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Ko laukiame - ko linkime?
Dar kartą nuaidėjo į praeities sūkurius kalėdinių 

švenčių ir naujųjų metų sutikimų ūžesys. Šiemet jis buvo 
skardesnis, belaukiant šimtmečio pabaigos. Spauda gruo
džio paskutinėmis dienomis buvo sklidina įvairių apžval
gų, įvertinančių žmonijos nueitą kelią ne tik per praėjusį 
šimtmetį, bet ir tūkstantmetį. Buvo ir spėliojimų apie 
ateitį, tačiau daugiau kalbėta apie galimas nelaimes nau
jųjų metų pirmaisiais momentais. Gąsdinta techniniais 
sutrikimais, kuriems išvengti ilgai ir įvairiais būdais steng
tasi atitaisyti technologų trumparegiškumą įrengiant me
tų skaičiuotės žymėjimą kompiuteriuose. Kiti bijojo, kad 
teroristai pasinaudos proga savanaudiškai pažymėti sva
riu skaitmenimi skaičiuojamų metų pradžią. Kiti pranaša
vo pasaulio pabaigą - lyg tai jo Kūrėjui būtų aktualus 
žmogiškasis kalendorius...

TRADICIJA įpareigoja kalendorinių metų pradžio
je atlikti tam tikrą sąžinės tikrinimą, nustatyti ku
riose srityse reikalinga tobulintis. Dažniausiai ren
kamasi atitaisyti asmenines ydas. Nepeiktinas užmojis - 

ypač žinant, kad įmanoma pakeisti ne kitus, o tik save, sa
vo lūkesčius, savo santykius su kitais; kad laimė, džiaugs
mas, prasideda ir priklauso ne nuo kitų, o nuo savo nusi
statymo teigiamai ar neigiamai žvelgti, tikėti, ruoštis. Bet 
ar pasitenkinsim požiūriu, jog sausio pirmoji - tai tik dar 
viena diena, dar vieneri metai? Savo skaičiaus apskritu
mu 2000-ieji atskleidžia didesnį, baltesnį, negu kasmet, 
puslapį. Nors matematiškai teisinga, jog ne nuliu bet 
skaitmeniu “1”, pradedamas naujas šimtmetis ir tūkstant
metis, daugelio vaizduotėje naujasis laikotarpis jau dabar 
tiesiasi prieš akis kaip ką tik apsnigtas laukas. Kokia 
kryptimi žengsime per tos erdvės platumą, kokius pėdsa
kus paliksime? Ar jie bus švelnūs, ar kruvini? Tai yra 
opus it net nejaukus klausimas, nes ligšiol žmonijos žings
niai pasirodė kūrybingi, bet ir žiaurūs; pažangūs, o vis 
dėlto lėkšti. Keliavimas erdvėse, medicinos stebuklai, ry
šių galimybės - technikoje pasiektos anksčiau nesvajotos 
aukštumos, tačiau nesibaigia karai, skurdas ir tarša. 
Užuot laukus dar didesnių technologinių šuolių, linkėtina 
grįžti prie gilesnio atsakomybės pajutimo savo aplinkai, 
savo artimui ir savo visuomenei. Tai yra pradžia didesnio 
dvasinio judrumo, kuris paskutiniaisiais dešimtmečiais li
ko apmirštas, ištisoms kartoms aršiai pasinešus siekti ma
terialiai pastovaus gyve ii'to, naujausių “žaislu” ir vitami
nų bei mankštos ištobulinto kūno. Modemus pasaulis tuo 
yra pagrįstas, kaip tai tvirtina televizija ir kiekvienas ko
mercinis leidinys. Ar gali pasikeisti iš esmės tokia galvo
sena? Gal tik asmeninėje plotmėje.

VIS dėlto prasmingiausia sukaktis mūsiškių metų 
apskaičiavimu yra Kristaus gimimo ir pačios krikš
čionybės, išsilaikiusios tiek šimtmečių ir pripažin
tos tokio gausaus skaičiaus tikinčiųjų. Šiai sukakčiai at

kreiptas dėmesys pastaraisiais metais sėkmingai pradėjo 
vėl išryškinti dvasinių vertybių svarbą, atgaivinti, kaip ir 
užsibrėžta, eilinių žmonių dvasinį ugdymą. Turime sekti 
galinčius mus vesti didesnio dvasingumo keliu, vilties, dė
kingumo, atjautos, tolerantiškumo kryptimi. Naujame 
šimtmetyje linkėtina nugalėti arba bent sumažinti vilties 
priešus - apatiją ir smurtą. Galima rasti būdus su jais 
kovoti. Reikia tik teisingus kelius pasirinkti ir jų laiky
tis. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

2000-tieji jau prasidėjo
2000 metų sausio 1-ji, dau

gelio nevisai tiksliai laikoma 
naujojo tūkstantmečio pradžia 
(metais per anksti, bet tai tik 
0.05% paklaida), visame pasau
lyje ir Kanadoje buvo sutikta 
ypač iškilmingai ir įspūdingai. 
Toronte gruodžio 31 vidurnaktį 
ežero pakrantėje suruošti didin
gi fejerverkai, kokių “Torontas 
dar nebuvo matęs”, vyko kon
certai, baliai viešbučiuose, na
muose, ežero pakrantėje. Žinia- 
sklaida skelbė, kad išpirkta di
džiuliai kiekiai šampano, kuris 
šiais metais buvo šiek tiek pa
brangintas, o pats garsiausias 
1993 metų “Dom Perignon” 
Ontario parduotuvėse kainavo 
$4,480 už trijų litrų butelį, vadi
namą “jeroboam”. Galima leng
vai pateisinti tokį iškilmingą 
2000-jų metų sutikimą, nes Ka
nadai jie - kaip pranašauja ži
novai - atneš didesnę ekonomi
nę gerovę, sumažins bedarbių 
skaičių, valdžia žada sumažinti 
mokesčius, infliacija turėtų pa
silikti 1999 metų lygyje, t.y. apie 
2.2%. Turėtų sumažėti ir “la 
ninja” srovė vandenyne, kuri vi
sam pasauliui praeitais metais 
atnešė nepageidaujamų oro 
permainų, o ir Y2K siaubu dau
giau nebus bauginama.

Sėkmingai įsteigus GTA 
(Greater Toronto Area) subu
riant kelis miestus į vieną did
miestį, Ontario parlamentas nu

tarė jungti ir kitas Ontario 
miestų grupes į didmiesčius. 
Taip gruodžio mėnesį 53:32 bal
sų santykiu priimtu įstatymu, 
vadinamu “The Fewer Munici
pal Politicians Act”, buvo “pa
didinti” Otavos, Sudbury ir Ha
miltono miestai įjungiant į juos 
aplinkinius miestelius - Ancas- 
ter, Dundas, Vanier, Nepean, 
Stoney Creek, Nickel Centre, 
Simcoe ir Delhi. Premjeras sa
ko, kad šiuo būdu bus sutaupyta 
kasmet mokesčių mokėtojams 
apie $100 milijonų, sumažės 
230-čiu renkamų atstovų skai
čius. Tuo pačiu įstatymu buvo 
nutarta sumažinti ir GTA mies
to tarybos narių skaičių iš 53 į 
45, įskaitant miesto burmistrą, 
kuris įeina ex officio. Tuo būdu 
miesto taryboje bus atstovauja
mos 22 apygardos, kurios bus 
tos pačios teritorinės apimties, 
kaip ir provincinės/federacinės 
balsavimo apygardos. Prieš šio 
įstatymo pravedimą valdantieji 
konservatoriai buvo panaikinę 
provincijoje 1,059 renkamų sa
vivaldybių atstovų skaičių su
mažindami nuo 815 iki 586 savi- 
valdybinių vienetų provincijoje.

IOC (Tarptautinis olimpinis 
komitetas), mėgindamas suma
žinti paskutiniu metu iškeltą 
korupcijos tęstinumą parenkant 
ateities vietoves olimpinėms 
žaidynėms, tarp kitų pakeitimų, 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Išeivųos vyskupas Paulius Baltakis, OFM, paskatintas Šv. Tėvo Jono Pauliaus II, 1999 m. lapkričio mėnesį 
aplankė Seinijos Hetovhir, Ir Jų ?z*>av!ninkų mokyklos mokiniai Įteikia Svečiui dova
ną; žemiau - Punsko mokyklos mokytoja Teresė Uzdilaitė su savo mokiniais, pasitikusiais vyskupą su gėlėmis

Baigiant antrąjį tūkstantmetį
POVILAS ŽUMBAKIS, Čikaga

Naujo tūkstantmečio žmo
nės laukia įvairiai. Vieni skai
čiuoja dienas, kiti rūpinasi kom
piuterių sugriuvimu. Rimtesnių 
temų šia proga taip pat netrūks
ta. K. Bendrija švęs naujo tūks
tantmečio pradžią, trečią nuo 
Kristaus gimimo. Tokie kraštai 
kaip Kinija, turintys tūkstančių 
metų praeitį, švęs dar vieno 
tūkstantmečio sukaktį. O ką 
švęsime mes, lietuviai?

Lietuva atsirado per antrąjį 
tūkstantmetį. Buvo sunkus gi
mimas, dar sunkesnis augimas 
ir gyvenimas nuo pat valstybės 
įsteigimo. Puolimai iš rytų ir va
karų, krikšto karai, vakarų ir ry
tų diktatūros. Paskutinysis šimt
metis buvo skaudžiausias mūsų 
mažo krašto žemei - ji sugėrė 
daugiausia kraujo. Šis šimtmetis 
buvo kruvinas.

Per visą besibaigiantį šimt
metį Lietuva patyrė vos 32 me
tus laisvės. O tie laisvės metai 
nebuvo ramūs. Jie buvo pilni di
delių rūpesčių ir pavojų. Mūsų 
Tėvynė buvo okupuota carų, 
bolševikų, nacių ir sovietų. Vis 
turėjo svetimus, nekviestus šei
mininkus. Kentėjo prispausta 
Lietuva, atskirta nuo viso civili
zuoto pasaulio. Jos sūnūs ir 
dukros vargo ne savo krašto ge
rovei, bet okupantų naudai.

Per 68-rius okupacijos me
tus lietuviams buvo draudžiama 
laisvai galvoti, kalbėti, gyventi, 
valdyti savo kraštą. Šimtai tūks
tančių tautiečių žuvo, buvo kan
kinami, tremiami į tolimus ry
tus, į nelaisvę nacių Vokieti
jon... Susiklosčiusios sąlygos 
vertė šimtus tūkstančių tautie
čių palikti kraštą, išsisklaidyti 
po pasaulį, nes pasilikimas reiš
kė pražūtį.

Dažnai mėgstame kritikuoti 
ir dejuoti, kad nemokame val
dyti savo krašto, kad daug blo
gybių glūdi mumyse. Tačiau 
dažnai užmirštame, jog mūsų 
tauta turėjo tiek mažai laiko sa
varankiškai puoselėti krašto 
ekonomiką, politinę ir kultūrinę 
veiklą. Kiek būta svetimos, pik
tos kaimynų įtakos. Kiek bandy
mų įtikti didiesiems, kurių inte
resai toli gražu nėra ir niekada 

nebuvo Lietuvos gerovės siekis, 
o tik globalinės politikos žaidi
mas. Tačiau per tą trumpą šimt
mečio laikotarpį mūsų tauta pa
siekė daug.

Žengdami į sekantį šimtme
tį ir į naują tūkstantmetį, galime 
didžiuotis, kad per šį kruvinąjį 
laikotarpį, mūsų senoliai, tėvai 
ir iš dalies mes patys, sugebėjo
me išlaikyti laisvės troškulį ir, 
nepaisant milžiniškų kliūčių, 
tris kartus stoti prieš baisiuosius 
slibinus. Daug kraštų, daug tau
tų dingo istorijos eigoje, nes ne
turėjo to laisvės troškulio, netu
rėjo tokių sūnų ir dukrų, negai
linčių savęs, savo darbo ir pa
stangų, rizikavusių savo laisve ir 
net gyvybe...

1918
Lietuva kėlėsi 1918-ais me

tais pasaulio galiūnų šešėlyje. 
Tai nebuvo lengva. Laisvė ne
buvo automatiškai suteikta. 
Reikėjo daug pasiryžimo ir au
kų. Vakarų pasaulis ilgai neno
rėjo pripažinti Lietuvos suvere
niteto. Vis laukė, gal kas iš di
džiųjų ryšis užimti tą mažąjį 
kraštelį. Gal tai būtų patogiau 
didiesiems...

Prabėgus 22-jiems laisvės 
metams, Lietuva vėl buvo oku
puota - svetimieji iš rytų vėl ali
no kraštą. Šį kartą dar žiauriau 
nei kada šiame šimtmetyje. 
Tauta ir vėl bandė laisvintis.

1941
1941 metais, kai vienas dik

tatorius apstatė kitą, pradėjo 
karą, dvi žiaurios ir baisios jė
gos stojo į mūšį, Lietuva bandė 
vaduotis. Vėl atsirado drąsių 
tautiečių, nebijančių prarasti sa
vo laisvės ar gyvybės. Jie paskel
bė pasauliui, kad Lietuva yra 
vėl nepriklausoma. Ji tokia no
ri ir turi teisę būti! Deja, pana
šiai kaip ir 1918-iais, pasaulis 
nekreipė į mus dėmesio. Lietu
vos pastangos išsivaduoti truko 
ne mėnesiais, bet dienomis. Lie
tuvos laisvės balsą užgniaužė 
rudieji okupantai. Lietuva ir vėl 
tapo okupuota. Naujasis oku
pantas net nepakeitė pirmojo 
tvarkos - pasilaikė tai, ką pir
masis pasigrobė iš gyventojų.

Neilgai, bet labai daug 

skausmo kainavusi nacių oku
pacija baigėsi nauja, dar kruvi- 
nesne okupacija, kuri truko net 
45-erius metus!

Per šias tris okupacijas bu
vo sunaikinta daugiau kaip treč
dalis tautos. Dalis tautos išsklai
dyta po pasaulį. Inteligentija, 
dvasininkija, visas politinis eli
tas buvo arba sunaikintas, arba 
išblaškytas. Naujasis sovietinis 
okupantas turėjo tuos pačius 
tikslus, kaip ir rudasis. Pasaulis 
apsiprato su tuo, jog Lietuva 
yra Sovietų Sąjungos respubli
ka. Taip buvo patogiau. Netgi 
daugelis mūsų tautiečių Tėvy
nėje ir išeivijoje prarado viltį, 
kad Lietuva kada nors vėl taps 
laisva.

1990
Štai 1990-taisiais metais tre

čią kartą šiame šimtmetyje Lie
tuva kėlėsi iš okupacinės prie
spaudos. Jos šaunių sūnų ir 
dukrų tvirto ryžto, pasiaukoji
mo ir net kraujo dėka Lietuva 
vėl išsikovojo laisvę ir nepri
klausomybę!

Šį kartą mūsų nepriklauso
mybė žengia į vienuoliktus me
tus. Tai yra pusė tiek, kiek Lie
tuva džiaugėsi laisve tarp pirmo 
ir antro pasaulinio karo. Laikas 
bėga, krašte vis dar daug vargų 
ir neramumų. Kaimynai nėra 
draugiški. Didieji pripažino mū
sų suverenitetą, bet nelaiduoja 
laisvės ir nepriklausomybės. Tik 
pati tauta gali tą laisvę išlaikyti. 
Privalome ugdyti ir puoselėti tą 
dvasią ir didžiulį pasiryžimą, ku
rį parodė mūsų seneliai ir tėvai. 
Tie, kurie kada nors vėl norės 
mūsų kraštą okupuoti, turi ži
noti, jog tame krašte gyvena 
tauta, kuri net ir okupuota neiš
nyks, nepasiduos ir nerims be 
laisvės, be nepriklausomybės! 
Ar mes ugdome tą pasiryžimą 
šiandien? Ar nepaskendome 
pragmatinės politikos ir ekono
mikos audrose, ar neužmiršo
me, kaip atėjo ta laisvė, ta bran
gi nejjriklausomybė?

Žengiame į trečiąjį tūks
tantmetį. Tikėkime, jog, reika
lui esant, mūsų mažyčiame 
krašte vėl atsiras sūnų ir dukrų, 
mokančių aukotis, negailėdami 
savo laisvės ar net gyvybės...

Vykdoma “Williams” sutartis
ELTA praneša, kad vyk

dant Lietuvos vyriausybės ir 
JAV firmos “Williams” sutartį, 
gruodžio 29 d. finansų ministe
rija pervedė “Mažeikių naftos” 
įmonei 50 mln. JAV dolerių pa
dengti jos apyvartinių lėšų trū
kumui. Vyriausybė garantuoja 
už šią ilgalaikę paskolą, ir iš vi
so turės perfinansuoti ar pra
tęsti ilgalaikių paskolų už 323.9 
mln. JAV dol. Iš jų anksčiau 
buvo suteikta 177.4 mln. JAV 
dol. Mažeikių naftos perdirbi
mo gamykla, nuo 1999 m. gruo
džio 14 d. priversta veikti ne pil
nu tempu, gruodžio 29 d. pra
dėjo dirbti įprastu būdu, per
dirbdama apie 12,000 tonų ža
liavos.

Nauji ambasadoriai
Prezidentas Valdas Adam

kus prieš 1999 m. Kalėdas pa
skyrė naujus Lietuvos ambasa
dorius Kanadoje ir Rusijoje. 
Kaip rašo ELTA, nuo 1993 m. 
Vokietijoje ambasadoriumi bu
vęs Zenonas Namavičius pa
skirtas ambasadoriumi Maskvo
je, kur jis pakeis R. Kozyrovičių 
sausio 10 d. Kanadoje nuo sau
sio 6 d. naujuoju ambasadoriu
mi bus Rimantas Šidlauskas, va
dovavęs užsienio reikalų minis
terijos konsuliniam skyriui ir 
Lietuvos deryboms dėl sienų su
tarčių su kaimyninėmis valsty
bėmis. Jis pakeis kadenciją bai
gusį ambasadorių dr. Alfonsą 
Eidintą.

Priimtas biudžetas
ELTOS žiniomis, 1999 m. 

gruodžio 23 d. seimas patvirtino 
2000 m. valstybės biudžetą. Nu
matoma gauti 6.5 bin. litų paja
mų, arba 3.8% daugiau negu 
1999 m. Valstybės biudžeto de
ficitas sieks 800 mln. litų, arba 
1.8% bendrojo vidaus produkto. 
Opozicija jį pavadino “skurdo 
biudžetu”, opozicinės frakcijos 
protestavo prieš biudžeto pri
ėmimo tvarką ir išėjo iš posė
džių salės. Nebalsavo Centro, 
Socialdemokratų, LDDP ir kai 
kurių kitų frakcijų nariai.

Atšauktas vizitas
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus vizitas į Rusiją, turė
jęs įvykti gruodžio 3-5 d.d., bu
vo atšauktas Rusijos preziden
tui Borisui Jelcinui susirgus vi
rusine infekcija. Taip pat buvo 
atšauktos Rusijos ir Gudijos są
jungos sutarties pasirašymo iš
kilmės. V. Adamkaus vizitas ati
dėtas nenustatytam laikui.
Lankėsi Olandijos pareigūnas

Lietuvoje lapkričio 30 d. 
lankėsi Olandijos karalystės už
sienio reikalų valstybės sekreto
rius Diek Benschop, atsakingas 
už Europos jungimosi klausi
mus. Jo nuomone, Lietuva gali 
pasivyti narystės derybose su 
Europos sąjunga jau dalyvau
jančias kandidates. Lietuvos 
sėkmė priklausys nuo to, ką 
ekonomikos reformas, kurdama 
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Nugalėti arba bent sumažinti vilties priešus - apatiją ir smurtą 
Baigiant antrąjį tūkstantmetį

Per visą šimtmetį Lietuva patyrė vos 32 metus laisvės 
Lietuvos partijų suktinyje

Kol kas Lietuvos piliečiams patinka ir chameleonai 
Dešimtasis “Lietuvių namų” ruduo 

Tarp pačių geriausių mokyklos rėmėjų minimi Kanados lietuviai 
Tūkstantmečio knyga Lietuvoje 

Ją rašė tūkstantis autorių, tiražas 30,000 egz.
Išeivijos vyskupas aplankė Lenkijos lietuvius 

Visi jie stengiasi išlaikyti gyvą lietuvybę 
Rytai nebesiveržia Europos sąjungon 

Pačią visuomenę, visą latvių tautą reikia reformuoti 
Pagerbti kultūros kūrėjai

Šventė, leidusi pasidžiaugti didžiuliam svečių skaičiui 
Žėrintis ir žudantis auksas

Gydyti nelengva, nes ligos priežastys - gilios sielos žaizdos 
Didžiojo lituanisto sukaktis

Jis visada pasiruošęs padėti visiems, kurie domisi baltistika

ir pertvarkydama institucijas, 
priimdama įstatymus, tobulin
dama teisingumo ir vidaus ins
titucijas, priimdama įstatymus, 
tobulindama teisingumo ir vi
daus reikalų sistemas bei įgy
vendindama energetikos strate
giją, kurioje numatyta pirmąjį 
Ignalinos jėgainės bloką uždaiy- 
ti iki 2005 metų. Kaip praneša 
ELTA, svečias tvirtino, kad jo 
valstybė apsisprendusi patari
mais ir finansiškai padėti Lietu
vai uždaryti Ignalinos atominę 
elektrinę. Vizito metu jis susiti
ko su ministeriu pirmininku 
Andriumi Kubiliumi, seimo Už
sienio reikalų ir Europos reika
lų komitetų nariais, vyriausybės 
kancleriu Petru Auštrevičiumi 
bei užsienio reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu.

Solidarumas seime
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis gruodžio 
7 d. pakvietė seimo narius sava
noriškai paskirti vienos savaitės 
atlyginimą į valstybės biudžetą. 
Pats pasirašęs tokį sutikimą, jis 
ragino kitus seimo narius daly
vauti šioje “solidarumo akcijo
je”. Centro bei LDDP frakcijos 
pareiškė skirsiančios vienos sa
vaitės darbo užmokestį ne biu
džetui, bet konkrečioms sociali
nėms reikmėms. Vyriausybė pa
siūlė valstybės valdymo institu
cijų darbuotojams išeiti nemo
kamų kalėdinių atostogų arba 
dirbti be atlyginimo, solidarumą 
pareiškiant privačių įmonių dar
buotojams kuriems vėluojama 
išmokėti athgmimus. Ministens 
pirmininkas Andrius Kubilius 
pabrėžė, kad tai ne priverstinės 
atostogos ir jos siūlomos tik val
dininkams, kurie gauna didesnį 
kaip vidutinį šalies atlyginimą.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus parėmė vyriausybės 
pasiūlytą sumanymą ir paskutinę 
šių metų savaitę pats dirbs be 
atlyginimo. Kaip praneša ELTA, 
savaitė “solidarumo atostogų” 
biudžetui leistų sutaupyti arti 8 
mln. litų.

Dengs “Sodros” skolas
Lietuvos seimas 1999 m. 

gruodžio 7 d. skubos tvarka pri
pažino 200 mln. Socialinio 
draudimo (Sodra) fondo skolų 
valstybės vidaus skola. Kaip ra
šo ELTA, iš viso “Sodros” defi
citas dabar siekia 420 mln. litų, 
iki metų pabaigos gali padidėti 
iki 470 mln. litų. Valstybinio so
cialinio draudimo įmokų tarifai 
į “Sodros” biudžetą nebuvo di
dinami nuo 1990 m., pranešė 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerė Irena Degutienė, ir 
per veiklos metus didelė dalis 
ūkio subjektų bankrotavo nesu
mokėdami skolų “Sodrai”. To
dėl fondas negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų. Dalį jų pripaži
nus valstybės vidaus skola, bus 
nustatyta jos padengimo tvarka. 
Dar šiais metais turėtų būti pa
dengta 120 mln. litų skolos, 80 
mln. litų - kitų metų pirmajame 
ketvirtyje. RSJ
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9 RELIGINIAME GHEMME

Po vyskupo Antano Baranausko paminklo Seinuose pašventinimo iškilmės jos garbės svečiai Lietuvių Na
muose. Iš kairės: Lietuvos konsulas Seinuose JONAS KINDURYS, Lietuvos premjeras ANDRIUS KUBI
LIUS, seimo pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS

Lietuvos partijų suktinyje

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. LEONARDAS VYTAUTAS 

PETRUŠAITIS,
gyvenęs Kimberley, Ont., po ilgos ir sunkios ligos 
baigė šios žemės kelionę 1999 m. gruodžio 15 d.

Liūdinti žmona Birutė, vaikai - David ir 
Lisa su šeima, seserys - Marija, 
Elena ir Renata su šeimomis,

JAV-bėse

Kankiniui arkivyskupui Teofi
liui Matulioniui paminklas, pasta
tytas pagal skulptoriaus VI. Žuko 
ir architekto St. Petrausko pro
jektą, buvo iškilmingai pašventin
tas 1999 m. spalio 10 d. dalyvau
jant prof. J. Juzeliūnui, seimo na
riams S. Pečeliūnui ir K. Jakeliui, 
seimo pirmininkui V. Landsber
giui, Birštono merui V. Zenkevi
čiui, rajono merui D. Mikučaus- 
kui ir kt. Mišias Kaišiadorių ka
tedroje už arkv. T. Matulionį 
koncelebravo vysk. J. Matulaitis, 
pamoksle nušvietęs kankinio gy
venimą ir kančias sovietų kalėji
muose ir perskaitęs popiežiaus 
palaiminimą. Sukalbėta malda 
siekiant arkv. T. Matulionio pa
skelbimo šventuoju. Beatifikaci
jos bylai yra jau surinkta daug 
medžiagos. Kaip “Kaišiadorių ai
dai” (1999.X.15) rašo, po pamal
dų lietui lyjant svečiai ir parapi
jiečiai išėjo į aikštę priešais pa
minklą arkv. T. Matulioniui. Ple
vėsavo vėliavos, grojo orkestras. 
Iškilmes pradėjo seimo narys K. 
Jakelis. Toliau kalbėjo V. Lands
bergis, S. Pečeliūnas, D. Miku- 
čauskas. Kankinio atminimui skir
tus savo kūrybos posmus skaitė 
Darsūniškio klebonas kun. P. 
Genevičius. Po to paminklą pa
šventino vysk. J. Matulaitis. Iškil
mė baigta Tautos himnu.

Tarptautinis prakartėlių kon
kursas, jau antrasis Rokiškyje, 
organizuojamas šio krašto muzie
jaus bendradarbiaujant ir remiant 
Italijos Angelo Frosio fondui. 
Dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Italijos savo kūrinius buvo 
pateikę iki 1999 m. gruodžio 10 
dienos. Rodiniai žiūrovams bus 
išstatyti iki 2000 m. sausio 15 d. 
Muziejaus dailės skyriaus vedėjos 
M. Mieliauskienės tvirtinimu, pra
kartėlių kūryba plintanti Euro
poje. Konkurso dalyviams nėra 
ribojama nei medžiagos pasirinki
mas, nei atlikimo technika, nei da
lyvių amžius ar išsilavinimas. Šių 
metų konkursas skirtas 2000 metų 
krikščionybės sukakčiai paminėti.

“ReligŲos Lietuvoje” - tai pa
vadinimas naujos knygos, kuri bu
vo pristatyta Vilniaus universiteto 
Religijos studijų ir tyrimo centre 
1999 m. laprkričio 17 d. Tai 170 
psl. žinynas apie visas Lietuvoje 
veikiančias netradicines religines 
grupes, organizacijas bei judėji
mus. Knygą paruošė ir redagavo 
Donatas Glodenis ir Hoger La- 
hayne. Šiuo leidiniu norima pa
teikti daugiau informacijos apie 

Dievo tarno arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO paminklas Kai
šiadoryse, pašventintas 1999 m. spalio 6 d. Paminklo autorius - skulp
torius V. Žuklys. Pašventino vysk. J. Matulaitis. Arkiv. T. Matulionio 
beatifikacijos byla jau perkelta į Romą .

mažiau žinomas religines grupuo
tes, kurių Lietuvoje šiuo metu 
priskaitoma net 430. Joms pri
klauso apie 300,000 žmonių. Iš jų 
daugiausia yra protestantų - 223 
bendruomenės.

Europos jaunimo susitikimo 
Varšuvoje pasirengimo grupių va
dovams skirtas maldos savaitgalis 
įvyko 1999 m. lapkričio 21 - 22 
d.d. Šiauliuose. Dalyvavo 75 at
stovai iš įvairių Lietuvos vietovių. 
Jiems talkino kunigai jėzuitai 
Anicetas Tamošaitis ir Vidmantas 
Šimkūnas. Tokių jaunimo susiti
kimų įkvėpėja yra laikoma Taize 
brolių bendruomenė, daug vei
kianti ir ekumeninių idėjų įgyven
dinimui. Prisimintina, kad Italijos 
Milane vykusiame susitikime 
1998 m. dalyvavo keturi tūkstan
čiai jaunimo iš Lietuvos. Grįžę iš 
tokių susitikimų jaunuoliai akty
viai įsitraukia į religinį Lietuvos 
gyvenimą. Pasirengimo grupių va
dovų susitikime Šiauliuose vado
vavo brolis Tobas iš Taize. Pa
klaustas, kodėl jaunimo susitiki
mas šį kartą numatomas rengti 
Varšuvoje, brolis paaiškino, kad 
pirmiausia vietovė esanti patogi 
visiems suvažiuoti, o be to buvo 
gautas Lenkijos Katalikų Bendri
jos kvietimas tokį suvažiavimą te
nai rengti.

Elenos Spirgevičiūtės beatifi
kacijos arba kankinystės paskelbi
mo bylą Vatikane įteikė Kauno 
arkivyskupas metropolitas S. Tam- 
kevičius “ad limina” vizito metu. 
E. Spirgevičiūtė, gimusi 1924 m., 
gynusį savo skaistybę, buvo Kaune 
užpuolikų nužudyta 1943 m, Gau
tu iš Šventųjų skelbimo kongrega
cijos pranešimu, Šventasis Sostas 
nemato kliūčių šiai bylai nagrinėti.

Lietuvos Kryžių kalnas .šiais 
jubiliejiniais metais gali susilaukti 
žymiai didesnio lankytojų skai
čiaus, nes yra įtrauktas į lankytinų 
vietų sąrašą. Kryžių kalno per
tvarkymo žinybų teigimu, Šiaulių 
rajono savivaldybė ir Europos ko
misija sutartį dėl bendro projekto 
finansavimo pasirašė 1999 m. 
rugsėjo 30 d. Projekte numatoma 
tarptautinė konferencija, paroda, 
specialaus fotoalbumo paruoši
mas ir kita informacinė veikla. 
Visa tai užsimota atlikti per pir
mąjį šių metų ketvirtį. Pačiame 
Kryžių kalne įrengiami nauji 
ąžuoliniai laiptai, atliekami kiti 
pertvarkymo darbai finansiškai 
remiant Šiaulių rajono savival
dybei ir Kultūros ministerijai.

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius
Kaip kitose demokratinėse 

šalyse, taip ir atsikūrusioje Lie
tuvoje randasi vis daugiau parti
jų. Bet vis dėlto lietuviai yra 
daug santūresni už savo kaimy
nus ar ir tolimų kraštų piliečius. 
Pvz. Lenkijoje esą net 360 par
tijų, o Lietuvoje dešimt kartų 
mažiau. O ir tos partijos dažnai 
skiriasi tik vadais, kartais net ir 
jų pavadinimai vienodi. Pvz. A. 
Terlecko Lietuvos Laisvės lyga 
ir V. Šustausko Lietuvos laisvės 
lyga. Yra daug visokių demok
ratinių junginių, kurie egzistuo
ja partijų sąrašę, o jų veiklos 
niekur nematyti.

Partijos ir asmenys
Visi mato tas partijas, ku

rios savo atstovų turi ir seime. 
Bet tokių partijų nedaug: Tėvy
nės Sąjunga, Krikščionių de
mokratų partija, Demokratinė 
darbo partija, Socialdemokratų 
partija ir Centro sąjunga. Net ir 
šios penkios partijos dažniau 
vadinamos jų vadovų vardais: 
V. Landsbergio partija, Juršė
no, Ozolo, Sakalo, Saudargo 
partijos.

Dar dažnai minimos libera
lų ir valstiečių partijos. Jos sei
me taip pat turi po vieną atsto
vą. Taip pat Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga yra 
politinė partija, bet seime turi 
tik vieną atstovą, nors ir seime 
yra keliolika ar net kelios de
šimtys atstovų, kurie vienaip ar 
kitaip yra susiję su politinių ka
linių ar tremtinių likimu. Pvz. 
Socialdemokratų partijos stei
gėjas ir ilgametis pirm. A. Saka
las buvo politinis kalinys, jo var
žovas ir dabartinis šios partijos 
pirm. A. Andriukaitis gimęs 
tremtinių šeimoje Jakutijoje.

Centro sąjungos vicepirm. 
Egidijus Bičkauskas sovietiniais 
laikais buvo prokuratūros tar
dytoju ir ne vieną pasiuntė į so
vietinius lagerius. Ryškiausiai jo 
tardymo metodus prisimena po
litinis kalinys monsinjoras Al
fonsas Svarinskas...

Komunistai partijose
Ligi 1988 m. Lietuvoje vei

kė tik viena partija - Tarybų są
jungos komunistų partija. Jos 
eilėse Lietuvoje buvo daugiau 
kaip 200,000 narių: visi aukštes
ni administracijos darbuotojai, 
mokslininkai, teisininkai, treč
dalis mokytojų, visi kolchozų 
pirmininkai, daug paprastų dar
bininkų, kolchozininkų buvo so
vietinės komunistų partijos na
riai. Net gydytojai, ir tie ne vie
nas rašėsi į komunistų partiją 
dažnai tik dėl to, kad gautų ge
resnę darbo vietą, butą be eilės, 
leidimą automobiliui ar kokiai 
kitai deficitinei prekei pirkti...

Atsikuriant Lietuvai, pir
miausiai susiorganizavo Lietu
vos persitvarkymo sąjūdis. Jo 
eilėse didelę dalį sudarė komu
nistų partijos nariai. Pati komu
nistų partija atskilo nuo Sąjun
ginės komunistų partijos ir pasi
vadino Lietuvos komunistų par
tija. Vėliau ši partija pasivadino 
Lietuvos demokratine darbo 
partija, bet joje liko jau nedaug 
narių, didelė dalis buvusių ko
munistų nuėjo į kitas partijas. 
Tie buvę komunistai neretai pa
sidarė net klajūnai - eina iš vie
nos partijos į kitą.

Rolandas Paksas - ne taip 
seniai buvo Lietuvos komunistų 
partijos narys, paskui perėjo į 
Tėvynės sąjungą, o kai iškilo iki 
ministerio pirmininko, bet dar
bas nepavyko, paliko konserva
torius, susidėjo su liberalais, ir 
jau išrinktas Liberalų sąjungos 
pirmininku. Paksas, susideda
mas su liberalais ir net galvoda
mas apie naują tos partijos pa
vadinimą, matyt, tikisi artėjan

čiuose savivaldybių ir seimo rin
kimuose vėl būti išrinktas į savi
valdybę, gal net būti išrinktas 
kurio nors miesto, kad ir Vil
niaus, meru, o vėliau pakliūti ir 
į seimą. O juk apklausų organi
zatoriai nuolat skelbia, kad R. 
Pakso rodiklis labai aukštas, to
dėl pranašauja, kad jis gali kan
didatuoti būsimuose Lietuvos 
prezidento rinkimuose ir būti 
išrinktas prezidentu.

Kol kas Lietuvos piliečiams 
dažnai patinka ir chameleonai, 
todėl visko gali būti. Bet juk 
bręsta ir Lietuvos piliečių poli
tinis sąmoningumas... Nors ... 
Tas sąmoningumas per rinki
mus dažnai pasirodo labai nesu
prantamas, būna dažnai išren
kami tie, kurie netrukus po rin
kimų nuvilia rinkėjus.

Lietuvoje dar gaji ir Rytų, 
t.y., komunistinių laikų nostalgi
ja. Dažnas padejuoja, kad ir šis, 
ir tas sovietiniais laikais buvę 
geriau, lengviau. Bent visi turė
ję šiokio ar tokio darbo. Kas 
tiesa, tai tiesa: sovietiniais lai
kais bedarbių Lietuvoje nebuvo, 
o dabar jų yra. Ir ne taip mažai 
- per 100,000.

Politiniai junginiai
Grįžtant prie kalbos apie 

partijas, reikia pasakyti, kad po 
kokių nors rinkimų ilgokai skai
čiuojami rinkimų duomenys, 
pralaimėję aiškinasi pralaimėji
mų priežastis, kol pagaliau nu
taria, kad prieš rinkimus, kaip 
tie Brėmų miesto muzikantai, 
buvo negerai susėdę... Ir prade
da ieškoti naujų vadų, naujų pa
vadinimų, . naujos susėdimų 
tvarkos.

Vis savo vietos Lietuvoje 
neranda buvę komunistai. Štai 
K. Prunskienė mėgino kurti 
Moterų partiją. Vienų moterų 
jėgomis nepasitikėdami į rinki
mų kandidatų sąrašą įrašė ir 
vyrų...

A. Paulauskas, nepajėgęs 
atsisėsti į Prezidento kėdę, įstei
gė savo partiją, kuri ateinan
čiuose rinkimuose mano susi
tuokti su Moterų partija. Jau 
minėta, kad liberalai telkiasi 
apie buvusį ministerį pirminin
ką R. Faksą. Bruzda centristai, 
iš konservatorių eilių gali išdyg
ti net kelios naujos partijos. So
cialdemokratai jau suskilo. La
biausiai neryški yra Centro są
junga. Bet būdinga viena: žinia- 
sklaida daug kalba apie Tėvynės 
sąjungos skaldymąsi, o visai nie
ko arba beveik nieko apie tas 
dabartinės Tėvynės sąjungos 
opozitines partijas, kurios savo 
šaknų dar nėra išrovusios iš bu
vusios komunistų partijos.

Krikščionys demokratai
Žiniasklaida daug rašalo iš

liejo ir apie Krikščionių demok
ratų partiją, kuri atsikūrė dar 
prieš Kovo 11 - 1989 m. vasario 
16 d. Atsikurdama ji savo pa- 
matuosna paklojo encikliką 
“Rerum novarum” ir Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
prieškarinę programą. Galbūt 
todėl su šia partija savo ateitį 
susiejo tie, kurie sovietiniais 
okupacijos dešimtmečiais išliko 
ištikimi Dievui ir Tėvynei.

Žinoma, besikuriant prisi
dėjo ir vienas kitas buvęs komu
nistas, bet tokių dauguma greit 
pasitraukė. Taip pat manė savo 

AtA
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą jos vyrui ELIZIEJUI ir šeimai 
reiškia -

Sofija Slavickienė ir šeima

veiklai rasti tinkamą dirvą ir bu
vęs VLIKo pirm. į Tėvynę su
grįžęs Kazys Bobelis. Neradęs 
visuotinės paramos, subūrė Lie
tuvos krikščionių demokratų są
jungą. Jos pastogėje vietos pa
ieškojo tik keletas sovietinius 
vargus kentusių lietuvių, todėl 
ši partija, tikriau sąjunga, Lietu
voje nerado geros dirvos.

Žiniasklaida daug kalbėjo 
apie K. Bobelio Krikščionių de
mokratų sąjungą kaip Krikščio
nių Demokratų partijos varžo
vę. Bet kai per 1996 m. seimo rin
kimus K. Bobelio KDS vėl nie
ko nelaimėjo, o Krikščionių de
mokratų partija susilaukė ne
mažo Lietuvos piliečių pritari
mo, tai žiniasklaida visomis pa
trankomis pradėjo šaudyti į KD 
partiją. Pirmiausia naudojosi 
senu būdu: tyla - gera byla. Net 
ir seimo nariai, jų veikla daž
niausiai būdavo nutylima.

KD partijos vadovybė, par
tijos atstovai seime paprasčių 
paprasčiausiai buvo neįsilei- 
džiami į radiją, televiziją, o ži
niasklaida apie partijos atstovus 
kalbėdavo tik tada, kai galėda
vo prie ko nors prikibti. Pvz. 
pastaruoju metu labai kibo prie 
Arimanto Raškinio, kuris būda- 
maas KDP seimo frakcijos na
rys, vadovavo seimo komisijai, 
rengusiai naują žiniasklaidos 
įstatymą, reikalaujantį ne tik 
spaudos laisvės, bet ir atsako
mybės. Minėtina ir tai, kad ži
niasklaida visaip dergė ne visą 
komisiją, o tik A. Raškinį, nes 
jis mat buvo tos komisijos pir
mininkas.

Skilimas?
Žiniasklaida labai daug kal

bėjo ir apie tai, kad KD partijo
je bręsta skilimas. Ir tai ne bet 
koks, o idėjinis: tarp senių - 
“davatkų” ir jaunimo - moder
nistų. Pastaruoju metu KD par
tijos skilimas buvo tiek išpūstas, 
kad patys krikščionys demokra
tai pradėjo tikėti, jog partijos vi
duje vyksta kova, kuri gali baig
tis skilimu. Ypač ta skilimo bai
mė išaugo, kai partijos pirmi
ninkas A. Saudargas prieš mė
nesį pareiškė, kad atsisakys būti 
Partijos pirmininku.

Ir iš tikrųjų KDP konferen
cijoje 1999 m. lapkričio 27-28 d. 
A. Saudargas viešai pareiškė, 
atsisakąs toliau būti partijos pir
mininku, nes “vienybės palaiky
mas man visuomet buvo pagrin
dinis tikslas. Tačiau supratau, 
kad ateityje suvienyti partiją ne 
man skirta. Todėl nuoširdžiai 
linkiu partijai santūrumo, vidi
nio susitelkimo ir sėkmės”. (Iš 
A. Saudargo kalbos KDP kon
ferencijoje).

Ar ši nuosaiki A. Saudargo 
kalba, ar konferencijos delegatų 
nuotaika rodė, kad pusketvirto 
šimto konferencijos delegatų, 
atstovavusių daugiau kaip 11, 
000 partijos narių, buvo nusitei
kę gana rimtai. Kiekvienas ste
bėtojas galėjo matyti, kad susi
rinko vienminčiai, kurie puikiai 
jaučia savo atsakomybę Tėvynei 
ir valstybei.

Prieš 10 metų KDP atkūri
mo aktą buvo pasirašę tik tryli
ka Lietuvoje beveik niekam ne
žinomų asmenų, o dabar, po 
daugiau kaip 10 metų, salėje sė-

(Nukelta j 3-čią psl.)

MIRTIES PRANEŠIMAS
Tas, kuris rūpinasi tik šiuo gyvenimu, 
bet nesirūpina amžinybe 
yra išmintingas momentui, 
bet kvailas visiems laikams,

AtA
VYTAUTAS PAULIONIS

mirė 2000 m. sausio 3 d.
Paliko liūdinčius žmoną ALEKSANDRĄ PAU- 

LIONIENĘ, dukras VANDĄ ir jos vyrą ERNST GREN- 
KE, GRAŽINĄ PAULIONYTĘ, sūnų ALGĮ ir jo žmoną 
LEIGHANN, vaikaičius ALEXANDER, CHRISTINĄ ir 
CAROLINĄ, seserį ZOFIJĄ MILKEVIČIENĘ.

Laidotuvių Mišios sausio 6 d. Prisikėlimo 
šventovėje.

Liūdinti šeima

MIRTIES PRISIMINIMAS
Sueina 20 metų, kai 

a.a. ELENA GUTAUSKIENĖ 
užbaigė žemišką kelionę.Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose -

Roma ir Jurgis Jurgučiai 
ir sūnūs su šeimomis

* A+A
ANTANAS PAULAUSKAS
mirė 1975 m. sausio 8 d., prieš 25 metus.

Pakeliui
Mus, kaip žolę, likimas išrovė,
Tiktai šaknys paliko tenai,
Kur prie upių piliakalniai stovi,
Kur sugrįžt aklas kelią žinai -
Po vargų amžinybės keliais
Ten klajūnui ramybė ateis...

(Kazys Bradūnas)

Šiandien dar liūdi jo vaikai -
Rita, Nijolė, Vytautas

AtA 
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

mirus,
jos vyrui ELIZIEJUI, buvusiam “Aušros” sporto 
klubo pirmininkui ir ilgamečiui darbuotojui bei visai 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia -

P.P.S.K. "Aušra”

AtA
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ELIZIEJUI 
ŠLEKIUI ir šeimai -

Ona ir Bronius Sergančiai

AtA
ONAI MAŠALIENEI 

mirus,
dukrą STEFĄ ir jos šeimą, sūnų VYTAUTĄ ir jo 
šeimą, vaikaites - IRENĄ ir IRIJĄ, jų šeimas bei 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime -
Birutė Jonaitienė Eglė Vair su šeima
Ona Narušienė su šeima Rita Gast su šeima

mailto:tevzib@pathcom.com


Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių namai” muzikos mokytojas V. Žeimys moko šv. Kalėdų giesmių

Tūkstantmečio knyįa Lietuvoje

Dešimtasis “Lietuvių namų” ruduo
Mokykla Vilniuje, kurioje mokosi po pasaulį išblaškytų lietuvių šeimų vaikai ir vaikaičiai

1990 m. spalio 1-ąją pir
muosius mokslo metus pradėjo 
vidurinė Vilniaus mokykla “Lie
tuvių namai”. Tą dieną pirmą 
kartą šios mokyklos slenkstį 
peržengė 63 vaikai iš lietuviškų 
šeimų, gyvenančių ne Lietuvoje, 
o tuometinis Lietuvos respubli
kos kultūros ir švietimo minis- 
teris Darius Kuolys pirmą kartą 
lentoje užrašė mokyklos pavadi
nimą.

Kasmet rugsėjo 1-ąją, moks
lo ir žinių dieną, “Lietuvių na
mai” atveria savo duris po pa
saulį išblaškytų lietuvių vaikams 
ir sulaukia vis didesnio būrio tė
vynainių iš Rusijos Federacijos, 
Gudijos, Ukrainos, Kazachsta
no, Moldovos, Latvijos, Lenki
jos, Argentinos ir kitų šalių, 
trokštančių išmokti savo protė
vių kalbos, sužinoti šio krašto 
istoriją, pažinti papročius, tradi
cijas ir dažniausiai ketinančių 
savo ateitį susieti su Lietuva. 
Todėl šioje mokykloje moko
masi pagal Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų mokymo pla
nus ir programas. Moksleiviai 
priimi į I-X klases. Baigusiems 
dvylika klasių išduodamas bran
dos atestatas, dešimties klasių - 
pagrindinio išsilavinimo pažy
mėjimas. Dauguma baigusiųjų 
mokyklą tęsia mokslą Lietuvos 
aukštosiose ir aukštesniosiose 
mokyklose.

Gyvena moksleiviai šalia 
mokyklos esančiame bendrabu
tyje, kur jais rūpinasi, dalijasi vi
sais džiaugsmais ir vargais auk
lėtojos. Drauge su mokyklos pe
dagogais jos organizuoja auklė
tinių laisvalaikį. Pagal savo po
mėgius galima pasirinkti ir lan
kyti įvairius būrelius. Mokykloje 
yra tautinių šokių grupė, kuri 
linksmina visų mokyklos šven
čių metu, sėkmingai dalyvavo 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventėse, koncertuoja ne tik 
daugelyje Lietuvos miestų, bet 
ir užsienyje.

Neapsieinama ir be gražaus 
būrio dainininkų. Mažesnie
siems ypač gerai sekasi pamėg
džioti vyresniuosius, todėl jie 
noriai kuria spektaklius ir juose 
vaidina.

Jaunieji “Lietuvių namų” 
dailininkai yra daugelio piešimo 
konkursų dalyviai bei prizinin-

Lietuvos partijų suktinyje
(Atkelta iš 2-ro psl.)

dėjo ministerial, viceministeriai, 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 
gydytojai, rajonų tarybų pirmi
ninkai - merai,. tarybų nariai, 
įvairių kitų kultūros ir ūkio šakų 
vadovai, paprasti darbuotojai. 
Tiesa, krikščionys demokratai 
savo gretose beveik neturi rašy
tojų, kompozitorių, įvairių šakų 
aktorių, dailininkų, žiniasklai- 
dos atstovų... O jei konferenci
joje ir vaikštinėjo žiniasklaidos 
atstovai, tai tik kaip stebėtojai, 
o ne kaip nariai.

Pirmininko rinkimai
Į partijos pirmininkus buvo 

pasiūlyti net šeši kandidatai. 
Bet keturi atsiėmė savo kandi
datūras, ir liko tik du: akademi
kas Zigmas Zinkevičius ir sei
mo narys Feliksas Palubinskas. 
Slaptu balsavimu KDP pirmi-

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 

kai. Esama meninio skaitymo 
konkursų nugalėtojų.

Nenori atsilikti ir paspor
tuoti mėgstantys. Nuolat mo
kykloje rengiamos įvairios var
žybos bei turnyrai, dalyvaujama 
miesto organizuojamuose rengi
niuose.

“Lietuvių namai” - tai ant
rieji čia begyvenančių ir besi
mokančių namai, todėl kartais 
tenka pasitvarkyti ne tik savo 
kambarį, bet ir visos mokyklos 
aplinką ar pašeimininkauti vir
tuvėje.

1999-ųjų ruduo - jau dešim
tasis “Lietuvių namų” istorijoje. 
1999 metų rugsėjo pirmąją į tra
dicinę mokslo metų atidarymo 
šventę susirinko net 250 moks
leivių. Nemažai jų daliai tai pir
mieji mokslo metai Lietuvoje. 
Nelengva pirmosiomis dieno
mis: viskas nauja, nepažįstama, 
juntamas namų ilgesys. Tačiau 
pedagogai ir mokyklos senbu
viai stengiasi padėti naujokams 
įprasti prie mokyklos tvarkos, 
susirasti naujų draugų, o nemo
kantiems lietuvių kalbos - tarti 
pirmuosius lietuviškus žodžius.

Spalio pirmoji - mokyklos 
gimtadienis. Šią dieną visi nau
jai atvykę mokiniai duoda prie
saiką mokyklai savo draugų, pe
dagogų, tėvų, svečių akivaizdo
je. Nuo šiol jie tampa lygiatei
siais “Lietuvių namų” auklėti
niais. Jiems pirmą kartą nu
skamba mokyklos himnas, kurio 
žodžius yra sukūręs dviejų mo
kinių senelis, ilgą laiką išbuvęs 
tremtyje ir įgyvendinęs troškimą 
vaikaičius matyti savo gimtojoje 
žemėje.

Jau penktus metus gyvuoja 
tradicija mokyklos gimtadienio 
minėjimo metu skelbti kasmeti
nio literatūrinių kūrybos darbų 
konkurso rezultatus. Šis kon
kursas organizuojamas siekiant 
skatinti moksleivius pažinti tėvų 
ir protėvių praeitį, tradicijas, 
formuoti piliečio santykį su 
Tėvyne Lietuva, ugdyti meilę ir 
pagarbą savo mokyklai bei mo
kytis savarankiškai ir kūrybiškai 
reikšti gyvenimo patirtį lietuvių 
kalba. Mokinių darbus vertina 
kompetetinga komisija, kurioje 
teko garbės matyti žinomus lie
tuvių rašytojus - Saulių Šaltenį, 
Algimantą Zurbą, Vytautą Ra- 

ninku ateinantiems dvejiems 
metams buvo išrinktas buvęs 
Švietimo ministeris akademi
kas, daugelio lituanistikos kny
gų autorius, kelių pasaulio 
mokslų akademijų narys prof. 
Zigmas Zinkevičius. Už jį balsa
vo 189 konferencijos atstovai, 
už F. Palubinską - 146.

Tokia demokratiška rinki
mų baigtis spaudos buvo priim
ta kaip aiškus dviejų grupių pa
siskirstymas. Neva tą patvirtinę 
ir kitą konferencijos dieną vykę 
partijos tarybos rinkimai: vėl 
daugumą laimėjo tie, kurie 
prieš tai pirmininku buvo išrin
kę Z. Zinkevičių. Po konferen
cijos partijos “modernieji” lyg ir 
tarėsi net vėlai naktį, ketindami 
steigti naują partiją. Jų vėliav
nešiu būtų F. Palubinskas, o ak
tyviausias veikėjas - lyg ir Vy
tautas Bogušis.

Bet gruodžio 4 d. įvykęs ta
rybos posėdis sukvietė visus na
rius, ir jie išrinko naują valdybą. 
Daug kartų skelbtas partijos 
skilimas kol kas neįvyko. Reikia 
manyti, kad ir neįvyks. Moder
nistai, šį kartą nelaimėję vado
vybės kėdžių, tikriausiai krikš
čioniškai sutiks su demokratine 
konferencijos baigtimi ir de
mokratiškai toliau darbuosis 
Dievui ir Tėvynei... 

čicką, Jeronimą Laucių.
Gražiausių padėkos žodžių 

nusipelno JAV lietuviai - Van
da ir Vaclovas Mažeikos, kurie 
yra vieno iš šio konkurso inicia
torių ir nuolatiniai rėmėjai. 
Kasmet geriausių darbų auto
riai apdovanojami mokyklos 
diplomais ir V. ir V. Mažeikų 
piniginėmis premijomis. Šiais 
metais jaunuosius kūrėjus ma
loniai nustebino viešnia iš Aust
ralijos - Sidnio lietuvių radijo 
laidų redaktorė Rimantė Geli, 
pranešusi, jog “Lietuvių namų” 
moksleivių kūrybos darbai buvo 
skaitomi Australijos lietuvių ra
dijo programoje ir paliko klau
sytojams gerą įspūdį. Jaunieji li
teratai dėkingi R. Geli ir Aust
ralijos lietuviams už įsteigtus 
prizus bei pinigines premijas.

Dabar mokiniai yra kupini 
naujų įdėjų ir ruošiasi kitų metų 
literatūrinių darbų konkursui, 
kuris sutaps su gražiu “Lietuvių 
namų” dešimties metų jubilieju
mi. Jie mielai dalyvauja ir Vil
niaus miesto bei Lietuvos mastu 
organizuojamuose konkursuo
se, nemažas “Lietuvių namų” 
auklėtinių kūrybos pluoštas pa
sirodė Klyvlande leidžiamo lie
tuvių laikraščio “Dirva” pusla
piuose. Tai skatina juos kurti, 
puoselėti gimtąją kalbą, reikšti 
savo jausmus bei svajones lietu
viška šneka.

Kūčių vakarą kiekvienais 
metais sėdama prie bendro sta
lo, kur kalbama malda, dalija
mas kalėdaitis, o tariami žodžiai 
kupini pagarbos, meilės ir nuo
širdumo.

Linksmai “Lietuvių namuo
se” švenčiamos Užgavėnės. Tai 
mažųjų džiaugsmas, kai gali 
persirengti, išsidažyti, pasidaryti 
kaukių, o blynų prisikirsti ligi 
soties.

Iškilmingai pažymimos Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
šventės. “Lietuvių namų” moki
niams tai ypatingos datos, reiš
kiančios jų senelių, tėvų svajo
nių išsipildymą ir simbolizuo
jančios grįžimą į protėvių žemę.

Per devynerius metus iš
puoselėta tradicija švęsti moks
lo metų pabaigos šventę. Ta 
proga sulaukiama daug garbin
gų svečių, tarp kurių buvo ir 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, nuolati
niai mūsų svečiai ir draugai - 
seimo narys Vytautas Cinaus- 
kas, Danutė ir Gabrielių Zem- 
kalniai.

Tarp pačių geriausių, gar
bingiausių mokyklos rėmėjų vi
sada minimi Kanados lietuviai - 
A. ir H. Stepaičiai, KLB krašto 
valdybos pirmininkas A. Vaičiū
nas, Kanados lietuvių fondas, 
Toronto pensininkų klubas ir 
daugelis kitų, kurie nuoširdžiai 
rūpinasi “Lietuvių namų” mo
kykla. Jų parama padeda mo
kyklai pasiruošti naujiems 
mokslo metams, apsirūpinti 
mokymo ir vaizdinėmis priemo
nėmis, padeda moksleiviams su
sipažinti su Lietuva.

2000-ųjų metų rudens “Lie
tuvių namai” laukia su nekant
rumu ir jauduliu. Spalio pirmą 
dieną bus dešimt metų, kai 
įsteigta ši mokykla, po savo sto
gu glaudžianti nemažą būrį liki
mo išblaškytųjų po tolimiausius 
kraštus, nuo atšiauriosios Igar- 
kos iki šiltosios Pietų Amerikos, 
mokanti protėvių kalbos, tradi
cijų, istorijos, ugdanti pilietinius 
jausmus bei patriotizmą. Di
džiausias atpildas už pastangas 
ir triūsą - žinoti, jog daugelis 
palikusių mokyklos suolą ir už
vėrusių jos duris savo gyvenimą 
kuria Lietuvoje.

Edita Liubertaitė,
“Lietuvių namų” lietuvių 

kalbos mokytoja

,J. P- KEDYS
Prieš penketą metų Stepo

nui Maculevičiui kilo mintis pa
rašyti pilną lietuvių tautos ir 
valstybės istoriją. Tam tikslui jis 
įsteigė UAB “Kraštotvarka”, 
kuri įsigijo erdvų 4 aukštų pa
statą Savanorių pr. 192 - 802 
Kaune.

1999 m. pradžioje S. Macu
levičius paskelbė atsišaukimą, 
kviesdamas bendradarbius pri
sidėti prie rašymo veikalo “Pa
žintis su Lietuva. Tūkstantme
čio knyga”.

1999 m. spalio mėn. pra
džioje Kauno apskrities biblio
tekoje dir. S. Maculevičius pri
statė didžiulio formato 411 pus
lapių minėtą knygą skaityto
jams. Šią knygą rašė tūkstantis 
autorių. Joje yra 1400 retų isto
rinių nuotraukų. Tiražas - 
30,000 egz., 18,000 lietuvių kal
ba, 12,000 egzempliorių - an
glų, vokiečių, prancūzų, rusų ir 
lenkų kalbomis. Prie jos paruo
šimo spaudai darbavosi 10 žmo
nių. Jos kaina sieks 150 Lt. Jos 
pavadinimas - “Valstybė”. Tai 
pirmoji knyga suplanuoto tęsti
nio veikalo.

Toliau seks antroji knyga, 
kuri apims Vilniaus ir Kauno 
gyvenimą. Trečioje knygoje bus 
aprašyta Šiaulių, Panevėžio ir 
Utenos apskritys. Ketvirtoje - 
ras vietą Alytaus, Marijampo
lės, Tauragės, Telšių ir Klaipė
dos apskritys.

Bendrovės direktorius pra
nešė, jog išlaidos bus apie vieną 
milijoną litų. Jis tikisi, kad tau
tiečiai šį jo planą parems pirk
dami knygas. Be to, jis paminė
jo, kad yra užmegztas ryšys su 
dvasiškiais, kurie prisidės prie 
šio plano sėkmės.

Gimnazijai 350 metų
1999 m. spalio 8-9 dienomis 

Kauno jėzuitų gimnazija atšven
tė 350 metų sukaktį. Į minėjimą 
atvyko Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis ir pasveikino seimo 
vardu. Prezidentas V. Adamkus 
atsiuntė sveikinimo telegramą. 
Dalyvavo gausus būrys užsienio 
atstovų: Belgijos, Latvijos Ir 
Vokietijos. Šia proga Kauno jė
zuitų gimnazija gavo sveikinimų 
ir iš jėzuitų ordino vyriausybės, 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nisterijos ir iš daugybės savival
dybių. Kauno jėzuitų kolegija 
buvo įsteigta 1649 m. ir yra vie
na seniausių po Vilniaus, kuri 
buvo įsteigta 1579 m., Kražių - 
1616 m.

Socialistų nesutarimai
Lietuvos socialdemokratų 

partijos narys R. Dagys sutiko 
būti Seimo pirmininko pavaduo
toju vietoje pasitraukusio R. 
Ozolo. Partijos vadovybė reika
lavo R. Dagį pasitraukti iš Seimo 
pavaduotojo pareigų, bet R. Da
gys atsisakė tai padaryti. Dėl šios 
R. Dagio nepriklausomos laiky
senos Lietuvos Socialistų partijo
je vyksta nesutarimai.

Investicijos
Žymiausi užsienio investuo

tojai į Lietuvos ūkį iki liepos 
mėn. 1999 m. buvo: 1. Švedija 
su 1,361,907 litų. 2. JAV pama
žu traukiasi iš investicijų; 1999 
m. pradžioje investicijų buvo 
1,214,037 mil. litų, o liepos mėn. 
ši suma nukrito iki 1,084,766 litų. 

Šv. Petro ir Povilo šventovės bokštas - aukščiausias Lietuvoje

3. Suomija - 774,335 Lt. 4. Dani
ja - 674,426 Lt. 5. Vokietija - 
576,676 Lt. 6. Rusijos investici
jos sumažėjo nuo 110,466 metų 
pradžioje iki 83,351 Lt. liepos 
mėn. Vokietija su galingiausia 
pramone Europoje stovi tik 5-je 
vietoje! Tai pažymėtina ne tik 
dabar, esant Vokietijoj ūkinei 
krizei - bedarbystei. Panašiai 
buvo ir anais gerais laikais, H. 
Kohl‘iui viešpataujant. Gal čia 
iš dalies ir mūsų kaltė, kad ne
sugebame ūkiškai bendrauti su 
trečiąja pasaulio ūkine galybe 
Vokietija.

Nauja vadovybė
Krikščionių demokratų par

tijos konferencijoje nauju pir
mininku buvo išrinktas prof. Z. 
Zinkevičius. Antroje vietoje li
ko prof. Pabedinskas. Dabarti
nis užsienių reikalų ministeris 
Saudargas nebekandidatavo. Čia 
nebuvo partinė dvikova - dau
guma partijos narių nepaprastai 
užjautė Z. Zinkevičių, nes jis 
buvo nepagrįstai atleistas iš 
švietimo ir mokslo ministerio 
pareigų. Dauguma stebėtojų šį 
pasikeitimą sieja su artėjančiais 
Seimo rinkimais. Z. Zinkevičius 
yra gana populiarus politikas ne 
tik partijoje, bet ir tautoje. Nau
jasis pirmininkas sielojasi ypač 
vienybės stoka partijoje.

Steigiama partija
Buvęs trumpalaikis premje

ras R. Paksas ir liberalų partijos 
vadas Klaipėdos meras E. Gent
vilas ruošiasi paskelbti naują 
dešiniųjų partiją. R. Paksas la
bai pagarsėjo atsisakymu pasi
rašyti “Williams” sutartį. Šiuo 
metu, pagal apklausas, yra po
puliariausias politikas Lietuvo
je. Šios partijos steigimas suda
ro rūpestį Tėvynės sąjungai, nes 
R. Paksas buvo gerai užsireko
mendavęs TS narys ir gali pa
traukti dalį TS narių.

Ar ši naujoji partija bus 
sėkminga, labai abejojama. Pir
miausia R. Paksas jau jungiasi 
su esama E. Gentvilo liberalų 
partija. Vyks nuolatinė kova, 
kas turi būti tos naujos partijos 
vadas! Abu naujos partijos stei
gėjai skelbia, kad ji turėtų būti 
“dešinioji”. Bet į ją priplauks 
visokių pažiūrų narių iš kitų 
partijų pabėgėlių. Taigi apie 
grynai dešiniųjų naują partiją 
netenka kalbėti. Viena aišku - 
ši partija padarys nuostolių ypač 
Tėvynės Sąjungai, bet kad ji 
galėtų būti sėkminga, tenka 
abejoti.

V. Landsbergis išsiuntinėjo 
raštą į visus TS skyrius, perspė
damas narius nesusivilioti Pak- 
so-Gentvilo mėginimui steigti 
naują partiją, silpninančią TS. 
Šią naujai planuojamą partiją 
V. Landsbergis vadina “laikinu 
blizgučiu”.

Verslininkų siūlymas
Esant labai didelei bedar

bystei, ypač jaunimo tarpe, pra
moninkai siūlo iš darbo atleisti 
šiuo metu dirbančius pensinin
kus ir į jų vietą priimti bedar
bius jaunuolius. Pramoninkų 
organizacija siūlo šią galimybę 
įrašyti į kitų metų vyriausybės 
planus, nes skaičius nedirbančio 
jaunimo esąs panašus į dirban
čių pensininkų.
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Pasitinkant jubiliejinius 2000-sius metus A. Abromaitienė

Naujųjų sulaukus
Debesėlių toks rausvas švelnumas - 
Sviesuliukas pražydo širdy. 
Skrenda mintys lyg kregždės per 

dūmus,
Ak tos upės, kalnai devyni!
Jau zylelės būrelin sutūpę.

Ką Naujųjų Aušroj užgiedos!
Ar Žvaigždė pasirodžius virš

Kūtės,
Švies ramybę Tėvynės languos!?

Irena Vaičikauskaitė,
Kaunas

f1 TAUTOS FONDAS
A

£

nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir visus lie
tuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2000-jų metų proga.

Tautos fondas Jūsų aukų dėka prisideda prie demokra
tijos įtvirtinimo Lietuvoje, remdamas mokslo siekiantį jaunimą, 
mokyklas, mokytojus, visuomenines organizacijas, patriotinę, de
mokratišką spaudą. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
Tautos fondo parama tėvynei siekia daugiau kaip du milijonus 
dolerių ($2,150,000).

Žengdami į 2000-uosius metus kviečiame Jus susipažinti 
su naujausia Tautos fondo programa - per Tautos fondą “įdukrin
ti "savopasirinktą Lietuvos mokyklą.

Dėkodami Jums už dosnumą Tautos fondui, linkime lai
mingų bei sėkmingų 2000-ųjų metų.

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910

&

PASAULIO LIETUVIŲ | 
BENDRUOMENĖ ?

1107 Pinewood Drive NW Grand Rapids Ml 49544-7969
Tel. 616-791-7333 Fax 616-791-7888

MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠEIMOS NARIAI, BRANGUS TĖVYNĖS LIETUVOS 

SESĖS IR BROLIAI
• Sužibus pirmajai Kūčių vakaro žvaigždei, tradicinių Kūčių 

apeigų paplotėlis tejungia visą Pasaulio lietuvių bendruomenę.
Sveikiname po platų pasaulį pasklidusius lietuvius šv.

Kalėdų proga, linkėdami sėkmės ir ištvermės Naujaisiais metais, 
saugojant gyvą lietuvybę Ir ginant tautinius idealus.

Labai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, žodžius ir veiks
mus, kurie atvedė tautą ir tėvynę į laisvę, su šviesia viltimi pasi
tinkame 2000-uosius.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba ir talkininkai
Vytautas Kamantas - pirmininkas

Rimas Baltulis - PUS pirmininkas
Milda Lenkauskienė. Algis Rugienius. Regina Kučienė,

Tomas Bartusevičius, Danutė Čornij, Virginija Grybaitė, Viktoras Kučas, 
Juozas Lukas, kun. Edis Putrimas, Audrius Šileika, dr. Vytis Viliūnas,

Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs, Laima Žliobienė

LIETUVIŲ FONDAS^ LITHUANIAN FOUNDATION, INC
14911 127th Street* Lemont, IL 60439*(630) 257-1616 A 

Fax (630) 257-1647 J'd

1999 m. gruodžio 9 d.

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Road 
Mississauga, Ont. L5C 1T3 
Canada

Gerbiamieji,

Lietuvių fondo tarybos ir valdybos vardu sveikiname su 
artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Suprasdami 
sunkias lietuvių išeivijos spaudos darbo sąlygas ir (vertindami jos 
reikšmę Lietuvių fondo auginime, siunčiame kalėdinę dovaną - 
1,500 dol. čekį.

Pradedant naująjį šimtmetį bei tūkstantmetį, linkime 
geriausios sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Su dėkingumu ir pagarba,
Alė A. Razmienė,
Valdybos sekretorė/reikalų vedėja

“Tėviškės žiburių“ leidėjai ir darbuotojai nuoširdžiai dėkoja 
Amerikos lietuvių fondui už sveikinimus ir paramą, skatinančią tęsti 
savosios spaudos išlaikymą išeivijoje.
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© LAISVOJE TEVYNE1E e LIETUVIAI PASAULYJE
IŠSILIEJO KENKSMINGAS 

SKYSTIS
Apie 100 tonų amoniakinio 

vandens išsiliejo netoli Lietuvos 
valstybės sienos esančios Tilžės 
celiuliozės ir kartono gamyklos, 
skelbia ELTA. Lietuvos aplinkos 
ministeris Danius Lygis kreipėsi į 
Rusijos Karaliaučiaus srities ap
linkos apsaugos komiteto pirmi
ninką, prašydamas papildomos 
informacijos apie šio skysčio tar
šos mastą ir pavojingumą. Lietu
vos gamtosaugininkai bijo, kad 
skystis gali patekti į Nemuną ir 
pakenkti žuvims.

GRĄŽINO LIETUVIUS
1999 m. lapkričio 30 d. iš Vo

kietijos, Šveicarijos, Olandijos ir 
Didžiosios Britanijos j Lietuvą 
buvo sugrąžinti 13 Lietuvos pilie
čiai, kurie nelegaliai dirbo ar bu
vo užsienyje, o kitą dieną iš Vo
kietijos ir Didžiosios Britanijos 
buvo grąžinta dar 10, skelbia 
BNS. Po apklausų Vilniaus oro 
uosto pasienio kontrolės punkte 
visi piliečiai buvo paleisti.

NAUJA GAMYKLA
JAV firmos “Mars Inc.” duk

terinė įmonė UAB “Masterfoods 
Lietuva” 1999 m. gruodžio 2 d. 
oficialiai atidarė kačių ir šunų 
ėdalų gamyklą Gargžduose (neto
li Klaipėdos). Naujoje gamykloje 
dirba 380 žmonių. Statyba ir įren
gimai JAV firmai kainavo dau
giau kaip 40 mln. litų. Bendra 
“Masterfoods” investicija siekia 
68 mln. litų. Įmonė šiuo metu 
eksportuoja 95% savo gamybos, 
tačiau tikisi išplėsti rinką Skandi
navijoje ir Baltijos kraštuose.

INFLIACIJOS STATISTIKA
Didėjanti infliacija Estijoje ir 

Latvijoje liudija apie šių kraštų 
ekonomikos atsigavimą, o infliaci
jos nebuvimas Lietuvoje rodo, jog 
nejuda krašto ūkio sąstingis, pra
neša ELTA 1999 m. lapkričio mėne
sį Latvijoje infliacija sudarė 0.8%, 
Estijoje - 0.3%, o Lietuvoje vartoji
mo kainų rodiklis, palyginti su spalio 
mėnesiu, išliko nepakitęs. Metinė 
infliacija Lietuvoje buvo 0.1%, o 
Latvijoje ir Estijoje siekė 3.2%.

JŪROJE NAFTOS TERŠALAI
1999 m. gruodžio 6 d. Būtin

gės terminale baigiant krauti 
tanklaivį “Almanama”, į Baltijos 
jūrą išsiliejo 3-4 tonos naftos, nes 
nutrūko apie 240 m. ilgio plau
kiojančios žarnos jungtis, siau
čiant didelio greičio vėjui (arti 30

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

| Lougheed Funeral
i Home
; Žmonės, kurie atjaučia kitus

i Sudbury Ontario 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► 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

m., /sek.) ir bangoms kylant iki 
arti trijų metrų, rašo “Lietuvos 
rytas”. Terminalo vyriausias inži
nierius V. Aksinavičius teigė, jog 
remiantis teorinėmis prielaido
mis, trūkus žarnų jungčiai galėjo 
ir susidaryti tuštuma, kuri neleis
tų naftai ištekėti. Iš karto galvota, 
kad naftos dėmė nuslinko į Lat
vijos pusę, tačiau ji nebuvo at
rasta, gali visai nepsirodyti. Bū
tingės terminalo specialiosios tar
nybos ruošėsi avarijos naikinimui. 
Svarbusis klausimas buvo, ar kro
vos darbai iš viso turėjo vykti tuo 
laiku, nes pagal Būtingės naftos 
terminalo jūrinės dalies nuosta
tus, krovos darbai draudžiami, kai 
vėjo greitis viršija 18 metrų per 
sekundę, o bangų aukštis pasiekia 
4 metrus.

“HANSABANKO” SKYRIUS 
VILNIUJE

Vilniaus Žvėryno rajone 
1999 m. gruodžio 27 d. pradėjo 
veikti pirmasis sostinėje ir antra; 
sis Lietuvoje “Hansabanko” sky
rius. Jis priklauso Baltijos kraš
tuose didžiausiai finansinių pa
slaugų grupei “Hansabank”, ku
rios pagrindinis akcininkas yra 
vienas didžiausių Švedijos bankų 
“Swedbank”. Praėjusių metų rug
sėjo pabaigoje buvo atidarytas ir 
sėkmingai dirba “Hansabanko” 
filialas Panevėžyje, numatoma 
atidaryti dar vieną Klaipėdoje.

PARDAVĖ SKLYPĄ
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis paskyrė 
289,158 -litus labdarai, rašo EL
TA. Šios lėšos sudaro skirtumą 
tarp kainos, kurią jis sumokėjo 
pirkdamas plačiai aprašytą sklypą 
Žvėryne, ir gautos pinigų sumos 
už sklypą ir namo projektą, juos 
pardavus. Jis buvo sumokėjęs 33, 
700 litų už sklypą. Vilniaus Uni
versitetinės vaikų ligoninės Nau
jagimių reanimacijos skyriui buvo 
paskirta 280,040 litų naujai apa
ratūrai silpniems kūdikiams gel
bėti. Taip pat buvo paskirta 9,000 
litų vienai vargstančiai Nepriklau
somybės akto signataro šeimai.

IŠAUGO KAINOS
Statistikos departamento duo

menimis, per metus nuo 1998 m. 
iki 1999 m. lapkričio mėn. pramo
nės produkcija Lietuvoje pabran
go 14%. Gamintojų parduodamo 
Lietuvoje išgautos žaliavinės naf
tos ir dujų kainos per metus padi
dėjo 99%, naftos perdirbimo pro
duktai pabrango 90.5%, antrinio 
metalo atliekų ir laužo perdirbi
mo kaino išaugo 10.5%. Rgj

four seasonsKJZSV REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 '

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

KLB Kalgario apylinkės valdyba su svečiais, Lietuvos ambasadoriumi dr. A. EIDINTU, ponia Birute, dr. A.
VYŠNIAUSKU konsulato atidarymo iškilmėje 1999 m. lapkričio 27 d.

Lietuvos ambasadorius dr. A. EIDINTAS (dešinėje) įteikia skiriamuosius 
raštus Lietuvos garbės konsului Albertos provincijoje dr. A. VYŠNIAUS
KUI iškilmingo susitikimo metu 1999 m. lapkričio 27 d. Kalgaryje

vei/ciname 
brangiuosius tėvelius 

ANTANĄ ir JADVYGĄ GEDRIMUS, 
švenčiančius auksinį vedybų jubiliejų - 

50 METŲ KARTU!
Jus mylintys vaikai ir vaikaičiai 

Kanadoje ir Amerikoje -

Alius, Kristina, Vytas ir 
Aldona su šeimomis

Wasaga Beach, Ont.
VASAGOS MOTERŲ BŪRE

LIS 1999 m. lapkričio 10 d. Gerojo 
Ganytojo misijos šventovės salėje 
surengė dr. Vinco Kudirkos 100 
metų mirties sukaktuvinį minėjimą. 
Programą atliko viešnios iš Lietu
vos - dr. I. Slavinskaitė ir aktorė V. 
Kochanskytė. Visi dalyviai buvo 
nuostabiai sužavėti menišku pro
gramos atlikimu. Po programos visi 
vaišinosi šeimininkių skaniai pa
ruoštais pietumi ir dalinosi gražaus 
minėjimo įspūdžiais. Nuoširdžiai 
dėkojame programos atlikėjoms ir 
šeimininkėms.

ŠVENTOVĖJE 1999 m. gruo
džio 5 d. atlikome adventinį susi
kaupimą, kurį labai gražiai ir turi
ningai pravedė Lukšių parapijos 
klebonas Gvidas Pušinaitis. Per Mi
šias dvi viešnios kanklininkės - D. 
Čičinskienė iš Lietuvos ir Ž. Jane- 
liūnienė iš Toronto - labai gražiai 
kankliavo ir giedojo. Po pamaldų 
parapijos salėje prie užkandžių da
linomės įspūdžiais, o mielos kank
lininkės vėl mus linksmino kanklių 
muzika ir lietuviška daina. Nuošir
dus ačiū kun. G. Pušinaičiui ir vieš
nioms kanklininkėms už apsilanky
mą mūsų bendruomenėje. Taip pat 
dėkojame Vidai Baltrušaitienei už 
renginio suorganizavimą ir kankli
ninkių atvežimą.

KLB VASAGOS APYLINKĖS 
valdybos rinkimai įvyko 1999 m. 
gruodžio 12 d. Išrinkti - pirm. V. Ab
romavičius, sekr. A. Vitkienė. A.V.

London, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS nenuilstanti pensininkų val
dyba 1999 m. gruodžio 17 d. su
ruošė kalėdinius pietus. Prie skanių 
patiekalų, šventiškai papuoštų sta
lų, šeimyniškoj nuotaikoj pensinin
kai ir svečiai laužė ir dalinosi 
plotkelėm.

Visi dėkingi valdybai už tiek 
daug įdėto triūso.

KLB LONDONO APYLIN
KĖS SUSIRINKIMAS įvyks š.m. 
sausio 9 d., po 11 v.r. Mišių parapi
jos salėje. Bus naujos valdybos rin
kimai.

A.a. PRANĖ KISIELIENĖ sa
vo palikime paskyrė $3000 Šiluvos 
Marijos parapijai ir kitus $3000 Šv. 
Kazimiero kunigų seminarijai.

Viktorija St.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Hamilton, Ont.
A-a. S. Žvirblio atminimui “Vai

kų dienos centrams” aukojo: $20 - 
J. Z. Rickai; $15 - L. Stukienė; 
$10 - I. Vaičiūnienė, A.a. V. Sas
nausko atminimui VDC aukojo 
$20 - J. Riekus. Paremti VD cent
rui $20 aukojo A. Gedminienė.

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBA išleido 50 metų 
lietuviškai veiklai pažymėti apžval
ginį leidinį, kurio pristatymas įvyko 
š.m. gruodžio 4 d. Jaunimo centro 
gražiai išpuoštoje salėje. Pobūvis 
pradėtas visų mirusių Hamiltono 
lietuvių pagerbimu-prisiminimu. 
Trumpą meninę programą atliko 
sol. L. Turūtaitė, smuik. V. Gabrys 
ir akordeonistas V. Ramanauskas. 
Oficialioji dalis pradėta į sceną pa
kviečiant visus šiame pobūvyje da
lyvaujančius buvusius apylinkės val
dybos pirmininkus. R. Bagdoną, J. 
Varanavičių, A. Juozapavičių, J. 
Krištolaitį, K. Milerį, K. Deksnį, M. 
Gudinską, dr. V. Kvedarą, D. Pa
jarskaitę ir B. Mačį. Per 50 metų 
apylinkei vadovavo 27 valdybos pir
mininkai. Penki iš jų negalėjo į šią 
šventę atvykti: K. Baronas, inž. A. 
Jazbutis, L. Skripkutė, A. Krivins- 
kaitė-Vaičiūnienė ir R. Bagdonai- 
tė-Chiarelli. Mirę valdybos pirmi
ninkai: P. Vilnonis, A. Wikis, A. 
Ruzgys, P. Vaitonis, agr. K. Valai
tis, inž. S. Naikauskas, J. Matulio
nis, J. Mikšys, inž. J. Kšivickis, A. 
Vainauskas, G. Skripkutė ir K. 
Mikšys.

Dabartinis pirmininkas B. Ma
čys padėkojo knygos redaktorei S. 
Ločerienei, vertėjai į anglų kalbą 
V. Stanevičienei ir V. Tumosienei, 
paruošusiai knygą spausdinimui. 
Prisimintas Hamiltono lietuvių pa
rapijos įsteigėjas prel. dr. J. Tada- 
rauskas, lietuviškos veiklos šioje 
apylinkėje pradininkas. Po trumpos 
pertraukos, kleb. J. Liaubai, OFM, 
sukalbėjus maldą, vyko Danutės ir 
Bernardo Mačių skaniai paruošta 
vakarienė. Hamiltono lietuviai gali 
dėkoti ir džiaugtis turėdami asme
nų, kurie savanoriškai dirba visų 
naudai ir nei padėkos, nei užmo
kesčio nelaukia. Prie šio renginio 
sėkmės daug prisidėjo E. Bajorai- 
tienė, R. Pakalniškienė, E. Gudins- 
kienė. Įsigiję knygą “Hamiltono lie
tuvių bendruomenė”, rasite aprašy
mus apie lietuvių organizacinę 
veiklą Hamiltone. Aprašymai kny
goje yra lietuvių ir anglų kalbomis. 
Leidinio mecenatai knygą gauna 
nemokamai. Ją galima įsigyti už 
$20. J.K.

Calgary, Alta.
LIETUVOS AMBASADORIUS 

KANADAI dr. A. EIDINTAS 1999 
m. lapkričio 27 d. čia oficialiai ati
darė Lietuvos konsulatą Albertos 
provincijoje ir įteikė įgaliojimus 
garbės konsului inž. dr. Antanui 
Vyšniauskui. Iškilmėje dalyvavo kiti 
Albertos konsulai-lės su žmonomis 
ir vyrais, Cochrane miesto merė, 
pasakiusi ir sveikinimo žodį. Raštu 
sveikino lietuviams draugiškas Al
bertos premjeras Ralph Klein, Ed- 
montono bei Kalgario merai. Iškil
mėje dalyvavo KLB Kalgario apy
linkės valdyba. Naujai paskirtas 
garbės konsulas dr. A. Vyšniauskas 
yra pasiruošęs užmegzti ryšius su 
visais Albertoje gyvenančiais tau
tiečiais. Į konsulą galima kreiptis
telefonu 403 952-4163 arba faksu 
403 932-7314.

Ambasadorius su žmona Biru
te, atvykęs į konsulato atidarymo 
iškilmę, turėjo laiko aplankyti pieti
nę Albertą ir susitikti su ten gyve
nančiais lietuviais. Lapkričio 26 d. 
po maždaug dviejų valandų kelio
nės automobiliu pasiektas Drumhe- 
ller miestas, kuriame kadaise čia 
gyveno ir anglių kasyklose dirbo 
daugiau kaip šimtas lietuvių. Tuo 
metu čia veikė a.a. J. Karpos vieš
butis, dabar jau sudegęs. Drum- 
heller miestas - garsus dinozaurų 
muziejumi. Ambasadorius ir ponia 
šia proga aplankė ir buvusio KLB 
Kalgario apylinkės pirmininko Al
girdo Šukio vienkiemį, kur buvo 
maloniai priimti ir pavaišinti brie
diena. K. Dubauskas

A. VYŠNIAUSKAS nuo 1980 
m. yra vienas iš bendrovės “Hy- 
protech Ltd.” vadovų ir direktorių. 
Jam vadovaujant bendrovė iš ma
žos tapo viena didžiausių inžineri
nės programinės įrangos bendrove 
pasaulyje. “Hyprotech Ltd.” turi savo 
skyrius JAV, Europoje ir Azijoje.

A. Vyšniausko paskyrimas gar
bės konsulu turėtų ne tik prisidėti 
prie vietos lietuvių bendruomenės 
veiklos, bet ir pagyvinti Lietuvos 
bei Albertos provincijos kultūrinius 
bei ekonominius ryšius. Šiuo metu 
Kanadoje veikia trys Lietuvos gar
bės konsulatai. Garbės konsulas 
Vankuveryje Christopheris Juras 
atstovauja Lietuvai Britų Kolumbi
joje. Be to, didžiojoje Kanados da
lyje Lietuvai atstovauja generalinis 
garbės konsulas Toronte Haris 
Lapas. URM inf.

Detroit, MI
Prof. dr. JUSTINO PIKUNO 

PAGERBIMAS. Visuomenė malo
niai kviečiama atvykti į prof. dr. 
Justino Pikūno pagerbimą jo 50 
metų akademinės/kūrybinės veiklos 
ir 80 metų amžiaus sukakčių proga. 
Pagerbimo vieta: Dievo Apvaizdos 
parapija, 25335 W. Nine Mile Rd., 
Southfield, MI (prie Detroito). Lai
kas: 2000 m. sausio 30, sekmadienį, 
10.30 vai. ryto šv. Mišios, kurių me
tu sukaktuvininkui bus įteiktas po
piežiaus palaiminimas. 12 vai. - pa
gerbimo programa, kavutė ir pa
bendravimas. Salėje bus išstatyta 
nuotraukų, sukaktuvininko raštų 
bei knygų parodėlė.

Programai vadovaus ir sukak
tuvininko raštų ištraukas skaitys 
Kauno valstybinio dramos teatro 
aktorė Virginija Kochanskytė. Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas suglaustai 
aptars sukaktuvininką kaip akade- 
miką/psichologą. Dr. Petras Kisie
lius, kuris sukaktuvininką gerai pa
žįsta nuo gimnazijos laikų, jį prista
tys kaip visuomenininką/ateitinin- 
ką. Kristina Pikūnaitė pasidalins sa
vo mintimis apie sukaktuvininką 
kaip šeimos žmogų.

Pagerbimo programos metu 
sukaktuvininkui bus įteikta raštu 
gautų sveikinimų albumas. Sveiki
nimus siųsti: Birutė Bublienė (iki 
sausio 15 d.) šiuo adresu: 5190 
Longmeadow, Bloomfield Hills, MI 
48304, USA. Inf.

lacxisaoacaL
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mrnico Avė., Toronto Ont., MSV 1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

JA Valstybės
“Draugo” fondo (DF) metinis 

narių suvažiavimas įvyko 1999 m. 
lapkričio 13 d. Jaunimo centro pa
talpose, Čikagoje. Atidaromąjį žodį 
tarė “Draugo” fondo pirm. Br. Juo
delis, sveikindamas ir dėkodamas 
nariams už dalyvavimą, kartu pa
prašydamas kun. V. Rimšelį, MIC, 
sukalbėti maldą. Suvažiavimui va
dovavo V. Momkus, o sekretoriavo 
D. Badarienė. Pastaroji skaitė ir 
praeito suvažiavimo protokolą. Žo
džiu sveikino dienraščio “Draugo” 
valdybos pirm. M. Remienė ir raštu 
vyr. laikraščio redaktorė D. Bindo- 
kienė. “Draugo” fondo pirm. Br. 
Juodelis savo pranešime pažymėjo, 
kad fondas turi 1280 narių, apie 
700 rėmėjų ir 262 garbės narius. 
Taipgi jis apibūdino ir iždo reika
lus. Investuota 815,000 dol., dar ne
panaudotos investicijų pajamos - 
$270,000 dol. Visus investavimo 
sprendimus atlieka DF direktorių 
taryba, vadovaujama A. Kurkulio. 
Dienraščio administratorius V. 
Krumplis pranešė, kad iš DF 
teikiamos paramos įsigyta 19,000 
dol. vertės automatinė adresavimo 
mašina, 13,000 dol. spausdinimo 
mašina ir už 3,500 dol. trijų peilių 
žurnalams pjaustyti mašina. Naujos 
technikos pagalba itin būsiančios 
sutaupytos spausdinimo išlaidos. 
Kontrolės komisijos pirm. dr. K. 
Ambrazaitis perskaitė tikrinimo 
protokolą, pažymintį, kad są
skaityba vedama tvarkingai, paja
mų bei išlaidų balansai sutinka. 
Dvejiems metams išrinkta dalis DF 
fondo direktorių: M. Remienė, V. 
Momkus ir Gražina Liautaud,. 
kontrolės komisijon - dr. K. Am
brazaitis, A. Valavičius ir J. Linta- 
kas. Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Australija
Adelaidės lietuvių choras “Li

thuania” 1999 m. spalio 3 d. Lie
tuvių Namų salėje koncertu ir vai
šėmis atšventė 50 metų veiklos su
kaktį. Iškilmes įvadiniu žodžiu pra
dėjo choro valdybos pirm. A. Vit- 
kūnas, kartu pakviesdamas toliau 
programai vadovauti šventės orga
nizatorių vadovą V. Opulskį. Pasta
rasis savo žodyje priminė, kad prieš 
suorganizuojant chorą “Lithuania”, 
veikė 11-kos vyrų dainos grupė, va
dovaujama M. Pareigio. Dabar 
choro dirigentas - J. Pocius ir 
akompaniatorė Roma Dainius. 
Koncertą pradėjo vyrų choras, at
likdamas šias dainas: “Ramovėnų 
maršas”, “Kur gimta padangė”, 
“Pajūriais”. Po trumpos pertraukos 
pasirodė moterų choras sudainuo
damas “Ramunėlę”, “Mylėk ir 
lauk”. Abiem vienetam dirigavo J. 
Pocius. Mišrus choras atliko šias 
dainas: “Vilniuj žydi liepos”, “Aš 
užmiršau”, “Oi toli, toli”, “Kur 
lygūs laukai”. Pakaitom dirigavo 
buvę choro vadovai G. Vasiliaus
kienė, N. Masiulytė-Stapleton, R. 
Kubiliūtė-Mauragienė. Visi buvę ir 
dabartinis vadovas, akompaniatorė, 
choro administratoriai buvo pa
kviesti į sceną ir jiems įteiktos do
vanos. Žodžiu sukaktuvininkus 
sveikino Australijos lietuvių ben
druomenės krašto valdybos pirm. J. 
Vabolienė, Adelaidės LB apylinkės 
valdybos pirm. L. Vaičiulevičius, 
Melburno “Dainos sambūrio” va
dovė B. Prašmutaitė. Raštu sveiki
no klebonas kun. J. Petraitis, Lietu
vių katalikių moterų draugijos sky
rius, Adelaidės ateitininkai, Lietu
vių sąjungos valdyba, sporto klubas 
“Vytis”, teatras “Vaidila”. Sveikini

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT A ?? LIETUVIŲ KREDITO 
A ž-V-L/rVrV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term. Indėlius...................4.60%
2 m. term, indėlius...................5.25%
3 m. term. Indėlius...................5.50%
4 m. term, indėlius...................5.60%
5 m. term, indėlius...................5.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. Ind.......................................4.60%
2 m. Ind.......................................5.25%
3 m. ind...................................... 5.50%
4 m. ind.......................................5.60%
5 m. ind.................................. ....5.85% 

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

INTERAC KORTELĖ

mus atsiuntė Melburno parapijos 
choras, Geelongo choras “Viltis”. 
Programa baigta su Maironio “Lie
tuva brangi”. Po programos vyko 
vaišės.

Britanija
Šv. Kazimiero šventovėje Lon

done kun. P. Tverijonas 1999 m. 
rugsėjo 25 d. sutuokė Joletą Kruši- 
nauskaitę ir Aidą Gemlicką. Jung
tuvių pokylis vyko Sporto ir sociali
nio klubo patalpose, užtrukęs dvi 
dienas. Vestuvių svečiai buvo vaiši
nami įvairiais lietuviškais valgiais. 
Nuotaiką kėlė lietuvių dainos ir pa
pročiai. Kaip rašoma “Europos lie
tuvio” 2 nr., tai buvo pirmos Lon
dono lietuvių tarpe tokios ilgos ir 
grynai lietuviškų papročių vestuvės.

“Europos lietuvis” 22 nr. skel
bia, kad Londone parduoti Lie
tuvių Namai. Sprendimas padarytas 
šių namų valdybos posėdyje: 5 na
riai balsavo už pardavimą, du - 
prieš. Atsiradęs pirkėjas, nepabū
gęs įvairių pastato trūkumų, pa
siūlęs aukščiausią įvertinimo kainą. 
Anksčiau pastatuose buvo įsteigtas 
viešbučio verslas, kuris tačiau ne
pateisino savininkų lūkesčių. Tai ir 
buvusi viena iš priežasčių namus 
parduoti. Pati vietovė, vakarinė 
Londono dalis, buvusi nepatogi 
daugumai tautiečių. Mat daugiau
sia lietuvių gyvena centriniame ir 
rytų Londone. Nors namuose buvo 
rengiami minėjimai ir pobūviai, ta
čiau nepasižymėję dalyvių gausu
mu. Žmonėms buvę nepatogu, 
brangu ir per toli. Viėšbutis buvo 
uždarytas 1999 m. spalio 31 d., o 
pardavimo sutartis pasirašyta lap
kričio 1 d. Galvojama įsigyti kitą 
pastatą patogesnėje lietuviams vie
toje. Tame pačiame “Europos lie
tuvio” numeryje pasigirdo ir kito
kių balsų: namai parduoti be narių 
ir akcininkų pritarimo. Kaina gauta 
esanti per maža. Nepagalvota, ar už 
gautus pinigus bus galima nupirkti 
kitas tinkamesnes patalpas. Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjunga 
likusi ir be cento, ir be adreso.

Gudija
Lydos 4-tojoje vidurinėje mo

kykloje 1999 m. spalio 3 d. pradėjo 
veikti sekmadieninė lietuvių mo
kykla. Pradžioje mokysis 16 vaikų. 
Taipgi mokyklą lankyti žada ir su
augusieji, norintys išmokti lietuviš
kai rašyti, skaityti bei kalbėti. Mo
kykla įsteigta Lydos lietuvių bend
ruomenės su Pelesos vidurinės mo
kyklos mokytojų talka. Lietuvių kal
bos mokys B. Bigailienė, Ž. Dai
nienė ir V. Radauskaitė. Su Lietu
vos geografija supažindins A. Arba
čiauskienė, Lietuvos istoriją - D. 
Daugutis, o M. Vabalaitė dėstys 
muziką ir etnokultūrą. Mokyklos 
atidaryme dalyvavo vietos valdžios 
atstovai, Pelesos mokyklos mokytojai 
ir svečiai iš Lietuvos Tautinių ma
žumų bei išeivijos departamento.

Girių kaime, Gervėčių valsčiu
je. Gediminas Lukša ir Šviesuolė 
Augulytė sukūrė lietuvišką šeimą. 
Abu jaunieji iš šio kaimo ir šiuo 
metu studijuoja Vilniaus pedagogi
niame universitete. Baigę mokslus 
žada grįžti į gimtinę. Mat gretima
me Rimdžiūnų kaime veikia lietu
viška vidurinė mokykla. Vestuvės 
buvusios smagios, linksmos, jauni
mas dainavo ir šoko. O Girių kai
mo senoliai, išgėrę į jaunųjų svei
katą, porino: “Linkime gausaus vai
kučių būrio. Išauginkite gerus lietu
vaičius ir mūsų kaimas neišnyks”. 
(“Lietuvių godos” 10 nr., Gudijos 
lietuvių mėnraštis). J. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, aplankė ir Punsko lietuvių licėjų, kurios 
vedėja M. ČERNULIENĖ pasveikino svečių užrikdama specialią juostų

Išeivijos vyskupas aplankė Lenkijos lietuvius

Vysk. PAULIŲ BALTAKĮ, OFM, 1999 m. lapkričio mėnesį lankiusį Seini- 
jos lietuvius, sveikina Punsko valsčiaus viršaitis VYTAUTAS LIŠKAUS- 
KAS įteikdamas dovanų

Išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, aplankęs Seinuose vieti
nės lenkų gimnazijos lietuviškųjų klasę 1999 m. lapkričio mėnesį. Dešinėje 
- vyskupų lydėjęs kun. E. PUTRIMAS, kairėje Seinų bazilikos vikaras kun. 
V. GIRDZIUŠAS

Eucharistinis Lietuvos 
kongresas

Visus užsienyje gyvenančius 
lietuvius kviečiame atvykti Į eu
charistinį kongresą. 2000 m. bir
želio 1-4 d.d. Kaune vyksiantis 
Lietuvos II eucharistinis kong
resas (LĖK) bus jubiliejinių me
tų Lietuvos katalikų svarbiau
sias įvykis.

Tikriausiai kai kurie iš jūsų 
prisimena 1934 m. Kaune vyku
sį Pirmąjį eucharistinį kongresą. 
Tai buvo visos mūsų tautos 
šventė, pakėlusi ir sustiprinusi 
žmonių dvasią. Dalyvaujant ka
talikų hierarchijai, prezidentui, 
vyriausybei ir tūkstantinei tikin
čiųjų miniai I eucharistiniame 
kongrese Lietuva buvo paauko
ta Švč. Jėzaus Širdžiai.

2000 m. švęsdami Lietuvos 
II eucharistinį kongresą ne tik 
atkursime sovietmečiu nutrauk
tą eucharistinių kongresų tradi
ciją, bet ir drauge su Visuotine 
Bažnyčia švęsime ypatingos 
Dievo malonės metą - Didįjį 
krikščionybės jubiliejų. Jubilie
jaus metai drauge yra ir Eucha
ristijos metai. Tikimės, kad ju
biliejiniais metais Viešpats mus 
apgaubs savo globa bei palaima.

Lietuvos vyskupų konferen
cija paskyrė LĖK organizacinio 
komiteto pirmininku arkivysku
pą S. Tamkevičių, S J, vicepirmi
ninku vysk. R. Norvilą ir koor
dinatore s. R. Budvytytę, SSC. 
Nuo 1999 m. birželio dirbantis 
LĖK organizacinis komitetas 
skatina tikinčiuosius nuoširdžiai 
ir uoliai rengti kongresui bei 
kuo gausiau jame dalyvauti. Ti
kimės, kad lietuviai, gyvenantys 
užsienyje, taip pat aktyviai įsi
trauks į eucharistinio kongreso 
šventę Kaune.

Lietuvos II eucharistinio 
kongreso tema yra “Jėzus - tik
roji Gyvenimo Duona”. Reng
damiesi kongresui bei jį švęsda
mi siekiame trijų pagrindinių 
tikslų - užmegzti ir pagilinti as
meninį ryšį su Jėzumi, atnaujin
ti pagarbą eucharistiniam Jėzui 
bei atgaivinti bendruomeninį 
Eucharistijos šventimą.

Kongresas prasidės 2000 m. 

birželio 1 d. vigilijos šventimu. 
Birželio 2-oji, penktadienis, 
skirta Viešpaties vynuogyno 
darbininkams - dvasininkams, 
pašvęstojo gyvenimo asmenims 
ir aktyviai besidarbuojantiems 
pasauliečiams; šeštadienis skir
tas vaikams ir jaunimui; sekma
dienis - šeimoms ir parapijoms.

Rengiant eucharistinį kong
resą tenka apimti įvairias sritis. 
Jau viekia aštuoniom darbo gru
pės, atsakingos už programos 
sudarymą, informaciją ir leidy
bą, katechezę, meninį kongreso 
apipavidalinimą, svečių priėmi
mą, finansavimą, technikinius 
klausimus bei ryšių su miesto 
valdžia palaikymą.

Manome, kad šiuo metu 
itin svarbi žmonių katechizacija 
Eucharistijos tema. Jai skiriame 
daugiausia jėgų ir laiko, nes 
švęsti eucharistinį kongresą - 
tai protu bei širdimi priimti nu
kryžiuotą ir prisikėlusį Kristų 
eucharistijoje, kuris vienintelis 
pajėgus iš esmės perkeisti ir at
naujinti mūsų gyvenimą.

Lietuvos II eucharistinis 
kongresas jau turi oficialų ženk
lą (autorė - dailininkė Silvija 
Knezekytė). Išleista kongreso 
malda, rengiamas giesmynėlis, 
katechetiniai bei teologiniai 
straipsniai apie Eucharistiją. 
Visą pasirengimo eucharisti
niam kongresui medžiagą gali
ma rasti internete www.lcn.lt/ 
Eucharistija2000. Ji nuolat at
naujinama ir papildoma.

Šio itin svarbaus ir reikš
mingo vienos Lietuvos tikintie
siems renginio organizavimui 
reikia nemažai lėšų. Maloniai 
prašome Jus, mieli tautiečiai, 
savo malda bei dosnia auka pri
sidėti prie pasirengimo Lietuvos 
II eucharistiniam kongresui.

Aukas prašome siųsti: Li
thuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Boulevard, 
Brooklyn, New York 11207, 
USA (pažymint - euch kongr.) 
Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, 
organizacinio komiteto pirmininkas

KUN. E. PUTRIMAS

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
savo ganytojišką vizitą pradėjo 
lietuvijos centre Punske, kuria
me iš 1100 gyventojų 80% yra 
lietuviai. Tas pats nuošimtis yra 
ir visame Punsko valsčiuje, tu
rinčiame 4700 gyventojų. Praei
tų metų lapkričio 21-oji buvo 
šalta. Nepaisant blogo oro ir 
nešildomos šventovės, 8 vai. ry
to į ją suvažiavo didelė minia ti
kinčiųjų. Vyskupą su giesmėmis 
sutiko jaunimo choras, Punsko 
parapijos klebonas kun. Macek 
(lenkas, išmokęs lietuviškai) ir 
vikaras kun. Vytas Vaina.

Po Mišių susitikime su 
punskiečiais kalbėta apie įvai
rias to krašto problemas - di
džiausias rūpestis dar vis lieka - 
tai lenkų pasienio policijos už
karda Punske. Valsčiaus viršai
tis Vytas Liškauskas pasakė, 
kad dedamos visos pastangos 
įtikinti Lenkijos valdžią, kad pa
sieniečiai Punsko miestelyje ne
są reikalingi, kad siena gali būti 
net geriau saugoma iš kitų vie
tovių. Dar viena problema 
esanti - tai šventovės pastato 
atnaujinimas, nes pastatas jau 
400 metų senumo.

Vyskupas Mišias dar atna
šavo ir su vietiniais lietuviais su
sitiko Seinuose, Suvalkų mieste. 
Visur čia gyvena didelės grupės 
patriotiškai nusiteikusių lietuvių.

Seinų parapijoje šiuo metu 
darbuojasi iš Vilniaus arkivys
kupijos atkeltas kun. Valdas 
Girdžiušas.

Suvalkų mieste jau 7 metai 
vyksta pamaldos ir lietuvių kal
ba. Čia veikia Lenkijos lietuvių 
draugija “Vienybė”, leidžiamas 
žurnalas “Suvalkietis”, veikia 
choras “Suvalkų vyrai”, šokių 
grupė ir lituanistinės pamokos.

Smalėnų parapijoje yra apie 
100 lietuvių, bet iš jos kunigais 
įšventinti du lietuviai - kun. dr. 
R. Zdanys, Vilniaus kunigų 
seminarijos vicerektorius, ir 
kun. A. Degutis, oblatų vienuo
lis, šiuo metu dirbantis Kanados 
Vinipege ir aptarnaujantis 
lietuvius.

Lietuviai tarptautinėse laidynėse]
Vokietijos moterų krepšinio 

rinktinės dalyvavimas Europos pir
menybėse Prancūzijoje 2001 m. pri
klausė nuo Lietuvos, kadangi Vo
kietija visiškai netikėtai pralaimėjo 
Rumunijai 67:74, o Lietuva sunko
kai įveikė Vokietiją ir lengvai tre
čiaklasę Daniją. Tad visiškai teisin
gai vokiečių sportinė žiniasklaida 
savo plačius komentarus pavadino 
“Hoffen auf Litauen - viltis Lie
tuva!

Vokietės, sužinojusios, kad lie
tuvaitės nugalėjo rumunes, džiau
gėsi mūsiškių pergale ir žadėjo į 
Kauną nusiųsti keletą dėžių vyno.

Nesiseka ir Vokietijos vyrams 
žaisti su Lietuva, nes Europos tau
rės varžybose Kaune vokiečiai pra
laimėjo 94:61. Vokietijos treneris 
suomis H. Dettmann daug vilčių 
deda į NBA žaidėją A. Novickį bei 
j kitus jaunus žaidėjus.

Atgyja ir Lietuvos stalo teni
sas. Atrankinėse varžybose Sidnio 
olimpiadai mūsiškė Garkauskaitė- 
Budienė Graikijoje užėmė penktą 
vietą, pateko į žaidynes kengūrų že
mėje.

Tuo tarpu jokių vilčių pasauli
nėms futbolo pirmenybėms 2002 m. 
neturi Lietuvos futbolininkai. Iš
traukus burtus Japonijoje, gintarų 
kraštas į vieną grupę pateko su Ita
lija, Rumunija (abiem pralaimėta 
Europos atrankinėse pirmenybėse), 
Vengrija ir Gruzija. Nedaug vilčių 
turi kaimynė Latvija, kuri turės su

INGRIDA RADZEVIČIŪTĖ (nr.3) meta kamuolį į Argentinos vartus, 
laimėdama Vokietijai tris įvarčius

Teko vyskupui aplankyti ir 
to krašto lietuviškas mokyklas - 
Krasnavo, Navininkų, Pristavo- 
nių, Vaitakiemio, Vidugirių, 
Kasnagrūdos. Visose jose mo
kosi apie 300 mokinių. Daugu
ma baigusių keturis skyrius per
sikelia toliau mokytis į Punsko 
Kovo 11-tosios licėjų, kuriame 
mokosi apie 150 mokinių.

Po ilgų derybų nuo praeitų 
metų rugsėjo mėn. Seinų gim
nazijoje atidaryta lietuviška kla
sė, kurią lanko 16 moksleivių. 
Patirtas nusiskundimas, kad 
trūksta lietuviškų vadovėlių.

Besilankantį mokyklose vys
kupą mokiniai priėmė su labai 
įvairia ir įdomia programa - 
dainavo, šoko, deklamavo. Tai 
džiugus reiškinys, rodantis lie
tuviškos kultūros stiprų puose
lėjimą šiame krašte. Vyskupas 
ir jį lydėjęs kun. E. Putrimas 
mokiniams surengdavo pokal
bius, kalbėjosi su mokytojais ir 
tėvais. Aiškėjo, kad dar yra gy
vų senelių, kurie padėjo statyti 
tas lietuviškas mokyklas.

Lenkijos lietuvių jaunimo 
sąjunga, vadovaujama Jolantos 
Jonušonytės, surengė susitikimą 
su vyskupu, kuriame dalyvavo 
79 jaunuoliai-lės. Diskutavo, 
paskaitė savos kūrybos, atliko 
muzikinę programą.

Vyskupas taipgi dalyvavo

Atsisveikinant su baigusiu savo tarnybą Kanadoje Lietuvos ambasadoriu
mi dr. A. EIDINTU ir jo žmona BIRUTE. Atminimo dovanas bei gėles 
Kanados lietuvių vardu įteikia D. Garbaliauskienė (kairėje)

sitikti su Belgija, Škotija, Kroatija, 
tačiau lengva pergalė laukia latviš- 
kai-rusiškos rinktinės su San Mari
no. Panašus Estijos likimas: neįma
noma jai laimėti prieš Olandiją ir 
Portugaliją. Šiek tiek vilčių Estija 
turi rungtynėse su Airija, Kipru ir 
Andora.

Keletą kartų telefonu pasikal
bėjau su Lietuvos futbolo rinktinės 
vartininku ir tas pačias pareigas ei
nančiu Vokietijos aukščiausios fut
bolo lygos Duisburg vienuolikės 
žaidėju Gintaru Stance. Paklaustas 
apie Estijos žaidėjus, Gintaras atsa
kęs, kad estai Europos futbolo tau
rės rungtynėse 1999 m. gruodžio 7 
d. susitiko su Dortmundo ir Glas
gow, “Rangers” vienuolikėmis. Ant
rame kėlinyje škotų treneris į aikštę 
išleido Kančelskį. Atsikūrus nepri
klausomai Lietuvai, Kančelskis pa
sisiūlė žaisti Lietuvos rinktinėje (tė
vas lietuvis, motina ukrainietė), ta
čiau paprašė stambaus atlyginimo. 
Aišku, Lietuva nepajėgė mokėti 
milijoninės sumos, tad kurį laiką jis 
žaidė Ukrainoje, vėliau buvo par
duotas Anglijos klubams. Rungty
nėse su vokiečiais stebėjau televizi
joje gerą Kančelskio techniką, stip
rius prasiveržimus dešiniu sparnu.

Televizijoje stebėjau ir pasauli
nes moterų rankinio pirmenybes ir 
Vokietijos rinktinėje žaidžiančias - 
Šulskytę ir šviesiaplaukę 23-metų 
Ingridą Radzevičiūtę. Pirmenybių 
pradžioje labai blankiai pasirodė 

įvairiuose kultūriniuose rengi
niuose Punsko lietuvių kultūros 
namuose, įsteigtuose 1956 m. 
Direktorė - J. Kardauskienė. 
Šiuose namuose yra įsikūrę me
niniai vienetai “Klumpė”, “Dzū
kija”, “Jotva", Klojimo teatras. 
Senoji Punsko parapijos klebo
nija yra tapusi muziejumi, apie 
kurį sukasi gyvas kultūrinis gy
venimas.

Seinuose Lietuvos valdžios 
lėšomis pastatytuose Lietuvių 
Namuose vysk. A. Baranausko 
paminklo šventinimo išvakarėse 
vyko speciali programa. Moki
niai iš Seinų gimnazijos skaitė iš 
Antano Baranausko kūrybos, 
dainavo Seinų liaudies choras, 
vad. V. Kubiliaus, dalyvius 
linksmino Seinų liaudies muzi
kos kapela. Šioje vakaronėje 
buvo pagerbtas ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, šventęs savo 75 
-tąjį gimtadienį ir 15 metų vys
kupystės sukaktį.

Kai vyskupas lankėsi Lenki
jos lietuvių žurnalo “Aušra” re
dakcijoje, susitiko su įvairiais to 
krašto kultūrininkais, veikėjais, 
knygų autoriais. Visi jie stengia
si Lenkijoje išlaikyti gyvą lietu
vybę. Prisimintina ir tai, kad 
išeivijos vyskupas P. Baltakis pir
mą kartą Lenkijos lietuvius ap
lankė 1987 m. lietuvių bičiulio 
Lenkijos vyskupo Paetz dėka.

Ingrida. Vėliau lietuvaitė gerokai 
pasitempė. Kiekvienose rengtynėse 
vokietis pažymėdavo, kad Ingrida 
yra lietuvių kilmės, priėmė Vokieti
jos pilietybę. Geri sportininkai pi
lietybę gauna labai lengvai, gal ke
lių savaičių laikotarpyje. Atrodo, 
kad rekordą pasiekė lengvo žanro 
dainininkė Anelė (Lena) Valaitytė, 
siunčiama į “Grand Prix” varžybas. 
1946 m. Klaipėdoje gimusi Anelė 
Vokietijos pilietybę gavo per. vieną 
savaitę. Už dainą “Blue, Johny, 
blue” jai buvo paskirta antra vieta 
ir dabar labai dažnai girdima radijo 
programoje. Keletą kartų girdėjau 
ją dainuojant televizijoje ir lietu
viškai.

Europos vyrų krepšinio lygos 
pirmenybėse Kauno “Žalgiriui” 
įveikus Vokietijos meisterį Berlyno 
“Alba” klubą 89:70 (38:40), vokie
čių žiniasklaidoje pasipylė “grau
džios ašaros”, nes antrame kėlinyje 
lietuvių negalima buvo atpažinti, jie 
privertė vokiečius pereiti į gynybą 
ir dengė geriausią žaidėją W. Alek- 
sis. Puikiai žaidė Mindaugas Ža- 
kauskas su čeku G. Zidek. Lietuvis 
iškovojo 28 tšk.

Pasaulio moterų rankinio pir
menybėse, susitikus Vokietijos ir 
Austrijos rinktinėms, aikštėje žaidė 
net keturios lietuvaitės, nes Vokie
tijos rinktinėje žaidė Radzevičiūtė 
ir Šulskytė, o Austrijos komandoje 
- Šypkutė ir Fridrikienė. Visos mū
siškės žaidė labai sėkmingai. Malo
nu buvo stebėti televizijoje veržlų 
Fridrikienės ir Radzevičiūtės žai
dimą. K. Baronas

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave., 

Hamilton, Ont. L8M 2W7
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Druskininkų vaikų globos namų išvykoje prie Gintaro muziejaus - 
Taškevičių rūmų

Druskininkų vaikų globos namus aplankė Vilniaus arkivyskupas A. J. 
BAČKIS ir jo pagalbininkas vysk. J. TUNAITIS

Laiškas iš vaikų globos namų
Mūsų būrys Druskininkuo

se dar neblogai gyvuoja. Kana
dos fondas pagal programą sky
rė 21,000 litų įrangai, baldams, 
bet ne maistui, tai turiu visa, 
kas reikalinga. Ir skalbimo ma
šiną, ir muzikinį centrą, ir stalą 
su kėdėmis, video aparatūrą. Iš 
Vilniaus saleziečių Antanas 
parvežė vaizdajuosčių apie Lau
rą, Mažąją Teresę, kun. J. Bos- 
ko, šv. Domininką ir kitus. Taigi 
žiūrime filmus, aptariame, pa
aiškinu vaikams Advento pa
pročius, todėl nesiklausome 
triukšmingos muzikos, pasimo
kome giesmelių.

Dabar ruošiame programė
lę. Aštuntokė Monika vaidins 
Mergelę Mariją, nes jos plaukai 
šviesūs, gražūs. Septintos klasės 
moksleivis Dima bus Juozapas. 
Susiradę didžiulę lėlę ją nušvei- 
tėme, išmaudėme. Albertukas 
bus arabas. Jis ves kupranugarį, 
o pačios mažiausios - bus mūsų 
angeliukai, kurie giedos giesmę: 
“O greičiau, greičiau į Betliejų 
bėkit!” ir kitas.

Dabar mūsų vaikai sujudę, 
laukia šv. Kalėdų, bet nežinau, 
kas bus padėta ant stalo. Neži
nau, iš kur gauti lėšų jiems pa
maitinti. Jau numatyta, kad 
daugiausia surinkę taškų vaikai 
bus premijuojami. Todėl dabar 
mano auklėtiniai neriasi iš kai
lio: vieni puola prie kibiro iš
nešti šiukšles, kiti valo kamba
rius, treti į mokyklą bėgdami 
padeda senelei, iš turgaus sun
kiai tempiančiai krepšį. Visi 
man pasakoja, kokius gerus 
darbus perdien yra padarę. Štai 
vienas atėjęs man primena: 
“Tik neužmirškit užsirašyti, kad 
aš duoną saugojau, kai ji buvo 
palikta ant laiptų prie mūsų die
nos centro. Iškart pamačiau ir 
užuodžiau, kad toje dėžėje duo
na, kurią kas nors gali pavogti. 
Užtat pakaitomis su broliu mu
du budėjome”, - pasakoja Saša. 
Ir tikrai, kolei atėjau pas juos, 
niekas atvežtos duonos nepaju
dino. Pasitaikė, kad kiti saugojo 
uogienę, kurią kažin kas pado
vanojo mūsų vaikams, kurie gy
vena tame pačiame rajone.

Parašiau daug programų. 

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.

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

Tik, deja, nė viena iš jų neduo
da lėšų maitinimui. Taigi taip ir 
elgetauju, kad pamaitinčiau al
kanus savo įnamius. Iš apskri
ties pagal išankstinę programą 
skyrė 2,900 litų, bet ir tų dėl 
sunkios ekonominės krizės visų 
nebegavau.

Tačiau pasitaikė ir gražių 
pragiedrulių mūsų gyvenime. Su 
keliais vaikais vasarą buvome 
nuvažiavę į Šventąją. Ta pačia 
proga per tris dienas aplankėme 
Palangą, Kretingą. Mums čia 
buvo didelė šventė.

Linksmi ir patenkinti grįžo
me namo. Labai džiaugiuosi, 
kad vaikai prakuto, pasidarė 
mandagesni, rimtesni. Jie, gat
vėje užauginti, jau nebesikeikia, 
nerūko, nuolat lanko mokyklą. 
Tai kaip miela ir prasminga, kai 
matai tokius nedidelius, bet 
gražius savo darbo vaisius.

Mano vyras Antanas - ge
ras padėjėjas. Jis atneša sriubos 
iš sanatorijos, parveža sudžiovu
sios duonos iš Vieciūnų kepyk
los. Taip šie metai, ačiū Dievui 
ir dosniems žmonėms, nors ir 
sunkūs, bet artėja prie pabai
gos. Kaip ir kasdien, būna ste
buklų. Čia, žiūrėk, ant mūsų 
stalo atsiranda duonos, čia ko
kia nulikus bandelė, nebaigtas 
valgyti ar koks prisvilęs kepsnys.

Nors ir nenorime, kad mus 
fotografuotų nei garsintų, bet 
valgyti vaikams kasdien reikia. 
Tik, deja, kartais net nežinai, 
kaip juos pamaitinti. Ne vienas 
liepia daugiau nerankioti tų vai
kų, paleisti vėjais: kas kur nori 
tegul eina. O aš vis bijau: prarys 
juos gatvė, vėl išmokys to, ką 
per dienų dienas, savaičių savai
tes pasisekė išguiti - keiksmus, 
muštynes, nešvarą, netvarką, 
barnius ir pyktį. Ką nors vis nu- 
likdama, kaip sodžiaus šeimi
ninkė vištoms, ir aš patrupinu 
ką nors nugriebus vaikams. Tai 
visi džiaugiasi, rodo, pasakoja, 
kad Druskininkai tokį dienos 
centrą turi, bet kai reikia dvide
šimtį burnų pamaitinti, o lenty
nos, puodai tušti, net už galvos 
stverkis!

Stasė Poniškaitienė,
Ateities 12-2, 4690 Druskininkai,

Lithuania

http://www.lcn.lt/
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Dalis kultūrinės kūrybos laureatų, pagerbtų premijomis Čikagoje ir pa- 
gerbtuvių pareigūnai. Iš kairės: pedagogas JUOZAS MASILIONIS, dai
lininkas JUOZAS DAUGVILA, solistas ALGIRDAS BRAZIS, Amerikos LB 
Kultūros tarybos pirm. MARIJA REMIENĖ, LF tarybos pirm. ALGIRDAS 
OSTIS, LF pelno skirstymo komisijos pirm. dr. ANTANAS RAZMA

Pagerbti kultūros kūrėjai
JAB LB Kultūros tarybos premijų įteikimo šventė

Pagaliau pastatytas paminklas
Po daugelio metų kovos su lenkų pareigūnais pašventintas 

vyskupo Antano Baranausko paminklas Seinuose

ALDONA ŠMULKŠTĮ EN Ė

Ši iškilminga 17-toji šventė 
įvyko 1999.XI.14 Jaunimo cent
re Čikagoje. Šventę rengė ir 
premijas skyrė JAV LB Kultū
ros tarybos pirm. Marija Re
inienė. Visų premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas, išskyrus mo- 
kytojo-pedagogo, kurios mece
natas - dr. Jonas Adomavičius.

Šventę pradėjo Marija Re
inienė, savo trumpame žodyje 
iškėlusi kultūros svarbą išeivijos 
gyvenime. Programai vadovauti 
pakvietė Violetą Drupaitę, JAV 
LB Kultūros tarybos sekretorę. 
V. Drupaitė pakvietė kun. Ri
mą Gudelį sukalbėti invokaciją. 
Po jos V. Drupaitė vaizdžiai 
apibūdino kiekviena laureatą, o 
LF tarybos pirm. Algirdas Ostis 
ir LF pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. Antnas Razma įteikė 
premijas.

Pirmutinė premija - muzi
kos - teko sol. Algirdui Braziui, 
dainavusiam “Metropolitan” 
operos pastatymuose ir dauge
lyje lietuvių renginių. (Vertinto
jų komisija - pirm. Rita Kliorie- 
nė, Darius Polikaitis, Dalia Vis- 
kontienė). Sol. A. Brazis tarė 
šiltą, humoru persunktą žodį, 
dėkodamas visiems, kurie įgali
no jį šią premiją gauti.

Dailės premijos laureatas - 
dail. Jurgis Daugvila. Jis savo 
gyvenimą yra paskyręs lietuviš
ko meno kūrybai, atspindinčiai 
Lietuvos liaudies meno grožį. 
(Vertintojų komisija - pirm. 
Viktorija Matranga, Petras 
Aleksa, Valentinas Ramonis, 
Dalia Šlenienė, Giedrė Zumba- 
kienė).

Po to žodį tarė LF tarybos 
pirm. A. Ostis. LF buvęs įsteig
tas kultūriniams švietimo ir jau
nimo reikalams. Juos LF remia 
jau 37 metai. Pirmą kartą LF 
paskyrė 1200 dol. lietuvybės rei
kalams iš palūkanų, gautų iš 
tuomet turėtų 44,000 dol. O šie
met kapitalas artėja prie 10 mi
lijonų, ir lietuvybės reikalams 
buvo paskirta per 833,000 dol.

Mokytojo-pedagogo premi
ja buvo paskirta Juozui Masilio- 
niui, visą amžių dirbusiam pe
dagoginį darbą. Jį nominavo 
Kultūros taryba, o premiją pa
skyrė dr. Jonas Adomavičius. Jo 
premiją įteikė Kultūros tarybos 
narė Dalia Anysienė.

V. Drupaitė dar perskaitė 
keletą šiltų, pedagogui J. Masi- 
lioniui skirtų sveikinimo laiškų, 
gautų iš Pemkų šeimos, Jono 
Kavaliūno, Pedagogikos institu
to ir kt. J. Masilionis savo padė
kos žodyje prisiminė savo pra
džios m-los mokytoją Eleną Ke- 
siulienę. Prisiminė ir savo moki-

Gzrrtuos.
Best Sellers Ltd.

Member Broker ’T,
4 Robert Speck Parkway. Suite 150.

Mississauga Ont L4Z 1S1

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

Advokatas

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

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

nius, kurių yra Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje. Jis dėko
jo Kultūros tarybai už premiją, 
dr. J. Adomavičiui už lėšas, 
žurn. J. Žygui už aprašymą ir 
žmonai Pranei, kad leido veikti 
ir visur labai daug padėjo. Jis 
sakė, kad jo sunkiausias darbas 
buvo sudėtas į knygas. (Jo dar
bų parodėlę svečiai galėjo salėje 
apžiūrėti).

Žurnalisto premijos laimė
tojas buvo Bronius Nainys. Jis 
žurnalistinį darbą pradėjo bū
damas pabėgėlių stovykloje Vo
kietijoje sieniniu laikraštėliu. 
Nuo pat pirmųjų dienų JAV ra
šė į lietuvišką spaudą, 23 metus 
redagavo “Pasaulio lietuvį”. 
Rašo ir į Lietuvoje išeinančius 
laikraščius, nuolat bendradar
biauja savo įdomiais straipsniais 
“Drauge” ir kt. užsienio lietuvių 
laikraščiuose. (Vertintojų komi
sija - pirm. Cezaris Surdokas, 
Genė Vasaitienė, Arvydas 
Barzdukas, Juozas Gaila ir Ro
mas Kasparas). Laureatas nega
lėjo šventėje dalyvauti. Premiją 
priėmė ir jo paruoštą žodį per
skaitė dukra Rūta Sušinskienė.

Radijo laidų premiją laimė
jo “Tėvynės garsai” iš Klyvlan- 
do, šiemet atšventę 50 m. su
kaktį; vedėja Aldona Stempu- 
žienė, kuri šventėje negalėjo da
lyvauti. (Vertintojų komisija: 
garbės pirm. prel. Jonas Kučin
gis, pirm. Vytautas Šeštokas, 
Alė Rūta, Algirdas Gustaitis, 
Raimonda Apeikytė, Viktoras 
Raila).

Bostono lituanistinė mo
kykla, veikianti jau 50 metų ir 
nominuota JAV LB švietimo 
tarybos, gavo švietimo premiją. 
Mokyklos direktorė - Daiva 
Navickienė. Premiją, mokyklos 
direktorei negalėjus dalyvauti, 
priėmė JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Regina Kučięnė, kuri 
trumpai pakalbėjo apie Bosto
no lituanistinę m-lą.

Violeta Drupaitė perskaitė 
šios šventės proga gautus sveiki
nimus raštu: LR ambasadoriaus 
JAV Stasio Sakalausko, LR 
garbės konsulo Vaclovo Kleizos 
ir LR garbės generalinės kons. 
Klyvlande Ingridos Bublienės. 
Žodžiu sveikino LR gen. kons. 
Giedrius Apuokas, PLB pirm. 
Vytautas Kamantas ir JAV LB 
Krašto v-bos pirm. Regina Na- 
rušienė. Į sceną buvo pakviesta 
LB Kultūros tarybos pirm. M. 
Remienė,' kuriai buvo įteikta 
Antano Levano paruošta LB 
Kultūros tarybos emblema.

Meninę dalį atliko “Daina
vos” vyrų oktetas, vadovauja
mas muz. Dariaus Polikaičio. 
Akompanavo Vidas Neveraus- 
kas. Oktetas nuotaikingai pa
dainavo harmonizuotų liaudies 
dainų ir originalių kompozito
rių sukurtų dainų. Po to buvo 
vaišės.

JAV LB Kultūros tarybos 
pastangomis (ypač jos pirminin
kės M. Remienės) surengta 
šventė buvo puikiai suorgani
zuota ir sklandžiai pravesta, lei
dusi pasidžiaugti didžiuliam 
svečių skaičiui mūsų kultūros 
kūrėjais - laureatais.

KUN. E. PUTRIMAS
Kai 1991 m. buvo atgaivin

tas sumanymas poetui ir Seinų 
vyskupijos ganytojui A. Bara
nauskui pastatyti Seinuose pa
minklą, turbūt nedaug kas ti
kėjo, kad bus susilaukta tiek 
daug kliūčių.

Nors Lietuva ir Lenkija jau 
buvo užmezgusios diplomatinius 
santykius pasirenkant ir glaudes
nio bendradarbiavimo linkmę, 
pačiuose Seinuose dar dvelkė 
senoji lietuvių-lenkų santykių 
dvasia. Namų sienos dar buvo 
marginamos šūkiais: “Lietuviai 
šalin, važiuokite namo”, arba 
kokiais kitais panašiais.

Lenkai nenorėjo suvokti, kad 
lietuviams Seinai tas pats, kas 
lenkams Vilnius. O vietos lietu
viai dar nebuvo pamiršę senųjų 
nuoskaudų ir besitęsiančio pa
žeminimo, kai lietuvių kalba bu
vo išstumta iš Seinų bazilikos. 
Lietuviams gimtąja kalba buvo 
leidžiama melstis tik nuo 1986 
metų.

Paminklo vyskupui A. Bara
nauskui iniciatoriai buvo linkę 
galvoti, kad pastatytas pamink
las galėsiąs tapti krikščioniško 
lietuvių ir lenkų susitaikymo 
simboliu. Ar taip bus, parodys 
netolima ateitis?

Seinų bazilikoje
Ši įspūdinga šventė įvyko 

1999 m. lapkričio 28 d., 1 vai. 
p.p. Seinų bazilikoje Mišias au
kojo Elko vysk. Ziemba, Vilka
viškio vysk. J. Žemaitis, išeivijos 
vysk. P. Baltakis, OFM, kunigai 
iš Lietuvos ir vietiniai iš Seinų 
bei Punsko apylinkių.

Giedotinės Mišios buvo au
kotos lotyniškai, skaitiniai ir 
giesmės atliktos lietuvių ir len
kų kalbomis. Pamokslą lietuviš
kai pasakė vysk. J. Žemaitis ir 
vysk. P. Baltakis, OFM, vysk. 
Ziemba - lenkiškai.

Po Mišių visi koncelebran- 
tai nuėjo pasimelsti prie vysku
po A. Baranausko, palaidoto

Rytai nebesiveržia Europos sąjungon
Keičiasi gyventojų nuotaikos Lenkijoje, Latvijoje, Čekijoje, Vengrijoje

KAZYS BARONAS, Vokietija
Rytų Europos valstybių gy

ventojai pradžioje labai stipriai 
rėmė vyriausybių pastangas įsi
jungti į Europos sąjungą. 1999 
m. lapkričio pradžioje Vokieti
jos televizijos antras kanalas pa
rodė Lenkijos gyventojų nuotai
kas - dabar tik 48% lenkų pasi
sakė už įsijungimą, nes įžiūri 
Lenkijos turto pardavimą sve
timtaučiams. Ypač smulkūs ūki
ninkai keikia vokiečius, kurie 
įvairiais klastotais dokumentais 
perka dvarus (atveža modernias 
mašinas), viešbučius. Spėju, kad 
visi jie yra buvę Silezijos, Pama
rio tėvų vaikai, nes dar neblogai 
kalba lenkiškai ir turi senus len
kiškus pasus. Vargingesnį ūki
ninkai, atidarę duris Vokietijos 
televizijos atstovams tuoj pat jas 
uždaro, nenorėdami atsakyti į 
lenkiškus paklausimus, labai 
dažnai užbaigdami trumpą po
kalbį nešvankiais žodžiais (tam 
nėra vokiško vertimo!). Žinia- 
sklaidoje teko skaityti, kad pa
našios nuotaikos gyventojų tar
pe yra Čekijoje ir Vengrijoje.

Nuotaikos Latvijoje
Miuncheno dienraščio bend

radarbė aplankė Latvijos sosti
nę. Rygos senamiestyje ji sutiko 
senutę, prekiaujančią atviru
kais, siūlančią pluoštą už 2 latus 
(1 latas=6.68 lt.) Buvusi moky
toja gauna apie 120 knd. dol. 
pensiją ir vokietei pasakiusi: su 
tokia suma sunku visą mėnesį 
gyventi. Kitas senukas praeida
mas keikiasi, sakydamas: ji gau
na pensiją, o aš nieko.

Seni ir jauni Latvijos gyven
tojai kovoja su gyvenimu, nors 
Rygos senamiestis yra gražiai 
atnaujintas, bet mokytojai de
monstruoja, kadangi su 70-ties 
latų atlyginimu negalima pragy
venti. Ir kiti gyventojai yra susi
skaldę, nes iš 2.4 milj. Latvijoje 
esama per 600,000 rusų. Be to, 
43% gyventojų latvių kalba nėra 
gimtoji kalba. Tačiau kraštas 
veržiasi į Vakarų pasaulį. Daug 
projektų, daug įvairių sumany
mų turi latviai. Bet, ar europie
tiškai jaučiasi latviai po aštuonių 
nepriklausomybės metų?

Svarstybos Rygoje
Rygos “Goethe Institute” 

įvyko svarstybos, nagrinėjančios 
Latvijos įsijungimo į Europos 

bazilikos šoninėje koplyčioje. 
Po 90 metų pagaliau čia buvo 
įmūryta lenta su įrašu lietuvių ir 
lenkų kalbomis, kad čia ilsisi 
vysk. A. Baranauskas.

Šventinimo apeigos
Punsko chorui giedant di

džiulė minia rinkosi prie pa
minklo, kurį pašventinus sveiki
nimo žodžius tarė Lietuvos sei
mo pirm. V. Landsbergis, mi- 
nisteris pirmininkas A. Kubi
lius, Prezidento atstovas, Lietu
vos kultūros ministeris A. Bėkš- 
ta, Lenkijos ministerio pirmi
ninko atstovas Jan Krol, Lenki
jos prezidento atstovas, pa
minklo skulptorius prof. G. Jo- 
kūbonis ir Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirm. Irena 
Gasperavičiūtė. Iškilmei vado
vavo Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininkas ir Lietuvos konsu
lato Seinuose patarėjas P. Mak
simavičius.

Įvairios kliūtys
Dėl vietos šiam paminklui 

statyti lietuviai kovojo nuo 1991 
metų. Vietiniai lenkų biurokra
tai vis surasdavo priežasčių, kad 
tik kaip nors galėtų trukdyti 
projekto įgyvendinimui. Susi
laukta kliūčių net ir prieš pat 
paminklo šventinimo iškilmes, 
kai jau buvo sukviesti svečiai ir 
viskas paruošta. Iškilo paminklo 
pervežimo per Lietuvos-Lenki
jos sieną leidimo klausimas. Tik 
Lietuvos konsulato ir P. Maksi
mavičiaus spaudimo valdžios įs
taigose dėka toks leidimas buvo 
gautas penkias dienas prieš iš
kilmes. Žemė jau buvo įšąlusi, 
ir darbininkai turėjo sparčiau ir 
sunkiau dirbti.

Paminklo pastatymą finan
savo Lietuvos kultūros ministe
rija, iškilmių išlaidas padengė 
Tautinių mažumų skyrius ir vie
tiniai lietuviai. Varšuvos valdžia 
sumokėjo už pasodintus krū
mokšnius ir apsaugą, nes prieš 
paminklo šventinimą buvo susi
laukta protestų ir grasinimų.

Latvijos laisvės paminklas Rygoje. 
Jo nenugriovė komunistinė valdžia

sąjungą klausimą. Svarstybose 
dalyvavo JAV ambasados ir Ry
gos un-to atstovai. Nagrinėjami 
buvo kultūros, žiniasklaidos ir 
socialinių pasikeitimų klausi
mai. Žurnalistikos fakulteto 
Latvijos studentai pažymėjo, 
kad profesorių ir studentų nuo
taikos yra labai prislėgtos. Vie
nas mokytojas pasakė: “Aš ne
žinau, kas bus toliau, nes tarp 
Rygos ‘grietinėlės’ ir piliečių 
daugumos yra didelė praraja, 
jokio dialogo apie kelią į Euro
pos sąjungą. Reikia tautą supa
žindinti, kuria linkme eina ta 
ES plėtotė. Tūkstančiai latvių ir 
rusų vaikų nelanko mokyklų. 
Jie yra analfabetai, o valstybė 
taip pat nesirūpina jais. JAV at
stovas spaudai pasakė: “Aš 
skaitau kiekvieną dieną latviš
kus ir rusiškus laikraščius, ran
du juose du skirtingus pasaulius 
bei dvi Latvijas”.

Siaurinama propaganda
Nuo 1994 m. Rygoje veikia 

Europon įjungimo raštinė. Ji 
tiesiogiai priklauso Latvijos 
min. pirmininkui, derina Latvi
jos įstojimą į Europos sąjungą. 
Jos direktorius pasigenda Lat
vijos žiniasklaidos paramos, 
gauna atsakymą: mums neįdomi 
yra Europa, kadangi ir skaityto
jai nekreipia dėmesio į Europą. 
Nuo Naujų metų raštinė netu
rės pinigų leisti knygas, lanksti
nukus bei kitokią propagandinę 
medžiagą, nes valstybė uždarė 
latų čiaupą. Tačiau 26-mečio di
rektoriaus nuomone įsijungimas

Vyskupo ANTANO BARANAUSKO paminklas po ilgų vargų pastatytas ir pašventintas Seinuose 1999 m. 
lapkričio 28 d. Sveikinimo žodį taria Lietuvos premjeras ANDRIUS KUBILIUS

IS PSICHIATRES PATIRTIES

Žėrintis ir žudantis auksas II
GIEDRĖ MILUKAITĖ

Man, bedirbant Kaune gy
dytoja psichiatre, teko išgirsti iš 
savo pacientų daug gyvenimo 
tragedijų. Dažnai juose šėlo tur
tų troškulys.

Kartą į mano kabinetą įeina 
pusamžė, elegantiškai apsiren
gusi, rusvais vos žilstelėjusiais 
plaukais, aukšta moteris. Jau 
metusi į ją žvilgsnį matau, kaip 
ji iki paskutinio nervo įtempta. 
Prašau sėsti. Ji minutėlę palū
kuriuoja, drebančiais pirštais iš
siima iš rankinuko gražią iškvė
pintą nosinaitę ir paskui, staiga 
sudribusi kėdėje, taria:

- Daugiau neištversiu... 
Kiekvieną naktį vis tas pats, 
košmariški sapnai - nuogos 
skenduolio kojos... Prieš akis 
man jos ir dieną, bet dar šiaip 
taip galiu, kol šviesu, iškentė
ti... O naktį...

Stambios ašaros tvenkiasi 
jos didelėse mėlynose akyse. 
Tokiais atvejais iš patyrimo ži
nau - nereikia klausimais ar ra
minančiais žodžiais skubinti pa
cientų; ašaros reikalingos žmo
gui, po jų lengviau atverti širdį.

Netrukus moteris jau kiek 
aprimusi neašaroja, ir aš jai pa
teikiu eilinius klausimus, kad iš
siaiškinčiau jos sutrikusios ner
vų sistemos priežastis.

- Ar galite pasakyti, iš kur 
jūsų sapnuose tos neduodančios 
ramybės skenduolio kojos?

Moteris po paskutinių klau
simo žodžių krūpteli ir nuleidu
si akis gausiai apmaustytose 
rankose brangiais žiedais man
ko tą savo kvepiančią nosinaitę. 
Minutėlė tylos, paskui giliai 
įkvėpusi oro taria:

- Jis nuskendo Nidoje ... 
mano vyras. Tada šventėm pa
jūry... ant staltiesės buvo vaišės. 
Po vaišių maudėmės jūroj... ir 
jis nuskendo. Ta staltiese buvo 
užklotas jo lavonas, bet ji buvo 
per trumpa... tai kojos kyšojo 
jo ten prie jūros, kol jis gulėjo... 
ir vis naktimis sapnuoju tas ne
gyvas jo kojas... Rodos, Jonas 
sako man per sapną, kad jam 
šalta. Bandau užkloti, tempiu 
šiltus apklotus, bet negaliu nu
tempti. Tai atsibundu šalto pra
kaito išpilta pusiaunakty betam
panti savo lovos užklotus... ir 
daugiau iki ryto negaliu užmig
ti. Visiškai nusikamavau, kar
tais rodos, kad tuoj išprotėsiu...

- Seniai jūsų vyras paskendo?
- Seniai... prieš kelerius de

šimtmečius, bet skenduolio ko
jos mane vis persekioja. Dar ta
da dukra nebuvo gimus, o aš ir 

į Europos sąjungą yra vieninte
lis kelias pagerinti ekonominę 
Latvijos būklę, gauti daugiau 
pajamų iš mokesčių. Tuomet 
galima bus geriau atlyginti mo
kytojus, surinkti vaikus iš gatvių.

Kompleksu vadina dabarti
nę Latvijos padėtį Europos są
jungos atstovas Rygoje, nes jos 
vidaus būklė nėra pastovi, o pa
čią visuomenę, visą latvių tautą 
reikia reformuoti. Europos są
jungos atstovo G. Weiss nuo
mone, nepaisant blogos ekono
minės būklės, Latvija antroje 
įstojančių valstybių grupėje turi 
stipriausias kortas savo ranko
se. Ta proga G. Weiss šaukiasi 
vokiečių paramos, sakydamas: 
“Kur vokiečiai prekybininkai, 
investuotojai, kur dingo Hansos 
miesto palikuonių drąsa?” Jis 
čia pat atsako: vokiečiai pasida
rė tingūs, nepaslankūs. 

nežinojau, kad laukiu kūdikio. 
Likimo ironija. Su pirmu vyru 
dešimt metų laukėme, nesulau
kėme kūdikio. Išmaišiau visus 
kurortus, pas geriausius gydyto
jus gydžiausi, bet nepadėjo. Jau
nystėje buvau pasidarius abortą, 
ir gydytojai jau pagaliau pasakė, 
kad dėl to esu nevaisinga nepa
taisomai. Todėl ir iširo mano 
pirmoji santuoka. Visai nesiti
kėjau, kad galiu pastoti...

Dieve, jog būčiau žinojus, 
kad laukiu kūdikio... Jis pa
skendo per mano kaltę. Aš pati 
atėmiau iš savo dukros tėvą, - 
ašarodama dėstė moteris. - Pa
augusi ji klausinėjo, kur tėvelis. 
Visos draugės turėjo, o ji - ne. 
Aš jai melavau, kad mes niekad 
kartu negyvenom su juo, kad 
nežinau kur jis yra. Pakeičiau 
gyvenamą vietą, nusipirkau ki
tus namus, kad būčiau kuo to
liau nuo praeities. Bet kaip nuo 
jos pabėgti?

Dukra buvo kaip iš akies 
trauktas tėvas! Turėjau daug vy
ro antikvarinių brangių daiktų, 
indų, paveikslų, baldų, auksinių 
dirbinių su brangakmeniais. Su 
jais nenorėjau skirtis, be jų tie
siog neįsivaizdavau gyvenimo. 
Per tuos savo vyro uždirbtus vo- 
kietmečiu daikčiukus susipaži
nau su visokiais kolekcininkais, 
Kauno mafijozais, su tamsiuoju 
pasauliu, kuris turi savo įstaty
mus ir savo gyvenimą. Tačiau 
tai manęs nenuramino, nes ta
me pasaulyje kiekvienas laiko 
durklą užantyje ir bendrauti su 
jais nesaugu.

Tačiau baisiausia, kad ir 
mano dukra visiškai prarado 
norą gyventi... O taip pradžioj 
jai sekėsi, buvo linksma ir verž
li... Aš tik dėl jos laimės gyve

PRANEŠIMAS IŠ LENKIJOS

Pasienio užkardos byla viršūnėse
“Lietuvių - lenkų santykius 

temdo vis dar neišspręstas pa
sienio užkardos Punske klausi
mas” - teigia Paryžiuje gyve
nantis redaktorius Jerzy Gied- 
royc paskutiniame 1999 m. žur
nalo “Kultūra” numeryje. Žy
musis lenkas mano, kad vienu 
pirmųjų naujo Lenkijos vidaus 
reikalų ir administracijos minis
terio Marek Biernackio veiks
mų turėtų būti šios klaidos iš
taisymas.

Pasienio užkardos Punske 
klausimą taip pat iškėlė Lietu
vos min. pirmininkas Andrius 
Kubilius per Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybių tarybos bendra
darbiavimo posėdį 1999 m. 
gruodžio 16 dieną Varšuvoje. 
Protokole, kurį po susitikimo 
pasirašė abiejų šalių delegacijų 
vadovai, pažymima, kad šią pro
blemą būtina spręsti ne tik atsi
žvelgiant į pasienio tarnybų, bet 
ir vietos lietuvių bendruomenės 
interesus.

Apie tai, kad viena iš svar
biausių Lietuvos ir Lenkijos 
premjerų susitikimo Varšuvoje 
temų buvo tautinių mažumų - 
Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietu
vių problemos - plačiai ir išsa
miai rašė Lenkijos žiniasklaida, 
bet ne Lietuvos. Antai “Lietuvos 
rytas” nė žodeliu tos problemos 
nepaminėjo, nors spaudos kon
ferencijoje abiejų šalių premjerai 
tautinių mažumų problemoms 
skyrė daugiausia dėmesio.

Nors pasienio užkarda tapo 

nau. Aprengiau ją kaip karalai
tę. Ji laimėjo konkursą. Buvo 
daug žadanti. Modeliuotoja. 
Vieną dieną, beeidama su savo 
sužadėtiniu gatve, pateko į ava
riją. Jos draugas beveik nenu
kentėjo, o ji - labai. Smegenų 
sutrenkimas ir atviras blauzdi
kaulių lūžis... Šiaip taip išsi
kapstė iš mirties nagų, bet atvi
ro lūžio vietoj išsivystė nepagy
domas osteomelitas. Gydytojai 
patarė koją amputuoti, nes jau 
eilė metų nei operacijos nieko 
nepadeda, nei didžiausios anti
biotikų dozės. Pūliai baisiai 
dvokia, nors purškiame viskuo, 
tepame. Jaunikis susirado kitą 
mergaitę. Su tokia gendančia 
koja jai sunku susirasti gyveni
mo draugą. Modeliuotojos kar
jera žlugo, kilo giliausia depre
sija. Bandė žudytis. Padėkite 
mums, daktare, aš sekantį kartą 
noriu ateiti pas Jus su savo duk
ra. Ji irgi baigia iš proto išeiti, - 
maldaujamai užbaigė pacientė.

Taip jos abi - didžiausios 
turtuolės, bet nelaimingos, tapo 
mano pacientės - Jono antroji 
žmona ir jų duktė. Gydyti jas 
buvo nelengva, nes ligos prie
žastys buvo gilios sielos žaizdos. 
Savo gyvenimo jos nenorėjo ir 
nepajėgė pakeisti, nors protu ir 
suprato viską, tačiau jausmais 
liko turto vergės. Tačiau ilgas 
gydymas davė rezultatų. Abiem 
centrinės nervų sistemos išseki
mas ir depresija žymiai sušvel
nėjo. Deja, jos neturėjo didžiau
sios atramos sieloje - Dievo ir 
savo pasaulėžiūros nesugebėjo 
pakeisti. Vaistai tokiais atvejais 
duoda tik laikiną pagerėjimą. 
Skaudžiausiai žmones nubau
džia patys save. Jas abi, kaip ir 
Joną, pražudė žėrintis auksas.

beveik tarptautinės svarbos te
ma, bet Punske niekas nesikei
čia, reikalai eina net blogyn. 
Lenkijos pasieniečiai, prieš savi
valdybės ir gyventojų valią įsi
kūrę ambulatorijoje, atrodo, 
ruošiasi čia pasilikti ilgesnį lai
ką, nes jau pradėjo daryti savo 
tvarką: rengiasi iškeldinti labo
ratoriją, reabilitacijos kabinetą, 
vaistinę.

Pastaruoju metu pats gyve
nimas iškrėtė pokštą Lenkijos 
pasienio tarnybos vadovams, 
kurie ne kartą buvo sakę, kad 
užkarda Punske turi būti todėl, 
kad čia gyvenantys lietuviai už
siima kontrabanda ir nelegalių 
migrantų gabenimu per “žalią
ją” sieną. Pasienio sargybos pa
grindinis argumentas buvo 1998 
m. vėlyvą rudenį per žaliąją sie
ną perėjusi 113 migrantų grupė, 
kuri, girdi, sieną perėjo kažkur 
apie Punską, o^ vedliais buvo 
vietos lietuviai. Šis faktas mini
mas keletą kartų įvairių Lietu
vos ir Lenkijos atstovų susitiki
muose kaip pagrindinis argu
mentas, kodėl Punske turi būti 
užkarda. Na, ir štai neseniai pa
aiškėjo, kad tie nelegalūs mi
grantai perėjo ne ties Punsku, o 
ties Seinais, kur jau seniai yra 
pasienio užkarda ir kad jų ved
liais buvo ne lietuviai, bet len
kai, kurie tiems vedliams pa
dėjo... Lenkijos pasieniečiai. 
Jiems Suvalkų prokuratūra iš
kėlė baudžiamąją bylą.

Ž. Makauskienė



Didžiojo lituanisto sukaktis
Profesoriui dr. ZIGMUI ZINKEVIČIUI - buvusiam 
ministeriui, dabartiniam Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkui ir lituanistikos žymūnui suėjo 75-ri metai
Q KULTJRNĖJE VEIKLOJE

Prof. WILLIAM SCHMALSTIEG

Šių 2000 metų sausio 4 d. 
sukako 75 metai, kai Juodausių 
vienkiemyje prie Ukmergės gi
mė šiuo metu įtakingiausias ir 
svarbiausias mūsų epochos lie
tuvių kalbininkas ir lituanistas 
prof. dr. Zigmas Zinkevičius.

Jo pirmoji diena gimnazijo
je - 1939 m. rugsėjo 1-oji suta
po su Antrojo pasaulinio karo 
pradžia. Po bolševikų, nacių, 
dar kartą bolševikų okupacijos 
jis penketais baigė gimnaziją 
(tuo metu tapusia sovietine vi
durine mokykla) ir įstojo į Vil
niaus universitetą, kur pasirin
ko specialybę - lituanistiką. Ten 
mokėsi pas didelius lituanistus 
- Juozą Balčikonį, Joną Kruo
pą, Juozą Senkų, Jurgį Lebedį 
ir kitus. Universitetą baigė 1950 
m. ir nuo rugpjūčio 1 d. tapo 
Vilniaus universiteto dėstytoju.

1957 m. atskira knyga išlei
do savo disertaciją “Lietuvių 
kalbos įvardžiuotinių būdvar
džių istorijos bruožai”. Nuo 
1951-ųjų metų vadovavo dialek- 
tologinėms ekspedicijoms, ir to
kiu būdu tapo žymiausiu lietu
vių kalbos tarmių specialistu. Jo 
habilitacinis darbas “Lietuvių 
dialektologija” (Vilnius, 1966), 
buvo išleistas atskira knyga ir 
iki šiol parankiausias, išsamiau
sias ir svarbiausias vienatomis 
lietuvių tarmių tyrinėjimas. Aš 
taip dažnai vartojau tą knygą, 
kad mano egzempliorius beveik 
visiškai susidėvėjo. 1978 (ir 
1994) m. šios knygos antras va
riantas (pritaikytas studentams) 
buvo išleistas pavadinimu “Lie
tuvių kalbos dialektologija”.

Dešimtmetyje 1950-1960, 
nors tik keliais metais vyresnis 
negu jo studentai, prof. Zinke
vičius buvo visos jaunosios kar
tos auklėtoju ir jo įtaka studen
tams buvo milžiniška. Tarp jo 
studentų buvo tokie žymūs kal
bininkai, kaip pvz. Algirdas Sa
baliauskas, Vincas Urbutis, Jo
nas Kazlauskas, Aleksas Girde
nis, Bonifacas Stundžia, Jadvy
ga Kardelytė, Vytautas Ambra- 
zas ir daug kitų. Jis buvo ir se
kančios kartos dėstytojas, pvz.

Emeraldo upelio perėja (Takas į Yoho tarpeklį) 20”x24”
Dailininkė R. Žiūraitienė

__ v

Dailininkės R. Žiūraitienės darbai
Kai dailininkė Regina Žiū- 

raitienė dingsta, reiškia, kad 
reikia laukti jos parodos, reiš
kia, kad ji kažkur vėl keliauja, 
ieško kalnų, vandenų, įdomių 
saulėlydžių, paslaptingų šešėlių, 
mirguliuojančio nuo saulės oro. 
Mat visą tą gražųjį Dievo pa
saulį talentinga akis ir ranka 
perkelia j drobę kartu su širdi
mi, nes reikia ne tik matyti, bet 
ir jausti, kad kūrinys išeitų gy
vas, kad nepavirstų mechanine 
fotografija. O tai nemažas pavo
jus peizažų tapytojams.

Dail. R. Žiūraitienė šito 
lengvai išvengia, ir tai ne vien 
jau dėl didelės patirties, bet la
biausiai dėl kūrybinių galių po- 
reiškio. Gerai įsižiūrėjus galima 
nesunkiai jos peizažuose paste
bėti išgyvenimo nepriklausomy
bę, skirtą atskirai kiekvienam 
darbui, jo kūrybiniam procesui. 
Kalnai panašūs, gal kai kam gali 
atrodyti ir labai vienodi, bet 
gamtos veidas nėra vienas kaip 
ir žmonių - tai pastebėti, atskir
ti, įamžinti ir supažindinti tegali 
jautrių meninių pojūčių žmo
nės.

Dail. R. Žiūraitienės pasku
tinioji paroda, vykusi 1999 m. lap- 

Danutės Sabaliauskaitės, Sau
liaus Ambrazo ir Vytauto Kar
delio (Kardelytės brolvaikio).

Nuo jo antrųjų studijų metų 
Juozas Senkus jį įtraukė į buria
vimo sportą, ir Zinkevičius tapo 
buriavimo sporto entuziastu.

1980/81 m. buvo išleista jo 
dvitomė, “Lietuvių kalbos isto
rinė gramatika” (Vilnius), pri
taikyta studentams (su pratybo
mis). Bet dauguma lituanistų 
mano, kad jo svarbiausia ir įta
kingiausia knyga yra šešiatomė 
“Lietuvių kalbos istorija”: 1. 
Lietuvių kalbos kilmė (1984), 2. 
Iki pirmųjų raštų (1987), 3. Se
nųjų raštų kalba (1988), 4. Lie
tuvių kalba XVII-XIX a. 
(1990), 5. Bendrinės kalbos iš
kilimas (1992), 6. Lietuvių kal
ba naujaisiais laikais, 7. Rodyk
lės ir bibliografija (1995). Už šį 
veikalą jam buvo paskirta 1995 
m. Lietuvos Respublikos moks
lo premija.

Prof. Zinkevičius yra Lietu
vos mokslų akademijos narys, 
Lietuvių katalikų MA narys, 
Švedijos karališkosios humani
tarinių MA narys, Norvegijos 
MA narys, Latvijos MA užsie
nyje narys. 1994 m. gegužės mė
nesį Vienoje jam buvo įteikta 
Herderio premija, kuri skiriama 
pietų ir vidurio Europos šalių 
humanitarams, nusipelniusiems 
skleidžiant tautų tarpusavio su
pratimą. 1995 m. jam buvo pa
skirta Lietuvos MA Kazimiero 
Būgos premija.

Aš visiems rekomenduoju 
jo dvi labai įdomias populiaraus 
pobūdžio autobiografines kny
gas, - “Kaip aš buvau ministru” 
(1998) ir “Prie lituanistikos ži
dinio” (1999). Šios knygos apra
šo jo gyvenimą ir mokslinius 
darbus. Asmeniškai aš pažįstu 
prof. Zinkevičių nuo 1968, kai 
pirmą kartą apsilankiau Lietu
voje. Nuo to laiko jis yra geras 
mano bičiulis, visada pasiruošęs 
padėti man ir visiems, kurie do
misi baltistika, lietuvių kalba ir 
kultūra. Pasaulio baltistų bend
ruomenė yra jam labai dėkinga 
ir linki sėkmės bei daug kūrybi
nių metų!

kričio 27-gruodžio 11 d.d. Mc
Laren-Barnes galerijoje, Oakvi- 
lėje, akivaizdžiai tai patvirtino. 
Turtingi ir puošnūs didesnio 
formato darbai prašosi atitinka
mų sienų bei apšvietimo. Užtat 
jau vien dėl to jie rodomi pla
čiajai visuomenei, ieškančiai sa
vo rezidencijas papuošti klasi
kinio meno darbais. Linkėtina 
dailininkei ir toliau taip kūry
biškai darbuotis ir tam tikra 
prasme atstovauti lietuvių me
nininkams. Snk.

Toronto lietuvių chorui “Varpas” prisiminti, buvusių varpiečių 
pastangomis, lietuvių muziejaus-archyvo patalpoje pakabinta prisiminimo
lenta. 1952 m. pasiilgę dainos, lyg pačios Lietuvos, susirinko dainos 
savanoriai. Talentingų muzikų vadovaujamas “Varpas” tęsė lietuviškos 
dainos tradicijas Kanados ir Amerikos lietuvių centruose ir guodė 
tautiečius tamsiausioje mūsų tautos naktyje. “Varpo” pradėtas lietuviškos 
dainos ir giesmės tradicijas tęsia kiti Toronto dainos vienetai. V.P.

Po DR. VINCO KUDIRKOS 100 metų mirties minėjimo Hamiltone. Pirmoje eilėje iš kairės: paskaitininke dr. 
Irena Slavinskaitė, aktorė Virginija Kochanskytė, “Aukuro” režisierė ir aktorė Elena Dauguvietytė-Kudabienė, šia 
proga gavusi iš Lietuvos medalį už jos 50 metų darbą išeivijos teatre. (Šis medalis išleistas paminėti 100 metų 
sukakčiai nuo pirmo suvaidinto veikalo), ir Liuda Stangevičienė; stovi - Alina Žilvytienė ir Regina Choromanskytė

Lietuva - jūrinė valstybė
Algirdo Gustaičio knyga “Lietuvių studentų korporacija ‘Jūra’ Lietuvos universitetuose”

KĘSTUTIS ŠALAVĖJUS

Skaitydamas šią didelės 
apmties knygą vis galvojau - 
kaip galima surinkti tiek daug 
medžiagos apie 3 metus (nuo 
1938 iki 1940 m.) veikusią stu
dentų organizaciją? A. Gustai
tis knygoje užsiminė, kad Lie
tuvos archyvuose beveik neužti
ko dokumentų apie “Jūros” 
korporaciją.

Kaip autorius teigia, jau 
apie 1943 m. jis ėmėsi rašyti pri
siminimus apie “Jūros” korpo
racijos veiklą Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Tačiau karo 
metu rankraštis dingo. Didelės 
permainos A. Gustaičio gyveni
me privertė knygos rašymo dar
bą atidėti beveik 50-čiai metų. 
Tačiau laisvalaikiu vis rinkdavo 
žinutes apie jūrą ir jūreivius.

Nuo 1992 m. A. Gustaitis 
ima skelbti žinutes įvairiuose 
laikraščiuose, prašydamas atsi
liepti “Jūros” korporantus ar ką 
nors žinančius apie “Jūros” kor
poraciją ir jos narius. Autorius 
nesitikėjo, kad tiek daug žmo
nių atsišauks į jo prašymus. Pa
sirodo, korporantai ir jų gimi
naičiai buvo įtikėję savo korpo
racijos idėjų teisumu, tvirtai tas 
idėjas per tiek metų išlaikė savo 
širdyse. Todėl kiekvienas, kas 
tik kiek galėjo, prisidėjo prie 
knygos kūrimo. A. Gustaitis ki
tų atsiųstą medžiagą pateikė ne
recenzuotą, nesutrumpintą. Po 
daugiau kaip 50 metų “Jūra” at
gimė kaip knyga.

Kas tai yra korporacija “Jū
ra”? Korporacijos pradžia yra 
susijusi su Vytauto Didžiojo 
universitetu. Vienas steigėjų, 
tuometinis korporacijos vadas 
Jurgis Noreika “Akademiko” 
1938 m. nr. 9 (105) straipsnyje 
“Ko nori Korp! ‘Jūra’” taip ra
šė: “Prieš kurį laiką mūsų uni
versitete atsirado dar viena lie
tuvių studentų korporacija, pa
sivadinusi ‘Jūros’ vardu. Ko ji 
nori? Mėginsiu trumpai atsa
kyti.

Lietuvių tauta, įsikūrusi 
Baltijos pajūryje, ilgus amžius 
neįvertino jūros. Istorija mums 
rodo, kaip skaudžiai mes dėl to 
nukentėjome. Bet jūros reikšmę 
ir dabar dar nepakankamai įver
tiname. Korp! ‘Jūra’, įsitikinusi 
kad mūsų tautos ateitis pri
klauso nuo teisingo jūros 
problemos išrišimo, yra pasiry
žusi dirbti Lietuvos sujūrinimui. 
To ji mano siekti, ugdydama sa
vo narių tarpe jūros pamėgimą, 
lavindama juos vandens sporte, 
suteikdama jiems pagrindinių 
jūrininkystės žinių, kurdama 
taurią, lietuvišką, jūriškai galvo
jančią asmenybę, rūpindamasi 
Lietuvos vakarų lietuviškumu ir 
skleisdama studentijos ir visuo
menės tarpe jūrinę mintį. Kor

poracijos pasaulėžiūra grindžia
ma giliu tautiškumu”.

VDU 1938.IV.28 buvo pa
tvirtinti VDU lietuvių studentų 
korporacijos “Jūra” įstatai. Pa
grindinis korporacijos tikslas - 
“siekti Lietuvos įsistiprinimo jū
roje”. Korporacijos “Jūra” na
rių skaičius gana greitai išaugo. 
1938 m. rudens semestre tebuvo 
31 narys, 1939 m. rudens se
mestre jau 44 nariai, tačiau kita 
dalis jau mokėsi Vilniaus uni
versitete, kadangi 1939 m. atga
vus Vilnių, kai kurie VDU fa
kultetai, jų tarpe ir Humanita
rinių mokslų fakultetas, buvo 
perkeltas į Vilnių. 1939 m. Vil
niuje atsidūrę korporantai susi
būrė į atskirą padalinį. Algirdas 
Gustaitis buvo išrinktas “Jūros” 
korporacijos Vilniaus universi
tete vadu.

Antrojo pasaulinio karo 
metu korporacijos (1940 m.) so
vietų buvo uždarytos, korporan
tai išsiblaškė po visą pasaulį.

Tik po Nepriklausomybės 
atgavimo A. Gustaitis, į pagalbą 
pasitelkęs keletą buvusių kole
gų, ėmėsi “Jūros” idėjų Lietu
vos universitetuose atgaivinimo. 
Susikūrė korporacijų padaliniai 
Vilniuje ir Kaune. Deja... Dėl 
didelės studentų kaitos ir men
kų tradicijų korporacijų veikla 
pamažu sunyko. Autorius tikė
josi ir tebetiki, kad po knygos 
išleidimo meilės jūrai idėjos su
stiprės ir korporacijos naujai at- 
sikurs. Todėl stengėsi knygoje 
kuo plačiau aprašyti korporaci
jos veiklą.

Knygoje gausu straipsnių ar 
jų ištraukų, minėjimų, sueigų, 
švenčių aprašymų, baidarininkų 
kelionių į Vilnių ir iš laisvo Vil
niaus j Kauną 1940 m. įspūdžių.

Zigmas Zinkevičius, PRIE LI
TUANISTIKOS ŽIDINIO. Redak
torė - Agota Sriubienė, dailininkė 
- Liucija Pikšrienė, techninė redak
torė - Elvyra Volkienė. Leidėjas - 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas (L. Asanavičiūtės g. 23, 
LT-2050 Vilnius). Tiražas - 1000 
egz. Vilnius, 1999 m., 520 psl. Tai 
žymiojo Lietuvos mokslininko bio
grafiniai atsiminimai.

Martynas Purvinas, BŪDINGI 
TRADICINĖS ARCHITEKTŪROS 
PAVYZDŽIAI NEMUNO DELTOS 
REGIONINIAME PARKE. Išleido 
NDP Miškų ir saugomų teritorijų 
departamentas prie Aplinkos mi
nisterijos (A. Juozapavičiaus g. 9, 
LT-2000 Vilnius). Sis leidinys yra 
pasaulio gamtos fondo Danijos sky
riaus vykdomo Nemuno deltos re
gioninio parko vystymo projekto 
dalis. Kaunas, 1999 m., 144 psl.

Juoze Krištolaitytė, PAVAKA
RIO VĖJAI. Eilėraščiai. Spaudai 
parengė Gražina Stasinienė, kalbą 
peržiūrėjo Irena Germanavičienė, 
iliustravo dailininkė Dalia Maka- 
raitienė. Spausdino “Petro ofsetas” 
(Žalgirio g. 90, Vilnius 2600). Tiražas 
-500 egz. Vilnius, 1999 m., 116 psl.

AABS JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, XXX/4, 108 psl. ir virše
liai, leidinys baltiečių studijoms 
anglų kalba. Red. Thomas Salu- 
mets. Administracija: AABS Busi
ness Office, 3465 East Burnside St., 
Portland, OR, 97214-2050. Metinė 
prenumerata asmeniui Kanadoje 
$48 (JAV). z

CHICAGO’S LFK LITUANI- 
CA. Liths Soccer Club 49. Redaga
vo Edvardas Šulaitis, spausdino 
“Draugas”. Tiražas - 300. Chicago, 
1999 m., 32 psl.

Autorius daug dėmesio skiria 
korporacijos “Jūra” garbės na
riams, talkininkams: prof. Jonui 
Šimoliūnui, gen. Teodorui Dau
kantui, prof. Steponui Kolupai
lai, prof. Vincui Krėvei, prof. 
Kaziui Pakštui, kurie palaikė 
korporacijos dvasią, ragino stu
dentus tęsti vyresniųjų darbus.

Autorius nevengia ir politi
nių apžvalgų, pvz. kodėl naiki
namas Lietuvos laivynas, patei
kia dar daugeliui nežinomą “Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos karių 
Argentinoje draugiškumo sutar
tis 1954 m.”.

Autoriui buvo nelengva su
rinkti duomenų apie buvusius 
bendražygius. Tenka stebėtis 
biografijų gausumu: čia sudėtos 
daugelio vėliau žymių ar mažiau 
žinomų korporacijos narių bio
grafijos, prisiminimai. II ir III 
skyriuose minimi Valteris Ba
naitis, Jurgis Jagomastas, Jurgis 
Noreika, Stasys Žukauskas, 
Joana Abramikaitė bei kiti kor
porantai ar kOrporantės. Kny
goje pateikiama ir išsami Al
girdo Gustaičio autobiografija.

Kaip A. Gustaitis pažymėjo, 
ši korporacija, jei ne karas, ga
lėjo tapti viena žymiausių ir 
gausiausių Lietuvos universite
tuose. Norisi pabrėžti, kad ši 
knyga yra kol kas išsamiausias 
veikalas apie studentų korpora
ciją Lietuvos universitetuose. 
Daugumos korporantų jau ne
bėra mūsų tarpe, tačiau korpo
racijos idėjos yra išsaugotos šio
je knygoje.

Algirdas Gustaitis LIETUVIŲ 
STUDENTŲ KORPORACIJA 
“JURA” LIETUVOS UNIVER
SITETUOSE. Nuotraukų 320, 
atspaudų 112. Klaipėda, 1998 
m., 562 psl. Išleido Klaipėdos 
universitetas.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS 
“LIETUVA” ŽURNALAS, nr. 1999- 
1 (225), 100 psl. ir viršeliai. Gausiai 
nuotraukomis bei faksimilėmis 
iliustruotas leidinys. Vyr. redakto
rius Jonas Variakojis, 3715 West 
68- St., Chicago, IL 60629. Admi
nistracija: K. Rožanskas, 3450 
West, 62- St., Chicago, IL 60629. 
Spausdino “Draugas”.

Vytautas Meška, Algirdas Juo- 
zulynas, KURORTINĖ MEDICI
NA. Redaktorė - Virginija Drobe- 
lytė. Dailininkas - Vladas Polikša. 
Leidėjas - UAB “Litimo” (T. 
Vrublevskio g. 6, Vilnius 2000). 
Vilnius, 1999 m., 308 psl.

Adolfas Ramanauskas-Vana
gas, DAUGEL KRITO SŪNŲ... 
Partizanų gretose. Redaktorė - 
Danutė Meškauskienė. Dailininkas 
- Romas Dubonis. Nuotraukos, 
iliustracijos - iš asmeninių Auksės 
Ramanauskaitės-Skokauskienės ir 
Algio Kašėtos archyvų, LYA archy
vo ir Genocido aukų muziejaus 
fondų. Išleido Lietuvos gyventojų ir 
rezistencijos tyrimo centras (Didžioji 
g. 17/1, LT-2001 Vilnius). Kaina - 15 
Lt. Vilnius, 1999 m., 610 psl.

LIETUVIAI MUZIKAI VAKA
RUOSE. Žilevičiaus vardynas. Re
dagavo Saulė K. Jautokaitė. Išleido 
Amerikos lietuvių bibliotekos lei
dykla (Lithuanian Library Press, 
Ine., c.o. Algimantas Kezys, 4317 S. 
Wisconsin Ave., Sickney, IL 60402). 
Sickney, IL, 1999 m., 312 psl.

2000 METŲ KALENDORIUS. 
Lithuanian Calendar. Toronto Pri
sikėlimo parapijos ekonominės sek
cijos knygos formato leidinys. Tira
žas - 1000 egz. Paruošė Stasys Pra- 
kapas. Tai 26-tas ir paskutinis šio 
pobūdžio kalendorius.

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
išeivijoje leidžia periodinį žinia
raštį, kuriame daugiausia skelbia
mi sąjungos narius liečiantys pra
nešimai. 1999 m. spalio mėn. lai
doje (nr. 3) paskelbti laikraščiai 
sukaktuvininkai, tarp kurių ir 
“Tėviškės žiburiai”, gruodžio 24 
d. šventę savo gyvavimo 50-metį. 
Spaudos darbuotojų sukaktuvi
ninkų tarpe randame ir “TŽ” vyr. 
redaktorių prel. dr. Pr. Gaidą, 
1999 m. sausio 26 d. sulaukusį 85 
m. Žiniaraštyje primenama, kad 
sąjungos narių pažymėjimai (plas
tikinės kortelės su nuotraukomis) 
išduodami atsiuntus $5.00(JAV). 
Taipgi s-gos valdyba parūpina ir 
Tarptautinį žurnalistų federacijos 
spaudos pažymėjimą, kurio mo
kestis $30.00(JAV). Kreiptis ad
resu: Lithuanian Journalists As
sociation, 71 Farmers Ave., Plain
view, New York 11803, U.S.A.

Prof. Lionginas Abarius, kom
pozitorius, dirigentas, muzikinės 
kultūros veikėjas, 1999 m. lapkri
čio 21 d. šventė savo amžiaus 70- 
metį ir kūrybinės veiklos 50-metį. 
Iškilusis sukaktuvininkas buvo 
pagerbtas Lietuvos valstybinės fil
harmonijos didžiojoje salėje, kur 
vyko dviejų dalių koncertas, 
skambėjo sukaktuvininko kūriniai 
bei jo harmonizuotos liaudies dai
nos. Programą atliko Vilniaus ir 
Kauno chorai, orkestrai, dalyvavo 
ir Ignalinos vaikų muzikos mo
kyklos choristai. Kai kuriuos atli
kimus dirigavo ir pats sukaktuvi
ninkas. Profesoriui buvo įteiktas 
Lietuvos respublikos ministerio 
pirmininko Andriaus Kubiliaus 
sveikinimas. L. Abarius ilgą savo 
muzikinę veiklą pradėjo 1956 m. 
Vilniaus konservatorijoje, kur jo 
klasę yra baigę daug chorvedžių. 
Kaip ELTA rašo, šiuo metu su
kaktuvininkas dirigavimą dėsto 
Lietuvos muzikos akademijoje ir 
labai rūpinasi religinės muzikos 
puoselėjimu.

“Slovackis ir Lietuva” - to
kiu pavadinimu tarptautinę moks
linę konferenciją 1999 m. rugsėjo 
13-14 d.d. Vilniaus universitete 
surengė Lenkų filologijos katedra 
ir Lenkų institutas. Adomo Mic
kevičiaus varžovu laikomas didy
sis lenkų poetas Slovackis (Juliusz 
Slowacki) gimė 1809 m. rugsėjo 4 
d. Kremenece, Ukrainoje, vaikys
tę ir jaunystę praleido Vilniuje, 
kur baigė gimnaziją, studijavo tei
sę, įžengė į poezijos pasaulį. 
Mokslus baigęs, persikėlė į Var
šuvą, dirbo finansų ministerijoje, 
ėmė reikštis politikoje, dalyvavo 
1831 metų sukilimo organizavi
me. Po nepavykusio sukilimo pa
sitraukė į Vakarus, daug keliavo, 
jašė, sielvartavo dėl gimtojo kraš
to vergystės. Mirė 1849 m. balan
džio 3 d. Paryžiuje. Palaikai par
gabenti į Krokuvą 1929 m. ir pa
guldyti šalia A. Mickevičiaus Va- 
velio pilyje. Slovackio dramą 
“Mindaugas” pirmas į lietuvių 
kalbą išvertė V. Kudirka. Šiuo 
metu stropiau tyrinėjama Slovac
kio lietuviškoji tematika. Konfe
rencijoje dalyvavęs Lietuvos kul
tūros ministeris A. Bėkšta paste
bėjo, kad tokie renginiai gerina 
kaimynų santykius.

Dievui garbė, žemei Šviesa per lietuvišką meną (A. Abromaitienės 
atvirukas)

A. a. Vytautas Gedgaudas, 
žurnalistas, ilgametis “Dirvos” re
daktorius, mirė Klyvlande, OH, 
1999 m. lapkričio 29 d., sulaukęs 
87 m. amžiaus. Gedulinės laido
tuvių Mišios įvyko Dievo Motinos 
Nuolatinės pagalbos šventovėje 
gruodžio 2 d. Velionies valia pa
laikai bus palaidoti Lietuvoje. Su 
velioniu atsisveikino visuomenės 
bei skautų veikėjai. Lietuvos pre
zidento V. Adamkaus užuojautą 
velionies našlei Stefai Gedgaudie
nei perskaitė garbės konsule Ing
rida Bublienė. Velionis gimė 
1912 m. balandžio 5 d. Lietuvoje 
ir vėliau Prancūzijoje aktyviai 
reiškėsi žurnalistinėj veikloj. Re
dagavo “Iliustruotą pasaulį”, 
"Laiko žodį” ir kitus leidinius. 
Novelių rinkinį “Aistrų kovos” iš
leido 1935 m. Dalyvavo jūrų 
skautų veikloje. 1939 m. išvyko į 
Prancūziją. Kilus karui, tenai liko, 
įsijungė į priešnacinę veiklą, už 
pasižymėjimą kovose buvo apdo
vanotas dviem Karo kryžiais 
(Croix de Guerre). Studijavo lite
ratūrą, priklausė Prancūzijos žur
nalistų sąjungai. Po Antrojo pa
saulinio karo įsijungė į lietuvių 
žurnalistų veiklą, buvo specialus 
“Draugo” korespondentas Pran
cūzijoje. JAV keletą metų reda
gavo “Vienybę”, po to visą savo 
žurnalistinę veiklą surišo su Klyv
lande leidžiama “Dirva”.

Naujieji istorijos vadovėliai - 
“Senovės istorija” 7 kl., “Pasaulio 
ir Lietuvos istorija” 8 kl., “Nau
jųjų amžių istorija” 9 kl. ir “Nau
jausiųjų laikų istorija” 10 kl. - 
kartu su autoriais, leidėjais ir sve
čiais 1999 m. spalio 8 d. buvo pri
statyti Mokytojų namuose, Vil
niuje. Šiuos vadovėlius leidžian
čios leidyklos “Kronta” direktorė 
J. Kalesnikienė naujų mokymo 
knygų pasirodymą įvertino kaip 
ypatingą įvykį. Nuoširdžiai padė
kota vadovėlių autoriams: L. Pa
bedinskui, B. Šetkui, R. Jokimai- 
čiui, A. Kasperavičiui, E. Mane
liui, B. Stukienei, J. Brazauskui, 
S. Jurkevičiui ir K. Petrauskiui. 
Taip pat suėjime prisiminta ir pa
dėkota Norvegijos užsienio reika
lų ministerijai, Kristiansando 
miesto savivaldybei ir ypač jos 
švietimo direktoriui Odd Jorgen- 
senui už paramą ir patarimus. 
Kaip “Voruta” (1999.X.30) rašo, 
moksleiviai" šiuos mokslo metus 
galės užbaigti mokydamiesi iš 
naujų vadovėlių, atitinkančių mo
kyklos tikslus.

Poezijos popietės Druskinin
kuose - kasmetinis renginys, ku
riame su savo kūriniais pasirodo 
tuo metu ten viešintys poetai iš 
įvairių kraštų. 1999 m. pirmąjį 
poezijos vakarą spalio 8 d. vedė 
aktorė ir poetė Birutė Marcinke
vičiūtė ir poetas Mindaugas 
Kvietkauskas, tarp kitko dėstęs 
mintis apie poeziją. Anot jo, poe
zija nerašoma miniai, o tik nedi
deliam būreliui žmonių, ir eilė
raštis dažnai primena pokalbį. 
“Literatūra ir menas” (1999.X.- 
16) rašo, kad tą vakarą klausy
tojai išgirdo dvylika “pokalbių” 
septyniomis kalbomis. Eilėraščius 
skaitė poetai iš Meksikos, JAV, 
Danijos, Švedijos, Latvijos, Itali
jos, Lenkijos. Buvo taipgi paste
bėta, kad pasaulyje jau niekas ne
berašo rimuotų eilėraščių, o tik 
lietuviai dar dažnai rimuoja. Ko
dėl taip yra, niekas neatsakė. Snk.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto. Ontario M6II IA8 
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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

7.10%
7.60%
7.80%
7.90%
8.00%

5.95%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai ‘ INTERAC-PLUS” kortdė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

AIR CONDITIONING & HEATING 
Taisau ir įvedu

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

WALTER V. DAUGINIS
IVMRAMI ■> RA U»I UI A $

PERSIKĖLĖ I 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

I lllllllllllllllllllll

IIlllllllllI IlliIIIIII

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 

Tei. 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

ms PORTAS

Kęstutis Arbočius, iškovojęs “shidokano” čempionatą vidutinio svorio gru
pėje su savo treneriu ROMUALDU NAVICKU (dešinėje). Tarptautinės šio 
sporto varžybos įvyko Čikagoje 1999 m. gruodžio 4 d. Nuotr. E. Šulaičio

Lietuvio pergalė Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Kaunietis Kęstutis Arbočius, 
25 m. amžiaus, Čikagoje 1999 m. 
gruodžio 4 d. įvykusiose atvirose 
pasaulio “shidokano” varžybose vi
dutinio svorio (iki 80 kg.) grupėje 
iškovojo čempiono titulą.

Baigmėje jis įveikė stiproką 
prancūzą Fredriko Aųuliarą, kurį 
pirmą kartą buvo nugalėjęs 1998 m. 
Europos “shidokano” varžybų baig
mėje.

Ši buvo ne tik pirmoji didžiau
sia pergalė laimėtojui K. Arbočiui, 
bet ir pirmasis didelis lietuvių lai
mėjimas pasauliniame lygyje. 1996 
m. lietuvis Arūnas Daugėla varžy
bose buvo trečiasis, o kitais metais 
Mantas Špokas - šeštasis. Pernai 
mūsiškių delegacija negavo JAV 
vizų.

Be K. Arbočiaus, šį kartą buvo 
atvykęs ir pussunkio svorio (varžy
bos vyksta keturių svorių grupėse) 
kitas kaunietis Edvardas Kubelki- 
nas. Šis vyras dėl patirtų sužalojimų 
iš varžybų iškrito viename iš pra
dinių susitikimų. Sportininkų trene
ris R. Navickas buvo labai paten
kintas savo auklėtinio pergale, kuri 
atnešė ir nemažą piniginę premiją

bei didžiulę trofėją.
Šios pasaulinio lygio varžybos 

1999 m. sutraukė sportininkų iš 20 
šalių su 60 dalyvių. Susidomėjimas 
jomis buvo didelis - jas filmavo te
levizija, nemažai rašė vietos spau
da. Svečius iš Lietuvos globojo 
buvęs Kauno “Ąžuolo” klubo na
rys, dabar jau treti metai gyvenantis 
“vėjuotame mieste” - Linas Kelvi- 
čius. Kauniečiai prieš išvykdami 
atgal į Lietuvą, aplankė dienraštį 
“Draugą”, pabendravo su kitais 
tautiečiais. Jie žadėjo atvykti ir į šių 
metų panašų čempionatą įvyksiantį 
Čikagoje. Kauniečių pergalė šiose 
aukšto lygio varžybose maloniai nu
teikė ir Čikagos lietuvius.

Kas yra “shidokanas”? Tą žodį 
išvertus lietuviškai reikštų - “Sa
murajaus mokymo kelias”. Ši spor
to šaka jungia tris kovinio sporto 
varžybas. Rungtynių metu tris 
raundus varžomasi be pirštinių, tris 
su 10 colių pirštinėmis, o likusius 
tris - su 3 colių prištinėmis.

Čempionas Kęstutis Arbočius 
augo keturių berniukų šeimoje, iš 
kurių jauniausias yra 12 metų am
žiaus. Jo vyresnysis brolis Saulius 
yra kunigas. Čempionas Kęstutis 
šiuo metu Kaune dirba apsaugos 
tarnyboje.

Golfo pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių indi

vidualinės ir komandinės varžybos 
įvyko 1999 m. rugsėjo 4-5 d.d. Ma
dison, OH. Rengė Klyvlandas. Da
lyvavo 81 golfininkas, iš jų 14 mote
rų. Pažymėtini torontiečiai: vyrų 
meisterių klasėje St. Podsadeckis, 
vyrų A klasėj - D. Vaičiūnas, vyrų 
B klasėj - P. Stauskas, vyrų C klasėj 
- A. Baltakys, vyrų D - A. Morkū- 

. nas, vyrų senjorų - R. Šimkus. Mo
terų A klasėj - D. Deksnytė ir J. 
Tomasic, moterų B klasėj A. Plei- 
nytė. Jaunių klasėj - P. Vaičiūnas. 
Komandinėse varžybose iš dalyva
vusių 4 komandų geriausiai pasiro
dė torontiečiai. Taip pat ir moterų 
grupėje laimėtojomis tapo torontie- 
tės. Rengėjai pastebėjo dalyvių su
mažėjimą, pasigendama jaunimo. 
2000 metų pirmenybes rengia Det
roito LSK “Kovas”, amb (Inf.)

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 1 1 5 milijonų dolerių

Skautų veikla
• Vienuolika .Hamiltono “Šat

rijos Raganos” skautininkių būrelio 
narių 1999 m. gruodžio 7 susirinko 
į Kalėdinę sueigą pas sesę Marytę 
Kalvaitienę. Į sueigą pakviesta die
tos specialistė Zita Bersėnaitė-Cers 
pravedė kruopščiai paruoštą pokal
bį dietos tema. Ji padarė pranešimą 
apie dietą, kartu pateikdama Kana
dos sveikatos ministerijos išleistus 
duomenis ir rodydama atitinkamas 
skaidres, duodama patarimų ir at
sakydama į klausimus. Liekame p. 
Zitai labai dėkingos.

Po pašnekesio pasidalinta min
timis apie Kūčių vakaro tradicijas ir 
dabar jau naujų patiekalų paruoši
mą. Paskaityta kalėdinių eilėraščių 
ir pagiedota kalėdinių giesmių. Pa
kalbėta apie 2000-sius metus. Susė
dusios prie sesės Marytės paruoštų 
vaišių stalo, dalinomės įpūdžiais, 
svarstėme veiklos klausimus. Se
kanti sueiga - pasaulio skaučių Su
simąstymo dienos proga bus pas se
sę Reginą Bagdonienę 2000 m. va
sario mėn. 22 d., 7 vai. vak. Reg.B.

• Skautiškos Kūčios, surengtos 
Toronto skautininkių ir Kunig. Bi
rutės vyr. skaučių dr-vės, įvyko pra
eitų metų gruodžio 5 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje, kurion susirinko 
apie 300 skautų-čių, tėvų bei rėmė
jų. Dvylikos patiekalų maistą parū
pino šeimos. Vakarui vadovavo 
“Vaidilučių” vyr. skaučių dr-vės va
dovės D. Bekerienė, A. Puzerytė, 
A. Karasiejūtė, L ir K. Sakutės ir L. 
Stanulytė-Duz. Joms simboliškai 
paaiškinus apie Kūčių prasmę, su
giedota “Ateikite, žmonės”. Po to 
vyko įdomūs draugovių pasirody
mai, perpinant juos kalėdinėmis 
giesmėmis. Abiejų tuntų dvasios 
vadui s. kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, sukalbėjus maldą ir bendrai 
visiems “Tėve mūsų”, dalintas! ka
lėdaičiais. linkėta linksmų švenčių. 
Pavakarieniavus mažųjų džiaugs
mui pasirodė Kalėdų senelis (sk.v. 
v.sl. L. Narušis). Dovanėlių užteko 
visiems. Buvo pranešta, kad už 
prieš vakarienę platintus loterijos 
bilietus surinkta $207, paskirti Pri-

sikėlimo parapijos persikėlimo va
jui. Loterijos laimikis (šokoladi
nis namelis) atiteko v.s. D. Keršie
nei. Tuntininkai s. M. Rusinas ir 
vyr.sk. v.sl. Rūta Baltaduonytė-Le- 
mon padėkojo visiems už šį jaukų 
vakarą. F.M.

• A.a. v.s. Vytauto Skrinsko 
laidotuvių metu buvo renkamos au
kos Lietuvių skautybės fondui. 
Fondo iždininkė s. Elena Černienė 
rašo “TŽ” pasiekusioje padėkoje: 
“Laidotuvių metu dalis aukų buvo 
skirta Skautų Fondui. Gauta dosni 
auka, 2605-CD. Fondo vardu dėko
ju visiems aukojusiems. Savo auka 
Jūs įamžinot Jo vardą Lietuviško
sios Skautijos fonde”.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Paskutines pra

ėjusių metų Eurolygos B grupės 
rungtynes Kauno “Žalgirio” krep
šininkai išvykoje pralaimėjo Ljub
ljana “Olimpija” (Slovėnija) klubui 
64:76 ir pasiliko paskutinėje vieto
je. Geriau “Žalgirio” krepšinin
kams sekėsi tradicinėse Ramadan 
varžybose Dubai (Jungtiniai Emira- 
tų Emiratai). Čia jie laimėjo ir gavo 
$12,000 (JAV). Italijos sporto dien
raščio “La Gazzetta dello Sport” 
surengtoje apklausoje Arvydas Sa
bonis buvo išrinktas geriausiu 1999 
metų Europos krepšininku.

LENGVOJI ATLETIKA: Lie
tuvos bėgikė kaunietė Agnė Visoc
kaitė, studijuojanti JAV per Rytų 
Illinois universiteto varžybas page
rino Lietuvos 60 m. bėgimo rekor
dą, nuotolį įveikusi per 7,33 sek. 
Kaunietis Mindaugas Pūkštąs lai
mėjo Vilniuje 24-ąjį kartą surengtą 
naujametinį bėgimą. 12 km jis nu
bėgo per 40 min. 9 sek. Lengvosios 
atletikos specialistai geriausiais 
1999 m. Lietuvos lengvaatlečiais iš
rinko: moterys - 1. Remigija Naza- 
rovienė, 2. Irina Krakoviak, 3. Rita 
Ramanauskaitė, 4. Agnė Visockai
tė, 5. Nelė Žilinskienė; vyrai - 1. 
Virgilijus Alekna, 2 Vaclovas Kidy
kas, 3. Saulius Kleiza, 4. Tomas In
tas, 5. Arūnas Jurkšas. Geriausiais 
šimtmečio lengvaatlečiais išrinko 
ieties metikę Birutę Zalagaitytę- 
Kalėdienę ir disko metiką Romą 
Ubartą. Abu jie yra olimpiadų me- 
dalistai. Vokiečių spaudoje pa
skelbti 1999 m. lenvaatlečiai: DIS
KAS - 1. Lars Riedel (Vokietija), 
9. Virgilijus Alekna, 13. Vaclovas 
Kidykas. RUTULYS: 1. John Go
dina (JAV), 8. Saulius Kleiza.

IETIS: 1. Aki Parviainen (Suo
mija), 19. Tomas Pūkštys (JAV).

SEPTINKOVĖ: T. Eunice 
Barber (Prancūzija), 12. Remigija 
Nazarovienė.

IETIS: 1. Trine Hattestad 
(Norvegija), 16. Rita Ramanaus
kaitė. V.P.
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KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
įvedė komitetan 10 naujų narių 
iš vėliausiai buvusių olimpinių 
žaidynių dalyvių. Jų tarpe buvo 
pakviesta ir viena narė iš Kana
dos, 37 metų atletė Charmaine 
Crooks. Ji gimė Jamaikoje, bet 
jau 5 metų amžiaus atvyko į Ka
nadą. Gyveno kukliai Toronte, 
kur ir buvo pastebėti jos atleti
niai gabumai. Ji pasiekė 11 Ka
nados rekordų 100 metrų bėgi
me, laimėjo daug medalių tarp
tautinėse varžybose, įskaitant 
sidabro medalį 4x100 m estafe
tėje 1984 metų olimpiadoje. Ji 
atstovavo Kanądai net penkiose 
olimpiadose: 1980, 1984, 1988, 
1992 ir 1996 metais.

Dvi karalienės atstovės 
naujai paskirtos Albertos ir Sa
skatchewan provincijoms. 1999 
gruodžio 9 ministeris pirminin
kas paskyrė Lynda Haverstock 
(Saskatchewan) ir Lois Hole 
(Alberta) tuo išlygindamas mo
terų ir vyrų karalienės atstovų

LAIDOTUVIŲ NAMAI

^UR^ °

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

n

provincijose skaičių po penkis. 
L. Haverstock, 51 metų, jauna 
įsijungė į politinę veiklą ir vienu 
metu (1989-1995) vadovavo Sa
skatchewan liberalu partijai. L. 
Hole, 64 metų, daugiausia dar
bavosi švietimo srityje kaip mo
kyklų patikėtinė (school trus
tee) ir 1998 metais buvo įves
dinta Albertos universiteto rek
tore. Labai atsidavusi daržinin
kystei, ji parašė apie tai šešias 
populiarias knygas ir žada neap
leisti šios srities ir toliau.

Julian Fantino, skiriamas 
nauju Toronto policijos virši
ninku, pareigas perims iš dabar
tinio D. Boothby šių metų 
kovo mėnesį. Iš keturių at
rankoje likusių kandidatų J. 
Fantino buvo labiausiai kontro
versinis: juodaodžiai ir homo
seksualai įtarė, kad jis jų ne
mėgsta ir prieš juos nusistatęs. 
Tačiau J. Fantino atrėmė jų įta
rinėjimus savo įžanginėje kalbo
je - jis sakėsi nemėgstąs tik nu
sikaltėlių, o su visais kitais mie
lai kartu dirbsiąs. Nebuvo klau
simo, kad jis turi užtenkamai 
patyrimo vadovauti Toronto 
policijai. Pradėjęs savo policijos 
tarnybą Toronte pakilo iki su- 
perintendanto laipsnio, nuo 
1991 metų buvo policijos virši
ninku Londone (Ont.), praei
tais metais buvo perkeltas į 
York apygardą toms pačioms 
pareigoms. g.K.

Home Ufe/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnaui'u lietuvių visuomenei 12 metų

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 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

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 Tinklalapls: www.parama.net

GROUP

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.
(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

gįgL ALGIS
C® .lZZZ MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.

ŽEMESNĖS ŽIEMOS KAINOS GALIOS BENT 
IKI BALANDŽIO

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


ŠAULIUI
AtA

VIKTORUI GRAŽULIUI 
mirus,

jo žmoną TERESĘ nuoširdžiai užjaučiame - 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

A+A
JONUI VALIULIUI 

palikus šj pasaulį,
jo sūnų VIDĄ su šeima bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu -

Balys Vaišnoras

mirus ilgamečiam lietuvių namų darbuotojui
AtA

ALBINUI MELVYDUI,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą bei artimuosius -

Toronto Lietuvių Namų valdyba 
bei tarnautojai

A+A
ONAI MAŠALIENEI 

mirus,
dukrą STEFĄ, sūnų VYTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame -
Kybartų šeima D. A. Dulaičiai

AtA
SOFIJAI RAKŠTIENEI

mirus, jos dukrai LAIMAI, seserims - LIUCIJAI ir 
ALEKSANDRAI, vaikaitėms - RŪTAI ir KAROLI
NAI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime -

nv M iP-M • r 1-' ■ ■ ■-* , .. . ' - v >-* • '■V-~1*T*** ■ ."**' -- -r" —-*■

Janina ir Viktoras Pilkauskai
Alina Kšivickienė

BRANGIAI MAMAI, MOČIUTEI IR PROSENELEI

AtA
SOFIJAI RAKŠTIENEI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

liūdesyje likusias dukrą LAIMĄ, dukraites - RŪTĄ 
ir KAROLINĄ, seseris - LIUCIJĄ ir ALEK
SANDRĄ su šeimomis bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

K. L. Meškauskai
B. B. Venslovai
L. E. M. Klevai

Įamžiną tėvynę išėjai pirma mūsų,
Jau Viešpaties globoje esi.
Netrukus ir mes ten būsime,
Ten susitiksime visi.

MYLIMAI MAMAI IR SENELEI

a.a. SOFIJAI RAKŠTIENEI
iškeliavus į Dievo karalystę, liūdesyje likusią dukrą 
LAIMĄ, vaikaites - RŪTĄ ir KAROLINĄ bei jų 
šeimas, seseris - LIUCIJĄ ir ALEKSANDRĄ 
nuoširdžiai užjaučiame šiose sunkiose dienose ir 
kartu liūdime -

L. Morkūnienė
Trinkų šeima

PADĖKA
A+A

STASYS A. ŽVIRBLYS, 
iškankintas vėžio ligos, iškeliavo amžinybėn 1999 m. gruo
džio 1 d. Dėkoju klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už visus 
religinius patarnavimus, vargonininkei L. Marcinkutei, 
karsto nešėjams, visiems už aukas, gėles, užprašytas šv. 
Mišias; draugams, kurie lankė velionį ligoninėj, namuose, 
Lionginui Paškui už tartą atsisveikinimo žodį, Onutei ir 
Antanui Jusiams, nuoširdžiai padėjusiems liūdnoje valan
doje, D. B. Mačiams už pusryčius.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas visados pasiliks 
man brangus ir neužmirštamas. Ačiū visiems -

• žmona Ona

Toronto Maironio mokyklos lituanistinių kursų kanklininkės atsisveikina su Daiva Čičinskiene (iš Vilniaus). Sėdi 
iš kairės: Vaida Simonavičiūtė, Aleksandra Valaitytė, Audra Rusinaitė; stovi: Vilija Pečiulytė, Julija Šimonėlytė, 
Jūra Sondaitė, Laura Putelytė; vedėjos pavad. Donata Puterienė, kanklių mokytojos - Žiba Janeliūnienė, Daiva 
Čičinskiene, Julija Danaitienė, vedėja Aldona Šimonėlienė. Kanklininkės Janeliūnų namuose atliko koncertėlį 
tėvams 1999 m. gruodžio 14 d. Nuotr G Pau|ionienės

TORONTO"
Vietoj kalėdinių sveikinimų at

virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$20 - M Rybienė; $10 - Va
lė Kecorienė.

Toronto lietuvių choras 
“Varpas”, vadovaujamas muz. 
Stasio Gailevičiaus, daugelį me
tų reiškėsi kaip aukšto meninio 
lygio vienetas. Choro veiklai pa
sibaigus, iždo likutis buvo pada
lintas lietuvybės reikalams. Iždi
ninkė L. Mačionienė, sveikinda
ma “Varpo” veteranų vardu 
“Tėviškės žiburius”, atsiuntė 
$81.75 auką. Savaitraščio leidė
jai nuoširdžiai dėkoja už paramą.

A. a. Juozo Pažėros atmini
mui Renata Žilonienė ir Marija 
Andriušienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. Onutės Šiurnienės 
šviesiam atminimui Antanas ir 
Stasė Steigvilai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Ksaverai Šlekienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Elizie
jų, dukras Gražiną, Živilę bei 
sūnų Arūną su šeimomis Genė 
ir Eugenijus Kuchalskiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a.. Uršulei Barkauskienei 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai už
jausdama seserį Niną Balčiūnie
nę, Kristina Žutautienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Hamil

tono lietuvių kredito kooperatyvui 
“Talka” ir Toronto prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvui, kurie 
paaukojo po $500 Kanados lietuvių 
žurnalistų sąjungos leidžiamai svar
biai knygai paremti. Laukiame ir 
kitų prisidėjimo.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Anapilio 

parapijos socialinės sekcijos mote
rims už mano žmonos Elenos Juk
nienės lankymą slaugos namuose ir 
jai skirtas kalėdines dovanas.

Petras Jukna

Sol. Slava Žiemelytė įstojo į 
Lietuvos muzikų sąjungą. Apie 
tai paskelbta Lietuvos muzikų 
žurnale “Muzikos barai”, 1999 
m. gruodžio mėn. laidoje (nr. 12).

Carl De Faria, Ontario par
lamento narys (Mississauga 
East), šv. Kalėdų proga atsiuntė 
sveikinimą “Tėviškės žiburių” 
darbuotojams ir skaitytojams su 
taikos džiaugsmo ir sėkmės lin
kėjimais.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui Penevėžyje 
$100 aukojo dr. J. Yčas (a.a. Ni
jolės Sernaitės-Laansoo laido
tuvių proga).

Tikinčiajai Lietuvai Sudbu
ry lietuviai suaukojo $505. 
Stambesnes sumas aukojo: $100
- J. Petrėnas, J. Jonaitis; $60 - 
L. Kulnys; $50 - A. Rukšys; $40
- J. Stankus.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $400 aukojo A. 
S. Draugeliai; $100 - A. T. Se- 
koniai, R. G. Paulioniai.

Giesmių šventei “Kristui 
gieda Lietuva” $100 aukojo O. 
Raubienė.

Vaiko tėviškės namams $50 
aukojo A. S. Zimnickai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $50 aukojo 
A. S. Zimnickai.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui $100 aukojo O. Skrebū- 
nienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo $100 - J. Pacevičienė, A. 
A. Kilinskai, J. E. Ivanauskai.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo P. Z. Linkevičiai, o šokola- 
dėlių aukojo P. E. Stepanauskai.

Keltuvo vajui $500 aukojo 
G. D. Sakai (a.a. dr. Stasio Pa- 
cevičiaus XX mirties metinių 
proga).

Vaikučių savaitraščiui “Kregž
dutė” aukojo $50 - A. Petkevičie
nė; $20 - J. B. Mažeikos.

“Vilniaus” rūmuose gruo
džio 8 d., 5.30 v.p.p. susirinko 
pilna salė vietinių ir iš kitur at
vykusių pasiklausyti “Volungės” 
chorisčių dainų, giesmių bei 
kanklių muzikos. Programą atli
ko Danguolė Radikienė, Žibutė 
Janeliūnienė, Ingrida Pivoriūtė, 
kanklininkė iš Vilniaus Daiva 
Čičinskiene ir vadovė Dalia 
Viskontienė.

Malonios dainos ir jautrios 
giesmės ne vienam išspaudė 
ašaras, p kanklių muzika klau
sytojams priminė garbingą Lie
tuvos praeitį.

“Volungės” choristėms bu
vo įteikta gėlių, koncertas paly
dėtas gausiais plojimais. Vilnie
tei Daivai Čičinskienei įteiktas 
vokelis. “Vilniaus” rūmų gyven
tojai dėkingi Laimai Mačionie- 
nei už tokį gerą ir greitą to kon
certo surengimą. P.N.

| SKAITYTOJAI PASISAKO |
DAUG PRIEŠŲ

1990-1991 m. atgauta Nepri
klausomybė, pradėta kurti laisva 
Lietuva, apie kurią buvo svajota be
veik 50 žiaurios bolševikinės oku
pacijos metų bunkeriuose, Sibiro 
gulaguose, dėl kurios kentėjo, žuvo. 
Si pasėta laisvės sėkla nesudžiuvo 
nualintoje, marksizmo nusiaubtoje 
dvasios dirvoje, ji sudygo. Tačiau 
mes negalime džiaugtis tikrąja ne
priklausomybe, daug piktų priešų 
viduje, tai KGB struktūros valdžio
je, o ypač prezidentūroje po Prezi
dento globojamu sparnu. Daug, oi, 
daug piktų priešų trukdo visais 
įmanomais būdais žengti tiesos, 
šviesos, gėrio keliu. Dieve gelbėki 
mus, tik Tavyje mūsų viltis.

J. Kavaliauskienė, Vilnius

RAŠYTA PRIEŠ 300 METŲ
Ženkite ramiai per triukšmą ir 

skubą. Prisiminkite ramybę, kuri 
gali glūdėti tyloje. Nesusvetimėkite, 
gyvenkite kaip galima draugiškiau 
su visais žmonėmis. Savo tiesą 
skelbkite ramiai ir aiškiai: ir klausy
kite kitų, net menko proto ar išsila
vinimo žmonių. Nelyginkite savęs 
su niekuo: rizikuojate tapti tuščia
garbiai. Visuomet yra didesnių ir 
menkesnių už jus...

Džiaukitės, kaip kurdami pla
nus, taip ir juos įgyvendindami, vi
suomet domėkitės savo veikla, kad 
ir kokia kukli ji būtų: tai tikrai jūsų, 
kai viskas kinta. Būkite apdairūs 
tvarkydami savo reikalus, nes pa-

m\-------—r, Ar turite pažįstamų, kuriems reikia
nekilnojamo turto paskolos (mortgiciaus), 

ar žada mortgičių atnaujinti? Nebūtinai turi būti lietuviai. 
Patarkite jiems pasikalbėti su mumis PARAMOJE. 
Paaiškinkite jiems, kad mortgičių perkėlimai yra nemokami 
ir pirmus tris mėnesius nereikės mokėti palūkanų. Tegul jie 
palygina PARAMOS nemokamus patarnavimus, pvz. 
elektroninės kasos (ATM) kortelių - su jų bankų 
patarnavimų kainomis. Jeigu jie paims mortgičių, Jūs gausite 
$250!!! Mums visiems bus naudinga. Prašome kreiptis į 
kooperatyvo skyrius dėl papildomos informacijos.

Lietuvių kredito kooperatyvas

šaulyje pilna apgavysčių. Tačiau ne
būkite akli, įžvelkite dabar egzis
tuojančią dorybę; dauguma indivi
dų ieško didžiųjų idealų ir aplink 
gyvenime tiek heroizmo. Būkite sa
vimi!

Šiukštu, neišduokite draugystės!
Nebūkite ciniški mylėdami, nes 

meilė kiekvieno nevaisingumo ir 
kiekvieno nusivylimo akivaizdoje 
tokia pat amžina kaip žolė...

Dėkingai priimkite metų patir
tį, maloningai atsisveikindami su 
savo jaunyste. Savinkit savo proto 
bendrumą, kad apsigintumėt, jei iš
tiktų netikėta nelaimė. Nesielvar- 
taukit dėl chimerų! Dauguma bai
mių atsiranda dėl nuovargio ir vie
natvės... Be šventos disciplinos, bū
kite sau geri. Jūs - pasaulio vaikas 
ne mažiau nei medžiai ir žvaigždės: 
jūs turit teisę būti čia...

Ar jis šviesus ar ne, pasaulis 
rutuliuojasi taip, kaip jam reikia. 
Susitaikykit su Dievu, kad ir koks 
būtų jūsų požiūris. Kad ir kokie bū
tų jūsų darbai ir svajonės, išsaugo
ki! savo sielos ramybę triukšminga
me gyvenimo bruzdesy. Nors ir ku
pina išdavysčių, varginančių darbų 
ir sudužusių svajų žmonija vis dėlto 
graži! Būkite budrūs...

Stenkitės būti laimingi!
Laiško autorius nežinomas. Rasta 

senoje Baltimorės bažnyčioje 1692 m. 
CATERINE CLEMENT. TEO kelionė.

Red. pastaba. Su šventiniu 
sveikinimu šį laišką atsiuntė “TŽ” 
Pasaulinės gydytojų Federacijos 
“Už žmogaus gyvybę” Lietuvos są
jungos valdyba.
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juqzas (Joseph) NORKUS
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.
REOV-IKK West Realty Inc.

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

' ■ 2

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DEZ1X1TZXL CARE |

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

^j&JLstra Travel________
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

DĖL KITŲ PASLAUGŲ TEIRAUKITĖS!

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Anapilio žinios
- Naujųjų 2000 metų pirmosio

mis dienomis sveikiname visus ir 
linkime Kristaus bei Jo Motinos 
Marijos palaimos!

- Kalėdų ir Naujųjų metų iškil
mių metu mūsų trijose parapijose 
talkino Lukšių parapijos klebonas 
kun. Gvidas Pušinaitis.

- Šv. Tėvo malda sukaktuvi
niams 2000 metams, kalbame savo 
šventovėse sekmadieninių Mišių 
metu per ištisus metus.

- Gruodžio 30, ketvirtadienį, 
palaidota a.a. Anna-Marie Lapavi- 
čienė, 70 m. amžiaus.

- Per praeitus 1999 metus mū
sų parapijoje buvo pakrikštyti 4 kū
dikiai, Pirmąją Komuniją priėmė 6 
vaikučiai, Santuokos sakramentą 
priėmė 1 pora ir palaidoti 36 miru
sieji.

- Sausio 7 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji valan
da prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento pasiruošimo 
pamokoms kandidatai dar regis
truojami sekmadieniais zakristijoje, 
o šiokiadieniais - klebonijoje. Pa
mokų pradžia tuoj bus paskelbta.

- Šventųjų metų giesmių šven
tė - “Kristui gieda Lietuva” - vyks 
liepos 2 d. Vilniaus Kalnų parke. 
Šveųtės komiteto pirmininkas vysk. 
Juozas Preikšas prašo tai šventei 
aukų, kurias galima aukoti per mū
sų parapiją.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laik
raštėlis. Redakcijos adresas: J. Bi
liūno gatvė 20-15, LT4930 Anykš
čiai, Lietuva. Aukojamiems per 
mūsų parapiją bus išduodami nuo 
valstybinių mokesčių atleidimo pa
žymėjimai.

- Mišios, sausio 9, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Domininką Rupšį; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Juzę, 
Praną Žaliauskus, Ramutę Grigonie- 
nę ir Oną Skukauskienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
kun. dr. Joną Gutauską.

Išganytojo parapijos žinios
- Klebonui atostogas atidėjus, 

pamaldos sausio mėnesį įvyks 
įprastu laiku, 11.15 v.r.

- Sausio 25 d., 7.30 v.v. įvyks 
tarybos posėdis Mildos Marcytės 
namuose.

- 1999 m. gruodžio 18 d. mirė 
Martynas Jankus, sulaukęs 88 m. 
amžiaus. Martynas gimė Karapoly- 
je, Tauragės apskr. 1911 m. liepos 
24 d. Po gedulinių pamaldų Išgany
tojo šventovėje palaidotas gruodžio 
21 d. Šv. Jono Lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Paliko liūdinčią duk
rą Renatą ir žentą Russell Clever- 
don, Mississaugoje bei brolį Evaldą 
Toronte. Velionies atminimui para
pijai paaukota $700. Gruodžio 20 
mirė Edvinas Maksas Heikis, Stay- 
ner, Ont., sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Po gedulinių pamaldų Išganytojo 
šventovėje gruodžio 23 d. palaido
tas Šv. Jono kapinėse, Mississaugo
je. 1999 m.. gruodžio 27 d. mirė 
Elena Jurkšaitė, sulaukusi 68 metų. 
Elena gimė Butkelių kaime, Taura
gės apskrityje. Palaidota Šv. Jono 
kapinėse, Mississaugoje, gruodžio 
30. Paliko liūdinčius: brolį Petrą 
Toronte ir seserį Aną Galinaitienę 
Čikagoje, Velionės atminimui pa
rapijai suaukota $425.

- A. a. Olgos Krivickienės at
minimui parapijai paaukota $300.

Maironio mokyklos žinios
- Sėkmingai praėjo Kalėdų eg

lutė. Dėkojame Pauliui ir Rasai 
Kurams, kurie padovanojo loterijai 
pintines, pilnutėles įvairių reikme
nų. Laimėjo V. Pečiulis ir M. Py- 
lipiv.

- Atsisveikinome su kanklių 
mokytoja Daiva Čičinskiene, kuri 
grįžo atgal į Lietuvą. Jai nuoširdus 
ačiū.

- Po kalėdinių atostogų pamo
kos prasidės 2000 m. sausio 15 d. Ž.Š.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo išlaikymui 

aukojo: $2,200 - Juozas Radziuky- 
nas (palikimas); $2,000 - kredito 
kooperatyvas “Talka”; $500 - 
“Varpo” choras; $150 - Delhi-Till- 
sonburg KLB; Petras Skučas - 
$100; Zuzana Stančikienė - $50. 
Dėkojame visiems, per praeitus 
metus prisidėjusiems prie mūsų pa
stangų išsaugoti Kanados lietuvių 
istoriją.

Dr. Stasio Pacevičiaus 20 
metų mirties atminimui žmona 
Janina ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $200.

St. Danaitienė, Otavos Dr. 
Vinco Kudirkos lituanistinės 
mokyklos mokytoja, atsisakiusi 
mokytojoms skiriamos kalėdi
nės dovanos, tą $25 sumą paau
kojo “Tėviškės žiburiams”. Lei
dėjai dėkingi.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kalėdų ir Naujų metų metu 

vadovaujant D. Viskontienei giedo
jo parapijos ir jaunimo chorai, daly
vavo kanklininkių grupė, vadovau
jama Ž. Janeliūnienės, smuiku M. 
Gabrys, fleita L. Henderson, birby
ne T. Pabrėža, giedojo “Volungės” 
giesmininkės, solo Al. Simanavi
čius, o prie vargonų D. Radikienė 
ir L Beresnevičienė.

- Gyvojo rožinio draugijos pir
mo šeštadienio Mišios ir maldos 
nukeltos į antrą šeštadienį, sausio 
8, 11 v.r.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės šį sek
madienį, sausio 9 su tėvų ir vaikų 
susirinkimu muzikos studijoje po
10.15 v. Mišių. Pasiruošimo progra
mai vadovauja Rita Radžiūnaitė.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos prasidės sausio 9 d. 
po 10.15 v. Mišių.

- Pakrikštytas Paulius, Ritos 
(Rutkauskaitės) ir Dariaus Stasiu
levičių sūnus; Natalija, Irenos (Pe
čiulytės) ir Kazimiero Sendų duk
relė.

- Gruodžio 23 d. palaidotas 
a.a. Viktoras Gražulis, 85 m. Paliko 
žmoną Teresę, seserį Mariją And- 
riuškevičienę ir brolį Antaną su šei
ma; gruodžio 24 d. palaidota a.a. 
Sofija Revienė, 75 m. Paliko dukras 
Liliją ir Gražiną su šeimomis; gruo
džio 29 d. palaidota a.a. Ona Be
niušienė, 88 m. Paliko sūnų Alfon
są su šeima ir dukrą Birutę; gruo
džio 30 d. palaidotas a.a. Pranas 
Kudreikis, 78 m. Paliko žmoną Ja
niną ir sūnų Petrą su šeima. Lietu
voje mirė: a.a. Sofija Venslovienė, 
Marijos Lorr sesuo ir a.a. Uršulė 
Barkauskienė, Ninos Balčiūnienės 
sesuo.

- Statybininkai, įvertinę pla
nus, pateikė kainas, kurios yra pri
imtinos parapijai. Šią savaitę para
pijos statybos komitetas parinks 
statybos firmą, kuriai bus pavesta 
pradėti statybą su instrukcijom ją 
užbaigti prieš ateinančias Kalėdas. 
Iki šiol parapijos persikėlimo va
jaus komitetas jau surinko $1,305, 
218. Kviečia visus ir toliau aukoti 
šiam svarbiam reikalui.

- Parapijos persikėlimo komi
tetas pradeda sudaryti keletą komi
tetų, kurie rūpinsis įvairiais uždavi
niais ryšium su parapijos patalpų 
perkėlimu. Norintys įsijungti į ko
mitetų veiklą yra prašomi paskam
binti L. Kuliavienei tel. 766-2996.

- Mišios sekmadienį, sausio 9:
8.15 v.r. už Ročių ir Gečų šeimų 
mirusius; 9.15 v.r. už a.a. Stasį Čer
niauską; 10.15 v.r. už a.a. Gintą Ka- 
ledinską, a.a. Gintą Beresnevičių ir 
žuvusius Vilniuje prie Televizijos 
bokšto; 11.30 v.r. už parapijos mi
rusius choristus ir chorvedžius a.a. 
Vaclovą Verikaitį ir a.a. kun. Bro
nių Jurkšą.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis įvyks 

š.m. sausio 20 d.
- Aukos slaugos namams. A. a. 

Pranė Kiselienė testamentu slaugos 
namų statybai paliko $2,000; a.a. 
O. Mašalienės atminimui L. Bal
sienė paaukojo $20; Vincas Nar- 
montas aukojo $400. “Talkos” 
kredito kooperatyvas aukojo 
$1,000, N.N. - $2,000. A. a. ilgame
čio LN tarnautojo A. Melvydo at
minimui aukojo: A. ir V. Kulniai 
$20 (iš viso - $1300), B. Urbonavi
čius $5 (25), R. Tumpa $15 (140), 
D. Sysak $10 (20), M. Wood $10, 
V. Sendžikas $20 (1490), E. ir R. 
Stravinskai $20 (150), V. Birštonas 
$20 (1260), S. ir D. Chodočinskai 
$20, R. ir A. Giršai $20, A. Duz 
$20, A. Artičkonis $5 (305), T. Sta- 
nulis $30 (1940), M. Vaišvila $20 
(1020), R. Juknevičius $10, A. ir J. 
Kizai $50, E. Bartminas $20, B. 
Červinskienė $10. L. Dambrauskai
tė $20, B. Laučys $20, V. Paulionis 
$20 (495), A. Grybas $20,1. Griga
liūnienė $10, E. ir V. Steponai $20 
(195), A. Sadonis $25, A. ir K Žil
vyčiai $20, A. Skilandžiūnas $20 
(255), J. ir L. Lockman $40, D. 
Sher $20 (300). A. a. V. Gražulio 
atminimui aukojo: J. ir L. Kvede- 
riai $20 (120), V. ir E. Steponai 
$20, V. Aušrotas $10 (670), A. ir V. 
Kulniai $10, P. Krilavičius $20 
(1020), V. Skukauskas $10 (30). A. 
Simanavičius $10. S. ir N. Petrylos 
$50 (690), S. ir A. Ciplijauskai $20. 
L. Matulevičienė $20, I. Vibrienė 
$20 (260), V. ir S. Stanaičiai $20 
(2965). A. a. S. Revienės atminimui 
aukojo: S. Ciplijauskienė $20, J. 
Rovas $50 (790), T. Stanulis $25, 
V. ir A. Kulniai $10, V. ir S. Stanai
čiai $20, E. Bartminas $20 (200). 
Be to, a.a. V. Gražulio ir S. Revie
nės atminimui po $50 aukojo LN 
moterų būrelis. Slaugos namų va
jaus komitetas dėkoja visiems au
kotojams už nuoširdų dosnumą ir 
paramą slaugos namams. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas. Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON M6P 1A6.

Lietuvių kredito kooperatyvas “PARAMA” maloniai praneša, kad užbaigus 
1999-tuosius metus su geru pelnu, valdyba padalino 65% pelno nariams:
♦ Už investicijas (GIC ir taupymo sąskaitas) buvo sumokėta papildomai 9% palūkanų

♦ Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas buvo grąžinta 9% sumokėtų palūkanų
IR... 2.25% buvo papildomai sumokėta ar grąžinta 1999 m. lapkričio mėnesį.

Sudėjus - 1999 metais nariams grąžinta 11.25%.
Iš viso “PARAMA” 1999 METAIS GRĄŽINO NARIAMS daugiau kaip $827,000!

Pinigai buvo tiesiogiai pervesti į kasdienines narių sąskaitas.

PARAMA

AUDRIUS ŠILEIKA, 
Valdybos pirmininkas

“PARAM A” RŪPINASI SAVO NARIAIS!

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba praneša, kad 1999 
metus užbaigė sėkmingai ir dalį metų pelno išdalino savo nariams:

* taupytojams išmokėjo 10% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, prirašytas iki 1999 metų pabaigos ir

* skolininkams sugrąžino 10% palūkanų už visas palūkanas, sumokėtas 
kooperatyvui iki 1999 metų pabaigos

PAPILDOMOS IR SUGRĄŽINTOS PALŪKANOS YRA 
ĮRAŠYTOS NARIŲ TAUPOMOSIOSE SĄSKAITOSE

* Per 1999 metus kooperatyvas taip pat paskyrė daugiau kaip $50,000 aukų 
lietuviško jaunimo švietimui bei veiklai ir įvairių lietuvių organizacijų bei 
renginių paramai.

“PARAM A” GRĄŽINO NARIAMS... 9%

Kalėdų ir Naujų metų pro
ga “TŽ” štabas gavo daug svei
kinimų iš savo bendradarbių, 
rėmėjų ir skaitytojų, gyvenančių 
Lietuvoje ir išeivijoje. Negalė
dami padėkoti kiekvienam at
skirai, reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visiems sveikintojams, 
linkėdami geriausios kloties ir 
gausios Viešpaties palaimos 
2000-siais metais. Jūsų dėmesys 
bei parama laikraščiui yra malo
nus padrąsinimas “TŽ” darbuo
tojams tęsti savo darbuotę 
spaudos srityje.

Lietuvos respublikos amba
sados Otavoje pranešimu (1999. 
XII.31), nuo 2000 m. sausio 5 d. 
ambasadorius dr. A. Eidintas 
atšauktas iš pareigų. Prezidento 
dekretu naujuoju ambasadoriu
mi Kanadoje nuo 2000 m. sau
sio 6 d. skiriamas Rimantas Šid
lauskas. Buvęs ambasadorius 
skiriamas ambasadoriumi ypa
tingiems pavedimams Lietuvos 
respublikos Užsienio reikalų 
ministerijoje. Inf.

PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas prie sveikinimų 
šv. Kalėdų proga ir kitos infor
macinės medžiagos pridėjo šito
kio turinio laiškutį: “Dėkoju už 
Bendruomenės idėjos ir minties 
skleidimą per “Tėviškės žiburių” 
puslapius. PLB valdyba siunčia 
Jums kalėdinę dovanėlę - 100 
dol. čekį”. Savaitraščio leidėjai 
už paramą dėkoja.

Vytautas Šeštokas, “TŽ” ir 
kitų laikraščių bendradarbis iš 
Los Angeles, švenčių ir Naujų 
metų proga sveikina savo drau
gus ir pažįstamus “TŽ” skaity
tojus, linkėdamas geriausios 
kloties. Prie sveikinimo, skirto 
“TŽ”, pridėjo ir dosnią auką.

“Tėviškės žiburius” pasiekė 
1999 m. gruodžio 17 d. data pa
žymėtos dvi užuojautos - Lietu
vos prezidento V. Adamkaus, p. 
A. Adamkienės ir ambasado
riaus Vašingtone St. Sakalausko 
- skirtos giminėms bei drau
gams, netekus jiems Lietuvos 
kūrėjo-savanorio, teisininko a.a. 
Stasio Šimoliūno. Prezidento 
užuojautoje primenama, kad 
“velionies gyvenimas buvo kupi
nas ilgametės veiklos ir sąžinin
gos tarnystės savajai tautai. Ti
kima, kad jo “atminimas bus 
saugomas daugelio lietuvių šir
dyse”.

Zuzana Girnienė savo 90- 
tojo gimtadienio proga, prisi
mindama mirusius gimines, ar
timuosius bei draugus, šviesiam 
jų atminimui pagerbti “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGĄ

/ Cinfcį -visiems [armingų
CNa/ujų metui

KLJS skelbia 2000-sius metus JAUNIMO METAIS 
KANADOJE ir kviečia Šiaurės Amerikos jaunimą daly
vauti įvairiuose mėnesiniuose renginiuose, kurie bus 
organizuojami šiais ypatingais metais.

JAUNIMO METŲ OFICIALUS ATIDARYMAS ĮVYKS 
SAUSIO 15 D. “PARK LITHUANIA” TORONTE 

(Keele-Glenlake)

Tautos fondas (JAV) 1999 
m. gruodžio mėn. paskyrė “Tė
viškės žiburiams” $1,500. Leidė
jai dėkoja šiai organizacijai už 
gražią dovaną lietuviškai spau
dai paremti.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” mūsų sa
vaitraštį parėmė $1,000 auka. 
“Tėviškės žiburių” leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už čekį, reiškian
tį ir moralinę paramą savajai 
spaudai.

A. a. Pranė Kisielienė iš 
Londono, Ont. savo palikime 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
(“Lights of Homeland Fund”) 
$3,000. Leidėjai visuomet prisi
mins velionę kaip pavyzdingą 
lietuviškos spaudos rėmėją, kuri 
tvarkydama savo testamentą, 
rūpinosi ir “TŽ” ateitimi. Ačiū 
už didelę paramą.

A. a. Liudo Vyšniausko tes
tamentiniu palikimu “Tėviškės 
žiburiams” paskirta $500. Čekį 
atsiuntė velionies našlė Genė 
Vyšniauskienė. Kanados lietu
vių katalikų kultūros draugija 
“Žiburiai” dėkoja už paramą 
lietuviškai spaudai.

Ada Jucienė auksinę gyvavi
mo sukaktį švenčiančius “Tėviš
kės žiburius” parėmė $200 au
ka. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvių evangelikų liutero
nų Išganytojo parapijos moterų 
draugija Kalėdų proga paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $100.

KLB Delhi-Tillsonburgo 
apylinkė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Povilas Norkus, Sibire 
išgyvenęs skaudžią, vargingą 
tremtį, mirė Klaipėdos ligoninė
je ant operacijos stalo. Sesuo 
Eugenija Klevienė mirusio bro
lio atminimui pagerbti aukojo: 
$100 vėžio liga sergantiems vai
kams Lietuvoje; $100 - sene
liams, gyvenantiems skurde ir 
varge.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga ieško savo buvusių na
rių. Jeigu esate buvę sąjungos 
valdyboje arba žinote kas buvo 
praėjusiose valdybose, prašome 
paskambinti Rimui Pečiuliui, 
416 247-2221.

KLB žinios
- KLB Vasagos apylinkė toli

mesnėm veiklos gairėm aptarti ir 
naujai valdybai išrinkti sušaukė su
sirinkimą sekmadienį, gruodžio 12 
Gerojo Ganytojo misijos patalpose. 
Natalija Liačienė pristatė KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdą Vai
čiūną, kuris supažindino susirinku
sius su KLB sudėtimi, tikslais ir už
duotimis.

Po pranešimo A. Vaičiūnas 
pravedė ir rinkimus. Pirmininku 
buvo pasiūlytas Vaclovas Abrama- 
vičius, kurį vienbalsiai susirinkimas 
patvirtino. Sekretorės pareigoms 
išrinkta Aldona Vitkienė. Nutarta, 
kad naujasis pirmininkas kooptuos 
kitus valdybos narius pagal paskirtį 
ir reikalą. Valdyba tikisi tiksliau ap
tarti ateities planus, užmegzti arti
mesnius ryšius su KLB krašto val
dyba. Ryšiams su Vasagos apylinke 
palaikyti paskirta N. Liačienė. KLB 
krašto valdybos pirmininkas palin
kėjo vasagiečiams sėkmės, gražių 
šv. Kalėdų ir pakvietė visus daly
vauti Tautinių šokių šventėje 2000 
metais Mississaugoje, išsirinkti at
stovą į Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimą, vyksiantį Vilniuje 2000 m. 
rugpjūčio 14-19 d.d. Inf.
IEŠKAU auklės, kuri prižiūrėtų 3 
metų mergaitę kasdien nuo 5 v.p.p. 
iki 8 v. vakaro. Skambinti tel. 416 
536-4512.

PARDUODU Sovietų Sąjungos or
dinus, medalius bei kitą sovietinę 
atributiką. Kolekcionierius Algis 
Gaidamavičius, Tyzenhauzų 10-11, 
Vilnius 2030, Lithuania.

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.

AS MONTREAL
Į Kalėdų eglutę, rengtą Mont- 

realio lituanistinės mokyklos Auš
ros Vartų parapijos salėje, gruodžio 
12 d. prisirinko daug žmonių. Tai 
mokinių tėvai, seneliai, mokyklos 
rėmėjai ir gana daug jaunų tėvų su 
mažais vaikučiais, būsimais moki
niais. Šį kartą mokykla buvo paruo
šusi Alės Paškevičienės vaidinimą 
"Raketa”. Turinyje - pasklidęs gan
das, kad Kalėdų senelis norįs rake
ta pabėgti nuo Žemės į Marsą, bet 
miško gyventojai tam pasipriešina. 
Mokytojos įdėjo daug darbo, kad 
vaidinimas sklandžiai praeitų. Mo
kiniai puikiai mokėjo savo vaidme
nis bei įstojimus į vaidinimo vyks
mą. Puikūs vaidintojų drabužiai bei 
gražiai paruošta scena ir papuošta 
salė paliko tikrai malonų įspūdį. Po 
vaidinimo visi vaikai padainavo ke
letą kalėdinių dainų, kurių daugu
ma buvo negirdėtos. Dainoms pia
ninu pritarė vienas tėvų - Algis Ki
birkštis.

Pasibaigus programai, pasiro
dė Kalėdų senelis su dideliu maišu 
dovanų. Jų užteko ir mokiniams, ir 
mokytojoms, ir čia buvusiems vai
kučiams, kuriems dar per anksti 
lankyti mokyklą. Po vaišių, visi 
skirstėsi namo, pasigrožėję vaikų 
pasirodymu. Žiūrovai liko dėkingi 
mokytojoms, kurios tuos vaikus pa
ruošė: vedėjai Astai Staškevičienei, 
Ingai Giedrikienei ir Reginai Ki- 
birkštienei.

A.a. Emma Šulmistrienė-Os- 
wald, 73 m. amžiaus, mirė gruodžio 
10 d. Palaidota gruodžio 14 d. Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko vy
ras, duktė ir sūnus su šeimomis bei 
daug draugų čia ir Europoje.

IT A Q Montrealio lietuvių 
Į I Į / \O kredito unija

1475, rue De Sėve, 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

Tautinių šokių šventė
Xl-tosios Lietuvių tautinių 

šokių šventės rengėjų komitetas 
sveikina visus, sulaukusius Nau
jųjų metų ir linki geriausios 
sveikatos ir sėkmės visuose dar
buose. Šia proga primenama, 
kad liko lygiai šeši mėnesiai iki 
šios gražios ir įdomios šventės, 
įvyksiančios Toronte šių metų 
liepos 2 c)- Darbai vyksta, prasi
deda ir svarbus šventės leidinio 
ruošos darbas.

Organizacijos, institucijos, 
verslininkai bei privatūs asme
nys, norintys pasveikinti šventės 
dalyvius bei svečius, ir tuo pačiu 
padėti komitetui sumažinti lei
dybos nuostolius (leidinys dali
namas visiems šokėjams ne
mokamai), prašomi nedelsiant 
siųsti sveikinimo tekstus bei au
kas XI LTŠŠ būstinės adresu 
(2185 Stavebank Rd., Mississ
auga, Ontario L5C 1T3). Skel
bimai ir sveikinimai dar priima
mi. Vizitinės kortelės dydžio 
skelbimas - $50, pusę puslapio 
- $100, visas puslapis - $200. 
Pasveikinkite savo pažįstamus ir 
draugus, paremkite tautinių šo-

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.

f -MMocnw > Knygų rišykla
BįtJ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

Aušros Vartų parapijiečių vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas 2000 m. sausio 16 d. tuoj po 
sumos parapijos salėje. Kviečiami 
visi susirinkime gausiai dalyvauti.

Į Bernelių Mišias 10 v.v. Auš
ros Vartuose prisirinko pilna šven
tovė parapijiečių ir svečių, atvyku
sių iš visos Kanados bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Lietuvos. Kiek 
mažiau buvo žmonių prieš Mišias 
pasiklausyti religinio koncerto. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. Mi
šių metu ir prieš jas gražiomis gies
mėmis (ne tik kalėdinėmis) maldi
ninkus džiugino parapijos choras; 
giedojimą vyrų balsais papildė dai
nos vienetas “Aušra” ir sol. Anta
nas Keblys, o vietoje sunegalavu
sios sol. Ginos Čapkauskienės pui
kiai pasirodė iš Lietuvos pasisve
čiuoti pas dukrą atvykusi sol. Elena 
Grumbinienė. Po pamaldų daugu
ma nusileido į parapijos salę pasi
sveikinti su artimaisiais bei pasivai
šinti parapijos tarybos paruoštais 
užkandžiais, vynu ir kava.

Naujųjų metų dieną Gražina ir 
Vladas Drešeriai iškilmingai at
šventė savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.

Kpt. Ramūnas Titenis dalyva
vo Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime, kurio aprašyme jo pavar
dė buvo klaidingai užrašyta. Atsi
prašome.

Montrealio “The Gazette” ra
šo, kad Europoje Lietuva pirmauja 
didžiausiu savižudžių skaičiumi. Pa
gal Jungtinių Tautų pranešimą, 
kiekvieną dieną Lietuvoje nusižudo 
4-5 žmonės daugiau, negu žūsta per 
eismo nelaimes. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

kių šventę!
Sausio mėnesį jau pradeda

me siuntinėti užsakytus bilietus. 
Jei dar negavote užsakymo 
blankų, skambinkite XI LTŠŠ 
telefonu (416 275-6505), paliki
te savo adresą ir jums bus at
siųsta. Viešbučiai greit pildosi. 
Kambarius siūloma užsisakyti 
Quality Suites (Carlingview Dri
ve, priešais Constellation vieš
butį) telefonu 1-800-228-5151. 
Būtina paminėti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”, norint 
gauti žemesnę kainą. Didžiųjų 
2000 metų didysis įvykis - XI 
Lietuvių tautinių šokių šventė. 
Ruoškitės dalyvauti! Inf.

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).

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

Tel. 416 653-9489

1


