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Šimtmečiui baigiantis
Įvairios sukaktys, kokio pobūdžio ar apimties jos 

bebūtų, sutelkia žmones, sudaro progą rengti minėjimus, 
tampa šventėmis. Tai jau įsitvirtinusi gyvenimo dalis, kuri 
laiką nusakančius skaitmenis paverčia ypatingomis 
akimirkomis ir išgyvenimais.

BAIGIASI dvidešimtasis šimtmetis. Netrukus per
žengsime dvidešimt pirmojo slenkstį. Kaip jau nuo 
seno įprasta, tasai peržengimas dvyliktąją nakties 
daugelyje vietų bus triukšmingas, iškilmingas, gal net ir 

stipriau jaudinantis. Mat šį kartą Naujieji metai yra su
kaktuviniai, reikšmingi krikščionybei, neeiliniai ir visai 
žmonijai. Kad žengiant į 2000-tuosius pasaulyje skardens 
trimitai, nakties dangų nuplieks įvairiaspalviai meniški 
sprogmenys, kad daugelį žmonių suims pakili nuotaika ir 
visais būdais liesis šurmulys, - to tikrai galima laukti. Ne
įsivaizduojama, kad kaip kitaip galėtų būti. O iš tikrųjų 
džiūgauti yra dėl ko - štai mes gyvename! Ir ta gyvenimo 
tikrovės džiaugsminga išraiška suprantama ir neabejoti
nai prasminga. Tačiau atslūgus džiaugsmų potvyniui, šį 
kartą gal net didesniam - vėl ta pati kasdienybė, vėl 366 
dienos iki paskutiniųjų minučių skaičiavimo prieš dvylik
tą. Būsime jau linkėjimų prisakę ir prisiklausę, kad tos 
dienos būtų laimingos. O kai kam gal net atrodo, kad 
pradedant naująjį tūkstantmetį, jos bus kitoniškos, gal net 
savaime kažkas darysis, kad jos būtų visokeriopai geres
nės? O gal išvis pasaulis keisis ar, ko gero, mūsų žemės 
planetą ištiks seniai pranašautos katastrofos? Iliuzijos, 
abejonės, spėliojimai - kas bebūtų - vis dėlto neturėtų 
drumsti pastoviai slenkančios gyvenimo tėkmės arba kaip 
nors kliudyti pažangai, planams ir darbams, nes jei ryto
jus nežinomas (o kada jis buvo žinomas?), nereiškia, kad 
ir šios dienos nebėra. Skaitmenys, sukaktys ir iškilmės - 
tikrai ne tam, kad gyvenimo raidai trukdytų.

TEGU geriau tos sukaktys, iškilmės ir sulauktas 
naujasis tūkstantmetis tampa paskatinimu visiems 
uoliau dalyvauti ten, kur užsimojama daryti pasau
lį geresnį, ir tai ne vien tik medžiagine prasme. O kad to 

reikia, rodo kaskart vis didėjantis rūpestis dėl pusiausvy
ros praradimo, kuriame jau dažnais atvejais ir žmogus su
daiktinamas. Besibaigiant šiam šimtmečiui, tai vienur, tai 
kitur pradėjo aiškiau ir drąsiau sklisti balsų, tvirtinančių, 
kad dvasinis žmogaus pajėgumas, įskaitant ir moralinės 
laikysenos normas, labai jau atsilikęs lyginant jį su pada
ryta technine pažanga bei fizinių galių iškėlimu ir garbini
mu. Tai teisingos įžvalgos. Tačiau šitokį pusiausvyros pra
radimą kai kas bando pateisinti pavadindami jį žmogaus 
išsilaisvinimu. Nuomonė iš esmės klaidinanti, susidariusi 
be rimto požiūrio į žmogų kaip tokį. Žmonijos istorija 
aiškiai rodo, kad žmogus niekada nebuvo vien tik mate
rialinių gėrybių kūrėjas, ieškotojas ir naudotojas. Savo es
me ir prigimtimi žmogus nė šiandien nėra pasikeitęs ar 
kieno nors pakeistas. Tam tikrais sumetimais jis tik 
dangstomas, vienpusiškai rodomas ir vertinamas. Kai 
kam gal naudingiau, kai kam smagiau, jei jis tik pusžmo- 
gis, praradęs savo tikrąjį veidą. Nesutinkant su tokiu 
žmogaus nuvertinimu kyla reikalas kovoti dėl jo atstaty
mo siekiant kelti jo dvasinį pajėgumą, pasivyti kas praras
ta nužmoginimo raidoje, sudvasinti kas buvo sudaiktinta. 
Be šito vargu ar bus galima tikėtis kokių paveikesnių atsi
naujinimo prošvaiščių. Taigi žengiant į naująjį šimtmetį, 
šalia triukšmingų džiūgavimo išraiškų, būtų visiems pra
vartu aplinkon mesti šviesesnį žvilgsnį, kad įstengtume 
matyti, atpažinti ir įvertinti dažnai jau nebepastebimą tik
rąjį žmogaus paveikslą. O tai jau būtų gera pradžia sie
kiant geresnio rytojaus bei sprendžiant įvairias šių dienų 
klystkelių problemas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Ne vien bankai pelningi

Ontario premjeras buvo su
erzintas išgirdęs, kad daugiausia 
uždirbęs provincijos gydytojas 
pateikė sveikatos ministerijai 
$1.7 milijono sąskaitą už viene
rius metus. Jo uždarbis 1997 
metais buvo $4,591 per dieną! 
Liberalų vadas D. McGuinty 
komentavo: “Aš nesuprantu, 
kaip tai galima atlikti, net jei 
užsidėjęs riedučius važinėtum iš 
vienos operacinės į kitą.” Už
klausta sveikatos ministerė E. 
Witmer atsisakė atskleisti to gy
dytojo pavardę ar jo specialybę, 
nes tai saugoma įstatymu, bet 
pastebėjo, kad paprastai provin
cijos gydytojams yra nustatyta 
aukščiausia išmokėjimo riba - 
$320,000 šeimos gydytojams, 
$400,000 specialistams. Virš tų 
normų uždirbusiems tenka grą
žinti provincijai atgal trečdalį 
pinigų už pirmus $25,000, du 
trečdalius už sekančius $25,000 
ir tris ketvirtadalius už dar se
kančius $25,000. Atrodo, prem
jeras (ir žiniasklaida) dar laukia 
ministerės platesnio paaiškinimo.

“Bank of Montreal” irgi pa
skelbė savo metų pelną, kuris 
taip pat buvo naujas rekordas: 
$1.38 bilijono. Bet vistiek ban

kas planuoja sumažinti 1,430- 
čių darbininkų etatus. Banko 
vadovas Tony Comper tą patei
sina tuo, kad “mes esame bend
rovė ir tvarkomės tais pačiais 
pagrindais, kaip ir kiti verslinin
kai. “Šie metai buvo jau dešimti 
iš eilės, kai kasmet pelnas vis di
dėjo, ir bankas perorganizavo 
savo skyrius, uždarydamas 62 
nepelningas vietoves ir atidary
damas 33 naujus skyrius “stra
tegiškai geresnėse” vietovėse.

Nancy Greene išrinkta šio 
šimtmečio geriausia Kanados 
atlete. Ši slidininke laimėjo auk
so ir sidabro medalius 1968 me
tų Žiemos olimpiadoje, du Pa
saulio taurės čempionatus ir 
1967 metais laimėjo net 24 kar
tus iš 47 lenktynių, o 1968 me
tais net 10 lenktynių iš eilės. 
Antroje vietoje pasiliko irkli- 
ninkė Silken Lauman (laimėjusi 
olimpinį bronzos medalį dar ne
visai pagijusi nuo sunkaus su
žeidimo), toliau sekė kita olim
pinė čempionė dailiojo čiuoži
mo srityje Barbara Ann Scott, 
biatlono atletė Myriam Bedard 
bei irklininkė Marnie McBean.

Prof. Michael Marrus, To-
(Nukclta j 6-tą psl.)

Vasario 16 gimnazijoje. Viršutinėje nuotraukoje - gimnazijos darbuotojai su Lietuvos kultūros ministeriu. 
Iš kairės: kapelionas kun. A. KELMELIS, Vasario 16 gimnazijos kuratorijos valdybos pirm. V. DAMIJO
NAITIS, ministeris ARŪNAS BĖKŠTA ir gimnazijos direktorius A. ŠMITAS; apatinėje nuotraujoje - B. 
Dvariono muzikos mokyklos vaikų estradinė grupė POP ŠOU iš Vilniaus, atlikusi programą gimnazijoje 
lapkričio 13 d. Nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje
Po Antrojo pasaulinio karo 

apie 70,000 lietuvių pasitraukė į 
Vakarų Europą. Dauguma jų 
apsistojo Vokietijoje, įvairiose 
UNRRA stovyklose ar sugriau
tose bombų kareivinėse.

Nepaisant skurdaus gyveni
mo, lietuviai išugdė didelę poli
tinę ir kultūrinę veiklą - steigė 
mokyklas, gimnazijas, vaikų 
darželius, organizacijas. 1947 m. 
Vokietijoje veikė 26 lietuviškos 
gimnazijos, 14 progimnazijų, 
112 pradžios mokyklų.

Prasidėjus emigracijai su
mažėjo ir lietuviška veikla. Vie
na po kitos užsidarė mokyklos, 
gimnazijos, įvairūs kursai. Dalis 
lietuvių dėl ligos ar kt. priežas
čių negalėjo pasiekti JAV, Ka
nados, Australijos krantų. Tuo
metinė VLB-nės valdyba (pirm, 
pareigas ėjo inž. P. Zunde) nu
tarė 1950 m. įsteigti tik vieną 
gimnaziją ir bendrabutį Diep- 
holz’o miesto kareivinėse. Vo
kiečiams pareikalavus kareivi
nes grąžinti, VLB-nės valdyba 
1953 m. Huettenfelde, nupirko 
didelę pilį ir 5 ha parką, sumo
kėdama 150,000 markių (šian
dieną su pastatais 5-6 milj. 
markių). Šią vietą parinko ir pa
skolą parūpino kun. Alfonsas 
Bernatonis, OFM Cap., kurį 
reikėtų laikyti gimnazijos tėvu.

Beveik 50 m. audringoje jū
roje plaukė lietuviškas laivas. 
Ne vieną kartą, stingant lėšų ar 
mokinių skaičiui mažėjant, at
rodė, kad lietuviška mokslo 
įstaiga nuskęs audringoje jūro
je. Gimnazija žengia į 50-tuo- 
sius gyvavimo metus.

Pradėjus naujus mokslo 
metus, kreipiausi į tos gimnazi
jos auklėtinį ir dabartinį direk
torių Andrių Šmitą, prašydamas 
atsakyti į keletą klausimų.

- Pradėjote naujus mokslo 
metus. Kiek mokinių lanko gim
naziją ir iš kokių valstybių; kiek 
mergaičių, kiek berniukų?

- Gimnaziją lanko 88 moki
niai - 53 iš Vokietijos, 2 iš Ka
nados, 1 iš Brazilijos ir 32 iš 
Lietuvos. Yra 40 mergaičių ir 
48 berniukai, o pagal tautybę - 
84 lietuviai ir 4 vokiečiai. Tai 
naujas dalykas. Pagal naują 
tvarką turime priimti ir vokie

čius, kurie nori mokytis lietuviš
kai. Bendrabutyje gyvena vien 
tiktai lietuviai.

- Gimnazija gavo valstybines 
teises, tačiau atrodo, kad nuken
tėjo jos lietuviškumas. Ar teisybė, 
kad sumažėjo lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos pamokų, kad 
daugumas pamokų vyresnėse 
klasėse dėstomos vokiečių kalba?

- Lietuviškumas nenuken
tėjo. Jau visą laiką į gimnaziją 
įstodavo vaikai vieni kalbantys, 
o kiti net nesuprantantys lietu
viškai. Todėl iki X klasės dau
guma dalykų buvo ir bus dėsto
mi dviem kalbom, kartais net 
paralelinėse grupėse. Visose 
klasėse dėstoma lietuvių kalba 
arba literatūra kaip disciplina. 
Šalia to - muzika, dailė, tikyba 
ir Lietuvos istorija visose klasė
se dėstoma lietuvių kalba. Abi
tūros egzaminai jau visą laiką 
vyko vokiečių kalba.

- 1951 m. Švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, gim
nazijai buvo suteiktas Vasario 
16-osios vardas. Jis yra žinomas 
Lietuvoje ir išeivijoje. Gavus 
valstybines teises, kaip vokiečiai 
vadina gimnaziją, koks yra gim
nazijos užrašas pvz. lydraštyje, 
kokiu vardu gimnazija įregistruo
ta Hesseno krašto švietimo mi
nisterijoje, banko sąskaitoje, vo
kiškose įstaigose?

- Gimnazijos vardas nepasi
keitė. Esame toliau Vasario 16- 
tosios gimnazija, o vokiškai vi
suomet buvome registruoti kaip 
“Litauisches Gymnasium”. Tas 
nepasikeitė. Dabar mes turime 
teisę prie pavadinimo pridėti 
žodžius - “staatlich anerkannt” 
(valstybės pripažinta). Jums gal 
skamba keistai, kad programa 
ta pati, vardas tas pats, o statu
sas kitoks. Iš tikrųjų pačioje 
gimnazijoje niekas nepasikeitė. 
Vokiečių požiūris pasikeitė. 
Anksčiau vokiečiai sakė, kad 
mes skiriamės nuo vokiečių 
gimnazijų savo dėstomąja kalba 
ir todėl negalime šio statuso 
gauti. O dabar Europoje atsira
do daugiau panašių mokyklų. 
Pavyzdžiui, Šaarbrueckene ir 
Karlsruhėje įkurtos dvikalbės 
vokiečių-prancūzų gimnazijos, 

kurios išlaikomos abiejų valsty
bių. Mes įrodėme, kad esame 
lygiai tokia pat dvikalbė mokyk
la, ir vokiečiai, patikrinę mūsų 
programą, mokytojų kvalifikaci
jas ir įvertindami gerus abitūros 
egzaminų rezultatus per pasku
tinius 10 metų, nutarė mums šį 
statusą suteikti. Tai yra didelis 
laimėjimas.

- Kiek mokytojų - lietuvių ir 
vokiečių - dirba gimnazijoje?

- Gimnazija turi 14 moky
tojų ir tris auklėtojų etatus, ku
riuos dalinasi 22 mokytojai - 14 
lietuvių, 8 vokiečiai.

- Kokios gimnazijos ir bend
rabučio metinės išlaidos?

- Gimnazija ir bendrabutis 
per metus kainuoja 2 milijonus 
500 tūkstančių markių. Pagal 
Vokietijos kainas mes labai tau
piai verčiamės. Tokio dydžio 
vokiškos mokyklos su bendra
bučiu išleidžia daugiau.

- Ar Hesseno krašto švietimo 
ministerija padengs visas gimna
zijos išlaidas, ar tik dalį? Kaip su 
bendrabučiu?

- Hesseno Švietimo minis
terija gimnazijai už kiekvieną 
mokinį sumokės 72.5% tos su
mos, kurią valstybė išleidžia 
mokytojų algom vienam vaikui. 
Tai labai sudėtingas apskaičia
vimas. Konkrečiai pagal dabar
tinį mokinių skaičių gausime 
per 500, 000 markių. Už pastatų 
išlaikymą, šildymą ir t.t. valdžia 
nieko neduos. Taip pat už 
bendrabutį iš vokiečių nieko ne
gausime.

- Iš kur numatote susilaukti 
finansinės paramos?

- Paprastai mokyklos išlai
komos valdžios, bažnyčios arba 
kitų turtingų institucijų bei or
ganizacijų. O tėvai, siųsdami 
vaiką į bendrabutį, Vokietijoje 
sumoka tarp dviejų ir keturių 
tūkstančių markių per mėnesį. 
Mes neišlaikomi turtingos orga
nizacijos, o iš vaikų irgi tokių 
sumų negalime paimti, jeigu no
rime, kad čia mokytųsi lietuviai. 
Taigi mums belieka ubagauti. 
Jau Lampertheimo miestas ir

(Nukelta į 2-tą psl.)

Patvirtintas biudžeto projektas
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad lapkričio 29 d. ministeriu 
kabinetas patvirtino trečiąjį 
2000 m. biudžeto įstatymo pro
jektą, kurį toliau svarstys sei
mas. Kitų metų biudžeto paja
mos palyginti su šių metų padi
dėjo 3.4%. Kitais metais į vals
tybės biudžetą planuojama gau
ti 6.05 bin. litų pajamų, o išlai
dos sudarys 6.85 bin. litų. Biu
džeto deficitas nebuvo sumažin
tas - jis sudarys 800 mln. litų, 
arba 1.8% nuo bendrojo vidaus 
produkto. Daugiau biudžeto lė
šų kitais metais bus išleidžiama 
valstybės skolos aptarnavimui, o 
mažiau bus skiriama viešosios 
tvarkos, visuomenės ir sveikatos 
apsaugai, švietimui, socialinėms 
reikmėms. Bus mažinamos pa
ramos transportui. Nutarta ma
žinti juridinių asmenų pelno 
mokestį nuo dabartinių 29% iki 
24%, nedidinti degalų akcizo. 
Nuo 2000 m. bus taikomi sim
boliniai akcizo mokesčiai mazu
tui ir orimulsijai, didinamas ak
cizas tabako gaminiams. Minis
teris pirmininkas Andrius Kubi
lius pranešė, kad vyriausybės 
posėdyje bus svarstomas suda
rymas specialios vyriausybinės 
(“saulėlydžio”) komisijos, kuri 
peržiūrėtų valdžios įstaigų ir ži
nybų veiklą ir nustatytų, kuri 
veikla galėtų būti nutraukta.

Kils pensuos amžius
Lietuvos vyriausybė pritarė 

2000 m. valstybinio draudimo 
fondo “Sodra” biudžeto projek
tui ir pateikė jį seimui, rašo EL
TA. Kitų metų “Sodros” biu
džetas bus nedeficitinis. Paja
mos sudarys 4.58 mln., o išlai
dos - 4.56 mln. litų. Vyriausybė 
nutarė sparčiau didinti pensinį 
amžių. Nuo kitų metų senatvės 
pensijų amžius bus didinamas 
vienodai vyrams ir moterims po 
6 mėnesius kasmet, kol bus pa
siektas numatytas senatvės pen
sijos amžius - 60 metai mote
rims, 62 metai ir 6 mėnesiai vy
rams. Moterys numatyto senat
vės amžiaus pasieks 2006 m., o 
vyrai - 2003 m.

Prašė atsistatydinimo
Lapkričio 25 d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
paprašė valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministerį Si
gitą Kaktį atsistatydinti. Nors 
prezidentas neturi teisės atleisti 
ministerio, jis jam patarė atsi
statydinti Valstybinės mokesčių 
inspekcijos komisijai nustačius, 
kad S. Kaktys pažeidė kai ku
riuos įstatymus įsigydamas skly
pą lengvatinėmis sąlygomis ir 
pildydamas turto deklaraciją. 
Kaip rašo ELTA, ministeris ne
žada atsistatydinti, o seime tą 
pačią dieną buvo surinkti rei
kiami 29 seimo narių parašai 
dėl interpeliacijos, kurią siūlė 
LDDP frakcija ir pasirašė so
cialdemokratai bei mažųjų sei
mo frakcijų atstovai. Interpelia
cijos autoriai prašo ministerį at
sakyti į klausimus apie turto įsi
gijimo šaltinius, išsklaidyti abe
jones, ar nepiktnaudžiauta tar

Šiame numeryje
Šimtmečiui baigiantis

Kyla reikalas kovoti dėl žmogaus atstatymo, pasivyti kas prarasta 
Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje 

Direktorius Andrius Šmitas atsako į “TŽ” bendradarbio klausimus 
Vilnius mūsų - mes ne rusų

Istorinė Lietuvos sostinė atgauta be savųjų ir lenkų kraujo praliejimo 
Kraštotyrinis darbas - dovana tėvynei

Tikslas - išsaugoti šį surinktą turtą ateinančiom kartom
Kad saulė tekėtų ir leistųsi tik rytuose...

Niekas iš jų negalvojo apie ateitį: nei Landsbergis, nei Paksas...
Plačiuose veiklos baruose

Jo straipsniai laikraščiuose liečia įvairias sritis 
Ar pelnyta tokia ištarmė?

Kol nuomonės sutapo, viskas eidavo kaip per sviestą

nybine padėtimi. Ministeris pri
valo atsistatydinti, jeigu seime 
nutarimas dėl interpeliacijos 
bus priimamas.
Lankėsi Vokietijos pareigūnai

Seimo Valstybinio saugumo 
ir gynybos komitetas lapkričio 
17 tarėsi su Vokietijos Bundes
tago Europos sąjungos reikalų 
komiteto narių delegacija, besi
lankančia Lietuvoje. Kalbėta 
apie Lietuvos ir Vokietijos bend
radarbiavimą oro erdvės kont
rolės bei krašto apsaugos srity
se. Lietuvos seimo komiteto 
pirmininkas Algirdas Katkus 
pasiūlė supaprastinti informaci
jos teikimą Lietuvos piliečiams, 
ieškantiems kompensacijų už 
padarytą žalą vokiečių okupaci
jos metais. Buvo pareikštas su
sirūpinimas dėl padėties Čečė
nijoje, dėl Gudijoje ir Rusijoje 
vykdomų karinių pratybų, “ku
rios ne visuomet atitinka drau
giškų santykių formuluotę”, 
praneša ELTA.

Seimo pirmininkas Austrijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis lapkričio 
22-24 d.d. oficialiu vizitu lankė
si Austrijoje. Jis susitiko su 
Austrijos Valstybinės tarybos 

• pirmuoju prezidentu Heinz Fi
scher, Federacinės tarybos pre
zidentu Jurgen Weiss bei kitais 
pareigūnais. ELTOS žiniomis, 
pokalbiuose daugiausia dėme
sio skirta Europos sąjungos 
plėtros klausimams, atominės 
energetikos ateičiai, dviejų vals
tybių santykiams ir tarptauti
nėms problemoms. Seimo pir
mininkas Austrijos pramonės 
rūmuose skaitė paskaitą tema 
“Rusijos krizė: pamokos Lie
tuvai”.

Finansų ministerijos planai
Kaip skelbia ELTA, Finan

sų ministerija tikisi gauti 1.89 
bin. litų pajamų iki metų pabai
gos. Į valstybės biudžetą pla
nuojama surinkti 962 mln. litų, 
iš vyriausybės vertybinių popie
rių bei taupymo lakštų išplatini
mo tikimasi gauti 193 mln. litų 
ir 600 mln. litų pasiskolinti už
sienio rinkose. Įgyvendinus vi
sus planus galima būtų pasisko
linti apie 950 mln. litų, “tačiau 
realiai tikimasi, jog pavyks gauti 
per 600 milijonų litų paskolų”.

Sustabdytas indėlių grąžinimas
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad seimas lapkričio 25 d. sku
bos tvarka priėmė Gyventojų 
indėlių atkūrimo ir Valstybės 
bei savivaldybių turto privatiza
vimo įstatymų pataisas. Pirmojo 
įstatymo pataisos sustabdo dve
jiems metams nuvertėjusių rub
linių gyventojų indėlių grąžini
mą. Trečioji indėlininkų grupė, 
kuriai priklauso apie 150,000 
daugiau kaip 60 metų amžiaus 
turinčių gyventojų, nuo 2000 m. 
vasario mėnesio neatgaus savo 
indėlių, kaip anksčiau buvo ža
dėta. Tarptautinis valiutos fon
das siūlė vyriausybei stabdyti in
dėlių grąžinimą, jai stengiantis 
sumažinti kitų metų deficitą 
nuo 9% iki 6.5%. RSJ
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Katalikų ir liuteronų Bendri

jų atstovai Vokietijos Augsburge 
š.m. spalio 31 d. pasirašė bendrą 
pareiškimą apie nuteisinimą tikė
jimu, dėl ko daugelį metų nuomo
nės skyrėsi. Liuteronų aiškinimu, 
išganymas yra Dievo malonė, su
teikiama tikintiems į Kristų. Ka
talikų tikėjimas skelbia tą patį, tik 
dar prideda, kad tikėjimas turi 
būti remiamas gerais darbais, tai 
yra išganymą reikia užsitarnauti 
doru gyvenimu. Pasirašytasis 
bendras pareiškimas sako: “Kartu 
išpažįstame, kad tik malonės ir ti
kėjimo į Kristų dėka, o ne dėl 
mūsų nuopelnų, esame Dievui 
priimtini ir gauname jo Šventąją 
Dvasią, kuri atnaujina mūsų šir
dis, mus įgalina ir kviečia daryti 
gerus darbus”.

Romoje š.m. spalio 30 d. bu
vo įšventinta 16 diakonų, tarp ku
rių yra ir vienas lietuvis - Rober
tas Šalaševičius. Baigęs jis Vil
niaus vidurinę mokyklą, įstojo į 
kunigų seminariją Kaune, vėliau 
mokslus tęsė Vilniaus kunigų se
minarijoje. Vilniaus arkivyskupo. 
siuntimu, 1996 m. atvyko į Ro
mos didžiąją seminariją ir pradėjo 
studijuoti Grigaliaus universitete. 
Įsigijęs teologijos bakalauro laips
nį, toliau studijuoja dogminę teo
logiją. Diakonų šventinimo iškil
mėse dalyvavo Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis, Roberto tėvai, 
ambasadorius prie Šv. Sosto K. 
Lozoraitis, Lietuvos ambasado
rius Italijoje R. Podagėlis ir būre
lis Romoje studijuojančių tau
tiečių.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) Šiaulių sky
rius š.m. spalio 20-21 d.d. surengė 
konferenciją “Teologija ir eduko
logija amžių sandūroje”. Dalyva
vo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos aukštųjų mokyklų moks
lininkai. Perskaityta apie 50 pra
nešimų. Konferenciją malda ir 
įvadiniu žodžiu pradėjo LKMA 
Šiaulių skyriaus pirmininkas prof, 
dr. V. Karvelis ir Šv. Ignaco šven
tovės rektorius teologijos dr. A. 
Tamošaitis, SJ. Apie jaunuolių 
brendimą religiniu sąmonėjimu 
kalbėjo kun. dr. K. Trimakas, 
moksleivių blaivybės ugdymą gyd. 
A. Griganavičius, prof. dr. V. 
Karvelis apie pagalbos teikimą 
neįgaliems vaikams. Pirmąją die
ną baigiant, Mišias Šv. Ignaco 
šventovėje aukojo kun. A. Tamo
šaitis, SJ, giedojo choras “Bičiu
liai”. Antrąją dieną klausimai bu
vo svarstomi sekcijose. Daug dė
mesio buvo skirta tikybos dėsty
mui mokyklose. Manoma, kad 
šioje konferencijoje galėjo daly
vauti daugiau kunigų. LKMA 
Šiaulių skyrius yra užsimojęs 
rengti ir daugiau panašių konfe
rencijų.

Lietuvos Biblųos draugija, 
remdamasi kun. Č. Kavaliausko 
Naujojo Testamento ir kun. A. 
Rubšio Senojo Testamento verti
mais, išleido ekumeninį Šventąjį 
Raštą, kurio pristatymas draugi
joje įvyko š.m. spalio 20 d. Bibli
jos draugijos direktorius M. Mi
kalajūnas nurodo, kad esminis 
katalikų ir ekumeninės Biblijų 
skirtumas tas, kad pastarosios 
tekstai buvo peržiūrėti dalykiniu 
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požiūriu. Knygą ruošė tarpkonfe- 
sinė redakcinė komisija. Buvo at
sižvelgta į Lietuvių kalbos komisi
jos nutarimus sunorminant tikri
nius vardus. Ekumeninės Biblijos 
išleidimą parėmė baptistai, sek- 
minininkai, adventistai. Didele 
auka prisidėjęs vienas Amerikos 
reformatas lietuvis. Apgailestau
ta, kad Katalikų Bendrija mate
rialiai neprisidėjo prie tos knygos 
išleidimo.

Atsinaujinimo diena Kaune 
įvyko š.m. spalio 17. Bendruome
nė “Gyvieji akmenys” šį kartą pa
siūlė temą “Tėvo meilės paslap
ties apreiškimas”. Sės. Igne Mari- 
jošiūtė vedė mokymą apie paslap
ties apsireiškimą kasdienybėje, 
kun. A. Saulaitis, SJ, kalbėjo apie 
Dievo Tėvo meilę. Po diskusijų 
vyko susitaikinimo pamaldos ir 
Mišios.

Mėnesinis žurnalas “Artu
ma”, anksčiau ėjęs “Caritas” pa
vadinimu, redaguojamas Vandos 
Ibianskos, š.m. spalio 15 d. pami
nėjo savo gyvavimo dešimtmetį. Į 
Kauno arkivyskupijos Jaunimo 
centrą susirinko žurnalo bendra
darbiai, kitų laikraščių atstovai. 
Savo žodyje arkivyskupas S. Tam- 
kevičius prisiminė, kad pats buvęs 
vienas iš to žurnalo pradininkų 
leidėjų 1989 metais. Dabartinių 
leidėjų vardu kalbėjo “Caritas” 
gen. direktorius kun. Robertas 
Grigas. Sveikino Lietuvos žurna
listai, kai kurių laikraščių bei kitų 
leidinių atstovai. Minėjimas baig
tas ansamblio “Kupole” pasiro
dymu.

Lietuvos vyskupijų jaunimo 
centrų ir 2000 metų sukakties ko
miteto susitikimas įvyko Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo centre 
š.m. spalio 18 d. Kalbėta apie va
sarą įvyksiančias Lietuvos jauni
mo dienas. Dalyviai susipažino su 
Eucharistinio kongreso progra
ma, pasidalino mintimis apie Pa
saulio jaunimo dienas Romoje, 
pasitarė dėl bendro centrų semi
naro.

Kun. Reginald Rahoens iš 
Belguos š.m. spalio 19 d. lankėsi 
Naujamiesčio parapijoje. Po Mi
šių susitiko su parapijiečiais ir po
kalbyje daugiausia dėmesio skyrė 
besivienijančios Europos klausi
mams. Svečias pripažino teigia
mas to vienijimosi puses, bet ap
gailestavo, kad vyrauja ekonomi
niai motyvai, jaučiama religinė 
bei kultūrinė krizė. Atsakydamas 
į gausius klausimus kunigas ragi
no žiūrėti plačiau ir matyti tiek 
teigiamus, tiek ir neigiamus vieni
jimosi padarinius.

AtA
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

mirus,
dukrą GRAŽINĄ MATUKIENĘ ir jos vyrą LIU
DĄ, Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo vice
pirmininką, bei visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas ir valdyba

Klyvlando visuomenės veikėjai su JAV kongreso atstovu John Shimkus. Iš kairės: dr. Raimundas Šilkaitis, 
Teresė Paškonytė, užjos kun. Juozas Bacevičius, John Shimkus, dr. Viktoras Stankus, Vida Bučnytė

Vilnius mūsų
DR. KAZIMIERAS GARŠVA, 

“Vilnijos” draugijos pirmininkas

1999 m. spalio 28 d. seime 
paminėjus Vilniaus grįžimo 60- 
ąsias metines, lenkų autonomi
ninkas Jan Sienkevič seime per
skaitė antilietuvišką pareiškimą, 
prieš tai atidavęs jį spausdinti 
laikraščiui “Kurier Wilenski”.

Buvusiam kompartijos laik
raščio “Raudonoji vėliava” pro
pagandos skyriaus vedėjui ne 
miela, kad dėl “pražūtingų su
tarčių” dalis lietuvių etninių že
mių grįžo Lietuvai. Tai esanti 
“vienintelė valstybės politika, 
vykdoma sėkmingai - raspolia- 
čivanije”. Bet kad Lietuvoje 
sėkmingai tebetęsiama poloni
zacija, pareiškėjas neužsiminė. 
Pagal Konstituciją Lietuvos pi
liečiams priklauso mokyklos 
gimtąja ir valstybine kalba, o 
Šalčininkų rajone ir gretimose 
apylinkėse gudiškai kalbantys 
lietuvių kilmės vaikai mokomi 
lenkiškose mokyklose. Lenkiš
kų darželių Lietuvoje yra 100 
daugiau negu paritetiškai pri
klausytų, palyginus su Lenkijos 
lietuviais; o mokyklų - 70 dau
giau. Autonomininkų valdoma 
Vilniaus rajono savivaldybė 
praėjusiais mokslo metais lietu
viškoms mokykloms pinigų sky
rė bent dvigubai mažiau negu 
lenkiškoms.

Pareiškėjas net nežino, jog 
Lietuva okupuota ne 1939, o 
1940 metais. Ir ta okupacija nu
tautinimo požiūriu nebuvo žiau
resnė už buvusią lenkiškąją 
okupaciją.

Autonomininkui atrodo, jog 
“Vilniaus miesto ir krašto grįži
mas prie Lietuvos buvo tautos 
svajonė, bet jokiu būdu nebuvo 
jos nuopelnas”. Mat nebuvo 
pralieta daug kraujo (Lietuva su 
vokiečiais nepuolė Lenkijos). 
Bet iš tikrųjų tai yra dar dides
nis lietuvių tautos ir jos vadovy
bės nuopelnas, sugebėjusios
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dviejų dešimtmečių įtemptu 
darbu, išmintinga diplomatine 
veikla, derybomis atgauti ilga
amžę istorinę sostinę be savųjų 
ir lenkų kraujo praliejimo. Ar 
nepakankamai jo buvo pralieta 
prie Giedraičių, Širvintų, Vil
niaus, Švenčionių, Trakų, Sei
nų, Augustavo? Ar nepakanka
mai jo praliejo Švenčionių, Va
rėnos krašto sukilėliai, kovoję 
prieš Lenkijos okupaciją? Ar 
mažai kraujo praliejo Armija 
krajova, Draučių beprotis, pasi
skaitęs Lietuvos lenkų sąjungos 
laikraštį “Naša gazeta”?

Netiesa, jog Vilniaus atgavi
mas yra ne teisėtų lietuvių tau
tos pastangų pasekmė, o tik 
Molotovo-Ribbentropo sutar
ties, kurioje Lietuva nedalyva-

Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

apskritis žadėjo mus sušelpti. 
Pokalbiai vyksta su vyskupija. 
Toliau rinksime aukas, taip pat 
prašysime ir Lietuvos pagalbos 
išlaikyti šį centrą, kuris tarnauja 
ne tik Vokietijos ir išeivijos lie
tuviams, bet ir Lietuvai. Bus 
sunkūs laikai. Prašome visų pa
galbos.

- Ar dar veikia Vasario 16- 
osios gimnazijai remti būreliai? 
Jeigu taip, kiek jų yra, kiek suren
kama aukų permetus?

- Dar veikia, bet jų nedaug. 
Su dėkingumu prisimename di
džiuosius ilgamečius rėmėjus - 
Kanadoje Liudą Tamošauską, 
kuris metų metus su dideliu pa
sišventimu rinko aukas; dabar 
ypatingai turime dėkoti Stasiui 
Daliui Kanadoje, Hamiltone, 
kuris kasmet sutelkia dideles 
sumas. Kanadoje veikia dar 3, o 
Amerikoje apie 10 būrelių, ku
rie per metus surenka apie 10, 
000 dolerių.

- Ko laukiate 2000 metais? 
Ar mokinių daugumą sudarys 
lietuviai bei lietuvių kilmės moki
niai, ar į ją įsijungs taip pat apy
linkių tėvų vaikai. Juk jau šiemet 
mokosi keturi vokiečiai iš Huet- 
tenfeldo?

- Lietuvių skaičius Vokieti
joje didėja. Taigi mokinių ne
pritruks. Taip pat iš Lietuvos 
mokinių bus, nes jie čia gali įsi
gyti brandos atestatą, kuris ga
lioja visur. Jie čia gali gerai iš
mokti vokiečių kalbą ir susipa
žinti su Vokietija, kuri yra Lie
tuvos kaimynė ir svarbiausia 
partnerė Europos sąjungoje. Jie 
čia gerai išmoks anglų kalbą, o 
tie, kurie ilgiau čia pabus, galė
tų išmokti ir prancūziškai. Su 
prancūzų pagalba praplėstas 
prancūzų kalbos dėstymas, bus 
organizuojami mokinių savait
galiai prancūzų šeimose ir pan. 
Gimnazija yra netoli nuo Pran
cūzijos, arti Štrasburgo. Tie, ku
rie Europos centruose, Šrasbur- 
ge ir Briuselyje, norės dirbti 
Lietuvai, turės gerai mokėti 
prancūzų kalbą. Taigi gimnazija 
stengsis paruošti Lietuvai jaunų 
žmonių, kurie grįžtų į Lietuvą 
Vakaruose baigę mokslą ir ge-
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mes ne rusų
vo. Rusija Vilnių ir jo kraštą 
Lietuvai pripažino 1939 m., nes 
tai buvo garantavusi dar 1926 
metais. Lietuva į beveik 1000 
metų valdytą Vilnių teisių nie
kada neprarado; derybomis bei 
1939 m. spalio 10 d. sutartimi jį 
susigrąžindama nepažeidė nei 
tarptautinių įstatymų, nei Tautų 
Sąjungos statuto. Posakis “Vil
nius mūsų, o mes rusų” buvo at
siradęs po metų. Vilnius dėl to 
nekaltas. Karines bazes į Estiją 
ir Latviją sovietai įkėlė dar 
anksčiau, okupavo tuo pačiu 
metu.

Dabar Vilnius mūsų, o mes 
- ne rusų. Save gerbiančiai vals
tybei Vilnių verta prisiminti ir 
istoriniu požiūriu, ir šalinant 
okupacijų padarinius.

rai mokėdami svarbiausias Va
karų Europos kalbas. Lietuvai 
tokių žmonių reikia, ir todėl 
gimnazija atlieka svarbų darbą 
ne tik išeivijai, bet ir Lietuvai.

O vokiečiai mokiniai mums 
ne tiek dėl pajamų, kiek dėl pe
dagoginių priežasčių labai rei
kalingi. Dabar kita situacija, ne
gu anksčiau. Jeigu dabar atvyks
ta iš Lietuvos mokinių dėl vo
kiečių kalbos, tai kur jie tą kal
bą geriau išmoks, jeigu ne 
bendraudami su vokiečiais. Jie 
susipažins su vokiečiais ir grįžę į 
Lietuvą turės konkrečių ryšių su 
šio krašto žmonėmis.

Mes džiaugiamės, kad mūsų 
gimnazija sugebėjo Vokietijoje 
įsigyti tokį gerą vardą, kad šio 
miestelio gyventojai nori savo 
vaikus leisti mokytis pas mus. Iš 
tikrųjų esame sukūrę gerą Lie
tuvos įvaizdį, jeigu vokiečiai 
siunčia savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Tie vaikai mums pa
pildomų išlaidų nesudarys, nes 
jie gyvens Lampertheime ir 
jiems nereikės bendrabučio. O 
klasėse - laisvų vietų dar daug. 
Šie vokietukai, pasimokę pas 
mus ir susipažinę su mūsų kraš
tu, kai kurie net išmokę mūsų 
kalbą, bus dideli mūsų draugai 
ir užtarėjai Vokietijoje.

- Kokios organizacijos veikia 
gimnazijoje?

- Pačioje gimnazijoje veikia 
skautai ir ateitininkai. Gimnazi
jos patalpomis naudojasi visos 
didesnės lietuvių organizacijos 
Vokietijoje. Čia yra Vokietijos 
LB būstinė ir Lietuvių kultūros 
institutas su archyvu ir biblio
teka.

- Kaip mokiniai išnaudoja 
laisvalaikį?

- Turime tautinių šokių 
grupę, chorą ir orkestrą. Daug 
mokinių mokosi groti muzikos 
instrumentais. Mokiniai turi sa
vo roko muzikos kambarį. Kai 
kurie važiuoja į koncertus, pa
rodas ir kino teatrus. Šeštadie
niais vyksta diskotekos. Dauge
lis sportuoja. Mėgstamiausias 
sportas yra krepšinis. Kai kurie 
mokiniai žaidžia vokiečių klu
buose. Ne ką mažiau populiarus 
yra futbolas. Na, o treniruoklių 
kabinetas ir stalo tenisas ypatin
gai mokinių mėgstami. Daugu
ma važinėja dviračiais. Savaitga
liais rengiamos ekskursijos į 
apylinkes.

- Ačiū už pokalbį. Linkime 
gimnazijai gražios ateities, o 
Jums sveikatos, ištvermės ir to
liau vesti gimnaziją tautiniu ir 
krikščionišku keliu.

Kalbėjosi — Baronas

Sunkus kelias į Vakarus
Pastangos patekti j NATO - Šiaurės Atlanto sąjungą

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Baltijos respublikos deda 
dideles pastangas tapti Šiaurės 
Atlanto sąjungos (NATO) na
rėmis, tačiau jų prašymas iki 
šiol liko nepatenkintas. Didžio
sios demokratijos jų kandidatū
ros neremia. Galimas dalykas, 
kad nenorima erzinti vis dar įta
kingos Rusijos, kuri ne kartą 
griežtai pasisakė prieš Baltijos 
respublikų ŠAS narystę. Grau
du spėlioti, kad Rusija mato, 
jog jos brutalaus elgesio su Če
čėnija niekas nesmerkia ir ne
bando jos ginti nuo užpuoliko. 
Tai gal ji slaptai planuoja ir vėl 
įsiveržti į Baltijos respublikas, 
matydama, kad didžiosios de
mokratijos yra abejingos mažų 
valstybių likimui.

Užsienio lietuviai nori kaip 
nors prie tos problemos spren
dimo prisidėti, tačiau tam reika
linga stipri politinė įtaka. Ame
rikos politikai stengiasi paten
kinti savo balsuotojų pageidavi
mus. Dėl to džiugu konstatuoti 
faktą, kad Amerikos kongrese 
jau turime įtakingus asmenis, 
kurie yra pasiryžę kovoti už Bal
tijos respublikų ŠAS narystę.

Š.m. lapkričio 14 d. Klyv
lando Lietuvių Namuose įvyko 
turiningas ir reikšmingas baltie- 
čių susirinkimas, išklausęs dvie
jų įtakingų kongreso narių pra
nešimus Baltijos respublikų 
ŠAS narystės reikalu. Iš Čika
gos atvyko kongreso atstovas, 
ketvirtos kartos Amerikos lietu
vis John M. Shimkus, o jam tal
kino vietinis kongreso atstovas 
Dennis Kucinich, ištikimas lie
tuvių draugas ir pastovus lietu

Visuomenės veikėjai, besirūpinantys politine pagalba Lietuvai Klyvlan- 
de. Iš kairės: Dalia Puškorienė - JAV LB prezidiumo narė, Ingrida 
Bublienė - garbės konsule, John Shimkus - kongreso atstovas, Rasa 
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Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo
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A. S. Ciplijauskai

A. E. Kiškiai

V. G. Butkiai

L. Matulevičienė 

A. D. Zakarevičiui

viškų renginių dalyvis. Svarbu 
pabrėžti, kad abu kongreso at
stovai yra kongrese Baltijos rei
kalų komiteto kopirmininkai. 
Tą reikšmingą popietę suorga
nizavo Klyvlando LB apylinkės 
valdybos nariai - pirmininkas 
dr. Raimundas Šilkaitis ir vice
pirmininkas dr. Viktoras Stan
kus. Prieš atvykstant į Lietuvių 
Namus, dr. Stankus ir dr. Šilkai
tis garbųjį svečią iš Čikagos pir
ma nuvežė į seniausią lietuvių 
Šv. Jurgio parapiją, kurioje vy
ko tradicinis rudens festivalis. 
Parapijos klebonas kun. Juozas 
Bacevičius svečią pakvietė į sce
ną, o parapijiečiai jį pasveikino 
audringais plojimais.

Lietuvių Namuose jau bu
vo susirinkę visų Baltijos res
publikų kilmės nariai, atstovai 
ir vadovai. John M. Shimkus ir 
Dennis Kucinich ilgokai ir labai 
konkrečiai kalbėjo apie pastan
gas įtakoti kongresą dėl Baltijos 
respublikų ŠAS narystės, taip 
pat patarinėjo, ką Amerikos 
baltiečių visuomenės privalo 
daryti, kad toji problema būtų 
pozityviai išspręsta. Abu svečiai 
atsakinėjo į klausimus iš publi
kos. Dievo Motinos parapijos 
klebonui kun. Gediminui Ki- 
jauskui sukalbėjus maldą, visi 
dalyviai buvo pavaišinti skaniais 
pietumis. Skirstantis į namus ir 
pasikalbant su kitais pabaltie- 
čiais, buvo malonu jausti savo
tiškai optimistišką nuotaiką, iš
klausius abiejų kongreso narių 
pasisakymus ir pastangas kelti 
Baltijos respublikų ŠAS narys
tės būtinumą tarptautinėje plot
mėje.

S. Z. Kryževičiui

A. J. Empakeriai

K. V. Gapučiai

J. L. Yčai
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Noriūnų dvaro rūmai Nuotr. H. Paulausko

Įsimintina mokyklos sukaktis
Paminėtas gen. Jono Černiaus mokyklos Noriūnuose 80-tis

Kraštotyrinis darbas - dovana tėvynei
Gausi kraštotyrininkų konferencija Sakiuose

HENRIKAS PAULAUSKAS

Vos atgavusi nepriklauso
mybę Lietuvos respublikos val
džia ypatingą dėmesį skyrė mo
kykloms ir švietimui. Todėl ir 
tolimame Aukštaitijos kampely
je, Noriūnų dvare, kurį energin
gas ūkininkas Jonas Adomonis 
buvo nupirkęs iš Lenkijon išvy- 
kusio dvarininko Venslavičiaus, 
1919 m. vėlų rudenį buvo įsteig
ta pirmoji mokykla. J. Adomo
nis jai paskyrė du kambarius. 
Čia mokytojavo Povilas Kuke- 
nis, Peliksas Šinkūnas, Juozas 
Didžbalis ir kt. 1929 m. buvo 
suremontuotas atskiras dvaro 
darbininkų namas, kuris ilgus 
dešimtmečius buvo svarbus 
švietimo ir mokymo židinys.

Vieta čia nuo seno buvo la
bai graži, turtinga savo istorija. 
Noriūnai minimi jau 1665 me
tais. Rūmus XIX š. statė vietos 
meistrai - Lapinskas ir Silickas. 
Pastatas turi tvirtovės bruožų, 
neoromantizmo detalių. Labai 
įdomūs du iš dolomitų pastatyti 
bokštai. Aplinkui - didelis par
kas, kuris leidžiasi į Lėvens 
upės slėnį. O antroje Lėvens 
pusėje ant aukšto kalno 1676 m. 
domininkonų vienuolynas ir re
to grožio šventovė, pastatyta 
fundatoriaus Mykolo Lauryno 
Počebuto.

Plačiai Noriūnų vardas nu
skambėjo ir 1921 m. pavasarį, 
kai dvaro savininko J. Adomo
nio sesuo mokytoja Pranciška 
Ieva Adomonytė ištekėjo už 
garsaus poeto Kazio Binkio, o 
vestuvėse dalyvavo iš Kauno at
važiavę - rašytojas kan. J. Tu
mas-Vaižgantas, poetas Liudas 
Gira ir kt.

Vykdant žemės reformą šio
se apylinkėse, Aukštaičių kai
me, kaip Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris nedidelį ūkelį 
gavo ir busimasis Lietuvos min. 
pirmininkas gen. Jonas Černius, 
net nesvajojęs, kad jo vardas 
bus įamžintas mokyklos pavadi
nime.

Nepaprastai tragiški įvykiai 
prasidėjo šiose apylinkėse 1940 
m. bolševikams okupavus kraš
tą. Tiesa, dvaro savininkai Ado
moniai spėjo pasislėpti kitose 
Lietuvos vietovėse, bet prasidė-

Palėvenės šventovė
Nuotr. H. Paulausko
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mirus,
jos vyrą ELIZIEJŲ ir dukrą GRAŽINĄ MATUKIE- 
NĘ su šeima bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

Giedra Slabosevičienė

jus karui bolševikai nukankino 
mokytoją Kazį Jurgelevičių, Pa
lėvenės vargonininką Povilą 
Grakauską, noriūnietį Domą 
Juodiškį.

Pokario metais Noriūnų 
dvare įsikūrė melioracijos staty
bos valdyba, išdalintuose žemės 
sklypeliuose išaugo nemaža gy
venvietė, kurioje dabar gyvena 
per 1500 žmonių. Buvę savinin
kai Adomoniai, tiek tėvas, tiek 
ir sūnus - abu Jonai, nuo antro
sios sovietų okupacijos pasi
traukę į Vakarus, vėliau apsigy
veno JAV. Jaunasis Jonas 
Adomonis, puikiai nuaugęs virš 
dviejų metrų ūgio, Cape Cod 
užsiėmė automobilių prekyba ir 
tapo vienu iš įžymiausių ir tur
tingiausių lietuvių verslininkų. 
J. Adomonis buvo ypač suma
nus, dosnus kultūrinių renginių, 
koncertų ir spaudos rėmėjas. Jis 
labai domėjosi savo gimtųjų 
Noriūnų ir Kupiškio apylinkių 
gyvenimu, bet į okupantų valdo
mą kraštą nesutiko atvažiuoti. 
Liūdniausia, kad jam nebeteko 
sulaukti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo - 1986 m. sau
sio 2 d., eidamas 75-sius metus, 
po sunkios ligos mirė. Kanados 
Montrealyje gyvena dar vienas 
Adomonis, taip pat Jonas, mi
nėtojo tikras pusbrolis, kuris 
beveik kiekvieną vasarą pralei
džia gimtinėje.

Tokia Noriūnų ir iš čia kilu
sių žmonių legendinė nuotaika 
sudarė pagrindą minėti mokyk
los 80-tį. 1987 m. mokykla įsi
kūrė naujuose rūmuose. 1997 
m. jai buvo suteiktas Lietuvos 
ministerio pirmininko gen. Jo
no Černiaus vardas. Dar ir da
bar antroje Lėvens upės pusėje 
yra namas, kur jis dažnai buvo
davo, kur iki mirties gyveno jo 
motina Grasilda Černiauskienė, 
kur buvo jų ūkis. Gaila, kad ta
me name niekas nebegyvena, 
yra apleistas.

Į mokyklos sukakties pami
nėjimą susirinko per 300 buvu
sių mokytojų ir mokinių. Iš Vil
niaus atvyko šios mokyklos auk
lėtinis poetas Vytautas Rudo
kas, Kupiškio rajono meras 
Leonas Apšega, savivaldybės 
kultūros ir švietimo vedėjas Vi
das Vilimas ir kt. Iškilmės pra
sidėjo Palėvenės šventovėje, ku
rioje Kupiškio parapijos klebo
nas kun. Jonas Algirdas Narušis 
aukojo sv. Mišias ir pasakė įsi
mintiną pamokslą. Minėjimas 
toliau vyko Noriūnuose, Ado
monių dvaro salėje. Minėjimą 
pradėjo gen. Černiaus mokyk
los dir. Vilius Grigaliūnas. Buvo 
prisiminta, kad mokyklą kasmet 
aplanko gen. Jono Černiaus sū
nus inž. Vytautas Černius, gyve
nantis Los Angeles, JAV, kad 
yra palaikomi nuoširdūs drau
gystės ir bendradarbiavimo ry
šiai su pedagogais ir mokslei
viais. Svečiams buvo surengtas 
gražus moksleivių koncertas, 
prie mokyklos pastatytas ir pa
šventintas Rūpintojėlis-koplyt- 
stulpis.

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, 
Šakiai

Šakių “Varpo” vidurinės mo
kyklos salė buvo pilnutėlė - į 
kraštotyrinę rajono konferen
ciją “kraštotyra šiandien” susi
rinko daug mokytojų, vyr. klasių 
moksleivių - kraštotyros būrelio 
narių, kultūros darbuotojų, bib
liotekininkų ir šiaip entuziastų. 
Visų jų tikslas - išsaugoti šį po 
kruopelytę surinktą turtą atei
nančioms kartoms.

Šakiečiai gali didžiuotis ir 
Zanavykų krašto muziejumi. 
Šiuo metu muziejaus saugyklose 
ir parodose sukaupta apie 30,000 
radinių. Tai senų dokumentų, 
žurnalų ir knygų, numizmatikos, 
fotonuotraukų, atvirukų, zanavy
kų tautodailininkų darbų rinki
niai. Vertingiausi radiniai - etno
grafiniai, kurių turima apie 900. 
Taip teigia šio muziejaus direk
torius V Dėdynas.

Konferencijoje pagrindinį 
pranešimą “Kraštotyrinės veik
los situacija rajone” skaitė šio 
Zanavykų krašto muziejaus vyr. 
fondų saugotoja B. Sakalauskie
nė, objektyviai įvertinusi mūsų 
rajono kraštotyrą, medžiagos 
rinkimą, trūkumus, veiklos kryp
tis. Buvo pažymėta, kad iš
skirtinė Šakių rajono kraštotyri
niame darbe - kalbos sekcija 
(vad. J. Augustaitis), kasmet 
(nuo 1973 m.) rengianti įspū
dingas kalbos dienas; t.p. veik
lios zanavykų bendrijos, kurių 
veiklą koordinuoja Vilniaus 
kultūros istorikas Albinas Vai
čiūnas. Jo žodžiai ir šioje konfe
rencijoje buvo svarūs.

Nuotr. V. VenslovaičioZanavykų krašto muziejus

Kad saulė tekėtų ir leistųsi tik rytuose...
Dabartinė surizgusi politinė būklė Lietuvoje

IGNAS MEDŽIUKAS
Koks buvo malonus jaus

mas, kai Lietuvos gyventojai, 
stipriai susikabinę rankomis, 
nutiesė gyvą grandinę iki Lat
vijos, o toliau, įsijungus Latvijos 
gyventojams ir estams, iki Tali
no. Visi siekė bendro tikslo - 
laisvės. Atrodė, kad tarp Lietu
vos gyventojų bus ir bendra 
širdžių kalba, vieni kitus mylės 
kaip broliai. Šiuo metu Lietuvo
je turime daug aukštųjų mokyk
lų, daugelį habilituotų daktarų, 
tai atrodo, kad bendrai nuošir
džiai dirbant “vardan Lietuvos”, 
gyvenimas turi slinkti į gerąją 
pusę. Tačiau lankantis Lietuvo
je, sekant ten leidžiamą spaudą 
ir gaunamus laiškus susidaro 
vaizdas, kad gyvenimas yra liūd
nas. Pirmiausia į akį krinta pra
banga, iš kitos pusės - skurdas. 
Kyla klausimas, iš kur vieni 
trumpu laiku prisisėmę turtų, 
kiti paliko skurdžiais. Nelaimė, 
kad dar daugelis yra nesusipa
žinę su Dešimt Dievo įsakymų.

Neseniai gautas laiškas iš 
buvusio aukšto administracijos 
pareigūno ir profesoriaus, da
bar pensininko. Manyčiau jo

Visiems buvo malonu, kad 
konferencijoje dalyvavo ir kal
bėjo broliai Bernardas ir Vin
centas Aleknavičiai, šįkart atve
žę neįkainojamos vertės savo 
kapitalinį indėlį į Lietuvos kraš
totyrinį lobyną - knygą “Novu- 
žės krašto vaikai” (dvitomį), 
kurią norintys galėjo ir įsigyti. 
Tai unikalus Lietuvoje leidinys, 
kurio telkimas prasidėjo maž
daug prieš 15 metų. B. Alekna
vičius - garsus respublikos foto
menininkas, gyvenantis Klaipė
doje. Šio miesto “Vakarų eks
preso” puslapyje “Pajūrio zana
vykas” palaipsniui jis kaupia 
medžiagą iš Zanavykų krašto. 
Jo brolis Vincentas gyvena Pa
nevėžy, bet šis atstumas nekliu
do broliams dirbti bendrą visai 
Lietuvai darbą. “Jų kelias per 
Zanavykų kraštą pažymėtas par
tizaninių kovų atminimo obe
liskais, iš užmaršties iškeltais 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjais, kariuomenės savanorių 
vardais”, - rašo vietiniame laik
raštyje “Valsčius” Šakių kultū
ros skyriaus vedėjos pavaduoto
ja Aurelija Papievienė.

Kelionių metu surinkta me
džiaga į minėtą dvitomį, aišku, 
netilpo - iškilių asmenybių, iš
ėjusių amžinybėn ir tebegyve
nančių, zanavykų krašte yra 
daug. Autoriai mano, kad pri
reiks 6 tokių tomų (III ir IV jau 
paruošti spaudai). Šis veikalas 
neprilygstamai papildys B. Alek
navičiaus foto albumus “Done
laitis ir mes”, t.p. skirtą Vydūnui.

Konferencijoje entuziastiš
kai kalbėjo ir žurnalo “Suvalki
ja” redaktorius Zenius Šileris.

mintimis verta pasidalinti su 
laikraščio skaitytojais. Jis rašo:

“Politikams svarbu tik ma
terialinės gėrybės ir kaip pratęs
ti savo egzistenciją parlamento 
rūmuose, kuriuos kai kas vadi
na ‘durnių namais’. Aš įsitiki
nęs, kad į Lietuvos naftos ūkį 
turėjo ateiti kapitalas iš Vakarų, 
tačiau tai reikėjo padaryti daug 
solidžiau. Kita vertus, yra daug 
žmonių Lietuvoje (Brazauskas, 
opozicija - LDDP, LSDP, net 
centristai), kurie yra labai iš
troškę ‘Rytų saulės’, kurią 1940 
m. atnešė į Lietuvą Sniečkus, 
Paleckis, Cvirkos, Venslovos, S. 
Neries šutvė.

Gaila, kad jų rankose yra 
spauda, televizija ir kita žinia- 
sklaida, kuri terorizuoja žmonių 
sąmonę. Aš tiesiog bijau prog
nozuoti būsimų rinkimų (į savi
valdybes ir seimą) rezultatus. 
Konservatoriai ir krikščionys 
demokratai patys išsikasė sau 
duobę, į kurią per rinkimus pa
tys ir įlips. Jų gretose neatsira
do nei vieno į perspektyvą žvel
giančio politiko. Niekas iš jų ne
galvojo apie ateitį: nei Lands
bergis, nei Vagnorius, nei Fak
sas, nei Saudargas. Pagaliau ir 
visas jų sambūris. Nebuvo stra
tegijos, todėl taktikos veiksmai 
priminė tik cirko areną. Tiesiog 
nesinori tikėti, kad per naujus 
rinkimus nugalės tie, kurių 1991 
m. sausio mėnesį gynusieji Lie
tuvą nenori matyti valdžioje. 
Todėl sakau: Lietuva yra pasa
kų šalis!

Jau dabar pradeda kalbėti, 
kai reikia LDDP, LSDP ir ki
tiems kairiesiems susivienyti ir

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
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Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

Jo redaguojamas šis regioninis 
leidinys yra vienas iš geriausių 
respublikoje. Įdėmiai visi klau
sėsi Rumšiškių etnografinio mu
ziejaus etnografo, mūsų kraš
tiečio V. Baltrušaičio.

Daug dėmesio konferenci
joje buvo skirta ekspedicijų ra
jone apžvalgai, geru žodžiu pa
minėtas bibliotekų darbas (jų 
metraščiai, dalyvavimas respub
likiniame konkurse “Lietuvos 
kaimas XXI amžiaus išvakarė
se”, akcija “Biblioteka - kultūros 
paveldo pažinimo talkininkė”).

Konferencijos metu veikė 
Šakių viešosios bibliotekos dar
buotojų paruošta plati kraštoty
rinių leidinių paroda. Vertas dė
mesio katalogas “Šakiai ir šakie
čiai kraštotyros darbų baruose”.

Tinkamą ir saugią vietą ra
do kun. A. Tatarės palikimas. 
Sintautų parapijos klebono 
prel. A. Maskeliūno rūpesčiu 
įrengtas muziejėlis senojoje Sin
tautų šventovėje. Gelgaudišky
je, mažame namelyje prie šven
tovės, įsteigtas religinis muzie
jus. Jo steigėjas - vargonininkas 
E. Pilypaitis. Šis muziejėlis galė
tų išaugti į regioninį šventovių 
muziejų, - rašė spaudoje A. 
Papievienė.

Buvo kalbama ir apie pras
mingą indėlį, kurį įneša į kraš
totyrinių darbų visumą pavie
niai kraštotyrininkai. Tai foto
grafai G. Jokūbaitis, V. Venclo- 
vaitis, V Vilčinskas ir kt., ver
tingi J. Boso, V Klimaičio, J. 
Bernotos, V Armonavičiaus, V 
Mašanausko, V Lopetos darbai.

Krašto etninės kultūros 
bruožus padeda atskleisti ir 
nuolat rengiamos tautodailinin
kų parodos, daug žinių j mūsų 
istoriją, etninės kultūros skleidi
mą įnešė prof. dr. Angelė Vyš
niauskaitė, buvę kraštiečiai Jo
nas Jurevičius ir Antanas An- 
drijonas. Pasidžiaugta ir tuo, 
kad prof. G. Kudirkaitė-Čepai- 
tienė (Šiauliai) ruošia leidybai 
“Zanavykų žodyną”.

Išnagrinėję trūkumus • ir 
perspektyvas ateičiai, konferen
cijos “Kraštotyra šiandien” daly
viai išsiskirstė išsinešdami kon
ferencijos organizatorių įteiktus 
lapelius, kur išspausdintos “Nu
matomos kraštotyrinės veiklos 
kryptys 2000-siems metams”. Jų 
įgyvendinimas - nauja dovana 
gimtajam kr aštui.

priešakyje pastatyti ‘didelį stra
tegą A. Brazauską’, iškelti ‘ru- 
žavą’ vėliavą ir paprašyti, kad 
saulė tekėtų ir leistųsi tik Ry
tuose. Oi, kaip tuomet jiems 
būtų linksma! Todėl aš kaltinu 
visų pirma tuos politikus, kurie 
1990-1991 m. nesugebėjo Lietu
vą pastatyti ant tvirto pagrindo: 
leido įsikeroti korupcijai, sunai
kino žemės ūkį (prieš 60 metų 
sukilimas Suvalkijoje - tik sal
dainis lyginant su tuo, kas dabar 
vyksta žemės ūkyje). Sunaikinta 
pramonė, praskolinta Lietuva. 
Ko gero vėl atėjimas buvusių 
komunistų į valdžią bus Dievo 
bausmė Lietuvai.

Tačiau 50 metų kai ką už
grūdino - nuolatinis persekio
jimas, pasityčiojimas, trėmimai, 
žeminimas, nuolatinė baimė bū
ti išmestam iš darbo. Mane taip 
pat užgrūdino, todėl aš viso šito 
‘durniavimo’ nebijau. Taip ir 
gyvename nuo pensijos iki pen
sijos.

Mūsų pareiga prikelti iš už
miršties žuvusius už Lietuvą 
1919-1923 ir nukankintus (ar 
kankintus) Sibiro lageriuose ir 
kalėjimuose ir žuvusius partiza
niniame Lietuvos kare. Amžina 
šlovė jiems, nes tie žmonės pa
aukojo viską, kas brangiausia - 
savo sveikatą ir gyvybę.

Turbūt žinote, kad seimo 
narys Juozas Oleka, važiuoda
mas seimo automobiliu suvaži
nėjo du Lietuvos kariuomenės 
dimisijos karininkus, Norilsko 
lagerio kalinius - Stasį Buzą ir 
Teofilį Šimonį. ‘Lietuvos ryte’ 
išspausdintas straipsnis apie šią 
nelaimę. Jo antraštė tiesiog pa
sityčiojimas iš žuvusių. Matote, 
tragedija yra ne ta, kad žuvo du 
Lietuvos kariuomenės dimisijos 
karininkai, bet ta, kad seimo 
narys patyrė ‘šoką’. Anksčiau 
‘Lietuvos rytas’ vadinosi ‘Kom
jaunimo tiesa’. Šis laikraštis 
tokiu ir liko. Man graudu ir 
byra ašaros”...

Tegu skaitytojas pats pasi
daro išvadą, kas šiuo metu vyks
ta mūsų brangioje Lietuvoje.
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Didžiojo Lietuvos kunigaikčio Vytenio Marijampolės motorizuoto 
pėstininkų bataliono vėliava penkmečio iškilmėje

Nuotr. R. Eidukevičiaus

Bataliono vėliavos iškilmė
Spalio 21 d. Marijampolės 

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytenio motorizuoto pėstininkų 
bataliono kariai šventė savo da
linio kovinės vėliavos atkūrimo 
penkmetį. 1993 m. spalio 22 d. 
Krašto apsaugos ministerio įsa
kymu batalionui suteiktas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytenio vardas, o po metų iškil
mingai įteikta ir pašventinta vė
liava su šūkiu ant vėliavos: 
“Amžiais už Vilnių dės galvą 
lietuvis”. Kad būtų atkurtas ir 
išsaugotas vėliavos autentišku
mas, daug prisidėjo tuometinis 
bataliono vadas majoras Rimas 
Zinkevičius, ginklininkas Gin
tautas Bielys, dailininkas Vyte
nis Jakunskas.

Iškilmingos rikiuotės metu 
tylos minute pagerbti žuvę bei 
mirę kariai, padėtos gėlės ant 
devinto pėstininkų pulko karių 
kapų. Atlikta priesaika prieš 
bataliono vėliavą. Bataliono va
dą majorą Daną Mockūną bei 
karius šventės proga pasveikino 
“Geležinio vilko” motorizuoto

motorizuoto pėstininkų bataliono kariai savo vėliavos penkmečio 
iškilmėje Nuotr. R. Eidukevičiaus

NETEKUS MYLIMO SENELIO

A+A
JONO VALIULIO

nuoširdžiai užjaučiame - JULIJĄ, GINTARĄ ir
AUDRIŲ -

Anapilio vaikų choras “Angeliukai”
ir jų tėveliai

A+A
JONUI VALIULIUI 

mirus,
jo žmoną JUZEFĄ, sūnus - VIDĄ ir dr. ALGĮ su 
šeimomis bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Janina Kaunaitė

A+A
JONUI VALIULIUI 

mirus,
liūdesio valandose jo žmoną JUZEFĄ, sūnus, ilgame
čius Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdybos na
rius - VIDMANTĄ ir dr. ALGĮ su šeimomis, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdyba

sios pėstininkų brigados S-III 
skyriaus viršininkas pulkininkas 
leitenantas Algirdas Gaižutis, 
Alytaus kunigaikštienės Birutės 
motorizuotojo pėstininkų bata
liono vadas pulkininkas leite
nantas Sigitas Bartuška, Taura
gės “Geležinio vilko” motori
zuotojo pėstininkų bataliono 
vadas majoras Romanas Sad- 
kus, KASP Marijampolės “Tau
ro” ketvirtosios rinktinės S-I 
skyriaus vadas kapitonas Rai
mundas Matulaitis, vyriausybės 
atstovas Marijampolės apskri
čiai Algirdas Grabauskas, Mari
jampolės miesto meras Vid
mantas Vasiliauskas.

Štabo viršininkas kapitonas 
Vilmantas Tamošaitis perskaitė 
įsakymą dėl laipsnių suteikimo 
bei karių apdovanojimo už ne
priekaištingą tarnybą. Toliau 
šventė tęsėsi grojant Alytaus 
kunigaikštienės Birutės motori
zuotojo pėstininkų bataliono 
pučiamųjų muzikos instrumen
tų orkestrui.

Romas Eidukevičius
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
«;) LIETUVIAI PASAULYJE

PRISTATĖ NAUJĄ MONETĄ
Lapkričio 26 d. Lietuvos ban

ko muziejuje įvyko pristatymas 
naujos 50 Lt. sidabrinės proginės 
monetos, skirtos Lietuvos didžia
jam kunigaikščiui Kęstučiui. Ket
virtoji proginė moneta iš serijos 
“Lietuvos valdovai” pagaminta iš 
925 prabos sidabro, yra 34 mm 
skersmens, sveria 23.3 g. Užrašas 
briaunoje: “Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”. Moneta, 
sukurta Petro Gintalo ir Antano 
Žukausko, išleista 2,500 tiražu, 
parduodama už 80 Lt., praneša 
BNS.

ĮMONEI PASKIRTAS 
PAŽYMĖJIMAS

ELTOS žiniomis, akcinė bend
rovė “Krekenavos agrofirma” 
lapkričio 19 d. gavo tarptautinį 
kokybės valdymo pažymėjimą, 
atitinkantį tarptautinį ISO 9002 
lygį. Tai pirmoji Lietuvos mėsos 
perdirbimo įmonė, gavusi tokį pa
žymėjimą. Metinė jos apyvarta 
sudaro apie 50 mln. litų, jos ga
myba pardavinėjama apie 700 
parduotuvių tinkle.

TARĖSI MUITINIŲ PAREIGŪNAI
Lapkričio 24 d. Lietuvoje lan

kėsi Vokietijos muitinės krimina
linės tarnybos pirmininkas Karl- 
Heinz Matthias ir kovos su nar
kotikais padalinio vadovas Peter 
Zimmerman. Jie susitiko su laiki
nuoju Muitinės departamento di
rektoriumi Rimantu Šatkausu bei 
Kovos su kontrabanda ir vidinės 
kontrolės tarnybos viršininku Ar
vydu Baniu, rašo BNS. Buvo ap
tartos glaudesnio bendradarbiavi
mo galimybės kovoje su narkoti
kų kontrabanda. Svečiai domėjosi 
Lietuvos muitinės administracijos 
pasirengimu ir susijusiais įstaty
mais. Vokiečiai siekia, kad Lietu
va ir kitos Baltijos šalys kuo grei
čiau prisijungtų prie Šiaurės Eu
ropos jūros valstybių muitinių or
ganizacijos MAR-INFO NORD, 
kuriai jau priklauso dauguma Va
karų Europos valstybių. Pasirašy
ta dovanojimo sutartis, pagal ku
rią į Vilnių bus atgabentas kom
piuteris su programine įranga, 
teikiančia MAR-INFO informaci
ją Lietuvos muitininkams.

PRIVATIZAVO DURPIŲ ĮMONES
BNS skelbia, kad lapkričio 16 

d. Valstybės turto fonde pasirašy
tas trijų durpių pramonės įmonių 
valstybei nuosavybės teise pri
klausančio bendro akcijų paketo 
priėmimo ir perdavimo aktas. 
Viešo konkurso būdu įmones

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, Slayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE;
S3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
S3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

UAB “Gedrimų durpės”, AB “Ši
lutės durpės” ir UAB “Laukėsa - 
WTL” įsigijo Vokietijos bendrovė 
“WTL Weiss-Torf Handels- 
GmbH” už 4.5 mln. litų. Pagal 
pirkimo-pardavimo sutartį, įsipa
reigota trejus metus išsaugoti 
esamą darbo vietų skaičių “Šilu
tės” ir “Laukėsa” bendrovėse. 
Per penkerius metus pirkėjas į 
privatizuotas firmas turi investuo
ti 10 mln. litų.

APLANKĖ PRATYBAS
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus apsilankė bendrose Ita
lijos ir Lietuvos karinėse pratybo
se, prasidėjusiose Pabradėje lap
kričio 22 d., praneša ELTA. Šiose 
pratybose, į kurias pirmą kartą at
vyko bataliono dydžio karinis da
linys iš ŠAS (NATO) valstybės, 
bus praktiškai mokomasi kaip 
elgtis taikos palaikymo veikloje. 
Jose dalyvauja Italijos Alpių šau
lių brigados “Julija” batalionas ir 
“Geležinio vilko” motorizuoto
sios pėstininkų brigados kuopa.

SULAIKĖ CUKRŲ
Varėnos pasienio policijos 

rinktinės operatyvinio skyriaus 
pareigūnai lapkričio 22 d. vykdy
dami “Vartai 99” programą sulai
kė 17,850 kg kontrabandinio cuk
raus. Tausiūnų kaimo sodyboje, 
kluone rado 158 maišus po 50 kg 
cukraus. Tą pačią dieną netoli 
Tribonių kaimo Šalčininkų rajone 
pasieniečiai sulaikė 500 kg cuk
raus vežantį automobilį, o sunk
vežimyje prie Kaniūkų kaimo at
rasta dar 5,000 kg. Kaip praneša 
BNS, visas cukrus pristatytas į 
Tribonių užkardą, vyksta tyrimas.

GAVO ŽVAIGŽDES
Kaip rašo ELTA, Viešbučių, 

motelių ir stovyklaviečių klasifi
kavimo komisijos įvertinimu, dar 
keturiems Lietuvos viešbučiams 
buvo suteiktos “žvaigždės”. Vieš
butis “Naujasis Vilnius” gavo ke
turias, Vilniaus viešbutis “Balato
nas” ir Kauno “Minotelis” gavo 
po tris, Visagino “Aukštaitija” - 
dvi. Iš Lietuvoje esančių 180 
viešbučių apgyvendinimo paslau
gų kokybės įvertinimą žvaigždutė
mis yra gavę iš viso tik septyni.

STEIGIA VISUOMENINĘ 
ORGANIZACIJĄ

Lapkričio 25 d. įsteigta ne 
pelno siekianti visuomeninė orga
nizacija “Karaliaus Mindaugo 
klubas”. Jos steigimo iniciatoriai 
yra Lietuvos diplomatai, Nepri
klausomybės akto signatarai, 
skelbia BNS. Klubas jungs Nepri
klausomybės akto signatarus, 
Lietuvos ir užsienio diplomatus, 
žymius visuomenės veikėjus. Jo 
tikslai yra įgyvendinti labdaros- 
paramos programas, kurios bus 
skirtos Lietuvos vaikų sveikatos 
apsaugai, Lietuvos visuomenės 
švietimui bei Lietuvos pasiekimų 
garsinimui pasaulyje. rsj

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Kražių parapijos pastatas - salė tebelaukia kapitalinio remonto ir stogo. Jos priekyje buvo surengtas 
vaidinimas Keturakio “Amerika pirtyje”

Iškili moterų šventė
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos Hamiltono sky
rius 1999 m. lapkričio 6 d. Jauni
mo centre šventė savo veiklos 50- 
tį. Skoningai išpuoštoje salėje bu
vo gausu šventiškai nusiteikusių 
svečių.

Skyriaus pirm. Magdalena 
Vaitonienė pasveikino susirinku
sius, glaustai ir turiningai apibū
dino skyriaus nueitą kelią, kuris 
per pusę amžiaus ne visada buvo 
lengvas. Buvo jame vingių ir nely
gumų, bet nepaisant sunkumų 
buvo dirbta. Esą moterų darbai 
dažnai būna sunkūs, bet nepaste
bimi. Kas galėtų suskaičiuoti kiek 
buvo aplankyta vienišų ir sergan
čių, kiek nuplukdyta per Atlantą 
siuntinių vargstantiems, kiek su
ruošta renginių labdarai ir atlikta 
kitų darbų. Atpildas - padėkos 
laiškai arba viltimi ir džiaugsmu 
spindinčios akys. Pirmininkė pasi
džiaugė, kad sulaukėme brangios 
viešnios - pirmosios valdybos pir
mininkės Pranės Žymantienės, 
kuri nepabijojo ilgos kelionės iš 
Čikagos. Buvo prisimintos ir tylos 
minute pagerbtos mirusios sky
riaus narės.

Baigdama savo pranešimą, 
pirmininkė padėkojo susirinku
siems už dalyvavimą, skyriaus v- 
bai už nuoširdų darbą ruošiant šią 
iškilmę, dvasios vadui klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už dėmesį 
skiriamą skyriaus veiklai. Nuošir
di padėka visiems parapijiečiams 
už pagalbą mūsų sumanymuose, 
ypač labdaringoje veikloje.

Scenon buvo pakviestos visos 
buvusios pirmininkės ir gerbiama 
viešnia - centro v-bos pirmininkė 
Angelika Sungailienė. M. Vaito
nienė sakė, kad prisegamos gėlės 
tegul būna pagarbos ir dėkingu
mo ženklas už indėlį į skyriaus 
veiklą. Likusiai programos daliai 
vadovavo buvusi pirmininkė Ali
na Žilvitienė.

Pirmasis sveikinimo žodį tarė 
prel. J. Staškevičius. Centro v-bos 
pirmininkės A. Sungailienės kal
ba sujaudino ir įkvėpė tolesnei 
veiklai. Pasak jos, daug blogybių 
yra dėl to, kad žemėje per mažai 
meilės. Mūsų organizacijos tikslas 
- puoselėti artimo meilę, pagel
bėti ten, kur sunku, kur vargas.

Hamilton, Ontario
HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ- 

MEŠKERIOTOJŲ Giedraičio klubo 
valdyba rengia “Laimės ratą” para
pijos salėje gruodžio 18 d., 5 v.p.p. 
Klubo nariai ir svečiai prašomi at
vykti ir išbandyti savo laimę. Šis 
klubo renginys bus šiemet paskuti
nis. Po Naujų metų tęsime savo 
veiklą. J.K.

“PAGALBA LIETUVOS VAI
KAMS” organizacijos veiklai auko
jo: $100 - E. J. Bubniai; $50 - L. A. 
Kuzmickai. A. a. Vlado Sasnausko 
atminimui, užjausdami žmoną Janę 
su šeima, vietoj gėlių aukojo: $25 - 
D. M. Jonikai; $20 - Z. Cečkaus- 
kas, O. Vitkevičienė; $15 - I. J. Jo- 
kubynai. A.a. Juozo Rudaičio atmi
nimui aukojo: $50 - žmona Kristi
na Rudaitienė ir sūnus Algis; $20 - 
V. L. Bakšiai; $10 - J. Astas, E. 
Mažulaitienė. A.a. Danutės Žemai
tienės atminimui $20 - V. L. Bak
šiai. Už aukas dėkoja -

PLB komitetas

AUŠROS VARTŲ ŠVENTO
VĖJE lapkričio 14 d. buvo aukotos 
Mišios už amžinybėn iškeliavusius 
skautus-tes, tarp jų ir neseniai mi
rusius Hamiltono skautininkus a.a. 
Zigmą Laugalį ir Juozą Trečioką. 
Mišiose dalyvavo Hamiltono skau- 
tininkių “Šatrijos Raganos” būrelio 
narės, Hamiltono “Nemuno” ir 
“Širvintos” tuntų skautai-tės, a.a. J. 
Trečioko našlė bei šeimos nariai.

Po Mišių trumpame suėjime 
prisiminti mirusieji. A.a. Zigmas 

Palinkėjo Hamiltono skyriaus na
rėms eiti pasirinktu keliu.

Pirmosios v-bos pirmininkė 
labai jautriai pasveikino ir baig
dama prisistatė - “ta pati Pranė”. 
Supratome, kad bėgantys dešimt
mečiai nesunaikino ryžto ir jau
natviškos ugnelės širdyje. KLB 
Hamiltono apyl. vardu sveikino 
pirm. Bernardas Mačys, ateitinin
kų vardu D. Trumpickienė.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos skyriaus vardu sveikino pirm. 
V. Siminkevičienė, Lietuvos kan
kinių parapijos skyriaus vardu A. 
Augaitienė, Delhi skyriaus vardu 
I. Pargauskienė. Montrealio skyr. 
pirmininkė G. Kudžmienė atsiun
tė sveikinimą paštu.

Baigus oficialiąją dalį, po 
trumpos pertraukos buvo meninė 
dalis, kurią atliko grupė iš Toron
to - “Dainos” vieneto vadovau
jama L. Turūtaitės. Programą pa
įvairino buvusių Hamiltono sky
riaus pirmininkių - E. Kairienės 
ir A. Žilvitienės deklamacijos. 
Koncerto atlikėjai buvo sutikti ir 
palydėti gausiais plojimais, apdo
vanoti gėlėmis.

Klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, sukalbėjo vaišių maldą, po 
kurios vaišinomės puikiais D. B. 
Mačių paruoštais patiekalais, po
nių atneštais pyragais ir saldumy
nais.

1999.XI.7 Vilniaus Aušros 
Vartų šventovėje skyriaus intenci
ja Mišias aukojo klebonas kun. J. 
Liauba, OFM, pasakė tai progai 
atitinkantį pamokslą. Hamiltono 
skyriaus narės dalyvavo sukakties 
iškilmėje organizuotai su skyr. vė
liava, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Su savo skyriaus vėlia
va dalyvavo Lietuvos kankinių pa
rapijos skyr. narės - mielos vieš
nios. Mišių metu skaitymus skaitė 
buvusi pirm. E. Kairienė. Esame 
dėkingos parapijos chorui, jo va
dovei D. Deksnytei ir ponioms A. 
Laugalienei ir B. Paraštienei už 
gražiai sugiedotas giesmes.

Esame dėkingos visiems pri- 
sidėjusiems ruošiant šią šventę 
bei joje dalyvauvusiems. Mes ir to
liau dirbsime savo sugebėjimų ir 
galimybių ribose, o artimo meilės 
šilima lai šildo mus visus. D.G.

Laugalys 1951 m. Hamiltone suor
ganizavo skautų vyčių būrelį ir bu
vo pirmasis jo vadovas, vėliau pir
masis Hamiltone 1952 m. įsteigto 
“Nemuno” tunto tuntininkas. Iš 
Anglijos atvykęs a.a. Juozas Trečio
kas įsijungė į skautų vyčių “Gedi
mino” būrelį. Tunto veikla smarkiai 
pagyvėjo, velionis buvo trečiasis 
“Nemuno” tunto tuntininkas. Abu 
skautininkai dirbo “Angel Stone” 
įmonėje. Jiems persikėlus į Pres
ton-Cambridge, Hamiltonas neteko 
dviejų veiklių vadovų. A.a. Zigmas 
mirė prieš keletą metų, o š.m. spa
lio mėn. 31 d. buvo palaidotas ir 
brolis Juozas. Skautininke A. Vili
mienė prisiminė juos savo poezijo
je. Spalio mėn. 31, kapinių lankymo 
dieną kelios “Šatrijos Raganos” bū
relio skautininkės uždegė žvakutes 
ant mirusiųjų skautų ir skautybės 
rėmėjų kapų. Reg.B.

Edmonton, Alta.
KOSTAS ŽOLPIS Vėlinių 

šventės proga, prisimindamas myli
mą žmoną a.a. Birutę, taip pat 
reikšdamas užuojautą a.a Danutės 
Popikaites-Nimowsky šeimai - vy
rui Julian, sūnui Gregory, broliams 
ir tėvams Juozui ir Onai Popikai- 
čiams - atsiuntė $150 auką našlai
čių kaimui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje. Auka našlaičiams yra 
reikšmingas ir kilnus būdas pagerb
ti mūsų mirusiuosius.

KLKM dr-jos centro valdyba

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. Marie, 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.

Delhi-Tillsonburg, Ont
KL KATALIKIŲ MOTERŲ D- 

JOS skyriaus visuotinis susirinki
mas įvyko rugsėjo 6 d., 2 val.p.p. 
parapijos salėje. Susirinkimas pra
dėtas malda, kurią sukalbėjo A. 
Aleliūnienė. Buvo išklausyti sky
riaus pirmininkės A. Ratavičienės 
ir iždininkės pranešimai, aptarti ar
timiausi draugijos uždaviniai. Po to 
pasivaišinta užkandžiais ir kavute.

KLB APYL. VALDYBA savo 
reikalus aptarė rugsėjo 10 d. P. ir 
T. Pargauskų namuose vykusiame 
posėdyje.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO 
AKTORIAI rugpjūčio 13 d., 5 v.p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje atli
ko humoristinę programą “Meilė - 
jausmas sopulingas”, kurios metu 
aidėjo garsus ir linksmas žiūrovų 
juokas. Po programos su svečiais 
dar pabendrauta prie užkandžių ir 
kavutės. Padėkota Hamiltono “Au
kuro” administratorei R. Choro- 
manskytei ir aktorei D. Kudabaitei, 
atvežusioms Šiaulių svečius teatra
lus į mūsų apylinkę.

Į LIETUVĄ IŠVYKSTAN
ČIAM ir rugpjūčio 15 d. paskutines 
pamaldas mūsų šventovėje laikiu
siam kun. V. Kulbokui moterys su
ruošė atsisveikinimo popietę. Para
pijos salėje po užkandžių ir kavutės 
kalbėjusios katalikių moterų ir pa
rapijos komiteto atstovės jam padė
kojo už bendroje maldoje praleistas 
valandas ir šiltą bendravimą, linkė- 
damos sėkmės kelionėse ir tolimes
nėse studijose Romoje. Taip pat 
padėkota ir svečią kunigą pas mus 
vežiojusiam klierikui Vyt. Staške
vičiui.

TAUTOS ŠVENTĘ vėliavomis 
papuoštoje šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje iškilmingai šventėme 
rugsėjo 11 d., 3 vai. p.p. Mišias au
kojo prel. J. Staškevičius. Maldas 
kalbėjo A. Aleliūnienė. Aukas nešė 
B. Lukošienė ir tautiniais drabu
žiais apsirengusios S. Comeau ir 
dvi mažos lietuvaitės J. ir A. Co
meau. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas B. Vytienės. Pamal
dos baigtos Tautos himnu. Parapi
jos salėje KLB apyl. pirmininkė T. 
Pargauskienė trumpai pakalbėjo 
apie Tautos šventės reikšmę ir pa
darė trumpą pranešimą apie artė
jantį krašto tarybos suvažiavimą ir 
būsimą Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus vizitą Kanadoje. Šventė 
baigta dainuojant “Lietuva brangi”. 
Pasivaišinta suneštinėm vaišėm ir 
kavute. T.P.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Čikagos lietuviai rugsėjo 19, 

sekmadienį, paminėjo 66-tąsias Da
riaus ir Girėno skrydžio per Atlan
tą metines prie atnaujinto pamink
lo Marquette parke. Minėjimas 
pradėtas Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos aikštėje 
pakeliant JAV-bių ir Lietuvos vė
liavas. Pamaldose Švč. M.M. Gimi
mo šventovėje dalyvavo Dariaus ir 
Girėno karo veteranų posto nariai, 
ramovėnai, šauliai ir skautų grupės 
su vėliavomis. Mišias atnašavo jau
nas kunigas iš Lietuvos T. Skudu- 
pis, pamokslą šiai progai pasakė 
diakonas V. Paškevičius. Giedojo 
parapijos choras ir solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai. Po pa
maldų organizacijos su vėliavomis 
žygiavo prie atnaujinto Dariaus ir 
Girėno paminklo.

Minėjimą pradėjo spacialaus 
paminklo atnaujinimo fondo pirm. 
A. Kerelis. Solistai M. ir V. Mom
kai sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Pagrindinį žodį tarė Lietuvos 
kultūros viceministerė L Marčiulio
nytė, pažymėdama, kad šis minėji
mas, vykstantis prie ankstyvesnės 
lietuvių kartos pastatyto ir dabar 
atnaujinto paminklo, yra prasmin
gas Lietuvos istorijos ir kultūros 
įvykis. Kalbėjo taip pat Ilinojaus 
valstijoj parlamento pirm. M. J. 
Madigan, prisipažindamas, kad pa
matyti atnaujintą paminklą jam yra 
dviguba šventė - kaip valdžios at
stovui ir kaip buvusiam Marquette 
parko gyventojui. Ta proga sveiki
no renginio dalyvius Lietuvos am
basadorius Vašingtone St. Saka
lauskas ir Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje G. Apuokas. Prie 
paminklo buvo padėta gėlių. Taipgi 
gėlių padėjo ir žodį tarė St. Girėno 
pusbrolis A. Alutis. A. Kerelis per
skaitė Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus, Lietuvos seimo pirmi
ninko V. Landsbergio, Ilinojaus gu
bernatoriaus G. Ryan, Lietuvos 
kariuomenės vado J. Kronkaičio at
siųstus sveikinimus. Paminklo at
naujinimu rūpinosi Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyrius, vadovaujamas 
T. Rudaičio. Šio skyriaus rūpesčiu 
buvo įsteigtas Dariaus ir Girėno 
paminklo atnaujinimo fondas, ku
riam vadovavo A. Kerelis. Tada 
1935 m. paminklo atidaryme daly
vavo 60,000 žmonių, o dabartinėse 
iškilmėse 700 žmonių.

Argentina
Lietuvių susivienijimo patal

pose, Buenos Aires mieste, rugsėjo 
12 d. vyko Europos tautinių šokių 
festivalis, kuriame dalyvavo Graiki
jos, Kroatijos, Škotijos, Švabijos 
(Vokietija) ir lietuvių tautinių šo
kių grupės. Tose pačiose patalpose 
rugsėjo 19 d. buvo tapybos kūrinių 
paroda, surengta dr. J. Simanaus- 
ko. Joje dalyvavo šios menininkės: 
M. Mikočionytė, V. Paršelytė, Ire
na Pikutis, Susana Skrandžius ir 
Mirta Žaliauskas. Susivienijimo lie
tuvių šokių ansamblis “Dobilas” 
rugsėjo 18-19 d.d. dalyvavo tautinių 
šokių festivalyje Parana mieste, 
Entre Rios provincijoje (“Laikas” 
856 nr.).
Australija

Melburno universitete rugsėjo 
24 d. vyko dešimtoji baltiečių stu
dijų konferencija. Joje skaityta ir 
aptarta dešimt pranešimų, iš kurių 
keturi skirti Lietuvai. D. Antanai
tienė konferencijos dalyvius supa
žindino su savo atliktais aborigenų 
ir senovės lietuvių religijos bei kul
tūros palyginimais. F. Sadauskas 
svarstė baltiečių simbolizmo apraiš

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((TAT IZ' A?? LIETUVIŲ KREDITO
A /VLjrvčv 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
PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m.

....3.50%

....3.50%

....4.60%

....5.25%

....5.50%

.....5.60%

....5.85%

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas............................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius... 
180 dienų Indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)...... .......
1 m. ind.................
2 m. ind.................
3 m. ind.................
4 m. ind.................
5 m. ind.................  

.2.50% 
4.60% 
5.25% 
5.50% 
5.60% 
5.85%

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

INTERAC KORTELĖ

kas savo meno darbuose. Taipgi 
konferencijoje apžvelgtas šiuolaiki
nis lietuvių baletas bei lietuvių stu
dijos Australijos universitetuose. 
Melburno universitete ta proga kon
certą surengė “Kaimo dainininkai”, 
parodydami konferencijos dalyviams 
lietuvių liaudies kūrybą.

Lenkija
Lenkijoje vykdoma švietimo 

reforma. Ja nepatenkinti, kaip ra
šoma “Lietuvos aide” 176-nr., len
kų mokytojai. Esą pertvarka suma
nyta grandiozinė, o jai įvykdyti silp
nai pasiruošta. Net 88 nuošimčiai 
viso krašto mokytojų mano, kad 
švietimo sistemoje įsigalinti netvar
ka, net suirutė, nors beveik visi 
teigia, kad reformos tikrai reikėjo. 
Nauja tvarka nepatenkinti ir lietu
viai. Pvz. Punske, kuriame lietuviai 
sudaro 90 nuošimčių gyventojų, da
bar jų vaikai priversti mokytis miš
rioje lietuvių ir lenkų gimnazijoje. 
Dar vis neišspręstas vadovėlių rei
kalas. Lietuviukai turi mokytis iš 
lenkiškų vadovėlių. Punsko valsčiu
je lietuviai praras dvi pradžios mo
kyklas, nes valdžia tautinių mažu
mų reikalams skirs mažiau lėšų. 
Mokyklos tvarkymas pavestas savi
valdybėms, kurioms ypač trūksta lė
šų. Liko dvi šešiametės lietuvių mo
kyklos Vidugiriuose bei Navinin
kuose ir dvi trijų skyrių pradžios 
mokyklos Vaitakiemyje bei Prista- 
vonyse. Seinų valsčiuje veikia dvi 
mišrios šešiametės mokyklos Kras- 
nagrūdoje ir Krasnave. Vienintelis 
naujas pragiedrulys - pirmą kartą 
po II-jo pasaulinio karo Seinų gim
nazijoje atidaryta lietuviška klasė.

Lietuviškos klasės moksleiviai 
rugsėjo 1 d. buvo pakviesti į Seinų 
kultūros centrą. Juos ten pasveiki
no Lietuvos konsulas Seinuose J. 
Kindurys, Lenkijos lietuvių draugi
jos pirm. P. Maksimavičius, kąrtu 
įteikdamas kiekvienam moksleiviui 
po užrašų knygutę ir tušinuką. Len
kijos lietuvių bendruomenės valdy
bos pirm. J. Gasparavičiūtė perda
vė lietuviškai klasei Lenkijos lietu
vių bendruomenei Lietuvos seimo 
vicepirmininko A. Kubiliaus paliktą 
albumą “Lietuva - kultūra, praeitis, 
dabartis”. Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus rugsėjo 2 d. susitiki
me su Lenkijos lietuvių bendruo
menės atstovais prašė lietuviškos 
klasės auklėtiniams perduoti jo 
portretą su įrašu: “Seinų gimnazijos 
moksleiviams - Valdas Adamkus”. 
Dar sakė mielai juos pakviesiąs į 
prezidentūrą kartu nusifotografuo
ti. Rugsėjo 9 d. Seinų gimnazijoje, 
būdama Linkijoje, lankėsi Lietuvos 
seimo delegacija. Kalbėjosi su 
gimnazijos direktore B. Gaber ir 
mokytojais. Seimo nariai mokslei
viams padovanojo lankstinukų ir 
knygų.

Lietuvišką gimnazijos klasę 
lanko šie mokiniai: D. Damulytė, 
A. Jančiulytė, J. Jančiulytė, V. Jan- 
čiulytė, J. Macukonytė, R. Liauke- 
vičiūtė, V. Lukavičiūtė, R. Pakut- 
kaitė, R. Račius, A. Zdanytė, H. 
Andrzejezyk, J. Žukauskaitė, D. 
Žukauskas, R. Vasiliauskas, A. 
Vailionytė, R. Vailionis. Mokyto
jai: lietuvių kalbos, Lietuvos istori
jos mokytojas, klasės auklėtojas - 
V. Bacvinskas, matematikos-fizikos 
mokytojas - J. Malinauskas, chemi
jos - K. Rėkus, biologijos - D. Va- 
lukonytė, geografijos - G. Jan- 
czenska, rusų kalbos - A. Rėkienė, 
meno -* R. Jonušonis, sporto - K. 
Malkinski, rankų darbų - A. Bara
nowski, lenkų kalbos - Augustyno- 
wicz, tikybos - kun. V. Girdžiusas, 
istorijos - M. Nieszczezewska, tau
tinių šokių - R. Jonušonis. J. Andr.

7.35%
7.25%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

___
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Plačiuose veiklos baruose
Žurnalisto EDVARDO ŠULAIČIO sukaktys

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
1999 m. spalio 28 d. suėjo 

50 metų nuo E. Šulaičio atvy
kimo į JAV ir nuo įsijungimo į 
žurnalistinį darbą nuo pat pir
mųjų atvykimo dienų. (Rašyti į 
liet, spaudą jis pradėjo Vokieti
joje 1948; taigi 52 metai žurna
listinio darbo).

E. Šulaitis gimė 1928 m. 
spalio 15 d. Kybartuose, Vilka
viškio apskr. Ten pradėjo lanky
ti gimnaziją, o pasitraukęs 1944 
m. iš Lietuvos, 1947 m. baigė 
Kasselio lietuvių gimnaziją. 
1949 atvyko į JAV. 1953-55 tar
navo JAV kariuomenėje. Bai
gęs karinę tarnybą, studijavo 
ekonomiką, sąskaitybą, prekybi
nę administraciją ir žurnalistiką. 
Gyvendamas Cicero miestelyje, 
prie Čikagos, įsijungė į visuo
meninę, kultūrinę ir sportinę 
veiklą. Rašė labai daug liet, 
spaudai.

E. Šulaitis sportui yra atida
vęs (drįstu sakyti) pusę savo šir
dies. Tad pradėsiu nuo jo. Jau
1949 m. Schwabisch-Gmund bu
vo “Lituanica” sporto klubo 
šachmatų sekcijos vadovas;
1950 - Cicero lietuvių sporto 
klubo “Tauras” pirmininkas; 
1952 - Čikagos liet, futbolo klu
bo “Lituanica” steigėjas; 1956 - 
Čikagos lietuviu futbolo klubo 
pirmininkas; Čikagos sporto 
klubo “Perkūnas” ir “Neris” 
valdybos narys; 1958-60 sureda
gavo ir išleido knygeles “Lietu
viškasis krepšinis 1957”, “Lietu
vių sporto dešimtmetis Šiaurės 
Amerikoje” ir kt. Apie sportą 
rašė jau Vokietijoje, atvykęs į 
JAV irgi daug rašė apie sportą: 
buvo “Draugo” sporto skyriaus 
redaktorius (redagavo ir Lietu
vos Vyčių or-jos skyrių); “Lais
vosios Lietuvos” savaitraštyje 
redagavo sporto ir studentų 
skyrius; “Vienybėje” 25 metus 
buvo irgi sporto skyriaus redak
torius bei teikė žinias iš Čika
gos. Redagavo “Sporto žinias”. 
Apie sportą rašė ir rašo įvai
riuose liet, laikraščiuose bei tei
kia sporto žinias A. Šluto ir 
Margučio II liet, radijo progra
moms.

E. Šulaitis labai našus ir 
kaip žurnalistas. Jo darbštumas 
didžiulis - rašė į daugiau negu 
20 liet, laikraščių ir žurnalų ne 
tik JAV, bet ir Kanadoje, Ar
gentinoje, Anglijoje. Jau ilgokai 
bendradarbiauja Lietuvos spau
doje: “Karyje”, “Klaipėdoje”, 
“Lietuvos sporte”, Šakių “Drau
ge”, “Vorutoje”, “Suvalkijoje”, 
“Lietuvos ryte”, “Sporte”, “Lai
ke”, “Muzikos baruose”. (Yra 
kelių leidinių atstovas JAV).

“Tėviškės žiburiuose” apie 
10 metų rašė savaitinę skiltį 
“Čikagos vaizdai ir vargai”, ku
rią po pertraukos, vėl yra atnau
jinęs. Taip pat bendradarbiauja 
“Darbininke”, “Dirvoje”, “Drau
ge”. Yra gavęs “Draugo” pre

EDVARDAS ŠULAITIS 1998 m. Kopenhagoje

“Das Ostpreussenblatt”, nr. 
35 paskelbė platoką straipsnį su 
nuotrauka, kuriame aprašomos 
iškilmės Kudirkos Naumiestyje. 
Ten buvo pašventintos vokiečių 
karių kapinės, kuriose palaidoti 
329 kariai. Iškilmėse dalyvavo 
vokiečių ir lietuvių katalikų bei 
evangelikų atstovai, kiti garbės 
svečiai. Visi pirmiausia susirin
ko prie Petro ir Povilo švento
vės, kur prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę buvo 
padėtas vainikas. Stovėjo lietu
vių garbės sargyba. Čia buvo 

miją kaip vienas darbščiausių ir 
ištvermingiausių bendradarbių.

Jo straipsniai liet, laikraš
čiuose ir žurnaluose liečia įvai
rias sritis. Jis aprašo kultūrinius 
ir visuomeninius įvykius JAV, 
apibūdina įvairią spaudą ir kny
gas iš Lietuvos, rašo apie mūsų 
žymiuosius sukaktuvininkus, Ci
cero liet, veiklą. Visiems jo raši
niams tinka viename interviu 
pasakyti žodžiai: “Buvau ir te
besu vienas iš tų, kurie rašo tai, 
ką galvoja”.

E. Šulaitis, be jau minėtų 
leidinių, yra rašęs (ar rašo) dar 
“Eglutei”, “Naujienoms”, “Ne
priklausomai Lietuvai”, “Ar
gentinos lietuvių balsui”, “Pa
saulio lietuviui”. Yra buvęs 
“Lietuvių enciklopedijos” ben
dradarbiu.

Nuo 1993 m. priklauso 
Lietuvos žurnalistų s-gai, o taip 
pat ir Tarptautinei žurnalistų 
federacijai. Jis yra ir žurnalistas
- fotografas. Yra išspausdinta 
per 3000 jo nuotraukų iš liet, 
veiklos.

E. Šulaitis yra dalyvavęs 
visuose liet, teatro renginiuose 
Čikagoje ir juos aprašęs. Ypač 
aktyviai reiškėsi “Vaidilutės” 
teatro veikloje per dešimtį jo 
gyvavimo metų. “Vaidilutės” 
teatrui talkino ir jo duktė Lai
ma Day, profesionali aktorė, 
kuri ne tik vaidino, bet ir kai 
kuriuos veikalus režisavo.

E. Šulaitis domisi ir liet, 
muzika. 1981 m. jis įsteigė 
kompoz. VI. Jakubėno draugiją. 
Jo pastangomis draugija grąži
no į Lietuvą mirusio VI. Jaku
bėno kūrybą ir yra ruošiamasi 
išleisti jo monografiją. 1991 m. 
jis įsteigė kompoz. Vlado Jaku
bėno draugijos skyrių Lietuvoje, 
kuriam dabar pirmininkauja mu
zikologas Vaclovas Juodpusis.

Yra poetės Gražinos Tulaus- 
kaitės kūrybos propaguotojas.

Priklauso bent dešimčiai or
ganizacijų, kurių bent pusėje 
yra buvęs ar tebėra pirmininku 
ar valdybos nariu. Yra dalyva
vęs įvairių didžiųjų liet, renginių 
spaudos komisijose.

Rašo ir į anglų kl. išeinan
čius laikraščius. Kai būna Lietu
voje ypatingų švenčių metu, jas 
aprašo liet, spaudoje, pav. Spor
to šventes, Pasaulio lietuvių dai
nų šventes ir kt.

Žurn. Edvardui Šulaičiui 
reikia palinkėti ir toliau taip ne
pailstamai ir ištvermingai dar
buotis liet, spaudoje, radijo lai
dose, lietuvių visuomeniniame, 
kultūriniame ir sportiniame gy
venime! Nors jis ir sakosi, kad 
anksčiau išdirbdavęs po 17 vai. 
per parą, o dabar apie tai tik 
pagalvoti galima, bet jis taip tik 
sako, nes visur dalyvauja žvalus, 
jaunatviškai nusiteikęs, viską ap
rašo ir fotografuoja ir tam pa
skiria daug valandų. Tad ir toliau
- sėkmės, “Ilgiausių metų”!

prisimintas ir Vincas Kudirka. 
Po to prasidėjo iškilmės vokie
čių karių kapinėse, kur prie At
minimo kryžiaus stovėjo lietu
vių karių garbės sargyba. Muzi
kinę dalį atliko lietuvių karių 
orkestras iš Klaipėdos. Susirin
kusiems kalbėjo Lietuvos kultū
ros ministeris Arūnas Bėkšta, 
Šakių meras, Vokietijos amba
sados Lietuvoje atstovas C. Ru- 
epke, Kudirkos Naumiesčio me
ras A. Damijonaitis. Skambėjo 
Lietuvos ir Vokietijos himnai. 
(Parinko ir atsiuntė Le. Kro.)

Meno žmonės, susitikę su Lietuvos prezidentu VALDU ADAMKUMI ir p. ALMA ADAMKIENE, 
besilankančiais Kanadoje 1999.X.24. Kairėje - tautinių šokių vadovė RITA KARASIEJIENĖ, dešinėje - 
muzikė NIJOLĖ BENOTIENĖ, muzikė DALIA VISKONTIENĖ Nuotr. R. Puterio

Ar pelnyta tokia ištarmė?
VYTAUTAS PRANCIŠKUS BŪDĄ 

Vilnius

Skaičiau Valerijos Vaitkevi
čiūtės 1999 m. pradžioje išėju
sios “Lietuvių kalbos enciklope
dijos” (autorių kolektyvas. - V.: 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. -1999) recenziją, 
paskelbtą “TŽ” (1999.VIII.31, 
35 nr.). Net nustebau dėl tokios 
beatodairiškos smerkiamosios iš
tarmės, paremtos ne bent kiek 
objektyvesne faktų analize, vien 
žiupsniu tariamų klaidų ir trū
kumų. Stebina ir arogantiškas 
pamokymas Lietuvos respubli
kos seimui (jo lėšomis išleistas 
šis veikalas), raginantis “(...) rim
tai apsvarstyti, ar deramai jos (en
ciklopedijai išleisti skirtos lėšos. - 
V.P.B.) panaudotos”.

Autorė kategoriška. Ji aiš
kiai nori apjuodinti darbą vieno 
šio veikalo autorių, pasirašantį 
inicialais A.S. Savo tikslui pa
siekti recenzente nesibodi kal
bos dalykus supainioti su men
kaverčiu politikavimu. Štai vie
nas kitas pavyzdys.

Niekuo neparemta jos už
uomina, kad atitinkamame En
ciklopedijos straipsnyje A.S. ne
gvildena mums visiems anos 
kartos lituanistams brangaus 
draugo, iškilaus mokslininko, 
kalbininko lituanisto Jono Kaz
lausko žūties aplinkybių ir pirš
tu neparodo, jog tai auka. Tai, 
autorės akimis, ir esąs vienas iš 
Enciklopedijos “sovietiškumo 
dvasios” įrodymas. Tačiau A.S., 
mano galva, čia niekuo dėtas. 
Enciklopedija yra ne spėlioji
mų, kad ir labai, kaip šiuo atve
ju, patikimų mat tai patikrintų, 
įrodytų, dokumentuotų faktų 
rinkinys ir jų aprašas. Tačiau 
Jono Kazlausko žūties priežas
tys, visaip dangstytos ir slėptos 
bolševikmečiu, nebuvo ištirtos, 
teisininkų pagal įstatymų para
grafus įvertintos, deja, ir atgi
musios Lietuvos teisingumo.

Nors tokių bandymų ir 
būta (bet daugiau visuomenės 
pastangų lygmeniu), tačiau taip 
ir liko neaišku: ar mūsų, nepri
klausomybę atgavusios Lietu
vos, teisingumas buvo bejėgis 
ištirti šį kraupų nusikaltimą (juk 
bolševikų KGB, prieš palikda
mas savo rūmus Gedimino 
prospekte, gerokai padirbėjo 
slėpdamas savo pėdsakus)? O 
gal, antra vertus, iš savo pirm
takų paveldėti kriminalistikos

Atsiųsta paminėti
ŠEIMOS MALDOS. Parūpino 

Lietuvos vyskupų konferencijos 
2000 metų jubiliejaus komitetas. Iš
leido “Katalikų pasaulis”. (Domi
ninkonų 6, Vilnius 2001), 1999 m., 
48 psl. Siame kišeninio formato lei
dinėlyje sutelktos pagrindinės mal
dos. Tiražas - 300,000 egz.

LITUANUS, vol. 46-3 (1999), 
trimėnesinis žurnalas anglų kalba 
menui ir mokslui, 80 psl. ir viršeliai. 
Red. Violeta Kelertienė. Administ
racija: A. Tamulis, 4545 West, 63— 
St., Chicago, IL 60629-5489 USA. 
Metinė prenumerata $10 (JAV).

Viktoras Baškys, TIK VIENA 
BIRŽELIO NAKTIS... Trys pjesės 
apie Lietuvos gyventojų tremtį ir 
tautžudystę, viena - apie nepriklau
somos Lietuvos mokyklą. Dailinin
kas ir techninis redaktorius - Dei
vis Vilkanauskas. Leidykla “Dis- 
cens”. Spausdino UAB “Šiaulių 
knygrišykla” (Tilžės 250, LT-5400 
Šiauliai). Tiražas - 300 egz. Šiau
liai, 1999 m., 192 psl.

PASAULIO LIETUVIS, 1999 
m. spalis. Mėnraštis (puošnus spal
votas viršelis) Bendruomenės min

specialistai dėl tam tikrų prie
žasčių (gal ir jie patys buvo išsi
maudę šio nusikaltimo purve?) 
net stengėsi, kad tiesa neiš
plauktų į paviršių ir nebūtų pa
skelbta viešai. Bene todėl ir nė
ra ligi šiol visuomenei autorite
tingai paaiškinta, kas ištirta ir 
kodėl byla, atvirai sakykime, li
ko numarinta. Tad kaip galima 
kaltinti Lietuvių kalbos enciklo
pedijos autorių (ar autorius?) 
už tai, kad jie nesiėmė atlikti to 
darbo, kurį privalėjo padaryti, 
bet nepadarė demokratinės vals
tybės saugumo ir teisingumo 
struktūros?!

Juo labiau, skaitydamas 
V.V. straipsnį, klysti į girią, juo 
daugiau medžių. Autorė atvirai 
kaltina A.S. jos įskundimu (tik 
autorė dėl viso pikto nepasako 
kam įskųsta). Tai baisus kaltini
mas, ir jis turėtų būti paremtas 
ne vien pačios V.V. spėliojimais 
arba įsivaizduojamomis nuojau
tomis. Antraip tai yra įstatymais 
baudžiamas sąmoningai nusi
kalstamas šmeižtas. O aš savo 
ruožtu, gerai* pažindamas abu 
savo bendrakursius marijampo
liečius nuo studijų laikų (VU 
1948.IX.01), drįstu teigti, kad 
A.S. yra doras ir sąžiningas 
žmogus, tikras draugas, kuris 
nieku gyvu nebus šnipas ar išda
vikas. Ir juoba savo ambicijoms, 
neaiškiems siekimams neaukos 
tiesos ir doros. O anais, tais 
kraupiais laikais, tiesą sakant, 
patys žinojome, kas iš mūsų 
kurso lituanistų yra šnipas ar 
skundikas.

Vienas kitas V.V priekaiš
tas straipsnio autoriui ir jos da
romos iš to plačiausios išvados 
verčia, švelniai tariant, kreivai 
šyptelėti. Tokie, pavyzdžiui, yra 
jos samprotavimai, ką mintyje 
galėjęs turėti A.S. sakydamas 
Jurgį Gerulį, žymų lituanistikos 
specialistą, buvus vokiečių kari
ninką. Šio mums visiems gerai 
žinomo “fakto” sugretinimu su 
bolševikmečiu kariuomenėje tar
navusių mūsų kalbininkų bio
grafijomis ir tariamomis (ar tik
romis) privilegijomis, lengvato
mis stojantiems į aukštąsias mo
kyklas p. Valerija ir vėl jaučiasi 
užuodžianti Enciklopedijos “so
vietinį kvapą”. Mūsų, taip pat ir 
V.V. mokytojo prof. Juozo Bal
čikonio lūpomis tariant, - tai 
“juokų darbas”. Todėl, “pritar
damas” V.V. susirūpinimui “is

čiai ir gyvenimui. Leidėjai - PLB 
valdyba. Redaguoja redakcinė ko
legija. Administratorė - Laima Za- 
vistauskienė (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439-7417, USA) Me
tinė prenumerata: JAV 25 dol. ki
tur - 30 JAV dol. Oro paštu - 50 
JAV dol.

Vincas Korsakas, NIEKAS NE
MIRŠTA. Eilėraščiai ir poema I 
dalis 1945-1962. Dailininkė - Biru
tė Matijošaitytė. Spaustuvė - “Ke
turios spalvos” (Žemaičių 31, Kau
nas). Tiražas - 300. Kaunas, 1998 
m., 174 psl. Tai patriotiniai Sibiro 
tremtinio eilėraščiai.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA, 1999 m. 2 (6) nr. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, LT 
- 2001, Vilnius). Vyriausioji redak
torė - Dalia Kuodytė. Numerio 
kaina - 5 Lt.

BRONIAUS KRIVICKO RAŠ
TAI. Parengė Virginijus Gasiliūnas. 
Dailininkas - Romas Dubonis. Iš
leido Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras. (Di
džioji g. 17/1, LT-2001, Vilnius). Vil
nius, 1999 m., 576 psl. Kaina -15 Lt. 

torijos faktų nutylėjimu”, many
čiau esant “būtina” skirti “pri
žiūrėtojus”, gal pačios V.V. va
dovaujamus, kad jie nepraleistų 
tokių “apmaudžių” ideologinių 
klaidų” (kaip skaniai kvepia so- 
vietzmu!) į mūsų kalbininkų 
raštus. Juk galima jų rasti net 
ne vieno žymaus mūsų kalbinin
ko, taip pat nei komjaunuoliu, 
nei partijos nariu nebuvusio 
profesoriaus naujausiuose dar
buose (žr. Zinkevičiaus Z„ Prie 
lituanistikos židinio. - V.: 
Mokslo ir encikolopedijų leidy
bos in-tas, 1999. - p. 52: “...su 
vokiečių karininko uniforma 
buvo Jurgis Gerulis”).

Nesileisdamas plačiau j ki
tus Enciklopedijos autoriui 
V.V. pareikštus kaltinimus, 
drįsčiau paaiškinti, iš kur kyla 
tas nepakantus ir nekorektiškas 
jos atsiliepimas į gimnazijos ir 
studijų laikų bendramokslio 
straipsnį. Dirbdamas anais lai
kais “Mūsų kalbos” redaktorių 
kolegijoje ir diskutuodamas su 
V.V. dėl jos pačios pateiktos 
Dabartinio lietuvių kalbos žo
dyno (II leidimo) recenzijos 
skelbimo šiame žurnale esu pa
tyręs, kad kaltas jos valdingas 
būdas. Kol mudviejų abiejų 
nuomonės sutapo, viskas eidavo 
kaip per sviestą. Bet, neduok 
Dieve, dėl ko nors jai nepritarti
- iškart tapsi jai mirtinu priešu, 
kuris net viešumoje (gatvėje, 
troleibuse) be jokios dingsties 
gali būti jos išplūstas. Štai toks 
būdas p. Valerijai padiktavo ir 
šį atsiliepimą į A.S. straipsnį 
Lietuvių kalbos enciklopedijoje
- dėl susikomplikavusių priva
čių santykių menkinamas ir 
kompromituojamas didelio ir 
autoritetingo mokslininkų ko- 
lektyvos veikalas - ilgo ir 
kruopštaus darbo vaisius.

Tačiau galų gale noriu pa
brėžti, kad šiais savo pastebė
jimais neketinu nė per nago 
juodymą (o tikiu, ir niekas iš 
kalbininkų lituanistų taip pat 
nėra užsimojęs) sumenkinti 
V.V. mokslo darbų vertės. Jos 
įnašas į lietuvių kalbos mokslą 
yra svarus ir išliks toks li
tuanistikos istorijoje.

Mes, buvę V.V. bendrakur
siai, neužmirštame taip pat, kad 
universitete pačiame bolševiki
nio ateizmo siautėjimo įkarštyje 
ji buvo persekiojama už atvirą 
religingumą ir atkaklų savo pa
žiūrų gynimą. Už tai ją gerbėme 
ir gerbiame. Drįstu teigti, jog li
tuanistų grupės pozicija šioje 
byloje nemaža dalimi lėmė, kad 
V.V. tais kraupiais laikais liko 
neišmesta iš universiteto.

Kanadoje ilgai gyvenusių tautiečių-redaktoriaus a.a. JONO KARDELIO ir operos solistės ELZBIETOS 
KARDELIENĖS laidotuvės Antakalnio kapinėse Vilniuje 1999 m. spalio 14 d. Laidotuvėse dalyvavo daug 
meno žmonių: Vilniaus operos ir baleto teatro direktorius J. Andrejevas, Kauno muzikos akademijos dir. G. 
Žilys, “Lietuvos žinių” koresp. R . Razmislevičiūtė, Muzikos akademijos doc. J. Bruveris, testamento 
vykdytoja V. Norvaišienė, kun. V. Virvičius ir kt. Nuotr. L. Garbaliausko
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□ h IIIIKDHI /I IhlOll
Tarptautinė šeštoji informa

cinių technologijų, telekomunika
cijų ir raštinės įrangų paroda bu
vo atidaryta Vilniuje š.m. spalio 
26 d. Parodą atidaręs Lietuvos 
seimo pirmininkas V. Landsber
gis savo žodyje pabrėžė, kad Lie
tuva, žengdama į naują tūkstant
metį, didelį dėmesį skiria moder
nioms informacijos priemonėms. 
ELTA (1999.X.26) taip pat prane
šė, kad tą dieną parodų centre 
“Litexpo” parodoje “InfoBalt” 
dalyvavo 190 firmų iš Latvijos, 
Estijos, Švedijos, Norvegijos, 
Suomijos, Rusijos, Lenkijos ir 
Čekijos.

Fotografijų paroda “Šiandie
ninė lietuvių fotografija” veikė 
š.m. rugsėjo mėnesį J. Sudeko fo
tografijos namuose, Čekijos Pra
hoje. Buvo rodomi fotomeninin
kų klasikų A. Sutkaus, A. Maci
jausko, R. Požerskio, A. Kun- 
čiaus darbai. Parodą lankė daug 
užsienio svečių. Renginį savo at
silankymu pagerbė ir Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus, kaip 
spaudoje rašoma, prisipažinęs, 
kad fotografija esanti jo aistra. 
Parodos proga čekams buvo per
duotos, Lietuvos fotomenininkų 
s-gos fonde išsaugotos žymaus če
kų fotografo Jano Šmoko archy
vinės nuotraukos.

“Žemaičių knyga” - taip bu
vo pavadinta mokslinė konferen
cija, skirta Plungės viešosios bib
liotekos 60-mečiui paminėti. Pasi
džiaugta bibliotekos veikla ir ap
imtimi. Bibliotekoje jau yra su
kaupta daugiau kaip 70,000 kny
gų ir 100 periodinių leidinių. Ap
skaičiuota, kad šiuo literatūriniu 
turtu naudojasi apie 3,000 žmo
nių, o biblioteką kasmet aplanko 
20,000. Žmonės į biblioteką atei
na ne tik knygų pasikeisti ar laik
raščius pavartyti, bet dalyvauja 
čia rengiamose parodose, susitiki
muose su rašytojais, domisi ren
giamomis konferencijomis.

Vilniaus dailės akademijos 
Keramikos katedroje jau treti 
metai surengiami seminarai, sim
poziumai, parodos. Šiemet pirmą 
kartą buvo surengtas tarptautinis 
keramikos dėstytojų ir studentų 
seminaras, vykęs rugpjūčio 23 - 
rugsėjo 14 d.d. Dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir JAV keramikai. 
Kviesti svečiai iš Skandinavijos 
kraštų neatvyko. Simpoziumą - 
parodą suorganizavo Keramikos 
katedros dėstytojas R. Jakimavi
čius, pasidžiaugęs, kad įgyvendin
tas šio renginio tikslas - suręsta 
dar viena didelė lauko krosnis 
akmens masei degti. Simpoziumo 
dalyviai pabendravo, pasikeitė ži
niomis, užmezgė naujus ryšius. 
Apie jų kūrybinius darbus, tech
nikas bei idėjas plačiai rašo R. Ši- 
palytė laikraštyje “Literatūra ir 
menas” 1999 m. rugsėjo 25 d. 
laidoje.

Vainikai ant buvusių kanadiečių a.a. Kardelių kapo Antakalnio 
kapinėse Vilniuje Nuotr. L. Garbaliausko

Poetė Eglė Juodvalkė skaitė 
savo eilėraščius Vilniuje, Rašyto
jų klube š.m. spalio 11d. poezijos 
ir muzikos surengtoje valandoje 
“Varinė šilko kasa”. Valstybinis 
instrumentalistų kvartetas atliko 
M. K. Čiurlionio, W. A. Mozarto 
ir L. van Beethoveno kūrinius. B. 
Januševičius, rašydamas apie šį 
renginį (“Literatūra ir menas”, 
1999.X.16), pasigedo ryšio tarp 
nuotaikingų muzikos garsų ir inty
mios E. Juodvalkės poezijos.

Lietuvos valstybinės filhar
monijos koncertinis sezonas pra
dėtas įspūdingu simfoninio or
kestro ir Kauno valstybinio choro 

■ koncertu diriguojant J. Domarkui 
ir P. Bingeliui. Buvo atlikta A. 
Skriabino poema “Prometėjas” ir 
L. van Beethoveno 9-toji simfoni
ja. Kaip A. Naujokaitis ‘Drauge’” 
(1999.X.30) rašo, filharmonijos 
gen. direktorius Gintautas Kėvi
šas žurnalistams papasakojo apie 
sezone numatytus koncertus bei 
kitus renginius. Ruošiamasi kon
certui, kuriame dalyvaus žymusis 
Prancūzijos violončelistas Mat- 
tieu Rogue, gruodžio mėnesį 
įvyks G. Kuprevičiaus simfoninės 
muzikos koncertas, naujai progra
mai yra pasiruošęs filharmonijos 
kamerinis ansamblis “Musica Hu
mana”, vadovaujamas S. Sondec
kio. Bus koncertai ir šeimai, pro
gramoje “Muzikinis miškas” vai
kai bus supažindinti su visais mu
zikos instrumentais. Kai kuriais 
koncertais bus paminimi žymūs 
kompozitoriai. Taipgi ruošiamasi 
ir Naujų metų sutikimui, kuris 
įvyks didžiojoje filharmonijos sa
lėje. Stiprinama ir filharmonijos 
klubo veikla.

Knygų pasaulyje reikšmingas 
leidinys - katalogas “Newberry 
Lituanica” neseniai pasirodė Či
kagoje. Jo sutiktuvės įvyko š.m. 
spalio 23 d. Newberry biblioteko
je, kuri jau beveik šimtmetį saugo 
gausias lietuviškas knygas, spaus
dintas iki 1904 metų. Naująjį lei
dinį sudarė iš Lietuvos atvykęs ir 
Illinois un-te Lituanistikos kated
roje dėstantis dr. Giedrius Suba
čius ir jo žmona Giedrė, administ
racinius dalykus tvarkant bibliote
kos programų centro direktorei 
Mary Janzen. Leidimu rūpinosi 
pirmosios lietuviškos knygos pa
minėjimui sudarytas JAV LB ko
mitetas, finansavo Lietuvių fon
das, spausdino “Draugas”, iš lie
tuvių į anglų kalbą išvertė Jurgis 
Arvydas Anysas ir Laima Petraus
kaitė Vander-Stoep. Daug pagel
bėjo bibliotekos mokslo darbuo
tojas dr. Paul Gehl. Kataloge ap
rašytos 92 knygos. “Drauge” 
(1999.X.30) paskelbtas, nuotrau
komis iliustruotas Loretos Venc- 
lauskienės straipsnis apibūdina 
šio leidinio reikšmę, nes tai “dik
tuoja pats gyvenimas, būtinybė 
pavyti prarastą laiką”. Snk.
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pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

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

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

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

3.25% 
3.80% 
4.35% 
5.00% 
5.25% 
5.35% 
5.60% 
4.35% 
4.60% 
5.25% 
5.50% 
5.60% 
5.85%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

7.10%
7.60%
7.80%
7.90%
8.00%

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

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčius 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 “I NTERAC-PLUS” kOftBlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

AIR CONDITIONING & HEATING 
Taisau ir įvedu

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I 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

i iiiiiiiii Hiiiiiiiiii
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Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu. 
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Toronto lietuvių medžiotojų ir žūklautojų klubo “Tauras” pirmininkas JO
NAS ŠIMKUS (dešinėje) įteikia padėkos lentelę Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvo “Parama” pirmininkui AUDRIUI ŠILEIKAI. “Parama” klu
bui paskyrė $5,000, kurie buvo panaudoti elektros linijos statybai klubo 
stovyklavietėje prie Parry Sound, Ont. miestelio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ronto universiteto aspirantūros 
skyriaus dekaną ir Holokausto 
tyrinėtoją Vatikanas pakvietė į 
specialią šešių mokslininkų ko
misiją tyrinėti Romos katalikų 
bendrijos elgesį per II Pasaulinį 
karą. Trys katalikų ir trys žydų 
istorikai turės išstudijuoti 11 to
mų Vatikano archyvinės me
džiagos iš to laikotarpio. Prof. 
M. Marius, vienintelis kanadie
tis toje komisijoje, yra parašęs 
porą knygų apie Holokaustą: 
1970 metais “Vichy France and 
the Jews” bei 1987 metais “The 
Holocaust in History”. “Mano 
kaip istoriko pareiga yra ne ieš
koti medžiagos pykčiui išlieti, 
bet konstruktyviai ištirti, kur 
pasiklysta. Niekas užtenkamai 
nepadėjo žydams tuo metu. La
bai mažai atsakingų žmonių po 
šio laikotarpio išliko pagirtini”, 
sakė prof. M. Marrus priimda
mas šį paskyrimą ir užbaigė: 
“Aš manau, kad galėsiu atlikti 
šiek tiek gero.”

Min. pirmininkas J. Chre
tien, aplankęs nukentėjusius 
per Turkijos žemės drebėjimus 
miestus, dalyvavo Istambule vy
kusioje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
konferencijoje. Joje 54 valstybių 
vadovai (tarp jų ir Lietuvos pre
zidentas) dvi dienas svarstė su
verenumo ir saugumo principus 
bei ginkluotės sumažinimo gali
mybes. Buvo pasirašyta “Euro
pos saugumo chartija”, panaši į 
1975 metų Helsinkio sutartį, 
pabrėžianti, kad žmogaus teises 
pažeidžią konfliktai valstybės 
viduje yra visos tarptautinės 
bendrijos rūpestis (Rusija pasi
rašė šią sutartį, nors B. Jelcinas 
liepė niekam nesikišti į jo “vi
daus” ginčą su čečėnais). Taip 
pat pasirašyta nauja sutartis, ri
bojanti nebranduolinių ginklų 
kiekį, laikytiną Europoje: gink
luotės dydžiai ja buvo apriboti 
kiekvienai valstybei atskirai, o 
ne valstybių grupėms (kaip 
anksčiau NATO ar Varšuyos 
blokams).

Ontario liberalai, susirinkę 
Otavoje konferencijai paskutinį 
lapkričio savaitgalį, apsvarstę 
savo politinius planus ateičiai, 
pasilaikė tą patį partijos vadovą 
Dalton McGuinty, kuris du kar
tus iš eilės neįstengė provincijos 
rinkimuose įveikti konservato
rių. Už jį balsavo 81% konfe
rencijos dalyvių.

Federacinių liberalų Kve
beko skyrius tuo pačiu metu tu
rėjo savo suvažiavimą kitoje pu
sėje Otavos upės, Hull mieste. 
Min. pirmininkas J. Chretien, 
paskutiniu laiku kritikuotas už 
atgaivinimą jau seniau nutilusių 
Kvebeko atsiskyrimo diskusijų 
savo kalbose apie “atsiskyrimo 
klausimo sekančiame Kvebeko 
referendume aiškumą”, kalbėjo 
ta pačia tema 1000-čiui delega
tų ir šiame suvažiavime. Savo 
kalboje jis kreipėsi į Kvebeko 
premjerą L. Bouchard prašyda
mas padovanoti visiems kana

diečiams “gražiausią tūkstant
mečio dovaną”: sustabdyti ketu
riems metams Kvebeko atsisky
rimo planus bei referendumus. 
Jei jis kartais nesutiktų, J. Chre
tien pažadėjo griežtai laikytis 
Vyriausio tribunolo sprendimo, 
kuris nustatė, kad turi būti aiš
kus klausimas (referendume), 
aiški dauguma (balsavime) ir po 
to derybos su likusia Kanados 
dalimi.

Torontas ir apylinkės paju
to Richterio 3.9 stiprumo žemės 
drebėjimą. Lapkričio 26, apie 5. 
30 vai. vak. daugelis gyventojų, 
ypač rytinėje Toronto pusėje, iš
girdo lyg traukinio ratų triukšmą 
ir pajuto namų sujudėjimą. 
Drebėjimo centras, kaip vėliau 
nustatė seismologai, buvo On
tario ežere, apie 12 km į pietus 
nuo Ošavos miestelio. Nors jis 
ir neilgai truko, bet sukėlė ne
mažą galvosūkį geologams: mat 
toje vietoje iki šiol nebuvo pa
stebėta jokio žemės plutos lū
žio, kurie paprastai sukelia že
mės drebėjimus.

Ovide Mercredi, buvęs Vy
riausias Pirmųjų tautų sąjungos 
vadas (“First Nations Assemb
ly”), arba visų Kanados indėnų 
genčių, buvo paskirtas vizituo
jančiu profesorium Hamiltono 
McMaster universitete. Ten jis 
dėstys įvairias indėnų menų ša
kas sausio-kovę mėnesiais.

Kanados futbolo lygos pas
kutines posezonines rungtynes 
dėl “Grey” taurės laimėjo Ha
miltono “Tigercats”, žaidę prieš 
Kalgario “Stampeders” 32:21. 
Rungtynės vyko Vankuverio 
stadione. Praeitų metų “Grey” 
taurę Vinipego stadione laimė
jo Kalgario futbolininkai, vos ne 
vos nugalėję tuos pačius hamil- 
toniečius 26:24 rezultatu.

Bonnie Burnard, 54 metų 
amžiaus rašytoja, laimėjo šių 
metų “The Giller Prize” premi
ją už savo novelę “A Good 
House”. Premija ($25,000) ski
riama kasmet už geriausią no
velę arba trumpų apysakų rinki
nį, parašytą anglų kalba. B. 
Burnard mokytojauja Londone 
(Ont.) ir jau anksčiau, 1994 me
tais, buvo pristatyta šiai premi
jai už apysakų rinkinį “Casino 
& Other Stories.”

Wayne Gretzky buvo išrink
tas šio šimtmečio geriausiu Ka
nados atletu. Antroje vietoje li
ko Gordie Howe, po jo sekė 
Bobby Orr ir (penktoje vietoje) 
Maurice Richard. Visi jie ledo 
ritulio žaidėjai. Ar dar liko abe
jojančių, kad ledo ritulio žaidi
mas yra Kanados mėgstamiau
sias sportas? G.K.

Sportas
“Aušros” žinios
- Praeitą sekmadienį, gruodžio 

5 “Aušros” mergaitės laimėjo prieš 
Toronto “Lords” trečią komandą 
48:38 rezultatu.

- Gruodžio 7 d. įvyko tradicinė 
eglutė sportininkams, treneriams 
bei tėveliams. Dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie ruošos.

- Tėvų komiteto susirinkimas 
bus sausio m. viduryje.

- ŠALFASS žaidynės įvyks 
Hamiltone 2000 m. birželio 3 d.

- Kalėdų atostogų metu treni
ruočių nebus iki 2000 m. sausio 11d.

Linkime visiems “Aušros” 
sporto klubo sportininkams, trene
riams, tėvų komitetui, ir rėmėjams 
palaimintų šv. Kalėdų ir Jubiliejinių 
Naujų metų!

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Europos čem

pionato B grupės varžybose Lietu
vos moterų rinktinė (12-01) Pane
vėžyje nugalėjo Rumunijos krepši
ninkes 80:64. Tautų taurės varžybo
se Trieste (Italija) Lietuvos krepši
ninkai (12-01) skaudžiai pralaimėjo 
Italijos rinktinei 64:80. Praėjusią 
savaitę vykusiose LKL pirmenybėse 
Šiaulių “Šiauliai” - Vilniaus “Saka
lai” 93:74, Klaipėdos “Neptūnas” - 
Marijampolės “Kraitenė” 73:84 , 
Panevėžio “Sema” - Vilniaus “Sa
kalai” 87:77, Kauno “Atletas” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas” 64:98, 
Klaipėdos “Neptūnas” - Alytaus 
“Alita” 92:86.

KIKBOKSAS: Stanislovas Šes- 
takas, 1994 ir 1996 metų Europos 
čempionas, Italijoje svorio grupėje 
iki 75 kg išsikovojo bronzos medalį.

SVORIAI: Alytuje vykusiame 
Lietuvos štangos spaudimo gulint 
čempionate du šalies rekordus pa
gerino mažeikietis Rolandas Po
cius, išspaudęs 255 kg.

“Lietuvos rytas’ rašo: R. Šuls
kytė ir I. Radzevičiūtė gina Vokie
tijos, A. Fridrikienė ir R. Sypkuvie
nė - Austrijos rankinio rinktinių 
garbę. Šios keturios lietuvės, arba 
dabar galima sakyti lietuvių kilmės 
žaidėjos, dar šiame dešimtmetyje 
vilkėjo Lietuvos rinktinės aprangą 
ir įvarčius mėtė į lietuvių varžovių 
vartus. Dabar galima tik pasvajoti, 
kaip atrodytų Lietuvos rinktinė, jei 
joje žaistų šios tikrai neeilinės ran
kininkės. V.P.

Ateitininkų žinios
Kviečiame visus moksleivius 

praleisti paskutinius šio tūkstant
mečio MAS kursus Dainavoje, kurie 
įvyks šiais metais gruodžio 28-30 
dienomis. Keliausime per TILTUS, 
KALNUS ir TUNELIUS į trečiąjį 
tūkstantmetį. Šitoje nuostabioje ke
lionėje sustosime pas daugelį senų, 
gerų idėjos draugų: dr. Vėją Liule- 
vičių, dr. Audronę Skrupskelienę, 
kun. Edį Putrimą, Darių ir dr. Aud
rių Polikaičius, dr. Viją Bublytę, 
Paulių Gražulį ir daugelį kitų. Tad 
sekite “Ateities” tinklalapį http://atei- 
tis.org/naujienos.html, dėl tolimes
nės kelionės informacijos, žemėlapių 
bei reikmenų ir skubiai užsire
gistruokite su savo draugais keliauti 
su mumis. Vietos ribotos, priimami 
tik tie, kurie jau lanko gimnaziją ir 
laisvai kalba lietuviškai. Norintys 
daugiau žinių apie pačius kursus, ga
li taip pat susisiekti su kun. Edžiu 
Putrimu, kuris sutiko būti šių metų 
žiemos kursų kapelionu.

Galite ko graičiausiai užsiregist
ruoti internetu: bvbublys@aol.com 
arba tel. 248 646-8588. Registruoda- 
miesi, praneškite kaip atvyksite į 
kursus. Birutė Bublienė,

dr. Vėjas Liulevičius

LIETUVIŲ .

KREDITO TTTT
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;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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
• Pirmad., 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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.

Skautų veikla
• Kunigaikštienės Birutės vyr. 

skaučių dr-vė, vadovaujama ps. Ju
lijos Ruslienės, gruodžio 14, antra
dienį, 7 vai. vak. rengia kalėdinį su
sikaupimą Prisikėlimo parapijos T. 
Bernardino kambaryje. Susikaupi
mą praves svečias kun. Julius Sas
nauskas, OFM. Dalyvauti kviečia
mos ir visos skautinininkės. Užbai
gai kavutė. F.M.

(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

NIJOLĖ B. BATES

ALGIS 
MEDELIS

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

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

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.

UŽS1SAKYKIT REIKIAMUS BILIETUS JA U 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 JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

http://atei-tis.org/naujienos.html
mailto:bvbublys@aol.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Dr. A. Eidintas, Lietuvos 
ambasadorius Kanadai, prieš 
pustrečių metų perkeltas iš Va
šingtono j Otavą, baigęs savo 
diplomatinę kadenciją, grįžta su 
šeima į Vilnių, kur dirbs Užsie
nio reikalų ministerijoje.

Grįžtančiam ambasadoriui 
KLB krašto ir Toronto apylin
kės valdybos surengė išleistu
ves, kurios įvyko praeitą penk
tadienį, gruodžio 3 Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Daly
vavo apie 40 Bendruomenės 
veikėjų bei svečių. Prieš B. Sta
nulienės ir talkininkų paruoštą 
šiltą vakarienę, išleistuvių pro
gramai vadovavusi R. Žilinskie
nė pakvietė kun. E. Putrimą su
kalbėti maldą. Pasivaišinus atsi
sveikinimo ir linkėjimų žodelius 
tarė bei dovanėles išvykstan
tiems įteikė: KLB krašto valdy
bos pirm. A. Vaičiūnas, Kana
dos lietuvių jaunimo s-gos at
stovės, KLB Toronto apylinkės 
pirm. D. Garbaliauskienė ir dėl 
kitų įsipareigojimų kiek vėliau 
atvykęs gen. garbės konsuals H. 
Lapas. Gražių žodžių apie Ka
nados lietuvius pasakė ambasa
dorius ir jo žmona Birutė, vi
siems Kanados lietuviams palin
kėjo ir toliau taip vieningai ir 
sėkmingai dirbti. Ambasadorius 
taipgi perskaitė Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus padėką 
Kanados lietuvių bendruomenei 
už surengtas iškilmes jo susitiki
mo su Kanados lietuviais metu. 
Padėkos lakštą įteikė KLB kraš
to valdybos pirm. A. Vaičiūnui. 
Ambasadoriui ir jo šeimai su
giedota “Ilgiausių metų”. Pada
rytos nuotraukos daugeliui pa
dės akivaizdžiau prisiminti šį 
jaukų atsisveikinimo vakarą. S.

A. a. Reginos Valickienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui Rasa ir Otto Berentai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A a. Jono Tamoliūno at
minimui pagerbti Danutė ir 
David Račkai iš Waterloo, Ont. 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A. a. Nijolei Barysienei mi
rus Lietuvoje, nuoširdžiai už
jausdami seserį Sigutę Štuopie- 
nę su šeima, I. Ignaitienė ir 
Gražina, Aldona ir Linas Čepai 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
aukojo $100. M.P.

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

$50 - Gailė, Juozas, Edis ir 
Mykolas Krištolaičiai, Hamilton, 
Ont., G. ir A. Tarvydai, Kęstutis 
Norkus, Hamilton, Ont., Antanas 
Ambraška, Phoenix, AZ, Balbina ir 
Juozas Tamulioniai; $48 - Zita 
Didžbalienė; $46 - Ona Juodišienė; 
$40 - Marija ir Jurgis Astrauskai, 
Vytas ir Vladė Beniušiai, Hamil
ton, Ont.; $38 - M. J. Zažeckai, 
Cambridge, Ont., Alfredas Bražys, 
Gintaras, Linas, Gailutė ir jų šei
mos, Sofija ir Vytautas Balsevičiai,

Skaitytojai pasisako
NEBAUDŽIAMI?

Baimės ir gėdos jausmas su
spaudė mano širdį, kai sužinojau, 
jog per paskutinius 10 metų, atga
vus Nepriklausomybę, Lietuvoj nė
ra nubaustas nė vienas 1941-1945 
metų žydų žudikas.

Dr. Stasys Sereika, Vokietija

VASAROS STOVYKLA 
“KRETINGOJE”

Nuplasnojo žaliaskarė vasara, 
nutilo juokas ir šurmulys stovyklo
se. Pasiliko tik laukimas... Kad ne
kantriai laukia vaikučiai, jų tėveliai 
bei seneliai šeimų stovyklos “Kre
tingoje” Vasagoje, yra didžiausias 
nuopelnas buvusios stovyklos vedė
jos Anitos Wasowicz. Prieš dvejus 
metus jos vadovaujama šeimų sto
vykla atšventė 15 metų sukaktį. Da
bar šiai vasaros stovyklai vadovauja 
Lili Steer. Stovykloje sukuriama 
tikrai šeimyniška aplinka, kur kiek
vienas vaikas ar suaugęs randa tikrą 
poilsį, ramybę bei šilumą, kurios 
pakanka visiems metams iki sekan
čios vasaros. Tegul ir naujai atvyku
sios šeimos iš Lietuvos aplanko šią 
stovyklą. Ir jie tikrai pajus norą vėl 
ir vėl sugrįžti.

Linkime šeimų stovyklos vedė
jai Lili Steer ir jos padėjėjai Anitai 
Wasowicz ištvermės, kūrybinių jė
gų, kad dar ilgai galėtų vadovauti 
šiai stovyklai.

S. ir J. Pabricai, Torontas

PLAKATŲ PARODA
1999 m. lapkričio 2 d. “TŽ” 

skyriuje “Kultūrinėje veikloje” ra
šoma apie išeivijos plakatų parodą 
M. Mažvydo bibliotekoje, kurią or
ganizuoti pradėjęs Viktoras Kučas, 
įtraukęs dail. VI. Vijeikį ir Algirdą 

Tito Antanaitį. Buvo surinkta dau

Nepean, Ont.; $30 - Vincas ir Ona 
Naruševičiai, West Lome, Ont., 
Marytė Genčiuvienė, Ona ir Vytau
tas Taseckai, Vytautas Birštonas, 
Ona ir Vladas Keziai, Ancaster, 
Ont., Vytas Jakubaitis, West Lor- 
ne, Ont., Juozas ir Ada Buivydai, 
Ottawa, Ont., Elena Bersėnienė, 
Olga Krivickienė, A. G. Skaisčiai, 
Grimsby, Ont., Julius ir Pranė Ba- 
rakauskai; $28 - Sofija ir Juozas 
Sendžikai, St. Catharines, Ont., B. 
Stankaitienė, J. V. Kėžinaičiai. Ha
milton, Ont., Feliksas, Vida Moc- 
kai ir šeima;; $25 - Adolfas ir Teklė 
Sekoniai, Wasaga Beach, Ont., 
Kristina ir Adomas Biretai, Ona ir 
Antanas Baltrūnai, Colgan, Ont., 
Erika ir Vincas Sakai, Hamilton, 
Ont., Vladas Čėsna, Hamilton, 
Ont., Petras ir Irena Zubai, Hamil
ton, Ont., Povilas Kanopa ir Stefa 
Jankauskienė, Hamilton, Ont., Ire
na Ignaitienė, Jadzė ir Jonas Sta
naičiai, Hamilton, Ont., Juozas 
Rovas, Joana Valiukienė, Irena ir 
Jonas Nacevičiai, Bronius Bagdo
nas; $22 - Elena ir Kazys Gudins- 
kai, Hamilton, Ont.;$20 - Petras ir 
Jane Pakalkai, Hamilton, Ont., An
tanas Kazanavičius, Nijolė Šimkie
nė ir sūnūs, V. V. Paškai, Irena ir 
Anicetas Zalagėnai, Regina Ber- 
žinienė, Vienna, Ont., Klara ir Kos
tas Stankai, St. Catharines, Ont., A. 
Bungardienė, Hamilton, Ont., Bi
rutė, Jonas Lukšiai ir šeima, Till- 
sonburg, Ont., Liuda ir Zigmantas 
Mockai, Rodney, Ont., Marija Pra
naitienė ir Aldona Zarembaitė, 
Vladas ir Aldona Vaitoniai, E. P. 
Žuliai, Jonas ir Konstancija Rugiai, 
Rasa ir Otto Berentai, Elena ir Sta
sys Kuzmickai, Marija Borusienė ir 
vaikai Danutė, Algimantas ir Roma 
su šeima, Hamilton, Ont., Onutė, 
Alfonsas Budininkai, Hamilton, 
Ont., Vida, Jurgis ir Linas Kairiai, 
Vanda, Petras Šidlauskai, Hamil
ton, Ont., Elena ir Vytautas Bilevi- 
čiai, Hamilton, Ont., J. Juozaitienė, 
dukros Dana ir Aida su šeimomis, 
Hamilton, Ont., Alina ir Petras Ar- 
monai, Hamilton, Ont., Margarita 
ir Justinas Zubrickai, Juozas, Zuza
na, Ramunė Stravinskai, Juozas 
Staškevičius, Angelė ir Bronius 
Stankaičiai, Peterson, N.J., Regina 
ir Vladas Simonaičiai, Stasė, Anta
nas Zimnickai ir sūnus Aleksas, 
Adelė, Juozas Kizai, Brampton, 
Ont., Viktoras Skukauskas ir Da
nutė Skukauskaitė, Ottawa, Ont.; 
$18 - Danutė ir Bronius Staškevi
čiai, Verdun, Que; $16 - Irena, An
tanas Patašiai; $15 - Vilma, Kazys 
ir Paulius Gapučiai, Kristina Žu
tautienė ir sūnūs, A. Kanapka, Wa
saga Beach, Ont., Andrius, Kristi
na, Gintaras ir Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que, Marija ir Brian Mi
kelėnas - McLoughlin; $13 - Petras 
ir Isabelė Baronai, St. Catharines, 
Ont., Aldona Ranonienė; $10 - 
Ona ir Jonas Deveikiai, Hamilton, 
Ont., Birutė ir Žigas Romeikos, 
Juzė Žulienė, Marta Bernotienė, 
Phelpston, Ont., Elena, Raimundas 
Namikai ir sūnūs Simonas ir Juoza
pas, Ona, Jonas Dirmantai ir dukra 
Vida; $8 - P. Žibūnas.

giau kaip šimtas plakatų ir nuga
benta į Lietuvą ir t.t.

Tokia informacija klaidina 
laikraščio skaitytojus, prisimenant 
“TŽ”-se bendradarbio žurnalisto J. 
Žygo pozityvų tuo reikalu parašytą 
straipsnį rugpjūčio 24 d. Jūs V. Ku
čą mėginate papuošti povo pluks- 
nomis, tikrumoje jam priklauso tik 
žvirblio plunksnelės.

“Drauge” sausio 20 d. pasirodė 
Mažvydo bibliotekos Lituanistinio 
skyriaus vedėjos S. Vėlavičienės pa
dėkos laiškas Džiugui, kur buvo ra
šoma: “Dabar turiu pasidalinti su 
Jumis dideliu džiaugsmu, kurį su
teikė man Jūsų pasiųsta plakatų ko
lekcija. Visos Jūsų siuntos ypač ver
tingos, tačiau ši yra išskirtinė, nes 
plakatų visai neturėjome... Jums 
tenka didžiausi pagyrimo ir padė
kos žodžiai, kad išsaugojote šį ne
įkainojamą turtą...” Tik po to V. 
Kučas pradėjo ieškoti plakatų pas 
dail. Vijeikį ir kitus.

Dar noriu pacituoti Mažvydo 
bibliotekos išsiuntinėtų pakvietimų 
spaudai, organizacijoms ir pavie
niams asmenims vieną pagrindinį 
sakinį: “Parodos pagrindas - rašy
tojo, bibliofilo Stasio Džiugo 
(JAV) Lietuvos nacionalinei M. 
Mažvydo bibliotekai dovanota pla
katų kolekcija”.

Kiek V. Kučui pavyko per tą 
laiką gauti plakatų, man visai ne
svarbu, bet aš plakatus pradėjau 
rinkti dar tada, kai V. Kučas gy
veno Australijoje. Tai 40 metų lai
ko tarpas...

St. Džiugas, 
Oak Lawn, IL

Red. pastaba. Minimoji žinutė 
apie plakatų parodą Vilniuje pate
ko iš šaltinių, kurių informacija, 
matyt, nebuvo pilna.

KLB krašto tarybos nariai klausosi simpoziumo “Lietuvių bendradarbiavimas Kanadoje” KLB suvažiavime 
š.m. spalio 23 d. Anapilyje

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 Ine.

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

Jaunimas lietuviškoje veikloje
RŪTA ŠIULYTĖ-KLIČIENĖ

KLB tarybos XVII-tojo su
važiavimo simpoziumas “Lietu
vių bendradarbiavimas Kanado
je” suteikė progą šešiems jau
niems dalyviams nagrinėti da
bartinę lietuvišką veiklą ir pa
siūlyti veiklos gaires naujam 
šimtmečiui.

Kadangi KLB krašto valdy
ba stengiasi puoselėti glaudų 
bendradarbiavimną su apylinkė
mis, Silvija Piečaitienė, KLB 
valdybos vicepirm. ryšiams su 
apylinkėmis, pakvietė jaunus, 
energingus simpoziumo daly
vius iš įvairių vietovių.

Pirmiausia iškilo klausimas, 
kuri yra “maža” lietuvių ben
druomenė? Stud. Juozas Piečai- 
tis iš Montrealio tarė, kad maža 
bendruomene laikytina mažes
nė už Toronto. Taigi Kanadoje 
yra tik viena didelė lietuvių ben
druomenė, o visos kitos mažos! 
Šis pasisakymas sulaukė pritari
mo iš visų suvažiavimo dalyvių, 
kurie gyvena už Toronto miesto 
ribų.

Piečaitis palygino Montrea
lio lietuvišką veiklą prieš 10 me
tų su dabartine. Jo nuomone, 
jaunimas pabėgo iš veiklos, pa
sitraukė, manydami, “kad kas 
nors kažką padarys”. Pagyvenęs 
Kaune trejus metus suprato, 
kad Kanados ir Lietuvos jauni
mas turi panašius norus - išsi
mokslinti ir išvažiuoti, kur bus 
galima įsidarbinti su geru atlygi
nimu ir atitinkamom darbo są
lygom. Tačiau jaunimas ir ten 
nesirūpina veikla ir nesuranda 
laiko įsijungti į visuomeninį 
darbą.

Piečaitis siūlė KLB tarybai 

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

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

sudaryti progų jaunimui paben
drauti kartu per studijų dienas, 
šokių šventes ir t.t. Pats augo 
veiklioje lietuviškoje šeimoje, 
matydamas senelius ir tėvelius 
aktyviai dalyvaujančius visuo
menėje. Jisai ragino antros kar
tos Kanadoje gimusius “ne
snausti” ir įsijungti į savo ben
druomenės veiklą.

Studentė Rūta Astravaitė, 
kuri gimė ir augo Kalgary, bet 
dabar lanko Toronto universite
tą, sakė, kad nors Kalgario lie
tuvių bendruomenėje yra tik 
apie 200 žmonių, turi gyvą tau
tinį sąmoningumą. Kalgario lie
tuviai seka tradicinį veiklos pla
ną, rengia įprastas šventes, re
mia vietinę Vytauto Didžiojo 
lietuvišką mokyklą, kuri šiais 
metais švęs 25 metų veiklos su
kaktį. Žiemos olimpiados žaidi
mai 1988 metais Kalgaryje su
stiprino tautinę dvasią, nes jie 
sudarė progą susitikti su lietu
viais sportininkais. Lietuvių kil
mės kanadiečiai įamžino savo 
pavardes “Olympic Plaza” mies
to centre, kur galima rasti jų 
pavardes varinėse plytose.

Sovietmečiu rengtos de
monstracijos Kalgaryje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės kėlė 
patriotinius lietuvių jausmus, 
ypač matant skrendantį lėktuvą 
su iškaba “Freedom for Lithu
ania, Latvia and Estonia”.

Astravaitė prašė surasti 
naują kelią lietuviškai veiklai. 
“Ženkime drąsiai į naują šimtme
tį kartu su technologija ir būkime 
pasaulio tautų būiyje”. Jinai siūlė 
suorganizuoti jaunimui progų su
sitikti su lietuviais rašytojais, mu
zikais, istorikais, menininkais iš 
Kanados ir Lietuvos, rengti jau-

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

nimo ekskursijas.
Algis Venclovas, gyvenęs 

įvairiose Kanados ir Amerikos 
vietovėse, visados rasdavo “gyvą 
lietuvišką dvasią”. Simpoziume 
jisai apibūdino Vankuverio lie
tuvių gyvenimą. KLB Vankuve
rio apylinkės valdybos sąraše 
yra 250 adresų, bet pastoviai 
veikloje dalyvauja apie 80 žmo
nių. Per metus keturis kartus 
valdyba išleidžia žiniaraštį “Rū
ta” lietuvių ir anglų kalbomis, 
tuo palaikydami ryšį su visais 
lietuviais.

Venclovas siūlė ruošti suei
gas su vaišėmis, neš tai suteikia 
žmonėms progą pabendrauti, 
pasidalinti vaizdajuostėmis iš 
kitų miestų renginių.

Audrius Šileika pabrėžė 
sporto vaidmenį lietuviškoje 
veikloje. Jau 51 metus veikia 
sporto klubai Kanadoje. Spor
tas jungia visus - jaunus, senus, 
lietuviškai kalbančius ir nekal
bančius. Praeitais metais jaunu
čių krepšinio rungtynėse daly
vavo 50 komandų vaikų nuo 8 
iki 16 metų amžiaus. Šileika 
prašė KLB tarybą paremti spor
tą mažesnėse vietovėse. Tech
nologija padeda informuoti lie
tuvius ir todėl ŠALFASS turi 
savo “website” - tinklalapį, ku
riuo jaunimas naudojasi.

Raimundas Laurinavičius 
kalbėjo apie kompiuterines in
formacijos priemones, prista
tydamas KLB “tinklalapį” 
(www.KLB.org.). Jisai aiškino, 
kad šiuo metu 61% verslo 
žmonių yra prisijungę prie 
Interneto. Šis skaičius pasieks 
75% iki 2000 metų. Lau
rinavičius minėjo, kad informa
ciją nuolat reikia keisti. Reikia 
išspręsti, kokius asmenis no
rime pasiekti arba pritraukti 
per “tinklalapį” ir nutarti, ar 
“tinklalapis” bus tiktai telefono 
ir adresų archyvas, ar gyva 
Interneto bendruomenė.

A. Šileika pritarė, kad turi 
būti gyva komunikacija. Galima 
įsteigti lietuviškus “CHAT 
rooms”, kuriuose jaunimas gali 
informaliai palaikyti ryšius per 
visą pasaulį, nes jie įpratę ir 
mėgsta naudoti Internetą.

KLB valdybos pirm. A. Vai
čiūnas pranešė, kad ateityje ieš
kos gimnazisto, kuris domisi 
kompiuterine technika ir gali sa
vanoriškai prižiūrėti KLB “tink
lalapį” ir tuo būdu atlikti gim
nazijos reikalaujamą 40 valandų 
“community service” darbą.

McMaster University Health 
Sciences fakulteto profesorė 
Rūta Valaitienė pristatė Hamil
tono Vysk. Valančiaus šeštadie
ninės mokyklos projektą sukurti 
lietuvių kalbos žaidimą CD- 
ROM formatu.

Teisingai išsprendęs uždavi
nį mokinys išgirs “valio! labai 
gerai”, o jeigu klaidingai iš
spręstas uždavinys, girdės mer
gaitės balselį “ai ai ai”. Suvažia
vimo dalyviai susidomėjo šiuo 
žaidimu.

KLB krašto valdybos vice
pirm. kultūros reikalams Irena 
Ross apibūdino KLB valdybos 
suporinimo projektą. Kiek
vienas KLB valdybos narys turi 

' po vieną, daugiausia po dvi, 
mažesnes vietoves su kuriom 
palaiko glaudesnius ryšius. Ross 
sakė, kad šis suporinimas jau 
pasirodė naudingas - per asme
ninį ryšį tarp valdybos vicepirm. 
Rūtos Žilinskienės ir Vinipego 
apylinkės valdybos. KLB tary
bos suvažiavime pirmą kartą 
dalyvavo Vinipego apylinkės 
valdybos atstovai.

Suvažiavimo dalyviai buvo 
paskirstyti į diskusijų būrelius 
pasidalinti mintimis apie lietu
višką veiklą sekančiame šimt
metyje savo vietovėse.

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.Z 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

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS, 
B.Eng., M. Eng., B.Q.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.) Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

Darbo tel.: 905 502-6297
Namų tel.: 416 621-1261 
“Cell”: 416 825-4503

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

WALTER V. DAUGINIS
I XSUItAME - BRA U |> I.M A $

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

str a 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 PASLA UG Ų TEIRA LIKITĖS!

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

http://www.KLB.org
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Širdingai dėkojame visiems, kurie užjautė 
mus ir malda bei atminimu palydėjo

a.a. dr. STASĮ ANTANĄ BAČKĮ
į Amžinojo Tėvo namus -

ONA BAČKIENĖ
Arkivyskupas AUDRYS JUOZAS BAČKIS 

Ambasadorius RIČARDAS BAČKIS .

TORONTO

MONTREAL1®

Anapilio žinios
- Gruodžio 4 ir 5 dienomis ad

ventinius susikaupimus pravedė 
Lukšių parapijos klebonas kun. 
Gvidas Pušinaitis Lietuvos kanki
nių šventovėje, Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo šventovėje 
ir Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje.

- Gruodžio 4, šeštadienį, palai
dotas mūsų ilgametis parapijietis 
a.a. Jonas Valiulis, 77 m. amžiaus.

- Pirmosios Komunijos ir Sut
virtinimo 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.

- KLB Vasagos apylinkės val
dybos rinkimai bus gruodžio 12, 
sekmadienį, tuojau po Mišių Gero
jo Ganytojo misijos patalpose.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
12: 9.30 v.r. už a.a. Ireną Pranevi- 
čienė ir a.a. Karolį Rusiną; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagoje 3 v.p.p. už 
a.a. Igną Pakarną; Delhi, šeštadie
nį, gruodžio 11, 3 v.p.p. už a.a. Vin
cą Galecką.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį 3 Advento pa

maldos 11.15 v.r.
- Pirmadieniais, 7,30 v.v. repe

tuoja parapijos choras.
- Pataisa: Tarybos posėdis 

įvyks gruodžio 14 d., 7.30 v.v., o ne 
21 d., kiap buvo paskelbta praeitą 
savaitę. Taryba posėdžiaus Žilinskų 
namuose, Mississaugoje.

- Jaunimo pamaldos ir Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 16 d., 2 v.p.p. 
Po pamaldų ketina atvykti, Moterų 
draugijos iškviestas, Kalėdų senelis.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šv. Komunija - 6.30 v.v. Kalėdų ry
tą pamaldų nebus. Tačiau gruodžio 
26 d. pamaldos įvyks įprastu laiku 
11.15 v. ryto.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, 

gruodžio 5, dalyvavo 150 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė grupė sve
čių iš Lietuvos - A. Vasiliauskas, E. 
Vasiliauskienė ir L. Vasiliauskas. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narė L. Po
cienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 9 d.. 7 v.v.

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

- Lietuvos bibliotekos pagei
dauja užsienio lietuvių autorių kny
gų lietuvių ir anglų kalbomis. Taip 
pat labai praverstų Lietuvių enci
klopedija, “National Geografic” ir 
kitų žurnalų komplektai. Knygas 
galima pristatyti į Lietuvių Namus. 
Be to, kiek įmanoma bus stengia
masi paimti jas iš namų. Daugiau 
informacijų tuo reikalu teikia V. 
Kulnys tel. 416 769-1266. Nuoširdi 
padėka J. O. Kirvaičiams už Lietu
vių enciklopedijos komplektą.

- Kultūros komisija platina 
vaizdajuostes iš Lietuvos. Skambin
ti S. Pabricienei tel. 416 762-5419 
arba V. Kulniui tel. 416 769-1266.

- Aukas slaugos namų statybai 
siųsti adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON M6P 1A6.

Keltuvo vajui $100 aukojo K. 
Ališauskienė.

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
kultūros centrui $100 aukojo O. 
Raubienė.

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui aukojo: $100 - B. V. 
Oirkos, E. Ališauskienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - Lietuvių evange
likų-liuteronų Išganytojo parapi
jos moterų draugija: $50 - J. A. 
Kutkos, J. Gribulis.

A. a. Stasio Žvirblio atmi
nimui Vladas Bartninkas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį gruodžio 

5, per 10.15 v.r. Mišias pritariant 
gitaroms giedojo parapijos jaunimo 
choras.

- Parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį praves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, prasidės šį penk
tadienį, gruodžio 10, su Mišiomis ir 
pamokslu 7 v.v.; šeštadienį 10 v.r. ir 
4 v.p.p., o sekmadienį įprasta tvar
ka. Išpažinčių bus klausoma prieš 
kiekvienas Mišias.

- Gruodžio 30 d. palaidota a.a. 
Ksavera Šlekienė, 81 m. amžiaus. 
Paliko vyrą Eliziejų, dukras - Gra
žiną ir Živilę bei sūnų Arūną su šei
momis, seserį Birutę Litvinienę ir 
brolį Vytautą Barauską. Gruodžio 
4 d. palaidotas a.a. Zenonas Tumo- 
sas, 75 m. amžiaus. Paliko žmoną 
Birutę. Lietuvoje mirė: Zitos Bile- 
vičiūtės tėvelis a.a. Mykolas, Min
daugo Gabrio tėvelis a.a. Albertas 
ir Vlado Melnyko teta a.a. Antani
na Eidukonienė.

- Žmonės, kurie gyvena vieni 
ir norėtų turėti su kuo nors ryšį, 
kad ligos ar nelaimės atveju galėtų 
susisiekti, yra prašomi skambinti 
Angelei Ambrozaitienei tel. 905 
895-8157 ar į parapijos raštinę. Jei 
kas norėtų būti tokiu ryšininku vie
nišiem žmonėm, prašom skambinti 
į kleboniją.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus metinė šventė-agapė 
su programa, kurią atliks “Volun
gės” choristės, įvyks gruodžio 12 d., 
po 11.30 v. Mišių parodų salėje. 
Narės dalyvaus 11.30 Mišiose orga
nizuotai su savo vėliava.

- Kalėdų išvakarėse, Bernelių 
Mišios su pusės valandos religinės 
muzikos koncertu prieš Mišias bus 
10 v.r., o Naujų metų išvakarėse, 
ketvirtadienį, Mišios bus 7 v.v. Ka
lėdų ir Naujųjų metų dieną Mišios 
bus sekmadienio tvarka.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
12, 8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.15 v.r. už a.a. Adolfą ir 
a.a. Algirdą Mitalus; 10.15 v.r. už 
a.a. Mariją Krikščiūnienę ir šeimos 
mirusius, už a.a. Vaitiekų ir a.a. 
Bronę Karasevičius, už Sukauskų ir 
Sodaičių šeimų mirusius; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Užjaučiame darželio moky

toją Vidą Valiulienę, netekusią sa
vo uošvio a.a. J. Valiulio.

- Kviečiame visus tėvelius ir 
senelius, broliukus ir sesytes į Eglu
tę gruodžio 18 d. Atvyks Kalėdų se
nelis, o mokiniai pasirodys su dai
nomis, eilėraščiais ir trumpais vai
dinimais. Ž.Š.

“Volungė” - Toronto lietu
vių choras, gruodžio 12, sekma
dienį, 4 vai.p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje rengia tradicinį 
kalėdinio pasiruošimo bei muzi
kos koncertą “Haec ėst dies - 
Štai ši diena”. Kartu giedos ir 
Lietuvos kankinių parapijos vai
kų choras “Angeliukai”, progra
moje dalyvaus solistai ir muzi
kantai. Visi yra maloniai kvie
čiami. Įėjimas - $10 asmeniui; 
$5 vaikams.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas visus maloniai kvie
čia į Naujųjų metų sutikimą 
gruodžio 31, penktadienį, 7.30 
v.v., III aukšto menėje, Vilniaus 
rūmuose. Karšta vakarienė su 
vynu, šalti užkandžiai ir Naujųjų 
metų sutikimas su šampanu. Šo
kiams gros ir padainuos J. Ban- 
cevičius

NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ reiš
kiame Antanui Basalykui ir 
Montrealio lietuvių kredito 
unijai “Litas” už aukas leidžia
mai knygai. Kanados lietuvių

Žurnalistų sąjunga
A. a. Juozo Stalioraičio 18 

metų mirties prisiminimui pa
gerbti Bernadeta Stalioraitienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje auko
jo: $300 - S. M. Petrylos; $100 - 
Irena Jakowich; $50 - J. B. Ta- 
mulioniai. KLB krašto valdyba 
padengė siuntinių persiuntimo iš
laidas. A.S.

KALĖDŲ SENELIS nori aplankyti 
jus darbe ir namuose. Prašom 
kreiptis į jo administratorių Liną 
Narušį tel. 905 277-1128.

J XI-oji LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
♦ ivYks I
y TORONTE y
;; ? Regal Constellation Hotel, Toronte - Hershey Centre, Mississaugoje $

| 2000 m. birželio 30, liepos 1 ir 2 d.d. i
ATIDARYMAS • JAUNIMO ŠOKIAI • SUSIPAŽINIMO VAKARAS 

ŠVENTĖ-KONCERTAS • POKYLIS 
Bilietų užsakymus priima

V. Taseckas tel. 905 824-4461 ir J. Vingelienė tel. 416 233-8108 
Informacija - 905 275-6505

> **=0Cot Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat

pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 Ir 532-3414 

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

NORINTIEMT PRADŽIUGINTI 
TAVO ARTIMUOJU! J 

JVENTINĖMIT DOVANOM U

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

* 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

i 2000-ttyų METŲ SUTIKIMAS

-W- su orkestru “Canadian Thunder Band” 
gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Šalti 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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 21 iki gruodžio 12 d., sek
madieniais, po 930 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.

Savo mylimos žmonos a.a. 
Elenos Jakubaitienės dešimties 
metų mirties atminimui vyras 
Vytas Jakubaitis “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Dr. Rimas Slavickas, Wel
land, Ont. elektros jėgainės di
rektorius, gruodžio 1 d. lankėsi 
“Tėviškės žiburių” redakcijoje, 
papasakojo apie lapkričio 15- 
17 d.d. Toronte vykusią energe
tikos žinovų konferenciją, ku
rioje, be kitų, skaitė pranešimą 
apie galimas naudingas pertvar
kąs energetikos versle. R. Sla
vickas gimė Lietuvoje karininko 
šeimoje, išvežtas iš Lietuvos, kai 
buvęs 3 metų amžiaus, užaugo 
ir mokslus baigė išeivijoje, gerai 
kalba lietuviškai, seka įvykius 
Lietuvoje. Be tiesioginio savo 
atsakingo darbo, dar dėsto Mc
Master universitete, Hamiltone, 
Ont.

Sės. Nijolės Sadūnaitės lab
daros veiklai Lietuvoje paremti 
jau kuris laikas Toronte veikia 
specialus būrelis, renkantis 
aukas kovai su vėžio liga 
Lietuvoje. Aukų susilaukiama 
laidotuvių metu, kai vietoj gėlių 
norima paaukoti geriems tiks
lams. Tačiau aukos priimamos 
ir jokių progų nelaukiant. Pra
šoma tuo reikalu kreiptis į M. 
Povilaitienę, tel. 416 763-0948, 
arba A. Ledienę, O. Barkaus
kienę, D. Dargienę. Aukščiau 
paminėtos būrelio narės taipgi 
platina neseniai pasirodžiusią 
N. Sadūnaitės knygą “Skubėki
me daryti gera”.

A. a. inž. Vytauto Senkaus 
penkerių metų mirties prisimi
nimui žmona Onutė ir vaikai 
Arvydas, Alma ir Astra “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $250.

penktadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje

S

IEŠKOME auklės. Darbas Vakarų 
Kanadoje. Skambinti tel. 519 944- 
2506.

MERGINA ieško ligonių priežiū
ros, namų ruošos ar panašaus dar
bo. Tel. 416 769-1266.

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

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

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

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

| Show Room
Hegins

Lietuvių ir senovinis menas 
Lėlės ir dovanos

ATIDARYTA 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 11 v. ryto iki 5 v.p.p. 
62 Juliet Cr. Toronto, Ont.

M6M 1N6
I Tel. 416 653-9489 ,

Kariuomenės šventę minėjome 
lapkričio 28 d. Aušros Vartų para
pijoje. Šventės rengėjai - “LK Min- 
daugo-Neringos” Montrealio šaulių 
kuopa - pasikvietė “Aro” vyrų cho
rą iš Toronto, kad būtų įspūdingai 
paminėta Lietuvos kariuomenės 80 
metų sukaktis. Pamaldoms procesi
joje broliukų Mickų buvo nešamas 
vainikas, kuris padėtas prie žuvu
sioms dėl tėvynės garbės lentos, se
kė vėliavos, trys Lietuvos karinin
kai, besimoką prancūzų kalbos St. 
Jean kariuomenės bazėje, Šv. Raš
to ištraukų skaitytojai Aldona Vai- 
čekauskienė ir dr. Jonas Mališka 
bei kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
ir kun. Stanislovas Kazėnas, SJ. Pa
maldų metu parapijos choro vietą 
užėmė Toronto “Aras”, vadovauja
mas muz. Lilijos Turūtaitės, akom
panuojant muz. Editai Morkūnie
nei, ir pagiedojo keletą giesmių. 
Pamokslą pasakė kun. S. Kazėnas 
apie savanorius plačiąja prasme. 
Pamaldos baigtos Lietuvos himnu.

Salėje įprasta tvarka buvo įneš
tos vėliavos, sugiedotas Kanados 
himnas ir susikaupimo minute pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Minėjimui vadovaujanti A. Vaiče- 
kauskienė pakvietė paskaitai Vy
tautą Pečiulį, Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos vadą. Jis gražiai api
būdino šios šventės reikšmę, pri
mindamas kovojusius dėl Lietuvos 
karius, savanorius, šaulius, partiza
nus. Po to A. Vaičekauskienė pri
statė čia dalyvaujančius Lietuvos 
karininkus: Itn. Akvilę Šidlauskaitę, 
vyr. Itn. Ramūną Narbutį ir kpt. 
Ramūną Vitenį. Ltn. Akvilė kari
ninkų vardu trumpai visus pasveiki
no. V. Pečiulis ir Montrealio šaulių

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$65 - A. Rūta, V. Slotkus; $50 - M. 
Jonušaitis, B. Sakalas; $28 - L. Ab- 
romonis; $20 - A. Petrauskas, V. 
Kukoraitis, S. Džiugas, A. Kvietins- 
kas; $18 - G. Drešeris; $16 - O. 
Balsys; $15 - M. Vizgirda, mons. A. 
Bartkus; $10 - M. Lorr, E. Gocen- 
tas, J. Vitas, D. Jakas, R. Norušie- 
nė, dr. A. Balčiūnas; $9 - S. Slavic- 
kienė; $8 - P. Gluoksnys, E. Janu
sas, A. Underys; $5 - dr. J. Mališka; 
$3 -1. Ulpa.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - V. Laniauskas, A. Grubis, V. 
Jungelevičius, B. Pivoriūnas; $52 - 
S. Kažemėkaitis, A. Bušmanas, A. 
Kuzmickas, A. Bajorinas, J. Janu- 
šas, G. Drešeris, V. O. Naruševi
čius, L. Šimutis, P. Berneckas, J. 
Staškevičius, B. Brakas, V. Peterai- 
tis, J. Lapšys, E. Abromaitis, V. 
Adomonis, K. Stirbys, J. Petrūnas, 
V. Gustainis, E. Mačiulaitis, A. 
Marcis, D. Radzevičienė, E. Dubi-

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.

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). 

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

kuopos vadas Antanas Žiūkas už il
gametę ir nuoširdžią veiklą A. Vai- 
čekauskienei įteikė šaulių medalį. 
Sugiedojus Lietuvos himną ir išne
šus vėliavas, prasidėjo puikus 
“Aro” koncertas.

Koncertas su pertraukėle užsi
tęsė beveik dvi vhladas. Daina sekė 
dainą, o kai kurios buvo sujungtos 
su vadovės skambiu mezosopranu. 
Publika šilo ir su kiekviena daina ir 
j pabaiga jau plojo visi sustoję. Bet 
bisui “Aras” nedainavo. Montrea- 
liečiai dėkingi savo šauliams ir 
“Arui”, kad buvo sudarytos sąlygos 
torontiečiams su tokia puikia pro
grama čia atvykti. Po programos 
kun. K. Ambrasas palaimino pie
tus, kurių daugelis jau laukė. Gero 
šeimininkių suorganizavimo dėka, 
per kelias minutes visi jau valgė 
skaniai paruoštus pietus. Po kavos 
ir pyragų nenoriai žmonės skirstėsi, 
o “Aro” choristai žvelgė į čia pat 
stovintį didžiulį autobusą.

Kun. S. Kazėnas išvyko į JAV 
aplankyti lietuvių jėzuitų. Jis grįš 
po poros savaičių ir ves Aušros 
Vartuose Adventinį susikaupimą, 
prieš Kalėdas išskris į Lietuvą.

Per Adventą kas sekmadienį 
atnešama prie altoriaus vis nauja 
deganti žvakė, kaip ženklas, kad 
laukdami Kalėdų atitinkamai turi
me joms pasirengti mintimis, žo
džiais ir darbais.

A. a. MarĮjona Girdžiuvienė- 
Jakimavičiūtė, 83 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 23 d. Po gedulinių pamal
dų Aušros Vartų šventovėje lapkri
čio 26 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi vyras, trys 
dukros, sūnus ir jų šeimos bei daug 
bičiulių. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems,

ninkas, A. Kazilis, J. Varanavičius, 
R. Haggo; $50 - V. Jomantas, L. 
Matulevičius, P. Vitas, F. Vencke- 
vičius, B. Sakalas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: A. Ankus.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - M. Gečienė, D. Zulonienė, 
V. Januška, S. Paketuras, H. Ste- 
paitis; $80 - A. Rauba; $75 - Z. 
Girdauskas, P. Vėžauskas; $65 - V. 
Melnykas; $62 - B. Stonkus, K. Ra- 
žauskas, P. Kučinskaitė, B. Ignata
vičienė, V. Šipelis, J. Pargauskas, 
G. Meilus, P. Sakalas, V. Kupcike- 
vičius, I. Vibrys, V. Povylius, dr. A. 
Valadka, J. V. Margis, kun. J. Gra- 
bys; $60 - A. Lajukas, R. Tumpa, 
kun. L. Musteikis, B. Rakauskas.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: E. Stanevičiūtė- 
Holmes, A. Rimkus.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Century.
Best Sellers Ltd.

Member Broker
4 Robert Speck Parkway, Suite 150, 

Mississauga. Ont L4Z 1S1

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

issuouamm
U Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukita kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius


