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Aukos ir dovanos
Artėja Kalėdos. Kiekvienas vaikas primins, kad 

Kalėdos - tai Jėzaus gimtadienis... ir įdomus dovanomis 
laikotarpis. Krikščioniškame pasaulyje tai yra nepaprasta 
šventė, ypač jai pasiruošimo laikas. Jis turėtų nešti viltį ir 
džiaugsmą į kiekvieną širdį, turėtų būti ramybės ir susi
kaupimo laikas. Tačiau aplinka - didmiestis, žiniasklaida, 
apsupančio pasaulio šurmulys per dažnai drumsčia nori
mą ramybę ir išblaško mintis. Šiemet, po Rugsėjo 11-sios 
žiaurumų ir po jų pradėto karo, daugiau negu bet kada 
reikalingas naujas žvilgsnis į tikrąsias vertybes, net yra pa
stebimas troškimas rimčiau vertinti dvasinį ir šeimyninį 
gyvenimą. Bet kažin ar šio rudens nuotaikos paveiks žmo
nių nuotaikas dėl dovanų, ir kaip? Ar visi pirks daiktus 
vieni kitiems (dar ir nepamiršdami save truputį palepin
ti), lyg tai paskutinį kartą, nežinodami, nepaisydami, ką 
atneš rytojus? O gal atėjo laikas giliau pagalvoti apie do
vanas ir aukas.

D
OVANŲ tradicija siekia per tūkstančius metų gi
lią praeitį. Jos išreiškia pagarbą, meilę, padėką. 
Kalėdų proga keitimasis dovanomis primena pir
muosius užgimusio Jėzaus lankytojus - tris išminčius-ka- 

ralius. Šiais laikais dovanos dažniausiai būna materiali
nės. Daiktai. Naujausi, įvairiausi žaislai laisvalaikiui, reik
menys gyvenimo patogumui, naudingi, gerai apgalvoti, 
bet - daiktai. Įprasta, kad už dovanas dėkojame, arba 
mainais duodame savo dovanų. Bet yra ir kitokių dovanų. 
Jas vadiname aukomis. Senovėje tai buvo gyvybių arba 
esminių, brangių daiktų aukos dievams, norint užtikrinti 
jų palankumą. Šiais laikas jų sąvoka yra kitokia, nors gal 
pasąmonėje yra užsilikęs kažkoks primityvus apsidraudi
mas nuo “dievų” rūstumo. Auka dabar mažiau skiriasi 
nuo dovanos, tačiau ji vis tiek reikalauja atsisakyti ko 
nors ir todėl jos teikimas nėra toks smagus, kaip dovanos. 
Davęs auką, gali nematyti jos rezultatų - kaip pvz. dova
notą papuošalą, kurį matome gavėjui jį dėvint. Gali nesu
laukti nei padėkos - todėl ji ir yra auka. Didžiausia yra 
gyvybės auka, pvz. kare žūstant už tėvynę, gaisre išgelbs- 
tint kitą. Gyvenimo auka yra pasišventimas kokiam nors 
nesavanaudiškam tikslui, kaip dvasiškių - tikėjimui. Eili
niai žmonės aukoja savo pastangas, laiką ir pinigus. Au
kojimas vargšų šalpai yra nūdien smarkiai apleistas prin
cipas, kuris seniau buvo plačiau puoselėjamas kaip pavyz
dingo, sąžiningo gyvenimo dalis. Net pradžios mokyklose 
vaikai būdavo pratinami porą centų atiduoti misijoms. 
Šiandien mažiau įprasta prisidėti prie savanoriško darbo, 
pvz. maisto skirstymo neturtingiems, ligonių lankymo ir 
pan. Tai vis “modernaus” - greito, pasiturinčio, dvasiškai 
silpno gyvenimo pasekmės, kurios labiausiai matomos, 
deja, jaunesnėse kartose.
v ALIA atsakomybės už artimuosius krikščioniška 
O prasme, lietuviškumas prisega mums dar vieną atsa
kė komybę, kurios nedera apleisti. Išeivijoje turime įvai
rių institucijų, kuriomis gal ne visi naudojamės, bet jų yra 
vis dėlto reikšmingų, praturtinančių visas lietuvių kartas. 
Mūsiškių institucijų nariai turi jausti pareigą padėti jas iš
laikyti, padėti joms gyvuoti, nes kitaip jų ateitis bus ne tik 
miglota, bet ir labai trumpa. Galime savo darbu ir laiku 
prisidėti, bent jau finansiškai paremti. Kalėdų proga daž
nai skiriame apgalvotą ar neapgalvotą asmeninio arba 
šeimos biudžeto dalį dovanoms artimiesiems. Gal galime 
įtraukti į tą sąrašą vieną kitą lietuvišką instituciją - turime 
mokyklų, parapijų, misijų, muziejų, bendruomeninių šal
pos organizacijų, kurių ilgesnis gyvavimas bus svarbesnis 
už padėką. O dvasinis pasitenkinimas atlikus gerą darbą 
liks dar ir šventiniam triukšmui nutilus. RSJ

Lietuvos prezidento dienos Ispanijoje
Lietuvių, turinčių teisę gyventi Ispanijoje, yra 1200. Per 2001 metus mirė 27
Lietuvos piliečiai, kurių 8 buvo nužudyti. Dešimt lietuvių žuvo eismo 

nelaimėse. Iškeltos 252 deportacijų bylos, deportuota 16

K A N A D OS ĮVYKIAI

Finansų galiūnai Otavoje
Finansų ministeris Paul 

Martin lapkričio 16-18 savaitga
lį pirmininkavo G-20 finansų 
ministerių susirinkimui Otavo
je. G-20 grupė jungia dvidešimtį 
svarbiausių (finansiniu, ploto 
bei gyventojų gausumu) pasau
lio valstybių: JAV, Kanadą, Ja
poniją, Kiniją, Meksiką, Argen
tiną, Pietų Afriką, Australiją, 
Braziliją, Prancūziją, Vokietiją, 
D. Britaniją, Indiją, Indoneziją, 
Italiją, Rusiją, Saudi Arabiją, 
Pietų Korėją, Turkiją ir Euro
pos sąjungą. Prie šio susirinki
mo prisijungė Pasaulinio banko 
valdytojai (governors') ir Tarp
tautinio pinigų fondo atstovai. 
Jų šiųmetiniai susibūrimai buvo 
numatyti Indijoje ir JAV, bet 
dėl teroristų baimės buvo su
jungti į vieną. Nors tokie finan
sininkų susibūrimai būna žinia- 
sklaidai pristatomi kaip bandy
mai bendromis jėgomis kovoti 
su ekonominiais nuosmukiais 
visame pasaulyje, padėti atsili
kusioms, neturtingosioms vals
tybėms (o šiais metais dar pri
dėjo, kad bus tariamasi, kaip 
bendromis jėgomis užgniaužti 
tarptautinių teroristų finansavi
mą), jie sutraukia ir minias de
monstruotojų. Dauguma pasta
rųjų įsitikinę, kad tai turtingųjų 

valstybių užmaskuotos pastan
gos bendrai veikiant dar dau
giau praturtėti, atpalaiduoti pre- 
kybinius/muitų suvaržymus di
džiosioms tarptautinėms bend
rovėms. Demonstruotojų susi
laukė ir šis susibūrimas. Otavos 
centras buvo apstatytas metali
nėmis policijos užtvaromis; po
licininkų daliniai su riaušių mal
šinimo apranga bei ginkluote 
patruliavo sostinės gatvėse, po
licijos atsarginiai būriai buvo 
pasiruošę jiems padėti. De
monstruotojų Otavoje priskaity- 
ta apie 2,000, bet jie buvo gana 
taikūs, kad užteko policijos pi
pirų ir vandens pompos (water
canon) jiems nuraminti. Nerei
kėjo ašarinių dujų, bet užtat ir 
žiniasklaida juos labai mažai 
minėjo. Konferencijoje buvo 
vienbalsiai prieita susitarimo 
kuo skubiau užšaldyti teroristų 
sąskaitas bankuose. Kalbėta, 
kad neturtingosios valstybės 
lengvai tampa teroristų užuovė
ja ir augina teroristų prieaugį, 
pesimistiškai pristatyta pasaulio 
ekonominė būklė ir jos ateities 
perspektyvos, tačiau prie svar
besnių konkrečių veikimo pla
nų, kaip paprastai tokiuose pla
čios apimties susirinkimuose, 
neprieita. (Nukelta į 6 psl.)

Los Angeles lietuvių jaunimo sambūrio “Spindulys” nauja vaizdajuos
tė “Gintarėlė”. Tai pasaka su vaidyba, šokiais ir dainomis, trunkanti 
33 minutes. Jos kaina - 30 JAV dolerių. Užsisakyti: L.B. “Spindulys”, 
D.R. Varnas, 3165 Harmony PL, La Crescenta, CA 91214, USA.

Savaitė Lietuvoje
Pateikta apžvalga

Lapkričio pradžioje Lietu
vos krašto apsaugos ministerijos 
delegacija Briuselyje pristatė 
vieną svarbiausių dokumentų 
rengiantis narystei Šiaurės At
lanto sąjungoje (ŠAS-NATO) - 
planavimo ir peržiūros proceso 
apžvalgą. Šio dokumento bei 
Narystės veiksmų plano pagrin
du bus vertinama Lietuvos pa
siekta pažanga ir pasirengimas 
įsijungti į ŠAS.

Kaip rašo LGTIC, ši apžval
ga yra paskutinis dokumentas, 
teikiamas Briuseliui prieš ŠAS 
viršūnių susitikimą Prahoje 
2002 metais, kur bus priimamas 
sprendimas dėl ŠAŠ plėtros. 
Apžvalgoje sutelkta smulki in
formacija apie Lietuvos gink
luotųjų pajėgų reformą, struk
tūras, saugumo ir gynybos poli
tiką, dalyvavimą programoje 
“Partnerystė taikos labui”, 
bendradarbiavimo tikslų įgyven
dinimą bei kitus su krašto ap
sauga susijusius dalykus. Ypa
tingas dėmesys yra skiriamas 
krašto apsaugos finansavimo ir 
lėšų panaudojimo klausimams.

2002 m. sausio mėn. Lietu
voje lankysis ŠAS pareigūnai, su 
kuriais bus aptariamas Lietuvos 
pasirengimo narystei vertini
mas. Vizito išvados bus pateik
tos ŠAS Politiniam kariniam 
valdymo komitetui. Jo nariai - 
ŠAS šalių diplomatinių misijų 
bei Karinio ir Tarptautinio šta
bų atstovai pateiks apibendrintą 
įvertinimą apie Lietuvos pasi
rengimą ŠAS būsimam viršūnių 
susitikimui Prahoje ateinančių 
metų rudenį.

Premjeras Švedijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas lap
kričio 21 d. lankėsi Švedijoje. 
Susitikime su Švedijos vyriausy
bės vadovu Goran Persson buvo 
aptartas Ignalinos atominės 
elektrinės antrojo bloko uždary
mas. A. Brazauskas Švedijos 
premjerui išsakė konkrečius pa
geidavimus, kokia Lietuvai rei
kalinga finansinė ir techninė pa
galba šiuo reikalu, skelbia 
LGTIC. G. Persson patikino, 
jog Švedija sieks ES kraštų 
konkrečių įsipareigojimų dėl 
pagalbos Lietuvai uždarant Ig
nalinos jėgainę. Jis pabrėžė, kad 

IAE uždarymas yra vienas pa
grindinių vertinant Lietuvos ga
limybes tapti ES nare.

Šalia šios temos, kuri irgi 
buvo paliesta su Švedijos kara
liumi Carl XVI Gustafu, buvo 
aptartas Baltijos jūros ekologi
nės būklės gerinimas. A. Bra
zauskas taip pat susitiko su Šve
dijos parlamento pirmininke 
Brigitta Dahl, su kuria buvo kal
bėta apie eurointegracines nuo
taikas Lietuvoje bei apie Euro
pos valstybių politiką Gudijos 
atžvilgiu.

Konservatorių vadas
Lietuvos ryto žiniomis, kelis 

mėnesius trukę konservatorių 
kandidato į prezidentus rinki
mai baigėsi lapkričio 11 d. bal
savimu 80 partijų skyrių Lietu
voje ir užsienyje. Pergalę iško
vojo buvęs ministeris pirminin
kas Andrius Kubilius, įveikęs 
seimo nares Rasą Juknevičienę 
ir Ireną Degutienę.

A. Kubilius tapo partijos 
kandidatu kitąmet vyksiančiuo
se prezidento rinkimuose, o taip 
pat pirmuoju konservatorių va
dovu, už kurį demokratiškai 
balsavo visi partijos nariai. TS 
(LK) partijos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis atsisakė 
kandidatuoti į šalies vadovo 
postą. Tėvynės sąjunga kol kas 
yra vienintelė partija, surengusi 
kandidato į prezidentus rinki
mus. V. Landsbergis pranešė, 
jog rinkimuose dalyvavo 82% 
partijos skyrių narių, pasi
džiaugė jų parodytu pilietiniu 
brandumu. Vidiniai rinkimai ir 
jų rezultatai parodė, kad partija 
nežlunga, kaip konkurentų pa
skleisti gandai stengėsi įtikinti.

Jubiliejus prasmingas
Lapkričio 13 d. Lietuvos vy

riausybė pareiškė, kad karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 me
tų jubiliejaus minėjimo progra
mos kritika yra nepagarba 
valstybei. Kaip praneša LGTIC, 
šio jubiliejaus programai 2001- 
2003 m. numatyta skirti per 100 
mln. litų. Bus nutiestas tiltas per 
Nerį, kuris, sutvarkant ir greti
mas gatves, kainuos 37.5 mln. 
litų. Panašiai kainuos Gedimino 
prospekto remontas ir Savival
dybės aikštės sutvarkymas. Keti
nama paskirti 18 mln. dešimt-

(Nukelta į 2-rą psl.)

2001 m. spalio 24-28 d. 
Madride su darbo vizitu lankėsi 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Ji lydėjo penkiolikos 
asmenų oficiali delegacija. Pa
grindinis vizito tikslas buvo da
lyvauti tarptautinėje konferen
cijoje Demokratijos pereinamasis 
laikotarpis ir konsolidacija, kurią 
organizavo Šiaurės Amerikos 
Gorbačiovo fondas (AGF) ir 
Tarptautinių santykių ir dialogo 
su užsieniu fondas Ispanijoje 
(FRIDE). Konferencijoje daly
vavo keturiolikos valstybių pre
zidentai ir devyniolika garbės 
svečio teisėmis kviestų buvusių 
prezidentų.

Planuojant vizitą, preziden
tūros atstovai pokalbyje su am
basadoriumi Vytautu A. Damb- 
rava iš anksto sutarė darbo vizi
tą praplėsti, kad būtų atlikta 
daugiau Lietuvai svarbaus dar
bo ir Lietuvos pozicija Ispanijo
je labiau įtvirtinta. Šiam tikslui 
įgyvendinti pirmasis prezidento 
vizitas buvo pradėtas diena 
anksčiau. Visos keturios dienos 
buvo perpildytos įvairių diplo
matinės misijos programinių 
projektų vykdymu.

Speciali programa buvo su
daryta Krašto apsaugos min. Li
nui Linkevičiui, kita programa - 
Užsienio reikalų vicemin. Ry
čiui Martikoniui, trečioji - Lie
tuvos policijos generaliniam ko
misarui Vytautui Grigaravičiui. 
Prisistatė Ispanijai paskirtas Pa
ryžiuje reziduojantis Lietuvos 
karinis atašė pik. kn. Marijus 
Jatautas, taip oficialiai pradėda
mas darbą šioje šalyje.

Tuo pat metu Ispanijos 
verslo organizacijų konfederaci
ja LR ambasados iniciatyva su
rengė seminarą Lietuvos versli
ninkams, kuriame dalyvavo Lie
tuvos Ekonominės plėtros agen
tūros direktorius Vytas Gruodis 
ir Lietuvos tarptautinio verslo 

Vaizdajuostės “Gintarėlė” kūrėja (iškėlusi ranką) Danguolė Varnienė 
džiaugiasi vaizdajuostės aktorėmis (iš k.): Jūrate Venckiene, Liana 
Bandziulyte, Aušra Venckaite

Šiame numeryje
Aukos ir dovanos

Dalinant dovanas reikia prisiminti ir organizacijas 
Lietuvos prezidento dienos Ispanijoje 

Keturios dienos perpildytos įvairių programinių projektų vykdymu 
Karaliaučiaus dabartis ir ateitis

Mokslinė konferencija Karaliaučiaus klausimu
Lietuvos dujų problemos

Pralaimėjo Lietuvos dujų bendrovės
Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje

Kanadiečio lietuvio turistiniai įspūdžiai
Ąžuoliuko koncertą prisiminus

Eilinio žiūrovo įspūdžiai
Lituanistika muziejuje ir kapinėse

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų išvyka

rūmų direktorius Vidmantas 
Akstinas.

Trečiadienis, spalio 24
Madride LR prezidentą, p. 

Almą Adamkienę ir visą Lietuvos 
delegaciją sutiko ir pasveikino 
valstybės protokolo atstovai, am
basadorius ir p. Dambravienė bei 
tarpt, konferencijos vadovybės 
atstovas. Konferencijoje dalyvau
jantys LR delegacijos atstovai (6 
asmenys) buvo apgyvendinti 
IPesft/i Palace viešbutyje, kuriame 
vyko konferencijos posėdžiai.

Už poros valandų preziden
tas jau turėjo numatytą pasikal
bėjimą su svarbaus Ispanijos 
dienraščio ABC korespondentu. 
Vėliau įvyko pasikalbėjimas su 
svarbiausio politikos žurnalo 
Cambio 16 korespondentu.

El Greco salone, Villa Mag
na viešbutyje, prezidentas savo 
vardu surengė priėmimą vyriau
sybės ir diplomatinio korpuso 
atstovams. Dalyvavo NATO ir 
Europos sąjungos, JAV, Japoni
jos, Kinijos, Rusijos, Australi
jos, Maroko ambasadoriai bei 
visa eilė svarbių ir labai įtakingų 
asmenybių Ispanijoje.

Nuskambėjus Ispanijos ir 
Lietuvos himnams, prasidėjo iš
kilmingas apdovanojimų aktas. 
Jo metu LR prezidentas pagerbė 
mūsų šaliai nusipelniusias Ispa
nijos asmenybes, glaudžiai bend
radarbiavusias su Lietuvos am
basada ir teikusias paramą Lie
tuvai jos kelyje j NATO ir EŠ.

Šia proga reikia paminėti 
Complutense universiteto rek
toriaus Juan Puyol apdovanoji
mą. Ši mokslo institucija yra pa
ralelinė Vilniaus universitetui. 
Universitetas turi per 100,000 
studentų, didelį kultūrinį ir poli
tinį prestižą, o rektorius Puyol 
yra išskirtinai palankus Lietu
vai. Jau dabar vyksta tarpuni- 
versitetinis bendradarbiavimas 

(Complutense universitete pa
gal Erasmus programą mokosi 
10 lietuvių), sudaryti planai aka
deminiam ir kultūriniam bend
radarbiavimui. Artimiausiu me
tu planuojamas Lietuvos smui
kininko V. Čepinskio koncertai 
Madride, vėliau Complutense 
universitetas jį pristatys valsty
biniame Madrido teatre.

Ketvirtadienis, spalio 25
Rytmetį prezidentas Valdas 

Adamkus, lydimas krašto ap
saugos min. Lino Linkevičiaus, 
Lietuvos ambasadoriaus V. A. 
Dambravos, Raimundo Mieže
lio, Violetos Gaižauskaitės, Egi
dijaus Meilūno ir pik. Itn. Ma
riaus Jatauto lankėsi Ispanijos 
Gynybos ministerijoje.

Po pokalbio su Gynybos 
min. Federico Trillo, kurio me
tu buvo aptartas dvišalis karinis 
bendradarbiavimas, Iškilmių sa
lėje buvo pasirašytas dvišalis 
protokolas dėl Ispanijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimo gyny
bos srityje. Prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad proto
kolo pasirašymas yra svarbus ne 
tik dvišaliams santykiams, bet ir 
Lietuvos integracijai į NATO.

Iš Gynybos ministerijos LR 
delegacija nuvyko į Ispanijos se
nato rūmus, kur Lietuvos prezi
dentą pasitiko senato pirminin
kė Esperanza Aguirre de Bied- 
ma. Ji užtikrino savo paramą ir 
išreiškė viltį ateinančių metų 
liepos mėnesį aplankyti Lietuvą 
bei asmeniškai užmegzti bend
radarbiavimą su seimu. Baigian
tis susitikimui Esperanza Agui
rre de Biedma įteikė preziden
tui dovaną (elegantiškai įkom
ponuotą Ispanijos konstituciją) 
ir apdovanojo kitus LR delega
cijos narius.

Prezidentas ir visa delegaci
ja padarė trumpą vizitą Lietu
vos ambasadai. Prezidentas do
mėjosi ambasados darbu. Jis 
buvo painformuotas apie Lietu
vos piliečius, gyvenančius Ispa
nijoje. Jam buvo paminėta, kad 
.2001 m. Ispanijoje buvo pradė
tos 252 bylos dėl lietuvių depor
tacijos iš Ispanijos teritorijos ir 
priimtas 191 sprendimas dėl jų 
deportacijos, nors iki šiol de
portuota tik 16 Lietuvos pilie
čių. 2001 m. Ispanijoje mirė 27 
piliečiai, iš kurių 8 buvo nužu
dyti. Dešimt lietuvių žuvo eismo 
nelaimėse. Taip pat šiais metais 
845 LR piliečiai kreipėsi į am
basadą dėl teistumo pažymų išda
vimo. Pažymos reikalingos gau
nant leidimą gyventi ir dirbti Is
panijoje. Tuo pat metu Ispanijos 
policijos generalinis direktoratas 
painformavo, jog apie 1,200 
Lietuvos piliečių savo padėtį 
Ispanijoje yra įteisinę juridiškai.

Po vizito LR ambasadoje 
LR delegacija išvyko į susitiki
mą su Complutense universite
to vadovybe. Šis universitetas 
yra apsisprendęs ne tik vykdyti 
studentų ir profesūros pasikeiti
mą su Vilniaus universitetu, bet 
ir stiprinti kultūrinį bendradar
biavimą. Sekančių metų pra
džioje universiteto rektorius 
planuoja aplankyti Lietuvą, 
siekti pasikeitimo profesūra bei 
aptarti akademinių ryšių ir dvi
šalės programos plėtrą. Rekto
rius pasidžiaugė universitete 
studijuojančiais 10 Erasmus 
programos lietuvių studentų.

Prezidentas davė interviu 
Ispanijos ekonominiam dienraš
čiui Cinco Dias, kuris prieš ke
lias savaites išleido specialų 
priedą apie ekonominę plėtrą 
Lietuvoje. Vakare valstybės va
dovas ir p. A. Adamkienė daly
vavo Madrido autonominio re
giono prezidento Alberto Ruiz 
Gallardon kvietimu surengtame 
priėmime ir vakarienėje. Čia pre
zidentą lydėjo prezidentūros vyr. 
patarėjas R. Mieželis ir amba
sadorius V. A. Dambrava su žmo
nomis. Vakarienės melu kalbas 

. pasakė M. Gorbačiovas ir buvęs
(Nukelta į 3-čią psl.)
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Q RELIGINI AME GEENIME

SPAUDOS BALSAI

Lietuvos dujų problemos

Magdeburgo vyskupas L. No
wak ir generalvikaras T. Stolpe 
spalio 8 d., lydimi Kaišiadorių 
vyskupo J. Matulaičio, lankėsi šio 
miesto savivaldybėje. Čia spalio 
7-12 d.d. buvo surengtos Vokieti
jos dienos. Jau praėjo dešimtme
tis, kai Magdeburgo ir Kaišiado
rių, vyskupijos bendradarbiauja: 
dalinasi dvasinio, sielovadinio, 
kultūrinio gyvenimo patirtimis. 
Per Vokietijos dienas Kaišiadory
se viešėjo per 40 suaugusių žmo
nių ir 20 vaikų iš Diensfeifurto, 
Tvislingeno, Haamo, Lone ir kitų 
miestų. Svečiai susitiko su vysk. 
Matulaičiu; su Kaišiadorių rajono 
tarybų nariais lankėsi Kaišiadorių 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
ligoninėje, vaikų globos namuose, 
Rumšiškių senelių globos namuo
se ir vaikų dienos centre. Sve
čiams buvo suorganizuota išvyka j 
Trakus, Rumšiškių liaudies bui
ties muziejų, Kaišiadorių apy
linkes.

Kaišiadorių vyskupijos Sielo
vados centre spalio 17 d. visuo
menė buvo supažindinta su nauja, 
Kaišiadorių vyskupijos ir Lemon- 
te (JAV) gyvenančio prel. dr. Ig
no Urbono rūpesčiu ir lėšomis iš
leista knyga Kunigo Nikodemo 
Svogžlio-Milžino gyvenimas ir kū
ryba. Supažindinimą pradėjęs 
vysk. J. Matulaitis, pakvietė visus 
dalyvius tylos minute pagerbti ve- 
lionies Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko atminimą, artimai 
pažinojusį kun. Nikodemą Švogž- 
lį. Po to savo prisiminimais apie šį 
iškilų kunigą (1899-1985) dalijosi 
prel. J. Jonys, Kaišiadorių aido re
daktorius J. Laurinavičius, knygos 
leidėja ir redaktorė J. Kilčiaus- 
kienė.

Liškiavoje (Varėnos rajonas)' 
spalio 6 d. paminėtas Maltos or
dino pagalbos tarnybos (MOPT) 
įsteigimo dešimtmetis. Minėjimas 
pradėtas Mišiomis, kurias konce- 
lebravo vysk. J. Tunaitis, Maltos 
ordino dvasios vadas Lietuvoje, 
vysk. J. Boruta, SJ, Vilniaus arki
vyskupo pagalbininkai ir Liškia
vos klebonas V. Zubavičius. Iškil
mėse dalyvavo daugiau kaip šim
tas žmonių iš jų apie 30 iš Vokie
tijos. Tarp svečių buvo Maltos or
dino ambasadorius Lietuvoje ba
ronas Peter von Fūrstenberg, at

A+A
GEDIMINUI BLUŽUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną RITĄ ir šeimą, motiną KONSTANCIJĄ 
BLUŽIENĘ, seserį DALIĄ GUDAITIENĘ nuošir
džiai užjaučiame -

Vanda ir Petras Šidlauskai

sakingas už Maltos ordino pagal
bą Lietuvai, baronas Hans von 
Falkenhausen iš Hamburgo, Wūl- 
denhausen’o maltiečių vadovas 
Hugo Dierken ir kti. Taipgi į iš
kilmes atvyko Anglijos ir Austri
jos ambasadoriai, Lietuvos 
MOPT pirmininkas akademikas 
V. Tamošiūnas, krašto maltiečių 
grupės vadovai.

Po pamaldų Maltos ordino 
ambasadorius Lietuvoje baronas 
Peter von Fūrstenberg priminė 
šio ordino istoriją, pabrėždamas 
šiandieninę maltiečių misiją. Jos 
esmę atskleidžiąs specifiškas bal
tas kryžius raudoname fone: aš- 
tuoni šio kryžiaus kampai ženkli
na aštuonis Jėzaus kalno pamo
kymus. Užuot mėtę bombas, mal
tiečiai dalija maisto siuntinius be
daliams, padeda skurdo ir ligų 
prislėgtiesiems. Maltos ordinas 
dalyvavo Pasaulinėje kovos su vė
žiu konferencijoje Pietų Ameri
koje ir rengiasi steigti stovyklą 
pabėgėliams iš Afganistano. Ba
ronas Peter von Fūrstenberg pa
stebėjo, kad Lietuva turi ne tik 
panašias į Maltos ordino svetin
gumo tradicijas, bet ir panašią 
bendradarbiavimo patirtį daugia
tautėje bendruomenėje. Lietuvos 
MOPT pirmininkas V. Tamošiū
nas pažymėjo, kad Maltos ordi
nas yra viena pirmųjų organizaci
jų, suteikusi pagalbą Lietuvai, 
įsteigdama labdaros organizaciją. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 42 
grupės, vienijančios 427 maltie
čius 22-se Lietuvos miestuose, 
miesteliuose, visose vyskupijose. 
Imtasi globoti daugiau kaip 650 
sunkiai sergančių ligonių keliose 
Lietuvos miestuose. Beveik visuo
se organizacijos užmojuose daly
vauja jaunimas.

Palaimintojo J. Escrivos gi
mimo šimtmečiui paminėti kon
ferencija Santuoka ir šeima - ke
lias į šventumą įvyko spalio 7 d. 
Vilniuje. Gausius konferencijos 
dalyvius pasveikino kardinolas A. 
J. Bačkis. Apie palaimintojo gy
venimą ir jo mokymą apie san
tuoką kalbjėo dr. L. Sidrys, akių 
chirurgas, devynių vaikų tėvas, 
gyvenantis JAV-se. Buvusi seimo 
narė, muzikė V. Aleknaitė-Abra- 
mikienė išryškino šeimą kaip pa
grindinį visuomenės vienetą. Gy
dytoja N. Liobikienė gvildeno 
meilės ir atsakomybės prasmę 
santuokiniame gyvenime. Konfe
renciją surengė Opus Dei organi
zacija.

Lietuvos parapijų jaunimas 
spalio mėn. pradžioje pradėjo 
rengtis Taize brolių organizuoja
mam Europos susitikimui, įvyk
siančiam š.m. gruodžio 28, 2002 
m. sausio 1 d. Vengrijos sostinėje 
Budapešte. Vengrijoje daugiau 
kaip 60 nuošimčių sudaro katali
kai, 30 nuošimčių priklauso įvai
rioms protestantų konfesijoms, 
nedidelė dalis yra ortodoksai. 
Lietuvoje padidėjo jaunimo skai
čius, norinčio dalyvauti tokiuose 
suvažiavimuose. Jų atsirado ne 
tik dideliuose miestuose, bet ir 
rajonuose. Jaunimas kas savaitę 
renkasi savo parapijose į pana
šaus pobūdžio kaip Taize pamal
das, apmąstydami Dievo žodį.

Vilniaus savivaldybės salėje 2001 m. spalio 19 d., kur įvyko mokslinė konferencija Karaliaučiaus klausimu
Nuotr. V. Milišausko

Karaliaučiaus dabartis ir ateitis
Tarptautinė mokslinė konferencija “Neišspręstos Karaliaučiaus 

krašto problemos”
IRENA SKOMSKIENE 

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos narė

Lietuvos sostinės savivaldy
bės salėje spalio 19-20 d.d. įvy
ko Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos (pirmininkas Vytautas 
Šilas) surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija, paro
džiusi Karaliaučiaus kraštą kaip 
sudėtinę Europos dalį, kuri iki 
šiol tebėra padidėjusio pavojin
gumo zona. Iš kitos pusės, “geo
politiniu vaiduokliu” tarptauti
nėje spaudoje vadinamas kraš
tas šiandieną garsėja ir kitaip - 
kaip unikalus gamtos muziejus 
- Kuršių nerija, jau įtraukta į 
UNESCO paminklų sąrašą.

Konferencijoje pirmoji die
na daugiausia buvo skirta Kara
liaučiaus krašto istorijai. Šią 
“duoklę” nepaprastai įdomiai 
pateikė istorijos mokslų dakta
ras Algirdas Matulevičius, prof. 
Vytautas Nezgada, dr. Jonas Ki
lius, rusų atstovas dr. Anatolij 
Bachtin, latvių pranešėjas Ge
orgs Bagatais, Vokietijos atsto
vas dr. Manfred Gustaw Kai- 
reit, kun. Anupras Gauronskas 
iš Karaliaučiaus.

Mažosios Lietuvos ir lietuv
ninkų temą Amerikos lietuvių 
darbuose aptarė Algimantas 
Liekis. Jis pabrėžė, kad šiandie
ną jau niekas neabejoja dėl bu
vusių šiaurinių Rytprūsių lietu
viškos kilmės ir kad šio krašto 
autochtonai nuo seno jautė 
bendrumą su Didžiąja Lietuva. 
1918.XI.30 Atsišaukimas į lie
tuvninkus siekė sąjungos su ja.

Mūsų jaunuomenei buvo 
įdomu klausytis objektyvaus 
Mažosios Lietuvos tragedijos 
vertinimo. Cituoju Algimantą 
Liekį: “Daugelis lietuvių abipus 
Nemuno, žlugus Vokietijai, di
deles viltis dėjo į po Pirmojo pa
saulinio karo Paryžiaus konfe
renciją, JAV prezidento Wilso- 
no paskelbtas tautų apsispren
dimo teises. Tačiau dėl kaimyni
nės valstybės intrigų, sąjungF 
ninku noro sukurti stiprių vals
tybių užtvarą tarp bolševikinės 
Rusijos ir Vakarų Europos, Lie
tuvai buvo sugrąžinta tik dalelė 
Mažosios Lietuvos - Klaipėda ir 
jos kraštas, kurią, deja, Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse buvo 
užėmusi nacių Vokietija”.

Antrojo pasaulinio karo ir 
po jo metų metais vėl buvo vil
čių apie lietuvių žemių susijun
gimą. Tačiau Potsdamo konfe

Dr. Manfred Gustaw Kaireit (Vokietija) mokslinėje konferencijoje Ka
raliaučiaus klausimu Nuotr-V- Milišausko

rencijoje sąjungininkai Rytprū
sių kraštą padalino “laikinam 
administravimui”: šiaurinę, Ka
raliaučiaus sritį - SSRS, pietinę, 
apie 70% - Lenkijai. Krašto tik
rieji gyventojai buvo ištremti, iš
naikinti, apgyvendinus slavus, 
ištrinant visa, kas naujiems ko
lonizatoriams primintų neslaviš- 
ką praeitį. Ypač žiaurią koloni
zaciją Karaliaučiaus srityje vyk
dė SSRS.

Plačiau skaudžiausią temą - 
Mažosios Lietuvos genocidą po
kario metais - apžvelgė Petras 
Cidzikas, nuolat gvildenantis 
tuos šiurpius faktus. Jis iki šiol 
teberenka iš dar gyvų liudininkų 
to laikmečio atsiminimus. Pra
nešėjas kėlė klausimą - kodėl 
tam genocidui skiriama mažiau 
dėmesio nei žydų genocidui, ku
ris buvo gerokai mažesnis už 
pasibaisėtiną Mažosios Lietuvos 
gyventojų sunaikinimą. (Buvo 
pateikta konkreti statistika).

Apie Potsdamo susitarimą 
dėl Karaliaučiaus krašto išsa
miai kalbėjo Lietuvos aido ko
respondentas Vytautas Žeiman- 
tas. Šių politiniu sutemų pasek
mę jausdami iki'Šiol tebeturime 
aibes problemų: teritorijos mili
tarizavimą, griežtą sienų reži
mą, žmonių, civilinio ir karinio 
tranzito per Lietuvos teritoriją 
grėsmę.

Apie šias ir kitas problemas 
konferencijoje kalbėjo dr. Anta
nas Makštutis iš Klaipėdos: Ka
raliaučiaus kraštas - Europos su
dėtinė dalis. Problemos ir spren
dimo būdai. Jis atkreipė dėmesį 
į tai, kad nors “Karaliaučiaus 
kraštas tebėra subjekto dalis, 
tačiau jis jau yra ES ir NATO 
teritorijų įtakos sferoje, kurią 
jau reglamentuoja tarptautinių 
normatyvinių aktų sistema. Isto
riškai Karaliaučiaus kraštui kai
myninės valstybės yra artimos, 
tačiau šio krašto politinis statu
sas Europoje kelia daug politi
nių, ekonominų, socialinių 
problemų ir pirmiausia Lietu
vai, Lenkijai bei Gudijai jūros 
regiono valstybėms”. Nepaisant 
viso to, anot prelegento, “Lietu
va, kaip ir Vokietija ar Lenkija, 
pagal tarptautinių normatyvinių 
aktų sistemą negali pretenduoti 
į Karaliaučiaus krašto, kaip Ru
sijos Federacijos subjekto 
Kaliningrado srities, teritorinį 
vientisumą ar reikšti kokias 
nors politines, ekonomines, so
cialines prentenzijas. Todėl iški-

Dr. Algimantas Liekis mokslinėje 
konferencųoje apie Karaliaučių 

Nuotr. V. Milišausko

Kalba dr. JONAS KILIUS moks
linėje konferencijoje apie Kara
liaučių Nuotr. V. Milišausko
lusius klausimus privalo spręsti 
pagal tarptautinę teisę”.

Kalbėdamas apie bendra
darbiavimo saugumo prielaidas 
pranešėjas pabrėžė: “Įvykiai Ar
timuosiuose Rytuose, Azijoje, 
Balkanuose, Kaukaze ir kituose 
pasaulio regionuose rodo, kad 
regioninio ir globalinio bendra
darbiavimo saugumo klausimai 
pasaulyje yra neišspręsti. Daž
nai politiniai, ekonominiai ar 
kariniai sprendimai iššaukia 
naujų konfliktų bangą, kuri pri
klauso nuo bendradarbiavimo 
saugumo pasiskirstymo ir sudė
ties”.

Profesorius pastebėjo, kad 
Karaliaučiaus krašto saugumo 
zonoje veikia tautinio ir tarp
tautinio bendradarbiavimo sau
gumo faktoriai, kurių raidai 
valstybių sienų režimas ženklios 
įtakos neturės.

Apie ekonominių ryšių 
šiandienos Karaliaučiaus krašte 
perspektyvą kalbėjo Lietuvos 
seimo parlamentinės grupės 
bendradarbiavimo su Karaliau
čiaus sritimi pirmininkas dr. Al
gimantas Matulevičius. Jis per
skaitė pranešimą tema Ekono
minio bendradarbiavimo su Ka
raliaučiaus kraštu perspektyvos ir 
abipusė nauda. Pranešėjo nuo
mone, kadangi eurointegraci- 
niai procesai vyksta ir yra nebe
sustabdomi dabar: “Krašto de- 
militarizavimas, jau yra vykstan
tis faktas, ir kraštas turi tapti 
normaliu ūkį vystančiu, t.y. civi
lizuotu. Tai tik laiko klausimas. 
Karaliaučiaus kraštas yra atsie
tas nuo Rusijos, nori to ar ne, 
turi su tuo taikytis, tuo pripažin
damas įvykusias geopolitines 
realijas. Jo gyventojai gali auto
mobiliu arba geležinkelio tran
sportu pasiekti Rusiją tik per 
Lietuvą ir su nedidelėmis išimti
mis per Lenkiją (tik ar tai mums 
naudinga)”. Pasisakymams už 
tolesnį abipusiškai naudingo 
bendradarbiavimo būtinybę, 
kalbėtojas optimistiškai žvelgia į 
ateitį. “Seime tarpparlamenti
nių ryšių grupės iniciatyva su 
Kaliningrado srities Dūma įkū-

(Nukelta j 4-tą psl.)

Maskvos dienraštis Kom
mersant š.m. spalio 30 d. laidoje 
rašo: “Pirmadienio vakarą Lie
tuvos vyriausybė pranešė - gam
tinių dujų Lietuvai ‘Rusijos tie
kėjas’ ir Vakarų investuotojai 
gaus valstybinės dujų b-vės ‘Lie
tuvos dujos’ vienodą dalį - 34%. 
Tai galima laikyti ‘Gazprom’o’ 
pergale ir Lietuvos dujų bend
rovių pralaimėjimu, kurios iš vi
so ‘Lietuvos dujų’ privatizacijo
je nedalyvaus.

Priminsim, kad pradžioje 
Lietuvos dujų privatizacijos 
schema buvo tokia: Vakarų in
vestuotojams buvo ketinama 
parduoti 34% akcijų (...), Lie
tuvos bendrovėms 9% ir 25% 
Rusijos žaliavos tiekėjui. Į ‘Lie
tuvos dujų’ akcijas pretendavo 
‘Gazprom’ (šiuo metu jis savo 
pagrindiniu vamzdynu kontro
liuoja dujų tiekimą ligi Lietuvos 
sienos) ir todėl atkakliai reika
lavo 51% LD akcijų.

Rugsėjo mėn. lankydamasis 
Lietuvos sostinėje ‘Gazprom’o’ 
vadovas A. Miller nurodė ‘Rusi
jos dujų tiekėją kaip svarbesnį 
rinkos dalyvį, kuris turi turėti 
tokias pat teises, kaip ir inves
tuotojas, o suteikimas pastara
jam veto teises jokiu būdu nega
li būti jam priimtinas’. Tuo pa
čiu metu ponas Miller pareiškė, 
kad ‘Gazprom’ sutinka gauti 
25% akcijų tik tuo atveju, jeigu 
Vakarų investuotojas gaus tiek 
pat.

Pirmadienį Lietuvos min. 
pirm. A. Brazauskas paskelbė 
savo galutinį sprendimą: Rusi
jos dujų Lietuvai tiekėjas ir Va
karų investuotojas gaus vienodą 
akcijų dalį - po 34%. Lietuvos 
valstybės nuosavybėje kol kas 
liks 24% akcijų (iš viso Lietuvos 
valdžiai priklauso 92% LD akci
jų). ‘Gazprom’ optimistiškai su
tiko šią naujieną: ‘Mes esame 
patenkinti padarytu sprendimu’. 
(■••)

Dėl šio Brazausko sprendi
mo Lietuvos verslovininkas An
tanas Bosas pareiškė: ‘Vargu ar 
‘Gazprom’ sutars su lietuviško
mis bendrovėmis’. ‘Šis sprendi
mas yra grynai politinis. Jis turi 
tikslą atstumti krašto verslovi- 
ninkus nuo varžybų’ - pasakė 
korespondentui kitos lietuvių ta
vęs atstovas, kuris irgi planavo 
dalyvauti LD privatizavime”. 
Nereikia stebėtis, kad rusų 
spauda labai džiaugėsi, kai Bra
zauskas tapo Lietuvos min. pir
mininku.

Svarbus žingsnis į ŠAS
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. lapkričio 11 d. lai
doje rašo: “Lietuvos politikai 
sutiko JAV kongreso Atstovų 
rūmų sprendimą dėl ŠAS (NA
TO) plėtros kaip gerą Lietuvai 
ženklą. Vilnius tikisi būti pa
kviestas į Sąjungą 2002 metais. 
‘Tai ne tik geras, bet ir labai 
konkretus ženklas. Faktas, kad 
atsidūrėme Rytų Europos vals

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mėtį besitęsiančios Valstybinės 
M. Mažvydo bibliotekos prie
stato statybos darbams baigti. 
Kongresų rūmų statybai už
baigti bus skirta 5.7 min. litų. 
Karaliui Mindaugui Vilniuje iki 
2003 m. ketinama pastatyti pa
minklą, kuriam bus išleista per 
2 min. litų.

Vyriausybės pareiškime tei
giama, jog “šios sukakties minė
jimas turi tapti Lietuvos visuo
menės ir valstybės reikalu, jis 
turi būti įprasmintas kaip vals
tybės svarbos programa, kuriai 
įgyvendinti telkiamos visos rei
kiamos pajėgos”. Nuoseklios 
pastarųjų metų pastangos atgai
vinti Lietuvos valstybę yra mūsų 
pareigos ir garbės reikalas.

Patvirtintar 
bendradarbiavimas

Lapkričio 5 d. seimo social
demokratinės koalicijos ir Nau
josios sąjungos (socialliberalų) 
frakcijos patvirtino Bendradar-

BPL Import/Export
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SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868 

tybių grupėje, kuriai buvo pa
skirti pasiruošimui į ŠAS narys
tę pinigai (Lietuvai pripažinta 
apie 7.5 min. dolerių) liudija 
apie mūsų pažangą ir kad esa
me vadovaujančių tarpe’ - pasa
kė lenkų spaudos agentūrai 
Krašto apsaugos min. Linas 
Linkevičius.

‘Tai yra politinio sprendimo 
pradžia, kuri liečia antrą Sąjun
gos plėtros etapą. Tai yra labai 
svarbus žingsnis, kadangi pasta
ruoju metu buvo daug dėl ŠAS 
plėtros abejonių’ - mano seimo 
narys G. Kirkilas seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas”.

Kirkilas yra teisus. Po rug
sėjo 11 d. katastrofos Niujorke 
nuotaikos šiai plėtrai nebuvo 
palankios. Apie tai Londono sa
vaitraštis The Economist š.m. 
rugsėjo 28 d. laidoje rašė: “Bal
tijos kraštai nervingai stebi neti
kėtą rusų-vakariečių abipusę 
meilę, Rusija yra griežtai prie
šinga jų ketinimui įstoti į ŠAS. 
Ryšius su tikru karu ir nauja 
būkle, Rusijai plėtros apetitas 
Sąjungai gali atbukti”.

Lietuvos lenkų spauda
Vilniaus lenkų savaitraštis 

Nasza Gazeta š.m. lapkričio 1-7 
d. laidoje rašo: “Iš Varšuvos 
dienraščio Rzeczpospolita penk
tadienio (X.26) laidos sužinojo
me, kad Kurier Wilenski redakci
ja yra sunkioje materialinėje pa
dėtyje ir gali būti sustabdyta jo 
leidyba. Pagal laikraščio RZ 
gautą informaciją laikraščio lei
dėjas Z. Klonowski įtaria, jog 
Lietuvos valdžia nori, kad šio 
laikraščio iš viso nebūtų - pir
miausia buvo nutrauktos labai 
reikšmingos dotacijos, o dabar 
ginčą tarp buvusių laikraščio 
darbuotojų ir naujų leidėjų nag
rinėja teismas. (...) Manome, 
kad Vilnijos lenkų daugumai 
lenkų kalba leidžiamo laikraščio 
išnykimas yra nemaloni žinia. 
Tačiau laikraščio leidėjai ir re
daktoriai jau turėtų suprasti, 
kad jie yra Lietuvos lenkų vi
suomenės dalis, ir todėl (komu
nistinio, J.B.) Czerwony Sztan- 
dar - Raudonosios vėliavos tra
dicijų tęsinys mums visiems blo
gai tarnauja”.

Tas pats savaitraštis š.m. 
spalio 25-31 d. laidoje skundžia
si: “Gerbiamieji skaitytojai, 
daugiametė laikraščio Nasza 
Gazeta leidyba už žymiai mažes
nę kainą negu ji kainuoja prive
dė prie to, kad redakcija atsidū
rė sunkioje finansinėje padėty
je. Yra galimybė, kad sekanti 
NG laida nepasirodys. Už tai 
mes skaitytojus nuoširdžiai atsi
prašome. Laikraščio leidimas 
bus atnaujintas po būtinų tam 
tikslui lėšų gavimo”.

Panašius rūpesčius patiria 
ne tik Lietuvos lenkų spauda. Ji 
tik užsienio valdžios (Lenkijos) 
dotacijų dėka gali šiaip taip 
verstis nepaisant mažo skaityto
jų skaičiaus. J.B.

biavimo tarybos potvarkį, rašo 
LGTIC. Pagal šį dokumentą, 
yra pasiektas sutarimas tarp 75 
seimo narių. Aukščiausias šių 
frakcijų sprendimų priėmimo 
organas yra bendras jų posėdis. 
Bendradarbiavimo tarybai va
dovaus Socialdemokratinės ko
alicijos ir Naujosios sąjungos 
frakcijos seniūnai - Juozas Ole
kas ir Alvydas Ramanauskas.

Parama Afganistanui
Lietuvos vyriausybė lapkri

čio 21 d. nusprendė Afganista
no gyventojams suteikti huma
nitarinę pagalbą pervedant 
50,000 litų į Jungtinių Tautų 
Vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro įstaigos sąskaitą. Už
sienio reikalų ministerijos teigi
mu, Lietuvos humanitarinė pa
galba Afganistanui bus teigia
mas žingsnis, parodantis, kad 
Lietuva, būdama aktyvi tarptau
tinės antiteroristinės koalicijos 
narė, siekia palengvinti Afganis
tano gyventojų padėtį bei su
stiprinti pastovumą regione.

Pagalbą tam kraštui jau sky
rė JAV, Japonija, Europos są
jungos šalys. Estija tai darė sa
vanoriškai dar prieš Afganis
tano krizę, skirdama 142,000 kr. 
paramą. JT Vyriausiasis pabė
gėlių reikalų komisariatas vė
liau pageidavo iš valstybių fi
nansinės paramos. RSJ

mailto:tevzib@pathcom.com
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Alytaus metraštininke
Mokytoja Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, parašiusi 

penkias knygas per penkerius metus

Lietuvos prezidento dienos Ispanijoje

VIKTORAS ALEKNA
Jau dvyliktus metus turime 

nepriklausomą Lietuvą, bet vy
resni žmonės kariais pakalba, 
kad sovietiniais laikais gyvenę 
geriau negu šiandien. Galimas 
daiktas: juk ir sovietiniais lai
kais kai kas minkštuose pata
luose vartėsi, atsikėlęs alų midų 
gėrė, per barzdą varvėjo, o bur
noj gal ir ne visada turėjo. To
dėl tokie ir šiandien savo pažli- 
busiomis akimis nemato, kaip 
viskas pasikeitė. Į gausą ir pil
natvę.

Kad ir knygų leidyba. Sovie
tiniais laikais buvo trys leidyk
los. Viena leido grožines kny
gas, kita vadovėlius mokykloms, 
trečia - mokslo ir propagandinę 
literatūrą. Ir autoriui, rašytojui, 
mokslininkui ar agitatoriui, bu
vo tik trejos durys. Kas kita 
šiandien. Tų leidyklų kelios de
šimtys. O kai kas savo knygas 
leidžia ir be leidyklų: nunešė 
rankraštį į spaustuvę ir po kelių 
dienų vežkis išspausdintą knygą 
namo ir dėk kur nori: nešk Į 
knygyną, imk pats pardavinėti 
ar dalink savo artimiesiems bei 
geriems draugams. Didžiausia 
laisvė rinktis. O dar šneka, kad 
blogiau.

Kai tokia laisvė spausdinti, 
tai ir rašytojų atsirado daug. So
vietiniais laikais rašytojo vardą 
turėti buvo lemta ne kiekvie
nam rašančiam. Pirmiausia rei
kėjo įsibrauti į jaunųjų rašytojų 
sąjungą, ten būnant pasistengti 
gauti vyresniųjų pripažinimą ir 
pateikti bent vieną, dar geriau 
dvi knygeles, o tada jau galėjo 
rašyti pareiškimą į rašytojų są
jungos vadovus. Jeigu jie ap
svarstę visus pretendento duo
menis pripažins, kad tinkamas 
būti rašytojų sąjungos nariu, ir 
priims į ją, tada tokiam rašyto
jui atsiveria ir leidyklų durys...

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje
Turistiniai įspūdžiai, joje apsilankius su kanadiečių grupe. 

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Figūros iš akmens

Kinijoje labai vertinamas ja
de akmuo, iš kurio daromi įvai
rūs papuošalai, figūros. Aplan
kome vieną tokių dirbtuvių, kur 
iš didelių jade akmens luitų 
pjaustoma į mažesnius. Elektri
niai pjūklai kelia didelį triukš
mą, kad sunku susikalbėti. Ma
žesnius gabalus paėmę skulpto
riai skaptuoja, tašo, šlifuoja, kol 
padaro norimą figūrą. Kaip pa
prastai prie tokių dirbtuvių, di
džiausia parduotuvė jade dirbi
nių, kurių kainos gan aukštos.

Ši vietovė kiek nuošali, ke
lias dulkėtas, duobėtas. Čia įsi
kūrusios bent kelios dirbtuvėlės, 
kurios apdirba jade akmenį. Ap
link jas yra daugiau šiukšlių, sta
tybinių medžiagų liekanų, gal 
todėl ir aplinka daugiau užterš
ta. Judėjimas čia yra tiesiog bai
sus, sunku mūsų autobusui pra
važiuoti pro susikimšusias eiles.

Priešistorinis kaimas
Paskutinę dieną Xian mies

te važiuojam į Banpo muziejų, 
kuris turi labai senas iškasenas. 
Tai atkastas priešistorinis ak
mens amžiaus „ kaimelis 6,000 
metų senumo. Šią vietą surado, 
kai kasinėjo žemę norėdami ten 
statyti fabriką. Jo statyba buvo 
sulaikyta. Vykdant tolesnius ar
cheologinius kasinėjimus, ak

Oi, buvo ilgas ir gerokai 
akmenuotas kelias ir knygai iš
leisti, ir rašytojų sąjungos nariu 
pasidaryti.

Šiandien to viso nėra. Koks 
Jonas ar Petras parašė knygą ir 
be jokių leidimų po kelių savai
čių ji jau gulės ant autoriaus sta
lo. Todėl dabar ir knygų išlei
džiama ne šimtais, o tūkstan
čiais, ir rašytojų Lietuvoje jau 
tiek, kad nesutelpa jie į vieną 
rašytojų sąjungą: rašytojus vie
nija jau mažiausiai keturios są
jungos, o yra ir keletas mažes
nių būrelių.

Bet juk aš žadėjau rašyti 
apie Alytaus metraštininkę. Kas 
ji? Tai Alytaus miesto švietimo 
skyriaus inspektorė Elvyra Bi- 
liūtė-Aleknavičienė. Tai ji per 
perkerius metus išleido penkias 
knygas. Pirmoji jos knyga Geni
mo šviesa išėjo 1996 m. Joje 
autorė pasakoja apie žmogų, 
kuris aplink save skleidė geru
mą. Tai salezietis kunigas Anta
nas Skeltys (1884-1960). Bolše- 
vikmečiu apie kunigą ne tik nie
kas nerašė, bet ir negalėjo ra
šyti; nebent savo rašinyje būtų 
piešęs kunigą juodai. O Štai lais
voje Lietuvoje ir kunigų pa
veikslai randa vietos knygų pus
lapiuose.

Kun. A. Skeltys autorės 
vaizduojamas ne tik -kaip sale
ziečių kūrėjas Lietuvoje, bet ir 
kaip sovietinis kankinys: 1947 
m. jis buvo priverstas palikti sa
vo įstaigą Vytėnus ir beveik aš
tuonerius metus slapstytis Dzū
kijos šileliuose tarp Krikštonių, 
Mikabalių, Bagdanonių, kol 
1954 m. susekamas ir pasodina
mas į kalėjimą, bet neradus nu
sikaltimo sudėties, neilgai kalin
tas išleidžiamas į sovietinę lais
vę, įpilietinamas ir nuo 1955 m. 
gyvena iki mirties 1960.VII.28 
Leipalingyje altarista.

Suskambus laisvės varpams 
Lietuvoje, į tėvynę grįžo kitas 
salezietis kunigas Pranas Gavė
nas; apsistojo Alytuje, pradėjo 
burti jaunimą į saleziečių gretas 
ir Alytuje įsteigė nedidelį mu
ziejėlį kunigui Antanui Skelčiui 
atminti. Apie tą muziejėlį E. 
Aleknavičienė ir pasakoja savo 
nedidelėje knygelėje Kunigo 

mens amžiaus kaimelis iškilo į 
dienos šviesą.

Nustatyta, kad tam kaimely
je gyveno šimtas žmonių. Mato
mos vietos, kur gyveno žmonės, 
atskirai buvo laikomi gyvuliai. 
Medinės dalys gyvenviečių neiš
liko, bet plytų apvalūs namukai, 
tik su jėjimo anga be langų, te
bėra. Šalia atkasti laidojimo ka
pai, kur matosi kaulai, kauko
lės. Vienoje vietoje palaidoti 
greta vienas kito 4 žmonės, ku
rių tik griaučiai belikę. Tolėliau 
- dar du žmonės, irgi greta pa
laidoti. Nuošaliau nuo kitų pa
laidotas atskirai vienas žmogus 
kniūpščias. Sakoma, kad tai bu
vęs negeras žmogus. Surinkti ir 
visi akmens amžiaus įrankiai.

Tūkstantmečiai rudiniai
Ši diena buvo skirta muzie

jų lankymui. Popietėje nuvykom 
į Shaanxi provincijos istorinį 
muziejų, kur visą valandą vaikš
čiojom ir žiūrėjom įvairius rūdi
nius. Muziejaus vadovė angliš
kai pasakojo ir aiškino. Šis mu
ziejus visai naujas, moderniai 
sutvarkytas, pastatytas 1991 m. 
ir užima apie 70,000 kv. metrų 
plotą, kurį sudaro 7 galerijos rū
dinių. Visi rūdiniai padėti po 
stiklu. Po visais rūdiniais yra 
angliški įrašai. Kai kurie radi
niai yra labai vertingi ir svarbūs 
istorijai, nes yra kelių tūkstan
čių metų senumo. Prie įėjimo į 
šį muziejų stovi milžiniško dy

Rūta Mačiūnienė kalba mokytojų seminaro atidarymo metu
Nuotr. V. Trumpjono

Antano Skeleto muziejus, išleis
toje 1997 m.

Dirbdama Alytaus švietimo 
skyriuje, E. Aleknavičienė turė
jo galimybių pažvelgti į Alytaus 
miesto ir apskrities švietimo 
praeitį, o joje pamatyti ir tuos 
švyturius, kurie Alytaus krašto 
dzūkams nešė tiesą ir šviesą. 
Tais pačiais 1997 m. išėjo jos 
knyga Amžinybės sparnai (352 
psl.), kurioje yra trisdešimties 
mokytojų, dirbusių šiame krašte, 
bet jau išėjusių į amžinybę, 
gyvenimo apybraižos. O juk Aly
tuje darbavosi ir Pijus Andziulis, 
ir Stasys Barzdukas, ir Kazys 
Klimavičius, ir Konstantinas 
Bajerčius, ir poetas Anzelmas 
Matutis, ir partizanų vadas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
ir dar 24 neeiliniai mokytojai 
šviesuoliai. Ši knyga - stambus 
paminklas Alytaus mokytojams, o 
ant jo 30 ryškių kryželių su nuolat 
liepsnojančiomis žvakutėmis.

Polinkis rinkti ir kaupti 
duomenis E. Aleknavičienę nu
vedė į tolimą nuo Alytaus Biržų 
kraštą, kur 1919 m. spalio 13 d. 
gimė busimasis mokytojas ir po
etas Paulius Drevinskas-Drevi- 
nis. Šis Paulius, anksti pradėjęs 
rašyti eilėraščius, deja, nuėjo 
sunkų kelią nuo pat kaimiškos 
vaikystės per gimnazijas, univer
sitetus, Sibiro katorgą, pagaliau 
mokytojo kelią nuo pietų Lietu
vos pakraščio Eišiškių rajone iki 
Klaipėdos pajūryje. Autorė, pa
sakodama apie P. Drevinio die
ną, gana išsamiai papasakoja ir 
Biržų krašto švietimo istoriją, 
taip pat studentų gyvenimą ir 

džio akmens luitas, sveriąs ke
lias tonas.

Dar vienas skrydis
Šiuo muziejaus lankymu pa

sibaigė dienos programa, ir va
dovė Mary ragino anksčiau va
žiuoti į oro uostą skrydžiui į 
Chongging miestą prie Jangcės 
upės. Esą popietinis eismas yra 
labai didelis ir kelionei reikia 
nemažiau valandos.

Išvykom iš Xiani geru greit
keliu, kur pakelėse auga dideli 
plotai kukurūzų. Pro šalį pra
slenka dideliais dūmtraukiais 
rūkstanti vietovė. Susidomėję 
klausiam vadovę, gal tai atomi
nė jėgainė su tokiais aukštais 
plačiais dūmtraukiais. Ne, tai 
elektrą gaminanti jėgainė, kūre
nama akmens anglimi.

Pasiekiam oro uostą su erd
viom salėm, pilnom žmonių. 
Gauname bilietus, bet ir vėl rei
kėjo sumokėti 50 jenų (10 dol.) 
mokesčio. Susėdom į didelį 
naują sprausminį lėktuvą ir per 
valandą laiko atskridom į Chon
gging miestą. Prieš nusileidžiant 
dar iš oro šiek tiek matėsi išsi
rangiusi tamsaus vandens juos
ta. Tai Jangcės upė. Lėktuvas 
jau rieda žeme. Iš oro uosto va
žiuojame į Chongging miesto 
restoraną vakarienei. Kol paval
gėm, atslinko vakaras ir pajudė
jom prie tos upės ir laivo.

Jangcės upe
Ši upė yra ilgiausia Kinijoje 

ir trečia pasaulyje, tiktai Nilas 
Egipte ir Amazonė Pietų Ame
rikoje yra ilgesnės. Jangcės ilgis 
- 3,915 mylių (6,300 km). Upės 
ištakos prasideda Tanggala kal
nuose 16,000 pėdų aukštyje ir 
teka per visą vidurio Kiniją į ry
tų Kinijos jūrą. Upė vietomis te
ka pro kalnus, kur krantai iškyla 
virš mylios aukščio, sudarydami 
didelius siaurus tarpeklius. Di
deli miestai išsistatę upės kran
tuose: Shanghai, Nanjing, An- 
ging ir Chongging.

Nuo restorano išvažiavę per 
pusvalandį jau sutemus atvy
kom iki upės prieplaukos. Išli

mokymąsi pokario Vilniuje, P. 
Drevinio katorgą, jo švietėjišką 
veiklą Dzūkijos šileliuose, jo 
laiškų pluoštą vienintelei myli
majai. O ir knyga pavadinta 
Meilės giesmė (išl. Kaune, 1999 
m., 416 psl.). Autorė aptaria ir 
P. Drevinio kūrybą. Todėl ši 
knyga - išsamus paminklas ne
labai žinomam, bet gana jaut
riam Biržų krašto poetui. O 
kiek tame krašte poetų: Balys 
Sruoga, Julius Janonis, Kazys 
Binkis, Bernardas Brazdžionis, 
Kazys Jakubėnas, Eugenijus ir 
Leonardas Matuzevičiai, Bro
nius Krivickas, Leonardas Žit
kevičius...

1941 m. birželio 14-18 d.d. 
bolševikai į gyvulinius vagonus 
pakrovė 1089 mokytojus su šei
momis ir išvežė į tolimus Sibiro, 
Altajaus, Komijos plotus. Tai 
buvo 12% Lietuvos mokytojų.

1941 m. birželio 23 d. pa
skelbus Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą, didžiausias 
naujos vyriausybės rūpestis bu
vo užpildyti mokytojų spragą, 
kurią padarė bolševikai. Todėl 
Švietimo ministerija pakvietė vi
sus abiturientus, linkusius mo
kytojo darbui, stoti į trijų mėne
sių vasaros kursus ir rudenį stoti 
prieš mokinius. Tačiau tai buvo 
tik vargo išeitis. Todėl tolimes
niam mokytojų eilių ugdymui 
sustiprintos ir buvusios mokyto
jų seminarijos, o Alytuje 1941 
m. spalio 16 d. buvo atidaryta 
nauja mokytojų seminarija. Ši 
seminarija verkė iki 1957 m. va
saros ir išleido 827 auklėtinius,

(Nukelta į 4-tą psl.)

pus iš autobuso dar reikėjo ga
liuką paeiti iki ant kranto sto
vinčio didelio pastato - uosto 
terminalo. Nuo jo dar gana toli 
iki vandens. Nugalime tą atstu
mą saugodamies, kad neužliptu
me ant kitų skubančių žmonių 
ar nenusiristume žemyn. Nusi
leidę plačiais akmeniniais laip
tais iki vandens matome, kad tai 
labai srauni upė, veržiasi verpe
tais per nutiestą lieptą. Šone 
liepto iš abiejų pusių ištiesti 
tinklai, tad jei eidamas kristum, 
tinklas sulaikytų. Praėję gan ilgą 
tarpą tų lieptų įėjom į stovintį 
laivą, o per jį įžengėm į kitą, jau 
mums skirtą.

Prabangus laivas
Tai didelis gražus East 

Queen laivas, turintis 4 denius ir 
88 kabinas, galintis paimti 176 
keleivius. Naujai pastatytas 
1995 m. Šanchajaus laivų dirb
tuvėse; 5,500 tonų, vidutinis 
greitis 22 km/v., ilgis 298 pėdos. 
Aprūpintas visais naujausiais 
navigacijos instrumentais.

Įžengę į laivą gavome rak
tus į kajutes. Kadangi buvau be 
partnerio, tai gavau vienas kaju
tę. Joje - dvi plačios lovos, labai 
švari prausykla su visais prie
dais, televizorius, rašomasis sta
las, didelis langas. O lagaminė
lis jau stovėjo anksčiau atvežtas 
prie durų. Paduodamas man 
raktus tarnautojas priminė, kad 
jei bus trūkumas, tai man atves 
dar vieną žmogų. Tačiau išbu
vau vienas per tą visą kelionės 
laiką.

Laivas 10 v.v. turėtų paju
dėti. Dar buvo laiko apvaikščio

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
JAV prezidentas B. Clinton.

Penktadienis, spalio 26
Diena pradėta prezidento 

V. Adamkaus dalyvavimu Ispa
nijos verslininkų organizacijų 
konfederacijos rūmuose, kur vy
ko dvišalis Lietuvos verslo foru
mas, skirtas apsvarstyti verslo 
galimybes Lietuvoje. Dalyvavo 
penkiolika stambių įmonių at
stovų iš Lietuvos ir keturiasde
šimt ispanų firmas atstovaujan
čių verslininkų. Konfederacijų 
rūmų generalinis sekretorius 
Juan Jimenez de Aguilar pa
sveikino Lietuvos prezidentą ir 
delegaciją. V. Adamkus įžangi
nėje kalboje aptarė Lietuvos in
vesticinį klimatą, pabrėždamas 
investicijų svarbą modernizuo
jant Lietuvą. Aptardamas verslo 
sąlygas Lietuvoje, prezidentas 
pasidžiaugė aukštos kvalifikaci
jos specialistais ir teigiamomis 
švietimo permainomis bei pasi
ryžimu kurti informacinę visuo
menę. Prezidentas pažymėjo, 
kad užsienio investicijomis ir ži
niomis grindžiamas krašto ūkio 
reformavimas sudarytų sąlygas 
Lietuvos specialistams panau
doti profesinį išsilavinimą sava
me krašte. “Tai strateginė mūsų 
valstybės pozicija”, - pabrėžė 
prezidentas V. Adamkus. Savo 
kalboje jis apgailestavo, kad 
Lietuva dar neišnaudojo turiz
mo galimybių ir pabrėžė reikalą 
gerinti tranzito sąlygas ir iš es
mės patobulinti muitinių darbą.

Šeminaro atidarymo metu 
žodį tarė ir ekonomikos vice- 
min. Osvaldas Čiukšys, o pa
grindinį pranešimą perskaitė 
Lietuvos Ekonominės plėtros 
agentūros direktorius Vytas 
Gruodis. Pranešimą apie Klai
pėdos regioną skaitė Klaipėdos 
vicemeras Vidmantas Plečkaitis.

Po forumo visos Lietuvos 
įmonės turėjo individualius su
sitikimus su galimais partne
riais. Verslininkų delegacija 
lankėsi Barcelonoje. Padedant 
Lietuvos garbės konsului p. M. 
Vila įvyko susitikimai Barcelo- 
nos Pramonės ir prekybos rū
muose bei Ispanijos tekstilės są
jungose. Įvyko ir individualūs 
susitikimai.

Verslo forumą organizavo 
ambasados patarėjas Arūnas 
Vinčiūnas, talkininkaujant Lie
tuvos ekonominės plėtros agen

ti visus laivo denius, žvilgtelėti į 
tuščią viršutinį atvirą denį ir tik 
tada eiti nakties poilsio. Ryte, 
kai atsibudau, laivas jau plaukė. 
Išėjau ant viršutinio denio. De
besuota, saulės nesimato ir stip
riai traukia vėjas. Upė vietomis 
nėra plati, viduryje vagos kyšo 
daug akmens slenksčių, tai lai
vas plaukia šonais arčiau 
kranto.

Pakrantės apaugusios me
džiais. Gan stiprus judėjimas 
vyksta upėje, sutinkame įvairaus 
dydžio laivus. Dabar, kai žval
gausi į pakrantes, tai laivas 
plaukia visai prie pakrantės uo
lų prisiglaudęs. Viduryje upės 
vietomis uolos ir akmenys suda
ro beveik saleles. Tiek daug jų 
yra, tad laivas šonu praplaukia 
visai prie kranto. Vanduo upėje 
tamsiai rudas. Sutinkami laivai 
vis baubia prasilenkdami.

Apgyventos pakrantės
Pakrantės apgyventos - pra

plaukiant matosi didesni ar ma
žesni namai. Jangcės upė, kuria 
plaukiame, turi pločio 200-300 
metrų, bet vietomis taip susiau
rėja, kad vargu 100 metrų betu
ri. Pakrantėse ne tik gyvenvie
tės, bet ir dūmtraukiai kyšo ir 
varo tirštus dūmus. Čia, matyt, 
nieks nesuka galvos dėl gamtos 
teršimo.

Pusryčiai laive 8 v.r. pirma
me denyje bufeto stiliaus su 
įvairiu maisto pasirinkimu. Pasi
stiprinę vėl einame ant viršuti
nio denio. Iš ryto buvo šaltoka, 
bet vėliau saulei pasirodžius 
temperatūra pakilo ir dienos 
metu jau karšta. 

tūrai ir Lietuvos tarptautinio 
verslo rūmams.

Lietuvos prezidentas su de
legacija dalyvavo tarptautinės 
konferencijos atidarymo visu
mos sesijoje. Jai pirmininkavo 
M. Gorbačiovas. Kalbą pasakė 
Ispanijos premjeras J. M. Az
nar. Dar apie dešimt šalių vado
vų padarė trumpus pranešimus. 
Vėliau vyko atskirų darbo gru
pių posėdžiai, kur dalyvavo tik 
buvusieji ir dabartiniai valstybių 
vadovai. Jų uždavinys buvo ap
svarstyti ekspertų grupių pasiū
lymus ir išvadas dėl galutinio jų 
patvirtinimo.

Lietuvos prezidentas, lydi
mas pagrindinių delegacijos na
rių, turėjo pasimatymą su Ispa
nijos premjeru J. M. Aznar. Po
kalbio metu aptarti dvišalio ir 
euroatlantinio bendradarbiavi
mo klausimai. Ispanijos vyriau
sybės vadovas pasidžiaugė aki
vaizdžia Lietuvos pažanga dery
bose dėl narystės ES. Ispanija 
remia Lietuvos siekius ir steng
sis, kad Ispanijos pirmininkavi
mo metu būtų priimti Lietuvos 
ateičiai svarbūs sprendimai.

Kovo mėnesį Barcelonoje 
numatomas ES viršūnių tarybos 
susitikimas, kuriam pirminin
kaus šalies vyriausybės vadovas. 
Pabrėžtas reikalas atidaryti Is
panijos ambasadą Vilniuje. 
Premjeras buvo pakviestas ap
lankyti Lietuvą. J. M. Aznar pa
žadėjo tai padaryti dar šiais 
metais.

Šeštadienis, spalio 27
Rytmetį baigus darbo gru

pių pasitarimus, vyko konferen
cijos uždaromoji visumos sesija, 
kurioje dalyvavo ir uždaromąją 
kalbą pasakė Ispanijos karalius 
Juan Carlos I.

Šiai sesijai vadovavo Kara
liaus rūmų protokolas ir anks
čiau prezidentams nurodytos 
vietos buvo pakeistos. Lietuvos

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc„o.ls..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4VV7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Upė srauniai bėga - 5-6 km 
per valandą, oras padūmavęs, 
neskaidrus. Sutinkam laivą, pri
krautą bambuko ilgų stiebų. Jis 
palengva pūškuoja prieš srovę. 
Pasiekiam vieną tiltą. Laivas 
apačia praplaukia, o tiltas aukš
tai iškeltas ant dviejų stulpų ir 
prikabintas lynais prie šonų. 
Upės šlaitai, kur nėra akmenų, 
įdirbti, terasomis kyla aukštyn, 
apsodinti. Matosi kukurūzų, bet 
labai maži, siauri rėžiai, nes ki
tos atšlaitės yra stačios.

Išvyka į pakrantės miestuką
Pietūs 12.30 v. irgi bufeto 

stiliaus pirmame denyje, kur 
prisikrovęs lėkštę eini į valgo
mąjį, kur mūsų grupei paskirti 
trys stalai. Popietė - įdomi išvy
ka į krantą. Laivas sustoja pa
krantėje Shibaozhai vietovėje, 
kur pastačius užtvanką vietovė 
dings po vandeniu. Beveik visi, 
kurie pajėgia eiti, išsirengiame 
apsiginklavę vandens buteliais, 
nes saulėta ir išlipus ant kranto 
karšta. Nuo pat upės vandens 

valstybės prezidentui paskirtoji 
vieta buvo tik per Brazilijos pre
zidentą nuo karaliaus. Būdinga 
ir tai, kad Lietuvos prezidentas 
buvo pakviestas kalbėti prieš sa
kant Karaliui uždaromąją kon
ferencijos kalbą. Tuo vėl buvo 
išskirta ir pagerbta Lietuva. 
Mūsų valstybės prezidento šešių 
minučių kalbą Karalius išklausė 
visą laiką akivaizdžiai rodyda
mas susidomėjimą, o Brazilijos 
prezidentas tuojau pat prezi
dentą pasveikina.

Toks pats dėmesys buvo pa
rodytas ir atsisveikinimo pietų 
metu Zarzuela Karaliaus rū
muose, kur p. Adamkienė už
ėmė vietą prie karalienės Sofi
jos, o Lietuvos ir Brazilijos pre
zidentai priešais karalių. Kara
liškoji šeima ketina aplankyti 
Lietuvą 2003 m., kai Lietuva 
minės karaliaus Mindaugo 750 
m. vainikavimo sukaktį.

Prezidentas davė išsamų pa
sikalbėjimą prestižiniam Ispani
jos dienraščiui EI Pats, o taip 
pat priėmė klausimus, kuriuos 
pasikalbėjimui pateikė Defensa 
žurnalo direktorius Vicente Ta
lon. Po to delegacija aplankė 
Prado muziejų, o vakare Lietu
vos ambasadorius ir p. Undos 
Dambravienės kvietimu visi 
viešnagės dalyviai - prezidentas 
su žmona, delegacijos nariai, 
verslo atstovai, lietuvių bend
ruomenės atstovai, o taip pat ir 
ambasados kolektyvas susirinko 
į restoraną, kuriame keturiasde
šimt vakarienėje dalyvavusių 
Lietuvos svečių galėjo pasi
džiaugti daugiau kaip valandą 
trukusia Flamenco programa.

Sekmadienio priešpietę 
Lietuvos prezidentas ir delega
cija atsisveikino su vyriausybės 
ir konferencijos protokolo pa
reigūnais ir su Lietuvos ambasa
doriumi bei p. U. Dambraviene 
ir išskrido į Lietuvą. Inf.

tenka lipti į statų kalną. Siaura 
akmenuota gatvelė. Įvairios 
krautuvėlės siūlo savo prekes - 
ant žemės sukrautus vaisius, gė
rimus.

Lipame laiptais vis aukštyn, 
aukštyn, atrodo, ir galo nebus. 
Šonuose prigludę namukai, me
džiai, tiršti krūmai. Kalno viršu
je kyšo pagodos bokštas. Iš laivo 
žiūrint atrodė netoli, bet lipant 
uoloje iškirstais laiptais ji near- 
tėja, o prieš akis dar daugybė 
laiptų.

Pagaliau pasiekiam pago
dos papėdę ir čia mums parodo 
užrėžtą kalne liniją su skaičiais: 
175.1 metro aukščio, kurį pa
sieks vanduo pastačius užtvanką 
Jangcės upėje. Visos krautuvė
lės, namukai, medžiai liks po 
vandeniu. Budistų pagoda 300 
metrų aukštyje pasiliks - van
duo jos nepasieks. Norint pa
siekti pagodos viršų tenka suk
tais laiptais kopti dar aukščiau, 
iš kur atsiveria platus vaizdas į 
visą aplinką. (Bus daugiau)

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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JAUNIMO POLITIKOS 

KONFERENCIJA
Lapkričio 9 d. Tarptautinės 

jaunimo dienos proga seime vyko 
konferencija apie jaunimo politi
kos dabartį ir ateitį. Jos tikslas 
buvo skatinti jaunimo iniciatyvų 
plėtrą bei jaunimo organizacijų ir 
savivaldybių savitarpio supratimą 
ir bendradarbiavimą. Kalbėta 
apie būtinybę suvienodinti savi
valdybėse jaunimo klausimais dir
bančių darbuotojų statusą bei pa
didinti jaunimo organizacijų pro
jektų finansavimą. Taip pat reikia 
atkreipti dėmesį į švietimo finan
savimą, mokyklų kompiuterizavi
mą ir pastatų remontą, aukštojo 
mokslo problemas bei jaunimo 
nedarbo problemą. Pranešta apie 
įvairiose vietovėse vykdomą Kai
mo jaunimo pilietiškumo ugdymo 
ir laisvalaikio užimtumo progra
mą “Jaunimas kaimui”, kurią vyk
do Valstybinė jaunimo reikalų ta
ryba, bendradarbiaudama su 38 
Lietuvos savivaldybėmis. Šiais 
metais konkurso būdu buvo at
rinkti 166 projektai, kuriems įgy
vendinti skirta beveik 157,000 li
tų, praneša LGTIC.

KARO KARTOGRAFUOS 
CENTRAS

Kauno rajono Domeikavos 
gyvenvietėje lapkričio 8 d. buvo 
atidarytas Lietuvos kariuomenės 
karo kartografijos centras. Ka
riuomenės vado generolo Jono 
Kronkaičio nuomone, tai vienas 
moderniausių Europoje. Jis ku
riamas nuo 1999 m. kartu su JAV 
gynybos ministerijos vaizdų ir 
kartografavimo agentūra. JAV 
per Varšuvos iniciatyvos fondą 
centrui skyrė 3.95 mln. JAV dole
rių. Kitoje projekto dalyje pla
nuojama įsigyti kompiuterinę, 
programinę bei kitą kartografinę 
įrangą, kuri leis atlikti tikslius 
matavimus kariniuose poligonuo
se bei kitose kariuomenei svar
biose vietose, kaupti duomenis, ir 
pan. Po to (2202-2003 m.) numa
toma įsigyti specialią kompiuteri
nę įrangą dirbti su kosminiais 
vaizdais, atlikti taktinius tyrimus 
bei išleisti jų rezultatus.
"<’I PIKTNAUDŽIAVIMAS 

MUITINĖSE
Lietuvos ministeris pirminin

kas Algirdas Brazauskas lapkričio 
pradžioje susitiko su Muitinės, 
policijos, mokesčių inspekcijos, 
saugumo bei specialiųjų tyrimų 
tarnybos atstovais, rašo LGTIC. 
Jis teigiamai įvertino Muitinės 
departamento pastangas gerinti 
mokesčių surinkimą, tačiau pa
brėžė, kad labai daug importo 
prekių yra neteisingai įvertina
mos, parodoma kelis kartus ma
žesnė jų kaina, o eksportuojant 
prekes dirbtinai nustatoma dides
nė vertė ir taip iš valstybės biu
džeto yra išmokamos didelės pri
dėtinės vertės mokesčio sumos. 
Taip klastojant prekių vertę gau-

!
į "Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda"
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j Žmonės, kurie atjaučia kitus
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namas didelis asmeninis pelnas, 
visiškai nesiskaitant su veikian
čiais įstatymais įžūliai apgaudinė
jama valstybė. Jo teigimu, kol kas 
neefektyviai panaudojamos visų 
specialiųjų žinybų pajėgos kovo
jant su kontrabanda. Nepateisi
nama, kad per dešimtmetį ne
įstengiama iki galo sutvarkyti 
muitinės informacinės sistemos, 
dar daug įvairių biurokratinių 
slenksčių tenka įveikti verslinin
kams Klaipėdos jūrų uoste. Tvar
kant muitinės procedūras tenka 
sugaišti net 7-8 valandas. Ten dėl 
to sumažėjo krovinių srautai, o 
gretimuose Estijos ir Latvijos 
uostuose jie padvigubėjo, sakė 
premjeras. Vyriausybė laukia pa
siūlymų iš atsakingų žinybų, kaip 
pagerinti muitinių darbą.

REIKIA VALDŽIOS PARAMOS

Lietuvos pieninės superka 
pieną perpus pigiau negu Euro
pos sąjungos šalys, rašo Valstiečių 
laikraštis. Be to, ES kraštų žem
dirbiai gauna nemažą paramą už 
eksportuojamus pieno produktus. 
Lietuvos sodiečiai paskutinę pa
ramą gavo 1999 metais. Nyksta ir 
parama perkantiems veislinius 
galvijus, perpus mažiau negu 
1998 metais valstybė skiria lėšų 
karvių produktyvumo didinimo 
kontrolei. Šiemet visa parama 
pieno ūkiui sudarys 11.7 mln. litų. 
Mažėja pajamos už parduotą 
pieną - 1998 m. ūkininkai iš viso 
už jį gavę 792 mln. litų, pernai už
dirbo tik 493 mln litų. Žemaitijos 
rajono ūkininkai nutarė sūdanti 
visuomeninę Pieno tarybą iš Že
mės ūkio ministerijos, žemės ūkio 
specialistų, pieno perdirbėjų, ūki
ninkų ir prekybos atstovų, kuri 
rūpintųsi visais pieno ūkio plėtros 
reikalais, teiktų pasiūlymus vy
riausybei ir seimui.

GAISRAS PARKE
Lapkričio 20 d. užsidegė Vil

niaus Vingio parko estrada- 
scena, po kuria buvo laikomi per 
įvairius renginius vartojami suo
lai, scenos konstrukcijos, piro
technikos gaminiai. Manoma, kad 
šie ir sukėlė gaisrą, sprogę nuo ci
garetės žiežirbos. Sprogimas iš
griovė dvi mūrines pertvaras, po 
viena jų, užgesinę gaisrą ugnia
gesiai rado vieno iš parko darbi
ninkų lavoną. Parko estradai jau 
antra nelaimė, primena Lietuvos 
rytas. Rugpjūčio 9 d. naktį apdegė 
stogo viršus, gaisro priežastimi 
nurodyta žaibo iškrova.

RADO NAFTOS
Pirmą kartą po 1992 m. Lie

tuvoje sėkmingai baigėsi naujų 
naftos išteklių paieška - akcinės 
bendrovės “Geonafta” specialis
tai rado naują naftingą struktūrą 
Kretingos rajone, skelbia LGTIC. 
Per dešimt šių metų mėnesių 
“Geonafta” išgavo daugiau kaip 
70,300 kubinių metrų naftos. Iš 
viso šiemet bendrovė planuoja iš
gauti 89,100 kubinių metrų naf
tos. Mokslininkų teigimu, Lietu
vos žemėje gali būti apie 55.5 
mln. kubinių metrų išgaunamos 
naftos, Lietuvai priklausančioje 
jūros seklumoje - dar apie 36-72 
mln. kubinių metrų naftos. RSJ

FOUR SEASONSKJZ/r IrXV 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 į

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

Dr. Jonas Valaitis įteikia Lietuvių fondo premiją Vasario 16-osios gim
nazijos atstovams. Iš kairės: Marytė Šmitienė, Vanina Jasinskaitė, 
direk. Andrius Šmitas, Regina Kučienė (premųos skyrimo komisuos 
pirm.) Nuotr. Ed. Šulaičio

Karaliaučiaus dabartis ir...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

rėme deputatų Forumą, kuria
me bandome ieškoti bendro su
pratimo. Kito kelio nėra, jeigu 
norime taikiai ir civilizuotai gy-' 
venti bei drąsiai žiūrėti į naujas 
problemas”.

“Naujų pasaulinių įvykių, 
sukrėtusių pasaulį, akvaizdoje 
tai tampa dar aktualiau. Manau, 
žmonija grėsmės akvaizdoje la
biau susivienys ir suradusi nau
jus bendradarbiavimo būdus ei
linį kartą nugalės blogį”.

Konferencijoje 22 praneši
mus perskaitė Vokietijos, Rusi
jos, Latvijos ir Estijos specialis
tai. Pasisakė dešimties visuome
ninių organizacijų atstovai. Di
džiulį konferencijos parengimo 
darbą (organizacinė ir raštiškoji 
kompiuterinė dalis) atliko Ma
žosios Lietuvos reikalų vedėja 
Jadvyga Mackevičienė. Konfe
rencijos posėdžiams pirminin
kavo jos rengėjų komiteto pir
mininkas Vytautas Šilas, nariai 
- akadeipikas prof. dr. Zigmas 
Zinkevičius, dr. Romas Pakal
nis, dr. Romas Batūra, kuris et
niniais - istoriniais argumentais 
išaiškino rusų oponentams, ko
dėl Lietuva nesidomi į Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės su
dėtį įėjusiais Smolensku ir Ode
sa, bet yra labai susirūpinusi 
Karaliaučiumi.

Baigiamajame konferenci
jos posėdyje buvo priimtos šios 
išvados:

L Karaliaučiaus kraštas, tu
rėdamas visai kitokią istorinę 
praeitį negu etninė Rusija ir ne
būdamas teritoriškai susijęs su 
ja, turi būti traktuojamas kaip 
specifinis centrinės Europos re
gionas su visomis iš to sekančio
mis išvadomis.

2. Karaliaučiaus kraštas yra 
baltų, ne tik prūsų, bet ir lietu
vių etninė žemė, kurioje lietu
viai turi istorinio palikimo, lie
tuvių diasporos palaikymo, sau
gumo bei ekologinių interesų, 
todėl Lietuva turi moralinę pa
reigą pagal išgales dalyvauti for
muojant Karaliaučiaus krašto 
ateitį.

3. Istoriniai Karaliaučiaus 
krašto ir Lietuvos valstybės ry
šiai ir jų geopolitinė padėtis įpa
reigoja abi puses plėsti ekono
minius, kultūrinius ir dalykinius 
ryšius, imtis žingsnių, kad Lietu
vai atėjus į Europos Sąjungą, 
Karaliaučiaus kraštas nebūtų 
izoliuotas.

4. Karaliaučiaus krašto atei
tis ir patrauklumas priklauso 
nuo Rusijos pasiryžimo besąly
giškai demilitarizuoti šį kraštą. 
Norint paskatinti Rusiją šiam 
žingsniui, Baltijos regiono vals
tybės turėtų įsipareigoti, kad 
NATO pajėgos jokiomis aplin
kybėmis nebūtų įvestos į šį 
kraštą.

5. Karaliaučiaus krašte įvyk
dytas sovietinis Mažosios Lietu
vos genocidas yra neturintis se
naties termino karinis nusikalti
mas ir nusikaltimas žmogišku
mui. Lietuva turi iškelti šį faktą, 
o Rusija pripažinti ir atsiprašyti

Ha mil t on,
A.a. BRONIAUS GRAJAUS

KO atminimui, užjaučiant seserį 
seselę M. Tereziną, brolienę E. 
Grajauskienę ir jos šeimą vietoj gė
lių “Pagalba Lietuvos vaikams” au
kojo: $50 - E. Grajauskų ir J. 
kiai, K. Mileris; $30 - T. J. Povi- 
lauskai; $20 - G. Agurkienė, S. 
Aleksa, J. Astas, D. Bartulienė, E. 
V. Bilcvičiai, O. A. Budininkai, A. 
Deksnienė, M. J. Gimžauskai, E. 
K. Gudinskai, D. M. Jonikai, S. K. 
Karaškos, M. Rybij, Z. P. Sakalai, 
J. V. Svilai, A. Volungicnė, A. K. 
Žilvyčiai; $10 - M. Borusienė, D. 
Garkūnienė, F. M. Gudinskai, J. 
Paškevičienė, Z. Vainauskienė, F. 
Venskevičienė, P. Vitienė.

Visiems aukojusiems dėkoja
me. Liūdinčius, netekus a.a. Bro
niaus, nuoširdžiai užjaučiame -

PLV komitetas 

Trumpickų šeimos, J. L. Kopers- 
už 1944-1947 m. įvykdytą sovie
tinį genocidą.

6. Daugelį amžių gyvavę 
Karaliaučiaus krašto vietovar
džiai ir vandenvardžiai yra ver
tingas pasaulinės reikšmės kul
tūrinis paminklas. Rusija turėtų 
pradėti Karaliaučiaus krašto 
toponimų atstatymo procesą, jį 
pradėjusi Kristijono Donelaičio 
Tolminkiemiu ir į UNESCO pa
minklų sąrašą jau įtraukta Kur
šių Nerija.

7. Karaliaučiaus krašto kari
nis ir pramoninis potencialas 
kelia nuolatinį pavojų Baltijos 
jūros regiono valstybių ekologi
niam saugumui.

8. Lietuvos respublikos po
litikai yra raginami nedelsiant 
imtis žygių, kad artimiausiais 
metais būtų sušaukta Potsdamo 
susitarimu numatyta tarptautinė 
konferencija Karaliaučiaus kraš
to statusui nuspręsti, kuri tai 
padarytų įvertinusi Mažosios 
Lietuvos lietuvių reikalavimus ir 
Lietuvos valstybės interesus.

9. Konferencijos išvados tu
ri būti pateiktos Baltijos valsty
bių ir Europos šalių vyriausy
bėms, paskelbtos Lietuvos 
spaudoje.

Masės maratono bėgikų
Įspūdingas Čikagos maratonas - dalyvavo ir daug lietuvių

Spalio 7 d. net 37,500 entu
ziastų stojo į tradicinį Čikagos 
maratoną netoji Buckingham 
fontano Grant Parke. Po dviejų 
valandų ir aštuonių minučių 
Ben Kimondiu ten pat pasiekė 
baigmės juostelę. Beje, tai pa
darė 28,506 sportininkai, nors 
paskutiniajam iš jų 26.2 mylių 
nuotolį pavyko nugalėti tik per 
7 valandas, 12 minučių ir 5 
sekundes...

Moterų grupėje pirmąja bu
vo irgi Kenijos atstovė Cather
ine Nderba, atbėgusi per rekor
dinį laiką: 2 valandas, 18 minu
čių ir 47 sekundes. Ji 59 sekun
dėmis pagerino prieš savaitę 
Berlyno maratone japonės Na- 
oko Takahashi rekordinį laiką. 
Už šią pergalę Kenijos atstovė 
susižėrė 75,000 dolerių kaip 
prizą už I vietą ir dar 100,000 
dolerių už pasaulio rekordą.

Vyrų grupėje net trys pir
mieji, pasiekę baigmę, buvo iš 
Kenijos, o moterų grupėje, kaip 
jau minėjau, pirmoji Kenijos at
stovė, o antroji - irgi iš Afrikos 
- Etiopijos. Trečiąja liko austrė 
Kerryn McCann, o ketvirtąja - 
Lenkijos bėgikė, Malgorzata 
Sobanska.

Chicago Tribune dienraštis 
pirmadienį išleido 30 puslapių 
priedą, kuriame išspausdino pa
vardes, gyvenamąsias vietas ir 
rezultatus visų įveikusiųjų 26.2 
mylią nuotolį.

Čia buvo ir lietuviškų pa
vardžių. Tai - Bill Andrules iš 
Libertyville, IL, Lance Skinkys 
iš Bennsenville, IL, Sylvia Rim- 
bergas iš Des Plaines, IL, Steve

On tario
A.a. BRONIAUS GRAJAUS

KO atminimui aukos Nekaltai pra
dėtosios Švč. M. Marijos seserų vie
nuolynui: $50 - R. Choromanskis ir 
D. Švažas; E. A. Liaukus; $25 - E. 
Šopienė, Z. J. Rickai; $20 - V. Ke- 
žinaitis, M. V. Kazlauskai, V. Su- 
batnikaitė; $15 - B. A. Pareščiai; 
$10 - E. Navickienė.

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Kristaus Karaliaus šventovėje gruo
džio 8, šeštadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. 
Sault Ste. Marie, Ont.

ADVENTO SUSIKAUPIMAS 
Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 9, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p.

Alytaus 
metraštininkė

(Atkelta 3-čio psl.) 
kurie pasklido ne tik po Aly
taus, bet ir gretimų apskričių 
mokyklas.

Nors mokykla neveikia jau 
45 metus, bet šiemet buvę šios 
mokyklos auklėtiniai paminėjo 
60 m. šios mokyklos veiklos su
kaktį. Ta proga E. Aleknavičie
nė parašė knygą Tolstantis ai
das, kurioje ir papasakojo, kaip 
mokykla dirbo tais pačiais sun
kiausiais laikais. Daug dėmesio 
paskyrė šios mokyklos steigėjui 
ir pirmajam direktoriui Juozui 
Mičiuliui, kuris šiai mokyklai 
vadovavo iki 1945 m. pabaigos. 
Jį pakeitė Kazys Klimavičius, 
dirbęs direktoriumi 1946-1951 
m., o šį - Stasys Totorius, ku
riam vadovaujant mokykla ir 
buvo uždaryta.

Šios knygos (išl. 2001 m., 
192 psl.) autorė pastatė gražų 
paminklą ir kitiems šios semina
rijos mokytojams, visus kruopš
čiai išvardindama, pasakydama, 
ką jie dėstė, kokių nuopelnų 
turėjo mokyklos darbui, taip pat 
neužmiršo ir daugelio mokinių. 
Knyga papuošta daugeliu nuo
traukų.

Taigi E. Aleknavičienė savo 
knygomis įnešė didelį įnašą į 
Lietuvos švietimo istoriją. Stebi
na jos kruopštumas. Ji kaip tik
ra istorikė kruopščiai pasinau
dojo šaltiniais ir juos gana 
sklandžiai stilingai pateikė da
barties skaitytojui.

Štai šiuolaikinė rašytoja: 
per perkerius metus - penkios 
knygos. Ji - paprasta švietimo 
darbuotoja, bet šalia savo tarny
binės kasdienybės rado laiko ir 
kūrybiniams darbams. Tiesa, ji 
nėra nė vienos rašytojų sąjungos 
ar draugijos narė, bet, matyt, jai 
tai ir nesvarbu. Ji dirba tai, ką 
išmano: rašo knygas. Laisvu nuo 
kadienio darbo laiku. Ir randa 
galimybių savo knygas išleisti į 
pasaulį ir paieškoti atidesnių 
skaitytojų.

Gustas iš Crown Point, IN, Lori 
Stašaitis iš Glenn Ellyn, IL, 
Robias Rimkus iš Astoria, NY, 
Christa Yokubaitis iš Griffit, 
IN, Jannifer Lisauskas iš Brigh
ton, MA, Robert Lenkauskas iš 
Cambridge, MA, Milton Stan
kus iš Čikagos ir kiti. Visuome
nininkas Vytenis Statkus gyve
nantis North Riverside, prane
šė, kad į šį maratoną iš Kolora
do valstijos atvyko ir sėkmingai 
nuotolį įveikė jo vaikaitė Tina 
Mereckytė-Vardamen, kuri ma
ratoną bėgo pirmą kartą. Beje, 
galėjo būti daugiau lietuviškų 
pavardžių, bet peržiūrėti beveik 
30,000 asmenų sąrašą buvo ne
lengva.

Šis maratonas, kurio globė
jas yra LaSalle bankas, o direk
torius - Carey Pinkowski, jau 
yra 24-tasis, plačiai žinomas vi
same pasaulyje. Savo populiaru
mu Čikagos maratoną gal dar 
pralenkia Niujorkas, Bostonas 
ir Londonas.

Šį kartą pasirodė 11 bėgikų, 
kurie šį maratoną jau yra bėgę 
nuo jo pradžios prieš 23 metus. 
Vienam jų, gyvenančiam Čika
gos pietinėje dalyje - John 
Tilgner, jau 73 metai amžiaus, 
tačiau jis dar bėgo ir 24-tą kar
tą, nors žinoma, ne taip greitai, 
kaip ankstesniais metais.

Šiemet maratone nesimatė 
geriausiojo Amerikos marato- 
ninko, marokiečio, dabar jau 
JAV piliečio, Khalid Khan- 
nounchi, (jam priklauso ir šio 
maratono rekordas vyrų grupė
je), kadangi buvo susižeidęs ko
ją. Jis ir pernai buvo maratono 
nugalėtojas, atbėgęs per 2 vai., 7 
min., 1 sek. Pernai moterų gru
pėje pirmąja buvo ir šių metų 
nugalėtoja Catherine Nderba.

Šiemet maždaug 9,000 bėgi
kų šiame maratone nepajėgė iš
tesėti ir pasiekti baigmę. Jie iš
krito įvairiuose nuotoliuose. 
Tie, kurie maratoną baigė, ne
paisant jų rezultatų, buvo pa
žymėti medaliais.

Nelaimingas buvo tik vienas 
bėgikas, kuris krito visai netoli 
baigmės, nubėgęs 26 mylias. Jis 
mirė nuvežtas į ligoninę, kur 
nebuvo įmanoma jį atgaivinti. 
Tai 22 metų amžiaus vyras Luke 
Roach iš Seattle, WA.

Maratone dalyvavo ir neįga
lieji sportininkai su vežimėliais. 
Šioje grupėje Tony Iniguez, 31 
m. vyras iš Auroros, pakartojo 
praėjusių metų pergalę.

Ed. Šulaitis

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos vyčių 102 kuopa Det
roite spalio 6-5 d.d. globojo Lietu
vos vyčių Amerikos vidurio centro 
rajono suvažiavimą. Jame dalyvavo 
28 vyčiai iš Mičigano, Ohio, Pensyl- 
vanijos valstybių. Penktadienį, spa
lio 5, Hampton Inn viešbutyje įvyko 
susipažinimo vakaras, kuriame da
lyvavo vietinių vyčių ir svečių. Buvo 
pasivaišinta, pabendrauta, padai
nuota, atnaujintos pažintys. Šešta
dienį, spalio 6, iš ryto aplankyta St. 
Anne de Detroit šventovė, garsi šio
je Amerikos dalyje. Prieš tris mė
nesius šventovė šventė 300 metų 
gyvavimo sukaktį. Šv. Antano para
pijos patalpose vyko pietūs, o po jų 
prasidėjo suvažiavimo posėdis. Jam 
pirmininkavo Pr. Petkuvienė. Po 
sveikinimų buvo valdybos ir kuopų 
pranešimai.

“Pagalba Lietuvai” komiteto 
pirm. R. Juškaitė-Švobienė supa
žindino dalyvius su šio vieneto 
žmonių išvyka į Lietuvą. Buvo susi
tikta su kardinolu J. A. Bačkiu, ap
lankyta “Betanijos” valgykla, “Gai
lestingosios Motinos Teresės” glo
bos namai, šeimos centras, vaikų 
centras, taipgi naujai įsteigta Vil
niaus amatų mokykla. Žmonės, au
kodami “Pagalba Lietuvai”, gali 
pasirinkti iš 4-rių rėmimo sričių: 
medicinos-vaistų siuntos į Lietuvą, 
Vilniaus kunigų seminarijos klieri
kų “įsūnijimo” programa, “Gailes
tingosios Motinos Teresės” globos 
namai ir Vilniaus amatų mokykla. 
Suvažiavime dalyvavo Lietuvos vy
čių centro valdybos pirm. R. A. 
Martin, kuris pasidalijo įspūdžiais 
iš susitikimų su prezidentu V. 
Adamkumi, baltiečių organizacijų 
atstovais Vašingtone. Mat buvo 
švenčiamas Baltijos valstybių nepri
klausomybės atstatymo dešimt
metis.

Išrinkta nauja valdyba: dva
sios vadas kun. G. Kijauskas, SJ 
(Klyvlandas), pirm. Pr. Petkuvienė 
(Dayton), vicepirm. J. Marks (Klyv
landas), sekr. M. Dapkus (South
field), ryšininkė su visuomene ir 
žurnalu Vytis R. Juškaitė-Švobienė. 
Pastaroji taipgi išrinkta “Pagalba 
Lietuvai” pirmininkės pareigoms. 
Suvažiavimo užbaigimo Mišias 
atnašavo kleb. kun. A. Babonas Šv. 
Antano parapijos koplyčioje. Per 
pamaldas vargonavo ir giedojo 
muz. St. Sližys. Po pamaldų įvyko 
vaišės. Vidurio centro valdybos 
pirm. Pr. Petkuvienė padėkojo 
Detroito 102 kuopai už suvažiavi
mo globą. Po to vyko vakaronė: St. 
Sližys vadovavo bendram dainavi
mui. Skambėjo lietuviškos dainos: 
Ar tu žinai, mielas broleli, Atskrend 
sakalėlis, Subatos vakarėlį ir kitos. 
Vakaronė užbaigta giesme Lietuva 
brangi.

Australija
A. a. Genovaitė Babickaitė- 

Straukienė, 83 m. amžiaus, mirė 
rugpjūčio 29 d. Adelaidės slaugos 
namuose. Velionė gimė 1918 m. 
rugpjūčio 1 d. Jekaterina Slavis vie-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpĄT LIETUVIŲ KREDITO
1 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 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 1.25%
180 dienų indėlius.................. 1.25%
1 m. term, indėlius.................. 1.85%
2 m. term, indėlius..................2.35%
3 m. term, indėlius.................. 3.10%
4 m. term, indėlius.................. 3.35%
5 m. term, indėlius.................. 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ 1.00%
1 m. ind....................................1.85%
2 m. ind....................................2.35%
3 m. ind....................................3.10%
4 m. ind....................................3.35%
5 m. ind....................................3.85%
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MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 
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tovėje Gudijoje, kur per I Pasaulinį 
karą iš Lietuvos buvo pasitraukę 
jos tėvai. Velionės tėvas čia žuvo 
dar jai negimus. Motina Sofija su 
Genovaite po karo apsigyveno 
Kaune. Pastaroji čia baigė mergai
čių “Aušros” gimnaziją. Buvo įsto
jusi į Vytauto Didžiojo universitetą 
studijuoti odontologiją. 1942 m. su 
Broniumi Strauku Kaune sukūrė 
šeimą. 1944 m. Straukai pasitraukė 
į Vokietiją, o 1949 m. išvyko į Aust
raliją ir apsigyveno Adelaidėje. Vo
kietijoje gimė sūnus Vytautas, 
Australijoje - duktė Giedrė ir ant
rasis sūnus Algimantas. Velionė 
Adelaidėje buvo veikli lietuvių 
bendruomenės narė. Buvo taipgi 
jos valdyboje, taip pat dalyvavo 
skautų akademikų veikloje. Lietu
vių bendruomenėje buvo viena Mo
terų sekcijos steigėjų. Ji įsteigė, ir 
kol sveikata leido, vadovavo rank
darbių būreliui. Priklausė Lietuvių 
katalikių moterų draugijai. Laido
tuvės įvyko rugsėjo 3 d. Gedulines 
Mišias Šv. Kazimiero šventovėje at
našavo kun. J. Petraitis. Po Mišių 
atsisveikinimo žodį tarė S. Vasi
liauskienė ir J. Grikonytė. (Mūsų 
pastogė 2001 m. 41 nr.)

Melburno Lietuvių Namuose 
spalio 7 d. įvyko dainos vieneto 
“Tembras” koncertas, surengtas su
telkti lėšų “Gintaro” tautinių šokių 
grupės kelionei į kitais metais turė
jusią įvykti Pasaulio lietuvių dainų 
ir šokių šventę Vilniuje. “Gintaro” 
vadovė koncerto dalyvius supažin
dino su “Tembro” dainininkėmis B. 
Kymantiene, R. Mačiulaitiene ir 
dainininku S. Levicku bei akompa- 
niatore Z. Prašmutaite. Buvo dai
nuojamos tėvynės ilgesio ir tremti
nių dainos. B. Kymantiene ir R. 
Mačiulaitiene atliko duetu M. K. 
Klajūno dainą Lai žino kiekvienas. 
Visus jaudino jų taipgi atliekama 
daina Brangiausios spalvos. S. Le
vickas padainavo operos ištrauką. 
Po gražios, publikai patikusios pro
gramos, jos atlikėjams buvo įteiktos 
gėlės ir dovanėlės. Popietės daly
viai, gerai nusiteikę, skirstėsi į na
mus, o programos dalyviai gintarie- 
čių buvo pavaišinti (Mūsų pastogė 
2001 m. 43 nr.).

Gudija
Pelesos mokykla mokslo metus 

pradėjo pamaldomis Šv. Lino šven
tovėje. Mišias atnašavo parapijos 
klebonas kun. K. Krikščiukaitis. Jis 
per pamokslą pasveikino susirinku
sius parapijiečius, svečius, mokyto
jus ir mokinius. Taipgi supažindino 
su nauju mokyklos direktoriumi A. 
Švelniu. Pamaldose dalyvavo ir 
svečiai iš Lietuvos. Po pamaldų visi 
nuėjo į mokyklos patalpas. Direk
torius A. Švelnys mokyklos kieme
lyje paskelbė 2001 ir 2002 mokslo 
metų pradžią. Buvo kalbų, prisi
mintas iškilmėse negalėjęs dalyvau
ti V. Vilčinskas, II Pasaulinio karo 
metu buvęs Lydos lietuvių komite
to pirmininkas. Komitetas rūpinosi 
Lydos kraštą prijungti prie Lietu
vos. Meninę programą atliko moki
niai, paruošti mokytojos D. Bieliū- 
nienės, bibliotekininkės N. Andriu- 
šaitės ir muzikos mokytojos K. Vol- 
demarienės. Mokykla yra išlaiko
ma, vienintelė tokia Gudijoje, Lie
tuvos valdžios. Mokiniai mokomi 
pagal Lietuvos švietimo ministeri
jos programą. Mokyklos direkto
rius A. Švelnys atvyko iš Rimdžiū- 
nų mokyklos kartu su nauja direk
toriaus padėjėja A. Kodyte. Pasta
roji darbuosis mokykloje su kitu 
padėjėju - J. Matulevičiumi. (Lietu
vos godos 2001 m. 9 nr.).
—J. Andr.

PASKOLAS 
Asmenines nuo...........6.50%
nekiln. turto 1 m.......... 4.70%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Lituanistinis mokytojų seminaras
Lietuvių kalbos ir kultūros

Karaliaučiaus srities lietu
vių kalbos mokytojų sąjungos ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos vy
riausybės planuotas mokytojų 
seminaras Kalba kultūros kon
tekste įvyko š.m. spalio 26 ir 27 
d.d. Įsrutyje. Dalyviai buvo ap
gyvendinti Įsruties pedagoginės 
kolegijos bendrabutyje. Kiek iš 
atsiųstos programos galima 
spręsti, dalyviai per tas dvi die
nas galėjo pasidalinti darbo pa
tirtimi, įgyti naujų metodinių ži
nių, išklausyti Lietuvos vyriausy
bės atstovų pranešimus, patirti 
lietuvių kultūros pėdsakus bei 
susitikti su asmenimis, vienaip 
ar kitaip puoselėjančiais lietu
vybę Karaliaučiaus srityje.

Vilniaus aukštesnės ped. 
mokyklos dėstytojos tema buvo 
Lietuvių kalba ir etninė kultūra 
Mažojoje Lietuvoje. V. Stum- 
brienė, VU lituanistinių studijų 
katedros dėstytoja, pristatė nau
ją vadovėlį - Nė dienos be lietu
vių kalbos. Ji aiškino vadovėlio 
atsiradimo priežastis, jo struk
tūrą ir savitumą.

Seminaras buvo sujungtas 
su pirmosios lietuviškos moky
tojų seminarijos 210-jų metinių 
paminėjimu Karalienės gyven
vietėje.

“Ąžuoliukai” autobuse po koncerto Toronte pakeliui į oro uostą JAV-bėse; 
dėvi Toronto “Aro” choro dovanotas kepures, o rankose laiko knygas apie 
Kanadą nuo KLB kultūros komiteto. Skanėstais apdovanojo Prisikėlimo 
parapijos jaunimo choras ir Anapilio “Angeliukai” Nuotr. I. Ross

EILINIO ŽIŪROVO ĮSPŪDŽIAI

“Ąžuoliuko” koncertą prisiminus
Garsusis Lietuvos vaikų ir 

jaunimo choras “Ąžuoliukas”, 
vadovaujamas tame chore užau
gusio ilgamečio dirigento muz. 
kompoz. Vytauto Miškinio, po 
koncertų lietuviams ir plačiajai 
visuomenei įvairiose Šiaurės 
Amerikos vietovėse, š.m. spalio 
28 d. pasirodė Living Arts Centre 
scenoje, Mississaugoje, Ont. 
Triaukštė koncertų salė susilau
kė maždaug tūkstančio klausy
tojų iš Toronto bei ki'tų Ontario 
provincijos vietovių. Kiek buvo 
lietuvių ir kiek kitataučių, gal 
tik KLB kultūros komisija, ren
gusi šią popietę, galėtų tiksliau 
spėti ar žinoti. Yra vis dėlto pa
grindo galvoti, kad lietuviai su
darė klausytojų daugumą, kuri, 
įsigijusi nepigius bilietus, jautėsi 
esanti to renginio gerbėja bei 
rėmėja. Galbūt slaptai kiekvie
nas lietuvis didžiavosi - štai mū
sų Lietuvos choras, su koncer
tais aplankęs kone visą pasaulį, 
visur susilaukęs labai gero įver
tinimo, laimėjęs daug premijų ir 
žinomas kaip aukšto muzikinio 
lygio vienetas. Tikriausiai ne ki
taip apie jį atsiliepė (ar atsi
lieps) ir šio krašto vokalinės 
muzikos žinovai.

Koncertą dar vis prisimena 
ir eiliniai žiūrovai. Teko patirti, 
kad jų įspūdžiai labai panašūs. 
Visiems paliko punktualumas ir 
trumpas rengėjų komisijos pir
mininkės Irenos Ross įvadinis 
žodelis bei greitas garbės svečių 
pristatymas.

Elegantiška choristų apran
ga ir dirigento V. Miškinio lai
kysena buvo pavyzdinga. Diri
gentas santūrus, nė trumpam 
nepavirtęs dėmesį blaškančiu 
“gimnastu”. Maloniai nuteikė 
mažieji solistai - štai auga nauja 
Lietuvos dainininkų karta! At
liktos dainelės trumpos, giedo
tos psalmės bei kitos giesmės 
skambėjo nuostabiai.

Antroje dalyje Audronės 
Šarpytės vadovaujamas kameri
nis orkestras “Lyra” darniai pa
pildė vokalinius sąskambius, 
koncertą pagyvino instrumenti
ne muzika.

Pabaigai publikos išprašyta, 
papildomai padainuota Kur gi
ria žaliuoja susilaukė ypatingų 
ovacijų, kurios aiškiai parodė

ugdymas Karaliaučiaus krašte
Seminaro dalyviams buvo 

išdalinti profesionaliai paruošti 
Karaliaučiaus krašto II Lietuvių 
kalbos olimpiados nuostatai. 
Olimpiados tikslai: 1. Padėti iš
ugdyti teigiamą požiūrį į lietu
vių kalbą; žadinti kalbinio ben
dravimo motyvus, norą kalbėti 
lietuviškai. 2. Siekti, kad moks
leiviai patirtų teigiamų jausmų 
mokydamiesi lietuvių kalbos ir 
ja bendraudami, įsisavintų tam 
tikrą lietuvių kalbos žinių ir 
įgūdžių sistemą. 3. Patikrinti 
lietuviškų ugdymo įstaigų moks
leivių kalbėjimo, skaitymo, gra
matikos, rašybos įgūdžius.

Kaip ir kiekvienais metais, 
Mažosios Lietuvos fondo atsto
vė Rūta Mačiūnienė aktyviai 
prisidėjo prie seminaro planavi
mo ir įgyvendinimo. Iš gautų 
kan. $2,000 apmokėjo seminaro 
išlaidas (maitinimą, nakvynę, 
keliones, lektorius ir smulkias 
išlaidas). Atskaičius savo fakti
nes išlaidas, jai liko Lt 218.55. Iš 
Amerikos Maž. Lietuvos fondo 
kasos gautais JAV $842 parėmė 
šešis jaunus mokytojus po JAV 
$120. Likutis - JAV $122. Visi 
pateisinamieji dokumentai gau
ti. Kanados MLF kasoj šiuo me
tu Karaliaučiaus kraštui skirtų 
aukų yra $920.

I. Adomavičienė

kokių dainų lietuviai tikėjosi. 
Deja, panašių nebuvo. Reper
tuaras sudarytas kitoks ir jis tru
putį nuvylė ko kito laukiančius. 
Net ir lietuvių kompozitorių 
perdirbtos, gal sumodernintos, 
liaudies dainelės praskambėjo 
kaip kažkas svetimo. O keli kū
riniai savo struktūra, apimtimi 
ir atlikimu buvo taip panašūs, 
kad rodėsi lyg tai būtų buvęs 
vienas kūrinys, tik dalimis su
skaldytas. Ką gi - vienodumas 
vargina, nors ir gražu, bet daro
si nuobodu. Susilpnėja ryšys 
tarp atlikėjų ir klausytojų. O tai 
jau neigiamas ženklas. Supran
tama, kad aukšto meninio lygio 
vienetai nepasiruošę “pataikavi
mų” koncertams. Tačiau patai
kyti į publiką labai svarbu, kad 
atliekami dalykai neslystų pro 
šalį.

Tas mažas nusivylimas re
pertuaru, žinoma, nemenkina 
tokio iškilaus koncerto, kokių 
netaip dažnai pasitaiko. Visa 
susumavus, jokio kitokio žodžio 
nerastum kaip - puiku!

Liko dar vienas nesmagu
mas - tai kalbinės klaidos iš
spausdintoje lietuvių ir anglų 
kalbomis 8 psl. programoje. 
Lietuviškoje dalyje skaitome: 
“Svajonė, muzika Juozas Nauja-

“Ąžuoliukas” repeticijos metu “Living Arts Centre” spalio 28 d. Mississaugoje Nuotr. I. Ross

Karaliaučiaus krašto lituanistikos mokytojus - seminaro dalyvius Įsrutyje sveikina pedagoginės kolegijos 
moksleiviai; žemiau - mokytojai klausosi sveikinimų Nuotr. V. Trumpjono

Lituanistika muziejuje ir kapinėse
Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivių išvyka

Lapkričio 3 d. Toronto 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
moksleiviai kartu su savo moky
tojomis vietoje pamokų mokyk
loje Jankėse Anapilio sodyboje.

Nuo pat Vėlinių šventės 
pradžios galėjome jausti mūsų 
trijų .klasių nuoširdumą. Mes, 40 
moksleivių ir trys mokytojos (N. 
Benotienė, V. Petrauskienė ir 
R. Žemaitytė), apsivilkę šiltais 
švarkais, pasiėmę kuprines, pirš
tines, susispaudėme į Anapilio 
muzikos kambarį, kur pradėjo
me pirmą Vėlinių šventės dalį.

N. Benotienė pradėjo šią 
dieną pasakodama, kaip ši šven
tė yra švenčiama Lietuvoje ir 
kaip Kanadoje. Lietuvoje būna 
labai rami diena, visi eina lan
kyti kapinių ir daug meldžiasi, o 
Kanadoje mes žinome šią dieną 
kaip Halloween. Vaikai visur bė
gioja vakare apsirengę visokio
mis kaukėmis ir prašo saldainių.

P. Vaičiūnas mums pa
aiškino, kad senaisiais laikais 
lietuviai tikėjo, kad yra pomirti
nis gyvenimas, šeimos, norėda
mos palengvinti vėlių gyvenimą, 
įdėdavo į kapus kasdieninius 
reikmenis. Tiktai XIV šimtme
tyje pradėjo švęsti šią šventę. 
Kai Petras baigė, moksleiviai 
sugiedojo lietuvišką giesmę.

Toliau apie Vėlines kalbėjo 
V. Pečiulytė. Ji mums paaiški
no, kad ta diena keitėsi, kol 
įsitvirtino lapkričio 1-2 d. Rei
kėjo melstis ne tik už šeimos 
vėles, bet ir visas kitas, nes žmo
nės manė, kad tos vėlės, kurios 
nebuvo prisimintos, ateis ir 
skaudžiai atkeršys visiems 
tiems, kurie už jas nesimeldė. 
Žmonės labai bijojo vėlių todėl 
stengėsi visada pasimelsti už vi
sus mirusius.

Kai ji pabaigė pasakoti, vėl 
visi studentai giedojo giesmę. 
Tada paskutinė skaitytoja buvo 

lis, išpildo kamerinis orkestras”. 
Panašios ir kitos eilutės. Lietu
viškai kalbant muzika kieno, o 
ne muzika kas. Ir, žinoma, ne iš
pildo, bet atlieka. Tikėkime, kad 
svečiai iš Lietuvos, šiaip jau čia 
gražiai priimti ir vaišinti bei ap
dovanoti, grįžę tėvynėn buvo 
kuklūs ir neskelbė, kad išeivijos 
lietuviai pamiršo savo gimtąją 
kalbą. Siūlymas ateičiai - ruo
šiant spaudai programas, dau
giau dėmesio kalbai! Žiūrovas 

A. Rusinaitė. Ji pasakojo, kad 
prieš Vėlines visi kapai būna 
gražiai papuošti, visur dega žva
kutės, rodančios, kad nė vienas 
nebuvo užmirštas. Audra mus 
visus išgąsdino, sakydama jeigu 
jaunimas susirinks pasilinksmin
ti tokią naktį, vėlės juos nubaus: 
mergaites nuves į raistą ir pa
skandins, o berniukams susi
maišys protas visam gyvenimui.

Po šio pokalbio liko viena 
giesmė, kurią visi pagiedoję, pa
siėmėme žvakutes, mokytojų 
užduotus darbus ir išėjome į 
kapines pasimelsti ir prisiminti 
tuos, kurie mirė.

Tomas Kuras 
(Aukštesniųjų lituanistinių 

kursų OAC moksleivis)

Vėlinių dienos proga susi
kaupę visi kursantai ėjo į Šv. Jo
no kapines, ieškodami ypatingų 
kryžių ir paminklų. Mažomis 
grupelėmis atliko mokytojų už
duotus darbus. Tai buvo nauja 
patirtis. Dauguma jaunimo tu
rėjo giminių, kurie čia palaidoti. 
Priėjusi prie vienos moksleivės 
aš paklausiau, ką jai reiškia, kad 
jos giminės čia palaidoti? Ji 
man pasakojo: kai ji buvo dvejų 
metų, jos prosenelė mirė ir jos 
senelis prieš tai, bet ji jų neatsi
mena. Ji pasakė, kad niekada 
neturėjo progos išgyventi šei
mos ar artimo mirties, todėl la
bai įvertina tai, kad dar abi jos 
močiutės gyvos.

Kita moksleivė, pritūpusi 
prie savo senelio kapo, uždegė 
žvakutę. Jai buvo pirmos laido
tuvės, kurias ji prisimena. Po 
senelio mirties jai atrodė, kad 
mirtis ir ją palietė. Prie vieno iš 
šeimos artimųjų kapo ji su drau
ge kartu garsiai sukalbėjo Tėve 
mūsų. Be žodžių abi draugės 
suprato, kad nesvarbu kas atsi
tiktų ateityje, ta valandėlė jas riš 
visam laikui.

Kapinėse moksleiviai užde
gė žvakutes ne tik prie artimųjų, 
bet ir prie apleistų kapų. Turbūt 
ne visiems buvo reikšminga lan
kyti kapus, matyti kryžius, skai
tyti pavardes ir užrašus, bet 
jiems pasiliks atmintyje suprati
mas, kad ši vieta yra brangi vi
siems, kurie ką nors palaidojo.

Livija Jonaitytė
(Aukštesniųjų lituanistinių 

kursų OAC moksleivė)

Po dviejų valandų Šv. Jono 
kapinėse visi lituanistinių kursų 
moksleiviai nuėjo į Anapilio 
muziejų ir laukė dr. R. Mažei
kaitės paskaitos. Pirmiausia mes 
apžiūrėjome muziejų, kur matė
me visokių įdomių rodinių iš 
Lietuvos kariuomenės, ordinų, 
ženklų ir pinigų. Viskas buvo 
padėta po stiklu. Vėliau mus 
nuvedė į archyvą, kur yra laiko
mi visi dokumentai, filmai ir kiti 
daiktai. Tada dr. Mažeikaitė 
mus nuvedė į biblioteką, kur lai
komos tautosakos ir mokslinės 
knygos, Visur muziejuje buvo 
nuotraukos apie Prūsiją. Dr. 
Mažeikaitė papasakojo moki
niams ir mokytojoms apie Prū
sijos istoriją. Sužinojome, kad 
Prūsijoje buvo tie patys papro
čiai, kaip ir Lietuvoje. Prūsija 
buvo karinga tauta ir labai daug 
kariavo. Per 1863 m. sukilimą 
Lietuvoje buvo uždrausta spaus
dinti lietuviškas knygas, tai jas 
spausdino Prūsijoje. Knygnešiai 
knygas parnešdavo į Lietuvą ir 
slapta išdalindavo žmonėms. 
Mes sužinojome, kad Prūsija 
padėjo išlaikyti gyvą lietuvių 
tautą.

Buvo labai įdomus ir įspū
dingas rytas. Išmokome daug 
apie Vėlines, kapines ir senąją 
Lietuvos istoriją.

Vaida Simonavičiūtė 
(Aukštesniųjų lituanistinių 

kursų OAC moksleivė)
Red. pastaba. Lietuvių kal

boje studentais vadinami tie, 
kurie studijuoja universitetuose 
bei aukštosiose mokyklose, ki
tur besimokantieji - mokslei
viais arba mokiniais.

Prisiglausk
Nebūk, laike, išdidus ir išpuikęs, - 
Ko ilgiuosi, bent kartą paklausk. 
Prisiglauski pavasario smuiku, 
Žiedų debesiu prisiglausk.

Gal tave aš ne skruostu pajusiu - 
Širdis džiugesiu suspurdės, 
Akys slys beržo liemeniu, uosiu 
Ir skaičiuos žvėrelių brydės.

Nesiglausk tik tamsa - nuo jos 
šalta,

Juosta sutemoj lapai žali.
Glauskis, laike, Tiesos židu baltu, 
Vilties žvaigždele, jei gali.

Tėvynės kančioje
Paskui nerimą laikas bėga, 
Mūsų mintys vis vejasi dieną, 
Skausmo ašara vilgo blakstienas, 
Juk Tėvynės kančia neatlėgo.
Spalvų derinį akys glosto - 
Jokioj vėliavoj tokio nerasi, 
Tik tas geliantis nuopuolis 

dvasioj,
Praradimai ir pykčio mostai...
Oi, kaip reik širdim pražydėti, 
Kad gerumas kaip mėnuo nediltų. 
Kaip apglėbt tą nematomą viltį, 
Kaip užlopyti laiko rėtį,
Kad sieloj vėl džiaugsmas 

sušvistų,
Neaprėpiamai didis, galingas? 
Bet į širdį vėl nerimu sninga...

Naktis dieną į tamsą vysto.
Janina Marcinkevičienė,

Šakiai
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d KULTŪRIftlEJE VEIKLOJE
Čiurlionio kvartetas, ypač 

daug koncertuojantis užsienyje, 
spalio pabaigoje grojo su vokiečių 
gitaristu Andreas Gruen keliuose 
Lietuvos miestuose. Kvarteto mu
zikantai - Jonas Tankevičius ir 
Darius Dikšaitis (smuikai), Aloy
zas Grižas (altas) ir Saulius Lip- 
čius (violončelė) šiais metais bu
vo ypatingai veiklūs: su pianistu 
Petru Geniušu grojo Stockholmo 
Muzikos muziejaus koncertų ir 
Riikskonsert salėse, vadovavo 
meistriškumo kursams Stockhol
mo Karališkoje muzikos akade
mijoje, dalyvavo Maskvos kameri
nės muzikos festivalyje Vesna v 
Rosiji, kurio koncertai vyko gar
siojoje Maskvos konservatorijos 
S. Rachmaninovo salėje ir nese
niai atstatytoje Kristaus Išganyto
jo cerkvėje; dalyvavo Branden
burgo krašto kultūros festivalyje 
Bukove ir Italijos X Meranofest 
festivalyje, koncertavo Berlyno 
Maritim viešbučio salėje. Čiurlio
nio kvarteto koncertais Danijoje 
prasidėjo Baltijos valstybių kultū
ros festivalis. Gruodžio mėnesį 
kvartetas planuoja groti Vilniaus 
Valstybinės filharmonijos salėje 
su pianistu Sergejumi Okruška 
minint kompozitoriaus Belą Bar- 
tok (1881-1945) 120-jį gimtadienį.

Japonuos studijų centrui 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete (VDU) šiemet atiteko Ja
ponijos vyriausybės skirta negrą
žintina Lietuvos kultūrai paskola 
minint Lietuvos ir Japonijos dip
lomatinių santykių atnaujinimo 
dešimtmetį. Studijų centre bus 
įrengta japonų kalbos mokymo 
vaizdinė kompiuterio aparatūra 
už 935,200 Lt. Japonijos ambasa
dorius Shohei Naito ta proga pa
stebėjo, kad japonų ir lietuvių 
kalbos yra gana izoliuotos ir gerai 
išreiškia savitą abiejų tautų kultū
rą. VDU prorektorius Kęstutis 
Pūkelis pranešė, kad po Naujųjų 
metų Japonistikos centro kalbų 
mokymosi laboratorijoje bus 
įrengta 12 kompiuterizuotų vietų, 
kuriose bus galima tinkamiau ne
gu iš garso įrašų mokytis japonų 
kalbos ir pažinti Japonijos kultū
rą. VDU japonų kalbos mokosi 
40 studentų. Prorektorius taip pat 
priminė, kad VDU yra pasirašęs 
studentų mainų ir finansavimo 
sutartis su keliais Japonijos mies
tų universitetais. Japonijoje staža
vosi 11 VDU studentų ir tiek pat 
japonų studentų tobulino lietuvių 
kalbos įgūdžius Kauno VDU. 
Lietuva Japonijos vyriausybės 
kultūrinės pagalbos programoje 
dalyvauja nuo 1997 metų ir iki 
šiol didelės piniginės vertės ne
grąžintinas paskolas yra gavę 
Kauno valstybinis M. K. Čiurlio
nio muziejus, Lietuvos valstybinė 
M. Mažvydo biblioteka Vilniuje 
bei Vilniaus universiteto Orienta
listikos centras.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje prie kapinių steigėjo a.a. kun. P. Ažubalio kapo

Nuotr. J. Karasiejaus

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje prie minėtų kui-sų steigėjo a.a. Antano Rinkūno 
kapo Nuotr. A. Rygelio

Prof. Guido Michelini, Itali
jos Parmos universiteto profeso
riaus ir vieno garsiausių užsienio 
baltistų, knygą Jonas Bretkūnas, 
’Giesmes Duchaunas’ ir kitos 1589 
metų liturginės knygos išleido Vil
niuje “Baltų lankų” leidykla. 
Naujame leidinyje pirmą kartą 
perspausdinamos Jono Bretkūno 
1589 metais išleistos liturginės 
knygos Giesmes Duchaunas, Kan- 
cionalas nekuriu giesmių ir Kollec- 
tas arba Paspalitas Maldų. Pasak 
leidėjų, tai pirmasis Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdose 
išleistas giesmynas, sėkmingai tę
sęs Martyno Mažvydo pradėtą 
tradiciją. Leidinyje šalia perfoto
grafuotų lietuviškų tekstų patei
kiami atitinkami šaltiniai - tekstai 
ir melodijos, taip pat filologiniai 
tekstų aptarimai. Veikalas prade
damas G. Michelini parašytu įva
du trimis kalbomis, pateikiama 
trumpa bibliografija, tekstų bei jų 
šaltinių sąrašas, priedas su perfo
tografuotais puslapiais iš XVI š. 
vokiškų ir lotyniškų knygų. Kny
gos autorius yra daug nusipelnęs 
lietuvių kalbotyrai, ypač tyrinė
jant ir populiarinant kalbos pa
minklus. G. Michelini 1974 m. 
baigė Italijos Bolognos universi
tete klasikinės filologijos studijas, 
Vilniuje mokėsi lietuvių kalbos, 
1981 m. apgynė filologijos mokslų 
kandidato, 1988 m. mokslų dakta
ro disertacijas. Baltistikos temo
mis yra paskelbęs tris monografi
jas ir per pusšimtį mokslinių 
straipsnių keliomis kalbomis.

XVI Tarptautinėje triukšmų 
fizikinėse sistemose ir 1/f fliuk
tuacijų (ICNF) konferencijoje, 
įvykusioje š.m. spalio 22-25 d.d. 
Gainesville, FL, dalyvavo ir Lie
tuvos mokslininkai. Iš 150 prane
šimų 39-ose sesijose dešimt pra
nešimų buvo iš Lietuvos, o iš trijų 
kviestinių ilgesnių paskaitų viena 
buvo prof. R. Katiliaus Fliuktua
cijų kinetinė teorija: 40 pažangos 
metų (autoriui negalėjus dalyvau
ti, ją perskaitė prof. A. Matulio
nis). Lietuvos mokslininkai pa
ruošė po keletą pranešimų ir 
ankstesnėms ICNF konferenci
joms: 1997 m. Belgijos Leuven’e 
perskaityta 10 pranešimų, o 1995 
m. konferencijoje suorganizuoto
je Lietuvos Palangoje - net 15.
Vilniaus puslaidininkių fizikos 
institute (PFI) elektrinių triukš
mų ir fliuktuacijų mokslo sritis 
yra gerai išvystyta, taigi ir šioje 
ICNF konferencijoje trys dalyva
vę instituto nariai, prof. A. Matu
lionis, dr. J. Liberis ir doktorantas 
L. Ardaravičius, perskaitė savo ir 
instituto bendraautorių tris pra
nešimus bei jau minėtą prof. R. 
Katiliaus kviestinę paskaitą. Insti
tuto nariai taip pat aktyviai daly
vauja kas dvejus metus įvykstan
čių ICNF konferencijų ruošimo ir 
pranešimų atrankos komitetuose. 
(Informacija gauta iš PFI Vil
niuje) G.K.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

--------------- 3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

V'--------------------------------------- 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 8.30 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.

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonu dolerių

90-179 d. term, ind.....................1.25%
180-364 d. term.ind....................1.25%
1 metų term, indėlius............... 1.30%
2 metų term, indėlius............... 2.00%
3 metų term. Indėlius............... 2.50%
4 metų term, indėlius............... 3.00%
5 metų term, indėlius............... 3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 1.30%
1 metų GlC-met. palūk............ 1.55%
2 metų GlC-met. palūk............ 2.25%
3 metų GlC-met. palūk............ 2.75%
4 metų GlC-met. palūk............ 3.25%
5 metų GlC-met. palūk............. 3.65%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable"............................. 1.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 1.80%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 3.90%
Taupomąją sąskaitą iki............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.20%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.20%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................1.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................5.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................4.25%
2 metų......................4.95%
3 metų..................... 5.00%
4 metų..................... 5.65%
5 metų......................5.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.50%

Duodame komercinius 
mortgičlus

Sportinio šaudymo klubų nariai iš Toronto, Londono, Delhi ir Hamiltono 
š.m. spalio pradžioje briedžių medžioklėje Longlac, Ont. Stovi iš kairės: A. 
Langas, K. Žilvytis, S. Švilpa, M. Jonikas, V. Janulis; priekyje iš kairės: G. 
Senkus, A. Švilpa ir E. Gocentas Nuotr. G. Senkaus

Kanados įvykiai

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
1 Mūsų tikslas - ne.pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BURNHAMTHORPE-PONYTRA/L 6 
didelių kambarių “bungallow", 
dvigubas garažas. Gerai išlaikytas, 
ateik ir gyvenk. Prašo $329,900. 
BLOOR-SYMINGTON - 9 kamba
rių, 2 butų namas. Metinės paja
mos $23,000. Prašo $194,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

bet kuriuo laiku per 24 valandas

tel. 416-769-1616
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/2%
IŠVISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

strg Travel______
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

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.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Nelson Mandela, 83 metų 

amžiaus, buvęs Pietų Afrikos 
prezidentas, prieš tai iškentėjęs 
27 metus jos kalėjimuose už ko
vą prieš rasinę nelygybę, lapkri
čio vidury svečiavosi Kanadoje. 
Toronte Ryerson universitetas 
jam lapkričio 17 suteikė garbės 
daktaratą, įvertindamas jo veik
lą su P. Afrikos jaunimu bei vai
kais. Taip pat Toronto mokykla 
Purk Public School tą pačią die
ną buvo pavadinta Nelson Man
dela Park Public School. Ši mo
kykla buvo parinkta, nes jos 
moksleiviai buvo pirmieji Kana
doje, paaukoję pinigų N. Man- 
delos vaikų fondui. Po šių pa
gerbimų N. Mandela keliavo į 
Otavą, kur jam buvo iškilmingai 
suteiktas Kanados garbės pilie
čio titulas.

“Canada 3000” lėktuvų 
bendrovė, antra didumu Kana
doje, nepajėgusi įveikti finansi
nių sunkumų, pagaliau bankro- 
tavo. Bendrovės steigėjas (prieš 
13 metų) ir dabartinis jos vedė
jas Angus Kinnear ir direktorių 
taryba mėgino kurį laiką gelbėti 
bendrovę, prašydami valdžios 
paramos ir ieškodami naujų pri
vačių investitorių, tačiau nesėk
mingai. Apie 4,800 bendrovės 
tarnautojų liko be darbo ir apie 
50,000 keleivių įvairiose vieto
vėse (Canada 3000 skrido į 108 
oro uostus Kanadoje ir užjos ri
bų - įskaitant Australiją, Hava
jus, Indiją) turėjo patys pasirū
pinti kelione namo, kai bendro
vė staiga lapkričio 8 dieną su
stabdė skrydžius. Aviacijos ži
novai nurodo daug priežasčių, 
kurios galėjo privesti prie šios 
nelaimingos pabaigos: per grei
ta plėtra, kai iš 14 lėktuvų užsa
kytų skrydžių (chartered) bend
rovės staiga š.m. sausio mėn. ta
po 38 lėktuvų bendrove, prisi
jungusi mažesnes Royal Airlines 
ir CanJet Airlines. Kiti nurodo, 
kad Air Canada įvedusi pigesnį 
Tango poskyri paveržė Canada 
3000 klientų dalį. Na, ir rugsėjo 
11-tosios tragedija, kuri paken
kė visoms lėktuvų bendrovėms, 
o silpnesnes sužlugdė.

Daniel Brooks, 43 metų 
amžiaus torontietis teatro reži
sierius, gavo pirmąją 5100,000 
Elinore and Lou Sirnonovitch 
vardo Kanados teatro premiją 
už savo drąsius klasikinių ir ka
nadiečių veikalų pastatymus. 
Urjo Kareda, premijos jury ko
misijos pirmininkas iškėlė D. 
Brooks talentą “naudoti sceną 
moraliniam pokalbiui bei teatro 
burtams išreikšti”. Šią premiją 
įsteigė Lou Sirnonovitch, vienas 
iš žymiausių Kanados medici
nos mokslininkų, ir jo žmona 
dramaturge Elinore.

“Tafelmusik” choras šie
met švenčia savo 20 metų gyva
vimo jubiliejų. Šis kamerinis 
choras yra neatskiriama baroki
nės muzikos atlikėjų sambūrio 
Tafelmusik dalis kartu su Tafel
musik orkestru. Jo dabartinis 
vadovas Ivars Taurins 1980 me
tais grojo Tafelmusik orkestre 
pirmuoju smuiku, kai tuometi
nis orkestro vadovas Ken Sol
vay nutarė papildyti jauno baro
kinio sambūrio repertuarą vo
kaliniais veikalais. Jis paskyrė I. 
Taurins (pradžioje kartu su Da
vid Follis) suorganizuoti 1981 
metų sezonui chorą, kuris padė
tų orkestrui atlikti įvairesnę 
programą. Vėliau orkestro va
dovavimą perėmė Jeanne La- 
mon, o Ivars Taurins pasiliko 
pirmuoju smuiku orkestre ir 
kartu choro vadovu. Jubiliejinio 
koncerto programai (š.m. lap
kričio 14-18) Tafelmusik pasi
rinko veikalus iš baroko laiko
tarpio kompozitorių Johann Se
bastian Bach (1685-1750, vok.), 
Daniel Purcell (1660-1717, 
angį.), Marc-Antoine Charper- 
tier (1650-1704, pranc.), vėles
nių - Johannes Brahms (1833- 
1897, vok.), Healey Willan 
(1880-1968, kan.), Claude De
bussy (1862-1918, pranc.) ir 
specialiai šiam jubiliejui užsaky
tą motetą kanadiečio kompozi
toriaus Imant Raminsh.

Kalėdų senelio paradas To
ronte įvyko lapkričio 18 dieną. 
Beveik šešis kilometrus Toron
to gatvėmis (prasidėjo ties 
Bloor - Christie skersgatviu, tę
sėsi University Avenue ir baigė
si ties Front - Church skersgat
viu) žygiavo 22 orkestrai, 24 gy
vieji paveikslai, 1,500 įvairia
spalviais kostiumais pasipuošu
sių vaikų, daug klounų ir, žino
ma, pats Kalėdų senelis savo el
nių tempiamoje karietoje su 
raudonnosiu Rudolfu priešaky
je. Jis ir jo padėjėjai parado me
tu priėmė vaikų laiškus, adre
suotus Santa Claus, North Pole, 
HOH OHO, Canada (neužmirš- 
kim, kad Šiaurės ašigalis yra 
Kanadoje!). Kadangi buvo paly
ginti šilta ir giedra diena, šimta
tūkstantinė minia vaikų ir suau
gusių stebėjo šį paradą. Tą patį 
savaitgalį paradai vyko ir 
Bramptone, Ošavoje, Niagara 
Falls (Ontario) ir daugelyje kitų 
Kanados vietovių, bet buvo ati
dėtas vėlesniam laikui Otavoje.

Gerald Tremblay, anksčiau 
buvęs Kvebeko provincijos mi- 
nisteriu liberalų valdymo metu, 
laimėjo svarbiausią provincijos 
savivaldybių rinkimų postą - 
naujai sujungto Montrealio 
miesto (jungiančio seniau buvu
sį miesto plotą ir 27 jo priemies
čius) burmistro. Buvęs Mont-

Sportas
“Aušros” žinios

Praeitą sekmadienį krepšinį 
žaidė “Molekulės” ir “Atomai”. 
Klubo kalėdinė eglutė įvyks gruo
džio 4 d. Prisikėlimo parapijos ka
vinėje. Kviečiami sportininkai, tė
veliai ir svečiai. Pakvitavimai 
“A&P”, “Dominion” ir “Ultra
mart” maisto parduotuvių yra ver
tingi klubui, nes šios parduotuvės 
pagal surinktų pakvitavimų kiekį 
gale metų paremia klubą. Prašome 
įmesti pakvitavimus į medinę dėžę, 
kuri yra šventovės prieangy-je. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinė tvirtai pradėjo 
atrankos varžybas į 2003-jų žemyno 
pirmenybes Švedijoje. Vilniuje nu
galėjo Olandijos rinktinę 95:73 ir 
Jambol (Bulgarija) sutriuškino jų 
rinktinę 105:87. Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė pergale pradėjo 
Europos čempijonato varžybas iš
vykoje nugalėdamos Italijos ko
mandą 82:66, bet Vilniuje pralai
mėjo Čekijos rinktinei 76:85.

BOKSAS: Kauno “Titano” 
klubo kovotojas Darius Skliaudžius 
Europos muaitai (Tailando boksas) 
profesionalų čempijonato baigmėje 
pralaimėjo olandui ir turėjo pasi
tenkinti vicečempijono titulu.

ORIENTAVIMAS: įspūdin
gas sportines trofėjas lietuviai par
sivežė iš pasaulio neolimpinių spor
to šakų žaidynių Japonijoje. Vil
niaus “Ąžuolo” klubo nariai Gied
rė ir Edgaras Voveriai, Panevėžio 
“Lėvens” atstovė Vilma Rudzens- 
kaitė bei Šiaulių “Sako” orientaci
ninkas Svajūnas Ambrazas pirmą 
kartą tokio rango varžybose iškovo
jo sidabro medalius.

ŠOKIAI: Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos pasaulio klasi
kinių šokių įvertinimo varžybose 
Bratislava (Slovakija), A. Bižokas ir 
E. Daniūtė iškovojo pirmąją vietą. 
Lotynų Amerikos šokių įvertinimo 
varžybose A. Kandelis ir E. Visoc
kaitė užėmė trečiąją vietą. Bremer- 
hafen (Vokietija) surengtame pa
saulio Lotynų Amerikos sportinių 
šokių ansamblių čempionate Klai
pėdos “Žuvėdra” iškovojo sidabro 
medalius.

DVIRAČIAI: Septintoji vieta 
planetos įvertinime, 2-oji vieta 
prestižinėse daugiadienėse lenkty
nėse Paryžius-Nica ir pergalės Lie
tuvos ir Baltijos šalių čempionatuo
se, šiuos titulus iškovojo geriausias 
Lietuvos dviratininkas Raimondas 
Rumšas.

VANDENSVIEDIS: Lietuvos 
vandensviedžio taurę iškovojo “Vil
niaus vandens sporto mokyklos - 
Baltic Amadeus” komanda, finale 
7:5 įveikusi Kauno “Lituanica-Dai- 
navą”. Trečioje vietoje liko Klai
pėdos “Jūrų liūtai”.

KULTŪRIZMAS; Aukščiau
sią Pasaulinės kultūrizmo federaci
jos (WPF) apdovanojimą laimėjo 
“Geležinių žmonių” klubo atstovė 
kaunietė D. Petkūnienė, aukštesnių 
nei 165 cm moterų figūros rungtį. 
To pačio klubo narys P. Stankevi
čius užėmė antrąją vietą jaunimo 
kultūrizmo absoliučios svorio kate
gorijos varžybose. V.P.

Skautų veikla
• Sveikiname Kanados lietuvių 

skautų rajono vadę v.s.fil. Rūtą Ži
linskienę su naujom pareigom, pe
rėmusiai KLB valdybos pirminin
kės pareigas. Toronto skautija tuo 
džiaugiasi ir linki jai geros sveika
tos bei sėkmės naujose pareigose, 
bet taip pat ir nepalikti skautiško 
rajono.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai sveikina ps. Loretą Stanulytę- 
Duz, sulaukusią sūnelio, būsimo 
vilkiuko. F.M.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

MOKAME
1.25% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.25% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. term. Indėlius 
2.00% už 2 m. term. Indėlius 
2.50% už 3 m. term. Indėlius 
3.00% už 4 m. term. Indėlius 
3.40% už 5 m. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
2.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.65% už 5 m. GIC Invest, pažym.
1.25% už RRSP Ind. (var.rate) 
1.80% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.00% už RRSP 3 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.90% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.25% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
1.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 4.25%
2 metų...................... 4.95%
3 metų...................... 5.00%
4 metų...................... 5.65%
5 metų...................... 5.75%

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 4.50%

DUODAME
■ asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą9KAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečlad. 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

lllllll Illi Illi Illlll 
LePAGE 

■■■■■■■■■■mmii iiiiiiiii m linini

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
(416) 231-2367 namų 

E-mail: kraudys@idirect.com
www.homedestinations.com

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

realio burmistras Pierre Bour
que, rinkimus pralaimėjęs mažu 
keturių nuošimčių balsų skir
tumu, tuojau po rinkimų ragino 
miestiečius (teisingiau, prancū
zakalbius) būti tolerantiškais, 
nes visiems buvo aišku, kad 
naujai prijungti prie Montrealio 
vakariniai priemiesčiai, kuriuo
se vyrauja anglakalbiai, nulėmė 
laimėjimą. Rinkimai vyko ir ki
tose 335 Kvebeko savivaldybė
se. Daugelyje vietovių buvo ne
norima, kad miesteliai būtų su
jungti su priemiesčiais ar netoli
mais miesteliais - viena iš prie
žasčių buvo galimas sujaukimas 
nusistovėjusios jėgų pusiausvy
ros tarp prancūzakalbių ir ang- 
lakalbių. (j.K.

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

KELIONĖS į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Turime naujas rudens ir žiemos kainas. Užsisakykite jau dabar savo 

Kalėdinę arba Naujametinę kelionę į Lietuvą!
Pasiieškokite, nesvarbu kur, Jums tinkamiausią datą ir geriausią 

kainą ir tada skambinkite man asmeniškai - ir nuo tos “geriausios” kai
nos gausite nuolaidą!

Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tbriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų į šiltuosius kraštus - pas mane 

pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi išparduodamų 
laisvų vietų -aš jas Jums gausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje bunu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau
X-PRESS paštu.
ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

Privati AUTO-AIKŠTĖ C’parking")

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos alsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė j Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestinations.com
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POVILUI LUKAVIČIUI

Hamiltone, staigiai užbaigus žemės kelionę, jo mielą 
žmoną ELENĄ, dukras - RIMĄ, DANĄ, LAIMĄ ir 
sūnų ALMI su šeimomis bei kitus artimus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

A. V. Lenauskai
V. G. Davey
V. Jasinevičienė

HUMORESKA
Argi aš toks senas?

Bepigu, sakau, visoms toms 
įžymybėms. Kokio amžiaus jie 
bebūtų, į juos visada bus krei
piamasi solidžiais žodeliais: de
kane, premjere, maestro, mere, 
redaktoriau, ekscelencija ir 1.1.

O aš - jokia įžymybė, pa
prastas, eilinis Lietuvos pilietis. 
Ir, žinote, kaip mane, dar nė 
septyniasdešimties metų nesu
laukusio, erzina vaikėzų kreipi
niai į mane. Dar gerai, jei mane 
pavadina dėde ar dėdele... Bet 
dažniausiai kreipiniai būna: se
neli, seni arba net dėdai. Kad 
tu, jaunuoli, surūgtum su tais 
savo kreipiniais! Koks aš tau se- 
nis?(!) Tai kas, kad jėgos - nebe 
tos... Širdis - dar jauna! Jei šir
dis jauna, vadinasi, ir aš - ne
senas.

Paprastai po tokių kreipinių 
aš išsitraukiu iš kišenės veidro
duką ir žvilgteriu į savo atvaiz

Čikagiečių muzikų Strolių kvartetas, koncertavęs Toronte 2001.XI.il 
(iš k): Faustas, Tomas, Herkulis, Povilas

Nuotr. V. Kulnio prie Slaugos namų

<&SKAITYTOJAI PASISAKO
PATIKSLINIMAS

Strolių koncerto Toronto Lie
tuvių Namuose lapkričio 11 d. ap
rašyme TŽ pažymėta, kad atsilankė 
į koncertą 300 žmonių. Koncerto 
metu buvo parduota 152 bilietai, o 
žmonių iš viso susirinko mažiau 
negu 200. Dalis žiūrovų nebuvo 
nusipirkę bilietų ir įėjo į salę, 
matyt, per šonines duris. Kadangi 
koncerto pelnas bus paskirtas Slau
gos namų fondui ir našlaičių šalpai 
Lietuvoje, tai skaičiai laikraštyje 
pasidaro aktualūs. Kol kas pelnas 
labai kuklus ir tikslesnė informacija 
bus paskelbta ateityje gavus visus 
duomenis.

Danguolė Baltrušytė-Sher,
Toronto LN kultūrinės komisijos 

iždininkė

• Jau taip gyvenime esti - jei žmo
gus negalvoja apie laimę ar nelai
mę, o tik stengiasi stropiai atlikti 
savo pareigą, laimė ateina savaime, 
nors žmogui priseina gyventi varge 
ir neturte. (Humboldt) 

Toronto “Rambyno” tunto vilkiukai iškylauja Aspen Wildlife Sanctuary 
vasaros metu. Stovyklavę “Romuvoje” Audrius Valiulis, Jonas Žiūraitis

dą. Na, taip... Plaukų sumažė
ję... Tie patys pabalę... Veidas 
su raukšlėmis... Bet juk ir nau
jagimiai būna su raukšlėmis... 
Dantys? Tai kas, kad protezai! 
Bet kuo jie skiriasi nuo tikrų 
dantų?

Po tokios savianalizės taip 
norisi tokiam pienburniui mes
telėti: “Eik tu, š..., žinai kur?(!) 
Matyt, tu pats - senis”...

Bet tuo žodžius lyg kartėlį 
praryju, nes prisimenu, kad, bū
damas jų amžiaus, aš ir penkias
dešimtmetį ar keturiasdešimt
metį seniu ar seneliu pavadin
davau. Ir tada susitaikau su 
mintimi, kad aš - tikrai senis.

Vis dėlto, kaip būtų gera, 
kad aš kokį titulą turėčiau - ma
žiau būtų erzinančių kreipinių. 
Deja, aš - paprastas, mirtin
gasis...

Steponas Miltenis, Raseiniai

STIPENDIJŲ FONDAS
A. a. biochemijos dr. Kazio 

Martinkaus (1953-1984) prisimini
mui 1985 m. jo tėvai, sesuo ir arti
mieji draugai įsteigė stipendijų fon
dą, kuriuo gali pasinaudoti visi lie
tuviai studentai, bebaigią bakalau
ro arba siekiantys magistro ar dak
taro laipsnių iš griežtųjų mokslų 
(biologijos, chemijos, biochemijos), 
ypatingai ryšium su vėžio tyrimu.

Stipendijų fondo komisija, ap
svarsčius gautus prašymus, nutarė 
2001 m. stipendiją skirti: 1. Dainiui 
Didžbaliui, $1,000, Temple Univer
sity, School of Pharmacy, Phila
delphia, PA, doktorantas. 2. Simo
nui Laurinavičiui, $1,000, bioche
mijos magistrantas, Helsinkio uni
versitetas, Suomijoje. Jei kas no
rėtų gauti stipendiją kitais metais, 
prašome kreiptis: Kristina Mar- 
tinkutė, Dr. Kazys Martinkus Me
morial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629- 
3011, USA.

Kristina Martinkutė, Čikaga

Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėjai, dalyvavę suvažiavime Seinuose, turėjo progą pasigėrėti Seinijos 
gamtos vaizdais Nuotr. R. Žilinskienės

Čikagos sporto žinios
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos krepšininkės ir 
krepšininkai JAV

Lapkričio mėnesio pirmoje 
pusėje, šalia komandų iš viso 
pasaulio, į JAV buvo atvykę ko
mandų ir iš Lietuvos: “LKKA- 
Kaunas” ir Alytaus “Alita” (ji 
čia žaidė “Lithuania-Alita” var
du).

Teko stebėti vieną kaunie
čių krepšininkių pasirodymą Či
kagoje. Kauno moterų koman
da, kuri žaidžia Lietuvos mote
rų, o taip pat ir Baltijos krepši
nio lygose, Amerikoje viešėjo 
nuo spalio 30 iki lapkričio 13 d. 
Čikagoje ji žaidė lapkričio 1 d. 
(prieš Lojolos universitetą) ir 
lapkričio 12 d. (prieš “Chicago 
State”). Pirmąsias rungtynes pra
laimėjo 69-87, antrąsias - 59-75.

Iš viso lietuvaitės Ameriko
je turėjo 9 susitikimus, iš kurių 
laimėjo tik vieną - prieš Wes
tern Illinois un-tą Macomb, IL, 
63-55. Didžiausias pralaimėji
mas (34-97) buvo patirtas prieš
paskutinėse rungtynėse Urba- 
noje prieš Illinois un-to rinkinę, 
kurioje jau antri metai žaidžia 
lietuvaitė iš Šiaulių Iveta Mar- 
čauskaitė (ji savo komandai pel
nė daugiausia - 11 taškų).

Kauniečių komandoje, ku
rios daugumą sudaro Lietuvos 
kūno kultūros akademijos stu
dentės ar dėstytojos, matėsi ir 
pora buvusios Lietuvos rinkti
nės. žaidėjų. Tačiau Amerikoje 
mūsiškės nespėjo priprasti prie 
pasikeitusio laiko, mažesnio ka
muolio, skirtingų taisyklių. Ypa
tingai jas kankino nuovargis, 
nes dažniausiai jos turėdavo eiti 
aikštelėn po ilgų valandų, pra
leistų autobuse. Jos autobusu 
turėjo nukeliauti į Visconsiną, 
Minesotą, Kansas ir Nebraską. 
Išvykos vadovė Laima Stalygie- 
nė mums pasakojo, kad iš 10 at
sivežtų žaidėjų, išvykos pabai
goje stipresnės beliko tik septy
nios: Krista Kalesinskaitė, Agnė 
Perednytė, Jurga Budrytė, Rasa 
Kreivytė, Laura Kižytė, Laura 
Godliauskaitė. Ji sakė, jog nor
maliomis sąlygomis lietuvaitės 
būtų laimėjusios bent 4 rungty
nes.

Alytaus “Alita” žaidė 
Evanstone prie Čikagos
Apie vyrų krepšininkus iš 

Alytaus sužinojome tik po jų 
rungtynių Evanstone, kai spau
doje buvo paskelbtas susitikimo 
rezultatas 70-42 mūsiškių ne
naudai. Chicago Tribune įsidėjo

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 

--------- - 1SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781 |
PETRAS ŠTURMAS

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

tik pasekmę, o Northwestern 
universiteto dienraštis iš
spausdino kiek ilgesnį rašinėlį 
apie susitikimą su šio universi
teto rinktine. Nieko daugiau 
apie kitus lietuvių vyrų pasiro
dymus Amerikoje nebegirdėjo- 
me.

Čikagos “Lituanicos” 
futbolo klube

“Lituanicos” futbolo klubas 
spalio 27 d. PL centre Lemonte 
suruoštame pokylyje šventė sa
vo gyvavimo 51-sias metines. 
Čia susirinko apie 200 žmonių. 
Oficialiojoj drflyj klubo pirmo
sios komandos žaidėjas Virgis 
Žurmomskas buvo apdovanotas 
kaip “naudingiausias” metų fut
bolininkas. Jam atiteko Žukaus
kų šeimos skirta taurė ir pinigi
nė premija.

Lapkričio 11 d. pirmoji klu
bo futbolo vienuolikė sužaidė 
paskutines rudens rato rungty-

TORONTO
Įžymaus kompozitoriaus 

Bramso kūrybos vakaras įvyks 
2002 m. vasario 3, sekmadienį, 3 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Programą atlieka smuiki
ninkas A. Bankas, pianistės I. 
Damašiūtė-Beresnevičienė, L. 
Kanovičienė, “Volungės” choro 
dainininkių grupė, vadovaujama 
D. Viskontienės. Inf.

Lietuvių kapinės
Neseniai praėjo kapinių 

lankymo diena, sutraukusi dau
gybę žmonių iš plačių Toronto, 
Mississaugos, Hamiltono apy
linkių. Įspūdingai atrodė kapi
nės, pasipuošusios vainikų gau
sa ir žėrinčiomis žvakių liepsne
lėmis. Kapines taipgi puošia pa
minklų įvairybė: vieni masyvūs, 
kiti vidutinio dydžio, treti pasi
žymintys kuklumu. Ir visa tai 
kartu sudaro puikų kapinių 
vaizdą.

Po kapinių lankymo jų va
dovybę pasiekė pasiteiravimai. 
Kodėl ne ant visų kapų pastatyti 
paminklai? Vieni paminklus pa
sistato būdami dar gyvi, kiti pa
lieka tai padaryti savo įpėdi
niams ar testamentų vykdyto
jams. Kartais tie pasiteiravimai 
nuskamba skausmo ir nusiste
bėjimo gaidele: mirusieji paliko 
nemažą sukauptą turtą, o jų 
įpėdiniai nesirūpina jų įamžinti 
kad ir kukliais paminklais. Tie, 
kurie teiravosi, norėjo surasti 
savo draugų, pažįstamų kapus, 
prie jų susikaupti, sukalbėti 
maldelę, pabendrauti su iškelia
vusiais amžinybėn. Kaip surasi 
tokį kapą, jei nėra paminklo?

Kapinių vadovybė negali ko 
nors versti šiuo atveju vienaip ar 
kitaip pasielgti, bet gali primin
ti, kad lietuvis laiko šventa pa
reiga savo artimųjų kapus pažy
mėti paminklais.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
komisija 

nes Čikagos ir apylinkių geriau
siųjų komandų pirmenybėse. 
Jose lietuviai įveikė “Kicker’s 
vienuolikę 3-1 ir sugriebė ant
rąją pergalę. Per 9 rudens rato 
susitikimus, mūsiškiai net šešis 
baigė lygiomis, o taip pat vieną 
kartą pralaimėjo (pirmose se
zono rungtynėse).

“Lituanica” su 12 taškų, pa
gal neoficialią lentelę, atsistojo 
5-je vietoje iš 10 “major” lygos 
komandų. Taip pat sėkmingai 
pirmenybėse žaidė ir klubo at
sarginė bei veteranų vienuolikė. 
Tokiu būdu lietuvių vardas 
kiekvieną sekmadienį ir šešta
dienį skambėdavo Čikagos ir 
apylinkių klubų aikštėse ir įvai
rių tautybių leidžiamoje spau
doje.

Dabar “Lituanicos” vyrai 
turės trumpą poilsį, o nuo sau
sio mėnesio pradžios pradės sa
lės pirmenybes, kuriose mūsiš
kiai visą laiką žaidžia “major” 
divizijoje ir gerai pasirodo.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - H. F. Matušaitis; 
$50 - H. Stepaitis.

A. a. Vincentos Kudžmienės 
10 metų mirties prisiminimui 
sesuo K. Dervaitienė su šeima ir 
duktė Genovaitė Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyko š.m. lap
kričio 25, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Toronto Lietuvių Namuo
se. Susirinko nemažas skaičius 
žiūrovų, kuriems sveikintojus ir 
programos atlikėjus pristatė 
šaulė Irena Paznėkienė. Pagrin
dinę kalbą pasakė svečias iš Lie
tuvos, Karo akademijos virši
ninkas, pulkininkas Algis Vaiče- 
liūnas. Meninę programą atliko 
Toronto vyrų choras “Aras”, va
dovaujamas muz. Lilijos Turū- 
taitės. Dlv.

Ilinojaus (JAV) gubernato
rius George H. Ryan atsiuntė 
Tėviškės žiburiams” šį raštą - 
sveikinimą: “Kaip Ilinojaus vals
tijos gubernatorius sveikinu 
jūsų leidinį Tėviškės žiburiai 52- 
ųjų metinių proga. Ilinojuje gy
vena daug etninių bendruome
nių, kurios sudaro didžią valstiją 
ir kartu išlaiko kultūrinį savitu
mą. Jūsų laikraštis yra gyvybinis 
ryšys su lietuvių bendruomene. 
Laikraščio skaitytojai ne tik yra 
ugdomi jo turiniu, bet ir siejami 
su didžiai vertingu jų paveldu. 
Ilinojaus valstijos gvycntojų var
du aš sveikinu jūsų dalyvavimą 
lietuvių bendruomenėje. Labai 
vertinu kietą jūsų darbą, pasi
reiškiantį kiekvienoje laidoje”.

Naujas radijo laidas iš Lie
tuvos per WINB radijo stotį 
Pensilvanijoje, JAV-se, finan
suoja lietuvis Sigitas Žilionis. 
Transliuojama kartą per savaitę 
nuo 9.00 iki 9.30 v.v. Rytų laiku 
(ĖST), trumposiomis bangomis, 
12160 kHz dažniu. Laidos ture-
tų pasiekti klausytojus Šiaurės 
Amerikoje, Centrinėje Ameri
koje bei šiaurinėje Pietų Ameri
kos dalyje. Projekto sumanyto
jas norėtų sužinoti, kaip įvai
riose vietovėse jos girdisi, nusta
tyti girdimumo plotą. Pastabas 
prašoma siųsti elektroniniu paš
tu Sigitas(r/< Zilionis.cjb.net fak
su +370-2-252171, telefonu 
+370-8576840, arba įprastu 
paštu Sigitui Žilioniui, P.d. 
3300, LT-2013 Vilnius, Lietuva.
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

REŽMKKWest Realty Ino.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, a&. d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171 rr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas Į

4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3 
Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

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

Siuntiniai priimti iki lapkričio 17 d. 

bus pristatyti jūsy artimiesiems 

ir draugams Lietuvoje

Šv. KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS

Tel. (416) 233-4601

2001.XI.il
Zilionis.cjb.net
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L BUMEISTERIAI,
Įlt ilgamečiai ir nuoširdūs lietuviškos veiklos rėmė- 
y jai bei dalyviai, šiemet stambesnėmis sumomis 

yra parėmę ne vieną lietuvių projektą bei užmojį.
C Metams baigiantis, įvertindami lietuviškosios 
? spaudos reikšmę išeivijoje, TĖVIŠKES ŽIBU- 
l); RIAMS paaukojo 10,000 dolerių.

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ leidėjai už tokią stam-
I; bią ir paskatinančią auką nuoširdžiausiai dėko
ja ja ir linki jiems geriausios sveikatos bei sėkmės.

Muzika: Gian-Carlo Menotti

Puikus kūrinys, pasižymintis melodinga muzika, duetais, ari
jomis, choru, ryškiais charakteriais, įdomiu siužetu, drama
tiškais ir jautriais momentais. Ypač ryškiai ir jausmingai išreiš
kia KRISTAUS atėjimą ir svarbą mūsų gyvenime.

įėjimas: $12, vaikams (iki 12 m.) - $8.

ATLIEKA: New School of Classical Vocal Studies 
(pagrindinės arijos bus dainuojamos lietuviškai) 

gruodžio 9, sekmadienį, 2 v.p.p 
ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

Kviečiame dar giliau įsijausti į Kalėdinę nuotaiką!
  Rengia - New School of Classical Vocal Studies

TORONTO
Anapilio žinios

- Lapkričio 25, sekmadienį, 
buvo atšvęsta Lietuvos kariuome
nės šventė. Ta proga Lietuvos kan
kinių šventovėje 11 v.r. Mišiose su 
savo vėliava dalyvavo Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai ir Lietuvos 
karininkai iš Borden karo bazės. 
Progai pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Vyt. Staškevičius.

- Prie šventovės durų yra padė
tas Toronto kardinolo ganytojinis 
laiškas pasiruošimui Pasaulio jau
nimo dienoms, kurios vyks Toronte 
ateinančių metų liepos mėnesį.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui registracija vyksta kle
bonijoje tel. 905 277-1270 arba sek
madieniais po Mišių zakristijoje. 
Registruojami visi vaikučiai, ku
riems šiais metais sueina 12 m. 
amžiaus arba vyresni.

- Pirmajai Komunijai pasiruoši
mo pamokos vyksta sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. Pa
mokas veda Janina Dzemionienė.

- Lietuvoje yra mirusi a.a. So
fija Nacevičienė, motina mūsų pa
rapijiečio Jono Nacevičiaus.

- Lapkričio 24, šeštadienį, Del
hi apylinkėj buvo Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas Šv. Ka
zimiero šventovės salėje. Minėjime 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės ka
rininkai iš Borden karo bazės.

- “Anapilio” sporto klubas, 
pradėjęs savo veiklą prieš maždaug 
metus, prašo piniginės paramos, 
kad galėtų Anapilio salėjo įtaisyti 
krepšinio žaidimams nuleidžiamus 
ir parengimų metu į lubas pakelia
mus krepšius. “Anapilio” sporto 
klubui galima aukoti per parapiją. 
Už aukas bus išduodami pakvitavi
mai atleidimui nuo valstybinių mo
kesčių. Klubo pirmininkas - Pranas 
Vilkelis, tel. 905 279-1867.

- Jaunų šeimų sekcijos rengia
ma Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių di
džiojoje Anapilio salėje.

- Naujų metų sutikimo pokylis 
prasidės Anapilio salėje gruodžio 
31, pirmadienį, 7 v.v. Bilietai jau 
platinami parapijos salėje. Bilietus 
taipgi galima užsisakyti pas R. Ce- 
lejewską tel. 416 231-8832.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti dabar jau Lietuvoje išleistą Vy
tės Nemunėlio knygelę Meškiukas 
rudnosiukas. Taipgi galima įsigyti 
Nijolės Gaškaitės-Zemaitienės kny
gą Dabar ir visados, kalėdinių atvi
ručių, kalėdinių vaisinių pyragų, 
Kūčių plotkelių ir A. Lauciūtės 
knygą Barakudos dienoraštis.

- Mišios gruodžio 2, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Julijoną Pečiulienę 
(V metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Igną Pakarną; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gruodžio 1, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Konstanciją ir Stasį Šimučius.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 18 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 336 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
L. Balsienė.

- Svečių knygoje pasirašė Ona 
Galinaitienė iš Čikagos, Leo Hage- 
dornas iš Kembridge.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 28 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namų popiečių sek
madieniais galima ne tik skaniai 
papietauti, bet ir pasiskaityti nau
jausių žinių iš Lietuvos bei kitų 
kraštų (populiariausių Lietuvos 
dienraščių informacija), taip pat 
apie LN Slaugos namų statybą, re
gistracijos klausimus ir pan. Kvie
čiame pietums į Lietuvių Namus!

LN kultūros komisija įsigijo 18 
naujų vaizdajuosčių iš Lietuvos. 
Įvairaus turinio filmai apie lietuvius 
Šidnio olimpiadoje, Lietuvių dienas 
Vatikane, Punsko ir Seinų lietuvių 
gyvenimą ir kiti, pvz. Dainų dainelė, 
Gyvenimas mirties rate, Tarp Nemu
no kilpų - būtų puiki kalėdinė do
vana. Dėl informacijos ir įsigijimo 
bei nuomojimo prašoma skambinti 
S. Pabricienei tel. 416 762-5419.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $1,200 - 
Staškevičių šeima (a.a. Eugeni
jos Staškevičienės XXI metinių 
proga); $50 - B. V. Cvirkos.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos jauni
mo choras ir sol. A. Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė.

- Šį pirmą mėnesio šeštadienį, 
gruodžio 1, Gyvojo rožinio draugi
jos nariai renkasi Rožiniui ir Mi- 
šiom 10.30 v.r.

- Santuokos sakramentą para
pijos šventovėje priėmė Rimas Da- 
naitis ir Julija Adamonytė.

- Pakrikštyti: Rytis Jonas, Rū
tos (Poliakovaitės) ir Roberto Mel- 
kių sūnus; Lukas, Loretos (Ras- 
čiauskaitės) ir Algirdo Valančių sū
nus; Benedict Magnus, Arvydo ir 
Nancy Stonkų sūnus.

- Dėkojame prel. J. Staškevi
čiui, kuris išvertė kardinolo Am- 
brozic ganytojišką laišką į lietuvių 
kalbą ir juo aprūpino ir šią pa
rapiją.

- Pirmai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 10.30 v.r. Mišių. Jei yra vai
kučių, kurie turėtų įsijungti į pasi
ruošimą, prašome tėvelius juos at
vežti į parapiją sekmadieniais prieš 
10.30 v.r. Mišias. Suaugusieji, kurie 
dėl bet kokių priežasčių nėra priėję 
prie Pirmos Komunijos, gali skam
binti klebonui susitarti dėl pasiruo
šimo suaugusiems priimtinu būdu.

- KLKM draugijos parapijos 
skyriaus metinė agapė-pietūs įvyks 
gruodžio 9 d., 12 v. parapijos salėje. 
Programoje A. Sungailienės pas
kaita apie meilės svarbą žmonių 
santykiuose ir L. Turūtaitės muziki
nė dalis. Bilieto kaina - $12.

- Sriubos virtuvėms Lietuvoje 
paremti parapijos jaunimas parda
vinės jų mamyčių virtą sriubą su 
juoda duona sekmadienį, gruodžio 
9, po 9.15 v.r. ir 10.30 v.r. Mišių. 
Parapija jau aštuoneri metai kaip 
šelpia Kauno “Caritas”, Vilniaus 
“Betanijos” ir Kretingos vienuoly
no sriubos virtuves.

- Kadangi parapijoje nėra vie
tos, daiktus skirtus naudotų daiktų 
ir drabužių išpardavimui prašome 
palaikyti namuose iki kito išparda
vimo, kuris vyks pavasarį.

- Bilietus Naujųjų metų sutiki
mo baliui, kurį rengia parapijos sta
tybos vajaus komitetas, platina J. 
Vingelienė sekmadieniais parapijo
je, kitu laiku namuose tel. 416 233- 
8108.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
2 d: 8 v.r. už a.a. Pauliną Šimkienę;
9.15 v.r. už a.a. Juozą Mickevičių; 
10.30 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius, už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už a.a. Vladą Kobelskį, 
už a.a. Juozą Mačiulį ir už a.a. Stasį 
Černiauską.

Išganytojo parapijos žinios
- Advento pirmo sekmadienio 

pamaldos su Šv. Komunija bei sek
madienio mokykla vaikučiams bus
11.15 v. ryto.

- Gruodžio 18, 7.30 v.v. - kalė
dinis tarybos posėdis Žilinskų na
muose, Mississaugoje.

- Gruodžio 23, 12.15 v.p.p. ka
lėdinės jaunimo pamaldos, po ku
rių įvyks Moterų draugijos ruošia
ma Kalėdų eglutė.

- Kūčių dieną pamaldos su Šv. 
Komunija - 6 v.v.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: O. Berentas - $500, V. O. Puo
džiūnai - $100. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą 
Slaugos namams. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W. Toronto Ont. M6P 1A6.

- Dėmesio! Toronto Lietuvių 
Namai ir LN moterų būrelis gruo
džio 9 d., 2 v.p.p. Lietuvių Namuo
se rengia Slaugos namų informaci
nę popietę. Visus besidominčius 
Slaugos namų statyba ir registraci
jos klausimais kviečiame dalyvauti.

- 2002 metų sausio 26 d. “Lab
daros” slaugos namų vajaus komi
tetas rengia iškilmingą pokylį. Va
karo programoje įžymaus solisto iš 
Lietuvos V. Juozapaičio koncertas. 
Bilietai į pokylį bus platinami nuo 
gruodžio mėn. pradžios. Renginio 
tikslas - sutelkti lėšų Slaugos namų 
statybai.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

su orkestru "Major Music"
gruodžio 31, pirmadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties 

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

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

*

A
gruodžio 31, g
pirmadienį, |
7 vai. vakaro |
Vytauto Didžiojo S 
menėje |TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras “Mandrivka”
* Veiks baras * Stalai numeruoti
* Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio popietėse

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

LK Mindaugo - “Neringos” 
šaulių kuopa iškilmingai paminėjo 
45 darbingų metų sukaktį. Lapkri
čio 17, šeštadienį, Aušros Vartų pa
rapijos salėn susirinkus nemažam 
būriui svečių, šaulių kuopos vadas 
Antanas Žiūkas visus šio vakaro 
dalyvius pasveikino ir pristatė gar
bės svečius: Vilniaus šaulių rinkti
nės išeivijoje vado pavaduotoją Vy
tautą Pečiulį ir ponią, dainininkę 
Liliją Turūtaitę iš Toronto, Aušros 
Vartų parapijos kleboną kun. Ri
čardą Birbilą, Lietuvos karininkus 
iš St. Jean bazės - vyr. Itn. Vytautą 
Buroką, vyr. Itn. Viktorą Kupreš- 
čenkovą, Itn. Valerijų Gruodį ir 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirmininką Arūną Staškevičių 
ir ponią.

Vakarui vadovavo garbės šaulė 
Aldona Vaičekauskienė. Trumpoje 
kalboje ji priminė, kad per 45 me
tus mirė 67 Montrealio šauliai. Jie 
buvo pagerbti susikaupimo minute. 
V. Pečiulis Montrealio šaulius svei
kino sukakties proga rinktinės vado 
ir savo vardu. Ilgesnėje kalboje jis 
priminė šaulių pagalbą Lietuvos 
nepriklausomybės kovose bei greitą 
susiorganizavimą Atgimimo metu.

Sol. L. Turūtaitė, akordeonui 
ar pianinui palydint, padainavo 
daug linksmų skambių dainų. Seno- 
viškesnės dainos tiko ir klausyto
jams, kurie mielai įsijungė į daina
vimą. Naujesnes atliko viena pati. 
Kai kurioms dainoms jai dar padė
jo V. Pečiulis, Zina ir Albinas Ur
bonai bei Donatas Baltrukonis. V. 
Pečiulis pasirodė ne tik kaip geras 
kalbėtojas, dainininkas, bet ir kaip 
puikus anekdotų pasakotojas.

Nutilus dainoms, kun. R. Bir
bilas palaimino vaišes. Buvo šaltų 
užkandžių ir šio vakaro šeiminkės 
Danos Urbonavičienės su padėjėjo
mis paruoštų šiltų cepelinų, kuriais 
visi gardžiavosi. Vaišės baigėsi py
ragais ir kava. Pabaigoje vyko tur
tinga loterija, kurią vedė Haroldas 
Celtorius ir M. Urbonas. Loterijai 
pasibaigus, visi pradėjo skirstytis 
namo, gyrė šaulius, kad jie surengė 
tokį smagų vakarą.

Kariuomenės šventė atšvęsta 
lapkričio 18 d. Aušros Vartuose. 
Pamaldoms šauliai, Pečiuliai ir visi 
trys Lietuvos karininkai organizuo
tai atlydėjo vėliavas. Žuvusiems ka
riams buvo padėtas vainikas prie 
garbės lentos. Iškilmingas Mišias 
aukojo ir šiai šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun. R. 
Birbilas. Parinktas giesmes gražiai 
pagiedojo parapijos choras. Porą 
giesmių atliko viešnia L. Turūtaitė. 
Pamaldos baigtos Tautos himnu.

Minėjimas buvo tęsiamas salė
je. Ir čia visai programai vadovavo 
A. Vaičekauskienė. Pradžioje ji iš
kvietė prie scenos vėliavas. Buvo 
sugiedotas Kanados himnas ir tylos 
minute pagerbti visi už Lietuvos 
laisvę žuvę kariai. Kalbėjo Lietuvos 
vyr. Itn. V. Kupreščenkovas. Dau
giausia palietė Lietuvos kariuome
nės organizavimąsi 1990 ir vėles
niais metais. Oficialioji minėjimo 
dalis baigta Lietuvos himnu.

Kun. R. Birbilui palaiminus 
valgius, susirinkę vaišinosi Elenos 
Kasperavičienės su pagalbininkė
mis paruoštais skaniais užkan
džiais. Dar ir čia L. Turūtaitė sura
do progą palinksminti dalyvius 
skambiomis dainomis, o V. Pečiulis 
pridėjo keletą anekdotų. Atsisveiki
nę su Toronto svečiais, minėjimo 
dalyviai patenkinti grįžo namo.

KLK moterų draugijos Mont
realio skyrius 2001 m. gruodžio 9, 
sekmadienį, minės metinę šventę. 
Tą dieną po pamaldų seselių na
muose bus prisiminta praeities 
veikla. Birutė Nagienė kalbės apie 
didįjį žemaičių vyskupą Motiejų 
Valančių. Pabaigoje bus vaišės. 
Kviečiamos ne tik narės, bet ir vieš
nios bei svečiai.

Aušros Vartų šventovėje lap
kričio 10 d. pakrikštyta Amanda 
Leah Vazquez, Elvyros Burkšaitie- 
nės dukraitė.

A. a. Emilija Mačionienė (Ma- 
chonis, Emily, nee Nacewicz) mirė 
2001 m. lapkričio 19 d. Po geduli
nių pamaldų Aušros Vartų švento
vėje lapkričio 22 d. palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
duktė su šeima ir kiti artimieji. B.S.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 25 iki gruodžio 16 d., 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti ka
lėdinius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovaną savo bičiu
liams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
18 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai yra 
rėminiai. Jų kaina pagal užima
mą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos, 
institucijos ir pavieniai asmenys. 
Sveikinimas per laikraštį šiuo 
metu yra geriausias būdas pa
siekti savo artimuosius ne tik iš
eivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai ir seneliai,

broliukai ir sesutės! Gruodžio 15 d. 
rengiama Kalėdų eglutė Prisikėli
mo parapijos salėje. Apsilankys Ka
lėdų senelis, įvyks koncertas, bus 
premijų bei naujai išleistos knygos 
pristatymas. Vaikai galės užkąsti 
dešrelių. Kviečiame visus - mažus 
ir didelius! Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Tęsiamas metinis muziejaus 

paramos vajus. Be finansinės para
mos muziejuje nebebus naujų paro
dų ir archyve nebebus galima toliau 
kataloguoti istorinių dokumentų. 
Dabar yra proga visiems Kanados 
lietuviams parodyti, ar jie nori iš
saugoti savąją istoriją. Prašome vi
sų pagalbos!

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $500 - J. Margis; $100
- A. Bumbulis, dr. S. Čepas, Irena 
Meiklejohn, dr. Marija Arštikaity- 
tė; $50 - A. ir J. Krasauskai.

PADĖKA
KLB Toronto apylinkės val

dyba nuoširdžiai dėkoja rinki
minei komisijai už sėkmingai 
pravestus rinkimus.

KLB Toronto apylinkės v-ba

ADAMO N IS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

Kviečiame į etnografinių ir liaudies dainų

gruodžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose. Įėjimas $10.

PROGRAMĄ atliks choras “Daina”, vad. L. Turūtaitės
_______  Rengėjai __  _________

KLB Toronto apylinkės tarybos

Įvyks š.m. gruodžio 5, trečiadieni, 7 v.v.,
Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje

(1573 Bloor Street West)

Kviečiami dalyvauti bendruomenės narių išrinkti 25 
atstovai, apylinkėje veikiančių organizacijų pirmi
ninkai arba jų įgaliotiniai, apylinkės valdybos nariai, 
revizijos komisijos nariai bei visi Toronto apylinkės 
bendruomenės nariai.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Pataisa ir papildymas lietu
viškų renginių tvarkaraščiui: 
“Tauro” klubo pobūvis Lietuvių 
Namuose įvyks ne kovo mėn. 2 
d. kaip buvo skelbta, bet balan
džio mėn. 13 d. Suvalkų krašto 
išeivijos sambūrio Užgavėnių 
šokiai įvyks vasario mėn. 9 d. 
Anapilyje.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė aukojo: $100 - P. O. Vė- 
žauskai; $50 - A. Petkevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - E. Ališauskienė, 
M. Povilaitienė, V. Jasinevičienė.

A. a. Viktoro Gabo šviesiam 
atminimui pagerbti Aleksas ir 
Adelė Dudoniai Tėviškės žibu
riams paaukojo $50.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo Tėviškės ži
buriams-. $50 - Alvina ir Vladas 
Ramanauskai, Adomas ir Kris
tina Biretos, Povilas Kanopa ir 
Evelina Daugilienė, Hamilton, 
Ont., Stasys Paketuras ir Danu
tė Raščiuvienė, v West Lome, 
Ont., Eleonora Šiškienė, Algis 
ir Pajauta Kaziliai, Martynas ir 
Nelė Jonušaičiai; $35 - Ona 
Juodišienė, dr. Aleksas ir Aldo
na Valadkos; $30 - Gražina Sri- 
maitienė, Elena Bersėnienė ir 
šeima, Ona ir Vladas Keziai, 
Ancaster, OnL, Eugenijus ir 
Regina JasinskaJ, Dundas, Ont.,

Bronė Galinienė, Gerda ir Albi
nas Tarvydai, Viktoras ir Rita 
Navickai su šeima, Arnprior, 
Ont., Petronėlė ir Jonas Vege- 
liai; $25 - Stasys Valickis, Col
lingwood, Ont., Stasys, Marija ir 
Dana Jokūbaičiai, Juozas Ro- 
vas, Stasys Kneitas, Oshawa, 
Ont., Liuda ir Zigmantas Moc- 
kai, Rodney, Ont., Irena Ignai- 
tienė, Irena ir Jonas Nacevičiai, 
Joana Valiukienė, Vanda Jasi
nevičienė, Vida ir Vytas Paškai, 
V. V. Augėnai; $20 - Petras 
Čiurlys, Elena ir Stasys Kuzmic
kai, A. M. Radžiūnai, Monika 
Povilaitienė, Matas-Zigas ir Bi
rutė Romeikos, Vanda ir Petras 
Šidlauskai, Hamilton, Ont., Bi
rutė Abromaitienė ir dukra An
gelė, Irena Baltakienė ir sūnūs 
Linas, Vitas ir Algis, Regina ir 
Vladas Simonaičiai, Jonas Ru
gys, L. A. Čepai, Paulina ir Ig
nas Geniai, Sault Ste Marie, 
Ont., Ona Linčiauskienė, Ha
milton, Ont., Margarita ir Justi
nas Zubrickai, Trinkų šeima, 
Antanas, Stasė ir Aleksas Zim- 
nickai, Kristina ir Stasys Janavi
čiai, Albina Augaitienė ir šeima, 
Valentinas Poškaitis, Alfonsas, 
Ona Budininkai, Hamilton, 
Ont.; $15 - Petras, Zuzana Jo
nikai, Hamilton, Ont., Birutė ir 
Petras Daržinskai; $10 - J. ir R. 
Vaitkevičiai, Brian ir Marija 
Mikelėnas - McLaughlin, Aldo
na Ranonienė.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Paieškojimai
Žiba Ruibytė-Minelgienė, gy

venanti Lietuvoje, ieško savo gimi
nių, gyvenančių Kanadoje. Jos ad
resas: Žiba Minelgienė, Dariaus ir 
Girėno 25, Žemaičių Naumiestis, 
Šilutės rajonas, Lithuania.

Jadvyga Janušonienė (Goby- 
tė) ieško savo dėdės Adolfo Go
bio gimusio 1920 m. Lietuvoje, 
Molėtuose. Jis 1941 m. buvo iš
vežtas į Vokietiją^iš kurios pasi
traukė į Vakarus, turbūt į Kanadą 
arba JAV. Kontaktinis tel. 416 
626-2503.

Monika Muliuolicnė, gyve
nanti 218 E. 19th St., Hamilton, 
ON, L9A 4S5, tel. 905 383-0253, 
ieško Valerijos Žilionienės-Ka- 
minskaitės, jos dukterų Aldutės ir 
Danutės Žilionyčių, Lietuvoje gy
venusių Tolkūnų kaime, Mirosla
vo parapijoje, Alytaus apskr. Po 
karo gyvenusios Toronte. Prašo
ma atsiliepti aukščiau nurodytu 
adresu.

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.

LORNE PARK MUZIKOS^ 

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628 J
h—————

IŠNUOMOJI! BUTĄ High Park ra- 
jone. Skambinti te). 416 766-5639.

HAMILTONO PENSININKŲ NA- 
MUOSE “Rambynas” yra du laisvi 
butai nuo 2001 m. gruodžio 1 d. 
Skambinti Vytui tel. 905 526-8281.

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo' darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius


