šūvis. Į karius ir vilniečius 
kalbėjo div. gen. V. Vitkauskas. 
Po to pasirašytas vėliavos iškėli
mo aktas: jį pasirašė div. gen. V. 
Vitkauskas, įžengusių į Vilnių 
kariuomenės pulkų vadai, Šaulių 
S-gos vadas pik. P. Saladžius ir 
kiti žymūs administracijos parei
gūnai bei organizacijų veikėjai.

Tada vyko kariuomenės pa
radas. Kariai nužygiavo į Rasų 
kapines, kur pagerbė dėl Lietu
vos laisvės žuvusius Lietuvos 
karius, partizanus, šaulius, Tau
tos patriarchą dr. J. Basanavi
čių. Kapus papuošė gėlėmis.

Lietuvos respublikos prezi
dento aktu Vilniuje paskelbtas 
valstybės gynimo metas, o at
gautose srityse - nepaprastas 
metas. Vilniaus mieste uždraus
ta vaikščioti nuo 21 v. iki 5 v. 30 
min. ryto be karinės valdžios 
leidimo.

Dail. RIMA MAČIKUNAITĖ (dešinėje) susitikime su Lietuvos prezidentu 
V. ADAMKUMI ir p. ALMA ADAMKIENE 1999 m. spalio 24 d. Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos vardu jiems įteikė savo kūrybos dalelę-paveikslą 
“Eglė žalčių karalienė” Nuotr. J. Gaižutytės-Barry

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► ŠEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE: 
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
« HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
SS HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Greit po to ir man teko lan
kytis Vilniuje. Su draugais val
giau vakarienę restorane “Pod 
Okrentem”. Neapsižiūrėjomę, 
kad jau draudžiamas laikas. 
Grįžtant į nakvynės vietą, mus 
sulaikė policija, bet prašnekus 
lietuviškai, leido eiti toliau sa
kydami: “Mes manėme, kad čia 
‘berazumiai’”. (Lenkai lietuviš
kai užkalbinti atsakydavo: “nie- 
rozumiam”).

Vilniaus grąžinimo proga 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. Stasys Šalkaus
kis vienoje savo paskaitoje kal
bėjo, kad be Vilniaus mes buvo
me tik Kauno Lietuva. Vilnius 
yra mūsų brangiausių tradicijų 
židinys. Be jo mes būtume be 
istorinių tradicijų, be praeities. 
Vilnius yra mūsų kultūrinio gy
venimo centras. Vilniuje yra 
mūsų brangiausios religinės ir 
tautinės šventovės. Be Vilniaus 
mes esame be sostinės. Bet šiuo 
momentu ne tik džiaugiamės, 
bet ir liūdime, nes atgaudami 
Vilnių, mes į savo kūną turime 
priimti svetimą kūną. Joks orga
nizmas negyvuoja normaliai su 
svetimu kūnu savo viduje. Be 
to, jis sakė, kad mes, aplinkybių 
verčiami, turime atsisakyti nuo 
savo buferinės neutralios pa
skirties.

Iš tikrųjų nereikėjo laukti 
nei metų, kai paaiškėjo, jog tas 
svetimkūnis buvo Trojos arklys. 
1940 m., birželio 15 Lietuva ne
teko nepriklausomybės.

LIETUVIAI PASAULYJE■ ■ ■■ 
va

JA Valstybės
“Tėvynės garsų” lietuvių radijo 

valandėlė Klyvlande rugsėjo 11 d. 
vakare Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje atšventė 50 metų veiklos su
kaktį. Renginio komiteto pirm. J. 
Malskis įvadiniu žodžiu pradėjo mi
nėjimą, kartu pakviesdamas atsisto
jimu pagerbti “Tėvynės garsų” mi
rusius darbuotojus - J. P. Nasvytį, 
vieną iš valandėlės steigėjų, ir J. 
Stempužį, ilgametį jos vedėją. Mi
nėjimo programai vadovavo A. 
Rukšėnas ir V. Klimienė. Susirin
kusiems buvo pristatytas valandėlės 
steigėjas K. Šukys, išvardinti radijo 
valandėlės komiteto nariai: J. Mals
kis, Z. Dučmanas, J. Citulis, dr. R. 
Šilkaitis, H. Pikturna ir A. Pen- 
kauskas. Plojimais buvo pagerbtas 
pirmasis valandėlės pranešėjas poe
tas B. Auginąs. Pagrindinį žodį tarė 
Lietuvių bendruomenės ir valandė
lės darbuotoja M. Lenkauskienė. Ji 
išsamiai apibūdino a.a. J. Stempu- 
žio, vadovavusio radijo valandėlei 
tarp 1949 ir 1992 m., nuopelnus ir 
savo žodį užbaigė linkėdama ištver
mės dabartinei vedėjai A. Stempu- 
žienei. Pastaroji trumpu žodžiu pa
dėkojo minėjimo rengėjams, valan
dėlės rėmėjams bei talkininkams, 
kun. G. Kijauskui, SJ, už religinės 
programos “Gyvenimo varpai” reda
gavimą ir N. Kersnauskaitei už jos 
skaitymą. Po to vyko vaišės ir po jų 
A. Stempužienė, žinoma kaip ope
ros dainininkė, palydint pianistei N. 
Brittain, atliko operų arijas ir dainas 
italų, anglų bei lietuvių kalbomis. 
Vakaras baigtas šokių muzika.

Australija
A. a. Aidas Kubilius, vos 41-rių 

metų amžiaus, ištiktas staigaus šir
dies smūgio, mirė rugsėjo 4 d. Lie
tuvoje, lankydamasis tėvų gimtinėje 
netoli Mosėdžio Žemaitijoje. Jis su 
broliu Linu, seserimi Rasa bei jos 
vyru Mindaugu Mauragiu buvo nu
vykę į Lietuvą dalyvauti savo sene
lio, buvusio Lietuvos teisingumo 
ministerio bei Sibiro tremtinio Sta
sio Šilingo perlaidojimo apeigose. 
Velionis gimė 1958 m. gegužės 18 
d. Adelaidėje šešių vaikų Rusnės ir 
Augustino Kubilių šeimoje. Baigęs 
gimnaziją Adelaidėje studijas tęsė 
Phillip kolegijoje Kanberoje. Jas 
baigęs darbavosi įvairiose vietovėse 
Pietų Australijoje. Paskutiniu laiku 
buvo Port Lincoln regiono vadovas 
(manager). Velionis pasižymėjo ir 
lietuviškoje veikloje. Baigė Šv. Ka
zimiero mokyklą Lietuvių katalikų 
centre, lankė lituanistinius kursus, 
šoko tautinius šokius, mėgo sportą, 
pasirodydavo ir scenoje kaip vai
dintojas bei deklamatorius, priklau
sė ateitininkų kuopai, dalyvavo lie
tuvių radijo valandėlės programose, 
buvo Lietuvių dienų rengimo komi
tete. Aidas 1988 m. vedė Ramoną 
Karpavičiūtę ir susilaukė dviejų vai
kučių - Kostuko ir Linos. Pastaruo
ju laiku planavo apsigyventi Adelai
dėje, kad vaikams suteiktų plates
nes galimybes mokytis. Perskraidin- 
ti velionies palaikai iš Lietuvos ir 
palaidoti rugsėjo 15 d. Adelaidėje.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TAT K^A” lietuvių kreditoA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius.................. 3.50%
1 m. term, indėlius..... ............4.50%
2-m. term, indėlius..................5.00%
3 m. term, indėlius................. 5.25%
4 m. term, indėlius..................5.45%
5 m. term, indėlius..................5.70%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 4.50%
2 m. ind...................................... 5.00%
3 m. ind...................................... 5.25%
4 m. ind...................................... 5.45%
5 m. ind...................................... 5.70% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

Laidotuvėse dalyvavo daug tautie
čių. Gedulines Mišias atnašavo 
kun. J. Petraitis. Atsisveikinimo žo
džius tarė ALB krašto valdybos 
pirm. J. Vabolienė, lituanistinės 
mokyklos vedėja E. Varnienė ir 
jaunystės draugas, dabar aktorius, 
ukrainiečių kilmės Victor. “Mūsų 
pastogės” 38 nr. rašoma, kad liūde
sį sukelia kiekvieno bendruomenės 
nario išsiskyrimas, bet didelis 
skausmas širdyje lieka, kai iškeliau
ja jaunas žmogus, nebaigęs atlikti 
savo darbų. Giliam liūdesy liko ma
ži vaikučiai, žmona, sesuo, broliai, 
tėvai bei kiti artimieji.

Britanija
Lietuvių sodyboje rugsėjo 12, 

sekmadienį, 3 v.p.p., vyko pagerb- 
tuvės Britanijos lietuviškoje veik
loje nusipelnusių asmenų. Svečių 
tarpe buvo Lietuvių sodybos 
kapelionas kun. A. Geryba, Lon
dono Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. P. Tverijo- 
nas, Lietuvos ambasados Londo
ne tarnautojai. Renginio vadovė - 
V. Gasparienė. Vaišių gėrybes 
palaimino kun. P. Tverijonas ir 
visi dalyviai sukalbėjo “Tėve mū
sų”. Pirmasis kalbėjo Didž. Bri
tanijos lietuvių sąjungos (DBLS) 
centro valdybos pirm. J. Alkis, 
primindamas DBLS pasiekimus ir 
mesdamas žvilgsnį į ateitį bei 
pasidžiaugdamas naujų jėgų įsi
jungimu. S. Kasparas, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, liūdnomis spal
vomis nupiešė Lietuvos vaizdą, 
Lietuvos ambasados Londone pa
tarėjas R. Degutis padėkojo Bri
tanijos lietuviams už pastangas 
padėti Lietuvai, pažadėdamas vi
siems ir ambasados pagalbą. Dar 
kalbėjo šiaurės Anglijos lietuvių 
veikėjai A. Podvoiskis ir H. Vai
neikis, Birmingamo bei Corby 
DBLS skyrių pirmininkai S. Štar- 
ka ir V. Uogintas. P. Varkala, vie
nas iš pirmūnų, džiaugėsi, kad 
DBLS tebėra gyva, atsiranda jau
nesnių jėgų, teikiančių viltį atei
čiai. Londono lietuvių kultūrinio 
gyvenimo vadovas J. Černis linkė
jo naujiesiems ateiviams jungtis į 
lietuvių kultūrinę bei visuomene- 
ninę veiklą. Kalbėjęs jaunimo 
vardu L. Kvietkauskas priminė, 
kad nereikia atstumti tautiečių, 
nekalbančių lietuviškai, nes ir jų 
širdys esančios lietuviškos, ir iš jų 
galima sulaukti pagalbos. Kun. A. 
Geryba ragino nepamiršti ir dva
sinių vertybių. Diena, kaip rašo
ma “Europos lietuvio” 19 nr., 
praėjusi greitai ir naudingai.

Ukraina
Šių metų pradžioje Krymo au

tonominėje respublikoje įsisteigė 
lietuvių Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio bendrija. Pasak jos pirm. 
Valentinos Logonovos, kaip skelbia 
BNS žinių agentūra, ketina arti
miausiu laiku įsteigti dainų ir šokių 
grupę, sekmadieninę mokyklą bei 
lietuvių kalbos kursus suaugusiems. 
Šio krašto lietuviai norėtų, kad vyk
tų kultūrinis bendradarbiavimas 
tarp Ukrainos ir Lietuvos. Ukrai
noje gyvena apie 12,000 lietuvių. Su 
Krymo lietuviais buvo susitikęs pre
zidentas Valdas Adamkus, kai jis 
dalyvavo Tarptautinėje Baltijos ir 
Juodosios jūrų kraštų konferencijo
je Jaltoje. Jis pažadėjo, kad Lietu
vos vyriausybė, pasinaudodama dip
lomatinėmis galimybėmis, pasirū
pins įregistruoti Ukrainos lietuvių 
bendruomenę. J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Vyro ir žmonos eilėraščiai
ALDONA GRICIENĖ, 

Kaunas

Meldžiuosi
Tau, Viešpatie Dieve, - 
Neleisk nusigrįžt
Nuo manęs
Mano mylimam žmogui.

Tai Dalios Milukaitės-Bu- 
ragienės žodžiai iš knygos “Ne
ramioji liepsna”, kurią ji parašė 
kartu su savo vyru Vladu Buragu.

Meilė. Šis kilnus jausmas 
mūsų sujauktame pasaulyje daž
nai sutapatinamas su biologiniu 
potraukiu. Juo maloniau versti 
puslapius, kuriuose meilė vadi
nama tūkstančiais taurių vardų. 
Šios knygos leitmotyvas - ilge
sys: prie lango prigludęs žmo
gus stebi ūkanojantį kelią; ir į il
gesį kreipiamasi kaip į vienintelį 
sielos karalių.

Dalios Milukaitės išskirtinis 
eilėraščių bruožas-moterišku- 
mas, V. Burago - vyriškumas. 
Moters eilėraščiuose žodis sub
tilus, skambąs, virpantis. V. 
Burago žodis ir vaizdas ryškiai 
veiksmingesnis.

Knygoje rasime retą stilisti
nę priemonę - oksimoroną.

Dryksta laimės skarmalai
Per nudžiūvusias ražienas. (V.B.)

Atrodo, kad eilėraštis juo
das. O ne! Tai tik kelias, įvedąs 
į kitą šviesos pasaulį: “Bet pava
saris ankstyvas...” (Ten pat).

D. Buragienės eilėraštyje 
“Žodžio šviesa” yra retorinis 
klausimas, nereikalaująs atsaky
mo, o tik išreiškiąs teigimą:

Mus paklausia balsais 
Senos protėvių vėlės: 
Ar lietuviškas žodis skambės?

Čia pat ir retorinis sušuki
mas: “Alyvų akelės... Birželį - 
stebuklas šviesus! “Sintaksinės 
priemonės nėra savitikslės; tai 
tik plytos, iš kurių pastatytas 
gražus namas: “Pasakei: duokit 
Lietuvai ranką” (ten pat).

V. Burago eilėse randame 
antitezę: “Apakau nuo žiedla
pių baltų... / Vėl pasigėręs / 
Nuo juodos spalvos, / Gulėsiu, 
žemę apkabinęs...” (Ten pat) Ši 
antitezė, kaip ir visa, kas rašo
ma knygoje “Neramioji lieps
na”, prasminga: literatūrinis 
subjektas, daug kentęs nuo 
“skurdžios gyvenimo Sacharos”, 
jaučiasi “išdavęs laiką, ne Tėvy
nę”.

Poetiškumo galima rasti to
kiame proziškame dalyke kaip 

“Neramiosios liepsnos” autoriai DALIA ir VLADAS BURAGAI Kaune

Rudens paletė
Rudens paletė apjuosė gimtą kraštą, 
Atskrisdama berželiais, uosiais ir klevais, 
Ir audžia, pina margaspalvį raštą, 
Nupurkšdama skaidriais, šaltais lašais.

O gervių šauksmas širdį kiaurai veria! 
Liepsnoja, plaistos uždegti klevai.
Nešu ant rankų rudenio ugnelę, 
Tegul ji dega, šviečia vakarais.

Sparnuočiai skrenda, šaukia paukščių takas, 
Paklysta, nardo žvaigždynų spinduliuos, 
Vėl deimantinis lašas žemėn teka, 
Sutvyksdamas vaivorykštės keliuos.

Myliu tą rudenio spalvingą gausmą, 
Lapų čežėjimą su spinduliu aušros, 
Ir skaidrią ašarą, sparnuočių šauksmą;
- Mes neužmiršim žemės LIETUVOS!

V. Vosylienė

traukinyje (eil. “Palydos”). Jis 
parašytas taip pat antitezės bū
du: sena stotis, peronas, bė
giai... Iš tiesų tai eilėraštis apie 
meilę ir ilgesį.

Malonu skaityti eilėraščius, 
kuriuose nėra eiliavimo klaidų. 
Malonu kiekviename eilėraštyje 
rasti žėrutį:

Kiekviena teisė - 
Melstis ar prabilti, 
O jei prabilti - tai už du. (V.B.)

Knygoje “Neramioji lieps
na” lyrinis subjektas sutampa su 
autoriais. Visa yra skirta meilei: 
kilniai, didžiai ir giliai:

Tu-neatrastas mano Čiurlionis, 
Tu-pietinė dainų Lietuva. (V.B.)

Pernai Kaune Poezijos pa
vasario metu pradėjo lyti: teko 
glaustis Maironio muziejuje. 
Operatoriai tiesiog lipo ant sta
lo - toks reikšmingas jiems at
rodė šis renginys. Po šventės 
“Literatūroje ir mene” buvo pa
rašyta, kad laureatas dabar pa
kilo į aukštesnį pasaulį. Į kokį 
pasaulį užkelsime D. Buragienę 
už žodžius;

Atsiklaupkim abudu
ir sielom suvokime, 

Padėkodami Dievui ir motinom 
Už abu mus, už gerąjį mūsų likimą.

Laikas suprasti, kas yra tik
rosios vertybės. Moksleivių kū
rybos centre vyko Motinos die
nos minėjimas. Kulminacijai 
buvo pakviestas poetas A. Da
bulskis. Ir pradėjo lyti dvipras
mybės apie moterį... Jį pakvietė 
todėl, kad vardas žinomas, iš 
anų laikų ataidėjęs. Niekas ne
paskaitė D. Buragienės eilėraš
čio “Mamai”: “Paprastam kam
bary spindi motinos meilės 
žvaigdė...”

Buragų knygoje yra keletas 
kitos tematikos eilėraščių. Visi 
jie - į gyvenimo darną, į pagar
bu tautos istorijai, į gimtinę. 
“Žodžio šviesa” skirta knygų 
leidėjui, rašytojui, knygnešiui ir 
kunigui Antanui Milukui (D. 
M.). “Lietuvos pavasaris”, (V. 
B.) - ypač stiprus eilėraštis, 
skirtas V. Adamkui. Jame Lie
tuva - tai šaltinių legendos, Ka
zimiero delnas, Birutės paguo
da. Eilėraščio autorius sako: 
“Mano kraštas - tai mano li
kimas”.

“Neramioji liepsna” apdo
vanota N. Glažės literatūrinio 
fondo (JAV, JLos Angeles) Sta
sio Bataičio vardo premija.

Lietuvos respublikos prezidento sutiktuvių pokylyje Toronto Lietuvių Namuose 1999 m. spalio 23 d. Viršuje iš 
kairės: Lietuvos gen. garbės konsulas Kanadai H. LAPAS, p. G. LAPIENĖ, p. A. ADAMKIENĖ, Prezidentas V. 
Adamkus, p. B. Eidintienė ir Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. A. EIDINTAS. Apačioje - “Volungės” 
dainininkės meninės dalies programoje; diriguoja muz. D. VISKONTIENĖ Nuotrs. K. Baiiūnaitės

Darbais vainikuotas mažlietuvis
Džiuginanti nepailstančio tėvynainio Viliaus Pėteraičio sukaktis

ALGIS A. REGIS, 
Mažosios Lietuvos rezistencinio 

sąjūdžio pirmininkas
Vilius Pėteraitis, iškilusis 

Mažosios Lietuvos darbuotojas, 
mini savo amžiaus 85-erių metų 
sukaktį. Ši džiuginanti gyveni
mo sėkmė sutinka jubiliatą pel
nytame poilsyje, bei plačios 
veiklos įsibėgėjusių darbų viršū
nėje. Jis užmiršo metų skaičia
vimo matematiką, kai nesibai
giantys įsipareigojimai tėviškei 
kelia sunkius reikalavimus. Šei
ma, giminės ir artimieji džiau
giasi, stebėdami Vilių savo tar
pe fiziškai ir dvasiškai pajėgų 
bei darbingą. Šiuo šeimos 
džiaugsmu dalinasi jo asmenį 
branginantys draugai, bendros 
talkos darbuotojai, plati mažlie- 
tuvių bendrija ir bendro likimo 
patirtyje pasaulio žemynuose iš
blaškyta tautos dalis, esanti toli 
nuo tėvynės.

Biografiniai duomenys
Nuo pat jaunystės Vilius 

Pėteraitis domėjosi kultūrinio 
pasaulio aplinka ir savos tautos 
vieta joje. Savo mintyse ir dar
buose jis artimai santykiavo su 
Mažosios Lietuvos susikryžiavu
siais gyvenimo keliais, jos istori
ja, demografija ir kalbotyra. Iš
augęs iš kalbomis turtingos tėvų 
šeimos Vaidaugų kaimo aplin
koje netoli Klaipėdos, baigė Vy
tauto Didžiojo gimnaziją Klai
pėdoje 1935 m. Studijavo VD 
universiteto Evangelikų teologi
jos fakultete Kaune.

Jausdamas didelį pomėgį ir 
gabumus kalboms, studijavo an
glistiką, švedų kalbą ir germa
nistiką Anglijoje, Švedijoje ir Lie
tuvoje, tapo humanitarinio fa
kulteto lektoriumi, o vėliau Ger
manistikos skyriaus vedėju Vil
niaus pedagoginiame institute.

1945-49 m. mokytojavo Augs
burgo lietuvių gimnazijoje Vo
kietijoje. Apsigyvenęs Monrea
lyje, Kanadoje, paruošė du išsa
mius lietuviškai-angliškus žody

Prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS pokalbyje su VILIUMI PETERAICIU
Vilniuje 1998.VI.29 Nuotr. Vyt. Kaltenio

nus ir daugelį mokslinių straips
nių lietuvių spaudoje Amerikos 
žemyne.

V. Pėteraitis stipriai reiškė
si visuomeninėje veikloje. 1952 
m. įsteigė Mažosios Lietuvos bi
čiulių draugiją, kartu darbuoda
masis Mažosios Lietuvos tary
boje ir Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio centriniame 
komitete (1992 m. paskelbtas 
garbės pirmininku). Nuo 1956 
m. - Kanados lietuvių bendruo
menės taryboje. Plačiai reiškėsi 
spaudoje. Mažosios Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio suvažiavi
me Čikagoje iškėlė reikalą steig
ti ML fondą numatomiems 
svarbiems krašto uždaviniams; 
greit tapo jo organizatoriumi ir 
vadovu.

Moksliniai darbai
V. Pėteraičio krašto pažini

mas ir studijų svoris išryškėjo jo 
moksliniuose darbuose. Dauge
lio metų kruopštaus darbo vei
kalas “Mažoji Lietuva ir 
Tvanksta”, išleistas Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos Vilniu
je, stebina žinovus ir tarptauti
nės kalbotyros mokslininkus. 
Knygos mokslinė sandara ir 
atrankių spaudmenų įtarpai rei
kalauja kvalifikacinės skaitytojo 
rimties. Šioje studijoje, greta 
daugelio kalbotyros savybių, 
bandoma aptarti ankstyviausių 
mūsų tautos genčių gyvenvietes 
dar prieš Kristaus gimimo lai
kus, pasekant vandenvardžius ir 
vietovardžius. Vėliau išėjo kitas 
didžiulis 600 psl. leidinys “Ma
žosios Lietuvos ir Tvankstos 
vietovardžiai”.

V. Pėteraitis yra idealistinio 
mąstymo žmogus, nesiribojantis 
vien savais rūpesčiais. Jis domi
si ir bendraamžininkų darbais, 
dėl amžiaus ribotumo nesuspė
tais užbaigti. Jis užbaigė ir per 
MLF išleido rūpestingai apipa
vidalintus Martyno Brako vei
kalus - “Mažosios Lietuvos po
litinė ir diplomatinė istorija” ir 

Martyno Gelžinio “Mūsų gimti
nė Mažoji Lietuva”. Tai mažlie- 
tuvių vėlyvo amžiaus nepakar
tojami veikalai, įsirikiuojantys į 
sunaikintos tautos giliai įmintus 
pėdsakus. Su ML fondo pagal
ba yra išleisti daugiau kaip 25 
leidiniai Mažosios Lietuvos te
matika.

Visuomeniniai užmojai
Šių ir dar kitų, čia nepami- 

nėų darbų akivaizdoje veržiasi 
klausimas - ką gi dar garbusis 
jubiliatas V. Pėteraitis veikia sa
vo “darbų įsibėgėjimo viršūnė
je”. Kad apie tai prasitarti, rei
kia sąžiningo stabtelėjimo prie 
šiandieninės tautos būsenos.

Ilgai trukusiai komunistinei 
okupacijai suniokojus žmonių 
idealizmą ir istorinę' tautos at
mintį, kyla didelis rūpestis, kaip 
išgelbėti Mažosios Lietuvos pa
veldą iš esamos katastrofinės 
būsenos. Ekonomiškai pabirusi 
valstybė ir internacionalizmo 
liūne įklimpusi tautos galvosena 
yra nepajėgi spręsti gyvybines 
šalies problemas. Jos menka
vertiškumo kompleksai akivaiz
džiai pasireiškia pažiūra į Ma
žosios Lietuvos žmonių tūkstan
čio metų didžią auką sargyboje 
už Baltijos krantų laisvę.

Mažlietuvių paveldas
Plataus pasaulio lietuviai 

stebisi, kai apsilankę valdinin
kai, seimo nariai, ambasadoriai 
pokalbyje grabaliojasi už So
vetsko, Kaliningrado, Čystų 
Prūdų..., nejausdami net gėdos 
dėl tokios krašto tautinės išda
vystės. Laikas negailestingai 
šluoja katakombines krašto re
likvijas, tamsiais šešėliais tem
dydamas paskutiniuosius au- 
tochtoninius tėvynainius. Dar 
kiek laiko ir niekas nesuvoks, 
kur dingo atkakliausia lietuvių 
tautos dalis, lyg tvirtovė per 
šimtmečius aukojusi savo egzis
tenciją dėl visos tautos ateities 
Baltijos krantuose. V. Pėteraitis 
ryžosi žadinti ateities viltį - su
telkė ML fondo išteklius di
džiam užsimojimui - Mažosios 
Lietuvos mokslinei enciklopedi
jai, sukaupiančiai iš praeities vi
sa, kas dar esamose aplinkybėse 
įmanoma išgelbėti ateities kar
toms. Šis įsipareigojimas jau 
vykdomas daugelio darbuotojų 
talkos abiejose Atlanto pusėse. 
Čia ir yra toji įsibėgėjusių darbų 
viršūnė, kuriai V. Pėteraitis yra 
sutelkęs savo prakilnaus am
žiaus tebeslypinčias jėgas.

Dideli darbai tačiau reika
lingi visos tautos talkos ir atski
rų asmenų dalyvavimo. Garbin
go amžiaus sukakties jubiliatas 
V. Pėteraitis bus prasmingiau
siai pagerbtas jo sveikatos ir 
laimėjimų bendru džiaugsmu 
bei vertinimu jo stebinančios iš
tvermės Mažosios Lietuvos sun
kaus likimo keliuose.
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□ KULTU (iNEJE VEIKLOJE
A.a. Valteris Kristupas Ba

naitis, muzikas, žurnalistas, vi- 
suomeninkas, mirė š,m. rugsėjo 9 
d. Vokietijos Fiurstenberge. Spa
lio mėn. palaidotas Bitėnuose, ša
lia Vydūno kapo. Velionis gimė 
Karaliaučiuje 1918 m. rugsėjo 26 
d. Nuo pat jaunystės - Mažosios 
Lietuvos veikėjas. Pašalintas iš 
Tilžės vargonininkų mokyklos, to
liau mokėsi Kauno “Aušros” ber
niukų gimnazijoje, studijavo teisę, 
lankė konservatoriją. Dirbo vals
tybinėje filharmonijoje, vėliau 
Kauno radiofone. Už žydų muzi
kų įdarbinimą vokiečių okupaci
jos metu išvežtas į Vokietiją dar
bams. Grįžęs dirbo Vilniaus ope
ros teatre akompaniatoriumi, mo
kėsi dirigavimo. Pasitraukęs į Va
karus, organizavo lietuvių chorus 
ir jiems vadovavo. 1952-1966 m. 
dirbo Miunchene “Amerikos bal
so” lietuviškų laidų redaktoriumi. 
“Lietuvos aide” (1999.XI.17) ra
šoma, kad velionis yra sukūręs 40 
vokalinės muzikos kūrinių. Už 
nuopelnus Lietuvai apdovanotas 
DLK Gedimino V1. ordinu.

Minint Vilniaus universiteto 
420 metų sukaktį, kaip rašo 
ELTA, š.m. rugsėjo 20 d. Vil
niaus un-to Botanikos sode buvo 
pasodinta sukaktuvinė giraitė. 
Kiekvienam fakultetui buvo skir
ta po liepaitę, o rektorius dr. R. 
Pavilionis pasodino “amžinąjį 
medį” - ąžuoliuką. Pasak inicia
torių, pasodintais medžiais galės 
pasigėrėti septynios aštuonios 
kartos. Be kitų gausių universite
to sukaktuvinių renginių, rugsėjo 
22 d. Kalnų parke įvyko studentų 
sporto ir meno šventė, pasibaigusi 
bendru laužu.

Žemaičių kultūrinė, mokslinė 
bei jaunimo ugdymo veikla, labai 
sustiprėjusi Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo išvakarėse, 
šiuo metu šakojasi įvairiomis for
momis, suranda rėmėjų ir prita
rėjų. Neseniai gautas pranešimas, 
kad steigiamas Žemaičių fondas. 
Kreipiamasi į visuomenę prašant 
paaukoti knygų ir tapti fondo rė
mėjais. Knygas reikėtų siųsti ad
resu: Žemaičių kultūros, akade
minio jaunimo ir vaikų rėmimo 
fondas, A. Jakšto g. 5 LT-2600 
Vilnius, Lietuva. Fondo pirminin
kė prof. Viktorija Daujotytė rū
pinasi, kad atsirastų daugiau gali
mybių remti vaikus, moksleivius, 
studentus, esą fondo reikia, kad 
“neužželtų S. Daukanto (ir ne tik 
jo vieno) pramintas kelias į Vil
nių”. Numatoma Vilniuje steigti 
Simono Daukanto namus, leisti 
knygų serijas apie žemaičius bei 
periodinį leidinį “Žemaičių že
mė". Nurodomos ir kitos veiklos 
kryptys: stipendijos bei parama 
kultūros, meno ir mokslo projek
tams. Žemaičių fondo steigėjai: 
Sigitas Kaktys, Žemaičių akade
mija, Akademinio žemaičių jauni
mo korporacija “Samogitia”. Ad
resas: A. Jakšto g. 5, LT-2600 
Vilnius, Lietuva. Tel. 370-2- 
614809, faksas 370-2-614809, 
220841.

Liaudies meistras UŽKURNIS parodoje pagerbtas specialiu ženklu
Nuotr. V. Kapočiaus

Bronius Nainys, ilgametis 
PLB valdybos pirmininkas ir “Pa
saulio lietuvio” redaktorius, š.m. 
rugsėjo 26 d. buvo pagerbtas 1999 
metų spaudos darbuotojo premi
ja, kurią kasmet skiria JAV LB 
kultūros taryba remiant Lietuvių 
fondui. Premijuoti B. Nainį nu
tarė komisija, sudaryta iš pirm. C. 
Surdoko ir narių - G. Vasaitie- 
nės, A. Barzduko, J. Gailos ir R. 
Kasparo. Tą pačią dieną paskirta 
ir muzikos premija, kurią pelnė 
sol. Algirdas Brazis vienbalsiu 
komisijos nutarimu. Komisiją su
darė pirm. R. Kliorienė, nariai - 
D. Polikaitis ir D. Viskontienė.

Išeivijos plakatų paroda vei
kė š.m. liepos ir rugspjūčio mė
nesiais M. Mažvydo bibliotekoje 
Vilniuje. Parodą organizuoti pra
dėjo Viktoras Kučas, darban 
įtraukęs dail. VI. Vijeikį ir Algir
dą Titą Antanaitį. Buvo surinkta 
daugiau kaip 100 plakatų ir nuga
bentą į Lietuvą. Parodos atidary
mas įvyko birželio 25 d. Kalbėjo 
PLB atstovas Lietuvoje Gabrie
lius Žemkalnis, poetas Kazys Bra- 
dūnas, rašyt. Stasys Džiugas. Visi 
pasidžiaugė, kad šis plakatų telki
nys tokiu būdu padėjo paryškinti 
ilgą išeivijos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo kelią. Kiek pasigesta 
sportinės veiklos plakatų.

Išeivijos leidinių paroda, mi
nint Lietuvių chartos 50-metį, 
PLB atstovo Lietuvoje Gabrie
liaus Žemkalnio iniciatyva, buvo 
surengta Valstybinėje M. Mažvy
do bibliotekoje. Rodiniuose atsi- 
pindėjo išeivijos veikla, vykusi 
priimtos chartos dvasioje nuo pat 
1946 metų. Išstatyti dokumentai, 
leidinėliai, knygos, periodinė 
spauda ir stambūs veikalai liudijo 
išeivių nueitą kelią. Vaizdą papil
dė Lietuvos siemo rūmuose vyku
si PLB veiklos nuotraukų paroda. 
Abi parodos buvo gausiai lanko
mos. Ne vienas lankytojas stebė
josi, kiek daug išeivijoje rašyta ir 
išleista, kaip šakotai ir sistemin
gai veikta.

Prof. dr. Antanas Klimas ra
šo apie didžiųjų raidžių vartojimą 
lietuvių kalbos rašyboje. (“PL” 
1999 m. rugsėjis). Jis primena, 
kad ligi 1941 m. pavadinimai bu
vo rašomi didžiosiomis raidėmis, 
pvz. Žemės Ūkio Rūmai, Lietu
vių Bendruomenė ir t.t. Lietuvos 
kalbininkai kažkodėl pakeitę nu
sistovėjusią tvarką siūlydami pa
vadinimus, susidedančius iš kelių 
žodžių, rašyti didžiąja raide tik 
pirmąjį žodį. Tačiau ilgesni su
durtiniai pavadinimai esą juokin
gi, pvz. Vilniaus universiteto Filo
logijos fakulteto Lietuvių kalbos 
katedros Lietuvių kalbos istorinės 
gramatikos skyrius. A. Klimas 
siūlo pavadinimus rašyti didžio
siomis raidėmis kaip rašyta anks
čiau. Šių metų pabaigoje turėtų 
pasirodyti nauja “Lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos” laida. Tiki
masi, kad tai padės išspręsti susi
dariusius nevienodumus. Snk.
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KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H L\8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term. Indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term. Indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”........................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.60%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind......5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.60%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.85%
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.50%

3.25%
3.80%
4.35%
5.00%

5.35% 
5.60% 
4.35% 
,4.60%
,5.25% 
5.50% 
.5.60% 
,5.85%

V' h J,

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

7.10%
7.60%
7.80%
7.90%
8.00%

5.95%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS kOTtClė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

AIR CONDITIONING & HEATING 
Taisau ir įvedu

Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas, viryklas 

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

(J PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
TORONTO, ON M8Z 2X3

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

1111111111111111111111

iiiiiiimiiini imu

Lina Kuliavienė

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU -

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Šiaurės Amerikos baltiečių lauko teniso varžybose Columbus, OH, 
1999 m. rugsėjo 5 d. mišriame dvejete III vietą laimėję DIANE ir 
EUGENIJUS KRIKŠČIŪNAI ir jaunųjų grupėje II vietą laimėjęs 
torontietis SIMAS KRIKŠČIŪNAS

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Eurolygos per

nykščiai čempionai Kauno “Žalgi
ris” vis toliau grimsta į bedugnę. 
Ketvirtadienį (10-28) žaisdami na
muose vėl pralaimėjo Liublianos 
“Olimpija” (Slovėnija) 84:85. Tai 
jau ketvirtas pralaimėjimas iš pen
kių susitikimų.

R. KORAČO taurės varžybose 
(10-28) Panevėžio “Sema” pralai
mėjo Permėje “Ural Great” (Rusi
ja) krepšininkams 53:66. Alytaus 
“Alita” išvykoje-(10-27) pralaimėjo 
Kijev “Kyiv” klubui 77:100. LKL 
lentelė po pirmojo rato (8-nių 
rungtynių) 1. Kauno “Žalgiris”, 2. 
Vilniaus “Lietuvos rytas”, 3. Vil
niaus “Sakalai”, 4. Šiaulių “Šiau
liai”, 5. Marijampolės “Kraitenė”, 
6. Alytaus “Alita”, T. Kauno “Atle
tas”, 8. Klaipėdos “Neptūnas”, 9. 
Panevėžio “Sema”.

FUTBOLAS: Alytaus “Daina
va” - Kėdainių “Nevėžis” 0:0; Vil
niaus “Žalgiris” - Gargždų “Ban
ga” 5:0; Kauno “Žalgiris” - Kauno 
“Inkaras” 1:0. Lietuvos jaunių fut
bolo rinktinė Europos čempionato 
atrankos varžybose Danijoje tarp 
keturių komandų užėmė trečiąją 
vietą.

ŠOKIAI: Lietuvos šokėjai Ma
rijus Germanavičius ir Eglė Visoc

kaitė “Ratuto” klubo šokėjai laimė
jo tradicines 32-ąsias tarptautines 
sportinių šokių varžybas Magde
burg “Europa Danzt”.

DVIRAČIAI: Lenktynėse “Com
monwealth Bank Classic” Australijo
je Lietuvos dviratininkas Raimon
das Rumšas, atstovaujantis lenkų 
komandai “Mroz”, laimėjo 104 km 
vienuoliktąjį tarpsnį ir bendroje 
įskaitoje iš ketvirtos pakilo j antrąją 
vietą.

PRIZAS: Tarptautinis “Fair 
Play” (Kilnaus žaidimo) komitetas 
(CIFP) nusprendė apdovanoti Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) pirmininką Artūrą Povi
liūną specialiu prizu už “Fair Play” 
plėtrą. Apdovanojimas bus įteiktas 
per iškilmes lapkričio 20 d. Stam
bule (Turkija).

GOLBOLAS: Anglijoje vykusiose 
golbolo pirmenybėse Lietuvos rink
tinė užėmė penktąją vietą. Pirmąją 
- Danija, antrąją - Vengrija, trečią
ją - Švedija.

DANGA: Alytaus miesto centre 
(10-21) buvo atidarytas pirmasis 
Lietuvoje dirbtinės dangos futbolo 
stadionas.
BADMINTONAS: Lenkijoje vyku
siame Europos jaunių (iki 17 metų) 
komandų badmintono čempionate 
Lietuvos rinktinė tarp 23 komandų 
užėmė septintąją vietą. V.P.

“Aušros” žinios
- Tėvų komiteto posėdis įvyks 

lapkričio pabaigoje.
- Dominion, Ultra Mart ir A 

& P maisto krautuvės už pirktų 
prekių pakvitavimus “Aušros” klu
bui duoda tam tikrą nuošimtį 
pinigais. Tam tikslui yra padėta dė
žutė Prisikėlimo šventovės priean
gyje. Visi yra prašomi mesti tų ben
drovių pakvitavimus.

- Treniruotės, kurios vyksta 
mūsų salėje, Bishop Allen mokykloj 
ir Runnymede mokyklos salėse, 
prasidėjo lapkričio 2 d.

- Prieškalėdinis pasilinksmini
mas vyks mūsų salėj gruodžio 7 d.

ŠALFASS suvažiavimas
Jis šaukiamas 1999 m. lapkri

čio 13, šeštadienį, 11 vai. ryto Klyv
lande, Lietuvių Namuose, 877 East, 
185 St. Tel. 216 531-2131. Darbo
tvarkėje, be kitų einamųjų reikalų, 
bus sudarytos varžybinės progra
mos ir kalendorius. Svarstyti bus 
ŠALFASS-gos statuto pakeitimų 
siūlymai bei IlI-sios Lietuvos tauti
nės olimpiados ir VILjų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių, numatytų 
2002 m. Lietuvoje, klausimai. 
Smulki programa išsiuntinėta spor
to klubams bei kitiems sporto dar
buotojams. Norintieji darbotvarkę 
papildyti ar iš anksto pasisakyti kai 
kuriais klausimais, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS centro valdybos pirminin
ką Audrių Šileiką, 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416 767-6520; faksas - 416 760- 
9843. E-mail: hrc@idirect.com Inf.

lietuvi^ ffrvKREDITO T Y Y „„Y—
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.35% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.25% už 3 m. term, indėlius 
5.35% už 4 m. term, indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.60% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.60% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 7.10%
2 metų.................. 7.60%
3 metų.................. 7.80%
4 metų.................. 7.90%
5 metų...................8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

TUasterCanr

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

problemoms, o taip pat išlaiky
tų gabius kanadiečius moksli
ninkus Kanadoje bei pritrauktų 
iškilių sveikatos specialistų iš ki
tur. Dar nenuspręsta, kokioje 
srityje ši agentūra specializuo
sis, kol bus atsiklausta sveikatos 
srities specialistų, ne vien tik 
politikų nuomonės. Bet jau tą 
pačią savaitę McMaster univer
sitetas pasiūlė suorganizuoti 
Hamiltone, Ontario, “pakaitos 
medicinos” (“Alternative medi
cine”) institutą, kuriame būtų 
apsprendžiamos naturopatinės 
medicinos, gydančios natūralia 
terapija be cheminių vaistų bei 
chirurgijos galimybės bei prob
lemos.

“Vėžių karas” Kanados pa- 
atlantės provincijose tęsiasi jau 
kurį laiką. Vyriausias Kanados 
tribunolas neseniai pripažino, 
kad pagal 1760 metų sutartį 
tarp vietos Mi’kmaq (tariama 
mikma) indėnų genčių ir D. 
Britanijos indėnai turi teisę me
džioti ir žuvauti ištisus metus, 
ne tik tam tikru sezonų metu. 
Provincijų žvejai-neindėnai to
kiam sprendimui pasipriešino, 
nes tai grasina jų pagrindiniam 
pragyvenimo šaltiniui ir gali su
jaukti ekologinę pusiausvyrą.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

ŠALFASS-gos varžybos
Tinklinio varžybos - 1999 m. 

lapkričio 6, šeštadienį, Klyvlande, 
OH. Ryšiai: Petras Stungys, 8243 
Donald Dr., Mentor, OH 44060; tel. 
440 974-9736 namų, 216 692-5918 
darbo: E-mail: stungys@en.com

Lauko bėgimo (Cross Country) 
varžybos - 1999 m. lapkričio 13, 
šeštadienį Klyvlande, OH. Ryšiai: 
A. Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH, 44117-2122. Tel. 216 
486-0889; faksas - 216 481-6064.

Rankos lenkimo varžybos - 
1999 m. lapkričio 20, šeštadienį Či- 
kakgoje. Ryšiai: Saulius Rakauskas, 
tel. 773 247-2452.

Išsamesnė informacija yra iš
siuntinėta sporto klubams. Pavie
niai asmenys, klubams nepriklau
santys, prašomi kreiptis aukščiau 
nurodytais adresais. Inf.

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) j Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Federacinio žuvininkystės mi- 
nisterio H. Dhalival pastangos 
taikinti abi puses kol kas neat
nešė gerų rezultątų. Norėta su
stabdyti vėžių gaudymą bent 30- 
čiai dienų, kol bus prieita ilga
laikio susitarimo, bet kai kurios 
indėnų grupės nutarė neprisidė
ti, o neindėnai pradėjo naikinti 
jų padėtus vėžiams spąstus. 
Tvarkai palaikyti turėjo įsikišti 
ir vietos policija.

Kanados ekonomija paaugs 
šiais metais net 3.6 nuošimčio, o 
kitais metais apie 3%, pagal 
Royal Bank of Canada specia
listų apskaičiavimus. Prie to au
gimo daug prisideda labai akty
vi JAV ekonomijos būklė, Azi
jos ekonominis stabilizavimasis, 
auganti Europos sąjungos eko
nominė padėtis ir “mažėjantis 
pesimizmas” Pietų Amerikos 
kraštuose. Ypač paminėtinas 
yra pareikalavimas kompiuterių 
dalių ir aptarnavimo bei “nepa
prasta” plėtra Interneto paslau
gose. Šiose srityse augimas sie
kia 23% per metus ir jau viršija 
1.5% bendro vidaus produkto.

Keliaujantieji už Kanados 
ribų kanadiečiai, grįždami na
mo dabar gali parsivežti prekių 
už $(kdn)750, jei išbuvo užsieny 
daugiau negu 7 dienas. Į tą su
mą įeina ir 1.14 litro (40 uncijų) 
alkoholio, arba 1.5 litro vyno 
arba 24 buteliai (12 uncijų kiek
vienas) alaus bei tabako pro
duktų. Išbuvus užsienyje 24 va
landas, galima įvežti prekių už 
$(kdn)50, bet be alkoholio ir ta
bako produktų. Po 48 valandų 
užsienyje galima įvežti už 
$(kdn)200 su tiek pat tabako 
bei alkoholio, kaip išbuvus sa
vaitę. Kai kuriais atvejais muiti
nės lankstinukuose informacija 
būna klaidinga ir nurodoma 
$500 vietoj $750 suma. Jei kyla 
daugiau klausimų dėl muitų, 
galima skambinti nemokamai 
muitinės informacinei tarnybai 
1-800-461-9999. G.K.

Š YPSENOS
Vaiko noras

- Mamyte, nupirk man bež
džionėlę!

— O kuo gi rites ją šersime?
- Nupirk man tokią, kokią ma

tėm zoologijos sode. Ten prie nar
vo buvo parašyta: “Beždžiones mdi- 
tinti draudžiama”.

Du vienuoliai
Ilgabarzdj kapuciną aplankė 

jėzuitas.
Norėdamas pajuokauti jam sako:
- Žinai, Judas irgi buvo barz

dotas.
-Ar jis buvo barzdotas, galima 

abejoti, bet kad jis buvo iš Jėzaus 
draugijos, tai tikras dalykas, - atšo
vė kapucinas.

itiH 
ANTANAS 

GENYS

Sufhm
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambintišiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Turmr $

SMITH MONUMENT CO. LTD.

ALGIS

LAIDOTUVIŲ NAMAI

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Dirigentas
Tėvas atėjo į solistės koncertą 

su savo sūneliu.
, - Tėveli, kodėl tas ponas grasi

na lazda priekyje stovinčiai poniai?
- Jis negrasina, sūneli, jis tik 

diriguoja.
- Tai kodėl ji taip rėkia?

(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą.

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

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

^ruR^ °

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

WALTER V. DAUGINIS
insurance IHLniHIIAS

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To
ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Skrydžiams po 1 spalio galioja jau nupigintos žiemos sezono kainos. Tarp 13 ir 
25 gruodžio yra vadinamas PEAK arba HIGH SEASON - kainos aukštesnės.

UŽSISAKYKIT REIKIAMUS BILIETUS JA U DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele

fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu trečiadie
niais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS
Tarp 28 rugsėjo ir 22 spalio Medeliai atostogauja. Jei Įmanoma, 

užsisakykite bilietus prieš tą laiką, arba, man nesant, kreipkitės 
įstaigoje į MARIJĄ ir pasakykite, kad esate A. Medelio klientai.

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečianl Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:hrc@idirect.com
mailto:stungys@en.com


Himno autoriaus šventė
Vinco Kudirkos 100-tųįų mirties metinių proga rengiamas 
minėjimas š. m. lapkričio 14 dieną Toronto Lietuvių Namuose.

Programoje - dr. I. Slavinskaitė ir aktorė V. Kochanskytė

DĖKOJAME

Dr. Irena Slavinskaitė gimė 
1942 m. Kaune. 1959-siais baigė 
Kauno Salomėjos Neries viduri
nę mokyklą ir įstojo į Vilniaus 
pedagoginį institutą, kurį baigė 
1964 m., įsigydama vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos moky
tojos specialybę. 1976 m. apgy
nė literatūros teorijos doktoratą 
tema “Poetinė žodžio transfor
macija lietuvių lyrikoje”. 1979 
m. Vilniaus pedagoginis institu
tas suteikė jai docentės laipsnį. 
Nuo 1979 m. dėsto Vilniaus ir 
Vytauto Didžiojo universitetuo
se. Yra parašiusi monografijas: 
“Maironis”, “Jono Strielkūno 
kūryba”, “Harmonijos formos”, 
“20 amžiaus lietuvių poezija”, 
paruošusi mokslinį Maironio 
raštų leidinį ir studiją “V. Ku
dirka: poezija, proza, beletristi
ka”. Spaudoje yra paskelbusi 
kelias dešimtis straipsnių apie 
dabartinę lietuvių poeziją.

Aktorė Virginija Kochans
kytė 1977 m. baigė teatrinį fa
kultetą Lietuvos muzikos aka
demijoje. 1977 m. pradėjo dirbti 
Šiaulių dramos teatre. Nuo 
1982 m. tęsia darbą Kauno vals
tybiniame akademiniame dra
mos teatre. Yra sukūrusi vaid
menis daugialio rašytojų pjesė
se. Vaidino žymiausių Lietuvos 
režisierių pastatymuose. Su Kau
no valstybiniu akademiniu dra
mos teatru gastroliavo Latvijo
je, Gruzijoje, Armėnijoje, Vidu
rinėje Azijoje ir Rusijoje. Vaidi
no Lietuvos kino studijos fil
muose ir Lietuvos televizijos 
spektakliuose. Lietuvoje ji yra 
viena įdomiausių poezijos skai
tovių, konkursų laureatė. Yra su
režisavusi keletą poezijos ir mu
zikos spektaklių, parengusi po
ezijos programų televizijai ir ra
dijui. Su geriausių Lietuvos poetų 
poezija plačiai gastroliavusi Lie
tuvoje, JAV ir Kanadoje. Inf.

Ne tik stovyklavome, 
bet ir dirbome

Jau kelinti metai iš eilės Su
valkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio šeimos atostogauja 
skautų stovyklavietėje “Romu
va”. S.m. rugpjūčio 21-29 d.d. 
palankūs orai nepašykštėjo 
mums kaitrios saulutės, šilto 
vandens, įspūdingai šviesių nak
tų, gaivinančių rytmečių. Visi, 
kas nepabūgo skautiškų sąlygų, 
mielai visą savaitę mėgavosi 
sėkmingu meškeriojimu, mau
dymus!, plaukiojimu laiveliais 
arba tiesiog tinginiavimu. Patys 
drąsiausi išbandė burių pajėgas. 
Ežerą perplaukdavo sausi arba 
sušlapę iki ausų. Darbščiausi vy
rai buvo labai užsidegę stovyk
loje pasidarbuoti. Jie iškirto ge
rą gabalą krūmų. Nuo pirties iki 
ežero iš akmenų nutiesė laipte
lius. Įtvirtinus prieplauką, patys 
drąsiausi galėjo vandenyje atsi
gaivinti, įkaitę nuo pirties garų.

Viena savaitės diena buvo 
paskirta darbams stovyklavietė
je. Vyrai tvarkė namelių langų 
stiklus. Darbas virte virė. Sto-

Toronto
A. a. Antano Svirplio 10 

metų mirties prisiminimui žmo
na Liuba Svirplienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Juozui Ališauskui mi
rus, užjausdami žmoną, seserį 
Zitą, brolį Kazimierą su šeimo
mis ir artimuosius, Aldona ir 
Juozas Spreinaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Adelės ir Algirdo Meš
kauskų 3 metų mirties prisimi
nimui tėvai Liucija ir Kostas 
Meškauskai, dukros Andria ir 
Diana, “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. Vincentos Kudžmienės

vyklautojai dažė namelių prie
kius, jų pastoges, taisė laiptus, 
atliko ir kitus darbus. Smagu 
buvo pasidžiaugti atnaujinta vir
tuve, kiekvienu mažiausiu 
kruopščiai atliktu pačių skautų 
darbeliu. Jau nemažai metų, kai 
SKLI Sambūrio nariai stengiasi 
prisidėti stovykloje savanoriš
kais darbais bei talkomis. Prieš 
kelerius metus buvo atliktas di
delis ir svarbus darbas: skautų 
namelių pamatų sustiprinimas. 
Malonu mums patiems būti 
“Romuvos” dalimi, džiaugtis 
puikiu gamtovaizdžiu, pasi
vaikštinėti skautų numintais ta
keliais. Nuoširdi padėka visai 
stovyklavietės valdybai ir jos va
dovui Rimui Sriubiškiui už gali
mybę naudotis šiuo puikiu kam
peliu. Lai niekada neužželia ke
lias į “Romuvą”, lai niekada ne
pritrūksta jėgų ir kantrybės 
skautų vadovams lietuviška dva
sia auklėti vaikučius ir jaunimą.

Smagiai mums prabėgo sa
vaitė gamtoje. Šeštadienio po
pietėje Mišias atnašavo klebo
nas prel. Jonas Staškus. Iš visų 
keturių “Romuvos” kampelių 
susirinkome bendrai vakarienei. 
Gryname ore atrodė skaniau, o 
su pažįstamais ir draugais kal
boms, dainoms bei juokams ne
buvo galo. Dar kartą prie bend
ro laužo pasijautėme kaip vie
nos šeimos vaikai..

Sambūrio valdyba labai dė
kinga visiems atvykusiems ir uo
liai prisidėjusiems darbais bei 
lėšomis. Padėka klebonui prel. 
Jonui Staškui už jau daug metų 
atnašaujamas Mišias. Visus no
rinčius su mumis pabendrauti 
maloniai kviečiame kartu pasto- 
vyklauti. Pažadame pirtį prikū
renti, laužą surengti, žuviene 
pavaišinti ir troškulį numalšinti.

J. Dzemionienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

J.E. VALDUI ADAMKUI ir 

poniai ALMAI ADAMKIENEI 
už apsilankymą Kanadoje 

DŽIAUGIAMĖS ir DIDŽIUOJAMĖS 
šio istorinio pirmojo Lietuvos 

Prezidento vizito Kanadoje ypatinga 
SĖKME
LINKIME

ir toliau ryžtingai vesti Lietuvą į 
Europos tautų šeimą

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

KLB krašto tarybos suvažiavime Anapilyje (Mississaugoje) 1999.X.23 dalyvavo (iš k.): KLF valdybos pirmininkas 
Eug. Čuplinskas, dr. J. Čuplinskienė, PLB valdybos pirmininkas Vyt. Kamantas, Lietuvos ambasadorius Kanadai 
dr. Alf. Eidintas, Lietuvos generalinis garbės konsulas Haris Lapas Nuotr. RSJ

KLB tarybos sesija Toronte
Kanados lietuvių bend

ruomenės XVII-osios tarybos 
antroji sesija vyko įprasta 
tvarka š.m. spalio 23 d. Anapi
lyje (Mississaugoje), parodų sa
lėje. KLB pirmininkui Alg. Vai
čiūnui pradėjus sesiją, invokaci- 
ją sukalbėjo Anapilio parapijos 
klebonas prelatas Jonas Staške
vičius. Į prezidiumą buvo pa
kviesti pirmininkauti - Hamil
tono LB pirmininkas Bernardas 
Mačys, sekretoriauti - valdybos 
sekretorė Marytė Vasiliauskienė.

Susirinkusieji tarybos nariai 
priėmė darbotvarkę, ir po to iš
klausė sveikinimus: Lietuvos 
ambasadoriaus dr. Alfonso Ei
dinto, Lietuvos generalinio gar
bės konsulo Hario Lapo bei Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininko Vyt. Ka- 
manto, kuris padarė platesnį 
PLB veiklos pranešimą. Kana
dos lietuvių fondo vardu sveiki
no valdybos pirmininkas Euge
nijus Čuplinskas, o JAV LB 
pirmininkė Regina Narušienė 
atsiuntė sveikinimą raštu.

KLB krašto valdybos pirmi
ninkas A. Vaičiūnas savo pra
nešime papasakojo apie savo 
dalyvavimą įvairiuose rengi
niuose, suvažiavimuose ir susiti
kimuose. Apibendrindamas visų 
valdybos narių veiklos sritis, jis 
padėkojo kiekvienam už jų įna
šą, o taip pat visoms instituci
joms, remiančioms KLB veiklą 
patalpomis ir finansinėmis au
komis.

Šiek tiek klausimų ir pasi
aiškinimų susilaukė iždininko 
Mato Stanevičiaus pranešimas 
dėl atskyrimo KLB nuo KLB 
fondo. KLB, inkorporuota 1963

m., gavo labdaringos organiza
cijos statusą 1972 m. ir buvo 
įregistruota valdžioje. Oficia
laus KLB buhalterio Roger 
Chaplin patarimu ir dėl sąskai
tybos aiškumo nutarta atskirti 
bendruomenę nuo fondo. Taip 
pat KLB finansiniai metai pa
keisti, kad atitiktų kalendoriaus 
metus.

Valdybos vicepirmininkė N. 
Liačienė kalbėjo apie jos vado
vaujamą vajų, ieškant paramos 
Lietuvos stojimui j ŠAS (NA
TO), ■ o R. Jonaitienė, rengėjų 
komiteto kopirmininkė pranešė 
apie XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės ruošą. Revizijos komisi
ja rado visas knygas vedamas 
tvarkingai, kaip pranešė Virgi
nija Zubrickienė, o pasak Arū
no Staškevičiaus, KLB Garbės 
teismas negavęs jokių skundų. 
Mandatų komisijos žiniomis 
(pirm. S. Kareckas), sesijoje da
lyvavo 36 iš 58 tarybos narių ir 
29 svečiai.

Suvažiavimo tolimesnė ei
ga, šiek tiek susiaurinta dėl Lie
tuvos prezidento atvykimo į To
rontą, buvo įdomi ir turininga, 
svarbi, nes atkreiptas dėmesys į 
jaunimą ir į mažesnius lietuvių 
telkinius. Valdyba, rūpindamasi 
veiklos išlaikymu tolimesnėse 
vietovėse, paskyrė kiekvienam 
savo nariui vietovę, su kuria ke
tinama užmegzti ir laikyti tam
presnius ryšius. Tokio “supori- 
nimo” tikslus ir tvarką pristatė 
vicepirmininkė Irena Ross, kuri 
taip pat pateikė minčių dėl Va
sario 16-tos minėjimų pobū
džio. Naują ir išradingą lietuvių 
kalbos mokymosi priemonę 
“CD-ROM”, sukurtą Hamilto-

RAIMUNDAS LAURINAVIČIUS, 
KLB krašto tarybos suvažiavime 
š.m. spalio 23 d. Anapilyje (Missis
saugoje) supažindinęs dalyvius su 
savo sukurtu KLB tinklalapiu 
(website), šiais laikais svarbiu in
formacijos šaltiniu Nuotr. RSJ

no lit. mokyklos iniciatyva, de
monstravo mokytoja Rūta Va
laitienė. Raimundas Laurinavi
čius, kartu su Audrium Šileika 
demonstravo KLB ir “Para
mos” kredito kooperatyvo tink
lalapiu (“website”) naudą ir 
vartojimą informacijos susieš- 
kojimui ir ryšių palaikymui.

ŠALFASS pirmininkas 
Audrius Šileika padarė išsamų 
pranešimą apie sporto svarbą 
lietuviško jaunimo ugdyme. 
Jauni veikėjai Algis Venslovas 
(Vancouver), Rūta Astravaitė 
(Calgary) ir Juozas Piečaitis 
(Montrealis) kalbėjo apie veiklą 
mažose apylinkėse. Apie jų iš
reikštas mintis plačiau bus ra
šoma kitame “TŽ” numeryje.

Diskusijose buvo gvildena
mi klausimai, kurių ne visi susi
laukė atsakymų. Kartojosi ilga
mečiai rūpesčiai, svarbiausia - 
kaip lietuviška veikla, bendravi
mu sudominti naujus ateivius, 
mišrias šeimas, jaunimą? Liūd-
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

West Fioalty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.I 905 271-7171 

(J vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 415 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lepiai pa,ieklumu, autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

^cT^stra Travel ______
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
Norintiems suskubti dar aplankyti šventąją žemę iki 2000-ųjų metų, 

kelionė “Piligrimai j šventąją žemę", lapkričio 8d., 10-čiai dienų. Kelionės kai
na su skrydžiu, maitinimu, prabangiu viešbučiu, gidu, ekskursijomis autobu
su ir mokesčiais - $2050.

Keliaujantiems į Lietuvą, sutikti naujo tūkstantmečio siūlome skrydį 
ir viešbutį Vilniaus centre su pusryčiais, septyniom dienom. Išvykstantiems 
iki 17 gruodžio kaina $1870, o gruodžio 17 dieną ir vėliau $1995.

DĖL KITŲ PASLA UGŲ TEIRA UKITĖS!
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

8 metų mirties atminimui sesuo 
Kunigunda Dervaitienė ir duktė 
Genovaitė Kudžmaitė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $40.

A. a. Juozo Trečioko atmi
nimui pagerbti, užjausdami 
žmoną Danutę ir sūnus su šei
momis, M. V. Kazlauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $50 - S. ir E. Čepai, 
S. J. Poškai; $25 - V. S. Aušro
tai; $20 - J. K. Žabai; S. Pranc- 
kevičius padovanojo dviratį; 
drabužiais ir avalyne apdovano
jo: Prisikėlimo parapijos tary
bos labdaros sekcija, J. A. Bu- 
šinskai, E. J. Carroll, G. Mor
kūnienė, S. Pranckevičius, L. 
Valickienė. A.S.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio šeimos, 1999 m. rugpjūčio 21-29 d.d. atostogavusios skautų 
stovyklavietėje, “Romuvoje”

nas, bet tikrovę atitinkantis fak
tas yra, kad su pastaraisiais no
rint išlaikyti ryšį reikia vartoti 
anglų kalbą. Jaunimui kompiu
teriai ir internetas yra lengvai 
vartojama, prieinama ir svarbi ry
šio priemonė. Jaunimo ekskur
sijos į Lietuvą, mainų progra
mos, sportas, dažnesni jaunimui 
taikomi renginiai gali pritraukti 
jaunus lietuvius, jiems sudaryti 
progas susiburti.

Sutrumpintas, bet pras
mingas buvo šis tarybos narių 
suvažiavimas, išskirtinas, nes jo 
tikslas buvo dvilypis - ne tik 
aptarti KLB metinės veiklos 
reikalus, bet ir dalyvauti visuo
menės susitikime bei Toronto 
apylinkės surengtame priėmime 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi Anapilyje. RSJ
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<ToRorrč>
Anapilio žinios

- Lapkričio 5 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Anapilio knygyne gauta kny
ga “Lietuvos naikinimas ir tautos 
kova (1940-1998)” ir “Poezijos pa
vasaris 1999 m.” Jau galima įsigyti 
kalėdinių sveikinimo kortelių.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos Lie
tuvos mažiesiems skirtas krikščio
niškos ir tautinės dvasios laikraštėlis. 
Redakcijos adresas: J. Biliūno gatvė 
20-15, LT4930 Anykščiai, Lietuva. 
Aukojantiems per mūsų parapiją bus 
išduodami nuo valstybinių mokesčių 
atleidimo pažymėjimai.

- Mišios, lapkričio 7, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Baliūnų ir De- 
mentavičių mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už Kanados lie
tuvių fondo mirusius narius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, lapkričio
6, šeštadienį: 3 v.p.p. už Kanados 
lietuvių fondo mirusius narius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, lapkričio 7, 

11.15 v. ryto pamaldos su Šv. Ko
munija. Po pamaldų šventovės pa
talpose renkasi Moterų draugija.

- Praeitą sekmadienį, spalio 
31, maldose buvo prisiminta a.a. 
Marija Preikšaitienė, kuri mirė spa
lio 22 d., sulaukusi 77 metų. Buvo 
palaidota spalio 26 d. Čikagoje, Be- 
tanijos kapinėse. Toronte paliko 
liūdinčią seserį Martą Trečiokienę 
ir kitus gimines.

Muziejaus-archyvo žinios
- Prez. V. Adamkus spalio 24 

d. lankėsi muziejuje, domėjosi ypač 
sportininkų veiklos archyvinėm nuo
traukom, kurios iškabintos praplės
toje Kanados lietuvių veiklos paro
doje. Kviečiame visus atsilankyti, 
pamatyti jaunystės draugus bei 
vaizdus. Edmontono lietuvių veikė
jas dr. Vincentas Kadis aukojo 
$100. muziejaus išlaikymui. Muzie
jus išsilaiko vien iš aukų.

Lietuvių Namų žinios
- LN pirmininkas E. Stepo

nas dėkojo visiems tarnautojams ir 
talkininkams už atliktą gerą darbą 
priimant Lietuvos respublikos pre
zidentą Valdą Adamkų Lietuvių 
Namuose, o ypač šeimininkėms ir 
jų pagalbininkams.

- Sekmadienio popietėje, spa
lio 31, dalyvavo 130 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė A. Slivinskas iš 
Vilniaus, A. Kukarskis iš Jurbarko, 
J. Grygertas iš Jurbarko. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos narė L. Pocienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 4 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namų 48-erių me
tų gyvavimo sukakties paminėjimas 
įvyks lapkričio 7 d., 2 v.p.p. (tuoj 
pat po pietų) Lietuvių Namų salėje 
“B”. Kviečiame dalyvauti.

- Ona ir Viktoras Jurkai slau
gos namų statybai aukojo $500. 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON, 
M6P 1A8.

- Prof. V. Samonis lapkričio
7, sekmadienį, 2 v.p.p. padarys pra
nešimą apie dabartinės Lietuvos 
ekonomines problemas ir galimus 
ateities sprendimus.

- Kultūros komisija platina 
įvairias vaizdajuostes iš Lietuvos. 
Kreiptis į S. Pabricienę, tel. 416 
762-5419 arba V. Kulnį, tel. 416 
769-1266.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo O. Raubienė.

Vaiko tėviškės namams $50 
aukojo O. Raubienė.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūriniam centrui Panevėžyje 
$50 aukojo J. Staškevičius.

Žvirgždaičių parapijai au
kojo: $100 — L. D. Garbaliaus- 
kai; $50 - A. Sagevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - K. A. Ratavičiai, 
I. P. Girniai; $50 - O. Raubie
nė, L Paškauskienė.

Anapilio knygyne galima 
gauti gražių lietuviškų kalėdinių 
sveikinimų atvirukų.

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą šeštadienį, spalio 30, 

parapijos choras dalyvavo Ročeste- 
rio, NY, lietuvių Šv. Jurgio parapi
jos 50 metų sukakties minėjime, o 
sekmadienį giedojo Lietuvos kanki
nių šventovėje per kapinių lankymo 
Mišias.

- “Atgaivink” programos penk
tos savaitės tema yra “Misijos kliū
tys”. Šv. Dvasia mus siunčia pagel
bėti ten, kur siaučia neteisingumas 
ir nepagarbumas žmogui.

- Sis penktadienis, lapkričio 5, 
ir šeštadienis, lapkričio 6, yra mė
nesio pirmieji. Penktadienį 7 v.v. 
yra Šv. valanda ir Mišios. Ligoniai 
ir seneliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus. Šešta
dienį Gyvojo rožinio draugijos na
riai 10.30 v.r. renkasi Rožinio kal
bėjimui ir Mišiom 11 v.r. Šį šešta
dienį per Mišias giedos L. Turūtai- 
tės vadovaujamas choras “Daina”.

- Artėjant 2000 metų jubilie
jui, parapijos tarybos religinė sekci
ja rengia paskaitas lapkričio 14 ir 
28 d.d., po 10.15 v.r. Mišių parapi
jos patalpose. Paskaitas apie 2000 
metų sukaktį ir jos reikšmę skaitys 
Toronto universiteto profesorė, Ja
nine Langan, dėsčiusi Vilniaus uni
versitete.

- Kęstutis Baronaitis, Aras 
Ruslys ir Michele Stončiūtė buvo 
apdovanoti kardinolo Carter’io me
daliais už sąžiningą ir pavyzdingą 
tarnavimą Mišioms.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį rengė parapijos 
tarybos labdaros sekcija, atnešė 
daugiau kaip septynis tūkstančius 
dolerių pelno. Padėka visiems, ku
rie prisidėjo darbu ir daiktais.

- Talpintuve, kurį užsakė para
pijos tarybos labdaros sekcija, dar 
yra vietos vežti į Lietuvą kroniš- 
kiems ligoniams ir invalidams rei
kalingų daiktų. Jei kas turi tokių 
daiktų, prašom skambinti labdaros 
sekcijos pirmininkei dr. J. Čuplins- 
kienei 533-7425.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
7: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Vase- 
rį; 9.15 v.r. už Kuodžių šeimos mi
rusius; 10.15 v.r. už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, už a.a. Joną Kulie
šių (2 metinės) ir už a.a. James 
Brough; 11.30 v.r. už Kanados lie
tuvių fondo mirusius narius.

A. a. prelatui Justinui Ber- 
tašiui, Vinipego Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui mirus, nuo
širdžiai užjausdami gimines Lie
tuvoje ir visus, kurie jo liūdi, 
John ir Teklės Timmermanų 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Vėlinių išvakarėse
Rudeninis kapinių lanky

mas “vasarai sugrįžus” (21°C), 
visiems iš įvairių vietovių suva
žiavusiems lankytojams praeitą 
sekmadienį, spalio 31, buvo itin 
malonus. Didžiulę Anapilio so
dybą užplūdusi tautiečių minia, 
judėjimą tvarkant Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos nariams, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse užde- 
ginėjo žvakutes, puošė kapus, 
apžiūrinėjo naujus paminklus, 
prisiminė j amžinybę iškeliavu
sius. O dažnam gal kas trečias 
sutiktas buvo pažįstamas. Taigi 
ne tik mirusieji prisiminti ir pa
gerbti, bet ir su gyvaisiais pa
bendrauta.

Anapilio valgykla sotino iš
alkusius bei ištroškusius, muzie
juje vykusios dvi parodos dau
gelį pavedžiojo po meno bei at
siminimų pasaulį. Apatinėje sa
lėje KLK moterų dr-jos Lietu
vos kankinių parapijos skyriaus 
rengtą dail. Valentinos Balsie
nės ir fotomenininko Vytauto 
Suslavičiaus parodą, susilau
kusią nemažo dėmesio, atidarė 
prel. dr. Pr. Gaida. Viršutinėje 
salėje muziejaus rengtoje ilga
laikėje fotografijų, dokumentų 
bei spaudinių parodoje atsispin
dėjo šakotasis penkių dešimt
mečių lietuvių išeivijos Kanado
je gyvenimas bei veikla.

Kapų lankymą, susitikimus 
bei visus dalyvavimus prasmin
gai užsklendė Lietuvos kankinių 
šventovėje 3 vai. p.p. įvykusios 
iškilmingos pamaldos, kurių 
metu giedojo jungtinis Lietuvos 
kankinių parapijos, Toronto 
Prisikėlimo parapijos choras, 
vad. muz. D. Viskontienės ir 
muz. J. Govėdo. Visą muzikinę 
dalį stipriai papildė Vilniaus 
styginis kvartetas. Mišias auko
jo kun. J. Liauba, OFM, kun. A. 
Simanavičius, OFM ir kun. K. 
Kaknevičius, pasakęs ir dienos 
minčiai pritaikytą pamokslą. 
Kunigai pašventino naujai pa
statytus paminklus, žmonių pa
togumui veikė “Tėviškės žibu
rių” administracija, susilaukusi 
nemažai savo skaitytojų. S.

i
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* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio 
popietėse. ĮĖJIMAS - $60 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 2000-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

2000-tųjų METŲ SUTIKIMAS

* su orkestru “Canadian Thunder Band” 

gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai) i
* Salti užkandžiai po 12 valandos nakties
* Nemokamas baras * Sampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti iki lapkričio 14 d - sekmadieniais po pamaldų
Anapilyje ir vakarais pas Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

Solistai NELĖ ir ARVYDAS BAL
TINAI, kurių koncertas įvyks 1999 
m. lapkričio 9, antradienį, 7 vai. 
vak. Toronto Lietuvių Namuose

Š.m. lapkričio 7,. sekmadie
nį, 3 v.p.p. “Vilnius Manor” pa
talpose įvyks Tautodailės insti
tuto Toronto skyriaus rengiama 
popietė, į kurią kviečia visus pa
žįstamus, draugus ir gerbėjus 
atsilankyti ir palinkėti sėkmės 
dail. Antanui Tamošaičiui, su
grįžtančiam į Lietuvą.

Advokatas Povilas Žumba- 
kis iš Čikagos spalio 29-31 die
nomis, pakviestas ukrainiečių 
teisininkų, lankėsi Toronte su 
paskaitomis. Spalio 29, penkta
dienį, Prisikėlimo salėje, kalbė
jo lietuviams apie karo nusikal
tėlių bylas. Panašia tema jis kal
bėjo ir ukrainiečių teisininkams, 
suvažiavusiems iš visos Kana
dos, spalio 30, šeštadienį. Karo 
nusikaltėlių gynybos srityje jis 
turi didelę patirtį. Amerikoje 
yra šimtai tūkstančių advokatų, 
bet drįstančių ginti kaltinamuo
sius minėtoje srityje tėra 20, nes 
jie susilaukia nemalonių grasi
nimų. Dažnais atvejais kaltina
mi žmonės nepagrįstai, remian
tis falsifikuotais dokumentais, 
nepatikimais liudininkais.ir pan. 
Advokatui tenka atskleisti tiesą, 
remiantis patikima medžiaga. 
Sekmadienį adv. P. Žumbakis 
lankėsi Mississaugoje, kalbėjosi 
su “TZ” redakcija ir informavo 
apie savo veiklą bei sukauptą 
gynybinę medžiagą. Pažymėtina 
ir tai, kad jis reiškiasi ir lietuviš
koje spaudoje aktualiais bei 
drąsiais straipsniais.

Vilniaus radijo užsieniui 
darbuotojai sveikina mielus 
klausytojus ir praneša, kad nuo 
spalio 31d. laidos bus girdimos 
nauju - 6120 KHz dažniu, 49 m 
bangos ruože.

Delfiną Zulonienė savo 90- 
ojo gimtadienio proga “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juozo Trečioko atmi
nimui, užjausdami žmoną Da
nutę ir sūnus su šeimomis, Te
resė Apanavičienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $200 - 
O. Balsienė; $100 - V. Kryža- 
nauskas, D. Balsienė (a.a. Adol
fo Balsio XXV mirties metinių 
proga); $50 - O. Raubienė.

DURŲ GAMYKLA siūlo nuolati
nius pilno laiko darbus turintiems 
mechaninių įgūdžių ir pavyzdines 
vairavimo teises. Skambinti 905 
670-3363 arba kreiptis faksu 905 
670-8838.

Maloniai kviečiame dalyvauti

Toronto Lietuvių Namų 48-tajame

TRADICINIAME BALIUJE
‘ 1999 m. lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v.

Vytauto Didžiojo menėje, 1573 Bioorstr. w.

BUS ĮDOMI PROGRAMA 

Šokiams gros VACLOVAS ir VALDAS 

Karšta vakarienė su vynu - veiks baras, loterija 
Bilietai gaunami LN raštinėje

tel. 416 532-3311 ir sekmadienio popietėse
Įėjimas - $20 asmeniui

Rengia - Toronto Lietuvių Namų ir
Visuomeninės veiklos komitetas

KLB Toronto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia tautiečius į 
Lietuvos himno autoriaus

DR. VINCO KUDIRKOS

š.m. lapkričio 14, sekmadienį; 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose

Paskaitininke - docentė dr. IRENA SLAVINSKAITĖ
PROGRAMOJE:

Aktorė Virginija Kochanskytė
Pianistė Leokadija Paulauskienė-Kanovičienė 
Smuikininkė Audronė Šarpytė

Minėjimo metu vyks dr. V Kudirkos paroda
Įėjimas - laisva auka

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” parėmė 
jaunimo atstovus - Tadą Vai
nių, Justą Šimonėlį, Povilą Lek- 
nicką ir Kristiną Steponaitytę - 
kad galėtų dalyvauti Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
p. Almos Adamkienės sutikimo 
vakarienėje 1999 m. spalio 23 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Aukščiau išvardinti asmenys dė
koja “Paramai” už dosnumą ir 
malonų vakarą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

ponioms ir panelėms už suruoštą 
man tokį gražų mergvakarį. Ypa
tingai dėkoju A. Širvinskienei, I. 
Pivoriūtei, M. Povilaitienei ir R. 
Jaglowitz, kurios įdėjo tiek daug 
darbo ir suorganizavo šią puikią 
ir dovanomis turtingą popietę. 
Dėkoju D. Vaškevičiūtei, kuri pa
puošė salę ir stalus savo daryto
mis gėlių puokštėmis, D. Nausė
dienei ir G. Paulionienei, kurios 
taip gražiai išdėstė dovanas, R. 
Radžiūnaitei už paruoštą svečių 
knygą ir D. Puterienei už mergva
kario nuotraukas. Ačiū mano bū
simai brolienei D. Danaitytei už 
programos pravedimą. Dėkoju už 
sveikinimus: J. Neimanienei - 
“Volungės” vardu ir G. Paulio
nienei - “Maironio” mokyklos ir 
KLB vardu. Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas Rimui ir man liks 
atmintyje visą gyvenimą.

Julija Adamonytė

penktadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje

$
% 
%

“The Mississauga News” 
1999 m. spalio 27 d. laidoje įsi
dėjo Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus nuo
trauką ir trumpą paaiškinimą, 
kad jis spalio 24, sekmadienį, 
Anapilio salėje buvo iškilmingai 
sutiktas ir kad tai buvusi dalis jo 
trijų dienų viešnagės Kanadoje 
siekiant užmegzti glaudesnius 
prekybinius ryšius su šiuo 
kraštu.

Rima Balčienė, Vilniaus 
sergančiųjų osteoporoze bend
rijos pirmininkė dalyvavo To
ronte vykusiame penktame pa
sauliniame osteoporozės bend
rijų suvažiavime (5th World
wide Conference of Osteoporo
sis Patient Societies) spalio 5-6 
d.d.'Jame dalyvavo 95 atstovai 
iš 65 valstybių. R. Balčienės ke
lione pasirūpino farmacijos 
bendrovė Novo Nordisk, ku
rios gamybos hormoniniai vais
tai padėję jai atsigauti nuo svei
katos sutrikimo. Prieš grįždama 
į Lietuvą ji aplankė “Tėviškės 
žiburių” redakciją, papasakojo 
apie didelį trūkumą informaci
jos - literatūros, vaizdajuosčių - 
ir supratimo ne tik apie osteo
porozės gydymą bei profi
laktiką, bet ir aplamai apie mo
terų ligas bei menopauzę, nes 
Lietuvoje tais klausimais dar 
vengiama kalbėti. Galintys pa
siūlyti informacijos šaltinių prašo
mi susisiekti adresu: Žygimantų 
9, 2600 Vilnius, arba elektroniniu 
paštu: VBCentras@pikselis.lt.

H MONTREAL®
KLB krašto tarybos XVII-tojo 

suvažiavimo antroji sesija įvyko 
spalio 23 d. Anapilyje, Mississauga, 
Ont. į suvažiavimą nuvyko tik dalis 
Montrealio tarybos narių - Julija ir 
Petras Adamoniai, Regina Piečai- 
tienė, Arūnas Staškevičius ir Bro
nius Staškevičius, pateikęs Garbės 
teismo trumpą metinį pranešimą. 
Juozas Piečaitis, nors ir nebūdamas 
tarybos nariu, buvo pakviestas daly
vauti simpoziume “Lietuvių bend
ravimas Kanadoje” ir skaityti pra
nešimą “Jaunimas ir lietuviška 
veikla mažoje bendruomenėje”. Su
važiavimas praėjo gana sklandžiai.

Motrealiečių Toronte buvo ir 
daugiau, jų tarpe ir “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė B. Nagie- 
nė. Dauguma betgi buvo pasiryžę 
gausiau dalyvauti spalio 26 d. Ota
voje. Kai kurie automobiliais jau 
buvo nuvažiavę, o 45-ių vietų auto
buse keliautojai jau rinkosi sau vie
tas, kai gavo pranešimą, kad prezi
dentas V. Adamkus dėl Lietuvos 
vyriausybės krizės trumpina savo vi
zitą Kanadoje ir su jais nebesusi
tiks.

CBC spalio 25 d. vakarinėse 
žiniose parodė Lietuvos prezidentą

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

JAUNA moteris ieško vieno mie
gamojo buto. Skambinti Ingai tel. 
416 361-4040.

GAMINU koldūnus su įvairiu įda
ru. 100 koldūnų su pristatymu - 
$20; be pristatymo - $17. Skam
binti Birutei tel. 416 233-5996.

NEBRANGIAI išnuomoju gražiai 
atnaujintų 1-o kambario butų pus
rūsyje. Yra vieta automobiliui. Ge
ras rajonas. Tel. 416 233-5996.

MOTERIS atvykusi iš Lietuvos ieš
ko darbo. Gali prižiūrėti vaikus, 
slaugyti senelius, tvarkyti namus. 
Skambinti tel. 416 769-8353.

REIKALINGA kartu gyvenanti 2 
vaikams auklė 25-40 metų, kuri 
padėtų ir namų ruošoje. Tel. 416 
879-4389.

NUO 2000 m. sausio mėn. reikalin
ga auklė, galinti prižiūrėti 3 m. 
mergaitę ir 4 mėn. kūdikį bei atlik
ti namų ruošos darbus, kartu su 
šeima gyvenant moderniame name 
ant ežero kranto netoli Bolton (60 
km į šiaurės vakarus nuo Toronto). 
Skambinti (spaudžiant visus šiuos 
numerius) 905 584-6600, laukti sig
nalo ir vėl rinkti 519 938-8844. 
Skambinimas nemokamas.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus, 

įvedame dujotiekius, oro ir. van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerų darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628

416 609-5108 (pager).

vmaaauuum
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius 

su Kanados ministeriu pirmininku, 
atvykstančius į spaudos konferenci
ją. Lietuvos prezidentas net nebuvo 
paminėtas, o žurnalistai tuoj už
puolė J. Chretien dėl jo vaidmens 
per 1997 metų APEC suvažiavimą 
Vankuveryje skirstant demonstran
tus. “The Gazette” spalio 26 d., ap
rašydama tą spaudos konferenciją 
paminėjo, kad J. Chretien atvyko 
po pusryčių su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkum.

Spalio 20 d. į Montrealį buvo 
atvykusios trys seselės iš Putnamo. 
“Rūtos” klube seselė Veronika Bei- 
sytė papasakojo apie savo misiją Si
bire, kur ją siuntė vienuolyno vyres
nybė. Po klausimų ji bei seselės 
Tarcizija ir Elena Vaičiulytė pa
bendravo su klubo nariais.

Tradiciniai Aušros Vartų pa
rapijos tarybos ruošiami pietūs jau 
čia pat. Lapkričio 14 d. po pamaldų 
parapijos salėje pietūs laukia para
pijiečių ir parapijos bičiulių. Bus 
meninė programa, skaniausi valgiai 
ir loterija, kuriai dar trūksta laimi
kių. Loterijos bilietų užpildytos 
šaknelės (pavardė, adresas) turi bū
ti grąžintos dar priešpiet. Pietų kai
na $12. Laukiami visi. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas (condominium) netoli 
St. Petersburg, FL. Yra teniso aikš
tė, 2 baseinai. Tel. 1-412-331-1733.

HAMILTONO pensininkų namuo
se “Rambyne” yra laisvas 1 mieg, 
butas, $543 mėnesiui, įskaitant šil
dymą ir elektrą. Teirautis tel. 526- 
8281.

PARDUODU butą Mississaugoje, 
Tridel Towne I, 22-ame aukšte. Du 
miegamieji, 2 vonios, virtuvės ir 
skalbimo įranga. Prie 10-to kelio ir 
Burnhamthorpe gatvės. Skambinti 
vakarais (po 5 v.v.) tel. 416 239- 
4445. Agentai prašomi besikreipti.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu-, 
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

mailto:VBCentras@pikselis.lt

