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Veikti nieko nelaukiant
Nesulaikomai veržli techninė pažanga, staigūs ir 

dažnoki Įvairių sričių pokyčiai kartais žmogų verste verčia 
pagalvoti, kad viskas, kas šiandien vyksta ar ką turim, ne
be taip svarbu, nes rytoj jau bus kažkas naujo, bus gal ge
riau, bus kitoniška.

NUOLATINĖ įkyri viltis, kad rytojus bus geresnis 
ir gražesnis ne vienam ima silpninti pastangas rū
pintis šia diena - dirbti, nes to reikia dabar, nau
dotis tuo, kas šiandien prieinama. Laukti rytdienos mažai 

ką šiandien bedarant yra apgaulinga, nes rytojaus gerovė 
didele dalimi priklauso nuo to, kas dabar daroma ar bent 
suplanuojama. Visokeriopa pažanga - tai laiptai nuo apa
čios į viršų. Be žemiau esančių nebus ir viršutinės pako
pos. Užtat kokiu greičiu belėktų mūsų pažangusis moder
nus gyvenimas, kaip jis mus beneštų į nežinomą ar išsva
jotą rytojų, reikia suspėti daryti viską, kas kam priklauso 
- ir tai dabar. Tiek bet kur besidarbuojančiam eiliniam 
žmogui, tiek visuomeninėms grupėms ar net tautai bei 
valstybei laukti naujų priemonių, aplinkybių ar sąlygų, 
techninių pagerinimų ar net naujų vadų, kad sunkumai 
sumažėtų ir problemos būtų paprasčiau sprendžiamos, 
nedaug ką darant šiandien - būtų apgailėtinas neapdairu
mas. Deja, neretai pasitaikantis. Tai neigiamas reiškinys, 
tikras išglebimas. Teisintis kokiais nors trūkumais ir dėl 
to nesistengti dirbti ar veikti, kas esamomis sąlygomis 
įmanoma - tai nerimtas išsisukinėjimas. Nes ir geriausios 
priemonės ar sąlygos nieko pačios savaime nereiškia, jei 
žmogus nebus pasiruošęs dirbti. Ką užaugins ir derlin
giausi laukai, jei nebus sėjėjo?

POKARINIAI išeiviai labai nepalankiomis bena
mių stovyklų sąlygomis tvirtai sulipdė lietuviškojo 
gyvenimo pamatus, ant kurių buvo statytas ir da
bar tebestatomas nepakartojamas tautinės atšakos pasta

tas. Kas būtų atsitikę, jei tada būtų laukta geresnių sąly
gų, jei organizavimasis būtų buvęs atidėliojamas? Atsaky
mas aiškus - šiandien išeivija kitaip atrodytų, o praradimų 
būtų buvę kur kas daugiau nei laimėjimų. Pokariniai išei
viai, netekę savo tėvynės, jautė ir matė, kad veikti reikia 
tuoj pat. Tai buvo teisingas sprendimas, tuometinė vie
nintelė pozityvi linkmė, siekiant tautinio išsilaikymo. 
Kaip nūdien matome, ji atliko ir tebeatlieka svarbų vaid
menį visokeriopos pagalbos Lietuvai plotmėje. Dabar jau 
atrodo, kad kitaip ir būti negali. Taigi gera pradžia - pusė 
darbo. Antrąją pusę teks įveikti lietuviškojo gyvenimo tę
sėjams - išeivijoje užaugusiai kartai ar naujai įsijungian
tiems išeivijon. Bendruomeninė mintis daugeliui supran
tama ir priimtina. Belieka veikti. Kad veiklos metodai 
skirsis - nieko nuostabaus. Daugelyje atvejų jie net pagir
tini, kai sugebama lanksčiau prisitaikyti prie laiko tėk
mės, kai išradingumo netrūksta. Vienas dalykas tik gali 
veiklos spartą lėtinti ir išeiviškojo gyvenimo raidoje palik
ti gilesnių duobių - tai jau čia minėtas atidėliojimas, kaž
ko laukimas: gal iš šalies gausim daugiau ir geresnės pa
galbos, gal laisvoji Lietuva stipriau ims paremti. Mat vis
kas jau gražiai nusistovėję, Lietuva laisva, ir vargu ar be
reikia kam nors čia taip sunkiai plušti ir skubėti kaip 
anuomet, kai bendruomeninis gyvenimas buvo kuriamas 
ir Lietuva pavergta. Tokios ir panašios išvados gali leng
vai suvedžioti. Išmintingiausia ir naudingiausia būtų ir to
liau pirmiausia pasitikėti savo turimomis jėgomis, gal dar 
net daugiau kreipiant dėmesį į savąją Bendruomenę, nes 
jos organizuotumą praradus, nebus sunku išsiskirstyti 
klystkeliais. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario vėl mažina išlaidas
Ontario konservatoriai lap

kričio 18 paskelbė biudžeto iš
laidų sumažinimą $309 milijo
nais: 12 puslapių dokumentas 
įvardino 65 apkarpymus, kurie 
lietė beveik visus valdžios de
partamentus, išskyrus sveikatos 
ir švietimo. Švietimo srityje irgi 
nukirpta $30 milijonų, bet ne
liesta pradinių bei vidurinių 
mokyklų biudžetų: $16.3 milijo
no nukirpta nuo studentų pa
skolų programos (bus griežčiau 
atsižvelgta j studentų pajėgumą 
patiems užsimokėti mokslo iš
laidas), $8.9 milijono universite
tai ir kolegijos turės sutaupyti 
pertvarkydami administravimą 
bei programų vykdymą. Iš di
desnių biudžeto sumažinimų 
paminėtini socialinės rūpybos 
srity $116 milijonų (siekiama 
mažiau klientų, piktnaudžiavi
mo), namų statybos $6 milijonai 
(projektai perkelti savivaldybių 
žinion), kalėjimų $6.6 (planuo
jama dalį privatizuoti ir mažinti 
kalinių programas), vaikų prie
žiūros $25 milijonai (panaikina
ma “day care” parama savival
dybėms), labdaros $4 milijonai 
(bus ieškoma kitų finansavimo 
būdų), kultūros srity $0.8 mili
jono (vienu procentu sumažina
ma parama kultūrinėms institu
cijoms). Per pirmą savo kaden

ciją M. Harris sumažino provin
cijos biudžetą $5 bilijonais, o šis 
apkarpymas (kainuosiąs ir 262 
biurokratų darbų) tėra tik pra
džia $1 bilijono pjūvio, kad gali
ma būtų sekantį pavasarį suba
lansuoti provincijos biudžetą.

Kanados bankai jau pradė
jo skelbti savo šių finansinių 
metų pelno rezultatus. Pirmasis 
pasigyrė “Toronto Dominion” 
(TD) bankas savo nauju pelno 
rekordu - $1.5 bilijono, kuris 
viršijo praeitų metų $1.14 bilijo
nų pelną net 24%. Negana to: 
pridėjus vienkartines TD banko 
pajamas parduodant finansinius 
vienetus, kaip “TD Waterhouse 
Group” ir “Knight/Trimark 
Group” kitoms finansinėms ins
titucijoms TD pelnas siekė be
veik $3 bilijonus. Netoks pel
ningas buvo “Royal Bank”. 
Šiais metais jo pelnas nukrito 
iki $1.76 bilijono (nuo praeitų 
metų $1.8 bilijono, kuris buvo 
pernykštis visų bankų rekor
das). Tuojau po pelno rezulta
tų, “Royal Bank” paskelbė su
mažinsiąs savo darbininkų skai
čių nuo 52,000 iki 47,000 per se
kančius dvejus metus, sumažin
damas savo aptarnavimo vieto
vių skaičių. Pasak “Royal Bank” 
direktoriaus John Cleghorn tai

(Nukelta j 6-tą psl.)

Priėmimas Kanados parlamente Otavoje, kurį surengė latvių kilmės parlamento narė Sarmite Bulte 1999 m. 
spalio 25. Iš kairės: prezidentas VALDAS ADAMKUS, SARMITE BULTE ir kiti Nuotr. RSJ

Kanados ekonominio departamento surengtame seminare Lietuvos verslininkams apie Kanados paramą 
užsienio įmonėms 1999 m. spalio 27 d. Toronte. Iš kairės: Lietuvos ekonominės plėtros agentūros direktorius 
VYTAUTAS GRUODIS, Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS, Lietuvos užsienio reikalų viceministeris 
ALGIMANTAS RIMKŪNAS Nuotr. RSJ

Kokios pagalbos reikia Lietuvai?
DOC. DR. VIKTORAS BAŠKYS, 

Šiauliai

Lietuvai dabar reikėtų ne 
vien materialinės, bet ir morali
nės pagalbos. Mat penkiasde
šimt metų trukęs Lietuvos žmo
nių dvasinis niokojimas paliko 
gilius randus jų tautinėje sąmo
nėje. Juk neveltui okupantai ir 
jų pakalikai uoliai darbavosi, 
plušėjo, niekindami buvusią ne
priklausomą Lietuvą, iškreipda
mi nepriklausomybės sąvoką 
bei įrodinėdami Lietuvos žmo
nėms, kad tik įsijungusi į Tary
bų Sąjungą Lietuva atgavo tik
rąją nepriklausomybę. Todėl ir 
šiandien kai kurie žmonės tei
gia, kad dabar Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas nieko 
gero jiems nedavė, kad soviet
mečiu buvę geriau gyventi.

Gyventojų neigiamą nuo
monę apie dabartinę Lietuvos 
valdžią padeda formuoti kai ku
ri žiniasklaida (kartais vadina
ma purvasklaida). Pavyzdžiui, 
kai kuriose radijo ir televizijos 
laidose (“Paskutinė kryžkelė”, 
“Spaudos klubas” ir kitos), o 
taip pat laikraščiuose (“Res
publika”, “Lietuvos rytas”) daž
nai kritikuojama vyriausybė, ne
praleidžiama net smulkmenų.

Lietuvos seimą ir vyriausy
bę šmeižia nelegalūs laikraštpa- 
laikiai, aštriai kritikuoja kai ku
rie smailialiežuviai politinių įvy
kių apžvalgininkai savaitinių ko
mentarų metu spaudoje ir per 
radiją. Vos pasibaigia vienas 
antpuolis, tuoj pradedamas ki
tas. Mat dabar demokratija - 
viskas leidžiama. Pavyzdžiui, 
neseniai kritikos smaigalys buvo 
nukreiptas į V. Landsbergio 
sklypą Žvėryne, kuris, atseit, 
įgytas neteisėtai - lengvatinėmis 
sąlygomis. Vos tai pamiršta, 
tuoj imta kritikuoti seimo pir
mininką už neteisingą savo tur
to deklaravimą. Tačiau greitai 
viską nuslopino kovos prieš 
“Williams” banga, į kurią įsilie
jo visos kairiosios jėgos ir eks- 
prezidentas A. Brazauskas. Be

ne labiausiai niršo dažnų akcijų 
organizatoriai - šustauskinin- 
kai, terleckininkai ir kiti, kurie, 
neva kovoja dėl Lietuvos žmo
nių gerovės už laisvą Lietuvą, o 
iš tikrųjų kelia neramumus ir 
kiršina žmones.

Štai, pavyzdžiui, 1999 m. 
spalio 28 d. Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadovai A. Pau
lauskas iš Mažeikių į Vilnių or
ganizavo autovežimių karnavalą 
“Williamsui - ne!” Per visą Lie
tuvą karnavalas vežė peticiją, 
adresuotą seimo pirmininkui ir 
vyriausybei prieš “Williams”. 
Nors sekančią dieną Lietuvos 
vyriausybės ir Amerikos ben
drovės “Williams International” 
sutartys dėl “Mažeikių naftos” 
buvo pasirašytos, tačiau tas kar
navalas, kaip ir kitos akcijos bei 
žiniasklaidos pastangos, nu
kreiptos prieš Lietuvos vyriau
sybę, savb tikslą pasiekė - 
padėjo tą vyriausybę apdrabstyti 
purvais. Buvo siekiama parodyti 
Lietuvos žmonėms, kad Lietuva 
parduodama, apvagiama, nes ją 
valdo konservatorių partijos 
dauguma, kuri nuskurdino ir to
liau skurdina Lietuvos žmones. 
Pavyzdžiui, minėtam karnavalui 
sustojus Šiauliuose prie centri
nės turgavietės, susirinkę šiau
liečiai pasipiktinę keikė Lietu
vos valdžią.

Tokiu būdu yra kiršinami 
Lietuvos žmonės, keliamas ne
pasitikėjimas vyriausybe. Mat 
dabar - demokratija. Taip yra 
niekinama Lietuvos nepriklau
somybė, diskredituojamas jos 
valstybingumas. Valdančioji dau
guma nemoka paaiškinti žmo
nėms sudėtingų situacijų, ne
moka ar nenori gintis. Todėl 
šiandien kai kurie Lietuvos 
paprasti žmonės savo valdžią 
vadina “vagių šaika”, kurie rie
jasi lyg šunys, skundžiasi sunkiu 
gyvenimu. Ūkininkai, jūrinin
kai, aukštųjų mokyklų rektoriai 
ir kiti šaukia pinigų, pinigų, pi
nigų! Nėra abejonės, kad čia 
veikia ir buvusieji... O finansų 
vagysčių netrūksta.

Ar Lietuvoje bloga gyventi?
Šiauliuose šiandien galima 

nusipirkti visko, ko širdis gei
džia, pradedant geriausiais 
maisto gaminiais, drabužiais ir 
baigiant naujais automobiliais 
(senais užverstas turgus), jų da
limis bei sudėtingiausia apara
tūra. Daugelis parduotuvių esan
čių Šiauliuose (“Maksima”, “Vi- 
konda”, “Tau” ir kt.) bei pre
kybos centrai galėtų veikti ir To
ronte. Nebūtų gėda. Tokios gau
sybės maisto gaminių ir įvai
riausių pramoninių prekių šiau
liečiai nebuvo matę. Dabar pre
kė ieško pirkėjo, o ne atvirkščiai.

O kaip buvo sovietmečiu? 
Pamenu, stovėjau ilgoje eilėje, 
norėdamas nusipirkti mėsos. 
Pasigirdo moteriškas balsas 
liaudiška kalba: “Štai ten, toje 
parduotuvėje, kiaušinius ‘palei
do’. Kelios moterys bėga pirkti 
kiaušinių. Eilė nesutrumpėja, 
nes ateina naujų mėsos pirkėjų. 
Vėl pasigirsta balsas: “Kosminį 
laivą paleido”. Atsakymas: “Et 
niekas. Kad būtų batoną su 
razinom paleidę, tai bent...” 
Mat tada bandelių su razinom 
trūko. Taip žmonės medžioda
vo gaminius po visą miestą, kol 
nusipirkdavo, kas reikalingiau
sia pietums.

Buitinių reikmenų pirkti 
šiauliečiai važiuodavo į Vilnių, 
Rygą, ir net į Maskvą. Tada nie
kas nesiskundė, kad sunku gy
venti. Žiniasklaida šlovino so
vietų valdžią, džiaugėsi ekono
mikos laimėjimais.

Šiandien šiauliečiams nebe
reikia gaminių medžioti. Visi 
pavalgę ir apsirengę (išskyrus 
kai kuriuos...). Apie tai vengia 
kalbėti žiniasklaida.

Pensininkams, invalidams 
mokama pagal valstybės išgales. 
Dviems grupėms šių vargšų grą
žinti indėliai, kuriuos sovietai 
buvo nusavinę. Trečiai grupei 
bus grąžinta vėliau. Atrodo, val
džia viską daro, kad žmonėms 
būtų geriau gyventi, tačiau ži-

(Nukclta į 2-tą psl.)

Minėjo Kariuomenės dieną

Lapkričio 23, minint Ka
riuomenės dieną Vilniaus arki
katedroje buvo aukojamos Mi
šios, po kurių įvyko paradas Ne
priklausomybės aikštėje. Oficia
laus kariuomenės gimtadienio 
proga kalbėjo prezidentas Val
das Adamkus, krašto apsaugos 
ministeris Česlovas Stankevi
čius, kariuomenės vadas briga
dos generolas Jonas Kronkaitis. 
Ta proga prezidentas įteikė 
valstybės apdovanojimus. Vyčio 
kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas 
po mirties suteiktas ginkluotojo 
pasipriešinimo dalyviams - Stir
nos rinktinės vadui Juozui Ja- 
siulaičiui (Kazokui), P. Lukšio 
rinktinės štabo viršininkui Lau
rynui Mingėlai (Džiugui), Tau
ro apygardos Geležinio vilko 
rinktinės vadui Juozui Stravins
kui (Žiedui) ir tos pačios apy
gardos Dešinio būrio vadui Ka
ziui Pinkvartai (Dešiniui). Dar 
devyni partizanai po mirties ap
dovanoti Vyčio kryžiaus 3-ojo, 
4-ojo ir 5-ojo laipsnio ordinu. 
VK-5 1. ordiną gavo ir Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų šta
bo viršininkas pulkininkas leite
nantas Bronislovas Juozaitis. 
Per Kariuomenės dienos iškil
mes įvairiose vietovėse buvo 
įteikta 130 medalių, paskirtų 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanoriams.

Prezidentas Turkijoje
Lapkričio 18-19 d.d. Lietu

vos prezidentas Vaidas Adam
kus lankėsi Stambule, Turkijo
je, dalyvaudamas Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos (ESBO) kraštų va
dovų susitikime. Organizacijai 
priklauso 54 valstybės - visos 
Europos šalys ir JAV bei Kana
da. Protestuodamas prieš Rusi
jos veiksmus Čečėnijoje nedaly
vavo Estijos prezidentas Lenart 
Meri. Susitikime V. Adamkus 
pažymėjo, kad jeigu Lietuvos 
interesus atitiks sąlygos, ji 
svarstys galimybę ateityje prisi
jungti prie pakeistos įprastinės 
ginkluotės Europoje sutarties, 
kuri jo manymu, yra kertinis 
Europos saugumo akmuo. Pre
zidentas pasveikino Gruzijos 
vadovą, vieną iš keturių pasira
šiusiųjų tarptautinę sutartį dėl 
naftos ir dujų tiekimo, aplen
kiant Rusijos teritoriją. Lietu
vos ir Lenkijos prezidentams, 
kalbėjusiems apie demokratijos 
ir žmogaus teisių svarbą Gudi
jai, šios valstybės vadovas Alek
sandras Lukašenka jiems patarė 
“nesikišti”.

Tapo patarėju
Buvęs Lietuvos ministeris 

pirmininkas Rolandas Paksas 
priėmė prezidento Valdo Adam
kaus siūlymą tapti jo patarėju ir 
atstovu specialiems pavedi- 
mams. Kaip rašo “Lietuvos ai
das”, jis globos energetikos rei
kalus, Lietuvos energetikos 
sistemos įjungimą Vakarus. At
sistatydinęs iš pareigų spalio pa
baigoje dėl to, kad nesutiko pa
sirašyti sutarties su JAV “Wil
liams” bendrove, R. Paksas lap
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Gražus balsas išgelbėjo jį nuo kasyklų

kričio pradžioje taip pat pasi
traukė iš sutartį rėmusios kon
servatorių partijos. Šiuo laiku 
jis yra populiariausias Lietuvos 
politikas.

TS (LK) suvažiavimas
Klaipėdoje lapkričio 13 d. 

įvyko Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) suvažiavi
mas. Atstovai vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, skatinančią vie
ningą partinį nusistatymą ir lo
jalumą. Partijos pirmininko įga
liojimus nutraukė valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministeris Sigitas Kaktys, vyks
tant Mokesčių inspekcijos ir vy
riausiosios tarnybinės etikos ko
misijos tikrinimui dėl jo turimo 
turto. Jo vieton išrinktas minis
teris pirmininkas A. Kubilius. 
Suvažiavime taip pat buvo pa
tvirtinti nauji TS įstatai, numa
tantys naują partijos valdymo 
sandarą, privedančią dvi parei
gybes - vykdomojo sekretoriaus 
(išrinktas seimo kancleris J. 
Razma) bei iždininko (išrinktas 
verslininkas R. Garbaravičius). 
Suvažiavime nedalyvavo buvęs 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius. Seimo ir parti
jos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo kalboje prašė 
buvusių nepatenkintų vadovų, 
kad “nepūstų j opozicijos dū
dą”, ragino partijos narius “ne
pasiduoti psichozei”, kurios įta
koje piešiamas perdėtai blogas 
krašto vaizdas.

Taip pat buvo priimta A. 
Kubiliaus pasiūlyta rezoliucija 
“Dėl valstybės biudžeto būklės 
ir indėlių kompensavimo tęsti
numo”, kuria pripažinama, jog 
“Vyriausybė turi imtis visų prie
monių garantuoti valstybės sko
linių įsipareigojimų vykdymą 
bei užtikrinti lito stabilumą, pri
taria ryžtingam taupymui ir 
valstybės išlaidų mažinimui, 
taip pat rublinių indėlių kom
pensavimo terminų pakeitimui, 
garantuojant kompensavimo 
tęstinumą”. Rezoliucija užtikri
na visų konservatorių seimo at
stovų paramą vyriausybės spren
dimams.
Ministeris pirmininkas Švedijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius lapkri
čio 16-17 d.d. su delegacija lan
kėsi Švedijoje. Jam Švedijos ka
ralystės užsienio reikalų minis- 
terė Anna Lindh pareiškė, kad 
Švedija nuosekliai remia Lietu
vos siekį tapti Europos sąjungos 
nare. A. Kubilius taip pat susiti
ko su Stokholmo prekybos rū
mų prezidentu Peter Egardt bei 
stambių Švedijos firmų vado
vais. _ Susitikimuose pabrėžta, 
kad Švedija yra vienas pagrindi
nių Lietuvos partnerių rengian
tis narystei ĖS, ir spartėja jų 
ekonominis bendradarbiavimas. 
Švedijos investicijos Lietuvoje, 
1999 m. liepos mėn. sudariusios 
340 mln. JAV dolerių, yra di
džiausios.^ Svarbiausi investuo
tojai yra Švedijos “Telia”, kartu 
su Suomijos “Sonera”, įsigiju- 
sios Lietuvos “Telekomo” akci
jų, bendra įmonė Partec-Paroc, 
Kalnapilis. RSJ
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Žygio į Vilnių 60-metis

SPAUDOS BALSAI

Nafta ir politika

KAZIMIERAS GARŠVA, 
Vilnius

1999 m. spalio 27-29 dieno
mis Lietuvoje iškilmingai pami
nėtas ilgaamžės istorinės sosti
nės Vilniaus ir dalies jo krašto 
grįžimo 60-metis. Prieš dešimt
metį “Vilnijos” draugijos inicia
tyva pradėtos minėti dienos, kai 
Lietuvos kariuomenė įžengė į 
rytinę Lietuvos dalį ir tuo 
džiaugėsi visa tauta.

Šventiniai reginiai vyko to
kia pat tvarka, kaip ir prieš 60 
metų. Spalio 27 d. buvo labai 
turininga Vilniaus pamoka Mai
šiagalos Algirdo vidurinėje mo
kykloje. Šventovėje 3 kunigų at
našautos šv. Mišios, nužygiuota 
į atsodintą Vilniaus grįžimo 
ąžuolyną netoli Maišiagalos. 
Verkių parke uždegtas Laisvės 
laužas, prisimenant ir adminis
tracinės linijos gairių deginimą. 
Dainavo “Raskilos” ansamblis.

Svarbiausi renginiai vyko 
spalio 28 dieną. Pirmiausia ypač 
iškilmingai buvo pagerbti Lietu
vos gynėjai. Jų kapus Rasų ka
pinėse pagerbė seimo, Krašto 
apsaugos ministerijos vadovybė. 
Iškilmingame seimo posėdyje 
kalbėjo istorikė N. Kairiūkštytė, 
senasis vilnietis P. Razmukas, 
žygio į Vilnių dalyvis J. Vai
nauskas, seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, pasakęs: “Vilnius 
- tai visos istorijos esmė”. Sei
mo posėdyje dalyvavo ir po ke
liasdešimt žygio į Vilnių daly
vių, “Vilnijos” draugijos narių, 
10 asmenų Apso krašto delega
cija, vyriausybės nariai.

Po šv. Mišių Aušros Var
tuose - eitynės su kariuomenės 

Žygio į Vilnių 60 metų sukakties minėjimas Vilniuje. Kariniai daliniai 
nuo Aušros Vartų žygiuoja prie Gedimino paminklo, kur įvyko sekanti 
iškilmės dalis

Žygio į Vilnių 60-mečio minėjimas Maišiagalos Vilniaus grįžimo ąžuolyne

orkestru, karių, kariūnų, žygio į 
Vilnių dalyvių būriais atžygiavo 
į Katedros aikštę prie Gedimi
no paminklo. Čia pirmasis kal
bėjo Vilniaus apskrities virši
ninkas Alis Vidūnas, dalyvavęs 
abiejų dienų svarbiausiose iškil
mėse. Po to žodį tarė istorikas, 
Sąjūdžio pirmininkas Romas 
Batūra, “Vilnijos” draugijos pir
mininkas Kazimieras Garšva 
(taip pat kalbėjęs Maišiagaloje), 
žygio į Vilnių dalyvis Gediminas 
Ruzgys, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Vakare dai
nas apie Vilnių dainavo “Lietu
vos” ansamblis.

Spalio 29 dieną gražias iš
kilmes surengė Vilniaus “Ryto” 
ir kitos mokyklos. Mokslų aka
demijos didžiojoje salėje vyko 
baigiamasis iškilmių minėjimas 
- konferencija, kuriai pirminin
kavo akademikas Zigmas Zin
kevičius. Tylos minute pagerbus 
mirusius, žuvusius vilniečius, 28 
dieną seimo nario Olekos suva
žinėtus du karininkus - žygio į 
Vilnių dalyvius, - kalbėjo - N. 
Kairiūkštytė, R. Žepkaitė, A. 
Bubnys, K. Garšva, K. Makariū- 
nas. Nurodyta, jog lenkų namų 
statybai, Vilniaus lenkų univer
sitetui, lenkiškų mokyklų re
montui, lenkiškiems laikraš
čiams, knygoms, Prezidento pa
tarėjo Č. Okinčico radijui ir 
laikraščiui Lenkija skyrė nuo 
5,600,000 iki 141,000 zlotų.

Renginiams kiek trukdė 
“Williams” bei kiti rūpesčiai. 
Pasiūlyta Vilniaus grįžimo die
ną įrašyti į atmintimų dienų są
rašą. Renginius nušvietė spau
da, televizija, radijas.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS pas Kanados parlamento Atstovų rūmų pirmininką hon. 
GILBERT PARENT Otavoje 1999 m. spalio 26 d.

Nauji pokyčiai Lietuvoje
J.P. KEDYS

Kad Lietuva atsidūrė rimto
je ūkinėje-politinėje krizėje, tai 
ne mano nuomonė, bet žodžiai 
jau naujojo premjero A. Kubi
liaus, kai jis pristatė programą 
krizei nugalėti. Kad G. Vagno
riaus vyriausybė privedė Lietu
vą prie šios krizės, rodo jos 
premjero veikla.

Laimėjus TS 1996 m. rinki
mus, daugelio nustebimui Lie
tuvoje buvo įsteigta “Europos 
ministerija”. Koalicijos atstovas 
ir užsienio reikalų ministeris be
veik prarado tikrąjį savo darbą. 
Bet, svarbiausia, sutrikdė koali
cijos bendravimą

Milijonai mokesčių mokė
tojų buvo iššvaistyti: 18 mil. 
krepšininkams, 3 mil. net 20 
vienetų gaudyti Panevėžio pro
kuroro žudikams ir t.t. Prezi
dentui pritrūko kantrybės, ir jis 
pareiškė premjerui G. Vagno
riui nepasitikėjimą. Seimas pre
zidento nepasitikėjimą atmetė, 
bet G. Vagnorius apsisprendė 
pasitraukti. Didžiausia pasitrau
kimo priežastis - milijardinės 
paskolos padengti biudžeto iš
laidoms.

Trumpalaikis premjeras
R. Paksas, per 5 mėnesius 

susipažinęs su “Williams” sutar
ties sąlygomis, pareiškė: “Be to, 
pavasarį valstybės biudžetas bu
vo praskolintas 10 mlrd. 700 
mil. litų. Trys ketvirtadaliai vy
riausybės fondo lėšų buvo išda
lyta. Akivaizdu, kad ekonomi
kos padėtis blogėjo dvejus me
tus. Tai lėmė bloga biudžeto 
politika”. ■

Kokios pagalbos reikia Lietuvai?
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

niasklaidoje, įvairiuose mitin
guose nesiliauja šauksmai apie 
žmonių skurdinimą. Atsiranda 
“patriotų”, neva kovojančių už 
žmonių geresnį gyvenimą, o iš 
tikrųjų kiršinančių žmones.

Nedarbas - žmonių rykštė
Šiauliuose didžiausias ne

darbas, palyginus su kitais di
džiaisiais Lietuvos miestais. 
Mat čia buvo daug pramonės 
įmonių, fabrikų “monstrų”, 
skirtų komunizmo statybai 
(“Nuklonas” ir kt.). Dabar jie 
griuvo arba baigia griūti. Nepa
deda valdžios gelbėjimo pastan
gos. Daug žmonių neteko dar
bo, o smulkusis verslas neskati
namas, jam vis trukdoma.

Nereikia būti ekonomistu, 
finansininku ar prekybininku. 
Net paprastam žmogui juokin
ga, kai parduotuvėje kabo pla
katas “Pirkite lietuvišką prekę”. 
Tačiau tokios prekės su žiburiu 
nerasi. Visos parduotuvės už
verstos importinėmis prekėmis. 
Iš Vokietijos, Olandijos, Belgi
jos ir kitur. Ką bekalbėti apie 
sudėtingesnes prekes, jei šiukš
lėms maišeliai, tualetinis popie
rius importuojami.

Lietuvoje mėsos fabrikai, 
paukštynai bankrotuoja, nes nė
ra kur dėti pagamintos produk
cijos, o kiauliena, vištiena mėsa 
vežama iš užsienio. Kartais už
krėsta salmonelėmis. Obuolių 
nėra kur dėti, o obuolių sultys 
importuojamos. Jau ko ne ko, o 
vandens Lietuvoje tikrai ne
trūksta. Tačiau ir jis kartais im
portuojamas gražiuose bute-

Dėl ko R. Paksas nepasira
šė su “Williams” sutarties? Štai 
jo žodžiai: “Atsisakymas pasira
šyti sutartį su ‘Williams’ buvo 
grįstas finansiniu motyvu: esant 
dabartinėms ekonominėms są
lygoms, Lietuva nepajėgi įsipa
reigoti tiek, kiek reikalautų su
tarties punktai”.

Naujoji vyriausybė
Premjero A. Kubiliaus vy

riausybė ryžosi pasirašyti sutartį 
su “Williams”. Į Lietuvą atvyko 
“Williams International” pirm. 
John Bumgarner ir pareiškė: 
“Per sekančius 4 metus ‘Mažei
kių naftos’ bendrovė bus atnau
jinta, galės išlaikyti konkurenci
ją tarptautiniu lygiu ir sugebės 
savo gamybą pardavinėti bet 
kurioje pasaulio valstybėje”. 
Šios bendrovės atnaujinimui 
“Williams International” inves
tuos 500 mil JAV dolerių.

Ne tik seimo opozicija ir ži- 
niasklaida kelia visą eilę įvairių 
klausimų, nes tos sutarties 
smulkmenos nėra žinomos. Sta
tistika rodo, jog Lietuvoje yra 
vienas milijonas automobilių ir 
apie vienas milijonas šeimų var
tos “Williams” benziną ir kitus 
jo gaminius. Tai didelė mono
polinė teisė amerikietiškai 
bendrovei. Tokių teisių ameri
kiečių bendrovėms Amerikoje 
nėra. Jos turi konkuruoti su ki
tomis tos rūšies bendrovėmis. 
Nežinia kas Lietuvoje ir kaip re
guliuos benzino kainą. Šis klau
simas visai nebuvo aptariamas 
viešai.

Lietuvos darbininko ir rašti
nės darbuotojo uždarbis tokioje 

liuose. O žmonės laukia darbo.

Jaunosios kartos dvasingumas
Pateikti pavyzdžiai byloja, 

kad Lietuvos žmonėms trūksta 
dvasingumo, patriotizmo. Nenuo
stabu, nes dabartinė dirbančiųjų 
karta buvo ugdoma sovietmečiu 
komunizmo dvasia. O kaip dabar 
ugdoma jaunoji karta?

Mokyklose neskiriamas rei
kiamas dėmesys mokinių tauti- 
niam-patriotiniam auklėjimui. 
Mat Švietimo ir mokslo minis
terija ir dabar labai susirūpinusi 
mokyklų reforma, siekia įgyven
dinti profilinį mokymą. Net tau
tinio auklėjimo sąvoka jau ne
bevartojama, o patriotizmas su
plakamas su kosmopolitizmu 
(patriotas tik tas, kuris “serga” 
už savo tautos komandą tarp
tautinėse futbolo varžybose).

Nenuostabu, kad šventovė
se ir tautiniuose minėjimuose 
daugiausia lankosi pagyvenę ir 
seni žmonės, paauglių ir jau
nuolių dažniausiai nebūna. Mo
kykloms tai nerūpi. Radijas ir 
televizija kartais duoda gerų 
patriotinių laidų, bet jomis jau
nimas nesidomi. 

LIŪDIME MIRUS

A+A
ST. REPŠIUI, 

tiek daug mus parėmusiam ir daug kartų mus subūru
siam Lietuvoje. Jo šviesus atminimas nuolat liks mūsų 
širdyse -

GIMINĖS LIETUVOJE

įmonėje kaip “Mažeikių nafta” 
yra apie du kartus mažesnis 
kaip Vakaruose ir ypač Ameri
koje. Klausimas kyla, ar sugebės 
“Williams” benzino kainas su-' 
mažinti? Tai pagrindinis klausi
mas viso šio ilgo ginčo!

Politiniai nesutarimai
“Williams” slaptos derybos 

sukėlė politinę krizę. Pirmiausia 
krikščionių demokratų koalici
nė partija nėra 100% patenkin
ta derybų eiga ir bendra TS po
litika (Europos ministerija, iš
stūmimas prof. Zinkevičiaus iš 
Švietimo ministerio pareigų...).

Pačioje TS partijoje vyko 
nesantaika tarp G. Vagnoriaus 
šalininkų ir V. Landsbergio, kol 
pagaliau G. Vagnorius buvo 
izoliuotas. Pasitraukimas R. 
Pakso iš premjero pareigų gero
kai suskaldė pačią TS partiją, 
nes R. Paksas buvo partijos val
dybos pirmininkas. Po atsistaty
dinimo viešoji apklausa rado,, 
jog jis yra Lietuvoje žymiausias 
politikas, populiaresnis net už 
V. Adamkų. Be to, ryšium su R. 
Pakso atsistatydinimu pasitrau
kė ir Elvyra Kuncevičienė iš sei
mo biudžeto ir finansų komite
to pirmininkės pareigų, {nešda
ma nesutarimą TS partijoje. Jos 
pasitraukimas labai svarbus, nes 
ji yra ilgametė biudžeto p-kė. 
Dabar kaip tik biudžetas yra iki 
kaklo skoloje ir naujojo sudary
mas kelia nepaprastų sunkumų.

Romualdas Ozolas, buvęs 
vienas iš seimo pirmininko V. 
Landsbergio pavaduotojų, pasi
traukė iš pavaduotojo pareigų. 
Su 2000-siais metais jau prasi
dės kova už naują seimą ir vy
riausybę. TS šiuo metu yra ap
gailėtinoje politinėje padėtyje. 
Priežasčių yra gana daug, bet vi
sos jos rodo, kad tai įvyko dėl 
partijos vadovaujančių asmenų 
nesugebėjimo ūkinėje, politinė
je, teisėsaugos ir ypač valstybės 
taupumo srityse.

Įsibrovėliai seime
Lietuvos krikščionių de

mokratų s-gos pirm. Kazys Bo
belis ir seimo narys paskelbė, 
kad jo kambario seime durys 
buvo išlaužtos ir įvairūs doku
mentai, liečią jo veiklą kaip sei
mo nario, buvo pavogti.

Šias eilutes rašančiam per 8 
metus lankantis Lietuvoje nebu
vo lengva patekti į seimą, reikė
jo gauti seimo nario raštišką lei
dimą. Taigi į K. Bobelio kamba
rį seime įsilaužimas įvyko su ki
to seimo nario leidimu. Be to, 
vienas asmuo tai atlikti negalė
jo, nes durims išlaužti reikia 
įrankių ir talkininkų - budėtojų. 
Juk seimo koridoriuose vyksta 
žmonių judėjimas. Taigi, plėši
mą atliko mažiausiai 2-3 as
menys.

• Nepriklausomybė gali būti pra
rasta ... ir vėl atstatyta, bet miru
sios tautos jau niekas nebepažadins.

DR. J. GIRNIUS

“Nezavisimaja Gazeta” š.m. 
spalio 20 d. išspausdino piktą 
straipsnį ryšium su Lietuvos at
sisakymu priklausyti nuo naftos 
iš Rusijos tiekimo. Straipsnyje 
yra puolamas JAV-jų valstybės 
sekretorės pirmasis pavaduoto
jas Strobe Talbott. Straipsnis 
netgi pavadintas “Talbott pri
teršė ir Lietuvoje”. Laikraštis 
rašo: “1998 m. pradžioje kada 
‘Williams’ ‘atvyko’ į Lietuvą 
konservatorių seimo dauguma, 
jo pirmininkas Vytautas Lands
bergis ir krašto prezidentas Val
das Adamkus neslėpė, kad 
amerikiečiams Lietuvoje bus 
sudarytos šiltnamio sąlygos dėl 
kažkokios ‘geopolitinės naudos’, 
sąlygos kurios įgalins bendra
darbiavimą su šia mažai žinoma 
Amerikos bendrove. Jai reika
laujant ir JAV administracijai 
(jos tarpe ir pirmajam JAV 
valstybės sekretorės pavaduoto
jui Strobe Talbott) spaudžiant 
Lietuvos seimas padarė kai ku
rių įstatymų pataisas ir esmėje 
pakeitė tarptautinį konkursą į 
naftos komplekso privatizaciją”.

Ta pačia tema Paryžiaus ru
sų savaitraštis “Ruskaja Mysl” 
š.m. lapkričio 4-10 d. laidoje ra
šo: “Visa tai darosi suprantama 
žvelgiant į šį klausimą geopoliti
niu požiūriu. V. Landsbergis, 
‘Tėvynės sąjungos’ ir seimo pir
mininkas, paskutiniąją savaitę 
kelis kartus pareiškė, kad ame
rikiečių atėjimas į lietuvių žemę 
garantuoja Lietuvai nepriklau
somybę. O jeigu naftos komp
leksas patektų rusams, Lietuva 
taptų Rytų kaimyno įkaitu”.

“Tuo tarpu apie savo norą 
dalyvauti Lietuvos naftos komp
lekso privatizacijoje pati stam
biausia Rusijos naftos bendrovė 
- ‘LUKoil’. Jai tai būtų puikiau
sias ‘langas į Vakarus’. Neturė
dama galimybės varžytis dėl 
kontroliuojančio akcijų paketo, 
‘LUKoil’ vadovybė darė viską, 
kad Lietuvos valdžia leistų jai 
gauti bent trečdalį akcijų ir ga
rantuotų dalyvavimą komplekso 
vadovavime ‘kartu su pagrindi
niu investuotoju’. Tačiau lietu- 
vos vyriausybė nekreipė į ‘LUK
oil’ interesus jokio dėmesio”.

Naivi galvosena
Vilniaus ir jo krašto dalies 

grįžimo Lietuvai 60-jų metinių 
minėjimas Vilniuje nepatiko 
Lietuvos seimo nariui lenkų at
stovui J. Sienkewicz’iui. Šiuo 
reikalu jis padarė Lietuvos sei
me pareiškimą, kurį išspausdino 
“Kurier Wilenski” š.m. spalio 
29 d. laidoje:

“Vilniaus ir jo krašto perda
vimas Lietuvai buvo lietuvių 
tautos troškimų įvykdymas, ta
čiau jokiu būdu ne jos nuopel
nas. Tai buvo Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties, tiksliau sa
kant jo slaptų protokolų, vykdy
mo pasekmė. Sovietų Sąjunga, 
primesdama Lietuvai 1940 m. 

A+A
VINCUI ANDRULIONIUI 

mirus,
jo dukrą dr. DALIĄ, sūnų ALGĮ, seseris - JULIJĄ 
ir BRONĘ, jų šeimas, vaikaičius, gimines bei arti
muosius jų liūdesio valandose reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Adolfas Kanapka, sūnus Juozas ir šeima

PADĖKA
A+A

MIKALINAI ALEKSIENEI 
iškeliavus amžinybėn 1999 m. spalio 28 d., 

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už 
visus religinius patarnavimus, vargonininkei L. Marcinku
tei, karsto nešėjams, pensininkų klubo pirm. P. Šidlauskui 
už tartą atsisveikinimo žodį, už gražias gėles, aukojusiems 
Lietuvos našlaičiams, užprašytas šv. Mišias, D. B. Ma
čiams už pusryčius.

Jūsų parodytas nuoširdumas visad pasiliks mums 
brangus ir neužmirštamas.

Liūdesy likę -
vyras Stasys ir sūnus Jonas su marčia Sue

spalio 10 d. sutartį, privertė ją 
sutikti su faktiška okupacija. 
Vilnius ir jo kraštas turėjo būti 
paguodos prizu, jeigu džiaugs
mas tada gal ir buvo supranta
mas, tai šios dienos iškilmingas 
minėjimas atrodo mažiausiai 
keistas ir nesuvokiamas. Juk 
šios sutarties padariniu buvo ir 
masiniai trėmimai, ir kolektyvi
zacija, ir sovietų nutautinimo 
politika ir Bažnyčios persekioji
mas. Ar verta buvo su tuo visu 
paklusniai sutikti vien tik dėl 
paties Vilniaus?”

Populiarų Pupų Dėdės po
sakį “Vilnius - mūsų, o mes - 
rusų” J. Sienkiewicz taip supra
to: jeigu Vilnius nebūtų buvęs 
prijungtas prie Lietuvos, tai so
vietai nebūtų jos okupavę. Naivi 
galvosena. Lietuva būtų sovietų 
okupuota su Vilniumi ar be jo. 
Latvija ir Estija buvo priverstos 
pasirašyti panašią kaip ir Lie
tuva sutartį, nors jokio “paguo
dos prizo” iš sovietų negavo.

Palaimintasis Matulaitis
Atsakydama į Krokuvos sa

vaitraščio “Tygodnik Powszech- 
ny” anketą “Mano visi šventie
ji” vilnietė Jozefą Hennelowa 
šio savaitraščio š.m. spalio 24 d. 
laidoje pasisako: “O du Jurgiai? 
Apie pirmąjį jau kadaise rašiau, 
nes jo ir mano šeimos takai 
susikryžiavo anksčiau negu aš 
atėjau į šį pasaulį. Tai Vilniaus 
vyskupas Jurgis Matulevičius- 
Matulaitis. Pastarasis, sužinojęs 
per prisimatavimą sutanos kurią 
mano tėvas siuvo, apie jo rūpes
čius dėl buto ir žmonos ligos, 
apgyvendino savo name.

Netrukus po to pats paliko 
Vilniaus vyskupiją palūžęs dėl 
piktinančių kivirčų tarp lenkų ir 
lietuvių dvasiškių, o jo mirties 
metai - tai mano gimimo metai. 
Mūsų namuose jis visada buvo 
prisimenamas ir kaip jautrus 
hierarchas kitų vargams (ypač 
tuo metu tai visai normalu ne
buvo) ir kaip taikos žmogus, 
bandantis būti ir lenku, ir lietu
viu, bet abiejų pusių atmestas.

Dar prieš Jono-Pauliaus II 
sprendimą jį paskelbti palaimin
tuoju, visada jį laikiau šio susi
vienijimo, kuris ligi šiol dar ne
baigtas, globėju. Mano tėvas 
liudijo beatifikacijos procese ir 
labai tai išgyveno. Šio liudijimo 
tekstą po jo mirties man atsiun
tė vienas proceso iniciatorius. 
Džiaugiausi, kai vienos savo ke
lionės po Lietuvą metu galėjau 
Marijampolėje aplankyti palai
mintojo Jurgio kapą. Tačiau ne
žinau kodėl ligi šiol jam neatsi
rado vietos Vilniaus katedroje, 
nei kodėl organizatoriai į maldi
ninkų iš Lenkijos keliones neį
jungia šio kapo lankymo, kurio 
tikslas (neskaitant, aišku, Auš
ros Vartų) yra Kryžių kalnas 
Šiauliuose. Ar gali būti pas Die
vą mūsų lenkų-lietuvių neleng
voje kaimynystėje geresnis tar
pininkas?” J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Ekonominės painiavos Lietuvoje
B. STUNDŽIA

Nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo pereinant iš komunis
tinės santvarkos į laisvąją rinką, 
Lietuvos ekonomika vis smuko į 
duobę ir tik kartais šis bei tas 
padrąsinančio pasireikšdavo. Kei
tėsi valdžios, bet ne ekonomi
niai rodikliai, ir dėl to buvo atsi
likta nuo kaimyninių Estijos ir 
Latvijos valstybių. Tos valsty
bės, nepasitikėdamos sovietinių 
mokyklų paruoštais ekonomi
kos ir finansų tariamais žino
vais, kvietėsi iš užsienio patarė
jus ir net specialistus į ministe- 
rių kėdes. Lietuva nuo savų tau
tiečių užjūryje atsitverė šiaudine 
siena ir ne tik nepageidavo tal
kininkų, bet net visiems turėtos 
pilietybės nepripažino.

Pakeitus pilietybės įstaty
mą, tik nedaugelis nusivylusių 
ryžosi vykti j Lietuvą ir ten pa
dirbėti.

Atvykusiems į Lietuvą teko 
pradžioje susidurti su nomen
klatūros daromomis kliūtimis, o 
su aukščiau esančiais dėl jų so
vietinio mąstymo sunkiai ėjosi 
bendradarbiauti.

Žemės ūkyje buvo rasta di
džiausia suirutė, nes kolūkiai 
ardėsi, jų inventorių kas tik ga
lėjo išvogė - nebuvo nuostatų 
dėl jų planingo likvidavimo. Pra
monėje visokie direktoriai, pra
radę rinkas Rusijoje, nesugebėjo 
(dalis ir nenorėjo) orientuotis į 
Vakarų rinką ir įmones nugyve
no. Pradedančius smulkius vers
lininkus biurokratai sužlugdė di
deliais mokesčiais bei kyšiais, 
mafija savo rinkliavomis.

Prasidėjęs privatizavimas, iš 
dalies dar prie sovietų veikusių 
gaujų, buvo kontroliuojamas. 
Esant tokiai būklei, tik nedau
gelis užsienio investuotojų ryžo
si pradėti Lietuvoje verslą.

Investavimą tvarkanti biu
rokratija pirmoje eilėje rūpino
si, parduodama vadinamuosius 
strateginius objektus (“Lietuvos 
telekomą”, “Mažeikių naftą”, 
bankus, laivyną) įstengė susižer
ti į portfelį milijoną ar antrą li
tų. Kad tai lengviau sektųsi, rei
kėjo privatizuojant vengti varžy
tinių ir visuomenę laikyti tam
soje. Visi įvykiai lyg pirštu rodė, 
kad lietuviai neturi patyrimo 
derėtis su vakarietiškomis ben
drovėmis, ypač siekiant valsty
bei, o ne sau, didesnės naudos. 
Žmonės prarado pasitikėjimą 
visų lygių valdžia ir ypač seimu, 
kuris prisiskyręs sau visokių pri
vilegijų tapo lyg lordų rūmais.

Daugumos rinktų ir gausios 
biurokratijos (sakoma - per 
300,000) pareigūnų pagrindinis 
siekis - užtikrinti sau, giminėms 
ir draugams gerovę. Valstybės 
piliečių skurdas atrodo jiems 
neišvengiama blogybė. Į pavie
nių balsų šaukimą atsisakyti so
vietinių papročių, korupcijos, 
godumo nekreipiama dėmesio. 
Žinomas Sąjūdžio veikėjas 
Klumbys neseniai spaudoje pra
sitarė: kas dabar dedasi Lietuvo
je, sunku sveiku protu suvokti.

Labai Lietuvos visuomenę 
sujaudino “Mažeikių naftos”

Buvęs torontietis ir montrealietis 
VYTAUTAS GRUODIS, Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros ge
neralinis direktorius, kalbėjo To
ronte Toronto prekybos taryboje 
surengtuose pietuose š.m. spalio 27 
d. Lietuvos prezidento VALDO 
ADAMKAUS ir verslininkų dele
gacijos lankymosi Kanadoje proga

MIRTIES PRISIMINIMAS
Minint buvusio Lietuvos generalinio konsulo 

a.a. dr. JONO ŽMUIDZINO
ir jo žmonos

a.a. dail. JONĖS-HALINOS ŽMUIDZINIENĖS
10 metų mirties sukaktį,

Mišios už jų vėles atnašaujamos 1999 m. gruodžio 31, 
penktadienį, 8.30 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

Sūnus dr. Jonas Žmuidzinas

įmonės ir Būtingės prieplaukos 
pardavimas arba tiesiog dalinis 
dovanojimas JAV “Williams” 
bendrovei. Apie šį sandėrį, pa
kviestas Toronto Lietuvių Na
mų kultūrinės komisijos, padarė 
pranešimą ekonomistas dr. V. 
Samonis. Taip pat šiuo klausi
mu jis turėjo pasikalbėjimą per 
Lietuvos radiją. V. Samonis dir
bąs Toronto universitete nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, dažnai buvoja Lietu
voje, atidžiai seka reformas ir 
ekonomiką, dirba su tarptauti
nėmis organizacijomis patarian
čiomis Čekijos ir Lenkijos vy
riausybėms. Dar 1991 m. Moks
lo ir kūrybos svarstybose Vil
niuje jis vienintelis teigė, kad 
nevyks greitai išsiristi iš sovietų 
paliktos ekonominės duobės ir 
pasiekti ekonominį pakilimą. 
Vieningos strategijos, kaip per
eiti į laisvą rinką nebuvo. Lietu
va neturėjo tokių vyrų kaip Bal- 
cerovič Lenkijoje ir Maar Esti
joje, kurie nevengė ekonomiko
je padaryti drąsių sprendimų.

Per kiekvieną revoliuciją, 
nebūtinai kruviną, atsiranda tei
sėtvarkos pažeidimai, ypač vyk
dant turėtos žemės gražinimą ir 
privatizaciją. Pradžioje Lietuvo
je buvo lyg dvi valdžios: Sąjūdis 
viršuje, o sovietiniai biurokratai 
apačioje. Biurokratai jokių įsi
pareigojimų* atstatomai valsty
bei neturėjo, todėl vogė ir suk
čiavo kaip išmanė.

Lietuvoje dar vyrauja sovie
tinė mąstysena ir stoka suprati
mo apie laisvos rinkos ekono
miką, todėl politikai nesistengia 
leisti rinkai laisvai plėtotis. Eko
nomikos plėtotei trukdo įstaty
mų gausumas, jų pataisos, kurios 
kartais prieštarauja patiems įsta
tymams, todėl verslininkams 
sunku juose susivokti, ypač tai 
trukdo smulkiam verslui.

Ilgiau V. Samonis sustojo 
prie sandėrio su “Williams”. 
Didžiausia klaida, beveik nusi
kaltimas, yra privatizavimas be 
varžytinių. Be varžytinių nebuvo 
įmanoma nustatyti “Mažeikių 
naftos” kainos, be to, “Williams” 
derybininkai jautė, kad laikas 
veikė įmonės nenaudai, todėl 
Lietuvos valdžia turės priimti jų 
siūlomas sąlygas.

Pasirašius sutartį, reikia ti
kėtis, kad “Williams” pertvar
kys įmonės valdymą ir pakeis 
technologiją pagal Europos rin
kos reikalavimus. Yra svarbu 
atsisakyti “šešėlinių bendradar
bių”, kurie maitinasi iš “Mažei
kių naftos” ne visada teisėtais 
būdais. “Mažeikių naftos” pri
vatizavimą lėmė politiniai, o ne 
ekoniminiai išskaičiavimai.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
vyriausybės persitvarkymą, V. 
Samonis palankiai vertino A. 
Kubiliaus paskyrimą premjeru, 
bet ūkio ministeris V. Milaknis, 
gal ir geros valios pareigūnas, 
bet to tik sovietinė patirtis ka
žin ar tiks reformoms vykdyti. 
Finansų ministerio pareigoms 
paskirtas V. Dudėnas atrodo 
tinkamas tai vietai.

Gaila, kad nebandoma į 
valdžią įtraukti jaunesnių jėgų, 
kurios yra baigusios užsienyje 
aukštąjį mokslą.

Lietuvos užsienio reikalų vicemi- 
nisteris ALGIMANTAS RIMKŪ- 
NAS š.m. spalio 27 d. kalbėjo To
ronto prekybos taryboje susirinku
siems konsulams ir verslininkams

Lietuvos verslininkų delegacjjai, atvykusiai j Kanadą prezidento Valdo Adamkaus vizito proga, buvo 
surengtas susitikimas su Kanados pramonės departamento pareigūnais “Industry Canada” patalpose 
Otavoje š.m. spalio 27 d.

Finansinė Kanados lietuvių patirtis
Prie finansinės jų gerovės daug prisidėjo kredito kooperatyvai - unijos. Jų steigimą reikia 

skatinti ir Lietuvoje. Padaryta gera pradžiajbet kredito kooperatyvų plėtrai reikia daugiau 
pastangų ir panaikinimo įstatymo, reikalaujančio per didelio 300 litų nario mokesčio

PETRAS ADAMONIS, 
Montrealis

Žengiant Lietuvai į nepri
klausomą gyvenimą buvau pra
šytas žmonių, siekiančių Lietu
voje stipresnio ekonominio gy
venimo, parašyti apie savo vers
lo patirtį. Pasirinkau aiškų pa
vyzdį: Kanados lietuvių kredito 
kooperatyvus. Kredito koopera
tyvai Lietuvoje įgalintų iškilti vi
durinei klasei.

Vadovaudamiesi mintimi “sa
vi pas savus”, turėdami prieš 
akis naujame krašte nelengvas 
įsikūrimo sąlygas, matydami, 
kad bankai sunkiai supranta ir 
neįvertina eilinio žmogaus pas
tangų, turėdami patyrimą nepri
klausomoje Lietuvoje koopera
cijos srityje, - Kanados lietuviai 
ėmė organizuoti pagal krašto 
įstatymus savo bankelius - kre
dito kooperatyvus, taip vadina
mas “kredito unijas”.

Pradžia buvo 1953 metais. 
Kooperatyvai buvo organizuoja
mi pagal lietuvių gyvenamas 
vietoves. Kaip ir kiekviename 
darbe pradžia buvo sunki: nedi
delis narių skaičius (50 - 100), 
taupoma mažomis sumomis, 
nes neturėta pinigų, o ir pasiti
kėjimo klausimas buvo aktua
lus. Tačiau pastoviai dirbant, vis 
telkiant naujus narius, kredito 
kooperatyvai pradėjo sparčiai 
augti ir po 3 - 5 metų, išaugus 
narių skaičiui iki 500 - 1000, jau 
buvo galima normaliai veikti. 
Pradžioje paskolos buvo nedi
delės, asmeninės, palaipsniui 
buvo prieita prie paskolų namų 
pirkimui.

Šiuo metu Kanadoje veikia 4 
lietuvių kredito kooperatyvai: 
Montrealyje - “Litas”, Toronto - 
“Parama” ir “Prisikėlimo”, Ha
miltone - “Talka”. Jų visų sutelk
tas apyvartos kapitalas yra apie 
$246,000,000 kan. ir atsargos ka
pitalas $18,000,000 kan. Iš viso 
yra apie 14,000 narių. Bendru 
kanados finansiniu mastu 
$246,000,000 kan. sukauptas ka
pitalas nėra ypatinga suma, bet 
ji įgalina lietuvį, kredito ko
operatyvo narį, pilnai tenkinti 
jo finansinius poreikius. Tai įro
do, kad galima pradėjus su ma
ža pinigų suma pastoviai dir
bant pasiekti tikslą.

Šis rašinys nepretenduoja iš
samiai, pagal vietos sąlygas ir 
įstatymus, atsakyti į visus organi
zacinius ir operacinius klausimus. 
Sustojame prie pagrindinių.
Kooperatyvas - visų nuosavybė

Kredito kooperatyvas yra 
kiekvieno nario bankas - jo 
nuosavybė. Kiekvienas narys tu
ri lygias teises, nepriklausomai 
nuo jame turimų santaupų. 
Kredito kooperatyvo tikslas yra 
turėti savo finansinę instituciją, 
kur patys nariai nustato palūka
nas santaupoms bei paskoloms 
ir metų gale skirsto pelną, jeigu 
jo yra. Kooperatyvas taip pat 
siekia pelno, nes be pelno ne
įmanoma veikla. Pelno reikia 
veiklai plėsti, atsargos kapitalui 
sudaryti, nors kooperatyvo pel
nas yra minimalus. Pelno dau
giau susidarius, jis grąžinamas 
nariui pagal jo santaupas ar 
skolas.

Kredito kooperatyvai pra
dėjo steigtis Europoje, Kanado
je ir JAV, kai buvo pastebėta, 
kad bankai ima dideles palūka
nas už paskolas, sunkiai duoda 
paskolas mažą apyvartą daran
čiam žmogui, mažai moka už 
santaupas ar net nepriima mažų 
santaupų. Kredito kooperatyvas 
yra institucija, kur su mažai pi
nigų galima padaryti palyginti 
labai daug. Pagrindinis tikslas - 
sutelkti kiek galint didesnį skai
čių narių, kurių kiekvienas, nors 
ir mažomis sumomis, taupytų, ir 
piniginę apyvartą darytų per sa

vo kooperatyvą. Narių skaičius 
laiduoja gyvavimą. Aišku, 500 - 
1000 narių tarpe atsiras tokių, 
kurie turės tvirtus planus pas
kolai gauti.

Lietuvoje priimtas kredito 
kooperatyvų įstatymas su 300 Lt 
įstojamu mokesčiu labai apsun
kina kredito kooperatuvų steigi
mą. Kanadoje įstojamasis (na
rio) mokestis yra $5, JAV - tik 
$1. Narių skaičius sudaro pa
grindą taupymui. Pavyzdžiui 
Kanadoje yra įprasta gimus kū
dikiui jį įrašyti į kredito koope
ratyvą nariu, atidaryti jo vardu 
sąskaitą ir taupyti į ją įdedant 
pinigų įvairiomis progomis.

Kredito kooperatyvų
. organizavimas

Lietuviai Kanadoje steigė 
kooperatyvus pagal tautinę gru
puotę. Kiti kooperatyvai yra įsi
steigę Kanadoje pagal mieste
lius, vietoves, parapijas, bet 
daugiausia pagal gamyklas, ins
titucijas ir vietos organizacijas. 
Vyriausias kredito kooperatyvo 
šeimininkas yra visuotinis narių 
susirinkimas. Kooperatyvą tvar
ko susirinkimo išrinkta valdyba, 
kredito komisija, revizijos ko
misija. Darbo pradžioje atlygi
nama tik už tiesiogiai sugaištą 
darbo valandą. Kooperatyve 
dirba tarnautojas tik būtiną dar
bo laiką už normalų atlyginimą 
pagal turimas pajamas.

Valdybos pareigos - tvarky
ti visus reikalus, kredito komisi
jos - svarstyti, peržiūrėti pasko
lų pareiškimus, revizijos komisi
jos - tikrinti visų darbą ne vien 
tik piniginę atskaitomybę. Iškilę 
svarbesni reikalai svarstomi visų 
trijų komisijų ir, jeigu būna 
svarbesnių reikalų, šaukiamas 
narių susirinkimas. Kredito ko
operatyvas turi būti krašto ar 
provincijos kredito kooperatyvų 
sąjungoj, kuri nustato darbo 
gaires, teikia patarimus ir tikri
na veiklą.
Veiklos sėkmė ir užtikrinimas

Organizuojamoje vietovėje 
metų metais kartu gyvenus ir 
dirbus yra aišku kuriais žmonė
mis galima pasitikėti, kurie su
pranta reikalą, moka skaičiuoti. 
Tokie renkami vadovavimui. 
Norint išlaikyti finansinę kon
kurenciją, pirmiausia reikia ap
skaičiuoti operacines išlaidas, 
nesišvaistyti pinigais, nemanyti, 
kad bus vien tik gerai, nes bus ir 
sunkumų. Žinant savo išlaidas 
ir bankų mokamas palūkanas už 
indėlius bei jų imamas palūka
nas už paskolas, jau galima nu
statyti kredito kooperatyvo pa
lūkanų dydį. Palūkanos už pas
kolas turi būti mažesnės, o už 
indėlius didesnės negu bankų, 
nes kredito kooperatyvo opera
cinės išlaidos būna mažesnės.

Skolinant pinigus savo na
riams, kurie yra gerai žinomi, ir 
visapusiškai apsvarsčius pasko
los reikalą, nėra sunku nuspręs
ti, kuriam nariui galima skolinti, 
kuriam negalima, kuriam gali
ma daugiau, o kuriam mažiau.

Paskoloms užtikrinti užsta
toma turima nuosavybė arba re
miamasi kito pasiturinčio as
mens garantija. Paskolos gyve
namiems namams, nekilnoja
mam turtui turi būti tik hipo- 
tekinės.

Gaila, kad iki šiol Lietuvoje 
nėra pilno hipotekos įstatymo. 
Hipotekos įstatymo pagrindinė 
paskirtis - kad skola būtų mo
kama kaip nustatyta susitarime. 
Nesumokėjus skolos ar jos da
lies terminui pasibaigus, nekil
nojamas turtas pereina skolin
tojo - kooperatyvo nuosavybėn.

Kanadoje, Kvebeko provin
cijoje, galima nuosavybę areš
tuoti 60 dienų terminui pasibai
gus, o teisinė procedūra užtrun
ka ilgiausiai tris mėnesius. Lie
tuvoje nėra rajono centrinės re

gistracijos įstaigos, kurioje ve
dama tiksli kartoteka kiekvie
nai, kad ir mažiausiam žemės 
plotui. Šioje įstaigoje būtų pa
liekama kopija kiekvieno tą že
mės sklypą liečiančio dokumen
to - ar tai pardavimo, paskolos, 
pervedimo, garantijos. Tada bū
tų žinoma šios dienos nuosavy
bės teisinė padėtis, kurią suinte
resuota pusė galėtų patikrinti 
prieš darydama naują sutartį. 
Tuo būdu būtų išvengta dauge
lio esamų nesusipratimų ir afe
rų. Tai reikia neatidėliojant 
įvykdyti Lietuvoje. Yra svarbu 
neišduoti per didelių paskolų - 
reikia numatyti grąžinimo gali
mybę ir aiškią turto vertę.

Kredito kooperatyvai veikia 
pagal valstybės įstatymus, todėl 
jie turi turėti valstybės garantiją 
bent minimumui juose laikomų 
pinigų. Dabar Lietuvos seime 
yra priimta garantija 5,000 Lt, 
bet tik pinigams, laikomiems 
bankuose, ne kredito koopera
tyvuose. Tai aiškus kredito ko
operatyvų diskriminavimas, ne
įvertinimas žmogaus taupymo 
pastangų. Yra būtina šį įstatymą 
neatidėliojant papildyti.

Kanadoje kredito koopera
tyvuose laikomiems pinigams 
garantija yra iki $60,000, o JAV 
- $100,000, kaip ir pačiuose di
džiausiuose krašto bankuose.

Lietuvoje yra varžoma gali
mybė steigti kredito kooperaty
vus pagal vietovę. Asmuo pirma 
turi būti organizacijos narys, ir 
tik šios organizacijos nariai gali 
steigti kredito kooperatyvą.

Iš kur pinigai - kapitalas?
Kredito kooperatyvo narys, 

jei jau ne visą, tai bent gerą dalį 
savo pinigų laiko savo kredito 
kooperatyve. Svarbiausia, kad ir 
mažomis sumomis narys taupy
tų tik per savo kooperatyvą. Pa
grinde narys visą savo piniginę 
apyvartą, išskyrus smulkesnius 
kasdieninius mokėjimus, atlieka 
per savo kooperatyvą. Lietuvis 
kanadietis, kooperatyvo narys 
retai laiko piniginėje daugiau 
negu $50 - $100. Visus kitus di
desnius mokėjimus atlieka savo 
kredito kooperatyvo čekiais. 
Kasdieninis pavyzdys: darbinin
kas, gavęs mėnesinę algą ar ūki
ninkas, pardavęs gyvulius bei 
grūdus, didesnę dalį gautų pini
gų deda į savo kredito koopera
tyvą, nors jam už savaitės ar

(Nukelta j 7-tą psl.)

Pradiniai ir dabartiniai Mažeikių gimnazijos rūmai, pastatyti 1955 
metais

Gimnazija, išleidusi šimtus mokinių 
Aštuoniasdešimtoji Mažeikių gimnazijos sukaktis, 

kurios iškilmėse dalyvavo 400 tautiečių
SOFIJA ŠVIESAITĖ

Spalio 16 d. Mažeikių Mer
kelio Račkausko gimnazija šven
tė savo 80-metį. Išvakarėse, 
spalio 15 d. 18 v., Mažeikių Švč. 
Jėzaus Širdies šventovėje gim
nazijos kapelionas kun. Egidijus 
Arnašius aukojo šv. Mišias už 
mirusius mokytojus bei moki
nius. Pamaldose dalyvavo ne
mažas skaičius atvykusių buvu
sių minėtos gimnazijos pagyve
nusių mokinių bei pačių jau
niausių su savo mokslo institu
cijos vėliava.

Į šventę suskrido per 130 
užsiregistravusių buvusių šios 
gimnazijos mokinių. Iš viso da
lyvavo apie 400 žmonių. Sulau
kėme svečių net iš Kanados - 
tai buvęs mažeikiškis ir lankęs 
mūsų gimnaziją Viktoras Priš- 
čepionka. Šiais metais išleista 
73-čioji laida.

Iškilmingas minėjimas vyko 
“Mažeikių nafta” kultūros cent
ro didžiojoje salėje. Rūmų prie- 
salyje jaunoji gimnazijos moks
leivija priiminėjo atvykstančius 
svečius - vyko registracija. Tarp 
atvykusių buvo dailės darbų 
mokytojas Vladas Vaitiekūnas. 
Jis čia dirbo nuo 1937 iki 1940 
m. Vėliau išvyko į Ameriką. Lie
tuvai atgimųs, grįžo į Lietuvą. 
Šiandien dailininkui jau 93 mete
liai. Laiko pirštas ant kiekvieno 
deda savo antspaudą ir keičia 
žmones. Bendraklasiai buvę 
šiandien jau mokytojai, gydyto
jai, ekonomistai, inžinieriai, mu
zikai, tapytojai, skulptoriai ir t.t.

Mūsų M. Račkausko gim
nazija gali pasididžiuoti savo 
buvusiais mokiniais, kurie yra 
pasiekę aukštas mokslo viršū
nes: Konradas Kaveckas - kom
pozitorius, dirigentas, Romual
das Granauskas - rašytojas, 
Aleksas Girdenis - habilituotas 
filologijos m. daktaras, Ramutė 
Girkontaitė - poetė, Vytautas 
Klova - kompozitorius, Boles
lovas Klova - dailininkas, Jonas 
Švažas - dailininkas, Kazys Šva
žas - skulptorius, Bronė Valan- 
tinaitė-Jokūbonienė - dailinin
kė, tekstilininkė, Leonas Garga- 
sas - med. m. dr., Augustas 
Prockus - med. m. dr., Algirdas 
Venalis - med. m. dr., Antanas 
Jonušas - kunigas, monsinjoras, 
gyvena Romoje, Tamara Mus- 
teikytė-Arnastauskienė - bota
nikos m. dr. profesorė, Antanas 
Lipakis - med. m. dr., poetas, 
dailininkas, gyvena JAV ir kt.

Minėjimas pradėtas Tautos 
himnu. Įžanginį žodį tarė da
bartinė direktorė Mirdza Žiau- 
rienė. Su gimnazijos istorija su
pažindino mokytoja Danutė 
Juškienė - gimnazijos muzie
jaus vedėja, kuri parašė mūsų 
gimnazijos istorinę knygą “Ma
žeikių Merkelio Račkausko 
gimnazija”.

Meninėje dalyje scenon įėjo 
būrelis moksleivių su liaudies 
motyvų apranga, subtiliai dai
nuodamas “Leiskit į Tėvynę”... 
Prie jų prisidėjo būrys jaunų 
gimnazisčių su degančiom žva
kelėm ir baltų chrizantemų žie
dais rankose. Perskaityti išėju

sių į Amžinybę mokytojų vardai 

ir pavardės. Salėje - sustingusi 
tyla... Gimnazistės su žvakelė
mis ir žiedais, tyliais žingsneliais 
išskubėjo į kapines prie ten jų 
laukiančių kauburėlių...

Mažeikiškė dainininkė Jū
ratė Miliauskaitė padainavo po
rą dainų, pritariant gitarai. Ją 
keitė jauniausios gimnazistės, 
kurios, mokytojams padedant, 
padainavo keletą dainelių, o šo
kėjai pašoko. Keletą savo su
kurtų dainų padainavo Švč. 
Jėzaus Širdies šventovės vikaras 
- gimnazijos kapelionas kun. 
Egidijus Arnašius. Jis nustebino 
ir maloniai pradžiugino svečius, 
kurie kunigui - dainininkui ne
pagailėjo gausių katučių. Tar
pais savo kūrybines - poetines 
mintis skaitė mokytoja lituanis
tė Laima Skabickienė. Dainavo 
mokytojai ir vyresnių klasių mo
kiniai. Dainavo ir Stanislovas 
Žebrauskas bei ukrainiečių ben
druomenės trijulė, pritariant gi
tarai, savo kalba.

Prasidėjo sveikinimų banga. 
Gausybė gražiausių gėlių. Buvęs 
šios gimnazijos mokytojas - dai
lininkas Vladas Vaitiekūnas pa
dovanojo tris savo nutapytus 
paveikslus. Miesto meras Bro
nius Kryžius padėkos raštais ap
dovanojo visą eilę padagogų. 
Švietimo skyriaus vedėjas Ed
mundas Eičinas atgabeno fakso 
aparatą ir t.t.

Direktorė buvo sujaudinta 
iki ašarų. Talkinama lituanisto 
Martyno Januškos, dėkojo vi
siems už sveikinimus, dovanas 
ir gausius linkėjimus. Buvo per
skaityta daugybė telegramų iš 
Kanados ir kitų šalių. Direktorė 
dėkojo visiems, buvusiems Ma
žeikių gimnazistams, gyvenan
tiems Kanadoje už sveikinimus 
ir dovaną, atvežtą buvusio mūsų 
miesto gimnazisto Viktoro Priš- 
čepionkos, už pastovią pagalbą 
knygomis, įvairią materialinę 
bei moralinę paramą.

Direktorė, visiems padėko
jusi, pakvietė jubiliejines iškil
mes pratęsti gimnazijos aikšte
lėje, kur buvę šios mokslo įstai
gos gimnazistai - poetas Donius 
Ramys ir mokytojas Alfonsas 
Liauba pasodino ąžuoliuką, 
skambant dainai “Ąžuolai ža
liuos”. Čia gimnazijos direkto
rei nuo 1949 m. paskutinės lai
dos vardu šių eilučių autorė 
įteikė puokštę rožių. Direktorė 
pakvietė visus į antrą gimnazi
jos aukštą aplankyti istorinio 
gimnazijos muziejaus, padaryti 
atminimo įrašus albume ir to
liau bendrauti prie užkandžių 
staliukų. Ten bendravimas, skam
bėjo dainos, klegėjo juokas, 
liejosi muzika, sukosi poros. Ši 
šventė mums visiems ilgam iš
liks atminty...

Žiburėlis
Kiek vėjų sklaidė žalią pievų knygą, 
Kiek bičių rinko aukso nektarus... 
O avilių sveikų kiek sode liko? 
Audroms, perkūnams kas beatsparus?..

Bet tu, žolyte, žalias lauko džiaugsme, 
Titnago pado sutrypta buvai...
Iš baudžiavų atėjus “Varpo”gausme, 
Piktų nagų plėšta - gyva likai!..

Audrų šėlame vis žiburėliai degė, 
Juoduos languos regėjosi šviesa... 
Ten, Knygnešio sermėgos sakmes sekė, - 
Tikrosios jo aukos, širdies Tiesa...

Aštuoniasdešimt rožių sužydėjo 
Šiandieną Tavo garbės vainike. 
Leisk nusilenkti žodžio žiburėliui, 
Tegu žibės Jis amžinam laike!

Sofija Šviesaitė,
1999.VIII.25
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@> LAISVOJE TEVYMEJE @ LIEEIMAI PASAULYJE
PRATĘSĖ SUĖMIMĄ

Vilniaus apygardos teismas 
lapkričio 18 d. pratęsė daugiau 
kaip dviem mėnesiam dviejų kal
tinamųjų suėmimą dėl Ričardo 
Mikutavičiaus nužudymo ir jo 
meno kolekcijos pagrobimo. Kaip 
rašo “Lietuvos rytas”, šiuo metu 
yra atliekami tyrimai, po kurių 
kaltinamųjų Vlado Belecko ir Ar
tūro Daškovskio veiklai gali būti 
taikomi kiti Baudžiamojo kodek
so straipsniai. V. Belecko organi
zuota nusikaltėlių grupė 1998 m. 
liepos 1 d. nužudė kun. Mikutavi
čių. Nusikaltimas atskleistas tik 
š.m. kovo mėn.

SLAPSTOSI KOLABORANTAS
BNS žiniomis, 1991 m. sausio 

13-osios byloje kalėti nuteistas 
Stanislovas Mickevičius nuo baus
mės slapstosi Maskvoje. Lietuvos 
teisėsaugininkai, nors žino kur jis 
gyvena, neturi teisės kitoje valsty
bėje sulaikyti nuteistąjį. Rugsėjo 
mėnesį buvo paskelbta oficiali 
nuteistojo paieška ir kreiptąsi į 
Rusijos pareigūnus, tačiau Rusi
jos Interpolas atsakė, kad negali 
kištis į karinio, politinio, religinio 
ir rasinio pobūdžio veiklą,' pagal 
Interpolo konstituciją. S. Micke
vičius buvo nuteistas kalėti 4 me
tus pataisos darbų kolonijoje už 
antivalstybinių organizacijų kūri
mą ir aktyvų dalyvavimą jose.

TVARKYS SENAMIESTĮ
“Lietuvos aidas” praneša, kad 

vyriausybė patvirtino Vilniaus se
namiesčio atnaujinimo programą, 
kuriai įgyvendinti 2000 m. bus 
skiriama 25 mln. litų. Daugiau 
kaip 19 mln. litų iš tų lėšų numa
toma skirti senamiesčio tvarkymo 
darbams - fasadams bei stogams 
remontuoti, gatvėms ir viešosioms 
erdvėms tvarkyti, inžinerinei žiny
bai plėtoti. Per 5 mln. litų planuo
jama skirti pastatų remontui Ge
dimino prospekte, Pylimo, Vil
niaus ir kitose gatvėse. Numato
ma panaudoti 350,000 litų skati
nimui investicijų į Vilniaus sena
miestį bei teritorijos planavimo 
dokumentų rengimui, o 300,000 
bus panaudota sukurti kompiute
rizuotai duomentų bazei apie se
namiestį, leidiniams bei įvairiems 
moksliniams tyrimams.

LIGONINĖS SKĘSTA SKOLOSE

“Lietuvos rytas” praneša, kad 
Vilniaus ir kitų vietovių ligoninių 
finansinė būklė yra “katastrofiš
ka”. Ligoniams atliekami tik būti
niausi tyrimai, medikai priversti 
išeiti nemokamų atostogų, dėl su
trikusio finansavimo ketinama už
daryti kai kuriuos skyrius, atleisti 
darbuotojus. Vaistus tiekiančios 
bendrovės skolininkams jau nebe- 
tiekia vaistų. Vėluojantys ligonių 
kasų atsiskaitymai su gydymo 
įstaigomis sutrikdė ne tik Vil
niaus, bet ir kitų ligoninių darbą.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

GAUDYS
BAITU 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.) (905) 271-8781
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) (514) 366-8259
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

Kauno (III klinikinės), Alytaus 
apskr. (S. Kudirkos), Panevėžio 
(infekcinių ligų), Šiaulių ir Klai
pėdos ligoninės taip pat skundėsi 
dėl susidariusių didžiulių skolų, 
kurios privers teikti tik neatidė
liotinas paslaugas.

LENKIJOS PROTESTO NOTA

Lapkričio 16 d. Lenkijos am
basada Vilniuje Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai įteikė protes
to notą dėl Lietuvos žiniasklaidos 
pranešimo, jog Lenkijos konsulas 
šiurkščiai elgėsi su žurnalistais 
eismo ginče. Kelių policijai lap
kričio 12 d. vakarą (kelyje Vil
nius-Ryga) sustabdžius automobi
lį, 35 km per vai. viršijantį leidžia
mą greitį, pasirodė, kad jį vairavo 
Lenkijos ambasadorius Latvijoje 
Jaroslawas Bratkiewiczius. Jis at
sisakė pateikti dokumentus (iš
skyrus diplomato kortelę) ir nesu
tiko būti tikrinamas dėl alkoholio 
kiekio kraujuje. Atvyko policijos 
komisaras, Lenkijos konsulas ir 
žurnalistai, kurie norėjo filmuoti 
įvykį. Pasiaiškinus buvo leista dip
lomatams važiuoti toliau. Lenki
jos ambasada pasipiktino, kad 
žurnalistai televizijoje konsulo 
mėginimą ranka dengti objektyvą 
pavadino aparato gadinimu.

DOVANOJO GINKLUS
ELTA praneša, kad JAV pa

dovanojo Lietuvai 40,000 šautuvų 
M-14 ir nemažai šovinių. Lietu
vos kariuomenės vadas brigados 
generolas Jonas Kronkaitis teigė, 
kad šautuvai pirmiausia bus nu
siųsti į karines mokymo įstaigas 
mokymams, po to bus išdalinti sa
vanoriams, kariuomenės rezervą 
kontroliuojančioms institucijoms, 
reguliariosioms pajėgoms. Iki šiol 
Lietuvos kariuomenė vartojo ru
siškus “Kalašnikov” bei M-16 
šautuvus.

EKONOMINĖ ZONA PAVOJUJE
Šiaulių laisvosios ekonomi

nės zonos (LEZ) akcininkai pa
teikė Ūkio ministerijai raštą, pa
reiškiant} jų nesutikimą su Šiaulių 
LEZ teritorijos ribų pakeitimu ir 
atsisakymą dirbti tomis sąlygomis. 
Vyriausybė šių metų pradžioje 
priėmė nutarimą, kuriame dalis 
zonos teritorijos perduota Krašto 
apsaugos ministerijai. LEZ valdy
mo bendrovės teigimu, kariš
kiams perduota geriausia žemės 
dalis, verslui likus tik apie 26 ha, 
užteršti naftos produktų ir ūkinei 
veiklai netinkantys. Su KAM taip 
pat kilo nesutarimai dėl kai kurių 
objektų teritorijoje. ELTOS ži
niomis, akcininkų raštas gali būti 
tik priežastis atsisakyti veiklos, 
nes tie patys savininkai nebepajė
gia dirbti ir Klaipėdos LEZ. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas" 
atstovas) Sįy

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 
a 10% nuolaidos pensininkams 

(15% trečiadieniais)
a Nemokamas vaistų pristatymas 
□ 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

(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

Norėdamas susipažinti su Kanadoje teikiamomis paslaugomis, Vilniaus meras JUOZAS IMBRASAS aplankė 
“Woodgreen Community Centre” globojamus mažamečius Nuotr. L Ross

&

Didžiosios Britanijos lietuviai
Tarybos suvažiavimas •

1999 m. spalio 9 d. popietė
je įvyko DB lietuvių sąjungos 
tarybos suvažiavimas gražiuose, 
erdviuose Mančesterio lietuvių 
namuose (klube). Suvažiavo apie 
40 žmonių iš įvairių vietovių.

Suvažiavime trūko gyvos lie
tuviškų diskusijų dvasios, nes 
dauguma dalyvių buvo 70 - 80 
metų amžiaus. Buvo bandyta 
svarstyti jaunimo reikalai, bet 
jaunuolių šiame suvažiąvime 
nebuvo. Visos diskusijos vyko 
minėto amžiaus ribose. Seniai 
dar vis nori būti vadovais, bet 
jaunesnieji nuo jų šalinasi. Be 
to, buvo norima daug kalbėti 
apie naujuosius dabartinius 
ateivius, bet jų atstovų nebuvo.

DB lietuvių sąjungos centro 
valdybos pirm. J. Alkis savo

Hamilton, Ontario
TELEVIZIJOS PRANEŠĖJA. 

Hamiltone visą savaitę CHML-TV 
pranešėja buvo lietuvaitė iš Flori
dos Sarasotos miesto. Ji ten yra vie
tinėje TV stotyje vyresnioji prane
šėja. Hamiltonas su Sarasota yra 
dvyniai (twin) miestai. Šiais metais 
jų buvo sutarta pasikeisti savaitei 
TV žinių pranešėjais. Tai Vida Ur
bonaitė, trečios kartos lietuvaitė, 
atstovaudama Sarasotos miestui 
Hamiltoje, kartu garsino ir lietuvių 
tautą. Dvyliktos vai. TV žiniose ji 
pati ir kiti žinių pranešėjai paminė
jo lietuvišką jos kilmę, net sakė iš
mokysianti lietuviškų tautinių šo
kių. Pasirodo, kai Hamiltone buvo 
PL tautinių šokių šventė, Vidutė su 
grupe iš JAV toje šventėje šoko.

Hamiltono miesto mero Bob 
Morrow iniciatyva, lietuviams susi
pažinti su Sarasotos miesto atstove 
Vida Urbonaite, buvo suruoštas 
priėmimas miesto savivaldybės po
sėdžių salėje. Meras B. Morrow ga
na ilgu pristatymo žodžiu išpasako
jo Vidos atsiradimo Hamiltone 
tikslą. Vidai buvo staigmena matyti 
tokį būrį savo tautiečių; per 
džiaugsmo ašaras negalėjo žodžio 
ištarti, bet po minutėlės visi pa
linksmėjo. Ji papasakojo apie save, 
savo tėvus ir tėvukus. Kaip tėvukai 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gy
veno DP stovykloje, ligi pagaliau 
atvyko į Ameriką.

KLB Hamiltono apylinkės val
dybos pirm. B. Mačys garbingai Sa- 
rasoto atstovei-lietuvaitei įteikė 
naujai išleistą Hamiltono lietuvių 
veiklos knygą, o K. Deksnys lietu
viškai ir angliškai viešnią pasveiki
no ir palinkėjo sėkmingai skleisti 
lietuvių vardą TV bangomis.

Didžiausia padėka tenka Ha
miltono merui Bob Morrow. Jis yra 
nuoširdus, senas lietuvių bendruo
menės draugas. Sužinojęs, kad Sa
rasotos miesto atstovė lietuvių kil
mės, jis padarė staigmeną jai ir vi
siems Hamiltono lietuviams, su- 
ruošdamas priėmimą miesto savi
valdybėje.

HAMILTONO VYSK. M. VA
LANČIAUS mokykla švęs Jėzaus 
gimimo šventę gruodžio 19 d. Kar
tu su Hamiltono bendruomene da
lyvaus šv. Mišiose 10.30 vai. ir po to 
programoje, kuri vyks šventovės sa
lėje. Programoje bus dainos, eilė
raščiai, Kūčių valgiai. Įėjimas 5 dol. 
Švęskime Kristaus gimimo jubiliejų 
su Vysk. M. Valančiaus mokykla. 
Bilietus platina tėvų komitetas. In
formacijai skambinti pirmininkei 
Audrai Keliačienei tel. 905 383- 
0482.

SAVAITĖS LAIKOTARPYJE 
palaidojom net penkis pokario atei
vius. Iškeliavo D. Žemaitienė, 80 
m., našlė, liko duktė ir sūnus su 
šeima; M. Aleksienė, 80 m., darbšti 
senjorų organizacijos narė, paliko 
vyrą ir sūnų su šeima; V. Saulis, 90 
m., pensiją ištarnavo “Stelco” 
plieno įmonėje; ilgametis šaulių 
kuopos narys; P. Daugėla, 76 m., 
Dzūkijos sūnus, sukūręs šeimą su 
kitataute, pensininkas, ilgus metus 
dirbęs “Stelco” įmonėje, liko 

pranešime pareiškė: “Ypatingai 
svarbus išlaikymas gerų santy
kių su naujaisiais ateiviais. To
bulinant Sąjungos įstatus reikia 
įvesti naujų nepilnateisių narių” 
(Associated members) statusą, 
pagal kurį visi lietuviai galėtų 
priklausyti Sąjungąi. Tai gražus 
pasiūlymas. Jeigu J. Alkiui tai 
pasiseks įvykdyti, turėsim dvi 
lietuviškas bendruomenes - vie
ną jau baigiančių išmirti, kitą 
jaunų ateivių kurių Londone 
yra apie 30,000, o amžiaus vi
durkis 25 - 35 metai.

Lietuvių Namai Londone
Šiame suvažiavime, kaip 

įprasta, buvo svarstoma ir Lie
tuvių Namų akcinės bendrovės 
veikla. Mat nuo LNAB finansi
nės veiklos priklauso DBLS 
veikla. Pranešimą padarė ben-

KLB Hamiltono apylinkės pirmi
ninkas B. MAČYS su Floridos 
miesto Sarasotos televizijos prane
šėja VIDA URBONAITE, viešėju
sia Hamiltone visą savaitę

Nuotr. F. Povilauskienės

žmona, sūnus ir dukra; J. Rudaitis, 
75 m., staigiai sukrito laukdamas 
autobuso, nuvežtas į ligoninę mirė, 
pensiją buvo išsitarnavęs “Stelco- 
Frost” įmonėje, paliko liūdinčius 
žmoną Kristiną ir sūnų Algį.

Tą pačią savaitę Kičeneryje 
mirė buvęs ilgametis Hamiltone 
gyventojas Juozas Trečiokas, 80 m. 
amžiaus. Jis buvo vienas iš skautų 
vadų. Buvo ne tik uolus skautų or
ganizacinėje veikloje, bet ir daug 
dirbo Hamiltono lietuvių bendruo
menės pradinėje veikloje. Liko 
žmona ir du išsimokslinę - suaugę 
sūnus su šeimomis. J.K.

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sudbury apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje gruo
džio 11, šeštadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. 
Susikaupimą praves iš Lietuvos at
vykęs Lukšių parapijos klebonas 
kun. Gvidas Pušinaitis.

Sault Ste. Marle, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 12, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą praves iš 
Lietuvos atvykęs Lukšių parapijos 
klebonas kun. Gvidas Pušinaitis. 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PA TOGIOSE VIETOSE: 
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541

HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

drovės sekretorius Jonas Pod- 
voiskis. Iš jo išgirdome labai ne
malonią naujieną: labai didelis 
išmokėjimas padarytas buvusios 
valdybos kelių direktorių ir dar
buotojų nesumokėti pajamų 
mokesčiai (Income Tax). H.M. 
Inland Revenue inspektoriams 
patikrinus apyskaitas paaiškėjo, 
kad direktorių ir kitų darbuoto
jų algos bei honorarai buvo 
įrašyti kaip išlaidos, kurios yra 
neapmokestinamos, bet joms 
įrodyti nebuvo patvirtinančių 
dokumentų. Tai sudaro 25,000 
svarų nesumokėtų mokesčių. 
H.M. Inland Revenue nubaudė 
bendrovę 3,000 svarų bauda.

Po šio pranešimo dar labiau 
išryškėjo Lietuvių Namų buitis 
ir finansiniai reikalai. Tarybos 
suvažiavime LN bendrovės ir 
DBLS-gos nariai ilgai svarstė, 
ką daryti su tais namais, kurie 
buvo nupirkti Londono prie
miestyje Ealing. Dalyvaujantieji 
bendrovės direktoriai, DBLS- 
gos valdybos nariai sakė, kad 
valdybos jau beveik nusistatyta 
juos parduoti. Vidurinės ir šiau- 
rės-vakarų Anglijos lietuvių dau
gumos nuomone, ar iš viso tokie 
namai reikalingi Londone? Kiti 
smarkiau pasisakė už Lietuvių 
sodybos remontavimą. Joje gali
me suvažiuoti visi iš visur, o 
Lietuvių Namuose - tik dalis.

Šios diskusijos buvo jaus
mingos. Jos lietė ir senųjų namų 
Ladbroke Gardens pardavimą, 
dabartinių pirkimą, kurie Lon
dono lietuviams netinkami.

LN viešbutis uždarytas
Lietuvių Namų akcinės bendro
vės direktorių valdyba nutarė, 
kad nuo 1999 m. spalio 31 d. 
(finansinių metų užbaiga) vieš
bučio verslas sustabdomas ir 
Lietuvių Namai parduodami.

Kodėl LN parduodami? At
sakymų yra daug. Aplinkui gy
venantieji kaimynai buvo labai 
priešingi šio viešbučio atidary
mui, Klubo leidimui gauti. Na
mai yra rezidenciniame rajone, 
skirti visuomeninei veiklai.

Deja, jie nesuburdavo lietu
vių - tolima, sunkiai pasiekiama 
vieta.

Iškilmingai atgaivinta šešta
dieninė Maironio mokykla po 
kelių savaitgalių turėjo sustabdy
ti savo veiklą, nes tėvams atvežti 
savo vaikus užimdavo daug lai
ko, o kitiems per brangu.

Stasys Kasparas

Czrrturx- OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 1531 Mosley St, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 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

JA Valstybės
Lietuvos dukterų draugijos 

40 metų veiklos sukaktis Detroite 
paminėta spalio 3 d. pamaldomis 
ir akademija. Dievo Apvaizdos 
šventovėje už gyvas ir mirusias 
nares, už a.a. kun. Gurecką, drau
gijos įsteigėją bei a.a. kun. Dagi
lį, uolų Detroito skyriaus rėmėją, 
Mišias atnašavo Lietuvos dukterų 
draugijos kapelionas kun. A. Vols
kis, skaitinius atliko D. Navasai- 
tienė ir D. Jankienė. Giedojo vy
rų kvartetas (Zaranka, Skiotys, 
Mikulionis, Underys), solo V. 
Vilkienė iš Los Angeles, vargona
vo V. Neverauskas. Po pamaldų 
Kultūros centro patalpose vyko 
minėjimo programa. Ją pradėjo 
Lietuvos dukterų draugijos Det
roito skyriaus pirm. L Alantienė. 
Ta proga kalbas pasakė kun. A. 
Volskis ir J. Pečiūrienė. Sveikini
mo žodžius tarė p. Udrienė para
pijos vardu, R. Karvelienė - skau
tų, Pr. Zaranka - ateitininkų, R. 
Petruševičienė - Lietuvių bendruo
menės, M. Abarius - šaulių. Me
ninės programos dalyje skaitė ir 
pritariant gitara dainavo R. Zab- 
leckas, deklamavo T. Underienė, 
fortepijonu skambino A. Mikšie
nė. Po minėjimo buvo pietūs.

Argentina
Argentinos lietuvių centro (ALC) 

choras “Atmintis” rugsėjo 25 d. ja
ponų salėje Buenos Aires mieste 
dalyvavo Tarptautinėje dainų šven
tėje, surengtoje Tarptautinės muzi
kos sąjungos. Lietuvių choras, va
dovaujamas O. Juknos, atliko lietu
vių liaudies dainas, sudomindamas 
šventės dalyvius.

Rugsėjo 25 d. Lietuvių centro 
patalpose įvyko pavasario sutikimo 
šventė, kurios programą atliko jau
nių, studentų ir veteranų šokių gru
pės. Dalyvavo per 200 svečių. Pro
gramoje pasirodė graikų šokių an
samblis, ispanų mergaičių grupė ir 
lietuvių “Inkaro” ansamblis su tau
tiniais šokiais.

Už mirusius Lietuvių centro 
narius spalio 3 d. Aušros Vartų pa
rapijos šventovėje buvo lietuvių ka
peliono kun. A. Steigvilo atnašauja
mos Mišios. Argentinos lietuvių 
centro jaunių grupė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, dalyvavo pa
maldose. Mišių skaitinius atliko H. 
Survila ir N. Zavickaitė-Manhe. 
ALC patalpose įvyko vaišės. Gau
sius svečius pasveikino ALC vice- 
pirm. J. Palikas, o pirm. A. Ka
minskas tarė ilgesnį žodį. Visi galė
jo paragauti lietuviško sūrio ir 
sviesto, parūpinto garbės konsulo 
A. Rastausko. Bendraujant netrūko 
geros nuotaikos iki vėlyvo vakaro, 
rašo “Laikas” 856-LM nr.

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) tarybos suvažiavi
mas įvyko spalio 9 d. Mančesterio 
lietuvių socialinio klubo patalpose. 
Dalyvavo įvairių skyrių paskirti at
stovai ir svečiai. Lietuvos ambasa
dai Londone atstovavo I-masis sek
retorius G. Mickūnas. Suvažiavimą 
pradėjo DBLS tarybos pirm. V. 
O’Brien, sveikindamas suvažiavu
sius, paprašydamas atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti bei prisiminti 
mirusius organizacijos narius. Suva
žiavimui sekretoriavo tarybos sekr. 
A. Podvoiskienė. Suvažiavusius pa
sveikino ir Lietuvos ambasados I- 
masis sekretorius G. Mickūnas. Ta
rybos pranešimą padarė pirm. V. 
O’Brien, pasidžiaugdamas naujų

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpĄT TT'ĄJ? LIETUVIŲ KREDITO
A 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: PASKOLAS
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

ateivių įsijungimu į lietuvių veiklą, 
siūlydamas taip pat kartu darbuotis 
su Sv. Kazimiero lietuvių parapija 
Londone ir taip pat dėkodamas 
Lietuvos ambasadai už nuoširdų 
bendradarbiavimą.

Pranešimą padarė ir DBLS 
centro valdybos pirm. J. Alkis. Jis 
taip pat ragino išlaikyti gerus san
tykius su naujais ateiviais iš Lietu
vos. Siūlė keisti organizacijos įsta
tus, kad visi to norintys tautiečiai 
galėtų priklausyti DBL sąjungai. 
Ypač ragino sustiprinti skautų veik
lą, įtraukiant į ją ir naujai atvyku
sius. Siūlė taipgi apsispręsti dėl Lie
tuvių Namų pardavimo. Lietuvių 
Namų bendrovės pirm. A. Blinstru- 
bo paruoštą pranešimą perskaitė J. 
Podvoiskis. Iš pranešimo aiškėjo, 
kad bendrovės finansinė būklė nėra 
gera. Nors žiūrint iš lauko Lietuvių 
Namų pastatas atrodo neblogai, bet 
turi nemažai problemų vidaus įran
goje. Lietuvių sodyba taip pat rei
kalinga pagrindinio atnaujinimo. 
Žmonių poreikiai keičiasi, tai ati
tinkamai turinti būti pertvarkyta ir 
sodyba. Kitaip finansiškai neišsilai
kys. Dar buvo Jaunimo sąjungos, 
skautų ir DBLS skyrių pranešimai. 
Daugiausia nusiskųsta, kad dėl am
žiaus ir mirimų yra sumenkėjusi at
skirų DBLS skyrių veikla. Suvažia
vimas baigtas Tautos himnu. Po to 
vyko užkandžiai su vynu.

Australija
A. a. Vincas Šalaviejus, 74 me

tų amžiaus, mirė rugsėjo 18 d. Gee- 
longo miesto ligoninėje. Velionis 
gimė 1925 m. sausio 17 d. Lietuvo
je. Būdamas 19 metų įstojo į Vietinę 
rinktinę, vadovaujamą gen. Plecha
vičiaus. Ją nuginklavus, vokiečiai jį 
suėmė ir išvežė darbams į Vokieti
ją. Jis 1948 m. išvyko į Australiją ir 
apsigyveno Geelongo mieste. Turė
damas staliaus sugebėjimus įsteigė 
savo verslą, o vėliau tapo pripažin
tu statybininku. Būtų sunku, kaip 
rašoma “Mūsų pastogės” 40 nr. iš
vardinti, kiek V. Šalaviejus pastatė 
namų, krautuvių, mokyklų ir kitų 
pastatų. Jis pasidarbavo ir lietuvių 
reikalams. Atliko didelį Lietuvių 
Namų remontą. Jiems sudegus, bu
vo užplanavęs pastatydinti naujus 
pastatus. Tačiau prasidėjusi sunki 
liga sutrukdė plano įvykdymą. Ve
lionis buvo Geelongo lietuvių są
jungos klubo vicepirmininkas. Ypač 
dosniai rėmė labdaros darbus, au
kodamas šimtus ir tūkstančius dole
rių. Buvo vedęs australę Pamelą, 
anglikonų tikėjimo. Gedulinės pa
maldos vyko anglikonų šventovėje. 
Palaidotas rytų Geelongo kapinėse. 
Liko žmona ir sūnus su šeima.

Lenkija
Lietuvos konsulas J. Kindurys 

savo žodyje dėkojo vaivadei, vals
čiaus viršaičiui ir kitiems valsčiaus 
darbuotojams, kurie stengėsi, kad 
būtų įsteigta lietuviška klasė. Kartu 
kvietė ne tik lietuvius, bet ir lenkus 
dažniau apsilankyti Lietuvos konsu
late bei Lietuvių Namuose. Tik 
bendraujant, pabrėžė konsulas, bus 
išvengta nesusipratimų. Po konsulo 
žodžio pasirodė auklėtojo V. Bac- 
vincko paruoštos moksleivės, pa- 
dainuodamos lietuviškų dainų, pa- 
deklamuodamos patriotinių eilėraš
čių. Vėliau gimnazijos patalpose 
vyko oficialus lietuviškos klasės ati
darymas. Juostą perkirpo Lietuvos 
konsulas, valsčiaus viršaitis Palen- 
kis ir vaivadė. Išsirikiavę moks
leiviai abiem kalbom sugiedojo “Il
giausių metų”, o klebonas kan. K. 
Gacki iškilmes palaimino. J. Andr.

Asmenines nuo...........7.35%
neklln. turto 1 m.......... 7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Kudirkos minėjimas Toronte
Šimtmetis nuo dr. Vinco 

Kudirkos mirties sujudino lietu
vius šiapus ir anapus Atlanto. 
Kaip gi tylomis praeisi pro šito
kią sukaktį, kaip šito įvykio ne
paminėsi, juoba, kad ankstyva 
Kudirkos mirtis kalbėjo ir kal
bės, kiek daug savo tautai gali
ma padaryti ir per trumpą laiką. 
Visa tai dar stipriau paryškino 
iš Lietuvos atvykusios docentė 
dr. Irena Slavinskaitė ir aktorė 
Virginija Kochanskytė.^ Ap- 
skriejusios didžiuosius Šiaurės 
Amerikos lietuvių telkinius, sa
vo gastrolių pabaigoje, š.m. lap
kričio 14 d. pasirodė Toronto 
Lietuvių Namų scenoje.

Muzikinis įvadas
Minėjimą surengė KLB To

ronto apylinkės valdyba, vado
vaujama Danutės Garbaliaus- 
kienės. Renginio dalyviai, kurių 
priskaičiuota apie 300, rinkda
miesi į Kar. Mindaugo menę, 
domėjosi gretimoj salėj veikian
čia paroda - M. Mažvydo bib
liotekos rodiniais, liečiančiais 
Kudirkos ir jo laikmečio raštus 
bei spaudą. Truputį po antros 
Kudirkos paveikslu, simboli
niais puošmenimis bei gėlėmis 
papuošton scenon įėjo pianistė 
Leokadija Paulauskaitė-Kanovi- 
čienė ir paskambino du Čiurlio
nio preliudus fortepionui. To
kią pradžią klausytojai išgyveno 
kaip kokią muzikinę invokaciją, 
iš tolimos praeities ataidinčias 
dejones, tinkamiausią vietą su
radusias kūrybinių garsų pasau
lyje. Prisijungus smuikininkei 
Audronei Sarpytei, abi muzikės 
atliko B. Dvariono “Prie ežerė
lio” ir komp. Balsio “Raudą” 
smuikui ir fortepionui iš baleto 
“Eglė žalčių karalienė”.

Paskaita
Jautriai ir atidžiai išklausytą 

koncertinę dalį pakeitė paskai
tininke - VD universiteto do
centė dr. Irena Slavinskaitė. Ji 
priartino Kudirką, pakėlė virš 
vadovėlių lygio, papasakojo 
apie tautiškų giesmių kūrėjus 
A. Baranauską ir Maironį, paly
gino Kudirkos Tautišką giesmę 
su panašiomis kitų, paaiškino, 
kodėl buvo pasirinktas Kudirka, 
kurio kūrinys tapo Tautos him-

| Dainų šventė
JAV ir KANADOS CHORŲ 

VADOVAMS. 2001 metais ge
gužės 22 d. yra planuojama su
rengti Dainų šventę, kurios ne
buvo nuo 1988 m. Maloniai pra
šome savo chorus registruoti ne 
vėliau, kaip iki gruodžio 31 d. 
Neužsiregistravę chorai negalės 
dalyvauti Dainų šventėje. Re
gistraciją organizuoja Vaclovas 
Momkus, 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629, USA.

Marįja Remienė, 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Dailininko išleistuvės

Dr. Vinco Kudirkos minėjme š.m. lapkričio 14 d. Toronto Lietuvių 
Namuose. Iš dešinės: paskaitininke doc. dr. IRENA SLAVINSKAITĖ; 
Toronto mėgėjų teatro “Aitvaro” režisierė ir vadovė ALDONA 
DARGYTE-BYSZKIEWICZ, Kauno dramos teatro aktorė VIRGINIJA 
KOCHANSKYTĖ Nuotr. RSJ

Kanadoje ilgai gyvenusio ir kūrusio, dabar grįžtančio Lietuvon dail. 
ANTANO TAMOŠAIČIO išleistuvėse Toronte 1999 m. lapkričio 7 d. 
Kairėje - L Meiklejohn, dešinėje - dr. A. Kazlauskienė Nuotr. I. Ross

Dail. ANTANO TAMOŠAIČIO, grįžtančio Lietuvon, išleistuvės Toronte 1999 m. lapkričio 7 d. Atsisveikinimo 
dainą traukia “Dainos” grupė Nuotr. I. Ross

nu. Kalbėtoja įdomiomis įžval
gomis nušvietė Kudirkos pasau
lėžiūrą, to laikotarpio painias 
orientacijas bei dvasinius lūžius, 
pabrėžė tauton sugrįžusio kovo
tojo, kūrėjo ir pranašo valingą 
kryptį, kai asmeninė nauda, 
karjera, net sveikata tirpsta tau
tos laisvės ir gerovės vizijoje. Ta 
prasme kudirkiškoji kryptis sa
vo aktualumo nė. šiandien nėra 
praradusi. Kaip rašytojas satyri
kas, poetas, muzikas, visuome
nininkas pozityvistas savo dau
gialypiu talentu skleidė darbo ir 
veiklos idėjas, artimesnes vaka
riečių kultūrai. Septyniolika 
metų ėjęs “Varpas” toms idė
joms ištikimai tarnavo.

Minėjimo pertraukos metu 
paskaitos klausytojai dalinosi 
įspūdžiais ir sutarė, kad viešnia 
kalbėjo aiškiai, suprantamai ir 
įdomiai. Kavą gurkšnodami kiti 
dar vis neatitraukė akių nuo pa
rodoje išstatytų autentiškų 
spaudos senienų. Antroji dalis 
buvo skirta V. Kudirkos muzi
kai. Pianistė L. Kanovičienė ir 
smuikininkė A. Šarpytė atliko 
tris Kudirkos kūrinius - “Var
pelį” (valsas), “Sudiev” (mozū
ras) ir “Nemuno vilnį” (valsas iš 
liet, dainų). Neilgi, paprastu 
nuoširdumu dvelkiantys dalykė
liai, daugeliui visai negirdėti, 
kaip miela staigmena, paliudi
janti Kudirkos talentą, buvo pa
lydėta ilgokais žiūrovų plojimais.

Kudirka gyvas
Truputį daugiau negu dvi 

valandas trukusią programą sa
vo meniniu žodžiu apvainikavo 
Kauno dramos teatro aktorė 
Virginija Kochanskytė. Ir ap
ranga, ir balsas, ir profesionali 
įtaiga (kitaip negali būti, o tik 
taip) iš karto su žiūrovais už
mezgė tokį stiprų ryšį, kad, ro
dos, šalia jos atsistojo ir pats 
Kudirka - gyvas, niekada nemi
ręs, kalbantis, mokantis, pajuo
kiantis, raginantis “Kelkite”... 
Suasmeninti tiltą “Lietuvos tilto 
atsiminimuose”, padaryti jį carų 
valdymo laikotarpį nušviečian
čiu pasakotoju - galima spėti, 
aktorei buvo vienas malonu
mas. O kur dar jos pasakojimai 
apie Kudirką, eiliuotos kūrybos 
deklamavimas, kiekvieno tarto 
žodžio, frazių bei niuansų kūry
binis virsmas. Visi žavėjosi, vi
siems patiko. Žodinio meno bū
du pristatytas Kudirka dauge
liui dar ilgai bus gyvas.

Programai pasibaigus, jos 
atlikėjai buvo papuošti gėlėmis, 
rengėjų vardu padėką visiems 
tarė KLB Toronto apylinkės 
pirm. D. Garbaliauskienė. Ak
torė V. Kochanskytė Lietuvos 
teatro sukaktuvinį medalį įteikė 
“Aitvaro” vadovei ir režisierei 
A. Biškevičienei. Renginys baig
tas Tautos himnu.

Č. Senkevičius

Dr. Vinco Kudirkos minėjime Toronto Lietuvių Namuose 1999 m. lapkričio 14 d. atlikusios meninę 
programos dalį. Iš kairės: smuikininkė Audronė Šarpytė, pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė, KLB 
Toronto apyl. pirm. Danutė Garbaliauskienė, dėkojant! programos atlikėjams

Operų žvaigždės ir žvaigždelės
Muzikologės Jūratės Viliutės parašytos knygos

SLAVA ŽIEMELYTĖ
1989 m. po ilgo laikotarpio 

atsistojau ant Lietuvos žemės su 
Čikagos "“New Opera” ansamb
liu, paruošusiu Dariaus Lapins
ko sukurtą istorinę operą “Dux 
Magnus”. Operos atlikėjų gru
pėje matėsi amerikiečių pavar
dės, o lietuvių - tik trys: Kazė
no, Rastenytės ir Žiemelytės. 
Susidomėjimas šia opera buvo 
itin didelis, net turėjome dai
nuoti dar vieną priedinį spek
taklį į salę netilpusiems. Jau
čiausi labai privilegijuota dai
nuoti Vilniaus operos rūmų sa
lėje, pilnoje nuoširdžių klausy
tojų.

Tuo laiku viešėti Lietuvoje 
buvo galima tik dešimt dienų. 
Todėl atsisveikinę su brangiais 
lietuviais skridome dalindamie
si įspūdžiais namų link. Grįžusi 
Kanadon gyvenau gražiais prisi
minimais ir Tėvynės ilgesiu. Vė
liau gavau žinutę iš muzikologės 
Jūratės Viliutės, susidomėjusios 
išeivijos dainininkais. Ji pasisiū
lė aprašyti mano gyvenimo var
gus ir džiaugsmus. Ir taip atsira
do leidinys “Slava Vaclava Žie- 
melytė”. Išleido Lietuvos muzi

Išgyvenus ilgus metus sve
tingoje Kanadoje, nėra lengva 
ją palikti ir grįžti į savo gimtinę. 
Tačiau dailininkui Antanui Ta
mošaičiui nebuvo sunku apsi- 
sręsti ir grįžti į savo gimtinę. 
Antanas ir a.a. Anastazija Ta
mošaičiai palieka lietuvybės ug
dymo bare gilius pėdsakus. 
Šiam iškiliam lietuvybės veikė
jui Lietuvių tautodailės institu
tas “Vilnius Manor” salėje To
ronte 1999.XI.7 surengė išleis- 

kų sąjunga 1995 m.
Ta pati autorė parašė ir 

knygą “Lagerininko teatrai” 
apie dainininką Boleslovą Ra
džiu, tenorą, 1994 m. Išleido 
Lietuvos muzikų sąjunga.

Muzikos studentas Balys 
Radžius, pagautas partizanų ei
lėse 1946 m. žiauriųjų komunis
tų, su daugelio kitų įvairių pro
fesijų žmonių, atsidūrė ledinio 
Sibiro lageryje. Jo gražus balsas 
išgelbėjo jį nuo kasyklų. Balys 
pateko į artistų kategoriją ir, 
pramokęs rusų kalbos, dainavo 
lageriuose, vėliau operos sceno
je. Permės operos rūmuose pa
grindinius tenoro vaidmenis 
dainavo 25 metus. Taip pat 
gastroliuodavo su operos pasta
tymais didesniuose Rusijos 
miestuose.

Išdainavęs tremtyje 35 me
tus, 1980 m. B. Radžius grįžo į 
Lietuvą ir, pabučiavęs Tėvynės 
žemę, su ašaromis akyse sekė 
Dainų Šventės dalyvius, apsi
rengusius tautiniais drabužiais, 
einančius į Vingio parką.

Trečioji Jūratės Viliutės 
knyga - “Čikagos lietuvių ope
ra”. Išgvildenta šios operos kū- 

tūves. Susirinkus daugeliui drau
gų bei gerbėjų programai vado
vavo Irena Šernaitė-Meikle- 
john. Lietuvių tautodailės insti
tuto valdybos pirm. A. Vesel- 
kienė supažindino svečius su 
dail. A. Tamošaičio biografija. 
Dailinikas buvo apjuostas tauti
ne juosta. KLB vardu Irena 
Ross įteikė įgraviruotu įrašu 
lentelę. Kanados lietuvių fondo 
vardu kalbėjo Eug. Čuplinskas. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvių tautodailės instituto 
valdybos narės - dr. A. Kazlaus
kienė, Ilona Tarvydienė, p. Pali- 
lionienė, Hamiltono tautinių 
šokių grupės “Gyvataro” vardu 
G. Breichmanienė.

A. Tamošaitis, tardamas 
padėkos žodį, prisiminė savo 
gyvenimo nueitą kelią, kuris bu
vo skirtas lietuvybei. Dailinin
kas yra išleidęs nemažai knygų 
lietuvių ir anglų kalbomis, nuta
pęs daug paveikslų, kurie puo
šia tautiečių kambarius. Nors 
A. Tamošaitis jau sulaukė 94 m. 
amžiaus, bet dar yra žvalus, pa
siryžęs Vilniuje atidaryti A. A. 
Tamošaičių dailės galeriją, ku
rioje žada darbuotis.

Mielam Dailininkui linkime 
laimingai grįžti į Tėvynę ir savo
patirtį perduoti jaunai Lietuvos 
kartai. Stasys Prakapas

Muzikologė JŪRATĖ VILIUTĖ

rimosi raida, pradedant Vokie
tijoje tremtinių muzikų veikla. 
Detaliai surinkta medžiaga apie 
Čikagos lietuvių veikėjų, muzi
kų, solistų pastangas, įvairius 
choro ir solistų operinius kon
certus, atsiliepimus spaudoje.

1957 m. įvyko istorinė 
premjera - Giuseppe Verdi 
“Rigoletto”. Po to Čikagos lie
tuvių operos pastatymai tapo 
kasmetiniai. Iki šiol pastatyta 38 
operos (kai kurios po kelis kar
tus), dainavo 88 solistai. Buvo 
didelis pasitarnavimas muzikos 
mylėtojams, solistams, nes turė
jo kur dainuoti-pasirodyti. Kny
goje suminėta šimtai pavardžių 
asmenų, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie operų pastatymo.

“Čikagos lietuvių operą” iš
leido Vilniuje “Scenos” leidykla 
1999 m. Nesu literatė, bet, ma
no supratimu, muzikologės Jū
ratės Viliutės parašytos knygos 
turi savitą stilių, formą, įžvalgą. 
Pradėjus skaityti, norisi knygą ir 
pabaigti. Jūratė Viliutė nesigai
lėjo laiko ir ilgų valandų darbo. 
Lyg ir sujungė Lietuvos ir išeivi
jos tėvynainius, kurių darbai, 
nuopelnai, daina ir muzika pa
pildys Lietuvos muzikos litera
tūros archyvų lentynas.

Jūratės Viliutės parašytos 
biografinės knygos: Lietuvos 
operos solistų: “Elena Chiuda- 
kova” 1983 m., “Elena Mažri- 
maitė-Dirsienė” 1992 m., “Va
lentinas Adamkevičius”. Paren
gė spaudai Salomėjos Vaidžiū- 
naitės autobiografinę knygą 
“Vis tiek aš dainininkė” 1997 
m., Čikagos lietuvių operos so
listo ir operos steigėjo biografi
ją “Vladas Baltrušaitis” 1997 m. 
Jos parašytų recenzijų būna 
laikraščiuose, žurnaluose, taip 
pat Kanados ir Amerikos spau
doje.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Mano sesers 
portretas

Atsiminimuose...
Ant drobės ieškau tavo veido...
Buvai tu mėlynakė, 
šviesiaplaukė, 
mažytė tu buvai kaip 
didelė lėlė graži... 
Vėliau mokykloje 
maža nosytė vis aukštyn, ir 
tavo juokas vis skambėdavo... 
Norėjai tu gyventi...
Gyventi be ligos ir be mirties. 
Atsiminimų vingiai tamsūs 
paklystu, klaidžioju viena... 
Ar tavo veidas tasai ant drobės, 
kada pasaulis mūsų buvo 
vaikiškas žaidimas?...

Prabėgo daug dienų.
Seni atsiminimai apdulkėję. 
Juk mano tėvas saugojo 
tavo plaukų mažytę garbanėlę 
per visą savo likusį gyvenimą... 
Dažai paletėje apdžiūsta... 
Teptukai dilsta...
Gyvenimo ruduo. 1999
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d KULTŪMĖJE VEIKLOJE
Adomo Mickevičiaus poema 

“Ponas Tadas” buvo rodoma 
“Lietuvos” kino teatre, Vilniuje 
š.m. lapkričio 2 d. Tai pirmoji to 
filmo premjera užsienyje, tapusi 
kultūrine iškilme, kurioje dalyva
vo Lietuvos prezidentas V. Adam
kus, p. A. Adamkienė, Lenkijos 
prezidento žmona J. Kwasniews- 
ka, Lenkijos ambasadorė E. 
Teichmann, daug kultūros bei 
verslo atstovų. Filmą paruošė len
kų režisierius Andrius Wajda, pa
reiškęs, kad “Ponas Tadas” atsi
radęs norint parodytų iš kur at
ėjome, kas esame. Dėl ligos ne
galėjęs į Lietuvą atvykti, premje
ros dalyviams atsiuntė sveikinimą. 
Tado vaidmenį sukūrė jaunas ak
torius M. Žebrovvskis. Kaip rašo 
“Atgimimas” (1999.XI.5), 3 mili
jonus JAV dolerių kainavęs fil
mas pristatytas “Oscarui”.

A. a. skulptorius Vytautas 
Mačiuika staiga mirė Vilniuje 
š.m. spalio 14 d. Gimė 1929 m. 
spalio 31 d., sūnus Lietuvos kūrė- 
jo-savanorio Antano Mačiuikos, 
nepriklausomybės laikų auklėti
nis, laisvės kovotojas sovietmečiu, 
tris kartus teistas, du kartus pa
bėgęs iš kalėjimo. Sukūrė pa
minklus Dariui ir Girėnui, Her
kui Mantui, kalbininkui Jonui 
Kazlauskui. Viktoras Petkus laik
raštyje “Literatūra ir menas” 
(1999.X.23) rašo, kad su velioniu 
Lietuvos rašytojų sąjungos salėje 
atsisveikino s-gos pirm. V. Sven- 
tickas, politinių kalinių vardu V. 
Petkus, seimo pirm. V. Landsber
gis, Dailininkų s-gos pirm. V. 
Krūtinis. Atsisveikinti atvyko ir 
Lietuvos prezidentas V. Adam
kus. Velionies pageidavimu, pa
laikai sudeginti ir išberti Baltijos 
jūroje.

“The Canadian Jewish News” 
1999 m. lapkričio 18 d. laidoje įsi
dėjo A. S. Weinstangel straipsnį, 
pailiustruotą viena nuotrauka, 
apie stulbinantį Vilniaus kameri
nio kvarteto koncertą, neseniai 
įvykusį Leah Posluns teatre, To
ronte. Anot straipsnio autoriaus, 
koncertas buvęs vienas iškiliausių 
šiame sezone. Be kvarteto, kon
certavusi ir žymioji pianistė Gol
dą Wainberg-Tatz. Jie visi čia pa
kartojo neseniai atliktą programą 
Holokausto muziejuje Vašingto
ne, skirtą Baltijos valstybių žydų 
kompozitoriams. Aukščiausio me
ninio lygio koncertą atliko Aud
ronė Vainiūnaitė, Artūras Silalis, 
Girdutis Jakaitis ir Augustinas 
Vasiliauskas. Kompozitoriaus Er- 
vin’o Schulhoffo penki kūriniai 
styginiam kvartetui, parašyti 1923 
m. buvo stipriausia šio vakaro da
lis. Nepaprasto tempo muzikavi
mą reikėjo klausyti užėmus kva
pą. Buvo taipgi atlikta Jan Ra- 
dzynskio “Trys hebrajų melodi
jos”, parašytos 1984 m. Antroji 
koncerto dalis buvo skirta “Piano 
kvintetui, opus 18”, parašyta Moi
se Vainbergo 1944 m. maždaug 
D. Šostakovičiaus stiliumi. Šį kū
rinį atlikdama Wainberg-Tatz, tu
rėjo galimybę gerai pasireikšti. 
Straipsnio autorius tiki, kad visi 
šie muzikos menininkai dar sykį 
pasirodys Toronte, ir gal gana 
greitai.

Dailės paroda Los Angeles mieste
Dailininkės JINOS LEŠKIENĖS paveikslai lietuvių salėje
Rudeniop Kalifornijos lie

tuviai atgijo su įvairiais rengi
niais - kultūriniais ir visuomeni
niais. Los Angeles ateitininkai 
sendraugiai čia nėra gausūs, 
ypač stinga veiklesnių, bet jie 
per pastaruosius keletą metų 
pasižymėjo meno parodų ren
gimu. Šiemet (1999) spalio 31 
d. buvo atidaryta vietinės daili
ninkės Jinos Leškienės paveiks
lų paroda Šv. Kazimiero para
pijos salėje (20 naujausių jos 
darbų). Atidarymo programai 
vadovavo valdybos narė Dalilė 
Polikaitienė. Veikli ateitininkė 
Raimonda Kontrimienė taiklia 
kalba supažindino su dailininke 
ir jos kūrybos pobūdžiu, jos sti
liumi.

Jina Totilaitė-Leškienė yra 
gimusi Raseiniuose (1937), dai
lės mokslus baigusi JAV Oma- 
hos universitete (1959). Univer
sitetas pasiliko jos premijuotą 
kūrinį savo rinkiniui. Dailininkė 
trumpai mokytojavo gimnazijo
je, o persikėlusi gyvent į Los 
Angeles užsiėmė tik dailės kū
ryba. Yra dalyvavusi keliose 
grupinėse parodose. Individua
lias parodas turėįo Omahoj 
(1960), Čikagos Čiurlionio gale
rijoj (1968) ir Los Angeles

Rašytojas Jurgis Kunčinas 
paruošė novelių rinkinį “Niekie
no namai”, kurį išleido leidykla 
“Alytaus naujienos”. Tematika - 
Dzūkijos gyvenimas sovietmečiu, 
įdomūs, šiurpūs nuotykiai, bolše
vikinių tarnų girtuoklių siautėji
mas. Bet kaip “Valstiečių laikraš
tyje” (1999.XI.2) pastebima, nau
joji J. Kunčino knyga atskleidžia 
vieną tiesą: gimtinės šaknys stip
rios ir sugeba leisti naujus ūge- 
lius.

Literatūros almanachas “Var
pai”, Šiauliuose pradėtas leisti 
Antrojo pasaulinio karo metu, po 
sovietmečio atgaivintas, šiandien ■ 
švenčia savo gyvavimo dešimtme
tį. Šiai sukakčiai paminėti š.m. 
spalio 15 d. Šiaulių universiteto 
Baltojoje salėje įvyko literatūros 
vakaras, kuriame dalyvavo Lietu
vos rašytojų s-gos pirm. V. Sven- 
tickas, poetai Sigitas Geda, My
kolas Karčiauskas, Marcelinas 
Martinaitis ir kiti. Vyriausiasis 
“Varpų” redaktorius Leonas Pe- 
leckis-Kaktavičius savo kalboje 
pasidžiaugė, kad almanachas su
grąžino skaitytojams kūrėjus, ku
rie prieš 50 metų atsidūrė išeivi
joje. S. Geda perdavė iš Šiaulių 
kilusio dail. Petro Repšio linkė
jimus, paskaitė savo naujausių ei
lėraščių. Kalbose pasisakyta, kad 
almanache “Varpas” skleidžiama 
tolerancija, išmintis, jaučiamas 
pažiūrų platumas. Kaip rašo “Li
teratūra ir menas” (1999.X.23), 
pasidžiaugta almanacho atgaivini
mu; pagyrimų iš gausiai susirin
kusių susilaukė “Varpų” leidėjai.

Tarptautinis chorų konkur
sas, jau dvyliktasis ir Stasio Šim
kaus vardu pavadintas, įvyko 
Klaipėdoje š.m. spalio 1-3 d.d. 
Dalyvavo 12 chorų iš Vokietijos, 
Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos. Po visų pasirodymų kon
kurse dėl pirmaujančių vietų ir 
piniginių premijų varžėsi 20 cho
rų. Vaikų grupėje pirmoji vieta 
nebuvo paskirta. Antrąją vietą 
pasidalino Kauno A. Kačanausko 
muzikos mokyklos ir Klaipėdos 
Vydūno vidurinės mokyklos cho
ristai. Jaunimo grupėje pirmąją 
vietą laimėjo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos miš
rus choras, laimėjęs premijas už 
geriausiai atliktą St. Šimkaus kū
rinį ir Lietuvos muzikos mokytojų 
s-gos skirtąją. Moterų ir vyrų gru
pėje pirmoji vieta atiteko Vokie
tijos Limburgo vyrų chorui “Can- 
tabile Limburg”. Šis choras pelnė 
ir aukščiausią konkurso apdova
nojimą - “Didžiojo gintaro” pre
miją. Kamerinių mišrių chorų 
grupėje geriausiais pripažinti Lat
vijos “Fortius” choristai. Klaipė
dos kultūros skyriaus skirtą pre
miją laimėjo Šiaulių savivaldybės 
choras “Atžalynas”. Stasio Šim
kaus sūnaus Algio ir Neries Šim
kų $500 premiją už Stasio Šim
kaus kūrinio “Nakties tylumoje” 
atlikimą gavo Klaipėdos vokalinis 
ansamblis. Vertinimo komisiją 
sudarė įvairių valstybių chorve
džiai. Lietuviams atstovavo R. 
Varnas ir V. Miškinis. Pranešimą 
apie šį konkursą spaudai išsiunti
nėjo organizacinio k-to narys A. 
Zaboras. Snk.

Dailininkė JINA LEŠKIENĖ prie 
vieno iš savo paveikslų

mieste net tris parodas.
Šioje parodoje visi darbai - 

aliejiniai. Dailininkė tapo peiza
žus, natiurmortus, kompozici
jas... Paveikslai patrauklūs te
mų įvairumu, tobula menine 
forma. Ypač gražūs pusiau ab
straktiniai paveikslai, kuriuose 
matyti laki kūrėjos vaizduotė, 
švelnių spalvų liejimas. Buvo ir 
aiškiai lietuviškos tematikos: šo
kėja, mergaitė su kanklėmis ir kt.

Parodą kaliforniečiai gau
siai lankė. Kalbėjo ir pati daili
ninkė. Ateitininkai suruošė ir 
jaukias vaišes - kavutę. AR.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

4? 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 doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.25%
180-364 d. term.ind................... 3.80%
1 metų term, indėlius................4.35%
2 metų term, indėlius................5.00%
3 metų term, indėlius................5.25%
4 metų term, indėlius................5.35%
5 metų term. Indėlius................5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.35%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.60%
2 metų GlC-met. palūk.............5.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.60%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.85%
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%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................7.10%
2 metų......................7.60%
3 metų......................7.80%
4 metų......................7.90%
5 metų......................8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.95%

Duodame komercinius 
mortgičlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičlus 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” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAS REFRIGERATION 
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
UI. 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

(į 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
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

V/SA/S 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

“Plaukia sau laivelis piliakalnio link...” Lietuvoje Nuotr. Ed. Šulaičio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bus daroma siekiant sumažinti 
operacinį biudžetą.

Kalėdų senelio paradas To
ronte šiais metais buvo sekma
dienį, lapkričio 21 dieną. Šimtai 
vaikų ir jaunuolių, aprengti 
spalvingais ir įdomiais kostiu
mais, keliolika žygiuojančių or
kestrų, aibės klounų linksmino 
žiūrovus, kurių priskaičiuota 
apie vieną milijoną. Dvidešimt 
penki motorizuoti “gyvieji pa
veikslai” (“floats”) buvo naujai 
suprojektuoti ir sumoderninti 
įvedant į paradą ir naujai išpo
puliarėjusias “Pokemon” figū
ras. Kaip paprastai, šio parado 
paskutiniame gražiai išpuošta
me vežime buvo ir Kalėdų sene
lis, kuriam vaikai ir paaugliai po 
parado galėjo perduoti savo pa
geidavimų sąrašus, adresuotus 
“Santa Claus, North Pole, 
HOH OHO”. Paradas prasidė
jo 1 val.p.p. Bloor gatvėje ir tę
sėsi University, Queens, Yonge 
ir Front gatvėmis iki St. Law
rence Market. Oras laimingai 
pasitaikė gana šiltas ir gražus su 
saulėtomis properšomis.

Karalienės atstovės litera
tūros premiją (“Governor-Ge
neral’s Award”) už savo anglų 
kalba parašytą jau dvidešimtąją 
knygą, novelę “Elizabeth And 
After” laimėjo torontietis auto
rius Matt Cohen. Šis 56 metų 
amžiaus rašytojas jau anksčiau 
du sykius buvo pristatytas šiai 
premijai, dabar kovoja su vėžio 
liga. Kasmet būna skiriama net 
14 premijų, po 7 už anglų ir 
prancūzų kalba parašytas kny
gas įvairiose grupėse, kaip vaikų 
literatūros, poezijos, scenos vei
kalo, humoro ir t.t. Už novelę 
prancūzų kalba “La Dance jui- 
ve” premiją laimėjo Lise Trem
blay iš Montrealio. Iš kitų lai
mėtojų: torontietis Michael 
Healey už dramą “The Drawer 
Boy”, Jan Zwicky iš Viktorijos, 
BC už poezijos knygą “Songs 
For Relinquishing The Earth”. 
Premija, įsteigta rašytojo (slapy
vardžiu John Buchan) ir buv. 
gen. gubernatoriaus Lordo 
Tweedsmuir 1936 metais, susi
deda iš neapmokestintų $10, 
000, paauksuotais odos virše
liais įrištos autoriaus knygos ir 
pakvietimo į balių gen. guber
natorių rezidencijoje. Šiais me
tais premijoms buvo pristatytos 
1,146 knygos.

Toronte biudžeto pertek
liaus nėra ir nežada būti ateity.

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

■i

Anaiptol, pasak biudžeto komi
teto pirmininko Tom Jakobek, 
Toronto biudžeto skola per se
kančius penkerius metus pa
augs dvigubai nuo $1.1 bilijono 
iki $2.3 bilijono 2004 metais. Jis 
teigia, kad provincijos valdžia 
trejų metų laikotarpiui nustatė 
lygį, virš kurio miestas negali 
kelti mokesčių prekybos ir pra
monės pastatams, tad biudžeto 
augimą turės padengti privačių 
namų savininkai, nebent pro
vincija prisidės gatvių ir viešojo 
transporto tvarkyme.

Po 80 metų išsiskyrimo 
brolis ir sesuo pagaliau susitiko 
Otavoje. Benjamin Feinstein, 
101 metų amžiaus, smulkaus 
prekybininko sūnus, 1919 me
tais pabėgo iš Rusijos bolševikų 
revoliucijos metu. Pirmiausia jis 
su draugais atsidūrė Rumunijo
je pakeliui į Palestiną, tačiau li
kimas lėmė Benjaminui atsidur
ti Kanadoje - pirmiausia Vini- 
pege, vėliau Otavoje, kur su 
žmona ir 4 vaikais tvarkė savo 
mažą “biznelį”. Jo sesuo, 87 me
tų, anuomet pasilikusi Rusijoj, 
1994 metais iš Kijevo (šiuo me
tu jau Ukrainos valstybėje) emi
gravo į Cincinatti, OH, bet tik 
dabar prisiruošė kelionei į Ka
nadą. Iš dešimties vaikų tik jie
du išliko gyvi, bet dabar Benja
minas turi 12 vaikaičių ir 19 pro
vaikaičių. Susitikimas buvo jaut
rus, bet kartu ir linksmas besi
dalinant savo išgyvenimais.

Vieno gyvenamo namo pa
statymas, pasak P. Gilgan, 
“Mattamy Homes” rangovo, 
reikalauja 2.8 darbininko metų 
(d.m.) darbo. Bet tai nėra 3 dar
bininkai, statą beveik metus, 
nes namo statyba dalinama į 91 
statybos stadiją ir reikalauja 30 
skirtingų amatininkų. 0.5 d.m. 
praleidžiama namo aplinkoje; 
1.7 d.m. trunka pagaminti pri
statomas iš kitur dalis, kaip pvz. 
duris, langus, virtuvės, vonių 
reikmenis; 0.6 d.m. yra nestaty- 
biniai darbai, kurie “maitinami” 
statytojų uždirbtais pinigais. 91- 
na statybos stadija prasideda 
ploto žymėjimu ruošiantis pa
matų griovių kasimui ir baigiasi 
garažo įvažiavimo kelio dengi
mu. Kai kurie darbai trunka la
bai trumpai (virtuvės spinte
lėms vietų matavimai - valan
dą), kiti ilgiau (pamatų statyba 
- savaitę); ilgiausiai trunka na
mo rėmų (“griaučių”) statyba 
bei apmūrinimas plytomis (abu 
po 150 vai.). Vieni amatininkai 
ateina tik sykį, kiti turi grįžti ke
lis kartus. Į tą valandų skaičių 
neįeina dokunlentacija, leidimų 
išrūpinimas ir rangovo “orkest- 
racija”, kad medžiagos ir apara
tūra laiku būtų pristatyta ir 
amatininkai laiku užsakyti. G.K.

Sportas
Žinios iš Lietuvos

- KREPŠINIS: Tautų taurės 
varžybose (11-26) Lietuvos rinkti
nės krepšininkai 85:76 nugalėjo 
Prancūzijos rinktinę ir (11-28) 94: 
61 sutriuškino Vokietijos rinktinę.

- Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė atrankinėse 28-ojo Euro
pos čempionato varžybose Desau 
mieste (Vokietija) (11-27) iškovojo 
antrąją pergalę nugalėdamos vokie
tes 60:57.

- ŠOKIAI: Pasaulio Pietų 
Amerikos sportinių šokių ansamb
lių čempionato aukso medalius (11- 
27) pirmą kartą iškovojo Europos 
čempionas Klaipėdos “Žuvėdros” 
kolektyvas.

- PLAUKIMAS: vilnietė Olga 
Špitaliova plaukimo su pelekais 
Europos jaunimo taurės baigmėje 
800 m plaukime pelnė aukso meda
lį, sidabro - 50 m nėrimo rungtyje 
ir bronzos - 50 m plaukime. V.P.

Gina Lietuvos vardą
Donatas Virbickas, šią vasarą 

dalyvavęs Belgijoje surengtose dvi
račių lenktynėse, kaip praneša EL
TA, bendroje įskaitoje surinko 293 
taškus, užėmė 20-tąją vietą tarp 221 
dviratininko. Pirmąją vietą gavo 
belgas B. Heirewegh, surinkęs 987 
taškus. Iš viso vyko įvairių nuotolių 
ir būdų 59 lenktynės.

Vytautas Vaitkevičius Lenkijo
je vienos mylios (1609 m.) bėgime 
užėmė šeštąją vietą. Dalyvavo 2125 
bėgikai. Lenktynių laimėtoju tapo 
lenkas L. Zblewskis.

“Aušros” žinios
- “Aušros” jaunių A mergaitės 

lapkričio 21 d. laimėjo prieš Toron
to “Lords” II komandą (56:38).

- Kalėdinis pobūvis įvyks 
gruodžio 7 d., 6.30 v.v. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Visi vaikai su šei
momis kviečiami. Bus vaišės, loteri
ja, dalyvaus Kalėdų senelis.

- Po švenčių treniruotės prasi
dės sausio mėn.

- Tėvų susirinkimas bus šau
kiamas sausio viduryje.

- ŠALFASS varžybos įvyks Ha
miltone 2000 m. birželio 3 d. R. J.

Skautų veikla
• Toronto skautininkai, nepri

klausą tuntui ir nėra susimokėję na
rio mokesčio už 2000 metus, prašo
mi sumokėti ižd. v.s. V. Sendžikui, 
19 Bermuda Ave., Etobicoke, Ont. 
M84 2P6, tel. 416 233-4188.

• Tradicinės skautų-čių Kūčios 
įvyks gruodžio 5, sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Visi Toronto skautai-tės dalyvauja 
uniformuoti. Kviečiami ir tėveliai. 
Bus įdomi programa ir Kalėdų se
nelis. F.M.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).

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

Home Llfe/Re Ity One Ltd. 
2261 Bloc r Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (4I6) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Advokatas

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

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

WALTER V. DAUGINIS
IVSIKLMI - BKUhUIAS

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

LIETUVI^ ffff
KREDITO Y T 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;
- mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard 
k X7 J TfMUS

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausiniais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, 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 JAU DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS

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 atsikviečiant 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!



•I TORONTO^
XI Lietuvių tautinių šokių 

šventės ruošos darbai sparčiai 
rieda, vyksta repeticijos, klosto
si planai... Artėja didžioji šven
tė! Rengėjų komitetas praneša, 
kad šventės pagrindiniame vieš
butyje, Regal Constellation, be
veik visi dalyviams ir svečiams 
rezervuoti kambariai jau užsa
kyti. Netoliese esančiame Marr
iott viešbutyje (416 674-9400 
arba 1-800-905-2811) dabar yra 
užsakyta šventei nemažai kam
barių, tad vietų dar yra pakan
kamai.

Pradedama jau rinkti me
džiaga XI TLSS metraščiui. Šio 
didelio masto leidinio spausdi
nimas, sukaupiant visų grupių ir 
vadovų nuotraukas, sudarys 
stambias išlaidas. Metraštis bus 
dalinamas visiems šokėjams. 
Stengiamasi išlaidas padengti iš 
privačių, organizacinių ir ko
mercinių sveikinimų-skelbimų. 
Sveikinimai - skelbimai ($50 - 
vizitinės kortelės dydžio, $100 - 
pusės puslapio, $200 - viso pus
lapio) su čekiais priimami XI 
LTSS būstinėje, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3. Visi prašomi paremti 
šventę, pasveikinti joje dalyvau
jančius, parodyti savo susido
mėjimą svarbiu kultūriniu įvy
kiu, paskelbti savo pavardę, 
verslą ar organizaciją šiame 
istoriniame leidinyje.

Sukurtas XI LTSS šventės 
tinklalapis Kanadoje, kurį galima 
aplankyti internete ir surasti 
įvairios informacijos apie šventę: 
http://www.kanada.ca/ssvente.

A. a. Juozui Trečiokui mi
rus, reikšdami užuojautą žmo
nai Danutei ir jos šeimai, Mary
tė ir Vacys Salikliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

Finansinė Kanados lietuvių patirtis
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

dviejų gali prireikti dalies ar 
visų pinigų. Per daugumą narių, 
sakykim 1000 kad ir po 200 Lt 
per mėnesį būtų sudėtas 
200,000 Lt kapitalas. Už savai
tės, sakykim, 50,000 Lt jau būtų 
išmokėta, už 2 - 3 savaičių liktų 
gal tik 25,000 Lt. Iš 1000 narių 
atsiras tokių, kurie ir vėl įdės 
pinigų į savo kredito kooperaty
vą, skolintojai mokės palūka
nas. Ir taip susidaro atliekamo 
pastovaus apyvartos kapitalo, 
kurį galima skolinti.

Skolinimo tvarka
Kooperatyvo narys, pasi

skolinęs, sakykim, metams, nors 
ir maža dalimi jau už mėnesio 
turi pradėti paskolą grąžinti 
kartu su to mėnesio palūkano
mis. Išdavus pagal kredito ko
operatyvo galimybes 10, 50 ar 
100 paskolų, kiekvieną mėnesį 
grįžta dalis pinigų, kuriuos vėl 
galima skolinti kitiems nariams.

Yra būtina sutelkti kuo 
daugiau narių. Per daugumą 
narių atsiranda galimybė pini
gus taupyti ir skolintis. Reikia 
tik sukti apyvartos ratą.

Lietuvoje priimtas kredito 
kooperatyvų įstatymas, reika
laujantis 300 Lt nario įstojimojo 
mokesčio, yra stabdis kredito 
kooperatyvų plėtrai. Juk tai yra 
daugiau negu dažno piliečio 
mėnesinė alga. Ir kam to rei
kia? Ar bijoma, kad kredito 
kooperatyvai bus konkurentai 
bankams? Bankai turi savo kli
entus, kurie įstengia mokėti di
deles palūkanas. Ar nenorima 
Lietuvoje matyti, kad mažiau 
pasiturintis turėtų galimybę tau

KANADOS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAI

1998 M. VEIKLOS REZULTATAI

AKTYVAS ATSARGOS 
FONDAS

METŲ
PELNAS

NARIU 
SKAIČIUS

MONTREAL
"LITAS"

$31,059,498. $2,773,734. $365,600. 2038

II TORONTO
1 "PARAMA’

$114,102,515. $7,661,762. $203,980. 5866

|TORONTO
9 "PRISIKĖ

LIMO"

$60,107,249. $4,791,158. $223,186. 4200 f -

HAMILTON
"TALKA"

$40,668,298. $3,222,624. $372,853. 1807

d* VISO $245,937,560. $18,449,278. $1,165,619. 13.911

vaEnaooaĮįk
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Lietuvos vaikučių savaitraš
čiui “Kregždutė” $50 aukojo O. 
Raubienė.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$60 - Stasė ir Mečys Bašinskai; 
$58 - Aldona, Juozas ir sūnus An
tanas Petrauskai; $50 - Nelė ir 
Martynas Jonušaičiai, Eleonora ir 
Antanas Šiškai, Fort Erie, Ont., 
Stasys Paketuras ir Danutė Raščiu- 
vienė, West Lome, Ont., Alvina ir 
Vladas Ramanauskai, Marcinkevi
čių šeima; $30 - Ona Linčiauskie- 
nė, Hamilton, Ont., Zosė Martinai
tienė ir Juozas Žadeikis, Albina 
Kavaliauskienė, Stasys ir Vincė 
Kneitai, Oshawa, Ont., Vanda Jasi- 
nevičienė ir sūnus Algimantas; $25 
- Zigmas ir Ona Girdauskai, Genė 
ir Eugenijus Kuchalskiai, Stasė Ma
tulevičienė, Aldona ir Jonas Kul
kos, Welland, Ont., O. L. Rimkai, 
V. V. Augėnai; $20 - Danguolė 
Radzevičienė, Monika Povilaitienė, 
A. ir M. Radžiūnai, Petrė Vitienė, 
Burlington, Ont., Felicija Vencke- 
vičienė, Burlington, Ont., Albina 
Rimkienė, Hamilton, Ont., Stasė ir 
Jonas Naruševičiai, Carignan,Que, 
Sofija ir Juozas Skučai, Montreal, 
Que., B. E. Rakauskai, Wasaga 
Beach, Ont., Petras Čiurlys, Irena 
Baltakienė, sūnūs Vitas ir Algis, Bi
rutė Abromaitienė ir dukra Angelė, 
Stasys Janavičius ir dukra Kristina, 
G. ir B. Trinkų šeima, Stefa ir 
Antanas Petraičiai, Liudvika 
Morkūnienė, N. J. Budriai, Petro
nėlė ir Jonas Vegeliai, Jonas Aukš
taitis, Birutė ir Petras Daržinskai, 
Genovaitė Sprainaitienė, Albina 
Augaitienė ir šeima; $15 - Stasys, 
Marija ir Dana Jokūbaičiai, Bena 
Gataveckienė ir šeima; $13 - 
Petras, Zuzana Jonikai, Hamilton, 
Ont.; $11 - Mėta ir Edis Kazakevi
čiai; $10 - Stasys ir Valerija Gudai
čiai, Niagara Falls, Ont., Ona Fa- 
gockytė - Juodviršienė, Teofilė Ko- 
belskienė.

pyti, ir stiprėti finansiškai? Kre
dito kooperatyvo sėkmė pri
klauso ne tiek nuo to, kiek pra
džioje įdedama, bet nuo to, kaip 
taupoma ir kiek sutaupoma.

Išvada
Steikite Lietuvoje savo kre

dito kooperatyvus, Nieko čia 
sudėtingo nėra. Pats darbas pa
rodys kaip reikia dirbti.

Kanada per Kvebeko pro
vincijos kooperatyvų centrą “So- 
ciete de Developpement Inter
national Desjardins” 1994 m. 
įsteigė Kaune (K. Donelaičio 2- 
314) įstaigą, atsiuntė buvusią 
Montrealio lietuvių kredito ko
operatyvo “Litas” vedėją Regi
ną Piečaitienę praktiškam orga
nizaciniam darbui. Iki šiol Lie
tuvoje yra įsteigti 22 kredito ko
operatyvai. (Dar 8 kredito ko
operatyvai yra įsteigti JAV ko
operatyvų iniciatyva). Koopera
tyvų kapitalas jau yra pasiekęs 
$3,000,000. Tai labai nedaug pa
lyginus su įdėtu penkerių metų 
darbu ir Kanados valdžios, Atvi
ros Lietuvos fondo ir “Develop
pement International Desjar
dins” įdėtais $2,000,000 vien tik 
organizavimo darbams.

Tad ženkime stipriau, nuse
kime visą Lietuvą kredito ko
operatyvais. Tenelieka Lietuvo
je vietovės, turinčios 1000 as
menų, kurioje nebūtų savo ban
kelio - kredito kooperatyvo. 
Kas tiko Kanados lietuviui, tiks 
ir Lietuvoje gyvenančiam. Kraš
to gerovė kyla per kiekvieno as
meninę gerovę, todėl leiskime 
pasireikšti visų žmonių kūrybin
gumui, skatinkime kiekvieno ge
ras pastangas ir ryžkimės veikti.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

paminėjo žurn. EDVARDO ŠULAIČIO (sėdi viduryje) amžiaus sukak
tį. Jis buvo pirmasis, kuris paskatino kauniečius atvykti Amerikon

Nuotr. Z. Degučio

gramos, kuri vadinasi “Lietuviai 
televizįjoje”, buvęs vedėjas Ana
tolijus Siutas, kalba pokylyje Jau
nimo centre Ntr. Ed. bulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS
Čikagoje ir jos pašonėje 

esančiame Lemonte rudens mė
nesiais lietuviška veikla virte 
verda. Vienas įdomiausiųjų ren
ginių buvo Kauno “Kamertono” 
choro koncertas, kurį spalio 17 
d. surengė “Margučio” II vado
vai. Choras iš Kauno (jo diri
gentas Algirdas Viesulas) tikrai 
buvo šviesus spindulys, pra
skaidrinęs rudenėjančios gam
tos debesų aptemdytą Čikagos 
padangę. Programoje buvo at
likti net 33 kūriniai, sukurti 27 
kompozitorių, jų tarpe ir išeivi
joje gyvenusių ar tebegyvenan
čių. Čia nuskambėjo ir Čikagoje 
kūrusių - prof. Vlado Jakubėno 
ir Antano Vanagaičio kūryba.

Muzikos žinovams šis kon
certas labai patiko (tokių rimtų 
koncertų retai susilaukiame), 
tačiau tuos tautiečius, kuriems 
arčiau širdies yra “Armonikos” 
tipo dainuškos, aišku, gal kiek ir 
nuvylė. Tačiau salė buvo pilna 
ir daugumos atsiliepimai buvo 
labai teigiami.

Ši “Kamertono” choro vieš
nagė Čikagoje ir visoje Ameri
koje vyko JAV LB tarybos 
pirm. Maruos Remienės pa
stangomis. Sį kartą rengėjai ne
buvo įsipareigoję finansiškai, 
nes kauniečiai ne tik nusipirko 
bilietus per Atlantą, bet ir užsi
mokėjo už keliones Amerikoje, 
įskaitant nakvynes viešbučiuose 
bei moteliuose. Aišku, “Kamer
tono” dainininkams patiems 
reikėjo pakloti savo sutaupąs, 
bet tik tokiu būdu čikagiečiai ir 
kitų miestų lietuviai galėjo susi
pažinti su aukštos klasės pro
grama.

Lietuvių televizija
Vienas įdomesnių renginių 

buvo tradicinis Amerikos lietu
vių televizijos suruoštas pokylis 
spalio 24 d. Jaunimo centre. Jau 
ketvirti metai vietos lietuviai 
ketvirtadienių vakarais gali ma
tyti savaitinę lietuvių televizijos 
programą (šeštadieniais pakar
tojama), kuriai vadovauja iš 
Lietuvos atvykęs ten buvęs do
kumentinių filmų kūrėjas Arvy
das Reneckis.

Dalyvavo 350 žmonių, kurie 
galėjo ne vien tik pasivaišinti ir 
pasilinksminti, bet ir pamatyti 
vertingą programą scenoje. Ją 
atliko, galima sakyti, vien vaikai 
ar jaunuoliai, labai retai mato

Lietuvos kankinių parapijos “Angeliukų” choras, vadovaujamas Nijolės 
Benotienės (viduryje), su visais suaugusių chorais dalyvavo Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus sutikime Anapilio salėje, Mississaugoje spalio 24 d.

ADMINISTRATORIUS “NERINGOS” STOVYKLAI

Iškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai mokantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.
“Neringos” stovykla yra Nek.Pr. Marijos seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

ASMENYS, KURIE DOMĖTŲSI ŠIUO DARBU, PRAŠOMI KREIPTIS 
DABAR PRISIUNČIANT SAVO GYVENIMO IR DARBO APRAŠYMĄ (“CV”):

“Neringos” taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

mi mūsų kituose renginiuose.
Čia pasirodė jaunosios 

kanklininkės, kurias paruošė 
šios srities specialistė Daiva 
Kimtytė, o dainų padainavo 
mokyt. Dalios Gedvilienės va
dovaujamas Jaunimo centro vy
resniųjų vaikų grupė. Progra
moje gražiai skambėjo ir muz. 
Ričardo Šoko įsteigtas bei va
dovaujamas moterų dainos vie
netas (jį sudaro 11 iš Lietuvos 
atvykusiųjų moterų). Smagu bu
vo matyti mažų ir vyresniųjų šo
kėjų atliktą Ligijos Tautkuvie- 
nės laisvą choreografinę kom
poziciją “Visko po truputį”.

Pradžioje į susirinkusius 
prabilo A. Reneckis, o vėliau - 
Čikagoje veikusios lietuvių tele
vizijos vedėjas Anatolijus Siu
tas. Buvo parodyta ir pora iš
traukų iš senesnių laidų. Sveiki
no PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas, Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas, 
dosnus tautietis Kurtas Vėlius 
(jis įteikė 500 dol. auką) ir kiti.

Verslininkų delegacija
Jau ne pirmą kartą Čikago

je, o taip pat ir kitose JAV 
miestuose viešėjo Lietuvos vers
lininkų delegacijos, kurios čia 
ieškojo kontaktų ir galimų vers
lo dalininkų. Čia viena tokių di
desnių delegacijų buvo atvykusi 
pernai spalio mėnesį, kai Čika
goje lankėsi Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus.

Ir šiemet didoka delegacija 
pasirodė, kai čia turėjo viešėti ir 
prezidentas V. Adamkus, grįž
damas iš viešnagės Kanadoje. 
Dėl vyriausybės krizės Lietuvo
je jo planai pasikeitė, ir jis anks
čiau išskubėjo į tėvynę.

Lietuvos verslininkams čia 
pagelbėjo generalinis Lietuvos 
konsulas, kurio patalpose Čika
gos miesto centre porą dienų 
vyko jų susitikimai su JAV fir
mų bei prekybinių organizacijų 
atstovais.

Daug susidomėjimo čia su
silaukė Biržų akcinės pieno 
bendrovės direktorius Vladas 
Songaila, kurio atsivežti katalo
gai labai domino JAV impor
tuotojus. Galbūt daugiausia dė
mesio amerikiečiai skyrė 
“Anykščių vyno” bendrovės ga
minamam šokoladiniam juodų
jų slyvų likeriui, “Kalėdiniam” 
bei “Medžiotojų” vynui ir “Bo- 
belinei” degtinei. Šios gamyklos 

gen. direktorius Jonas Makštelė 
teigė, kad į JAV alkoholinius 
gėrimus importuojančios firmos 
pirktų “Anykščių vyno” gami
nius, bet jų netenkina dabar 
vartojami buteliai ir supakavi- 
mas. Amerikiečiai siūlė mūsiš
kiams vyną, likerį ir degtinę 
pilstyti į kitokios formos ir dy
džio butelius ir vartoti skirtin
gus kamščius. Tik tada, jų nuo
mone, Lietuvos gėrimai čia ga
lėtų susirasti rinką. Pradžioje 
nebūtų lengva, bet čia patekus 
būtų galima daug uždirbti.

Lietuvos prekybinės delega
cijos eilėse buvo ir “Lelijos”, 
“Pas Juozapą”, “Panevėžio pie
no” bei kitų Lietuvos bendrovių 
atstovai, kurie įvairiais būdais 
stengėsi sudominti JAV preky
bos žmones savo gaminiais. Kai 
kurie vėliau teigė, kad gal ir ge
rai, kad Čikagoje nepasirodė 
pats Lietuvos prezidentas, nes 
visi galėjo skirti daugiau laiko 
prekybiniams reikalams.

Eismo nelaimė
Birutė Eidukpnytė bent sa

vaitę laiko buvo Čikagos ameri
kiečių spaudos, radijo ir televi
zijos dėmesio centre. Ji “išgar
sėjo” keistoku, nelabai lietu
viams mielu būdu: bėgdama 
nuo policijos pavogtu automo
biliu, atsimušė į kitą automobilį 
ir užmušė ją vairavusią 26 m. 
amžiaus Beverly Suwanski.

Nelaimė atsitiko Čikagos 
Glandale Heights priemiestyje, 
o B. Eidukonytė gyvena gana 
gausiai lietuvių apgyventame 
Oak Lawn miestelyje. Pati bėglė 
nelaimės metu buvo sunkiai su
žeista ir tuoj pat nuvežta į arti
miausią ligoninę. Kadangi jos 
gyvybė buvo pavojuje, tai ma
lūnsparniu buvo nuskraidinta į 
vieną geriausių Čikagos ir apy
linkių ligoninių - Lojolos uni
versiteto medicinos centrą May- 
wood’e. Pradžioje spaudoje bu
vo rašoma, kad Birutė kovoja su 
mirtimi, bet vėliau buvo pažy
mėta, jog jos būklė kiek pagerė
jusi.

Spaudoje buvo pranešta, 
kad užmuštosios vyras Ronald 
Suwanski yra iškėlęs jai bylą už 
tai, kad pravažiavusi raudoną 
šviesą smogusi į jo žmonos vai
ruojamą automobilį. Taip pat 
yra kaltinamas ir Lombardo 
miestelio policijos departamen
tas, kurio pareigūnai tuo laiku 
vijosi Birutę.

Amerikiečių žiniasklaidoje 
plačiai buvo minima, jog prieš šį 
mirtimi pasibaigusį atsitikimą, 
B. Eidukonytė poros dienų lai
kotarpyje buvo keletą kartų po
licijos suimta, nes vairavusi bū
dama neblaivi ir nusikaltus ki
toms vairavimo taisyklėms.

Kaip rašo amerikiečių spau
da, ji gyvenanti su savo drauge 
Oak Lawn miestelyje. Nelaimės 
dieną pavogusi jos automobilį, 
nes jos pačios automobilį po 
antrojo nusikaltimo policija bu
vo paėmusi, bet ją pačią palei
dusi už užstatą.

Tarp žuvusių - lietuvė
Čikagos “Daily Southtown” 

lapkričio 2 d. pranešė, kad 
viena žuvusiųjų tarp “Egypt 
Air” nelaimėje buvo 78 metų 
amžiaus lietuvė - Eugenija 
Rhodes. Ji gyveno Čikagos Be
verly apylinkėje ir buvo veikli 
lietuvių gyvenime. Ji nuo 1972 
m. priklausė Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus moterų klu
bui ir buvo jo sekretorė. Š.m. 
spalio 23 d. dalyvavo šio klubo 
(arba gildijos) susirinkime. Ra
šoma, kad ji mėgusi marginti 
lietuviškus margučius, megzti 
rankdarbius. Taip pat jos pomė
gis buvo ir kelionės. Eugeniją 
pažinojusieji sako, kad ji buvo 
ištekėjusi už graikų kilmės vyro, 
turėjo du sūnus.
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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 Realty Irto.

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

■Of

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s.m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

stra Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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 PASLAUGŲ TEIRAUKITĖS!

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA-V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tel: (416) 233-4601
Fax:(416)233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

*Pristatymo kaina $15 už siuntinį

COUPON
•Valid only at head office, 4134 Dundas St.W. 

until December 31,1999
OFF ONE COUPON PER PARCEL OFF i

http://www.kanada.ca/ssvente
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Anapilio žinios

- Gruodžio 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji valan
da prie išstatytojo Švenčiausiojo.

- Delhi parapijoje ateinantį sa
vaitgalį bus renkama antroji rink
liava pasaulio misijoms. Tai rinklia
vai vokeliai padėti prie šventovės 
durų.

- Adventinis susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus atei
nantį savaitgalį, gruodžio 4 ir 5 die
nomis. Susikaupimą praves svečias 
iš Lietuvos kun. Gvidas Pušinaitis, 
Lukšių parapijos klebonas. Susi
kaupimo tvarka: gruodžio 4, šešta
dienį, 11 v.r. Mišios su pamokslu 
(Anapilio autobusėlis tą dieną mal
dininkus paims nuo Islington pože
minių traukinių stoties 10.30 v.r. ir 
parveš atgal po pamaldų); gruodžio 
5, sekmadienį - pamokslai Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma 
abidvi dienas prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
gruodžio 4, šeštadienį, 3 vai. po 
pietų. Susikaupimą praves Lukšių 
parapijos klebonas kun. Gvidas Pu
šinaitis. Išpažinčių bus klausoma 
prieš ir po Mišių.

- Adventinis susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus gruodžio 5 sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Susikaupimą praves Luk
šių parapijos klebonas kun. Gvidas 
Pušinaitis. Išpažinčių bus klausoma 
prieš ir po Mišių.

- Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento pasiruošimo 
pamokoms kandidatai jau regist
ruojami sekmadieniais zakristijoje, 
o šiokiadieniais - klebonijoje.

- KLK moterų draugijos sky
rius gruodžio 12 d. švęs tradicinę 
Marijos Nekalto Prasidėjimo šven
tę su iškilmingomis pamaldomis 
Lietuvos kankinių šventovėje ir vai
šėmis Anapilio parodų salėje. Prieš 
vaišes bus daroma skyriaus nuo
trauka, todėl kviečiamos visos na
rės dalyvauti.

- Mūsų parapijos jaunų šeimų 
sekcijos ruošiama vaikučiams Kalė
dų eglutė bus gruodžio 19, sekma
dienį. Prašome iš anksto registruoti 
vaikučius, kad būtų galima užsakyti 
dovanėles. Bilietai pardavinėjami 
parapijos salėje.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
5: 9.30 v.r. už a.a. Domą Kaunaitę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagoje 3 v. 
p.p. už a.a. Vytautą Senkų (V meti
nės); Delhi, šeštadienį, gruodžio 4, 
3 v.p.p. už Stasį Beržinį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį II Advento pa

maldos su Šv. Komunija 11.15 v. ry
to. Po pamaldų šventovės patalpose 
įvyks Moterų draugijos susirin
kimas.

- Š.m. jaunimo pamaldos ir 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio mėn. 
19 d., 2 v.p.p.; gruodžio 24 d. Kūčių 
vakaro pamaldos 6.30 v. vak.; Kalė
dų rytą pamaldų nebus. Tačiau ant
rąją Kalėdų dieną, gruodžio 26, pa
maldos įvyks įprastu laiku -11.15 v. 
ryto.

- Tarybos posėdis įvyks gruo
džio 21 d., 7.30 v.v. kun. Algimanto 
ir Rūtos Žilinskų namuose.

- Praeitą savaitę laikraštyje 
Mirusiųjų minėjimo sąraše buvo 
praleistas a.a. Liudas Monstvilas. 
Labai atsiprašome.

- Lapkričio 19 d. mirė Marta 
(Jurkšaitė) Galinaitienė, 79 m. Po 
gedulinių pamaldų Išganytojo šven
tovėje lapkričio 23 d. ji buvo palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Paliko liūdinčius 
Toronte sūnų Algimantą ir dukrą 
Editą Kuperdraad, seserį Eleną ir 
brolį Petrą; Čikagoje seserį Oną 
Galinaitienę. A. a. Marijos atmini
mui pagerbti Išganytojo parapijai 
buvo suaukota $515.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, lap

kričio 28, dalyvavo 188 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino - LN kultūros komisijos 
narys B. Stundžia.

- LN valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 16 d., 7 v.v.

- Š.m. gruodžio 12, sekmadienį 
LN seklyčioje įvyks LN vyrų būrelio 
valdybos posėdis. Bus aptariama 
praeitų ir ateinančių metų veikla. 
Negalintieji dalyvauti yra prašomi 
skambinti T. Stanuliui tel. 416 769- 
1616.

- Slaugos namų statybai auko
jo $2000 - Petras Gulbinas; $500 - 
P. Krilavičius; $14.34 - Rimas Juo
dis. Slaugos namų vajaus komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą slaugos 
namams. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON. M6P 1A6.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai vaizdajuosčių iš Lietu
vos, kurios gerai tiktų kaip kalėdi
nės dovanos. Kreiptis į S. Pabricie- 
nę tel. 416 762-5419 arba V. Kulnį 
tel. 416 769-1266.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Su pirmu Advento sekmadie

niu prasidėjo nauji liturginiai me
tai. Mišių skaitiniai imamai iš “B” 
ciklo. Pagal tradicijas, lietuviai 
įprasmina Advento laikotarpį ge
rais darbais, pasninku ir susilaiky
mu nuo triukšmingų pasilinksmi
nimų.

- Dėkojam prel. J. Staškevi
čiui,'kuris, pats išvertęs Toronto ar
kivyskupo ganytojinį laišką, parūpi
no jų ir šiai parapijai.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
namos zakristijoj sekmadieniais, o 
parapijos raštinėj bet kada.

- Prieškalėdinį susikaupimą 
mūsų parapijoj praves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, gruodžio 10-12 
d.d. Rekolekcijų pradžia gruodžio 
10 penktadienį, su Mišiomis ir pa
mokslu 7 v.v., šeštadienį 10 v.r. ir 4 
v.p.p., o sekmadienį įprasta tvarka. 
Išpažinčių bus klausoma prieš kiek
vienas Mišias.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims ir vyrams, kurias ves kun. Ju
lius Sasnauskas, OFM, vyks gruo
džio 3-5 d.d. Queen of Apostles 
vienuolyno patalpose, 1617 Blythe 
Rd. Mississaugoj. Registruotis gali
ma parapijos raštinėj ar pas dr. O. 
Gustainienę - 249-7397.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus metinė šventė-agapė 
vyks gruodžio 12 d. parodų salėj po 
11.30 v. Mišių.

- Lapkričio 26 d. palaidota a.a. 
Bemardeta M. Vaičiulėnaitė, 44 m. 
Paliko mamą Aldoną, seseris Kris
tiną Gataveckienę Toronte ir Mar
garitą Arbermeier Austrijoj, brolį 
Tadą ir tetas Ireną Kairiene Toron
te ir Haliną Daugirdienę Čikagoje. 
Lietuvoje mirė Zitos Bilevičiūtės 
tėvelis Mykolas ir Mindaugo Gab
rio tėvelis Albertas.

- R. Žiogarys ir B. Laučys pa
ruošė parapijos pastatus Kalėdom, 
pastatydami lauke didelę prakar- 
tėlę.

- Parapijos persikėlimo darbai 
eina į priekį. Pastatai parduoti, per
sikėlimo data sutampa su 2000 me
tų pabaiga. Naujos statybos planai 
įteikti statybininkams, kurie iki 
gruodžio 16 d. juos peržiūrės ir pra
neš kainas. Vajaus komitetas iki 
šiol jau sutelkė $1,246,813.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
5: 8.15 v.r. už a.a. Veroniką, Kazi
mierą ir Joną Kiaunes; 9.15 v.r. už 
a.a. Juozą Mickevičių; 10.15 v.r. už 
a.a. Juozą Mačiulį, už Černiauskų 
ir Pranskevičių šeimų mirusius ir 
padėkos intencija; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- J. Rinkūnienė paaukojo mū

sų mokyklai $100. Nuoširdi padėka 
už auką.

- Visuotinis tėvų susirinkimas 
įvyko lapkričio 27 d. Labai mažai 
tėvų pasirodė. Būtų gerai, kad tėve
liai daugiau domėtųsi vaikų litua
nistiniu auklėjimu.

- Praeitą šeštadienį, lapkričio 
27, dr. Ramūnas Saplys aplankė 
darželio klases ir vaikams įdomiai 
aiškino apie kaulus ir sveikatą. 
Ačiū daktarui už atvykimą.

- Kalėdų senelis viešės mokyk
loj gruodžio 18 d. Kalėdų eglutės 
renginyje. Ž.Š.

Muziejaus-archyvo žinios
- Mes vėl iš Kanados federaci

nės valdžios išgavome vieno jau- 
nuolio/jaunuolės darbo kelionės į 
Lietuvą finansavimą. Ieškome kan
didato dirbti mūsų muziejuje 6 sa
vaites, o po to 6 savaites šį pavasarį 
dirbti Klaipėdos universitete rašti
nės ar spaustuvės darbą. Kandida
tai turi būti baigę studijas ir jaunes
ni negu 30 metų.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - Gražina ir Vla
das Butkai, Pranas Basys; $500 - 
dr. M. Arštikaitytė.

“Vilniaus Manor” Lietuvių 
pensininkų klubo nariai ruošia 
Kūčias penktadienį, gruodžio 
24, 5 v.p.p. III-čio aukšto menė
je. Bilietai gaunami pas p. Rup- 
kalvienę 769-9689 arba p. Zol- 
pienę 760-0210.

Janinos Grabo.šienės 95-tojo 
gimtadienio proga duktė Irena 
Ross su šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $75. Giminių ir 
draugų ta proga dovanoti pinigai, 
sukaktuvininkės pageidavimu, 
paskirti labdarai Lietuvoje.

Baigiant ruošti šį numerį, iš 
Niujorko gauta žinia, kad š.m. 
lapkričio 28-29 naktį Klyvlande 
mirė buvęs ilgametis “Dirvos” re
daktorius a. a. Vytautas Gedgaudas, 
sulaukęs 87 m. amžiaus. Laidoja
mas šį ketvirtadienį, gruodžio 2.

A. a. Vinco Andrulionio at
minimui, užjausdami dukrą Da
lią ir sūnų Algį su šeimomis 
Prima ir Bronius Sapliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - J. Margis; $50 - 
L. Oleka.

Maloniai kviečiame visus į pasiruošimą 
ŠV. KALĖDOMS bei muzikos koncertą

-Šiol Li dtej/La”
DALYVAUS VAIKŲ CHORAS “ANGELIUKAI”, MUZIKANTAI BEI “VOLUNGĖ”

1999 m. gruodžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje (1021 College Street, Toronte)

Įėjimo auka - $10; vaikams - $5.
Bilietai prie įėjimo.

Rengia - Toronto lietuvių choras “Volunge

penktadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje* 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

M MONTREAL™
KLK moterų dr-jos Montrea- 

lio skyrius savo tradicinę šventę 
minės gruodžio 5 d. Šv. Mišios už 
gyvas ir mirusias nares bus 11 vai. 
Aušros Vartų šventovėje. Po pa
maldų seselių namuose bus uždaras 
šventės minėjimas ir vaišės narėms 
ir jų artimiesiems.

Lituanistinė mokykla rengia 
Kalėdų eglutę gruodžio 12 d. po 
Mišių Aušros Vartų parapijos salė
je. Žada puikią programą, kuri pa
tiks ir vaikams, ir suaugusiems. 
Mokiniai ir mokytojai skundžiasi, 
kad tautiečiai nebesidomi tokiais 
renginiais ir neįvertins jų įdėto dar
bo. O tai juk vienintelis per metus 
mokyklos renginys, kurį turėtų savo 
atsilankymu paremti ne tik mokinių 
tėvai ir seneliai, bet ir lietuvių vi
suomenė. Šios šventės rengėjai

įgautų daugiau jėgų ir entuziazmo 
matydami, kad visuomenė įvertina 
jų darbą. Tad visi kviečiami į Kalė
dų eglutę. Nenusivilsite.

Skautų Kūčios bus gruodžio 
17, penktadienį, Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

Aušros Vartų parapijos prieš
kalėdinis dvasinis susikaupimas bus 
gruodžio 17-19 d.d.

A. a. Julija Gargasienė-Kruk- 
lytė mirė lapkričio 16 d. Gedulinės 
pamaldos buvo lapkričio 22 d. Šv. 
Kazimiero parapijos šventovėje. Li
ko mirusių seserų vaikai su šei
momis.

A. a. Petrė Kisielienė-Matuiai- 
tytė, 95 m. amžiaus, mirė lapkričio 
19 d. Pašarvota Alfred Dallaire lai
dotuvių namuose, 3254 Bellecha- 
sse, Montreal, Que. B.S.

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.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC

su orkestru “Canadian Thunder Band”

gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro
| * Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai) 1
| * Salti užkandžiai po 12 valandos nakties

Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų
Anapilyje ir vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

*

KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 418 532-3400 Ir 532-3414 

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 21 iki gruodžio 12 d., sek
madieniais, po 9.30 v.r. pamaldų 
iki maždaug 1 v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip 
dovaną savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 14 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 7 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį no
rą ir atsiunčia auką “TŽ”. As
meniniai bei atskirieji sveikini
mai yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiausia 
naudojasi parapijos, organizaci
jos, institucijos ir pavieniai as
menys. Sveikinimas per laikraštį 
šiuo metu yra geriausias būdas 
pasiekti savo artimuosius ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja daug 
laiko ir išlaidų.

A. a. Jono Jotauto atmini
mui, užjausdami jo žmoną Gre
tą, sūnų Edį, J. A. Kizai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $300 - E. 
A. Žolpiai; $100 - O. Raubienė; 
$10-K. Balyta.

NORINTIEMS PRADŽIUGINTI
TAVO ARTIMUOSIUS 

ŠVENTINĖMIS DOVANOMIS

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas suteikia iki 2,500 
dolerių kalėdinę paskolą, kuri bus patvirtinta labai greitai.

Kalėdinės paskolos prašymų blankus galėsite pasiimti mūsų 
bankeliuose nuo gruodžio 1 dienos. Užpildžius galite 

pristatyti asmeniškai, atsiųsti paštu arba faksu.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite mums. 
Kad lengviau būtų, galite pasinaudoti mūsų debito kortele.

Maloniai Jūsų visų laukiame -
VEDĖJA

| Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 

dailininko ZIGMO DOBILO
1

meno parodą
š.m. gruodžio 5, sekmadienį, nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

Prisikėlimo parapijos parodų salėje
999 College Street, Toronte

PARODOS PELNAS BUS DAILININKO SKIRIAMAS 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PERSIKĖLIMO VAJUI

Rengia - Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus komitetas

“Tėviškės žiburių” prenu
meratos kaina, leidėjų nutari
mu, nuo 2000 m. sausio 1 d. bus 
$43 metams. Rėmėjo prenume
rata kainuos $53, garbės prenu
merata - $63. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose gyvenantiems 
prenumerata bus $43 JAV dol. 
arba norint paprastu paštu me
tams laikraštį siųsti užjūrin kai
nuos $45 (t.y. prenumeratos, 
kurios užsakomos giminėms ar 
draugams kituose žemynuose). 
Oro paštu siunčiamos prenume
ratos kaina bus $140. Visi 
užsisakantys arba atnaujinantys 
prenumeratas prieš šiuos Nau
juosius metus gali pasinaudoti 
dar 1999 m. kaina.

Patikslinimas “TŽ” 47 nr., 7 
psl. klubo “Tauras” žinutėje skaito
me “ilgai užtrukusi Vz km”. Turi 
būti IV2 km.

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.

1

%

REIKALINGAS DARBUOTOJAS 
su patirtimi remonto statybinei fir
mai. Tel. 416 663-2009 arba (Pa
ger) tel. 416 530-3007. Prašom pa
likti pranešimą.
PASITIKITE ARBA PRADĖKITE 
2000 METUS atnaujintuose savo 
namuose ar butuose! Tai įgyven
dinti jums mielai padės patyrę spe
cialistai. Skambinkite Zeniui tel. 
905 301-7513 arba 905 301-3729.
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.

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 gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7
Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ /

| Kanados lietuvių jaunimo sąjungos žinios
- Kanados lietuvių jaunimo są

jungos 1999-jų metinis suvažiavi
mas įvyko lapkričio mėn. 6 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Suvažia
vime dalyvavo ne tik Toronto jauni
mas, bet buvo svečių ir iš kitų pro
vincijų. Šių metų suvažiavimo tiks
las buvo truputį kitoks negu praeitų 
metų. Mat Kanados lietuvių jauni
mo sąjunga rengiasi ateinančiais 
metais švęsti veiklos 25-metį, o kar
tu ruošiamės ir naujam tūkstantme
čiui. Buvo labai svarbu šitame suva
žiavime diskutuoti, kaip ateinan
čiais metais galėtume įtraukti dau
giau jaunimo į mūsų sąjungos akty
vią veiklą.

Antra darbo sesija buvo pava
dinta “KLJS - 25 metai!”Mūsų pa
kviesti garbės svečiai - Giedra Pau- 
lionienė ir Ona Žukauskaitė-Sli- 
vinskienė - buvusios aktyvios Jau
nimo sąjungos valdybos narės pa
teikė mums pasiūlymus jaunimo 
veiklos pakeitimui. Jos apibūdino 
jų laikų s-gos veiklą. Mes tada dis- 
kutavoje, kaip jinai pasikeitė. Gied
ra Paulionienė davė daug konkre
čių pasiūlymų mūsų veiklai page
rinti. Jų daugumą mes artimiausiu 

IEŠKOME auklės 18 mėnesių ber
niukui 5 dienas per savaitę Missi
ssaugoje. Skambinti vakarais tel. 
905 602-9231.
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.

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.

laiku bandysime įgyvendinti. Ona 
Slivinskienė pasidalino su mumis 
praėjusio Jaunimo kongreso Aust
ralijoje įspūdžiais. Ji labai gražiai 
apibūdino daug įdomių kongreso 
momentų.

- Kanados lietuvių jaunimo są
junga skelbia išrinktą 1999-metų 
valdybą: pirm. Matas Stanevičius, 
vicepirm. Irena Žukauskaitė, vice- 
pirm. Indrė Ramanauskaitė, ižd. 
Sonia Houle, ryšininkas ir koresp. 
Darius Sonda, socialinės k-jos ko- 
pirm. Vytas Ruslys, ryšininkas jau
nimui Rimas Pečiulis, nariai - Dai
na Batraks, Justas Šimonėlis, Arvy
das Jonušonis; kooptuoti - Larisa 
Svirplytė, socialinės komisijos ko- 
pirmininkė ir Viktoras Kušlikis, na
rys. Valdybos talkininkai: globėjas 
kun. E. Putrimas, vadovavimo sto
vyklos koordinatorė Ona Stanevi
čiūtė, Jaunimo metų globėja Gied
ra Paulionienė, Kongreso atstovų 
ruošos koordinatorė Ona Slivins
kienė.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway. Suite 150. 
Mississauga, Ont L4Z1S1

IRENA RENTELIENĖ 
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211-įstaigos
(905) 507-6608 - namų

Prašau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

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

ZIII«?tatP DRAUDIMAS:^
“ IHUlMIU 4555 Hurontarlo St., Mississauga, > “
You’re in good hands,Ont. L4Z 3M1

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

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

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


