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Aptemdomi pavasariai
Kasmet žydintis pavasaris pasitinka Motinos die

ną. Tai gražu, simboliška ir įspūdinga. Kiek džiaugsmo, 
sujudimo šeimose ir visuomenėje! Joks civilizuoto pasau
lio kraštas tylomis nepraeina pro šią šventę, tapusią meti
ne, laukiama ir visaip minima.

T
AI PAGARBOS, meilės ir padėkos pareiškimo 
diena, ypatingu būdu jungianti šeimos narius, ku
rie sutartinai pagerbia ir sveikina savo mamas. O 
virš visų iškilmių ir jautrių akimirkų tartum su pavasario 

žiedais prasiskleidžia žmogus-motina, gyvybės perteikėja 
ir nepailstanti, nepamainoma jos globėja visur - laukinėje 
gamtoje ir sudėtingame žmogaus pasaulyje. Tačiau šita
me įvaizdyje kaskart vis daugiau ima rodytis prieštaravi
mų - aptemdytų pavasarių. Pasigirsta balsų, kad jau yra 
įvykęs ryškus skilimas: vienos motinos tėra gimdytojos, 
kitos dar šalia visko motiniško auklėjimo reikšmę supran
tančios ir vertinančios. Pagimdyti ir savo kūdikį atiduoti 
svetimų žmonių aplinkai ir globai yra viena, o jį pačiai sa
vo namuose auginti ir auklėti - kita. Šiandien pavyzdžių 
netrūksta abiejose pusėse. Tačiau kas galėtų ramiai klau
sytis spėliojimų, kad augintojų ir auklėtojų grupė mažė
janti, kad modernusis gyvenimas ir žmogaus poreikiai ne
beleidžia motinoms daugiau laiko skirti savo vaikams. 
Naujasis gyvenimo būdas iškelia nemažai sunkiau spren
džiamų klausimų, jų tarpe ir šių dienų motinos išsišakoji
mą. Visur suspėti, kas būtiniausia apglėbti - stačiai nebe
įmanoma. Tiesa, vyrų pagalba namuose tolydžio didėja - 
darbais ir atsakomybe įprantama dalintis. Bet tai vis tiek 
neatstoja tikro motinystės pašaukimo, nors pasigirsta bal
sų, kad tokio iš viso nėra. Bet tai tik požiūris, kuris daikto 
nepadaro ir amžinųjų dėsnių nepakeičia.

M
OTINĖLĖ vargdienėlė mūsų tautos dainose ir 
pasakojimuose ryškinama kaip sunkią gyveni
mo naštą pakelianti moteris. Šių dienų akimis 
kai kuriems - tai pasibaisėtina. Kai kam ji - vergė. Bet tos 

anų laikų “vergės” toli gražu neatitinga šiuolaikinės pras
mės. Anos motinėlės, išauginusios tūkstančius dorų ir tė
vynę mylinčių žmonių, šiandien prisimintinos ne kaip ver
gės, bet kaip didžiadvasiškumo pavyzdžiai, kaip mylimos 
ir šventos asmenybės, be kurių ir šių dienų palikuonys 
vargu ar būtų atsistoję ant tvirtesnių religinio bei dorinio 
gyvenimo pagrindų. Mat pasaulyje buvo ir bus daug da
lykų, kurie be pasiaukojimo neatsirastų. Yra daug laiko
tarpių, kurie reikalingi, kad kam nors po jų būtų geriau. 
Ir dėl šių dienų laisvės ir gyvenimo gerovės kada nors 
buvo aukotasi. Laisvės kovotojai nebuvo nei vergai, nei 
samdiniai. Garbingi motyvai skatino juos bet ką daryti, 
kad kiti galėtų džiaugtis. Motinėlės vargdienėlės lygiuo
jasi su tokiais. Jos ir numirusios gyvena, skleidžia išmintį 
ir meilę. Ir kai šiandien valdžios suka galvas, kaip pa
daryti, kad visuomenė grįžtų į dorovę, kad gatvėse suma
žėtų nusikaltėlių, tyčia ar netyčia aplenkiama galimybė - 
sudaryti sąlygas motinoms pačioms auklėti savo vaikus. O 
jei tokių sąlygų sudarytoja būtų valstybė, nebereikėtų 
parlamentarams ginčytis dėl šimto tūkstančių naujų poli
cininkų įvedimo į didmiesčių gatves. Jų algas išdalinus 
motinoms, vaizdas keistųsi. Šitoks investavimas daug ką 
iš pagrindų pakeistų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Naujo parlamento rinkimai

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien balandžio 
27 d. paskelbė federacinius rin
kimus š.m. birželio 2 d. Praneši
mas žiniasklaidai nebuvo nau
jiena. Stebimasi, kad po trejų su 
puse metų valdymo liberalai, 
turintys aiškią daugumą parla
mente, norėtų viską rizikuoti 
rinkimuose. Vis dėlto apklausos 
rodo, kad dabartinis liberalų 
populiarumas gali jiems užtik
rinti antrą kadenciją valdžioje.

Ministerio pirmininko teigi
mu, rinkėjai turės pasirinkti, ar 
svarbiau palaikyti liberalus ir jų 
pastangas balansuoti biudžetą, 
ar remti opoziciją ir jos pažadė
tus mokesčių sumažinimus. Ar
šiausi liberalų oponentai yra 
Reformų ir Bloc Quebecois 
partijos, kurios stengsis Kvebe
ko atsiskyrimą padaryti pagrin
diniu rinkiminio vajaus klausi
mu. Konservatorių vadovas 
Jean Charest, kaip ir ministeris 
pirmininkas, žada konstitucijoje 
įtvirtinti Kvebeko “atskiro” sta
tuso (distinct society) pripažini
mą. Apklausos rodo, kanadie
čiams svarbiausia, kad valdžia 
rūpintųsi darbais, sveikatos ap
sauga ir finansų sutvarkymu; o 
didžiausios jų abejonės yra dėl 
politinių vadovų pajėgumo išlai
kyti Kvebeką Kanadoje.

Liberalai nebemažins para
mos provincijų sveikatos apsau
gai, kaip anksčiau buvo numaty

ta. Tai pažadėjo ministeris pir
mininkas Jean Chretien. Jeigu 
jo partija bus perrinkta, provin
cijos gaus $700 mln. kitais me
tais ir dar $1.4 bin. daugiau ne
gu 1999 m. paskirta. Ontario 
provincija gautų $253 mln. Li
beralai taip pat žada įvesti 
“pharmaeare” vaistų kainų re
guliavimo programą.

Manitobos provinciją pa
siekė potvynis, prieš porą savai
čių prasidėjęs North Dakotos 
valstijoje, JAV Red River apy
linkėse. Iki balandžio 30 d. iš 
Winnipeg’o ir priemiesčių buvo 
evakuota apie 25,000 gyventojų, 
o iš viso JAV ir Kanadoje iš na
mų turėjo pasitraukti 85,000. 
Tokio potvynio nebūta per 171 
metus. Apie 7,000 Kanados ka
reivių atvyko padėti statyti už
tvankas, evakuoti ūkininkus ir 
jų gyvulius, talkinti policijai ir 
pagalbos operacijose.

Paaiškėjo, kad 40 kilometrų 
ilgumo Brunkild užtvanka, pa
statyta per 10 dienų Winnipeg’o 
pietuose, apsaugojo miesto 
centrą nuo didžiojo potvynio.

Ontario teismo sprendimu 
provincinės policijos pareigūnas 
Kenneth Deane buvo rastas kal
tu. Jis 1995 m. nušovė negink
luotą indėną Dudley George 
Ipperwash provinciniame par
ke, kurį buvo užėmusi 20-ties 
indėnų grupė, teigusi esą tame

(Nukelta į 9-tą psl.)

Auk didutis, buk greitutis, būk ir geras lietuviukas. Nuotrauka nežinomo fotografo

Lietuva pasaulio tautų junginyje
Pokalbis su ambasadoriumi dr. OSKARU JUSIU, vadovaujančiu Lietuvos 

delegacijai Jungtinėse Tautose Niujorke

SALOMĖJA NARKĖLILNAITĖ, 
Niujorkas

Jau šešti metai Lietuva yra su
grįžusi į tarptautinę bendruomenę. 
Ji tapo Jungtinių Tautų nare 1991 
m. rugsėjo 17 d. Nebuvo progos pa
minėti penkmečio sukakties, todėl 
dabar štai pluoštas žinių apie tai, 
kaip per tą laikotarpį Lietuva įsi
jungė į Jungtinių Tautų veiklą ir 
kaip joje dalyvauja. Nuo 1994 m. 
rugsėjo 1 d. nuolatinei Lietuvos mi
sijai vadovauja dr. OSKARAS 
JUSYS, nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius. Jis yra gimęs Anykš
čių rajone 1954 m. sausio 13 d. 
1972-1977 m. studijavo Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete, o bai
gęs tame pačiame fakultete dirbo 
asistentu. 1978 m. jis tęsė studijas 
aspirantūroje Maskvoje, Lomono
sovo universiteto Teisės fakultete, 
kur 1981 m. apgynė doktoratą. Tais 
pačiais metais grįžęs į Vilniaus uni
versitetą, ligi 1985 m. dirbo Teisės 
fakulteto vyresniuoju dėstytoju. 
1985 m., pagal IREX studentų pa
sikeitimo programą, jis vienerius 
metus mokėsi Niujorke, Kolumbi
jos universiteto Teisės fakultete. 
Sugrįžęs į Vilnių, universiteto Tei
sės fakultete dirbo docentu iki 1990 
m., kai pradėjo diplomato karjerą. 
Ambasadorius yra vedęs, augina 
sūnų.

- Pradėjote darbą, kai misija 
persikėlė į naują vietą, esančią 
pačiame Niujorko centre. Kaip 
sekėsi įsikurti ir susiorganizuoti, 
kaip dalyvaujate Jungtinių Tautų 
darbuose? Koks misijos persona
las ir ar jo pakanka aprėpti vi
sam darbui?

- Jau treti metai LR misijos 
Jungtinėse Tautose kolektyvas 
dirba naujose patalpose. Lietu
va yra nupirkusi dalį aukšto pa
state Niujorke, Penktojoje ave
niu. Pusę patalpų užima LR mi
sija JT, o kitą pusę - LR gene
ralinis konsulatas. Patalpos bu
vo nupirktos prieš trejetą metų, 
kai nekilnojamo turto kainos 
nebuvo tokios aukštos. Tuo me
tu patalpų įsigijimas ir įrengi
mas Lietuvai kainavo 1,2 mln. 
dolerių. Šiuo metu, pakilus kai

noms, šių patalpų rinkos kaina 
šoktelėjo iki 2,5 mln. JAV do
lerių.

Lietuvos misijoje, be ma
nęs, dar dirba keturi diplomatai 
ir pareigūnas administracijai. 
Palaikome gerus santykius su 
Baltijos valstybių misijomis prie 
JT ir stengiamės koordinuoti 
savo veiklą visumos posėdžių 
metu, bendruose pasitarimuose 
neretai pasiskirstome, kas rinks 
informaciją vienais ar kitais 
klausimais, o po to rengiamuo
se Baltijos valstybių susitiki
muose pasidalijame informaci
ja, aptariame įvairių klausimų 
galimus sprendimo variantus. 
Jei visus darbus organizuotume 
ir atliktume vien tik misijos jė
gomis, būdami penkiese, fiziš
kai visur nespėtume.

51-ajai visumos sesijai į mi
siją atvyko du nauji darbuotojai 
iš Užsienio reikalų ministerijos. 
Tai padėjo misijai aprėpti to
kius klausimus, kaip gamtos ap
saugos, socialinius-ekonominius, 
moterų ir vaikų teisių bei kitus, 
kurių ankstesniais metais dėl 
darbuotojų stokos buvome ne
pajėgūs sekti. Gal ir nekuklu, 
tačiau norėčiau pastebėti, kad 
pagal kiekybinį ir intelektualinį 
pajėgumą misijos kolektyvas yra 
pajėgesnis nei Estijos ar Latvi
jos atstovybės Niujorke. Apie 
tai ne kartą privačiuose pokal
biuose yra pabrėžę ir užsienio 
šalių diplomatai.

-Ambasadorius Anicetas Si
mutis, kuris pradėjo misijos būs
tinės organizavimą, dabar yra 
misijos patarėjas. Koks darbas 
jam tenka? Ilgą laiką misijoje 
dirbo Gintė Damušytė. Šiuo me
tu ji Vienoje užima kitas parei
gas. Kur dar kitur Lietuva turi 
savo atstovus Jungtinių Tautų 
specialiose ar regioninėse organi
zacijose?

- Ambasadorius Anicetas 
Simutis yra specialusis misijos 
patarėjas ir dalyvauja delegaci

jos sudėtyje visumos posėdžių 
metu, atvykstant į JT Lietuvos 
respublikos užsienio reikalų mi- 
nisteriui, organizuojant Vasario 
16 minėjimą Jungtinėse Tauto
se; neretai apsilanko misijoje, 
kai aptarinėjame svarbiausius 
einamuosius darbo klausimus.

Misijos patarėja Gintė Da
mušytė po penkerių metų darbo 
Niujorke, Lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministerijos va
dovybės įsakymu, buvo perkelta 
darbui Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) Vienoje Lietuvos res
publikos delegacijos vadove. Su 
Ginte tebepalaikome gerus 
draugiškus ir darbo ryšius.

Lietuva savo atstovus taip 
pat turi Šveicarijoje - nuolatinę 
misiją JT skyriuje Ženevoje, ku
riai vadovauja laikinasis reikalų 
patikėtinis Audrius Navikas; 
Italijoje - nuolatinę atstovybę 
JT Maisto ir žemės ūkio organi
zacijoje (FAO - Food and Agri
culture Organization), kuriai 
vadovauja ambasadorius Algir
das Žemaitis; Prancūzijoje - 
nuolatinę atstovybę UNESCO, 
kuriai vadovauja nuolatinė at
stovė Ugnė Karvelis.

- Lietuvos kariai dalyvauja 
taikos palaikymo tarnyboje. Kaip 
ji formuojama? Ar tuo reikalu 
rūpinasi JT misija ar Lietuvos vy
riausybė?

- Nuo 1994 m., kai Lietuvos 
kariai pradėjo dalyvauti taikos 
palaikyme, Lietuva jau yra pa
siuntusi į JT ir NATO vadovau
jamas operacijas 4 būrius (po 
30 žmonių) ir vieną kuopą 138 
žmonės) į buvusios Jugoslavijos 
regioną, kur jie tarnauja po pu
sę metų. Be to, dabartiniu metu 
jau antrą pusmetį Rytų Slavoni- 
joje (Kroatija) tarnauja devyni 
Lietuvos civiliai policininkai.

Taikos palaikymo dalyviai 
siunčiami Lietuvos vyriausybės 
nutarimu. Tačiau, žinoma, prieš 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Posėdžiavo Baltijos atstovai
Balandžio 26-27 d.d. Estijos 

Piarnu mieste įvyko dešimtoji 
Baltijos asamblėjos (BA) sesija 
ir posėdžiavo Baltijos taryba. 
Lietuvai perėmus organizacijos 
vadovavimą eilės tvarka, prezi
diumo pirmininku buvo išrink
tas Lietuvos delegacijos vado
vas Mečys Laurinkus. Nutarta 
pakeisti BA nuostatus, kad nuo 
šiol BA priimti dokumentai bū
tų svarstomi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos parlamentuose.

Buvo priimta rezoliucija dėl 
kovos su pinigų “plovimu”. Siū
loma, kad Baltijos valstybės pa
tvirtintų visas tarptautines su
tartis, numatančias kovą su pi
nigų “plovimu”, plėtoti bendra
darbiavimą tiriant panašius nu
sikaltimus. ELTOS žiniomis, BA 
pritarė Lietuvos seimo kreipi
muisi į ŠAS valstybių parlamen
tus, raginančiam tų kraštų va
dovus pakviesti bent vieną Bal
tijos valstybę įstoti pirmajame 
plėtimo tarpsnyje. Pareikšta taip 
pat, kad visos trys valstybės yra 
pasirengusios pradėti derybas dėl 
narystės Europos sąjungoje.

“Lietuvos aido” pranešimu, 
BA taip pat priėmė rezoliuciją, 
rekomenduojančią Estijai, Lie
tuvai ir Latvijai panaikinti mir
ties bausmę. Buvo atsisakyta 
kritikuoti Gudiją ir Rusiją dėl 
prezidento Aleksandro Luka
šenkos veiklos bei Čečėnijos ne
priklausomybės slopinimo, nors 
buvo ir rezoliucija, kuria remia
mas čečėnų tautos apsisprendi
mas ir pabrėžiama, kad Rusija 
ir Čečėnija turi toliau vesti de
rybas dėl pastarosios statuso.

Baltijos tarybos posėdyje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos mi
nisterial pirmininkai sutarė di
džiausią dėmesį skirti Baltijos 
valstybių laisvosios prekybos zo
nos įvedimui. Dėl muitų siste
mos derinimo pažymėta, kad bū
tina Baltijos kraštams “sutvar
kyti savo teisinę bazę pagal tarp
tautinių prekybos organizacijų 
priimtas normas.” Baltijos vals
tybių muitų sąjungos sudarymas 
leistų išplėsti jų rinką bei padi
dinti pramonės galimybes. Ta
čiau pasirengimas muitų sąjun
gai gali užtrukti dar 1-2 metus.

Lankėsi Danijos pareigūnai
Gegužės 1 d. Vilniuje lankėsi 

Danijos užsienio reikalų minis
teris Niels Helveg Petersen, ku
ris patvirtino, kad jo valstybė 
parengs Baltijos kraštų saugu
mo politikos koordinavimo pla
ną, suderintą su užsienio kraštų 
pagalba. Lietuva tikisi, jog tai 
galės padėti jai skintis kelią į 
ŠAS, praneša ELTA.

Lietuvoje besilankantis Da
nijos gynybos vadas generolas 
Christian Hvidt pasiūlė didinti 
krašto apsaugai skiriamas lėšas 
ir pertvarkyti ginkluotųjų pajė
gų valdymo struktūrą ir tuo bū
du našiau panaudoti tas lėšas. 
Jis pakartojo Danijos pažadą 
remti Lietuvą kelyje į ŠAS.
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Seimo pirmininkas Turkijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis balandžio 
28 d. nuvyko į Turkiją keturių 
dienų vizitui. Kaip rašo ELTA, 
Turkijos parlamento pirminin
kas Mustafa Kalemli susitiki
muose pasidžiaugė šia proga už
megztais ryšiais bei Turkijos ir 
Lietuvos parlamentarų bendra
darbiavimu Europos sąjungoje 
(ES). Jis užtikrino, kad Turkija 
rems Baltijos kraštus joms sie
kiant narystės Šiaurės Atlanto 
sąjungoje. Daug buvo kalbėta 
apie Lietuvos ir Turkijos narys
tę ES. Turkijos parlamento už
sienio reikalų komiteto nariai 
taip pat pilnai remia Lietuvos 
narystę ŠAS. V. Landsbergis su 
delegacija dalyvavo Lietuvos am
basados Turkijoje atidarymo iš
kilmėse. Taipgi įvyko susitiki
mai su prezidentu Suleyman 
Demirel, Demokratinės kairių
jų partijos ir Tėvynės partijos 
vadovais.

Prezidentas su ambasadoriais
Palangoje balandžio 19 d. 

įvyko metinis Lietuvos preziden
to Algirdo Brazausko susitiki
mas su Lietuvoje akredituotais 
užsienio kraštų diplomatinių mi
sijų vadovais, praneša “Lietuvos 
rytas”. Atvyko 40 ambasadorių, 
kuriems A. Brazauskas priminė 
Lietuvos pastangas besiruošiant 
pasitarimams Amsterdame ir 
Madride, paminėjo padarytą pa
žangą santykiuose su Graikija 
ir Vengrija. Jis dar tikisi susitik
ti su Italijos, Turkijos, Lenkijos 
ir Prancūzijos prezidentais, krei
pėsi į Belgijos, Graikijos ir Pran
cūzijos ambasadorius, prašyda
mas pagreitinti ES sutarties su 
Lietuva patvirtinimą jų parla
mentuose. Prezidentas pažymė
jo: nors Lietuva kartais užsienyje 
vertinama kaip atsiliekanti nuo 
Estijos ar Latvijos, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros or
ganizacijos (OECD) apskaičiavi
mu, bendrasis vidaus produktas 
rodo, kad Lietuva stovi aukš
čiau jų. Prekyba su Vakarų 
kraštais sudaro daugiau kaip 
60% visos užsienio prekybos, o 
yra 5,500 įregistruotų įmonių su 
užsienio kapitalu.

Ryšių konferencija
Kaip praneša BNS, Vilniuje 

balandžio 18-20 d.d. įvyko pir
moji tarptautinė konferencija 
Lietuvos telekomunikacijų pri
vatizavimo klausimais. Dalyva
vo 60 atstovų iš Didžiosios Bri
tanijos, Vokietijos, Švedijos, Pran
cūzijos, Vengrijos, Estijos ir ki
tų kraštų. Jiems buvo pristatyta 
pirmoji privatizuojama ryšių įmo
nė “Lietuvos telekomas” (LT) 
bei ryšių visuma. Pabrėžta, kad 
norint žengti pasauliniu tempu 
ir diegti modernią technologiją, 
svarbiausia pritraukti investici
jas. LT įstatinis kapitalas, sie
kiantis 757 mln. litų, priklauso 
valstybei, kuriai liktų 34% ak
cijų po privatizavimo. Pernai 
pajamų buvo 533 mln. litų, iš
laidų - 435 mln. litų. RSJ
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Q RELIGINIAME Gf/ENIME

SPAUDOS BALSAI

Lenkijos ordinas lietuviui

“Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos” 25 metų sukakties 
minėjimas Kaune įvyko balandžio 
5 d. pasižymėjęs dalyvių gausa. 
Pradėtas Mišiomis arkikatedroje 
bazilikoje. Arkivyskupas S. Tam- 
kevičius pamoksle pabrėžė mintį, 
kad “Dievo reikia klausyti labiau 
negu žmonių”, priminė ištikimai 
tarnavusius kunigus V. Jaugelį, 
Br. Laurinavičių, K. Garucką, SJ, 
J. Zdebskį, vargonininką brolį A. 
Janulį, SJ.

Vytauto Didžiojo universite
to mažojoje salėje į konferenciją 
susirinko apie 400 žmonių. Kau
no medicinos akademijos rekto
rius prof. V. Grabauskas garbės 
daktaro žymenis įteikė Rusijos 
parlamento nariui Sergejui Kova
liovui, iškiliam kovotojui už žmo
gaus teises, pagelbėjusiam ir 
“Kronikos” skleidimo veikloje. 
Konferencijoje kalbėjo: prof. E. 
Aleksandravičius apie istoriogra
fines problemas, vyriausybės pa
tarėjas religijų klausimais P. 
Plumpa apie religinį pasipriešini
mą 1968-1973 m., kun. dr. J. Bo
ruta, SJ, apie sovietmečiu leistą 
ateistinės metodikos literatūrą, S. 
Kovaliovas tvirtino, kad Kūrėjo 
valia žmogui suteikta laisvė esanti 
“liberalinio ir religinio mąstymo 
susitikimo taškau”, doę, A. Jakub
čionis skaitė pranešimą "Bažny
čios priešinimasis 1970-1980 m.”, 
mons. dr. V. Kazlauskas pasako
jo, kaip “Kronikos” medžiagą pa- 
vykdavę skleisti Vatikano radijo 
bangomis, istorikas K. Antanaitis 
pasakė, kad Lietuvos valdžiai pas
kutinį kartą Vatikano radijo ban
gos užkliuvusios 1988 m., kun. K. 
Pugevičius pasakojo apie “Kroni
kos” platinimą JAV-bėse, primin
damas Lietuvių katalikų religinės 
šalpos ir informacijos centro vaid
menį sovietmečiu, dr. A. Žygas 
apžvelgė įvykusius pokyčius ir pa
brėžė, kad “Kronikos” leidėjai iš
laikė vidinę laisvę net ir sovieti
nėje sistemoje. Minėjimas baigtas 
Kauno valstybinio choro koncertu.

Konferenciją “Pasitinkant 
krikščionybės 2000 metų jubilie
jų” Vilniaus Šv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 5 d. surengė ar
kivyskupijos Katechetikos cent
ras, vad. V. Kaupaitės ir LKMA 
Pedagogikos sekcija, vad. doc. St. 

A+A
POVILUI JUTELIUI 

mirus,
žmoną JANINĄ su šeima Lietuvoje, gimines, 
draugus bei artimuosius užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

PADĖKA
A+A

PAULINAI ŠABLINSKIENEI
mirus 1997 m. kovo 17 d.,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams už 
Mišias ir maldas laidotuvių namuose bei palydėjimą j am
žino poilsio vietą.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
atėjusiems atsisveikinti su mūsų Mamyte, atsiuntusiems 
gėles, užprašiusiems Mišias ir aukojusiems įvairiems 
fondams.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas 
spaudoje, raštu ir žodžiu; karsto nešėjams. Taip pat nuo
širdus ačiū visoms ponioms už suneštus pyragus.

Sūnus Donald Sablinskas su šeima, 
dukra Angela Šablinskaitė

Dzenuškaitės. Mišias koncelebra- 
vo arkivyskupas A. J. Bačkis, kun. 
A. Gudaitis, SJ, ir kun. V. Virvi- 
čius. Dalyvių daugumą sudarė ti
kybos mokytojai.

Arkivyskupas A. J. Bačkis 
kvietė pastaruosius ne tiek skelb
ti, kiek liudyti, būti misijonieriais. 
Apie pasirengimą didžiajai sukak
čiai kalbėjo lenkų katechetinio 
centro vadovas mons. J. Kasiuke- 
wicz. St. Dzenuškaitė pasidžiau
gė, kad į tokį renginį pirmą kartą 
atvyko ministeris, kvietė etikos ir 
tikybos mokytojus teikti siūlymus 
bei pageidavimus. Lietuvos švie
timo ir mokslo ministeris Z. Zin
kevičius savo kalboje pabrėžė, 
kad pagrindinis tikslas esąs pilna
verčio žmogaus ugdymas, priminė 
dvi sukaktis: pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metines ir Lietuvos 
mokyklos 400 m. veiklą. Dalyviai 
išklausė mokytojos S. Pilinkienės 
pranešimo “Parapija ir tikybos 
mokytojai”. Apie bendradarbiavi
mą kalbėjo stačiatikių atstovė dr. 
O. Januškevičienė, kartu su savo 
vyru parašiusi etikos vadovėlį ru
siškoms mokykloms. Dar kalbėjo 
dr. A. Stasiulevičiūtė ir J. Bra
zauskienė. Po pranešimų vyko 
diskusijos. Dalyvavo apie 200 mo
kytojų, studentų, kunigų ir kitų 
švietimo bei auklėjimo darbuo
tojų.

Pasaulio jaunimo dienoms 
pasirengti Kaišiadoryse balandžio 
5 d. įvyko jaunimo susitikimas. 
Mišiose katedroje dalyvavo apie 
100 jaunuolių. Vėliau katalikiško
sios veiklos centre kapelionas 
kun. Alg. Jurevičius kalbėjo Roži
nį. Pasirengimo išvykai į Pasaulio 
jaunimo dienas koordinatorė sės. 
Rozana pranešė, kad pavykę gau
ti geradarių, padėsiančių padeng
ti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo 
dalyvavimo išlaidas. Gavėnios 
metu prancūzų moksleiviai vienos 
dienos mokyklinių pietų lėšas pa
aukojo Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimo kelionės į Paryžių išlai
doms padengti. Susitikimo daly
viai žiūrėjo vaizdajuostę apie mi- 
sijonieriaus kun. E. Tardif Kaune 
aukotas išgydymo Mišias, liko dė
kingi Kaišiadorių parapijos kle
bonui kun. V. Sudavičiui bei se
selėms Marytei ir Zitai už pa
ruoštas vaišes.

Lietuvos delegacija prie savo stalo JT visumos posėdžių salėje. Pirmoje eilėje iš kairės: buvęs užsienio reikalų 
ministeris POVILAS GYLYS, ambasadorius dr. OSKARAS JUSYS, ambasadorius Vašingtone dr. Alfonsas 
Eidintas, generalinis Lietuvos konsulas Niujorke PETRAS ANUSAS Nuotr. S. Narkėliūnaitės

Lietuva pasaulio tautų junginyje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tai vyksta didelis paruošiamasis 
darbas Lietuvoje, apmokant tai
kos palaikytojus, bei Niujorke, 
nustatant, į kurią taikos palaiky
mo operaciją, kada ir kiek bus 
siunčiama. Jei tai yra JT taikos 
palaikymo operacija, siunčianti 
karius, valstybė turi gauti Sau
gumo tarybos pritarimą. Ruo
šiant Lietuvos taikos palaikyto
jus, o taip pat Baltijos batalioną 
(kurio dalimi yra ir Lietuvos bū
rys), labai daug padėjo Danijos 
vyriausybė.

Kai Lietuvos taikdariai yra 
išsiųsti į JT taikos palaikymo 
operaciją, Lietuvos misijai prie 
JT tenka dalyvauti rengiamuose 
JT Saugumo tarybos narių ir 
valstybių, teikiančių taikos pa
laikymo pajėgas, susitikimuose, 
kuriuose aptariama operacijos 
eiga, Saugumo tarybos mandato 
įgyvendinimas, karių reikmės.

- Dabar, kai daug kalbama 
apie JT lėšas, kurias pagrindinai 
sudaro narių metiniai mokesčiai, 
kiek Lietuvai kainuoja jos buvi
mas Jungtinėse Tautose? Kokie 
Lietuvos mokesčiai buvo iš pra
džių ir kokie dabar? Ar Lietuva 
skolinga JT?

- 1994 m. bendradarbiau
jant su kitomis valstybėmis, bu
vo priimtas sprendimas per 
ateinančius trejetą metų suma
žinti Lietuvai mokesčius. Todėl 
1997 m. mokame maždaug pusę 
to, kiek turėjome mokėti 1993 
m. Tačiau lieka kita problema - 
reikia grąžinti ankstesnę skolą. 
Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 
mokesčiai visoms buvusioms 
respublikoms buvo mechaniškai 
paskirstyti. Lietuvai jie buvo ne
įkandamai dideli. Dabartiniu 
metu Lietuva visą laiką moka 
tiek, kad išlaikytų balsavimo tei
sę visumos posėdžiuose. Jei 
šiais metais ir kitus dvejus me
tus įmokėsime JT tiek, kiek 
pernai, 2000-tuosius turėtume 
sutikti išmokėję skolą. Beje, rei
kėtų pažymėti, kad kelios de
šimtys valstybių, tarp jų Latvija, 
yra netekę balsavimo teisės (tą 
teisę Latvija atgavo š. m. kovo 

PADĖKA
Begalinė upė Dievo laiko:
Be pradžios be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir jo rankoj esam - aš ir tu.

B. Brazdžionis

Ilgai sirgus, 1997 m. balandžio 3 d. savo namuose 
apsupta saviškių, ramiai užmerkė amžinai akis 

a. a. STASĖ MILERIENĖ, 
rūpestinga žmona, pasišventusi motina, miela močiutė.

Ištikus tai skaudžiai mūsų nelaimei, buvo daug ge
rų žmonių ir tikrų draugų, kurie mus giliai užjautė ir 
padėjo.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. J. Liaubai, OFM, už ligonės lankymą, gražų 
velionės prisiminimą šventovėj ir palydėjimą į amžinojo 
poilsio vietą. Dėkojame nešusiems karstą, vargonininkei 
L. Marcinkutei, visiems geriems žmonėms už gausiai už
prašytas Mišias, ta proga duotas aukas organizacijoms, 
gražias gėles ir išreikštas užuojautas žodžiu bei raštu. Taip 
pat didelė padėka D. B. Mačiams už ypatingas pastangas, 
paruošiant skanius užkandžius atlydėjusiems a.a. Staselę 
Mississaugon Į Šv. Jono lietuvių kapines. Padėka velionės 
draugėms, suvežusioms tiek daug gardžių pyragų.

Tegu gerasis Dievulis jums gausiai atlygina už pa
rodytą gerą širdį. O mes jūsų gerumo niekad negalėsime 
pamiršti.

Giliame liūdesy likę -
vyras Kazys, dukros - Ramunė ir Dalė, 

sesuo Bronė Stanienė, sesuo pranciškonė Gertrūda 
ir brolis Petras Stuoka

mėnesį). Nepalyginamai dideles 
skolas turi JAV, taip pat Japo
nija ir Rusija. Nauja valstybių 
apmokestinimo skalė bus priim
ta 52-os visumos sesijos metu š. 
m. rudenį. Tikimės, kad Lietu
vos mokestį pavyks dar suma
žinti.

- JT nutarimai priimami 
balsavimu. Lietuva priklauso Ry
tų Europos balsavimo regionui. 
Kaip jums sekasi tame balsavi
mo regione? Kokie tarpusavio 
santykiai tame bloke ir su kitais 
blokais?

- Jūsų klausimą norėčiau 
patikslinti ta prasme, kad Rytų 
Europos valstybių regioninė 
grupė, kurią sudaro 21 valstybė, 
tarp jų ir Lietuva, šio neforma
laus valstybių junginio rėmuose 
nederina ir nekoordinuoja savo 
politinių nuostatų. Kiekviena 
šios grupės šalis rotaciniu pa
grindu vieną mėnesį pirminin
kauja grupei. (Spalio mėnesį 
Lietuvos ambasadoriui teko 
garbė ir atsakomybė pirminin
kauti grupės darbui bei atsto
vauti jai įvairiuose JT padalinių 
ir agentūrų šaukiamuose posė
džiuose). Bendruose posėdžiuo
se tariamasi ir derinamos pozi
cijos dėl Rytų Europos valsty
bių iškeliamų kandidatūrų į JT 
komitetus, kitus padalinius, eks
pertų grupes, pagal atskiras JT 
konvencijas sudaromus komite
tus ir t.t. Grupės posėdžiuose, 
pagal paskirtas kvotas, aptaria
mos kandidatūros, ir kompro
misų pagrindu paliekamas tik 
tikslus jų skaičius, nustatytas 
kiekvienai regioninei valstybių 
grupei, tariamasi dėl bendros 
grupės pozicijos įvairiais proce
dūriniais ir kitais klausimais. 
Susirinkimų metu pirmininkau
jantis grupei ar jo paskirtas as
muo pateikia grupės valstybėms 
informaciją, kurią gauna iš pa
grindinių JT pareigūnų.

Tuo tarpu žymiai didesnė
mis “jėgomis” aš įvardinčiau to
kio pobūdžio formalius ir nefor
malius JT valstybių susivieniji
mus, kaip Europos Sąjungos 
(ES) valstybės, 77 valstybių gru
pė (jungia Afrikos ir Azijos ša

lis), Šiaurės valstybių grupė ir 
kitos, kuriose iš tikrųjų aptaria
mos užsienio politikos nuosta
tos, formuojama grupei priklau
sančių valstybių pozicija JT 
svarstomais klausimais. Su kai 
kuriomis iš tokių grupių, pvz., 
ES, Skandinavijos valstybėmis, 
Baltijos šalys dažnai derina savo 
pozicijas prieš formuluodamos 
savo nuostatas Generalinėje 
Asamblėjoje aptariamais klausi
mais. 1996 metais Jungtinėse 
Tautose labai suaktyvėjo Lietu
vos, kaip Asociacijos sutartį su 
ES pasirašiusios valstybės, ir 
Europos Sąjungos dialogas. 
Asocijuotos valstybės, tarp jų ir 
Lietuva, buvo kviečiamos prisi
jungti prie įvairių ES pareiški
mų. 1996 metais Lietuva prisi
jungė prie 120-ties ES pareiš
kimų, perskaitytų JT Niujorke. 
Žinoma, formuluojant Baltijos 
šalių, tarp jų ir Lietuvos, pozici
ją vienu ar kitu klausimu, yra 
įvertinama ir atsižvelgiama į įta
kingiausios valstybės - Jungti
nių Amerikos Valstijų poziciją.

- Kaip misija palaiko ryšius 
su Lietuvos vyriausybe ir vykdo 
jos politiką įvairių balsavimų at
vejais?

- Visų pirma Lietuva, kaip 
ir bet kuri kita JT valstybė-narė, 
balsavimo metu turi vieną bal
są. Lietuvos, kaip ir kitų mažų 
šalių, tikslas - siekti, kad pasau
lio bendrija įsiklausytų į jos 
problemas. Mūsų balsas skam
ba garsiau drauge su Baltijos 
valstybėmis, kurių interesai su
tampa su Lietuvos. Taip pat 
glaudžiai bendradarbiaujame su 
Siaurės valstybių ir Europos są
jungos misijų vadovais bei dar
buotojais.

51-osios visumos sesijos 
metu aptarėme ir dar turėsime 
aptarti daug svarbių dalykų. 
Bus svarstomi ne tik tokie poli
tiniai klausimai, kaip padėtis 
buvusioje Jugoslavijoje, Azijos, 
Afrikos, Pietų Amerikos prob
lemos, bet ir JT reformos klau
simai.

Man ir didesnei daliai misi
jos darbuotojų ši jau trečioji, 
tad galima kalbėti apie jau nusi
stovėjusius darbo santykius tarp 
URM ir LR misijos JT. Apie 
kiekvieno svarbaus klausimo 
nagrinėjimą JT-ose, jo esmės iš
dėstymą ir galimus sprendimo 
variantus informuojame URM 
atitinkamus pareigūnus ir lau
kiame ministerijos instrukcijų. 
Jas gavę arba informuojame JT 
atitinkamas institucijas apie 
Lietuvos poziciją vienu ar kitu 
klausimu, arba balsuojame visu
mos posėdžiuose bei komite
tuose pagal ministerijos sufor
muluotus nurodymus. Galima 
konstatuoti, kad šiuo metu tarp 
URM ir misijos esanti darbo 
tvarka beveik niekuo nesiskiria 
nuo Vakarų valstybių diploma
tinėje praktikoje nusistovėjusio 
bendravimo. Gal tik LR minis
terijos kolektyvas nėra dar tiek 
pajėgus mums talkinti, todėl di
delė dalis iniciatyvų, LR pozici
jos suformulavimas atliekamas 
misijoje Niujorke.

(Bus daugiau)

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š. m. balandžio 15 d. 
laidoje rašo, kad Lenkijos prezi
dentas Kwasniewski apdovano
jo Tomą Venclovą Nuopelnų 
Lenkijos respublikai ordino Ko
mandoro kryžiumi. Laikraštis 
rašo: “Dėkodamas už apdova
nojimą, prof. Venclova lenkų ir 
lietuvių kalbomis pareiškė, kad 
jau 20 metų stengiasi suartinti 
lietuvių ir lenkų tautas”.

Nors su Tomu Venclova 
lenkų spaudoje buvo daug pasi
kalbėjimų, tačiau aiškiausiai sa
vo pažiūras lietuvių-lenkų san
tykių klausimu jis išdėstė “Met
menyse”, 1994 m. antroje laido
je. Šis jo straipsnis buvo išvers
tas į anglų ir lenkų kalbas. Štai 
kelios jo ištraukos:

Lenkų atžvilgiu lietuviai turi 
įsisenėjusį kompleksą, kuris tiesiog 
trukdo mums gyventi. Žinoma, dėl 
jo atsiradimo kalti pirmiausia len
kai, bet jis būtų seniai sušvelnėjęs, 
gal net išnykęs, jei ne atkaklios 
daugelio inteligentų pastangos jį 
gaivinti.

Vadinamąjį “Vilniaus klausi
mą’’ Lenkijoje kelia jau tik visai 
marginalinis elementas, nuo kurio 
lenkų vyriausybė ir didžioji dalis 
viešosios opinijos atsiriboja. Tuo 
tarpu dažnas lietuvių žurnalistas 
gaudyte gaudo kiekvieną to ele
mento pasisakymą, nutylėdamas 
priešingus pasisakymus, kurių yra 
tikrai daugiau ir kurie yra nepaly
ginti reprezentatyvesni.

O liūdniausia, kad prie kuiti- 
mosi senose skriaudose ir antilen
kiškų nuotaikų kurstymo prisideda 
labai nusipelnę žmonės, pavyzdžiui 
profesorius Zigmas Zinkevičius 
(buvau jo studentas ir tuo didžiuo
juosi, bet nenutylėsiu, kad jo da
bartinė pozicija man kelia nusiste
bėjimą).

Kada Lietuvos seime buvo už
siminta apie principą "atleidžiame 
ir prašome atleidimo”, kažkuris de
šinysis deputatas pareiškė: “taip, 
bet tuos žodžius pirmieji turi pasa
kyti lenkai". Tuos žodžius pirmasis 
pasako tas, kuris yra protingesnis ir 
didžiadvasiškesnis. Nors užmušk, 
negaliu suprasti, kodėl nenorime 
būti protingesni ir didžiadvasiškes- 
ni už lenkus.

A+A
KAZIUI DAUNIUI 

mirus,
jo artimuosius, draugus bei gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

PADĖKA
A+A

STASYS BERŽINIS
tragiškai žuvo 1996 m. lapkričio 2 d.

Nuoširdžiai dėkojame Delhi, Ont. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. L. Kemešiui už gražiai atliktas lai
dotuvių apeigas. Dėkojame visiems už visokeriopą pagal
bą, už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar spaudoje, už 
užprašytas Mišias, gražias gėles ir gausias aukas lietuviškai 
veiklai.

Nuoširdi padėka visiems lietuvių organizacijų at
stovams, kurie savo dalyvavimu ar žodžiais atsisveikino su 
velioniu pareikšdami jam didelę pagarbą.

Ačiū ponioms už skanių pyragų stalą. Ypatingą 
padėką reiškiame parapijos chorui už giedojimą per gedu
lines Mišias ir už suruoštą “keturnedėlj” velioniui - buvu
siam choristui.

Žmona Regina ir vaikai su šeimomis

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LlEfijVIŲ FONDA !

Suprasti nėra sunku - lietu
viai Varšuvos nebuvo okupavę.

Kodėl konservatoriai laimėjo
Paryžiaus lenkų žurnalas 

“Kultūra” š. m. kovo laidoje iš
spausdino buvusio Lenkijos am
basadoriaus Lietuvai Jan Wi- 
dacki straipsnį “Lietuva po rin
kimų”, kuriame jis nagrinėja 
konservatorių laimėjimo seimo 
rinkimuose priežastis. Pirmoji 
buvusi ta, kad rinkėjai, kurie 
1992 m. balsavo už LDDP, ne
sulaukė to ko jie tikėjosi.

J.W. rašo: “Kolchozai ne
buvo atkurti, didelės įmonės, 
kurios galėjo gaminti tik sovietų 
rinkai, neįdarbino žmonių, nes 
tokios rinkos jau nebuvo. (...) 
Nepavyko LDDP išvilioti savo 
rinkėjų balsuoti nei tradiciniais 
pažadais, nei išmokėjimu prieš 
rinkimus laiku negautų pensijų. 
(...).

Konservatoriai priešrinki
miniame vajuje nieko negąsdi
no. Tai antroji priežastis, dėl 
kurios LDDP balsuotojai liko 
namie. Nuosaikūs Lietuvos de
šinieji padarė teisingas išvadas 
iš 1992 m. pralaimėtų rinkimų, 
kai staigiai nuskurdintai visuo
menei, gyvenančiai neapšildy- 
tuose butuose, apšilimui siūlė 
tik patriotinius šūkius. (...) 
Landsbergis prieš rinkimus už
tikrino ir po rinkimų dar pakar
tojo, kad jo partija ‘valdys be 
keršto’ ir ves ‘politiką, paremtą 
demokratijos ir teisingumo dės
niais”.

J. Widacki šiame straips
nyje taip pat paliečia Lenkijos 
diplomatus Lietuvoje: “Pasiųsti 
į Vilnių asmenį kaip generalinį 
konsulą, (jei tikėti gerai žinan
čiam Lenkiją valdančios koalici
jos problemas savaitraščiui ‘Nie’) 
į pensiją išėjusį Saugumo tarny
bos pulkininką, yra geriausias 
sveiko proto stokos pavyzdys. 
Dar daugiau - naujasis konsulas 
jau spėjo įsigyti priešų net la
biausiai Lietuvos visuomenės 
Lenkijai palankiuose sluoksniuo
se. Pastarųjų nuomone, jis per 
daug demonstratyviai įsivėlė į 
Lietuvos rinkimų vajų, rem
damas lenkus radikalus su TS- 
KP-jos praeitimi”. J.B.
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Šiluvoje prie Išganytojo Motinos Marijos statulos 1996 metų vasarą
Nuotr. P. Čiurlio

Vokiečio kelionė 
į Kuršių neriją

Vagys išplaukia į 
platesnius vandenis
ANTANINA GARMUTĖ. 

Kaunas

Kas galėjo atspėti, jog 
vagystė, įvykdyta mano bute 
prieš gerą pusmetį, turės tiesio
ginį ryšį su lietuvaičių prostitu
cija Izraelyje?

Ir kas gali garantuoti, jog 
Lietuvoje nevyksta prekyba 
žmonėmis?

Sutapimų daug. Kai vagių 
skaičius auga geometrine pro
gresija, imi manyti, kad jų nie
kas rimtai negaudo. Atvirkščiai 
-jie tampa kaskart įžūlesni.

Šunų prišnerkštoje laiptinė
je, - gerovė vis dėlto kyla, nes 
šių gyvulėlių mylėtojų mūsuose 
daugėja, - sutinku nusiminusį 
kaimyną, gyvenantį “virš ma
nęs”. Jis klausia:

- Ar šiąnakt negirdėjote ką 
nors vaikštant mano bute? Na
mie nenakvojau, ir apsilankė 
vagys.

- Ne, - sakau, - aš pati ilgai 
vaikščiojau, deginau elektrą. 
Neėmė miegas.

- O jie, matyt, stipinėjo ant 
pirštų galiukų. Net durys pa
liktos praviros, kad netrankytų. 
Ir visos 4 spynos atrakintos 
meistriškai.

Kaimynas nesikreipė į poli
ciją. Sakėsi, laiko neturįs, ir 
naudos nebūsią. Aš dėl “savo” 
vagystės keletą kartų buvau iš
kviesta pas tardytoją. Paskiau 
viskas nurimo. Mano bute gyve
nanti jauna inžinierė Dijana Bu- 
jauskaitė, kilusi iš Marijampo
lės, nukentėjusi nuo tų pačių 
vagių, jau ir naują pasą išsiimti 
suspėjo. Mat senąjį vagys išne
šė. O aš vietoj pavogto televi
zoriaus įsigijau seną, vokišką: 
geras - Vilnių rodo.

Taigi sėdime su nuominin
ke, žiūrime laidą “Nakviša”. Jo-

• Gamtos ramybė kalba garsiau 
nei balsingas choras 

PADĖKA
A+A 

mielam broliui

JONUI ZABULIONIUI
mirus 1997 m. kovo mėn. 31 d.,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, už gedulines pamaldas 
parapijos šventovėje, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
maldas prie karsto ir prie kapavietės šv. Jono kapinėse. 
Dėkojame giminėms ir a.a. Jono draugams už puikias 
gėles ir visiems geradariams už aukas Mišioms.

Nuoširdi padėka ponioms už skanius pyragus, ir 
šeimininkei J. Gurklienei už skaniai paruoštus pietus.

Nuliūdęs brolis ir brolienė -
M. ir E. Zabulioniai

je, šešėliuose slėpdamos veidus, 
kalba dvi moterys: vyresnioji - 
motina ir jauna mergina, matyt, 
duktė. Abi virkauja ir dievago
jasi, kad ją - dukterį - pagrobė 
ir pardavė į užsienį prostitucijai. 
Įdavę padirbtus dokumentus. O 
kodėl muitinėje mergina nepro
testavo? Ką jūs: prekijai išsižioti 
neleido. Baisiausia, pasak moti
nos, kad aukoms, kurioms vis 
dėlto pavyksta grįžti į Lietuvą, 
keliamos baudžiamosios bylos 
už svetimų dokumentų panau
dojimą. (Kas žino, kaip ten iš
tikto yra? Mūsuose ne visada, 
ne visais ir ne viskuo galima ti
kėti - nei kas sakoma, nei kas 
rašoma).

Įvykiai klostėsi toliau.
Netrukus inž. Dijana Bu- 

jauskaitė buvo iškviesta į Mari
jampolės prokuratūrą. Priežas
tis, mūsų manymu, tegalėjo būti 
viena - pasas! Mėgstanti humo
rą Dijana net pajuokavo: “Ką gi 
- turbūt koks nors sultonas ar 
šachas savo 105-tąją žmoną 
išmetė!” “Pasiruošk, - per
spėjau, - kad tavęs neapkal
tintų, jog tu tą pasą pati kažkam 
pardavei”.

Atomazga parodė, jog vagys 
išplaukė į plačius - tarptau
tinius vandenis. Su Dijanos Bu- 
jauskaitės pasu Vilniuje buvo 
sulaikyta deportuota (išsiųsta) 
iš Izraelio prostitutė K-tė. Keis
čiausia, kad šį pasą ji panaudojo 
ne Lietuvoje, o Izraelyje, išvyk
dama atgal. Kokiais gi kanalais 
ir iš kokių vagių rankų pasas at
sidūrė Izraelyje - mįslė. Žinant 
mūsų Temidės “įžvalgumą”, 
vargu bau ar šią mįslę įmins ir 
sučiuptai prostitutei iškelta 
baudžiamoji byla, kurios svars
tymas yra numatytas vasarą.

O mes - mūsų butai ir gyve
nimai - esame tarsi amebos po 
vagių, sukčių, mafijozių ir kitų 
grobuonių padidinamuoju stik
lu. Tikėsimės - ne amžinai.

KAZYS BARONAS, Vokietija

Rytprūsių vokietis (turbūt 
iš Klaipėdos krašto) Wolfgang 
Korall iš Berlyno automobiliu 
važiuoja į Lietuvą. Pervažiuoja 
lenkų Kiustrino muitinę, vakare 
pasiekia Marienburgą ir apsi
stoja nakvynei, nes tik dienos 
metu nori pasiekti Kuršių neri
ją. Mat pavojinga nakties metu 
važiuoti Lenkijos keliais. Jis pri
simena 1993 m. ruso muitininko 
žodžius: “Važiuok, bet pamatęs 
ant kelio stovintį žmogų žinok, 
kad tai “nekalti spąstai” aptuš
tinti kišenėms ir atimti auto
mobilį”.

Su vokiečiu važiuoja Ro
mualdas ir žmona Vilija. Lietu
vis yra Nidos “Rūta” viešbučio 
savininkas. Jis grįžta iš Dresde- 
ne surengtos tarptautinės turiz
mo mugės. Važiuojant daug 
kalbama apie Lietuvą, jūros pa
krantę. Lietuvis vokiečiui sako: 
“Pučiant vėjui, Kuršių nerijoje 
visuomet būna šilčiau, tirpsta 
sniegas”. Ir tikrai, tolumoje ke
leiviai pamato puikų Kuršių ne
rijos vaizdą, o kelionių vadovė 
Nidoje Marija vokiečiui sako 
virsianti “cepelinus” - lietuviš
ką, beveik tautinį patiekalą. Vo
kietis “Das Ostpreussenblatt” 
skaitytojams paaiškina jų sudė
tį. Romualdas sako: “Vokiečių 
savybė - valgyti ir gerti. O tam 
mes esame pasiruošę”. Be to, 
koks skirtumas tarp rusų ir vo
kiečių? Vokiečiai sutaupo pini
gus per metines atostogas 
(brangi vokiška markė Lietuvo
je, tad pragyvenimas pigesnis 
kaip Vokietijoje, K.B.), tuo tar
pu rusai taupo visus metus atos
togoms...

Aplankę Karaliaučių, kelei
viai pasiekia Krantą (Cranz). 
Pervažiuodami sieną sumoka 
rusams muitininkams už auto
mobilį 7 markes. Prie Pilkapių 
vėl žavus vaizdas bei netolima 
Rusijos-Lietuvos siena. Lietu
vos muitininkai paprašo paro
dyti pasus, atidaryti automobi
lio bagažus, sumokėti už auto
mašiną 11 litų ir mandagiai atsi
sveikina.

Juodkrantės viešbutis “Tannental”, mėgstamas užsienio turistų

Seni Juodkrantės žvejų namai, kuriuos pastebi besilankantys turistai

Lietuviai žvejai žiemos metu Kuršių nerijoje

Apsistojimas puikiame Tan- 
nęntal” viešbutyje, kurio kam
bariai su visais patogumais ir 
net maža virtuvėle. Vokietis ra
šo, kad viešbutis priklauso 
Miuncheno kelionių įstaigos ve
dėjui. Anksti atsikėlęs vokietis 
pamatė saulutę, tačiau tuoj pat 
užslinko debesys, ir šiltas rytas 
tapo šalta pilkuma. Vadovė jam 
paaiškino: Kuršių nerijos vidu
riu eina skiriamoji linija: labai 
dažnai Nidoje debesuota ir lyja, 
tuo tarpu Juodkrantėje saulėta 
ir atvirkščiai.

Nerija užšalusi, matomi lie
tuviai ledo žūklės mėgėjai. Ma
lonu vakarą praleisti šiltame 
viešbučio kambaryje, stebint te
levizijoje vokišką programą. 
Ant kelto Klaipėdoje vokietis 
sutinka lietuvį su atvežtu iš Šve
dijos tinklu. Audringoje Baltijos 
jūroje jis tinklu gaudęs gintarą. 
Deja, audra gerokai sudraskė jo 
tinklą, o mažas grobis neatneš 
jokio pelno. Sovietmečiu jis bu
vo ištremtas į Sibirą, dirbo ka
syklose, neteko sveikatos. Vo
kiečiui buvo gaila žiūrėti į įei
nantį lietuvį su suplyšusiais gu
miniais batais, užmestu tinklu 
ant pečių. Pragyvenimą jis už
dirba pardavinėdamas turistams 
gintarą, jeigu turistai atvyksta į 
Klaipėdą žiemos metu.

Iš Klaipėdos vokietis grįžta 
keltu į Mukravą ir Riugeną. Jo
kio muito, jokio patikrinimo iš 
lietuvių pusės (nupirkote - 
ačiū! Juk palikote brangias 
markes Lietuvoje!), tačiau kel
tas neišleidžiamas, nes Baltijos 
jūroje siaučia audra. Keleiviai 
vaišinasi bare.

Bulvarinis Vokietijos dien
raštis “Bild” balandžio mėn. 4 
d. rašė, kad Rytprūsių vokiečiai 
gali būti laidojami prie savo 
gimtinių, įmetant jų urnas su 
pelenais Baltijos jūroje tarp Ka
raliaučiaus ir Klaipėdos bei 
Kuršių nerijos. Tai esą atlieka 
viena Hamburgo laidotuvių 
įstaiga kartu su Rusijos laivu 
“Baltika Vera”. Kaina - 2,500 
dolerių.

Susitikimas su Pelesos mokyklos mokiniais nepriklausomos Lietuvos mokykloje

Susitikimas su mokiniais iš Gudijos
Už dabartinės Lietuvos ribų tebegyvena daug lietuvių telkinių, atskirtų nuo savo tautos kamieno. 
Kai kurie tų telkinių turi savo mokyklas ir parapijas. Vienas tokių telkinių Gudijoje yra Pelesa, 

kurios mokyklos mokiniai turėjo progą aplankyti savo kaimynus Lietuvoje

ANTANINA URMANAVIČIENĖ, 
Alytus

Atėjusi į Kurnėnų Lauryno 
Radziukyno mokyklą Alytaus 
rajone 1997 m. kovo 27 d. at
nešė daug džiaugsmo. Mokykla 
nušvito sulaukusi savo draugų, 
gyvenančių ne už jūrų marių, ne 
už tamsių girių, o mūsų senoje 
lietuviškoje žemėje, negailestin
gai nuo Lietuvos stipriųjų at
plėštoje.

Į Kurnėnų mokyklą atvyko 
iš Pelesos lietuviškos mokyklos 
20 mokinių su savo mokytojais 
ir direktoriumi Vytautu Bigaila, 
dirbančiu tik nuo 1996 m. rug
sėjo 1 d. Prieš tai jis vadovavo 
Alytaus rajono švietimo skyriui.

Nepakartojamą 1996 m. 
birželio 17-tąją, būdami Pele
soje, žavėjomės savo tautiečių 
dainomis ir vaišingumu.

Pelesos močiutės yra viską 
žinančios, daug suprantančios. 
Džiaugsmu spindėjo akys gavu
sių Stasio Lozoraičio atvaizdėlį. 
O jų dainų grožis, atplaukęs iš 
žilos praeities.... dainos, išsau
gojusios lietuvybės gyvastį. Tos 
dainos nupintos iš karštos mei
lės žiedų savo Tėvynei, iš ne- 
atlėgstančio^ ilgesio ir nuo
skaudos. Žodžiai “Lietuva”, 
“Laisvė”, “Nepriklausomybė” 
kvepia gegužės medumi, šviečia 
pavasario saulute tik dainoje, 
tik po šventųjų paveikslais ka
bančiuose rankšluosčiuose Klai-

PASLĖPTI PAVOJAI

Sintetiniai drabužiai ir sveikata
Dr. R. GAJAUSKAITĖ, Vilnius

Sintetiniai drabužiai žiemos 
šaltyje nešildo, o vasaros karšty
je - nevėsina. Tačiau jie mums 
pavasarį atrodo lyg ir tinka
miausi. Jie betgi ne tik neregu
liuoja temperatūros, bet ir turi 
kitų paslėptų blogų savybių. 
Viena blogiausių - elektros 
kaupimas. Visi pastebėjome, 
kad nusirenginėjant sintetinius 
drabužius jie braška, traška, žie
žirbuoja, blykčioja. Tai “išsi
krauna” statinė elektros energi
ja, surinkta ir sukaupta sinteti
nių drabužių. Jau nebesistebi
me, kai sveikindamiesi vieni su 
kitais su draugišku rankos pa
spaudimu dar ir “trinktelime” 
vienas kitam, t.y. “atiduodame” 
sukauptą elektros energiją. Ypa
tingai nuo to kenčia tarnautojai, 
kabindami sintetinius drabu
žius, valytojos su dulkiasiurbliu 
valančios sintetines grindų dan
gas, akupunkturistai ir t.t. Toji 
statinė elektros energija ir yra 
pavojingiausia ne tik persišaldy
mui, bet ir kraujagyslėms bei 
inkstams.

Statinė elektros energija, 
sukaupta sintetiniuose drabu
žiuose dirgina visą odos pavir
šių, besiliečiantį su drabužiais. 
Dirginimo signalas perduoda
mas į centrinę nervų sistemą, 
kur turėtų būti nusprendžiama, 
kaip reaguoti į šį poveikį. Ta
čiau tokio reiškinio, tegu ir silp
no elektros energijos skverbi
mosi į odą, anksčiau nebuvo, to
dėl mūsų smegenys neturi atsa
kymo, kaip į tai reaguoti. Todėl 
šis signalas užslopinamas - dėl 
to nereaguojama ir į šalčio-šilu- 
mos pokyčius odai. Štai kodėl 
žiemą su sintetiniais drabužiais 
greičiau peršąlama, vasarą - 

žių, Pavalkių, Pelesos pirkiose.
O Pelesos mokyklėlė - tai 

švyturys mūsų etninėje žemelė
je, stiprinanti lietuvišką dvasią, 
ilgos okupacijos metų nenuslo
pintą.

Nepaisydami nepalankaus 
oro, į Kurnėnus susitikti su Pe
lesos lietuvaičiais atskubėjo iš 
Kauno apskrities svečiai. Tai 
Balbieriškio seniūnijos seniūnas 
Antanas Vilkas. Iš Žiūronių tik 
praeitą vasarą atgaivintos mo
kyklėlės, mokinukai atvyko su 
savo jauna mokytoja Vilma 
Brūzgaite, taip pat Žagariu 
prad. m-klos mokytojos S. Ba
rauskienė ir N. Gustaitienė. Bu
vo ir Marijampolės apskrities 
atstovės - mokytojos D. Čigins- 
kienė, G. Gručkovskienė. Atvy
ko šių mokyklų vaikučiai, keleto 
tėvelių lydimi.

Tą dieną į Kurnėnus atva
žiavo ir iš Alytaus garbusis sve
čias - Marijos krikščionių pa
galbos šventovės garbės klebo
nas kun. Pranas Gavėnas. Su 
juo atvyko ir Alfonsas Vitkaus
kas, kurio plačią ir taip reika
lingą veiklą Lietuvai labai verti
no Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos narė Aldona Vasi
liauskienė. Jo iniciatyva buvo 
atkurta Žiūronių pradžios mo
kykla, pastatytas paminklas mo
kytojams.

Mūsų svečių garbei gražiai 

perkaistama. Blogiausia tai, kad 
ši energija išpoliarizuoja krauja
gyslių sienelių ir kraujo ląsteles. 
Dėl to atsiranda kapiliarų išsi
plėtimai, kraujagyslių sienelės 
tampa pralaidžios, ir nuo men
kiausio spustelėjimo atsiranda 
mėlynės. Tai pastebėjo visos 
moterys, nešiojančios sintetines 
pėdkelnes. Daug kam, dėl krau
jagyslių pralaidumo, staigiai pa
silenkus kraujas “užpila akies 
obuolį. Raudonumas dingsta tik 
per kelias savaites. Tačiau pa
našus kraujo išsiliejimas smege
nyse jau gresia mažiausiai mik- 
roinsultu. Statinės elektros 
energijos poveikis iš sintetinių 
drabužių ne vienintelė insulto 
priežastis, tačiau labai svarbi.

Nuo grąžintos į kūną elekt
ros energijos labai nukenčia 
inkstai. Sintetiką nešiojantys, 
pajutę skausmą inkstuose, me
dicininio tyrimo metu dažnai 
įvardinami simuliantais, nes ne
randama jokių uždegimų ar kitų 
ligų proceso. Nusirengus sinte
tinius drabužius skausmas pra
nyksta.

Peržvelkime visus savo dra
bužius ir pabandykime sinteti
nius pakeisti natūraliais. Pirmo
ji nuo kūno eilė, t.y. apatiniai 
drabužiai privalo būti tik natū
ralaus pluošto - medvilnės, li
no, šilko ar vilnos. Jie atlieka 
lyg ir “izoliacijos” vaidmenį. 
Viršutiniai drabužiai tada jau 
gali turėti trečdalį sintetinių 
priemaišų, o apsiaustai, striukės 
ar lietpalčiai net ir daugiau, nes 
jų sukauptą elektrą nuo kūno 
izoliuoja natūralūs apatiniai!

Daugiausia rūpesčio kelia 
moteriškos pėdkelnės: jei kitus 
apatinius dar galime rasti ir na

dainavo Kurnėnų mokyklos mo
kytojos Ritos Frenzelienės pa
rengti mokiniai, o mokytojos 
Mildos Baublienės mokiniai 
skaitė gražius jausmingus pos
mus. Visi sužavėti klausėmės 
pelesiškės Teresės Raginytės 
gražios to krašto poringės ir Pe
lesos mokinių choro dainų.

Kun. Pr. Gavėnos ir A. Vit
kauskas atvežė ir padovanojo 
Pelesos lietuviškai mokyklai 
daug knygelių. A. Vilkas įteikė 
gražų albumą ir pirmųjų pa
vasario žiedų - tulpių. Mažieji 
svečiai iš Balbieriškio seniūnijos 
Velykų proga padovanojo pele
siškiams margučių kraitelę.

Pelesiškiai atvežė mums sa
vo meilę ir gerumą, savo Tėvy
nės ilgesį, padovanojo juostelę 
su įrašytomis dainomis.

Svečiai iš Pelesos skubėjo Pu- 
nion, nes jų ten taip pat ne
kantriai laukė. Atsisveikindami 
žadėjom vieni kitų neužmiršti.

Mažuosius svečius iš Prienų 
ir Marijampolės rajonų su Kur
nėnų mokyklos istorija supažin
dino šeštokė kraštotyros būrelio 
narė Gintarė Aliulytė, o eilėraš
tį, skirtą mūsų mokyklos įstei
gėjui L. Radziukynui skaitė 
šeštokas V. Surdokas.

Mes, kurnėniškiai, džiaugia
mės, kad mūsų pernai pramin
tas takelis Peleson neužžėlė.

tūralius, tai kojinės pavasarį be
lieka tik sintetinės. Todėl būti
na žinoti, kad jų neigiamą po
veikį galima bent iš dalies, neut
ralizuoti vandeniu. Atėję namo 
tuoj pat nusivilkime sintetinius 
drabužius ir nusiprauskime po 
dušu arba bent kojas drugnu 
vandeniu. “Nušausime du zui
kius”: neutralizuosime elektro- 
statikos poveikį ir nemalonų 
prakaitavimą.

Sintetinių drabužių povei
kio plotą galime sumažinti ir 
mados privalumais pasinaudo
dami: jei dėvime ilgus sijonus - 
kojines nešiokime iki kelių. 
Tokiu būdu mūsų inkstai jau iš
gelbėti! Jei nešiojame ilgas kel
nes, užtenka pėdukių.

Daugelis moterų jau paste
bėjo ypatingai puikias medvilni
nes pėdkelnes importines. Deja, 
jos brangios. Tačiau tos, kurias 
jau kamuoja inkstai ar kiti du
bens skausmai, tikriausiai su
tiks, kad kojinės pigiau nei 
vaistai.
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@ LAISVOJE TEVfflEJE
DAR VIENAS UNIVERSITETAS

Šiaulių universiteto įsteigimą 
patvirtino Lietuvos seimas. “Lie
tuvos aidas” trumpų žinučių sky
riuje balandžio 16 d. praneša: 
“Šiaulių politechnikos instituto ir 
Kauno technikos universiteto 
Šiaulių politechnikos fakulteto 
pagrindu Seimas nutarė įkurti 
Šiaulių universitetą. Universitetas 
pradės veikti nuo šio rudens. 
Steigiamajai tarybai pavesta iki 
birželio 1 d. parengti universiteto 
statutą. į Šiaulių universiteto 
valstybės finansuojamas studijas 
šiemet bus priimta 800 studentų 
(iš jų 180 į neakivaizdinį skyrių). 
Dar planuojama priimti 268 lais
vuosius klausytojus”.

MIRĖ PASAULIO TEISUOLIS
Leonas Peleckis-Kaktavičius, 

“Lietuvos aido” korespondentas 
Šiauliuose, praneša skaitytojams, 
kad mirė ir Ginkūnų kapinėse bu
vo palaidotas Kužių klebonas 
kun. Vladas Požėla. 1995 m. vasa
rio 14 d. jis buvo apdovanotas Pa
saulio teisuolio medaliu už žydų 
gelbėjimą. Į Kužius padėkoti kun. 
V. Požėlai netgi buvo atvykęs 
knesetu vadinamo Izraelio parla
mento pirm. Dovas Šilanskis su 
aštuoniais parlamentarais. Velio
nis gimė 1913 m. balandžio 1 d. 
Lauksodyje, dabartiniame Pa
kruojo rajone. Kunigu įšventintas 
1937 m. jis dirbo Šiaulių kalėjimo 
kapelionu vokiškosios okupacijos 
metais. Tada kalėjimo kapeliono 
kun. V. Požėlos žinioje buvo ne 
tik koplyčia, bet ir biblioteka. Už 
knygų jis buvo įrengęs maisto 
slėptuvę labiausiai nustipusiems 
kaliniams. Duoną kalėjiman ka
pelionas kun. V. Požėla atnešda
vo po sutana įsiūtose giliose kiše
nėse. Taip jis gelbėjo nuo mirties 
ne tik žydus, bet ir kitus vokiečių 
uždarytus kalinius.

ANGLIES KASĖJAS VORKUTOJ
Tarp tų kapeliono kun. V. 

Požėlos pagalbos susilaukusių ka
linių, atrodo, turėjo būti ir pir
mojo sovietmečio Maskvai ištiki
mų kompartijos veikėjų. Nė vie
nas jų neatėjo pagalbon, kai jis, 
jau klebonaujantis Meškuičiuose, 
buvo suimtas 1946 m. rugpjūčio 
20 d., apkaltintas neįrodytu bend
radarbiavimu su geštapininkais ir 
išsiųstas dvidešimt penkeriems 
metams ypatingo režimo lagerin 
Vorkutoje akmens anglies kasti. 
Ten sunkiose darbo sąlygose kun. 
Vladui Požėlai teko vargti ilgus 
metus. Sugrįžęs iš Sibiro lagerių 
ir tremties, velionis įsijungė vika
ru savo jaunystės dienų Šv. Jurgio 
šventovėn Šiauliuose, vėliau dir
bo klebonu Jurbarko rajono 
Skirsnemunėje, Pakapėje Šiaulių 
rajone, nuo 1989 m. iki mirties -

Kužiuose Šiaulių rajone. Kun. 
Vladą Požėlą Sovietų Sąjungos 
KGB agentai persekiojo iki Lie
tuvos atgimimo, matyt, vis dar lai
kydami geštapininkų bendradar
biu Šiaulių kalėjime, nors Izraelis 
už žydų gelbėjimą velionį yra pa
gerbęs Pasaulio teisuolio medaliu.

PAGERBTI ŽYDŲ VAIKAI
Trumpame naujienų srauto 

pranešime iš Kauno “Lietuvos ry
tas” rašo: “Choralinės sinagogos 
kieme, prie skulptoriaus Roberto 
Antinio sukurto paminklo, skirto 
Antrojo pasaulinio karo metais 
Lietuvoje nužudytiems žydų vai
kams, surengtas minėjimas. Jame 
prisiminta 1944 metų kovo 27-28 
dienomis Kaune gete įvykdyta 
‘Vaikų akcija’. Tada du tūkstan
čiai žydų tautybės vaikų buvo su
mesti į sunkvežimius ir išvežti ne
žinoma kryptimi. Minėjime kal
bėjo likę gyvi geto kaliniai, buvo 
meldžiamasi ir dedamos gėlės 
prie paminklo”.

PIKTI ŠUNYS PALANGOJE
Kurorto savivaldybė gyvento

jams ir poilsiautojams uždraudė 
vedžioti šunis Botanikos parke, 
paplūdimiuose ir kopose. Mat 
pernai pas gydytojus kreipėsi net 
85 tose Palangos vietose šunų ap
kandžioti žmonės. Savivaldybė 
pažadėjo įrengti specialias šunų 
vedžiojimo aikšteles.

VAGYS NĖRIES MUZIEJUJE
“Lietuvos ryto” korespon

dentės Vidos Savičiūnaitės prane
šimu, vagys nakties metu apiplėšė 
ir išniekino memorialinį Salo
mėjos Nėries muziejų Palemone. 
Skulptoriaus B. Bučo sukurtas 
žmonos S. Nėries biustas buvo 
rastas sudaužytas prie aukuro, 
kur vykdavo “Poezijos pavasario” 
renginiai. Ten taipgi rasti sunai
kinti ir muziejų puošusieji dail. B. 
Stančikaitės grafikos kūriniai. Ne
buvo surasti - kilimas, japoniš
komis graviūromis papuoštas 
brangus servizas, išdrožinėta me
dinė dėžutė. Policija, remdamasi 
tokiais duomenimis, spėja, kad 
įsilaužėliams nerūpėjo literatūri
nis S. Nėries palikimas, tik jos tu
rėtos antikvarinės vertybės.

PARODŲ CENTRAS KAUNE
Kaune steigiamas naujas pa

rodų centras. Jo iniciatorius yra 
Kauno apskrities viršininkas Ka
zimieras Starkevičius. Jis jau stei
gia viešąją įmonę, valdysiančią 
naująjį parodų centrą, kuris įsi
kurs nenaudojamame Kauno avia
cijos gamyklos angare. Jo plotas - 
7.000 kvadratinių metrų. Konkur
są šio pastato pertvarkymui finan
suoti paskelbs Kauno apskritis. 
Pirmajai pertvarkymo daliai rei
kės ne mažiau kaip dviejų mili
jonų litų investicijų. Pasak “Lie
tuvos ryto” korespondento Arūno 
Karaliūno, apskrities viršininkas 
K. Starkevičius pasakojo, kad ten 
taipgi reikėtų viešbučio, pramogų 
centro. Tačiau tokiems planams 
įgyvendinti jau reikės privataus 
kapitalo investicijų. Esą tada 
Kaune būtų galima rengti solides
nes parodas, sutraukiančias dau
giau svečių iš užsienio. Tada kas
met būtų galima surengti 20-24 
parodas. Tokiai apskrities virši
ninko K. Starkevičiaus minčiai 
pritarė ir Kauno prekybos, pra
monės bei amatų rūmų direkto
rius Vytautas Šileikis. Jiems at
rodo, kad Kaunas tada galės pra
dėti sveikas varžybas su Vilniaus 
“Litexpo” parodomis. Pokalbyje 
buvo nutylėta, kad tokie planai 
visiškai palaidos Lietuvos istorijai 
daug davusį senąjį Kauno aero
dromą. V. Kst.

Tautiečiai, susitikę Kanados sostinėje Otavoje 1997 m. Gavėnioje. Iš kairės montrealietė (pavardė siuntėjo 
nenurodyta), seselė JUDITA, kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS, dr. A. ŠIDLAUSKAITĖ, rekolekcijų vedėjas 
kun. S. JURČYS, OFM.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Hamiltono 
lietuvių dramos teatro j *

"AUKURAS” _ <į*į
Vytauto Alanto 3 v. komedijos
V' _-----------

“Šiapus uždangos”
1997 m. gegužės 24, šeštadienį, 5 v.p.p.

Hamiltono Jaunimo centre.
Kava ir užkandžiai. Įėjimas $10. Rengia “Aukuras”

Hamilton, Ont.
J. PILKAUSKIENĖ, gyvenanti 

Hamiltone, pasiuntė į Lietuvą Žei
mių vidurinei mokyklai knygų: pil
ną komplektą Lietuvių enciklopedi
jos, išleistą Bostone ir 19 kitų kny
gų. Šiomis dienomis Ji gavo padėkos 
laišką iš Žeimių vidurinės mokyk
los. Jai nuoširdžiai už dovanas dė
koja mokyklos direktorius S. Pranys.

A. a. JUOZAS BAJORAITIS, 
ilgametis pensininkų klubo valdy
bos narys, daug pasidarbavęs lietu
vybei, pasitraukė iš mūsų tarpo. Gi
liam liūdesy liko žmona Elvyra, po
sūnis Marius, giminaičiai Kanadoje 
ir plati giminė Lietuvoj. Netekome 
ir a.a. S. Milerienės, liko vyras, duk
ros ir artimieji. Atsisveikinome su 
a.a. J. Mačiuku, liko žmona ir šei
mos nariai. M. Biekšienė

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” ĮTINTO 
vadijai nepavykus gauti Jaunimo 
centro patalpų tradicinei Kaziuko 
mugei, ji buvo surengta balandžio 
13 d., sekmadienį, ir turėjo ne ma
žesnį pasisekimą. Skautiškais sim
boliais, nuotraukomis iš tunto veik
los, balionais išpuoštoje salėje jau 
po pirmųjų pamaldų susilaukėme 
lankytojų, o kiek vėliau lankytojų pri
sipildė pilna salė. Apžiūrėję paukš

vaidinime

tyčių prekystalį, ant kurio matėsi jų 
su vadovės sesės Lisbs pagalba pa
gaminti darbeliai: dekoruotos šir
delės, indeliai su gėlėmis, vabalėliai 
ir kt. Prie skaučių stalo prekiavo 
skautės Ališa ir Gabrielė su vadove 
sese Loreta. Pasidomėję mažosios 
ir didžiosios loterijos laimikiais, lan
kytojai sėdo už stalų pasivaišinti lie
tuviškais valgiais ir pyragais. Susi
laukėme nemažai jaunų šeimų su 
vaikučiais, kurie gerokai aptuštino 
tėvelių ir senelių kišenes džiaugda
miesi mažosios loterijos laimikiais, 
kur smarkiai darbavosi ps. J. Gedris 
ir sūnus brolis Viktoras. Vaikučiai 
nepraleisdavo progos atsistoti į eilę 
prie žaidimų, kuriuos paruošė vil
kiukai su tėvų M. Panavo ir A. 
Stonkaus pagalba. Mažųjų akį trau
kė “būrinis laivas” ir nosį kuteno 
karštų dešrelių kvapas. Ten mielai 
jiems patarnaudavo sesė Elytė ir 
brolis Martynas Tarvydai. Grojant 
lietuviškai muzikai, lankytojai be
šnekučiuodami, kantriai laukė di
džiosios loterijos laimikių trauki
mo. Tuo skautų mugė ir baigėsi.

“Širvintos-Nemųno” skautės-tai 
ir vadija dėkoja tėveliams, rėmė
jams, aukojusiems laimikius, pyra
gus ir visiems, bet kokiu būdu prisi- 
dėjusiems prie mugės pasisekimo. 
Ypatinga padėka - ilgametei šeimi-

ninkei p. Deksnienei, p. Ptašinskui 
ir ps. A. Aušrotui, be kurių pagal
bos būtų buvę sunku apsieiti.

Nors skaučių-tų skaičius gero
kai sumažėjęs, trūksta vadovų, bet 
tėveliai, kadaise patys skautavę, sten
giasi, kiek leidžia sąlygos, įsijungti 
pravedant iškylas, žaidimus. Kur rei
kia prisideda ir vyresnio amžiaus 
skautininkės ir vyr. skautės. Ben
dromis jėgomis stengiamės skautų 
organizacijos tęstinumą Hamiltone 
išlaikyti. D.G.

PRISIMENAME SKAUTŲ RĖ
MĖJĄ a. a. DIONIZĄ STUKĄ. Ve
lionis gimė 1922 m. spalio 9 d. 
Aukštaitijos Viršintoje, Panevėžio 
apskrityje ūkininkų šeimoje, vienas 
iš penkių brolių. Ten jis ir praleido 
vaikystę bei ankstyvą jaunystę. Ne
ilgai teko nerūpestinga jaunyste 
tėvų ūkyje džiaugtis. Sovietų ir vo
kiečių okupacijos jo gyvenimą iš 
pagrindų pakeitė. Velionis vokie
čiams besitraukiant 1944 m. buvo 
išvežtas darbams į Vokietiją. Karui 
pasibaigus, apsigyveno benamių sto
vykloje, netoli Oldenburgo, šiaurės 
Vokietijoje. Ten susipažino su bū
sima žmona Laima, kurią vedė 
1946 m. Į Kanados aukso kasyklas 
išvyko 1948 m. Atlikęs 10 mėnesių 
sutartį, su atvykusia žmona apsigyve
no Hamiltone ir dirbo įvairiuose 
metalo apdirbimo fabrikuose iki 
pensijos. Pašlijus sveikatai, 1997 m. 
sausio mėn. 25 d. mirė. Palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississ- 
augoje, Ont.

Su žmona augino dvi dukras ir 
sūnų. Vaikams paaugus ir įstojus į 
Hamiltono skautų eiles, Dionizas 
tapo uolus talkininkas rengiant iš
kylas, stovyklas, Kaziuko muges. Bu
vo tėvas, kuris rūpinosi, kad visiems 
vaikams būtų smagu ir malonu 
skautauti. Hamiltono “Širvintos” tun
to vadija jo ilgametę pagalbą įverti
no ir pristatė apdovanojimui meda
liu “Už nuopelnus”.

Ypatingai dideliu darbu prisi
dėjo įrengiant “Romuvos” stovyk
lavietę. Dionizas su Hamiltono tal
kininkais, kurių taip pat jau gyvųjų 
tarpe nebėra, (a.a. Paukščiu, Ker
šiu, Deksniu, Bajoraičiu) pastatė 
Hamiltono “Širvintos” tunto paukš
tytėms namelį, pavadindamas jį sa
vo dukters Birutės vardu. Ilgus me
tus vasaromis prisidėdavo prie sto
vyklos paruošimo darbų. “Romu
vos” stovyklavietės komitetas, įver
tindamas jo nuopelnus, 1964 m. 
įteikė jam padėkos lakštą su atitin
kamu įrašu. Pasibaigė Dionizo Stu- 
ko žemiškoji kelionė, bet jo nuopel
nai Hamiltono skautijai nepamirš
tami. D.G.

® LIETUVIAI PASAULYJE

KAIRYS BALTIC
EXPEDITING

Kalgario lietuvių jaunimas Lietuvos nepriklausomybės šventėje 
Vasario 16 dieną. Iš kairės: Z. Astravaitė, D. Stasiulis, A. Stasiulytė, R. 
Astravaitė

Kalgario lietuvių vaikučiai margina velykinius kiaušinius - margučius

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg į vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

< Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.
Iš toliau siųsti U.P.S.
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas.

4- Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan ), Amerikos dol. - $12 (amer.j.

Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai......................... tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai................tel. 519 773-8007

Dėl pinigų siuntimo, maisto siuntinių kainoraščių, ar dėl platesnių 
informacijų prašom rašyti ar skambinti Vytui ar Genei Kairiams, 

517 Fruitland Rd.. Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

Įvairios žinios
Lietuvos savivaldybių tarybų 

rinkimuose, įvykusiuose kovo 23 
d., aktyviausiai pasirodė Kupiškio 
(59.65%), Birštono (59.59%), Ig
nalinos (55.96%), Anykščių (53. 
47%), Pakruojo (52.50%), Šakių 
(51.00%), Zarasų (51.47%), Šven
čionių ^56.46%) rajonai. Silpniau
siai dalyvavo Alytaus (29.27%) ir 
Marijampolės (28.97%) miestai. 
Iš viso aktyvumas įvertintas 39.92%.

Žurnalo “Gimtasis kraš
tas” leidimas nuo š. m. kovo 
mėn. pabaigos sustabdytas. To 
žurnalo atstovų Šiaurės Ameri
koje pranešimu, šiuo metu tyri
nėjama galimybė žurnalą leisti 
toliau - ieškomas leidėjas. Inf.

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

“TŽ” leidėjai

JA Valstybės
Amerikos lietuvių tarybos 

(ALT) pagrindiniu atstovu Ame
rikos baltiečių jungtiniame komi
tete Vašingtone yra pasirinktas 
buvęs JAV diplomatas Algirdas J. 
Rimas, dirbęs JAV ambasadoje 
Vilniuje ir išėjęs pensijon 1994 m. 
ALTos centro valdybos pirm, 
prof. dr. Jono Račkausko praneši
mu, Amerikos baltiečių jungtinia
me komitete Vašingtone ALTai 
atstovaujančiam A. J. Rimui tal
kins Vincent J. Boris ir Edvardas 
Tuskenis. Amerikos baltiečių ko
mitetas dabar laikomas tvirčiau
sią balsą turinčia neoficialia jų at
stovybe Vašingtone, ginančia ne
priklausomybę atgavusių Baltijos 
respublikų reikalus.

Mišias Verbų sekmadienį 
Detroito lietuviams Dievo Ap
vaizdos šventovėje atnašavo pas 
juos po dvejų metų iš pensijos 
sugrįžęs klebonas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Jį sugrąžino kar
dinolas Adam Maida administra
ciniams reikalams tvarkyti. Jo su
grįžimu ypač džiaugiasi jaunos 
šeimos.

Lietuvių fronto bičiulių ren
giama Keturiasdešimt pirmoji 
studijų ir poilsio savaitė “Dai
navos” stovyklavietėje įvyks birže
lio 8-15 d.d. Busimieji dalyviai 
prašomi registruotis pas Viktorą 
Naudžių, 5733 N. Sheridan Rd., 
Chicago, IL 60660 (tel. 773 275- 
4222), arba pas Marytę Petrulie
nę, 30115 Brookview, Livonia, 
MI 48152 (tel. 313 525-0294).

Dr. Zigmas Zinkevičius, Lie
tuvos švietimo ir mokslo ministe- 
ris, dalyvaus birželio 8-15 d.d. Ke
turiasdešimt pirmojoje lietuviškų 
studijų savaitėje “Dainavos” sto
vyklavietėje, Mičigano valstijoje. 
Jas ten kasmet surengia Lietuvių 
fronto bičiuliai. Prieš vykdamas 
“Dainavon” ministeris dr. Z. Zin
kevičius turės progą porą dienų 
praleisti pas Čikagos lietuvius.

Brazilija
Liucija Jodelytė-Butrimavi- 

čienė vėl dėsto lietuvių kalbą Sao 
Paulo lietuviams ir jų vaikams 
Jaunimo namuose antradienių va
karais, Pamokose gali dalyvauti 
visi norintys mokytis tėvų kalbos.

Pranas Satkūnas, sulaukęs 
devyniasdešimtojo gimtadienio yra 
Sao Paulo lietuvis. Jis gimė 1907 
m. vasario 12 d. Skiemonių para
pijos Voversių kaime, dabartinia
me Utenos rajone. Brazilijon at
vyko 1927 m. į Sao Paulą. Pra
džioje įsikūrė šio didmiesčio Mo
koje, o vėliau persikėlė Vilon Ze- 
linon ir įsijungė į lietuvių veiklą. 
Sukaktuvininko P. Satkūno už
prašytas padėkos Mišias atnašavo 
kun. Petras Rukšys, SDB. P. Sat
kūnas, 1932 m. vedęs Juzę Čeke- 
lytę, su ja išaugino advokatę duk
rą Joaną ir inžinierių sūnų Nel
soną.

Boris Kardacevskis, gimęs 
Kaune, Sao Paulan atvyko su tė
vais Antanu ir Ieva Kardacevs- 
kiais. Velionis buvo siuvėjas, po 
trumpos ligos miręs Vila Žolino
je, sulaukęs aštuoniasdešimt sep- 
tynerių metų. Palaidotas Araca 
kapinių šeimos kape, apeigas at
likus kun. Petrui Rukšiui, SDB.

Rusija
Didžiojoje Lietuvos ambasa

dos salėje sausio 25 d. įvyko 
Maskvos lietuvių kultūros bendri
jos susirinkimas. Jame dvimetės 
veiklos ataskaitą padarė pirm. Ni
jolė Martyniuk. Esą ji yra gavusi 
kvietimą lietuviams įsijungti į 
Maskvos 850 metų sukakties mi
nėjimą. Tautinių grupių pasirody
mui yra pažadėtas reprezentacinis 
salonas, kuriame šiltai buvo su
tiktas M. K. Čiurlioniui skirtas va
karas. Tačiau diskusijose dėl įsi
jungimo Maskvos šventėn spren
dimas nebuvo padarytas.
Gudija

Grupė Pelesos lietuviškos 
mokyklos mokinių su savo moky
tojais viešėjo Kurnėnų L. Radziu- 
kyno mokykloje Alytaus rajone. 
Susitikti su pelesiškiais ten buvo 
atvykusių ir jų bičiulių iš Kauno, 
Marijampolės, Alytaus Švč. M. 
Marijos krikščionių pagalbos 
šventovės klebonas kun. Pranas 
Gavėnas. Nuotaikingai praėjo 
bendra vakaronė.

Pelesos lietuvių mokyklos 
įtaka jaučiama visoje apylinkėje. 
Ją liudija nepaprastai greit lie
tuviškai prašnekę vaikai. Džiau
giasi ne tik lietuviai tėvai, bet ir 
jauni mokytojai, į Druskininkus, 
Alytų ar Varėną grįžtantys tik sa
vaitgaliais.

Vokietija
Užgavėnių išvakarėse Vasa

rio šešioliktosios gimnazijos vie
nuoliktokai surengė karnavalinį 
vakarą. Jame buvo premijuotos 
geriausios kaukės. Pirmąją premi
ją laimėjo visų devintokų sukurta 
kolektyvinė kaukė. Šokių mara
tone ištvermingiausi buvo aštun
tokė Danguolė Rasalaitė ir de
šimtokas Rolandas Gasiūnas.

Vasario šešioliktosios gimna
zija nepriklausomybės šventės 
minėjimą pradėjo Lietuvos vėlia
vos iškėlimu ir kapeliono kun. A. 
Kelmelio atnašautomis iškilmin
gomis Mišiomis. Minėjimas buvo 
tęsiamas prie šventei papuoštų 
stalų valgyklos salėje. Direktorius 
A. Šmitas priminė, kad Vasario 
šešioliktoji moksleiviams yra dvi
guba šventė, nes jos vardą turi ir 
gimnazija. Minėjimo programą 
atliko patys moksleiviai savo mu
zika, dainomis, prozos ir poezijos 
kūrinėliais. Visiems ypač patiko 
abiturienčių Laimos Lipšytės, In
gos Senkutės, Ritos Margevičiū- 
tės kanklėmis paskambintos lietu
viams artimos melodijos. V. Kst.
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Su Sibiro tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių namų” mokiniais ir mokytojomis. Kairėje - Kanados 
lietuvių bendruomenės pirmininkas ALGIRDAS VAIČIŪNAS

“Lietuvių namai” Vilniuje
Tai ne tik mokykla, bet ir globos namai Sibiro 

tremtinių vaikaičiams

Čikagos “Margučiui” 65
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“Margučio” tėvas yra Anta
nas Vanagaitis (1890-1949) - 
kompozitorius, aktorius ir vi
suomenininkas, atvykęs į JAV 
1924 m. Jis su aktoriais J. Ol
šausku, V. Dineika, J. Dikiniu, 
atvykusiais kartu su juo, lankėsi 
lietuvių telkiniuose JAV. A. Va
nagaičio teatrinė grupė “Dzim- 
dzi-Drimdzi” greit išgarsėjo.

1928 m. balandžio 1 d. jis 
pradėjo leisti žurnalą “Margu
tis”, kurio šūkis buvo - per 
dainą, juoką, humorą žadinti 
lietuvybę. Ėjo iki 1965 m. sausio 
mėn. Jį redagavo A. Vanagaitis, 
A. Mackus ir paskutinį numerį 
- V. Vijeikis.

A. Vanagaitis našiai dalyva
vo to meto lietuvių gyvenimo 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Buvo įsitikinęs, kad ša
lia žurnalo reikia ir lietuviškų 
radijo laidų, kad jomis pasiektų 
kuo daugiau lietuvių, kurių da
lis tada nemokėjo net skaityti. 
O radijo laidos tais laikais buvo 
ypač populiarios.

A. Vanagaičiui į talką atėjo 
Juozas Bačiūnas, kuris radijo 
laidoms surado stotį - Cicero 
WHFC, užmokėjo už 13 savai
čių. 1932 m. balandžio 11 d. 
“Margutis” prašneko pirmą 
kartą. Pradžioje programos bu
vo tik 15 minučių, bet greit iš
augo į pusvalandžius, o vėliau į 
1 valandos kasdienines progra
mas. Keitėsi stotys, keitėsi ir 
laidų nuotoliai. 1936 m. vasario 
16 pirmą kartą perdavė “Mar
gučio” programą net į Lietuvą!

“Margučiui” talkino daug 
žymių tų laikų veikėjų: Juozas 
Bačiūnas, Antanas Olis, dr. Ste
ponas Biežis, Jonas Bagdžiūnas, 
Jonas Kazanauskas, Antanas 
Lapinskas, Antanas Rudis, dr. 
Antanas Rudokas, Pranas Gu
das, Kazys Deveikis, Bronius 
Dirmeikis ir daug kitų.

Po A. Vanagaičio mirties 
(1949.III.10) “Margučiui” sėk
mingai vadovavo Lilija Vana- 
gaitienė, padedama jau minėtų 
talkininkų, prie kurių prisijungė 
1949 (ir vėliau) naujai atvyku
sieji lietuviai, kaip Vladas Vi
jeikis, Vytautas Kasniūnas, Da
lia Sruogaitė, Valdas Adamkus 
ir kiti. Ypač jai daug padėjo Al
gimantas Mackus, kuris perėmė 
ir žurnalo “Margutis” redagavimą.

1964 m. gruodžio mėn. eis
mo nelaimėje žuvus L. Vanagai- 
tienei ir A. Mackui, “Margučio” 
radijo laidos nesustojo. Buvo 
sudaryta “Margučio” direktorių 
taryba, kurios vienu direktorių 
buvo Valdas Adamkus, jai pir
mininkavęs iki 1996 m.

Nuo 1965 m. iki 1967 m. 
“Margučio” radijo programai 
vadovavo Henrikas Žemelis, o 
po jo “Margučio” programos 
vadovavimą perėmė Petras Pet
rulis. Jis vadovavo ilgiausiai - 
net iki 1996 m. pavasario. 1996 
m. pirmoje pusėje “Margučio” 
radijo laidos sustojo, bet po ke
lių mėnesių pertraukos jos vėl 
buvo atgaivintos jau “Margučio 
II” vardu.

Per 65 metus “Margutis” 
savo laidose, be žinių perteiki
mo, turėjo ir įvairių kitų pro
gramų: teisės bei sveikatos pa
tarimų, religinę valandėlę, isto
rijos valandėlę. Bet ypač mėgs
tama ir pagarsėjusi buvo “Pel
kių žiburėlio” vardu pasivadi

nusi literatūrinė valandėlė, ku
rios vedėja nuo 1953 m. buvo 

Dalia Sruogaitė, dirbusi drauge 
su Petru Jurkštu, Algimantu 
Mackum, Raimondu Mieželiu, 
Broniu Budginu ir kt. Ji šiai va
landėlei vadovavo 25 metus.

Įdomūs bei daugybę lietu
vių ir jų draugų sutraukiantys 
buvo “Margučio” rengiami kon
certai, gegužinės ir kiti rengi
niai, kurie, ypač A. Vanagaičio, 
L. Vanagaitienės ir A. Olio ini
ciatyva, buvo rengiami Čikagos 
didžiosiose ir gražiosiose salėse 
miesto centre: pvz. “Dainavos” 
ansamblio ir Anna Cascas kon
certas “Morrison” viešbutyje, 
Čiurliono ansamblio koncertas 
Operos rūmuose, kur buvo susi
rinkę net 5000 lietuvių. Garsios 
buvo ir “Margučio” gegužinės, 
rengiamos didžiuliame River
view parke. Buvo dar ir daugybė 
kitų koncertų, kuriuos P. Pet
rulis rengdavo Jaunimo centre.

“Margutis II” yra kultūrinė, 
visuomeninė, informacinė Čika
gos ir apylinkių lietuviška radijo 
programa, apmokama rėmėjų 
aukomis ir skelbimais. “Margu
čio II” laidos girdimos iš savos 
studijos “Seklyčioje” nuo pir
madienio iki penktadienio 8- 
8.30 v.v. Programos vedėjai yra 
Dalia Sokienė, Rytis Januška ir 
Anatolijus Šlutas.

“Margučio II” direktorių 
tarybą sudaro: Stasys Baras, 
Danutė Bindokienė, Stasys 
Briedis, Salomėja Daulienė, Bi- 
nitė Jasaitienė, Kęstutis Ječius, 
Matilda Marcinkienė, Vaclovas 
Momkus, Evelina Oželienė, 
Juozas Polikaitis, Marija Re
inienė, Bronius Siliūnas, Dalia 
Sruogaitė.

“Margučio II” valdyba: pirm. 
Marija Remienė, ižd. Birutė Ja
saitienė, sekr. Matilda Marcin
kienė, reikalų vedėjas Vaclovas 
Momkus, Bronius Siliūnas 
(spaudos apžvalga), Dalia Sruo
gaitė (archyvas), Danutė Bindo
kienė (spaudos atstovė).

“Margučio” 65 m. sukakčiai 
paminėti valdyba surengė poky
lį Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programos vedėja Dalia 
Sokienė supažindino su “Mar
gučio” nueitu keliu. Sveikinimo 
žodį tarė Valdas Adamkus, bu
vęs JAV Vakarų apygardos 
gamtos apsaugos viršininkas ir 

Montrealio lietuvių moterų grupė ir vyrų oktetas, atlikę meninę programą “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 
Anapilio salėje 1997 m. balandžio 5 d. Nuotr. B. Tarvydo

ilgametis “Margučio” talkinin
kas, rėmėjas ir išlaikytojas. Kal
bėjo ir Vyt. Kasniūnas, kuris se
niau “Margučio” šeštadienio pro
gramose atlikdavo visų mėgstamą 
valandėlę “Gražioji Nemuno ša
lis”. Abu kalbėtojai pasidalino 
atsiminimų pluoštu iš ankstes
nių “Margučio” dienų.

Žodžiu sveikino Lietuvos 
garbės gen. kons. Vaclovas 
Kleiza ir ALTos pirm. dr. Jonas 
Račkauskas, o raštu - PLB v- 
bos pirm. Bronius Nainys.

Maldą prieš vaišes sukalbė
jo kun. Juozas Vaišnys, SJ. Po 
vakarienės kalbėjo VI. Vijeikis, 
kuris pasidalino savo atsimini
mais iš dvejų metų darbo “Mar
gutyje”. Ypač įdomu buvo iš
girsti apie jo “Margučio” mo
kyklą vaikams, kur jis kalbėda
vo apie Lietuvos istoriją, o vai
kai, klausydami užsirašinėdavo; 
gegužinių metu išlaikę egzami
ną, gaudavo pažymėjimą!

Tris A. Vanagaičio dainas 
(“Litai”, “Dul-dul dūdelė” ir 
“Stasys”) padainavo operos sol. 
Algirdas Brazis. Jam akompa
navo muz. Faustas Strolia. Kai
mo kapela, vadovaujama Stasės 
Jagminienės ir susidedanti iš 
naujai atvykusių bei seniai čia 
gyvenančių lietuvių (K. Avižie
nio, J. Bakaitienės, A. Barniš- 
kio, V. Jagmino, V. Mikaičio, L. 
Rago ir P. Ragienės) padaina
vo, akordeonams, būgnui ir 
smuikui pritariant, keletą nuo
taikingų dainų, kurių paskutinę 
“Žemė Lietuvos” entuziastingai 
dainavo ir visi svečiai.

“Margučio II” v-bos pirm. 
M. Remienė dėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šio pokylio 
sėkmės. Ypač džiaugėsi kad ja
me dalyvavo ir buvusieji “Mar
gučio” laidų vedėjai VI. Vijeikis 
bei L. Narbutis, apgailestavo, 
kad nebuvo ilgamečio laidų ve
dėjo P. Petručio.

Po to buvo loterija, kurią 
suruošė “Margučio II” talkinin
kė Ona Gradinskienė.

Taip atšventę “Margučio” 
65-ją sukaktį rengėjai, rėmėjai 
ir svečiai žengė į 66-tuosius me
tus, tikėdamiesi, kad “Margu
tis” visada, kaip ir anksčiau, vi
sus lietuvius jungs ir informuos, 
skleisdamas radijo bangomis 
lietuvišką žodį.

A. VAIČIŪNAS, Torontas
Kanados lietuviai turi minkš

tą širdį ir dosnią ranką. Neatsi
lieka ir Toronto lietuviai. Pa
kanka žvilgterėti į “Tėviškės ži
burių” skiltis ar parapijų žinia
raščius, pilnus aukotojų sąrašų 
geriems, nuoširdiems ir kil
niems tikslams. Keliaudamas į 
Lietuvą, turėjau įgaliojimus ap
lankyti keletą asmenų, organi
zacijų ir partijų su vokais bei 
pažadais. Mėginau tas pareigas 
atlikti su kanadišku sąžiningu
mu. Buvo tačiau ir skaudžių 
momentų, kai įteikus vokelį bu
vau klausiamas, kiek aš už tai 
gavau.

Tokie klausimai greit užsi
miršta, kai užsuki į “Lietuvių 
namų” vidurinę mokyklą Vil
niuje. Tai ne paparasta mokyk
la, o užuovėja iš Rytų Europos 
ir Azijos - Sibiro tremtinių su
važiavusiems vaikams ir jaunuo
liams. Joje randa prieglobstį per 
180 berniukų ir mergaičių 7-19 
metų amžiaus, kurių dauguma 
jau gerai kalba lietuviškai.

Nuo 1991 m. šią mokyklą 
aplankau kiekviena proga, kai 
viešiu Lietuvoje. Klasėse teko 
pasišnekėti su mokiniais ir su
pažindinti juos su Kanados lie
tuvių gyvenimu, lygiai kaip ir jie 
mane supažindino su jų tolimo
mis gimtinėmis. Sporto salėje 
nesėkmingai mėginau mėtyti 
sviedinį į krepšį, mokytojų kam
baryje pasikeitėme mintimis, 
vargais ir džiaugsmais, kuriuos 
sutinkame dirbdami nenorma
liose mokyklos sąlygose, o su 
vedėju, Bendruomenės suvažia
vime Anykščiuose, dalijomės 
kambariu ir lietuvišku skilan
džiu. Apžiūrėjau virtuves, val
gyklas, bendrabučio kambarius 
ir paspardžiau kamuolį sporto 
aikštėje su mokyklos auklėti
niais.

Norėdamas geriau pažinti 
mokinių kūrybingumą, papra
šiau mokyklos direktorių p. Ru
dį paskelbti konkursą rašinio: 
“Kai aš mažas buvau toli nuo 
protėvių žemės”. Per tris dienas 
gavau keliolika rašinėlių, ku
riuos skaitant, daugeliui riedėjo 
ne viena ašara. Rašė 1941-1968 
m. ištremtųjų lietuvių vaikaičiai. 
Jų seneliai jau seniai palaidoti 
Sibiro taigose, o jų tėvų daugu
ma sukūrė mišrias šeimas, tad ir 
jų pavardės nevisuomet lietuviš
kai skamba, tačiau senelių 
įdiegta tėvynės meilė liko gyva 
jų širdyse. Daugelis jų, atvykę į 
“Lietuvių namų” mokyklą, visai 
nemoka lietuvių kalbos. Per pir
muosius mokslo metus taip ją 
pramoksta, kad, su antrame- 
čiais kalbant, sunku pasakyti, ar 
jie žemaičiai, aukštaičiai ar su
valkiečiai.

Visi yra našlaičiai pilna to 
žodžio prasme. Jų tėvai yra ne
pajėgūs grįžti į Lietuvą, be to, 
jie nevisuomet yra laukiami. Si
bire gimę tėvai nenutauto, tik 
prarado kalbą, ypač tie, kurių 
tėvas buvo lietuvių kilmės, nes 
moteriškoji pusė geriau išlaikė 
savo tautinį palikimą ir įdiegė jį 
savo vaikams. O kaip turi ru
senti gyva tėvynės meilė mo
tinos ar tėvo, kurie, gyvendami 
už kelių tūkstančių kilometrų 
nuo Lietuvos, su skaudančia šir
dimi skiriasi su savo sūneliu ar 
dukrele, kad jie tolimame kraš
te galėtų rasti savo protėvių kal

bą, papročius, kultūrą ir naują 
pažiūrą į civilizaciją! Atsiskiria 
visiems metams ir, dažniausiai, 
savo vaikų net palydėti ne
įstengia. Jie turi pasitikėti vienu 
iš savo tolimų kaimynų, kuris 
surinkęs kelis vaikučius atlydi 
juos iki Vilniaus.

Kaip gi jaučiasi tas vaikutis 
pirmaisiais metais Vilniuje? Ne
norėčiau sakyti - kaip įkritęs iš 
šalto vandens į karštą. Kad ir 
tolimoje Sibiro šalyje, šilta tėvo 
ranka glostė vaiko galvelę, o 
motinos rūpestingos rankos 
paskutinį kartą pynė dukrelės 
kaseles, vilgydama jas savo aša
romis. O kaip drebėjo vaikučių 
širdelės, kai Maskvoje išlipę iš 
lėktuvo traukiniu vyko į Vilnių, 
kur visi kalba dar jiems nesu
prantama kalba. Kas atstos mo
tiną, tėvą, brolį, seserį, paliktus 
draugus, kaimynus ir gimtąją 
aplinką? Kiek širdies skausmo 
ir ašarų bus išlieta naujoje bu
veinėje užsidarius kambarėlio 
durims! Kas supras tą ilgesį, tą 
vienumą ir troškimą vėl pajusti 
mamos ar tėtės ranką ant savo 
galvelės?

Lenkiu galvą visam “Lietu
vių namų” mokyklos personalui 
- nuo virėjų, bendrabučių auk- 
lių-budėtojų, auklėtojų iki pat 
vedėjo bei švietimo ministerijos 
tarnautojų, kurie glaudžiai dir
ba su mokykla. Visi sudaro vie
ną šeimą, atvirą, susiklausiusią 
ir draugišką. Malonu buvo pa
tirti, kad ir tarpusavyje yra ar
timas bendradarbiavimas. Mer
gaitei, laimėjusiai rašinio pre
miją, bet negalėjusiai jos atsi
imti, nes sirgo gripu ir smarkiai 
karščiavo, į jos izoliacinį kam
barį vokelį nunešė ir prie jos lo
vos budėjo draugė. Jos nuomo
ne, liga yra lengviau nugalima, 
jei gali draugę pralinksminti, 
ypač nunešdama jai gerą nau
jieną.

Bendrabučio kambariai 
kuklūs, tvarkingi, švarūs, pa
puošti tėvų ir senelių nuotrau
komis ir toli palikto krašto vaiz
dais. Knygos laikomos didžioje 
pagarboje, užrašų sąsiuviniai 
taupiai naudojami, o asmeninių 
daiktų, drabužėlių, avalynės bei 
patalynės labai maža. Neteko 
matyti radijo priimtuvų, tad ką 
bekalbėti apie televiziją.

Kovo 9 dieną mokykla 
šventė Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo šventę. Lankėsi 
Lietuvos seimo nariai, kurie, 
kaip ir aš, džiaugdamiesi septin
tąja nepriklausomybės sukakti
mi, džiaugėsi ir šviečiančiais 
jaunuolių veidais, kuriuose atsi
spindėjo ateities viltis. Jie gy
veno laisve tos Lietuvos, kuri 
senelių širdyse buvo nuvežta į 
tolimą Sibirą. Meilė Lietuvai iš 
kartos į kartą perduota į širdis 
tų jaunuolių, kurie grįžo, kad iš 
arčiau pažintų protėvių išsvajo
tą Lietuvą.

Jaunuolius veda ir lydi švel
ni mokyklos personalo ranka, 
kuri niekad neatstos motinos, 
tėvo, brolio ar sesutės rankos, 
bet ji jaučiama ir randama ten, 
kur jos daugiausiai reikia. Pa
galba iš Vakarų pasaulio pati
riama skanesniame duonos kąs
nelyje, drabužėlyje, šiltesnėje 
lovelėje, kalėdinėje dovanėlėje 
ar žaislelyje. Ją radau gerai su
tvarkytame knygyne bei Vakarų 
pasaulyje išleistų knygų kiekyje, 
o taip pat ir naujai pataisytame 
stoge ar grindyse, kurie buvo 
žiemos ir audros sugadinti.

Atsisveikinau su visais įsiti
kinęs, kad tai ne paprasti naš
laičių namai, o lietuvių ir Lie
tuvos ateities namai, kurie per 
trumpą savo gyvavimo laikotar
pį sudarė galimybę tremtinių 
vaikaičiams rasti savo šaknis, be 
to, išleido į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas jau daugelį abiturien
tų ir savo protėvių žemę naujai 
atpažinusių ir pamilusių jau
nuolių.

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
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KLK moterų draugijos Montrealio skyriaus veikėjų grupė su buvusia 
montrealiete rašytoja BIRUTE PŪKELEVIČIŪTE šio skyriaus 45 metų 
šventėje Nuotr. P. Adamonio

Garsioji Kanados 
klevų sula

Grupė montrealiečių aplankė vietovę, pilną klevų, iš kurių 
sulos gaminamas ne tik sirupas, bet ir kiti produktai

KUN. K. J. AMBRASAS, S,T
Balandžio vidurys galop 

įveikė ir taip jau šiemet ilgai už
sibuvusią Šiaurės viešnią - žie
mą. Sukruto leistis į žygį ir 14 
eiklesniųjų Montrealio Aušros 
Vartų parapijos atstovų.

Sulindę į tris automobilius 
jie per valandėlę tikisi pasiekti 
netoli nuo didmiesčio, prie Šv. 
Grigaliaus (Mont St-Gregoire) 
kalno įsikūrusią vietovę, visiškai 
netoli nuo ten (Saint-Gregoire- 
d’Iberville, Bas-Canada), kur 
gimė brolis Andrius, Šv. Kry
žiaus vienuolijos narys (1845. 
VII.9-1937.I.6), neišsimoksli
nęs, bet nuostabiai kilnios, pa
maldžios ir religingos dvasios 
vyras.

Jo populiarumas kur kas 
pranoko gimtojo Kvebeko kraš
to ribas, nes daugel luošų, raišų 
ir kitomis ligomis sergančių per 
Mont Royal šv. Juozapo ir jo 
užtarimą pagijo, daug kitų ma
lonių sulaukė ir sulaukia tie, ku
rie meldžiasi prie jo karsto 
Montrealyje.

Brolis Andrius į altorių gar
bę pakeltas 1982 m. gegužės 23 
d. Ant Mont-Royal kalno 1924- 
1955 m. vietoje mažos koplytė
lės šio brolio sumanymu išaugo 
viena puošniausių ir didžiausių 
šio krašto šventovių - Šv. Juo
zapo oratorija, kurią kasmet ap
lanko daugiau nei pusė milijono 
maldininkų.

Klevai, klevai...
Praskrieję lygia danga nu

klotu keliu Aušros Vartų para
pijiečių vairuojami trys automo
biliai netruko per saulės nužer
tus, krūmokšnių ir laibų klevų, 
atvašynų priaugusius nuobo
džius miškelius, tiesiu kaip sty
ga greitkeliu atsirasti prie kito 
kalno - Mont St-Gregoire, kur 
miškeliuose dar telkšojo balos, 
mirguliavo nespėję saulėje iš
tirpti sniego lopai, o iš metali
nių latakų, įgręžtų klevuose, 
varvėjo balsvas jų kraujas.

Dėl pasirinktos šalies em
blemos - klevo lapas (oficialiai 
nuo 1965 m. matome šį ženklą 
šalies vėliavoje) - visą didžiulę 
teritoriją užimanti Kanados 
(Kanata, huronų indėnų žodis, 
reiškiąs kaimą arba gyvenvietę) 
teritorija yra vadinama klevo 
šalimi, nes didžiuma miškų, 
priekalnių, paupių, paežerių ir 
ypač drėgnų, šlapių šios šalies 
vietovių apžėlusios šios rūšies 
medžiais.

Mat klevas (Acer) daugiau
sia auga šiaurės pusrutulyje, 
turi ne tik dekoratyvinės, bet ir 
pramoninės reikšmės. Ypač 
šiuo metu Kanados gamtosaugi
ninkai labai susirūpinę beato
dairišku, tiesiog brakonierišku 
šių medžių naikinimu.

Kadangi baldų ir automobi
lių įmonės itin vertina gražaus 
rašto medieną, labai brangiai 
moka už šiuos medžius, tai kir
viais tie miško vagys, arba kaip 
Lietuvoje nelegaliai grobstan
čius gamtos turtus, darančius 
žalą gamtai vadina brakonie
riais, dažnai nulupa žievę ir, 
neradę tinkamos, pramonei rei
kalingos brangios ir vertingos 
medienos, šitaip negailestingai 
nudyrę žievę, klevus likimo va
liai palieka. O tokie sužaloti 
medžiai dažniausiai neatsigauna 
ir išdžiūsta.

Cukriniai klevai
Tačiau kiti medžiai gražūs 

ne tik žaliomis pavasario subti
liomis varsomis, dailūs ne tik 
aukso nužertomis rudens spal
vomis, bet ir naudingi kitu at
žvilgiu. Vadinamasis cukrinis 
klevas (Acer saccharum) vertin
gas dėl saldaus sirupo. Odžiba- 
vos indėnai netgi tą mėnesį, kai 
ima tekėti klevų sula, vadina 
“sulos mėnesiu”

Pavasarį, kai oro tempera
tūra svyruoja apie nulį, geriau
sia rinkti medžio sultis, kurios 
teka 6-8 savaites, maždaug nuo 
vasario iki balandžio mėn. vidu
rio (kartais net iki galo). Jei te
kinama sula ne jaunesnių kaip 
40 metų amžiaus klevų (vieno 
nupjauto klevo metinių rievių 
suskaičiavau 70), medis nustoja 
apie 7% sulčių, bet, kaip yra iš
tyrinėję mokslininkai, tai nepa
kenkia jo gyvastingumui.

Taip renkama sula
Iš pradžių, kai sula būdavo 

renkama senovėje, tai indai ir 
latakėliai būdavo iš medžio, to
šies daromi, o dabar jau kasmet 
gręžiamos į medį grąžtu skylės 
ir įkalami metaliniai latakėliai, 
kuriais į metalinius (dažniausiai 
skardinius, uždengtus dugne
liais) kibiraičius renkama sula. 
Ją seniau žmonės susipylę į di
desnius indus, ant pečių arba 
rankomis atsinešdavo prie tam 
tikrų nedidelių namelių, kur su
pildavo į didelius katilus, virin
davo. Tačiau ilgainiui buvo ieš
koma būdų palengvinti žmo
gaus darbą. Supiltą į statines su
lą imta gabenti vežimais, o da
bar jau traktoriais, sunkveži
miais, autovežiais ir pan.

Geriausia mėgautis šia Die
vo dovana, kai sustojęs prie 
blizgančio nauja skarda kibirė
lio atsiremi į klevo šoną ir, žiū
rėdamas į po medžius besikars
tančias voveres, į kaitrią pro ša
kas spiginančią saulę, laikai 
rankoje rūpestingų keliauninkių 
parūpintą baltą puodelį, iš lėto 
gurkšnoji dar leduku kvepiančią 
tyrą, skaidrutėlę sulą.

Sulos gaminiai
Sparčiai keičiasi ir sulos ap

dirbimo būdai, didėja, įvairėja 
gaminamų produktų kiekis ir 
rūšys. Be įprastinių sulos primi
tyvių rinkimo būdų kibirais, 
pradėta prie medžių taisyti sa
votiška vamzdelių sistema, ku
ria pavasariop pradėjusios tekė
ti sultys pakliūva į cisternas ar
ba tiesiog surenkamos į centri
nę patalpą, kur bakuose kaiti
namos ant karštos ugnies. Šiam 
tikslui dažniausiai tinka iš miš
ko gaunamos malkos, nes ang
lys ar kitas kuras gadina kvapą, 
menkina kokybę.

Sula, iš stovinčio aukščiau 
rezervuaro tekėdama keliais 
skirtingais metaliniais loviais, 
garuoja (iš 35 galionų sulos 
gaunamas maždaug vienas ga
lionas sirupo. Taigi vidutiniškai 
vienam litrui sirupo reikia apie 
40 litrų sulos). Iš vieno medžio 
pritekinama apie 20 galionų su
los. Vadinasi, vienam galionui 
sirupo apytikriai reikia dviejų 
medžių.

Iš sutirštintos sulos gamina
mas ne tik daugelyje kraštų pa
plitęs sirupas (paskutiniu metu

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Aktorius, režisierius, Šiaulių teatro įsteigėjas JUOZAS STANULIS 
(1897-1991) dešinėje; su juo TVR diktorius Henrikas Paulauskas 1976 m. 
Kačerginėje

Aktorius, išgyvenęs okupacijas
Lietuvoje paminėtas žymaus aktoriaus JUOZO STANULIO gimimo 

šimtmetis. Jo dukra ir sūnus gyvena Kanadoje
HENRIKAS PAULAUSKAS

Vilniuje, Menininkų rū
muose, Lietuvos teatro istorijos 
ir tradicijų draugijos rūpesčiu 
paminėta žymaus artisto, reži
sieriaus, Šiaulių dramos teatro 
įsteigėjo Juozo Stanulio 100-tų- 
jų gimimo metinių sukaktis. Su
sirinko daug garbių scenos vete
ranų, teatrologų, J. Stanulį pa
žinojusių žmonių. Iš Kuršėnų 
atvyko jauniausias sukaktuvi
ninko sūnus Gintautas, o vyres
nieji gyvena Kanadoje - dukra 
Rūta Toronte, sūnus Vidas - 
Viktorijos saloje.

Vakarą pradėjęs teatrolo- 
gas Aleksandras Guobys ap
žvelgė J. Stanulio gyvenimo ke
lią. Gimė J. Stanulis Šventeže
ryje, mokėsi Seinų ir Voronežo 
gimnazijose, 1916-1917 studija
vo Imperatoriškoje teatro mo
kykloje. Aktoriaus darbą pra
dėjo J. Vaičkaus Skrajojamame 
teatre 1920 Kaune, vaidindamas 
pirmajame J. Vaičkaus režisuo
tame Sudermanno “Joninių” 
spektaklyje.

1931 m. J. Stanulis, atvykęs 
su grupe artistų į Šiaulius, ėmė 
steigti teatrą, kuris susilaukė di
delio žiūrovų pripažinimo. Jis 
ypač rūpinosi lietuvių drama
turgų veikalų vaidinimais; išsi
nuomojęs du traukinio vagonus 
gastroliavo po visą Šiaurės ir 
Rytų Lietuvą.

Toks šiauliečių populiaru
mas labai nepatiko Borisui 
Dauguviečiui. Jis parašė raštą 
švietimo ministeriui, siūlydamas

mis. Iš k.: Desjardins projekto tarnautoja ASTA DIRMAITĖ, direktorė 
REGINA PIEČAITIENĖ, naujosios kredito unijos buhalterė MILDA 
KRTVICKIENĖ ir pirm. kun. JONAS STANKEVIČIUS

Nuotr. J. Piečaičio

Garsioji Kanados klevų sula
(Atkelta iš 5-to psl.) 

jo pradėjo reikalauti Japonija), 
bet ir cukrus (jo gamyba JAV 
jau žinoma nuo 1634 m.), įvai
rūs gėrimai, saldainiai, ir kiti 
kulinarijos gaminiai.

Šiaurės Amerikoje yra maž
daug apie 20,000 sulos gamin
tojų ir apdirbėjų. Kanada paga
mina apie 11.2 milijono kg. įvai
rių klevo sulos produktų. Iš mi
nėtų sulos apdorotųjų Kvebekui 
tenka didžiausioji dalis - apie 
10 milijonų kg. įvairių gaminių. 
Jie turi nemažai naudingų žmo
gaus organizmui medžiagų: ge
ležies, cinko, kalcio, sodos, pro
teinų, amino rūgščių, polipepti- 
dų, fenolinių junginių ir kai ku
rių neorganinių medžiagų.

Atgal į Montreal;
Montrealiečių grupelė, pa

valgiusi prie bendro stalo om
leto, kumpio, kanadietiškų bly
nų, dažomų su tuo klevų sirupu, 

Šiaulių treatrą... uždaryti! Tada 
sukilo teatro gerbėjai - net 79- 
ių miestelių ir valsčių žmonės 
nusiuntė protestus prieš tokį 
teatro paniekinimą, ir jis išliko.

1935 m. J. Stanulis dirbo 
Klaipėdos teatro direktoriumi, 
aktoriumi ir režisieriumi, o 
1943 m. persikėlė į Vilnių, į 
“Vaidilos” teatrą. Artėjant ant
rajai bolševikų okupacijai, jis 
spėjo išvežti šeimą į pajūrį, ta
čiau teatro reikalų verčiamas, 
grįžo j sostinę ir nelauktai atsi
dūrė kitoje fronto pusėje. So
vietai jį atleido iš Vilniaus dra
mos teatro direktoriaus parei
gų, liko - dirbti eiliniu akto
riumi.

1945 m. J. Stanulis buvo 
vienas iš Dramos studijos stei
gėjų ir pedagogų. Jis atliko per 
100 vaidmenų, surežisavo 35 
veikalus.

Nepamirštamas J. Stanulis 
ir Lietuvos radijo bei TV direk
toriams - buvo nepakartojamas 
skaitymo, nepriekaištingos tar
ties, lietuvių kalbos mokytojas, 
sukūręs savitą dėstymo meto
diką.

Gyveno Vilniuje jis labai 
kukliai, mažame kambarėlyje, 
dabartinėje A. Smetonos gatvė
je, bet visados buvo labai svetin
gas, mylėjo jaunimą, buvo ku
pinas linksmumo ir išdaigų.

Kai jam buvo suteiktas nu
sipelniusio artisto garbės var
das, atsirado skundikų, kurie 
nepagrįstai jį kaltino bendra
darbiavus su okupacine vokie- 

su bulvėmis, daržovėmis ir ki
tais iš sirupo pagamintais patie
kalais vienoje iš daugelio “Ver
ger Leo Boutin” užeigos salėje, 
stabtelėjo prie garinimo kros
nies, kurios meistras, atnešęs 
kaušą ką tik pagaminto sirupo, 
pila po šlakelį saldaus tiršto 
skystimo ant švaraus sniego ir 
siūlo iškart sustingusio leduose 
skanėsto ragauti...

Šviečiant dosniai vidurdie
nio saulei, jau pradėjus mažu
mėlę mėlti, brinkti ir putsti nuo 
saulės klevų šakoms, mūsų au
tomobiliai vėl burzgia lygiu as
faltu ir vėlei artėja prie did
miesčio, kur prie kelių ir gatvių 
augantys klevai neduoda tokio 
skanumyno, kokiu puikuojasi 
garsūs Kvebeko cukriniai, juo
dieji ir raudonieji klevai, duo
dantys ne tik didžiulius pelnus 
kraštui, bet ir puošiantys pake
les, laukus ir yra viso krašto 
simbolis. Ne be reikalo Kanada 
vadinama Klevo šalimi.

Laiškas motinai
Kai saulė leidos už kalnų 
Pašvaiste ugnine, 
Tu poterį kalbėdama, 
Meldeisi už mane...

Mama, nespėjau Tau šių 
žodžių pasakyti tada, kai buvai 
sveika ir gyva, kai sėdėjai prie 
mano šono, žiūrėdavai man į 
akis ir nieko nesakydavai. Tik 
aš labai skubėdavau. Tylėdavau 
arba ir visai vengdavau Tavo 
tiesaus žvilgsnio. Todėl nepasa
kiau žodžių, kurie per mėnesius 
metus kaupėsi mano širdyje.

Tavo žodis. Mama, gali iš
gyventi galingus valdovus ir il
giau ištverti negu patvariausios 
santvarkos, nes jos dažnai būna 
sukurtos ant krauju ir prievarta 
aplaistytų pamatų. Tavo žo
džiai, Mama, mums, Tavo vai
kams, o ypač man pasakyti, vi- 

čių valdžia. Tai buvo nesąmonė. 
Tai šių eilučių autoriui yra pa
liudijęs ir žurnalistas Bronys 
Raila.

J. Stanulis buvo labai gar
bingas ir išdidus - niekam nesi
lankstė ir neprašė malonės, to
dėl 1960 m. suvaidinęs K. Bin
kio “Atžalyne” įsimenantį Mo
kytojo vaidmenį ne tik išėjo iš 
Akademinio teatro, bet ir išva
žiavo į Kačerginę. Čia jis vietos 
gyventojų buvo labai gerbiamas 
ir mylimas, laisvalaikiu sodino 
pušaites, iš kurių išaugo puikus 
miškelis!

Nepaprastai entuziastingai 
J. Stanulis sutiko Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą. Deja, 
jėgos silpo ir tikras Lietuvos 
teatro ąžuolas mirė 1991 m. ba
landžio 3 d. savo 95-tojo gimta
dienio vakarą. Palaidotas Za
pyškio kapinėse.

J. Stanulio 100-tųjų metinių 
minėjime labai įdomius velio- 
nies atsiminimus apie Šiaulių 
teatro įsteigimą skaitė aktorė 
Regina Paliukaitytė, jausminio 
pobūdžio įspūdžius papasakojo 
aktorė Monika Mironaitė, pa
vadinusi J. Stanulį nepaprasto 
gerumo žmogumi, kuris dalin
davosi paskutiniu duonos kąs
niu. “O kaip to gerumo dabar 
mums ypač trūksta!” - su di
džiausia nostalgija pabrėžė sce
nos veteranė.

Aktorė Lidija Kupstaitė pa
brėžė J. Stanulio sampratą: 
teatre pirmame plane buvo au
torius ir aktorius, režisierius ne
buvo besąlyginis diktatorius. 
Ypač jis mėgo lietuvių drama
turgiją - jo vadovaujamuose 
teatruose daugiau nei pusę re
pertuaro sudarė savų autorių 
vaidinimai. Tai visiška priešin
gybė dabartiniams Lietuvos 
teatrams, kai vyrauja užsienio 
pjesės.

Šiaulių dramos teatro di
rektorius Antanas Venckus sa
vo kalboje puoselėjo viltį, kad 
reikėtų jų teatrą pavadinti J. 
Stanulio vardu. Nuo kitų metų 
bus įteikiama aktoriams J. Sta
nulio kasmetinė premija, nes iki 
šių dienų teatras išsaugojo ne
pamirštamo steigėjo dvasią.

Minėjime kalbėjęs jauniau
sias velionies sūnus Gintautas 
Stanulis, radijo inžinierius, pa
dėkojo už prasmingą vakarą ir 
pasakė, kad pagal lietuvišką tra
diciją Juozo vardu jis pakrikšti
jo ir savo sūnų. Vakare koncer
tavo dzūkų “Jorės” ansamblis.

Toronto lietuvių dramos teatras “Aitvaras”, 25 -mečio proga 1997 m. balandžio 
20 d. Toronto Lietuvių Namuose suvaidinęs L Ridlio vieno veiksmo komedijų 
“Uošvė į namus - ramybės nebus”. Nuotraukoje sėdi iš kairės: Mykolas Slap
šys, Aldona Dargyte-Byszkiewicz (vadovė ir režisierė), Paulius Sukauskas; ant
roj eilėj - Daiva Šikšniūtė, Kristina Dambaraitė, Vidmantas Šilininkas (reži
sierius), Lilė Nakrošienė (grimuotoja) ir Inga Pivoriūtė Nuotr. B. Tarvydo

sad buvo padiktuoti nuoširdžios 
ir tikros meilės. Todėl jie nie
kad negali išblukti.

Jei ką sukursime marmure, 
piktos rankos, bombų skeveld
ros gali sutrupinti per kelias 
akimirkas. Jei išliesime ką nors 
žalvaryje, vis viena išdildys lai
kas. Jei statysime tiltus, namus, 
kada nors tautų grobuonių bar
bariškumo priepuoliais gali būti 
viskas sugriauta, begėdiškai su
naikinta. Bet jei, Mama, Tu ka
daise mums, savo vaikams, kal- 
bėjai žodžius, jie negali išnykti. 
Tavo žodžiai rėmėsi Tiesa, Mei
le, Viltimi ir Gyvenimu, kurių 
net pragaro vartai neįveiks. Jie 
turi pasilikti mano, mūsų vaikų, 
vaikaičių ir provaikaičių sielose. 
Jie turi pražysti nevystančiomis 
gėlėmis, kurios turi auginti kitas 
gėles, nes antraip pasaulis, jei 
pamiršime Tavo lūpomis skelb
tąsias tiesas, Mama, Tavo tei
singus žodžius, - mano tauta, 
mano šeima be jų pavirs ne 
puošniu darželiu, o siaubingu 
dilgėlynu... Jame bus trošku, 
neįmanoma gyventi. Ten ne 
vien truks teisingumo, gerumo, 
kurio Tu, Mama, mokei mane ir 
visus savo vaikus, ten papras
čiausiai truks oro, nes bus trošku, 
žodžių, kurie veikia sielą kaip 
balzamas žaizdą. Jie praturtino 
protą, nuramino širdį! Tik koks 
buvau grubus, užmaršus, koks 
nedėkingas, kad dabar negaliu 
įsivaizduoti! Juk Tu kalbėjai iš 
meilės. O meilės kalba - angelų 
ir šventųjų kalba. Tu esi pasa
kiusi tai, ko nei laikas negali iš
dildyti, nei piktos rankos negali 
sunaikinti. Ant Kristaus kapo 
galima drąsiai užrašyti: “Jis my
lėjo iki galo”. Tačiau ant kiek
vienos tikros Motinos kapo irgi 
galima užrašyti: “ Ji mylėjo iki 
galo”. Ji nesivaikė paskui kitus, 
neiškeitė manęs, savo vaiko, į 
kitas meiles, kitus tikėjimus ir 
pažiūras. Ji mane ir visus mus 
mylėjo ištikimai, be galo, nuo-

Gerųjų aitvarų kraitis
Toronto lietuvių dramos teatro “Aitvaras” 

25-mečio šventė
Tautiniai šokiai, chorai ar 

šiaip kokie muzikos-dainos an
sambliai mūsų scenose pasirodo 
dažniau palyginus su teatrais. 
Tačiau pastarieji meninio įnašo 
į kultūrinį gyvenimą misijoje yra 
turbūt patys atkakliausi. Kažin 
ar kiti vienetai, kartais vos sau
jelę žiūrovų sulaukę, ryžtųsi ir 
toliau veikti? Teatrai, kiek 
išeivijoje dar yra likę, laikosi 
tvirtai, dirba tyliai, gyvuoja ir 
švenčia savo veiklos sukaktis. 
Meilė vaidybiniam menui nugali 
pasitaikančius nusivylimus tau
tiečių nepaslankumu, pakelia fi
nansines problemas bei kitus 
nepriteklius.

Torontiškis “Aitvaras”, prieš 
25 metus įsteigtas Aldonos Dar- 
gytės-Byszkiewicz, jos pačios 
sėkmingai ir entuziastingai va
dovautas, scenos darbuotėn 
įtraukiant vis naujų tai vyresnio, 
tai, žiūrėk, jau ir jaunesnio am
žiaus vaidinti mėgstančių asme- 

i nų, sulaukė šaunios sidabrinės 
sukakties, kuri buvo atšvęsta 
1997 m. balandžio 20 d. Toron
to Lietuvių Namuose. Gal ir 
rengėjų viltis prašokusi svečių 
gausa pripildė erdvią Karaliaus 
Mindaugo menę. Buvo sukviesti 
ir dalyvavo dabartiniai bei buvę 
aitvariečiai, kiti garbės svečiai, 
teatro mylėtojai, gerbėjai, lietu
viškų renginių lankytojai. Visi 
susėdę prie puošnių stalų tik
riausiai jautėsi patekę į iškil- 

širdžiai. Tik ar ant mano kapo 
bus galima užrašyti: “ Mylėjo iki 
galo, buvo ištikimas, sąžiningas, 
pareigingas”?!

Tad atleisk man, Mama, aš 
nepaisiau Tavęs! Nemokėjau 
Tavo meilės ir išminties kupinų 
žodžių per skubą suprasti ir jų 
įvertinti. Tu žinai - aš visad sku
bėjau. O kas neturi laiko, tas 
neturi meilės. Tokia mūsų dina
miško gyvenimo taisyklė. Ji 
žiauri, Mama! Negailestinga, 
nes paremta ne meile. O tu mo
kei mane ir visus mus gyvenime 
mylėti ir nepaprastai pati mus 
mylėjai. Baisi tuštuma atsivėrė 
su tavo mirtimi, Mama! Tik da
bar aš visa tai supratau... Neati
duodami tai, ko Tu, Mama, mo
kei savo vaikams ir vaikaičiams, 
mes liekame skolingi savo šei
moms, mes kasdien skurdiname 
visuomenę, kurioje gyvename. 
Mes liekam vis didesni įsi- 
skolintojai pasauliui, kuris nuo 
mūsų nesąžiningumo, tos nuo
lat didėjančios skolos, dūsta sa
vimeilėje, išdidume ir egoizme.

Ar galiu pažvelgti kitiems 
žmonėms, Mama, į akis, kaip 
Tu žvelgdavai į mane, į visus 
mus savo geromis, atlaidžiomis 
akimis?

Dabar prie Tavo karsto, ku
rį matau paskutinįsyk, prašau 
atleisk man. Kartu atsiprašau 
žmonių, jei kuriuos įžeidžiau ir 
jų akivaizdoje prašau kiekvieną 
dovanoti už mano kaltes. Visų 
akistatoje labiausiai atsiprašau 
Tave, VISAGALI, kuris sukū
rei dangų ir žemę, taip pat ir 
mano nemarią sielą, bet iki šio
lei gyvenau, tarsi ji būtų mari. 
Tarsi ji mirtų su mano trapiu 
kūnu. Tad Tavo karsto akivaiz
doje, Mama, pasižadu pataisyti 
savo gyvenimą ir gyventi taip, 
kaip Tu kadaise mokei.

Dar rodos, vakar užvakar 
Motut, mane supai, 
O štai šį tylų vakarą
Tau skambina varpai.. (V. Putinas)

Kun. K. J. Ambrasas

mingą pokylį. Bet pradėta vaidi
nimu - vieno veiksmo L. Ridlio 
komedija “Uošvė j namus — 
ramybės nebus”.

Komediją režisavo ir sceno
vaizdžiu pasirūpino pati vadovė 
A. Byszkiewicz ir Vidmantas Ši
lininkas; vaidintojus nugrimavo 
Lilė Nakrošienė. Vaidino My
kolas Slapšys (Zigmas), Daiva 
Šikšniūtė (Mylė), Inga Pivoriūtė 
(Kumštienė), Kristina Damba- 
raitė (Katrė) ir Paulius Sukaus- 
kas (Grigalius).

Uošvių problemos senos 
kaip pasaulis, vis ir visaip vaiz
duojamos. Ir susilauki ne tiek iš 
situacijų bei dialogų kylančio 
humoro, kiek sarkazmo, paty
čių, išpūstų būdo savybių prista
tymo. Viso to užteko ir šiame 
pastatyme. Jauni, kai kurie jau 
patyrę ir apsišlifavę aktoriai, sa
vo vaidmenis atliko gerai pasi
ruošę, gana įsigilinę į vaizduoja
mo gyvenimo išpjovą. Kūrė tų 
namų aplinkos žmones nesigai
lėdami nei dažų, nei plačių 
brūkšnių. Išėjo paveikslas ryš
kus, bet ir ne juokais gąsdinan
tis: kas tada, jei visos tokios 
uošvės... Šalia sėdėjęs krūptelė
jo, kai uošvė (Inga Pivoriūtė) 
pirmą sykį autoritetingai pakėlė 
savo balsą.

Po vaidinimo, pasibaigus il
gokam plojimui, scenoje pasiro
dė A. Nausėdas ir “Volungės” 
vardu pasveikino darbščiuosius 
sukaktuvininkus. O tada rengi
niui vadovavusi buvusi aitvarie- 
tė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
paskelbė 10 minučių pertrauką. 
Buvo proga pajudėti, pabend
rauti, gretimoje salėje išgerti 
kavos ar ko kito, pasidalinti 
įspūdžiais, apžiūrėti “Aitvaro” 
veiklos išdėliotus albumus.

Sukakties minėjimą įvadi
niu žodžiu ir mirusių aktorių 
pagerbimu pradėjo renginio va
dovė. Į sceną buvo iškviesti šio 
teatro krikšto tėvai - “Aukuro” 
įsteigėja, režisierė, aktorė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė ir Sta
sys Jokūbaitis. Gėlėmis apdova
noti pasveikino savo jau užau
gusį naujagimį. Krikšto mama 
Kudirkos žodžiais “kol jaunas, o 
broli” paragino jaunuosius 
jungtis į lietuviško teatro veiklą.

Krikštatėvių pradėta sveiki
nimų, linkėjimų bei dovanų įtei
kimo valandėlė pavirto simboli-

lai močiutės, kurios diegė savo vaikaičių širdyse krikščioniškąjį 
tikėjimą Nuotr. “Dienovidžio”

Užmirštamos musų močiutės
VINCAS KOLYČIUS, Torontas

Kiekvienais metais minime 
Motinos dieną, tačiau lyg ir pa
mirštame močiutes, kurios irgi 
yra motinos, ir tai dar daugiau 
negu motinos.

Noriu keliomis mintimis pa
minėti močiutes, kurios išlaikė sa
vo tikėjimą ir jį diegė savo vaikai
čiams komunistų laikais per pra
ėjusius 50 okupacijos metų.

Lietuvai atgavus laisvę, į 
Šiaurės Ameriką atvyksta daug 
jaunų žmonių, kurie pasilieka šia
me žemyne gyventi. Daugelis jų 
nėra priėmę pirmųjų sakramentų
- Krikšto ir Sutvirtinimo, nėra 
priėmę pirmos Komunijos.

Vienas kitas, norėdami įsi
jungti į tikinčiųjų bendruomenę 
arba ruošdamiesi susituokti, krei
piasi j kleboną. Toronto Prisikė
limo parapijoje klebonas dažnai 
man paveda paruošti tuos jaunus 
žmones, kad jie galėtų priimti pir
muosius sakramentus.

ne džiaugsmo ir įvertinimo 
puošmena “Aitvaro” vadovei ir 
jos vadovaujamai grupei. Kalbė
jo ir dovanėlę įteikė Kanados 
lietuvių fondo valdybos pirm. B. 
Saplys. Pareikšta padėka To
ronto Lietuvių Namų valdybos 
pirmininkui V. Drešeriui už šio 
teatro globą ir paramą. Sveiki
no D. Garbaliauskienė KLB 
Toronto apylinkės vardu, A. Su
kauskas - pensininkų klubo var
du, įteikdamas ir dovanėlę, V. 
Balsienė Lietuvių Namų mote
rų būrelio vardu, linkėjimus pa
lydėjusi vokeliu.

Pagerbti ir gėlėmis apdova
noti nusipelnę “Aitvaro” nariai
- Aida Vekterytė, Aldona Ka- 
rosaitė, Vidmantas Šilininkas, 
Daiva Šikšniūtė, Algis Kynas ir 
Lilė Nakrošienė. Kalbėjo KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas ir “Aitvaro” vadovei 
įteikė išsaugotą ir įrėmintą 1947 
metų programą vaidinimo, ku
riame jiems tekę reikštis.

Šventės vadovė R. Sakalai- 
tė-Jonaitienė perskaitė L. Nak- 
rošienės paruoštą vaidinimų py
nę, kurioje aitvariečių nueitas 
kelias simboliškai gretinamas'su 
jų statytais veikalais. Štai - “su 
‘Mirgos’ pagalba laisvinome 
Vytautą iš kalėjimo, o kai ši mi
sija gerai pavyko, įsidrąsinome 
kurti ‘Žemės rojų’; žemės ro
jaus nesuradę, ėmėm gaudyti 
peles, kurios graužė pluteles... 
bandėme surasti ‘Buhalterijos 
klaidą’, bet, būdami artistai, o 
ne buhalteriai, klaidų nerado
me, tik sutikome ‘Bevardį’... pa
dejavę, kad tie metai ne kažin 
kokie, nutarėme pakilti į aukš
tybes su ‘Aukštadvariu’”... f

“Aitvaro” vadovė A. Dargy
te-Byszkiewicz trumpu jautriu 
žodžiu padėkojo visiems, 6 jai 
sugiedota “Ilgiausių mėtų”. 
Scenai ištuštėjus, teliko prie 
rampos geltonų rožių krepšys ir 
gilumoje didelis užrašas “Aitva
ras, 25 metai”. Prisikėlimo pa
rapijos klebonui kun. Aug. Si
manavičiui, OFM, sukalbėjus 
maldą, visi vaišinosi V. Birštono 
paruoštais skaniais valgiais bei 
vynu. Šventė baigėsi gausia lai
mikių (gėrimų, skanėstų) Ipterija.

Šventės proga išleistas Lilės 
Nakrošienės ir Ramūnės Jonai
tienės paruoštas, “Printing Net” 
spausdintas 32 psl. iliustruotas 
leidinukas, atsiminimais, vaidi
nimų atsiliepimais bei gausio
mis nuotraukomis nušviečiantis 
per 25 metus nueitą kelią, nusi- 
tiesusį net ir laisvon tėvynėn, 
kur buvo vaidinta Kaune, Klai-

Ir beveik be išimties, paklau
sus, ar jie yra girdėję apie Dievą 
ir ar tiki Jį, visi atsako: “Girdėjau 
iš močiutės”, “močiutė nusivesda
vo į bažnyčią”, “močiutė mokė 
melstis” ir t.t. Kiti sako: “Kol kai
me gyvenom, močiutė vis kalbė
davo apie Dievą, bet kai išvažia
vom į miestą, močiutė liko kaime, 
tai nuo to laiko nieko nebegir
dėjau”.

Ar ne nuostabu, kad tais lai
kais močiutės buvo ir kateketės ir 
dirbo evangelizacinį darbą, pasė
damos savo vaikaičių širdyse tikė
jimo sėklą, kuri, gal ne visada au
go, bet išliko.

Prieš porą metų, lankydama
sis Lietuvoje per Sekmines, daly
vavau “Gyvųjų akmenų” rengi
nyje. Buvo išnuomota Karininkų 
ramovės salė Kaune, kurion ne 
visi tilpo, buvo pilna žmonių. Aš 
kalbėjau apie tikėjimą ir Šv. Dva
sios veikimą. Priekyje, antroje ei
lėje, pastebėjau sėdinčias kelias 
vyresnes moteris, kurios man at
rodė tikros lietuviškos močiutės. 
Papasakojau apie jų įdiegtą ti
kėjimą, kurį išgirstu iš atvykusių 
jaunų žmonių j Torontą ir visų ti
kinčiųjų vardu dėkodamas toms, 
kurios dalyvavo, ir visoms močiu
tėms, priėjau prie jų ir pabu
čiavau joms į ranką. Visa salė su
stojo, pradėjo ploti ir daugelio 
akys buvo pilnos ašarų. Padėka 
močiutėms! Reikėjo betgi paaiš
kinti, jog ne man ploja, o toms 
močiutėms, kad neatsitiktų, kaip 
tam asiliukui, ant kurio Jėzus jo
jo, įžengdamas į Jeruzalę. Minia 
kėlė ovacijas, o asiliukas galvojo: 
“Žiūrėkit, kaip mane gerbia!”

Štai ką rašo vienas pažįsta
mas II kurso klierikas, šiuo metu 
studijuojąs Vilniaus kunigų semi
narijoje:

“Gimiau šeimoje, kur mama 
apie Dievą kalbėti bijojo ir mažai 
apie Jį žinojo (o gal žinojo, bet 
užmiršo). Tėvas darbe buvo labai 
gerbiamas, pareigingas, bet prieš 
Dievą, anot mano draugo, ‘ėjo su 
kirviu’: bažnyčias reikia sprog
dinti, naikinti, jokio Dievo nėra, 
viskas tik religiniai prietarai. Ge
rosios Naujienos skelbėja man 
buvo senelė - mamos motina. Ji 
turėjo vyskupo Paltaroko pareng
tą ‘Senojo ir Naujojo įstatymo is
toriją’. Ją močiutė mokėjo vos ne 
atmintinai. Dirbdama bet kurį 
darbą - maišydama jovalą par
šams, kepdama blynus, pasakoda
vo apie Egiptan brolių parduotą 
Juozapą, apie žydus iš Egipto iš
vedusį Mozę, apie Mozės gautus 
ant kalno Dešimt Dievo įsakymų.

Man buvo 12 metų, kai vieną 
1980 m. sausio dieną slaptai pasi
ėmiau maldyną, nusirašiau ‘Tėve 
mūsų’ ir išmokau”.

Toliau tas jaunas žmogus ap
rašo visą savo dvasinę kelionę, 
kuri nebuvo lengva, bet močiutės 
pasėta tikėjimo sėkla jame išliko, 
kol galų gale, kaip jis pats baigia 
savo liudijimą, “taigi vieną gražią 
dieną pravėriau kunigų seminari
jos duris”.

Dėkojame Dievui už tas mo
čiutes ir palinkėkime visoms šių 
dienų močiutėms, kad ne tik my
lėdamos savo vaikaičius pirktų 
dovanas, vestųsi juos į “MacDo
nald’s”, bet ir prie viso to pasėtų 
jų širdyse tikėjimo sėklą.

pėdoje, Panevėžyje, Rokiškyje, 
Šiauliuose ir Vilniuje. Išspaus
dintas sąrašas 64 asmenų, vaidi
nusių ir tebevaidinančių šiame 
teatre. Apžvalgoje L. Nakrošie
nė rašo: “Vienintelis asmuo, 
per dvidešimt penkerius metus 
iš ‘Aitvaro’ nepasitraukęs, tai 
‘Aitvaro’ steigėja, vadovė, akto
rė ir režisierė Aldona Dargyte- 
Byszkiewicz”. Linkėtina, kad 
sudėtas kultūrinio įnašo kraitis 
ir toliau didėtų. į. Senkevičius



Išėjęs viešumon dailininkas
Mokytojas, teisininkas, inžinierius, stipriai pasireiškęs ir 
meno srityje, kurios tematika - lietuvių mitologija. Tai 

VIKTORAS LIAUKUS

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Daugumos pasaulio meni

ninkų tapybos ar skulptūros kū
riniai išreiškia jų vidaus pasau
lio filosofiją, nusiteikimus ir 
svajones, originalios technikos 
dėka juos atskleidžia žiūrovui.

Genialusis M. K. Čiurlionis, 
per savo talentų prizmę perlei
dęs net dvi meno šakas, muziką 
suliejo su tapyba, sonatas pa
vertęs vertingais tapybos šedev
rais.

Antanas Žmuidzinavičius 
savo jausmus Lietuvai išreiškė 
sentimentaliais ir romantišką 
nuotaiką sukeliančiais peiza
žais.

Adomas Varnas, šalia pei
zažų, tapė portretus. Jis nutapė 
save su žmona ir portretą pa
vadino “Vėtroje”, simboliškai 
parodydamas gyvenimo audrų 
išgyvenimą.

Liaudyje turime daugybę me
džio drožinėtojų “dievdirbių”, 
kurie puošia pakeles Rūpinto
jėliais. Tačiau moderniame gy

Viktoras Liaukus, Metaliniai lietuviški kryžiai, papuošti stilizuotais 
saulės spinduliais. Paveikslas

Nauja lietuvių kalbos gramatika
Neseniai pasirodė Vilniuje 

stambus veikalas - lietuvių 
kalbos gramatika “Lithuanian 
Grammar” (leidykla “Baltos 
lankos”). Šią virš 800 puslapių 
tomą redagavo žymus kalbinin
kas, Lietuvių kalbos instituto 
narys Vytautas Ambrazas. Dar
bas pagrįstas akademinės gra
matikos medžiaga.

Kadangi veikalas parašytas 
angliškai, turėtų būti labai nau
dingas kalbotyrininkams, kurie 
nori gauti informacijų apie lie
tuvių kalbą, bet nelengvai skai
to lietuviškai. Ypač svarbu pa
brėžti, kad be fonologijos ir 
morfologijos sintaksė taip pat 
kruopščiai aiškinama. Daug pa
vyzdžių iš gyvosios kalbos. 

Taip atrodė Lietuvos respublikos muitinė prie Vokietįjos sienos Kybartuose Nuotr. “Heimatgruss”

venime retai tesutinkame meni
ninką, kuris visą savo talentą 
sutelktų j tautiniais motyvais 
persunktą lietuvių tautos mito
logiją. Tai didelio talento ir la
bai produktyvus menininkas 
Viktoras Liaukus, per savo ilgą 
gyvenimą sukūręs per 300 me
džio skulptūrų-drožinių, tačiau 
dėl įgimto kuklumo jis mums 
mažai žinomas.

V. Liaukus gimė 1904 m. 
lapkričio 12 d. Ražiškių kaime, 
Garliavos valsčiuje, Kauno ap
skrityje. Baigęs Simono Dau
kanto mokytojų seminariją, stu
dijavo teisę VD universitete ir 
ilgus metus tarnavo finansų mi
nisterijoje kaip mokesčių rinkė
jas. Artėjant raudonajam tva
nui, 1944 m. vasarą jis su savo 
žmona Emilija pasitraukė į Va
karus ir, karui pasibaigus, Vo
kietijos Augsburgo išvietintų as
menų stovykloje buvo lietuvių 
pradžios mokyklos vedėju.

Atvykęs į JAV studijavo in
žineriją. Išlaikęs valstybinius eg
zaminus gavo tarnybą Connecti-

Apie mokslinę šio veikalo 
vertę kalbėti nereikia: medžiaga 
paruošta grynais moksliniais 
principais, veikalas paruoštas 
sinchroininės kalbotyros me
todu. Klaidų surasti nepavyko.

Šios knygos išleidimas yra 
be jokių abejonių didelis baltis
tikos laimėjimas. Kas domisi 
lietuvių kalba, ypač tie, kurie 
dirba šioje srityje, džiaugiasi 
šiuo leidiniu.

(“Lithuanian Grammar” 
(Lietuvių kalbos gramatika), 
edited by Vytautas Ambrazas. 
Vilnius (“Baltos lankos”), 1997 
m. 802 psl.

Alfred Bammesberger, Ri
chard - Strauss-Strasse 48, D 
85072 Eichstaett, Germany.

Viktoras Liaukus, Eglė, žalčių 
karalienė. Medžio skulptūra

cut valstijos susisiekimo depar
tamente, iš kurios 1974 m. pa
sitraukė į pensiją sulaukęs 70 
metų.

Nuo pat ankstyviausių jau
nystės dienų jis domėjosi Lie
tuvos mitologija ir pradėjo dro
žinėti, trokšdamas medyje “įkū
nyti” senovinius mitus, kuriais 
jis ne vien gėrėjosi, bet ir savo 
gilų lietuviškumą bei meilę savo 
tautos senovinei kilmei intuity
viai troško išreikšti medyje. Jis 
atkūrė senovės legendas, mitus, 
pagonių tikėjimo simbolius. Eg
lės, žalčių karalienės, mitas ta
po “įkūnytas” jo nuostabioje 
skulptūroje, kurios linijų tobu
lumu, simetrija ir išraiška ne
galima atsigėrėti. Net ir krikš
čioniški simboliai kryžiai yra 
pridengti saulės spindulių, nes 
saulė jam yra senovės lietuvių 
tikėjimo simbolikos centras. Jo 
“Pakelės koplytėlę” iš šonų 
puošia tautinės juostos raštai.

Jo kūryba negali būti apibū
dinta vienu žodžiu, nes, šalia 
medžio drožinių, jis užsiima 
skulptūra, tapyba ir mozaika.

V. Liaukus pasirodė su pa
rodomis ir amerikiečių visuo
menei, susilaukė jos dėmesio, 
tačiau atsisako savo kūrinius 
pardavinėti. Juos nusprendęs 
palikti savo lietuviškos šeimos 
prieaugliui - sūnums, vaikai
čiams, provaikaičiams. Nenorė
čiau su ta mintimi sutikti, nes 
meno kūrinys, kartą išvydęs die
nos šviesą, nelieka vien kūrėjo 
nuosavybe, jis privalo nešti este
tinį džiaugsmą ir pasigėrėjimą 
kitiems.

V. Liaukus savo gabumus 
sugebėjo perduoti ir sūnums: 
vienas jų yra menininkas, o ant
ras - inžinierius.

Stebint jo kūrinius, negali
ma atsigėrėti drožinių precizija, 
linijų grynumu ir labai paveikiu 
nuotaikos bei minties perdavi
mu. Net ir nuotraukose jo dro
žiniai veržte veržiasi iš juos var
žančių rėmų. Atrodo, kad to ne
eilinio talento nepaveikia nei 
amžius, nei laiko tėkmė. Te 
Aukščiausias ir toliau laiko jį 
sveiką, kūrybingą ir darbštų.

Motina
O motina, kokios suskirdę tavo rankos 
bet kaip švelniai jos moka glostyt, glamonėt, 
kaip gera nors akimirkai, nors valandėlei 
ant tavo kelių buvo pasėdėt.

Kaip gera buvo paklausyt tavo dainos, motule, 
kurią niūniuodavai mažus mus supdama;
kai stūgavo už lango šaltas piktas vėjas, 
tu visada buvai šilta, švelni, gera.

Tu pirmą žodį, pirmą žingsnį žengt išmokei, 
išmokei pasakų gražių, gūdžių ilgų, 
kai pamotė našlaitę mažą skriaudė, 
kai sesės savo brolių ieškoj devynių.

Bet dar labiau išmokei mus mylėt viens kitą, 
nebedaryt blogų ir negerų darbų.
Sakei tiktai tada tėvynė bus gražiausia, 
turėdama dorų, tvirtų, darbščių žmonių.

Sakei, kad melo trumpos kojos, 
sakei kad vagį vieškelis pagaus, 
sakei pasėjus gerą sveiką sėklą, 
tiktai tada gražus derlius išaugs.

O mama, kaip dažnai norėtųs
prie tavo šiurkščios rankos prisiglaust; 
nieks kits pasauly taip nemoka 
kaip motina, mylėti, bausti ir užjaust.

Gautas iš Lietuvos. Autorius nežinomas 
Kronikos Balsas 1983 m. 1(3) nr.

Lietuvos vokiečių metraštis
KAZYS BARONAS

Nepaisydamas trijų operaci
jų, sūnaus mirties ir žmonos 
sunkios ligos, lietuvių bičiulis 
poetas, evangelistų kun. Alfre
das Franckeit ir šiemet išleido 
Lietuvos vokiečių metraštį, 
“Heimatgruss - Tėviškės pa
sveikinimą”. Įvade jis persikelia 
į gyvenimą Lietuvoje, mato pas
kutinius besileidžiančios saulu
tės spindulius vakaruose. “Ten 
buvo Vokietija. Nedaugelis ją 
pažinojo, tačiau ji buvo tėvynė. 
O gal tik pasakų kraštas?”

Mėgstamas yra šis metraštis 
Lietuvos vokiečių (skirti reikia 
Klaipėdos vokiečius), nes skai
tytojai, kviečiami kun. A. Franc
keit rašyti savo atsiminimus iš 
vaikystės ir jaunystės dienų Lie
tuvoje ar apsilankymo joje, gau
siai atsiliepia. Prie jų priklauso 
Asta Zeumke iš Berlyno. Ji sa
vo įspūdžiams paėmė kun. A. 
Franckeit tam leidiniui “rasti- 
ieškoti” skirtą šūkį. Taip ir pa
vadino buvusi Lietuvos gyvento
ja “Suchen-Finden” savo įspū
džius, aplankydama pirmą kartą 
Lietuvą 1994 m., ieškodama 
pėdsakų Kauno Šančiuose. De
ja, jų nerado, nes maldos namai 
buvę griuvėsiuose. Sujaudinta 
buvo keleivė Kauno Ąžuolynu, 
pamačiusi ant asfaltuoto tako, 
lietuviškai užrašytą sakinį: “As
ta, dievinu tave”. Juk ir jos var
das Asta! “Ar tai atsitiktinis ir 
toks gražus pasveikinimas, atvy
kus į Lietuvą?” Ir antrą kartą - 
1995 m. A. Zeumke ieškojo 
praeities, keliaudama iš Kauno į 
Seirijus, Alytų. Matė kryžius, 
Rūpintojėlius, šventoves, kapi
nes. Atsiminimus ji užbaigia to
kiais žodžiais: “Šiandieną, rašy
dama įspūdžius, aš vėl gyvenu 
savo vaikystės dienom ir džiau
giuosi galėdama tai padaryti”!

Latvijos ir Estijos vokiečiai 
vadinami “Balten - baltiečiai”, 
nes jų dauguma - buvę grafai, 
baronai, mokslininkai, stambių 
įmonių savininkai. Lietuvos vo
kiečiai nepriskiriami “Balten” 
grupei, nes dauguma jų ūkinin
kavo, buvo įsijungę į Lietuvos 
verslą - amatininkų luomą, 
smulkią prekybą.

Plačiai apie Lietuvos vokie
čius ūkininkus rašo Edm. 
Schartner iš Bremenhaven, jų 
trėmimą 1915 m. iki Charkovo. 
Dalis liko Lietuvoje, o tremti
niai 1918 m. grįžo į Lietuvą. 
Autorius trumpai primena Lie
tuvos laisvės kovas, Vilniaus 
okupaciją, paliesdamas ir Klai
pėdos klausimą: lietuviai grindė 
savo reikalavimą kuršių gimi
ningumu su lietuvių tauta, kal
ba, nes prijungus Klaipėdos 
kraštą bus išsaugota ši išmirš
tanti giminė. “Tačiau, ar never
tėjo rasti kito sprendimo?” - 
klausia autorius. Jo nuomone, 
geriau būtų buvę palikus Klai
pėdą laisvu uostu, nes jis būtų 
turėjęs stipresnį prekybinį už
nugarį už agrarinę Lietuvos 
valstybę.

Prisimenamas ūkininkų su
kilimas, tačiau 1934 m. padėtis 
gerokai sustiprėjo, krizė buvo 
įveikta. Vokiečių tėvų kaimo 
vaikai lankė lietuviškas mokyk

las. Turtingesnieji leisdavo vai
kus į Kauno vokišką gimnaziją. 
Deja, joje vokiečiai pradžioje 
turėjo daug sunkumų su vokie
čių kalba. Perkėlę vaikus į vo
kišką mokyklą, tėvai pastebėda
vo, kad vidaus pase dažnai jų 
tautybė buvo įrašyta “Litauer”. 
Repatrijacijoje pasai nebuvo 
būtini, nes užteko metrikų iš
traukų, arba net įrodymo, kad 
“Grossmutter - močiutė” buvo 
vokiečių tautybės. 1941 m. kovo 
mėn. su repatrijacija buvo baig
ta vokiečių ūkininkų istorija 
Lietuvoje.

Prie įdomesnių rašinių rei
kia priskirti Edvino Kothkes iš 
Hamburgo įspūdžius, aprašan
čius Kauno, Šilalės vaizdus. Ši
lalėje jis su gimine pamatė Sibi
ro tremtinių perlaidojimo grau
dų vaizdą. Rusai klausė: “Kodėl 
lietuviai dėl kelių kaulų išleidžia 
tiek daug pinigų?” O ką į tai lie
tuviai? Rusams tai nesupranta
ma, nes jie neturi tėviškės jaus
mo, meilės jai.

Johan Spertal 10 psl. pasky
rė Lietuvos patarlėms, labai 
tiksliai jas išversdamas į vokie
čių kalbą.

Ernstas Kemschies iš Ros- 
tock’o nagrinėja vokiečių mo
kyklų steigimą Lietuvoje. Esą 
1922 m. Lietuvoje veikė 23 vo
kiškos mokyklos, o jau 1926 m. 
jų skaičius sumažėjo iki 12. Jis 
kaltina tautininkus vokiškų mo
kyklų uždarymu. 1940 m. tikslių 
duomenų nesą, galėjo būti trys, 
keturios ar septynios vokiškos 
mokyklos.

Autorius persikelia į 1915 
m. kaizerinės vokiečių okupa
cijos laikotarpį, kuris Lietuvos 
vokiečiams atnešė kultūrinį ir 
tautinį klestėjimą, tuo tarpu lie
tuviai okupantuose matė ger
manizacijos pavojų.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
vokiečių kalba palaipsniui buvo 
išstumiama. Kai kuriose vieto
vėse iškaba “Deutsche Schule - 
vokiška mokykla” nebuvo tiksli. 
Autorius nurodo Kauno Šančių 
mokyklą, kurion 1931 m. atvyko 
iš Klaipėdos mokytojas Kreutz. 
Jis vaidinęs “didlietuvį”, sten
gėsi visur įvesti lietuvių kalbą. 
Tik mokyklos vedėjo Dovydat 
pažinties su insp. Vokietaičiu 
dėka jo uolumas buvo sustab
dytas.

Autorius Lietuvos vokiško
je mokykloje matęs ir teigiamą 
pusę: mokiniai buvę dvikalbiai, 
žinojo gyvenamo krašto istoriją, 
pvz. Žalgirio mūšį, geografiją, 
jo kultūrinę pusę, bet taip pat 
susipažindavo ir su Vokietija, 
jos istorija. Metraščio redakto
rius išspausdino ir savo poezi
jos, vertimų iš lietuvių kalbos. 
Pabaigoje įdėjo Lietuvos vokie
čių organizacinę struktūrą, val
dybų ir skyrių adresus, neap- 
lenkdams Vokietijos LB-nės 
krašto valdybos bei Lietuvos 
pasiuntinybės Vokietijoje ad
resų.

Linkime kun. A. Franckeit 
sveikatos, jėgų vėl išleisti pana
šų metraštį. (“Heimatgruss”, 
Jahrbuch der Deutschen aus Li- 
tauen fuer 1997. Gaunamas In 
Den Wiesen 3, 27259 Wehr
bleck, Germany. Kaina 8 markės.)
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O K!ILTĮfillUI' VEIKLOJE
Čikagietis inž. Edmundas 

Jasiūnas, aviacijos istorikas, de
vynerius metus redagavęs “Lietu
vių balsą”, dabar tvarko savo 
archyvą. Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centrui, vadovaujamam 
prof. dr. Jono Račkausko, jis jau 
įteikė devyniolika Čikagoje leistų 
“Naujienų” komplektų, tarp ku
rių galbūt yra išlikusių ir vienin
telių šio dienraščio rinkinių, o 
juose ir 1957-67 m. šeštadieninių 
priedų. Inž. E. Jasiūnas centrui 
atidavė ir “Laisvosios Lietuvos” 
14 komplektų, apimančių 1971-85 
m. Prie jų buvo pridėta ir kitų 
išeivijos laikraščių mažesnių kom
plektų. Juos papildė nemažas rin
kinys lietuvių įvairių koncertų, 
operų spektaklių programų ir dai
lės parodų katalogų.

Los Angeles lietuvių dramos 
sambūris, vadovaujamas rež. Pet
ro Maželio, ruošiasi išvykai į Lie
tuvą. Ten jau plačiai buvo pami
nėta Žemaitės (Julijos Beniuševi- 
čiūtės-Žymantienės) šimtas pen
kiasdešimtoji gimimo sukaktis. Iš
eivijoje ją teprisiminė Los An
geles dramos sambūris 1996 m. 
kovo 23-24 d.d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje rež. P. Maželio pa
statyta Žemaitės komedija “Trys 
mylimos”. Lietuvoje dabar buvo 
nutarta Žemaitės minėjimą pra
tęsti jos “Trijų mylimų” komedi
jos saviveiklinių teatrų spektaklių 
festivaliu Žemaitijos sostinėje 
Telšiuose, jau turinčiuose Žemai
tės vardo saviveiklinį teatrą. Fes- 
tivalin yra pakviestas ir Los An
geles dramos sambūris, šiuo metu 
geriausias saviveiklinis lietuvių 
teatras išeivijoje. Jam bus sudary
ta ir proga gastrolėms Lietuvoje. 
Turbūt dėl Los Angeles dramos 
sambūrio įsijungimo renginys 
Telšiuose oficialiai yra pavadintas 
Tarpvalstybiniu Žemaitės kome
dijos “Trys mylimos” festivaliu, 
įvyksiančiu gegužės pabaigoje ir 
birželio pradžioje.

Čikagos lietuvių opera savo 
tradiciniam pavasariniam ketu
riasdešimt pirmajam balandžio 
13, sekmadienio, spektakliui pasi
rinko vokiečių kompozitoriaus 
Friedricho von Flotowo (1812- 
1883) komiškąją “Martą” (origi
nale - “Martha”), sukurtą 1847 
m. Ją Lietuvos operos ir baleto 
teatro repertuaran Kaune jau 
1935 m. įjungė rež. Petras Oleka 
su dirigentu Juozu Tallat-Kelpša, 
Kauno muzikinin teatran ji buvo 
įvesdinta 1974 m. rež. Vlados 
Mikštaitės ir dirigento Stasio Če
pinskio. Ruošiantis šiemetinėms 
gastrolėms Čikagoje, operos 
“Marta” pastatymą atnaujino rež. 
Gintas Žilys, dirigentas Julius 
Geniušas, pagrindinius vaidmenis 
atliekantys Kauno muzikinio teat
ro solistai - Sabina Martinaitytė, 
Rita Preikšaitė, Vytautas Juoza- 
paitis, Juozas Malikonis ir Jonas 
Antanavičius. Ši grupė ir atvyko 
talkinti Čikagos lietuvių operai. 
Talkininkų iš Kauno muzikinio 
teatro ten laukė Čikagos lietuvių 
operos choras, chormeisteris Ri
čardas Šokas, vienintelis sol. Vac
lovas Momkus jam su “Marta” at
vežto Teisėjo vaidmens, akompa
niatorius Manigirdas Motekaitis 
ir grupė pasamdytų amerikiečių 
instrumentalistų dirigento J. Ge
niušo “Martos” vieno spektaklio 
orkestrėliui sudaryti.

Po ilgesnės pertraukos Čika
gon grįžo estradinės lietuvių mu
zikos garsintojai Nelė ir Arvydas 
Paltinai. Jiedu sovietmetyje gyve
no Klaipėdoje. Ten Arvydas va
dovavo populiariam “Kopų bal
sų” ansambliui, o Nelė buvo to 
ansamblio solistė. Jiedu, atvykę 
pas Vokietijoje gyvenusius Arvy
do tėvus, nutarė pasilikti Vokie
tijoje. Arvydas įsidarbino muzi
kos mokytoju Vasario šešiolikto
sios gimnazijoje, kur ir dabar va
dovauja moksleivių chorui bei jų 
orkestrui. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jie vasaros atostogas 
paskirdavo koncertams Lietuvoje, 
džiaugdamiesi, kad ten dar yra 
lietuvių, neužmiršusių “Kopų bal
sų” ansamblio ir abiejų Paltinų 
bei su Nele tada dainavusio sol. 
Eugenijaus Ivanausko. Tad dabar 
Paltinų koncertai rengiami su sol. 
E. Ivanausku, pirmą kartą atvy
kusiu Čikagon, kur juos pakvietė 
Amerikos lietuvių radijo progra
mos vedėjas Anatolijus Siutas. 
Koncertas įvyko Atvelykio sek
madienio popietę didžiojoje Jau
nimo centro salėje. Šįkart dalyviai 
džiaugėsi ne tik lietuvio širdžiai 
artimomis estradinėmis solistų 
dainomis, bet ir mielais Nelės bei 
Eugenijaus jaunystės dienų duetais.

Lietuvos tūkstantmečio šven
tė, susieta su jos valstybės pir
muoju paminėjimu senuosiuose 
istoriniuose šaltiniuose, įvyks 2009 
metais. Apmatus pirmajai tokiai 
didelei Lietuvos šventei jau ruo
šia Vilniuje jos prez. Algirdas 
Brazauskas su kultūros, švietimo 
ir mokslo patariamosios grupės 
nariais. Žinių apie jų posėdį kovo 
pradžioje pateikia “Lietuvos ry
to” atstovė Ramunė Sakalauskai
tė, atskleisdama pagrindines jų 
pokalbio mintis. Pasak prez. A. 
Brazausko, 2009 metų šventė turi 
būti tautinis visų reikalas su jai 
skirtomis parodomis Lietuvos 
valstybiniame muziejuje, Vilniuje 
atstatyta Žemutine pilimi. Filoso
fas Arvydas Juozaitis nepatarė 
remtis tik praeitimi. Reikia ir da
barties, nuo politikos atitrauktos 
visuomenės ir politinių ginčų at
sisakymo rengėjų posėdžiuose. 
Dailėtyrininkė Irena Kostkevičiū- 
tė priminė, kad tūkstantmečio 
šventėje politinė Lietuvos istorija 
negali būti atskirta nuo kultūros. 
Esą reikia grąžinti skolą Vilniui 
jame pastatytu paminklu Min
daugui bei kitiems mūsų tautos 
veikėjams, kapinėse sutvarkyto
mis jų poilsio kapavietėmis.

Kultūros ministeris Zigmas 
Zinkevičius skatino Lietuvos 
tūkstantmečio patariamosios gru
pės narius išleisti knygą, sudarytą 
iš istorinių dokumentų, kuriuose 
minimas Lietuvos vardas. Poetas 
Justinas Marcinkevičius rėmė 
naujų enciklopedinių leidinių pa
sirodymą ir siūlė pastatyti Tautos 
namus ant Tauro kalno Vilniuje. 
Poetas Marcelijus Martinaitis no
rėjo, kad nors viename tos šven
tės renginyje išnyktų nejautrūs 
stebėtojai ir kad visi dalyviai atgi
musiai Lietuvai paaukotų bent po 
litą. Prof. Algirdui Gaižučiui at
rodė, kad tūkstantmečio šventės 
išvakarėse diplomatai iš Maskvos 
turėtų gauti ten saugomą Lietu
vos Metriką. Vilniaus universite
to rektorius Rolandas Pavilionis 
priminė pokalbio dalyviams, kad 
su Lietuvos tūkstantmečiu tada 
bus susieta ir jos Vilniaus univer
siteto 430 metų sukaktis. Esą bū
tų prasminga Lietuvos šventės 
metu atidaryti naują Vilniaus uni
versiteto biblioteką. Jis taipgi pri
minė, kad 2009 metais Lietuva 
jau bus Europos sąjungos narė. 
Tad tūkstantmečio renginius būtų 
geriau nukreipti ne Rumšiškių 
muziejun, o Europon.

Lietuvos mokslų akademija 
visuotiniame narių susirinkime iš
sirinko naują vadovybę. Akade
mijos prezidentu antrąkart iš eilės 
buvo išrinktas akademikas Bene
diktas Juodka, fizikinės ir chemi
nės biologijos specialistas, vadovo 
pareigas pradėjęs prieš penkerius 
metus - 1992 m. balandžio 15 d. 
Jis yra ketvirtasis 1941 m. pra
džioje įsteigtos Mokslų akademi
jos prezidentas. Pirmuoju teko 
būti Vincui Krėvei-Mickevičiui, 
pasirinkusiam išeivio dalią 1944 
m. vasarą. Nuo pokario pradžios 
iki 1985 m. akademijai sovietina- 
moje Lietuvoje vadovavo akade
mikas Juozas Matulis, 1985-92 m. 
- akademikas Juras Požėla. 
Mokslų akademijos vicepreziden
tu 1992 m. buvo išrinktas ir dabar 
perrinktas akademikas Eduardas 
Vilkas, matematikas, sukūręs sa
vitą lošimų teorijos mokyklą, vie
nas pirmųjų Lietuvoje pradėjęs 
taikyti matematinius metodus 
ekonomikos moksle. Jis yra Kovo 
vienuoliktosios nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataras. Lietu
vos mokslų akademijos sekreto
riumi penkerių metų kadencijai 
buvo perrinktas fizikas Algirdas 
Šileika.

Muzikologui Vytautui Lands
bergiui, Lietuvos seimo pirminin
kui, pasaulinio masto muzikinių 
įrašų bendrovė EMI yra pasisiū
liusi išleisti jo įrašytas M. K. Čiur
lionio sonatas fortepijonui. Jas 
kompaktinio disko plokštele “EMI 
Clasic” specialioje klasikinės mu
zikos debiuto serijoje nori išleisti 
vadovas R. Lytteltonas, lig šiol 
nieko negirdėjęs apie M. K. Čiur
lionį. ELTOS pranešimu, jį su M. 
K. Čiurlionio kūryba supažindino 
ir jam tokį sumanymą pasiūlė žy
musis violončelistas M. Rostropo
vičius. Pasiūlytos M. K. Čiurlio
nio sonatų plokštelės įrašus muzi
kologas ir pianistas V. Landsber
gis galėtų atlikti Londone, kur 
EMI bendrovė turi savo įrašų stu
diją. Tokia plokštelė atidarytų du
ris M. K. Čiurlionio kūriniams ge
rokai platesnėn reklaminėn audi- 
torijon. y. Kst.
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PRISIKĖLIMO 
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

Toronto “Aušra” 1997 m. vyrų A klasės krepšinio nugalėtojai ŠALFASS žaidynėse Hamiltone. Iš kairės: E. 
Šlekys (rėmėjas), R. Miečius (treneris), N. Rottman, A. Ignatavičius, L. Balaišis, S. Babineau, J. Hayes, A. 
Brainis, A. Rupe, A. Tyler, A. Šileika (ŠALFASS pirmininkas) ir kun. J. Liauba, OFM, įteikęs medalius

LIETUVIŲ
KREDITO Y Y Y T
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių
IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term, indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRlF-5 m.term.ind..... 5.50%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.25%
2 metų......................6.25%
3 metų...................... 6.75%
4 metų......................7.00%
5 metų......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose.

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” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DVL engineering

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEDAS REFHIGEttATIOlY 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

■MHHMHHHMHBHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LeRAGE

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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau

TEODORA STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Nuotr. V. Staškevičiaus

EKSPORTAS
Važiuojam j Čikagą
Gegužės 16-18 d.d. Lemonte, 

IL (netoli Čikagos), įvyks ŠAL
FASS metinės krepšinio pirmeny
bės jaunimui nuo “atomų” iki jau
nių B klasių. Toronto “Aušros” klu
bas yra išnuomojęs autobusą, kuris 
išvažiuos nuo Prisikėlimo parapijos 
šventovės Toronte penktadienį, ge
gužės 16 d., 5 vai. vai. ir iš Lemonto 
išvažiuos pirmadienį, gegužės 19 d., 
9 vai. ryto. Autobuse dar yra vietų. 
Suinteresuoti važiavimu prašomi 
skambinti Rūtai Jaglowiz 416 622- 
9919. Kelionės kaina 75 dol. V.S.

Šaudymo varžybos
ŠALFASS šaudymo sekcijos 

metinės standinio (trap) šaudymo 
varžybos įvyks Hamiltono Giedrai
čio klubo patalpose, šeštadienį, ge
gužės 24 d.; registracija 10 vai. ryto. 
Varžybas praves šaudymo sekcijos 
vadovas Antanas Šimkevičius. Dėl 
platesnės informacijos skambinti 
Kazimierui Deksniui 905 332-6006.

Kazimieras Deksnys

Veiklos žinios
Pasaulio futbolo atrankos var

žybose Lietuva įveikė Lichtenšteiną 
2:0 ir savo grupėje pakilo į trečią 
vietą. Lietuva tik vienu tašku yra 
atsilikusi nuo antroje vietoje esan
čio Makedonijos ir turi galimybės 
pakilti į antrą vietą.

Latvija-Kanada 3:3. Pasaulio 
ledo ritulio pirmenybėse, kurios 
vyksta Suomijoje, Latvija netikėtai 
sužaidė lygiomis su Kanada. Be to, 
Latvija vėl sužaidė lygiomis su Šve
dija 1:1 ir laimėjo prieš Norvegiją 
6:3. Latvija A klasės pasaulio pir
menybėse žaidžia pirmą kartą. 
Paskutinėse B klasės pirmenybėse 
Latvija laimėjo pirmą vietą ir buvo 
perkelta į A klasę. Lietuva pradėjo 
žaisti D klasėje, bet po tos klasės 
pirmenybių laimėjimo buvo perkel
ta į C klasę. Latvių laimėjimai pri
skiriami puikiai žaidžiančiam varti
ninkui Arturs Irbe. A.S.

Lietuvos plaukikai gausiai da
lyvavo tarptautinėse plaukimo var
žybose Vokietijos Bonoje. Du iš jų 
laimėjo pirmas vietas: M. Packevi- 
čius 100 m. laisvu stiliumi 51,23 
sek. ir G. Rafanavičius 200 m. lais
vu stiliumi 1:52,35 min. Švedijoje 
vyko pasaulio plaukimo pirmeny
bės. Jose dalyvavo aštuoni lietuviai.

Elektrėnuose pasibaigė Balti
jos kraštų ledo ritulio žaidynės. Lie
tuviai rungtynėse dėl 3-ios vietos pra
laimėjo estams 6:3. Du įvarčius lie
tuviams pelnė Egidijus Bauba. Jam 
buvo įteikta dovana kaip daugiau
sia įvarčių pasiekusiam žaidėjui.

■i 
a 

____________ <— 
HomeLIfe/Realty

One Ltd. 
Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

( 24 vai, pager)

Lengvaatlečiai ruošiasi artėjan
čiam sezonui. Ispanijoje varžyboms 
pradėjo ruoštis V. Alekna. N. Ži
linskienė, R. Nazarovienė ir A. Vi
sockaitė. Stovykla truks iki gegužės 
4 d„ o po to dalyvaus “Grand Prix” 
varžybose Rio de Žaneire. Vasaros 
metu Atėnuose vyks pasaulio pir
menybės. Tikimasi sulaukti iki 3000 
sportininkų. Į šias pirmenybes nu
matyta siųsti 10 Lietuvos lengvaat
lečių. A.S.

Vilniaus “Žalgirio” stadione ba
landžio 2 d. įvyko pasaulio futbolo 
čempionato, Europos zonos VIII 
grupės atrankos rungtynės tarp Lie
tuvos rinktinės ir Rumunijos. 
Rungtynės, kurias stebėjo daugiau 
kaip 10,000 žiūrovų, baigėsi svečių 
naudai 1:0. Po šių rungtynių Lie
tuva liko ketvirtoje vietoje, iš šešių 
savo grupėje, su dviem laimėjimais 
ir dviem pralaimėjimais. V.S.

Apie Nataliją 
Murnikovienę

Šiuo metu viena geriausiųjų pa
saulyje fizinės kultūros (Amerikoje 
vadinamo “Bodybuilding”) sporto ša
kos specialisčių yra klaipėdietė Na
talija Murnikovienė. Ji pasaulio pro
fesionalų pirmenybėse vykusiose At
lantoje ir Čikagoje, dvejus metus iš 
eilės “Ms Olympia” varžybose iško
vojo bronzos medalius, nors dauge
lio žinovų nuomone, jos pasirody
mas Čikagoje turėjo būti įvertintas 
aukštesne vieta.

Apie Nataliją jau ne pirmą kartą 
plačiai rašo šios sporto šakos žurna
las - “Flex”, kurį leidžia tarptautinė 
fizinės kultūros federacija-IFBB. 
Šio žurnalo 1997 m. gegužės mėn. 
numeryje net 10 puslapių paskirta 
mūsiškei. Žurnalo redakcijos nario 
- Jim Rosenthal parašytas straips
nis “Lithuanian Legs of Steel”.

Rašinyje aiškinama Natalijos 
treniruočių programa, pateikiamas 
jos vartojamo maisto ir vitaminų 
aprašymas. Pažymima, jog gyvenda
ma Lietuvoje ji neturėjo didelio pa
sirinkimo šioje srityje, o dabar 
Amerikoje turi didesnę galimybę 
rinktis valgį, vitaminus ar treniruo
čių įrankius. Pažymima, kad Murni- 
kovienei buvo pasiūlyta likti Ame
rikoje po jos gero pasirodymo 1996 
m. “Ms Olympia” varžybose Čika
goje. Šiuo metu ji gyvena San 
Diego mieste Kalifornijoje, kur be 
treniravimosi ji stropiai mokosi an
glų kalbos, susipažįsta su šio krašto 
kultūra bei papročiais. Kaip atrodo, 
mūsiškė yra rengiama pasaulio 
čempionatui.

Natalija Murnikovienė Ameri
koje jau spėjo įsigyti nemažai ger
bėjų, kurie jai rašo. Žurnale yra 
nurodomas ir jos adresas: Natalija 
Murnikovienė, P. O. Box 9426, San 
Diego, CA 92169.

Tas pats “Flex” žurnalas (jis 
turi 256 puslapius) dažnai rašo ir

apie Lietuvos sportą. Šių metų ko
vo mėnesio numeryje visas puslapis 
buvo paskirtas 1996 metų Lietuvos 
fizinės kultūros pirmenybėms Drus-
kininkuose aprašyti.

“Flex” žurnalas Lietuvos kultū
rizmo federacijos gen. sekretoriaus 
Arūno Petraičio paruoštą apžvalginį 
rašinį apie 16-jį Lietuvos čempionatą 
iliustravo dviejomis Ilonos Zazie- 
nės spalvotomis nuotraukomis iš tų 
varžybų.

Š. m. vasario mėn. pabaigoje 
Lietuvoje pasirodė 68 puslapių žur
nalas - “Kultūrizmas”, Lietuvos kul
tūrizmo federacijos leidinys. Jame 
duota 1996 metų - šio sporto ap
žvalga - pasakojimai apie varžybas 
Lietuvoje ir užsienyje, spausdinami 
patarimai tos šakos mėgėjams, su
pažindinama su treniruočių meto
dika ir kt. Beje, kiek daugiau rašo
ma ir apie “Ms Olympia” varžybas 
Čikagoje, kuriose, kaip žinome, 
klaipėdietė N. Murnikovienė užėmė 
III vietą.

Atrodo, kad leidėjai nori šį 
žurnalą leisti dažniau, bet tik neži
nia, iš kur jie gaus pinigų. Kaip 
žinome, populiariausios Lietuvoje 
sporto šakos - krepšinis ir futbolas 
dabar nebeturi savo žurnalų. O juk 
kultivuojančių ar stebinčių šias 
sporto šakas yra gal 20 kartų dau
giau negu fizinės kultūros mėgėjų.

Ed. Šulaitis

Skautų veikla
• Šv. Jurgio šventę “Rambyno” 

ir “Šatrijos” tuntai bal. 27 d. pami
nėjo Lietuvos kankinių šventovėje. 
Mišias atnašavo ir pamokslą sakė 
klebonas kun. J. Staškus. Skaitinius 
skaitė v.sl. L. Narušis, aukas nešė 
skautai -tės, jų reikšmę apibūdino 
ps. D. Puzerytė. “Angeliukų” cho
ras, vadovaujamas muz. N. Beno- 
tienės, gražiai giedojo.

Po pamaldų muziejaus parodų 
salėje vyko iškilminga sueiga. Va
dovaujant komendantei ps. D. Gry
baitei pasveikinti visi Toronto 
skautai-tės, tėveliai ir rėmėjai. Įne
šus vėliavas, perskaityti tuntų įsaky
mai. Vilkiuko įžodį priėmė T. Kra- 
kauskas, A. Pozniak. Į paskiltinin- 
kės laipsnį pakeltos: A. Batūraitė,
L. Bražukaitė, V. Narušytė, V. Pau- 
lionytė, V. Pečiulytė, K. Yčaitė, V. 
Yčaitė. Dailininkės specialybę įsigi
jo: S. Bersėnaitė, A. Norkutė, D. 
Paškauskaitė, A. Tarvydaitė, V. 
Yčaitė. S.fil. J. Neimanienė prave
dė skaučių įžodį ir užrišo geltonus 
kaklaraiščius R. Jonušonytei, V. 
Radžiūnaitei ir E. Yčaitei. Gerąjį 
darbelio mazgelį užrišo tėveliai, o 
tėvynės-tuntininkai. Antrąjį patyri
mo laipsnį išlaikė aštuonios paukš
tytės, o pirmąjį - penkios. Tunt. s.
M. Rusinas kvietė visus-as ruoštis 
artėjančiai stovyklai, kuri vyks nuo 
rugpjūčio 3-17 d.d. “Romuvoj”. 
Kartu bus švenčiama 35 m. sukak
tis. Iki stovyklos organizuojamos 
darbams talkos. Kas galėtų padir
bėti “Romuvoj”, visi kviečiami į tal
ką. Susitarti su valdybos pirm. j.s. 
R. Sriubiškiu, 905 607-5434. F.M.

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės j visus kraštus, visomis oro linijomis
Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

GARANTUOTAI GERIAUSIOS KAINOS
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - su FINNAIR
Iš Toronto - su LUTHANSA, KLM, LOT 

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 vai.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
žaibui

— 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745

ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines i'.š Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.75% už 2 m. term. Indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

1 metų............... .
2 metų............... .

....5.25%

....6.25%
3 metų............... . ...6.75%
4 metų............... . ...7.00%
5 metų................ ...7.50%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... ....4.95%

MasterCard
HPLUS

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

azammĮ
j Knygų rišykla 
I “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Ave., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

ANTANAS 
GENYS 

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

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontorio, Conodo M6P 4A8

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio
9 v.r. iki 6 v.v.

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdale Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

Montreal Andrejs Vitals 
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

*
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Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas] 
★★★Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas*** 

★★★Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais*** t
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473, ,

Faksas 416 252-8854 ’
Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre .

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS

persikėlė į naują įstaigą
Baulke, Augaitis & Wright 

150 Hurontario Street, P.O. Box 100 
Collingwood, Ontario, L9Y 3Z4

Šeinių stovykloje 1996 metais Vasagoje viešnia iš Lietuvos aiškina kaip 
daromos marionetės ir kiti panašūs rankdarbiai

rp SKAITYTOJAI PASISAKO
Tel. 705 445-4930 Fax: 705 445-1871

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (Josepk)

NORKUS
Re/max West įstaigoje

ilgiausiai dirbantis agentas.
- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

GRAŽĖ.IANTI LIETUVA
Velykinį “TŽ” nr. perskaičiau 

visą ir keletą kartų. Ačiū, mano ge
rieji žmonės. Atleiskite, kad pavė
lavau padėkoti, sveikata šlubavo. 
Gal pavasaris, o gal ir amžius savo 
daro. O taip norisi pamatyti vis gra- 
žėjančią, laisvą Lietuvą nuo oku
pantų ir nuo raudonųjų . Tikiu, kad 
jie greitai praregės. Te prisikėlęs 
Kristus padeda prisikelti ir mūsų 
lietuvių tautai, visai mūsų Lietuvai. 
To mes kas sekmadienį savo maldose 
prašome Dievulį mūsų Radviliškio 
parapijos šventovėje.

P. Motiečienė,
Radviliškis

IEŠKO RĖMĖJO

Labai norėčiau rasti Jūsų lietu
viškoje bendruomenėje rėmėją, ku
ris sutiktų man padėti Lietuvoje 
išleisti knygą “Dėl ko kovojome ir 
už ką žuvome?”. Tai pokario metų 
kovos prieš rusų okupaciją dėl tau
tos laisvės ir nepriklausomybės. Jei
gu kas nors iš tautiečių atsirastų ir 
nors dalinai prisidėtų, būčiau labai 
dėkingas.

Vincas Korsakas, 
4470 Lukšiai, Pergalės - 12, 

Šakių rajonas, Lithuania

AUKLYBA ŠEIMOSE

Buvau besiruošiąs padėkoti už 
vedamojo “Ar toli iki žydinčio so
do?” bendrybes kritikuojančias min
tis, jei nebūtų nuliūdinęs vedamojo 
bendrybe užbaigtas galas: “...reikė
tų atidžiau įsižiūrėti į vidinį žmo
gaus pasaulį, kad dykumos pradėtų 
virsti žydinčiais sodais, nešančiais 
vaisių. įsižiūrėti ir veikti. Tada ir 
kalbamieji klausimai nebeatrodys 
tokiu painūs”.

Ne “reikėtų”, o jau reikėjo ir 
skubiai reikia konkrečiai pirštu

ninkė gyventojų mažėjimu, nusižu
dymais, korupcijomis, vagystėmis, 
nusikalstamumais, kyšininkavimais, 
kontrabandomis, prostitucijomis, be
darbystėmis, mažiausiais uždarbiais, 
nesąžiningumais, nureligėjimu ir 
1.1. Tai labiausiai sovietinio “auklė
jimo” bacilų apsargdinta tauta Tė
vynėje, o už jos ribų - nutautėjimo 
ir nukatalikėjimo laureatė ne vien 
dėl buvusios geležinės uždangos, 
bet ir dėl mūsų priklausomumo 
“tam pačiam tikėjimui” kaltės!

Jonas Kaseliūnas, 
Kolumbia

PASIGENDU ADRESŲ

Dažnai skaitau laikraštyje apie 
žmones, aukojančius pinigus Lietu
vos našlaičiams, prieglaudoms, Vai
kų tėviškės namams..., bet niekada 
nebūna tų prieglaudų adresų Lie
tuvoje. Kiek gi ten tų prieglaudų 
yra ir kokiu būdu galima pasiųsti 
piniginę auką? Norėčiau gauti prie
glaudų adresus. B Vyčinienė 

2297 - 154a St. Surrey, B.C. V4A 5T1
Red. pastaba - Našlaičių prie

glaudų Lietuvoje yra daug. Vienos 
jų yra valdinės, kitos privačios. Ga
na plačiu mastu veikia organizacija 
Vaiko tėviškės namai, kuriai vado
vauja monsinjoras dr. V. Kazlauskas 
(Druskininkų 4 - 1, 3000 Kaunas, 
Lithuania). Vilniuje veikia Sibiro 
tremtinių vaikaičių mokykla “Lie
tuvių namai” (Dzūkų 43, Vilnius, 
Lithuania). Labdaros lėšų persiun
time Kanadoje tarpininkauja Kana
dos lietuvių katalikių moterų cen
tro valdyba (pirm. A. Sungailienė, 1 
Aberfoyle Cres., Suite 1106. Etobi
coke, Ont. M8X 2X8). Pinigai 
persiunčiami įvairiais būdais. Vie
nas jų - banko čekis reg. laišku.

Toronto
A. a. Juozo Lukoševičiaus at

minimui pagerbti, užjausdami ve
lionio žmoną Rūtą, dukrą Viliją, 
seseris Moniką, Liną, Eugeniją, 
brolius Joną ir dr. Petrą su šeimo
mis, našlaičių fondui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje aukojo: $100 
(US) - A. V. Dauliai; $100 - M. 
Povilaitienė ir L. Kubilienė su šei
ma; $50 - H. G. Lapai, dr. A. S. Pa- 
cevičiai, D. V. Dargiai, A. K. Rata- 
vičiai, dr. J. Rimšaitė, Z. R. Rim
šos, dr. J. A. Sungailos; $40 - S. V. 
Piečaičiai, dr. Č. J. Kūrai; $30 - E. 
dr. J. Čuplinskai, B. Stalioraitienė, 
E. V. Smilgiai; $25 - A. Ledienė, 
St. Danaitienė, V. L. Zubrickai; 
$20 - B. Čepaitienė, dr. A. Matu
lionienė, J. B. Tamulioniai, B. Sapi- 
jonienė, G. Balčiūnienė, B. V. Bire- 
tos, J. Pacevičienė, L. Daunienė, F. 
Mačiulienė, I. Vibrienė, R. A. Ul
bos, A. Z. Stančikai, S. M. Bušins- 
kai, E. Senkuvienė, E. Ališauskie
nė, V. Balsienė, M. Tamulaitienė, 
A. Rudienė, J. B. Danaičiai, B. V. 
Saulėnai, J. N. Budriai, V. Simana- 
vičienė, A. P. Skilandžiūnai, A. G. 
Valiūnai, O. Ražauskiene, dr. Č. ir 
dr. B. Joniai. M. Pakulienė, B. T. 
Stanuliai, I. J. Ross; $10 - F. Moc
kus, E. Naujokas.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje aukojo: 
$30 - E. G. Kuchalskiai.

Kovai su vėžio liga Lietuvoje: 
$20 - Z. P. Augaičiai, V. Kecorie- 
nė, L. V. Balaišiai, dr. A. D. Bar
kauskai, J. Z. Didžbaliai, V. P. Da- 
lindos.

Šeimai ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Albino Kartavičiaus atmi
nimui pagerbti, užjausdami šeimą 
bei artimuosius, “Tremtinių grįži
mo fondui” aukojo: $20 - V. Dun- 
derienė, V. Skukauskas, St. Obelie- 
nius; $10 - M. Obelienius, L Vib
rienė, P. Šimkus.

A. a. Kazimiero Daunio atmi
nimui pagerbti aukojo: $25 - K. P. 
Budrevičius; $20 - St. Vasiliauskie
nė, S. Poderienė; $15 - R. Žioga- 
rys; $10 - St. Dargis, E. Ališauskie
nė, N.N., J. Budreika, A. Katelienė, 
V. A. Kužmarskiai; $5 - S. Čepo- 
nienė.

A. a. Alekso Vaičeliūno atmini
mui pagerbti aukojo: $70 - A. V. 
Burkūnai, Webster, NY; $50 - 
Anapilio moterų būrelis.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro vaidyba
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, p.p.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

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

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B. M.B.A., P. Eng.

Daugiau kaip 15 metų kelionių patarnavimo praktika
/KUBU! /KUBU! 1997 M. VA/ARO/ /KRYDŽIAI

Į VILNIŲ NUO $699 - NEĮTIKIMA KAINA!
• Geriausios kainos visame mieste • Didelis skrydžių ir draudos 
papiginimas pensininkams • Visi skrydžiai geromis ir patikimomis 
linijomis - Finnair, LAL, KLM, BA, AC ir Lufthansa • Taip pat mes 
patarnaujame iškvietimų ir vizų gavimo reikaluose • Nemokamas 
bilietų pristatymas • Specialios kainos verslininkų (Business) 
kelionėms į Europą, Aziją, Australiją ir Šiaurės Ameriką.

SKAMBINKITE RTT TEL. 416 237-1767
Livia pasiruošusi Jums kuo geriausiai patarnauti

4204B Dundas St. W., Main Floor, Etobicoke, 
Ontario M8X 1Y6, FAX 416 237-9191

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 Egiinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

DĖMESIO!

Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA 

siūlo naują patarnavimą 
PIRMAKARTINIAMS NAMŲ PIRKĖJAMS 

Nekilnojamo turto paskolos 
iki 95 % įkainuotos namo vertės! 

Ši paslauga teikiama visiems PARAMOS nariams ir 
ribotam nelietuvių naujų narių skaičiui. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į paskolų skyrių!

Tel. 416 532-1149 
arba416 207-9239

bakstelti, kas ir kaip privalome 
žvelgti ir veikti, kad vidinis žmo
gaus (PRIAUGANČIOJO!!!) pasau-
lis imtų žiedais padvelkti.

Jūs teisingai pastebite, jog tose 
bendrybėse beveik visada pasigen
dama auklėtojo. Jų turi Lietuva ir 
pasaulis, bet technologinei pažan
gai namų aplinkose jaunimą “auk
lėjant” jie verčiami likti tik stebėto
jais mokyklų, kultūrviečių, instituci
jų, ministerijų atstumuose.

Technologija (nesukontroliuo
jamoji televizija, kompiuterizacija, 
bevielė komunikacija, elektronika) 
aiškiai jau rodo, jog valstybės turės 
imtis rimtų žygių įpareigoti tėvus 
valdžios rekomenduojamais namiauk- 
lininkais apsirūpinti.

Privalomos šeimos bei namų 
auklybos įsivedime Lietuva gali tapti 
pirmąja pasaulyje, nes yra rekordi-

• Labdarybė, norinti reklamos, 
nustoja būti labdarybe (Hutton).

KANADOS ĮVYKIAI
2~7 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
žemės plote buvo jų protėvių 
kapinės. Teisėjas, griežtai atme
tęs kai kuriuos netikslius polici
ninkų parodymus, bausmę pa
skelbs gegužės 27 d. Policinin
kas Deane apeliuos minėtą teis
mo sprendimą.

Ontario savivaldybių reika
lų ministeris Al Leach parla
mentui pristatė 6 asmenų perei
namojo laikotarpio komisiją, 
kurios užduotis - vykdyti To
ronto miesto sujungimą į vieną 
administracinį vienetą. Komisi
jos pirmininku paskirtas metro
polinio Toronto pirmininkas 
Alan Tonks. Ši komisija turės 
samdyti personalą, sudaryti bū
simos “megacity” tarybos biud-

stra Travel_______
& Services Inc

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

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390
LIETUVIŠKAS kelionių biuras

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Įdomūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai
♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas j namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams, 

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Birželio 8 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, skrydis be 
nakvynės, patogus persėdimas. Teiraukitės dėl didelių nuolaidų kai 

kuriomis datomis. Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

žetą, nustatyti vietinių tarybų 
vaidmenį bei nutarti, kuriuose 
savivaldybių rūmuose posė
džiaus būsimos tarybos 56 na
riai. Paskirta $3.5 mln. šiam rei
kalui. Toronto “megacity” įstei
gimas panaikina Toronto ir 5 
priemiesčių savivaldybes. Tai 
tik viena dalis bendro Ontario 
vyriausybės pertvarkos plano, 
pagal kurį bus nuimta švietimo 
mokesčių naštą nuo nuosavybės 
mokesčių mokėtojų. Savivaldy
bės turės prisiimti didesnę atsa
komybę už socialinę rūpybą, be 
to, iš jų biudžetų bus atskaito
ma arti bilijono dolerių.

Ontario mokyklų tarybų 
skaičius bus smarkiai sumažin
tas iki 1997 m. pabaigos. Tai 
numatyta naujai priimtame įsta
tyme “Bill 104”. Toronte septy
nios viešųjų mokyklų tarybos 
bus sujungtos į vieną, apimančią 
300,000 mokinių ir turės tik 22 
rinktus atstovus. Provincijoje 
bus 66 tarybos, vietoje 129. At
stovų bus tik 700 (anksčiau bu
vo 1,900), o jų metiniai atlygini
mai neviršys $5,000. Nors dau
guma atstovų gauna ne daugiau 
kaip $10,000, Toronte yra gau
nančių iki $49,000 per metus. 
Įstatymo rėmėjai teigia, kad to
kiu būdu sutaupytas administra
cines išlaidas bus galima panau
doti mokinių gerovei, tačiau yra 
manančių, kad vyriausybė tik 
pradeda mažinti švietimo biu
džetą, o klasėms nebus skiriama 
daugiau lėšų. Tarybų skaičiaus 
sumažinimas gali kainuoti $500 
milijonus dolerių.

Ontario provincija paskyrė 
$16.5 mln. vėžio gydymui ir tyri
mui. Didžioji dalis lėšų bus nau
dojama supirkimui naujų vaistų, 
kurių ligoninės neįstengia įsigyti 
ovarinio vėžio tyrimams ir pa
cientų paslaugoms. Vėžio gydy
mo sistema bus pertvarkoma, 
suderinant ligoninių, chirurgu ir 
švitinimo paslaugų teikimą. Lė
šos atsirado po pakeitimų pro
vincinio vaistų plano, uždarius 
kai kurias ligonines ir kitur mi
nisterijai apribojus išlaidas. RSJ

Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis j Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
- INSURANCE 

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Naujas
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 

1997 metų kovo 7 dienos aktu 
kun. Jonas Staškevičius, Ana
pilio parapijos klebonas, pakel
tas garbės prelatu. Pakėlimo 
dokumetas iš Vatikano buvo at
siųstas Kanadon per Panevėžio 
vyskupą Juozą Preikšą, nes nau
jasis prelatas yra Panevėžio vys
kupijos kunigas. Kartu su minė
tu dokumentu atėjo ir šis vysku
po J. Preikšo raštas, pasirašytas 
1997.IV.23: “Siunčiu Jums Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus dokumen
tą, kuriuo esate paskirtas gar
bės prelatu. Džiaugiuosi Jūsų 
pagerbimu ir linkiu Aukščiau
siojo palaimos darbuojantis 
Dievo garbei ir mūsų tautiečių 
gerovei”.

Naujasis prelatas yra gimęs 
Lietuvoje, Anykščiuose. Savo 
gimtinę turėjo palikti su tėvų 
šeima būdamas septynerių metų 
amžiaus. Pradinius mokslus ėjo 
Vokietijoje ir D. Britanijoje. 
(Pirmąjį skyrių baigė Anykš
čiuose, seselių vedamoje mo
kykloje.) Kanadon su tėvų šei
ma persikėlė 1950 m. Čia baigė 
vidurinį mokslą bei pritaikomo-

TORONTO^
Anapilio žinios

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena bus gegužės 25, sekmadienį. 
Mišios bus kapinių koplyčioje 3 v. 
p.p. Autoaikštėje bei kapinėse tvar
ką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms važiuos nuo 
Islington požeminių traukinu sto
ties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmdienio 
rytą važiuos Anapilin į pamaldas 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Balandžio 26, šeštadienį, pa
krikštytas Pauliaus ir Ingridos (Iš- 
ganaitytės) Krikštaponių sūnus Lukas.

- Tuoktis ruošiasi: Violeta 
Juodelytė su Kenneth Halis.

- Anapilio vaikų darželis pra
dėjo veikti gegužės 5, pirmadienį. 
Pravedama pusės dienos programa 
nuo 8 v.r. iki 12 v.d. su galimybe ją 
pratęsti visą dieną. Galima atvežti 
vaikučius nuo 7.30 v.r. Priimami 
vaikai nuo 2,5 m. iki 5 m. amžiaus. 
Registracijos ir informacijos rei
kalais kreiptis: tei. 905 897-5604 ir 
416 621-0653.

- Gegužės 10, šeštadienį, 10 v. 
r. mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos narės renkasi Mišioms už 
Lietuvą. Po Mišių kalbės Rožinį ir 
paskui turės savo įprastą susirin
kimą bei kavutę.

- Motinos dienos pietūs bus 
gegužės 11, sekmadienį, 12.30 v.p. 
p. Anapilio salėje. Rengia Jaunų 
šeimų sekcija. Bilietus galima įsigyti 
pas Vidą Valiulį tel 905 272-4819.

- Arkiv. Sigitas Tamkevičius 
prašo paramos Kaune įsteigtiems ir 
dar steigiamiems Vaikų dienos 
centrams, kuriuose benamiai ir 
skurdan patekusių šeimų vaikučiai 
ne tik pavalgo, bet ir paruošia pa
mokas, praleidžia savo laisvalaikį, 
randa prieglobstį ir užtarimą. Au
kas prašome siųsti mūsų parapijai. 
Jos bus perduotos Kanados lietuvių 
katalikų centrui ir iš ten pasieks ar
kiv. S. Tamkevičiaus numatytąją 
labdarą.

- Mišios gegužės 11, sekmadie
nį 9.30 v.r. už a.a. Eleną Vasiliaus
kienę ir Magdaleną Zenkevičienę; 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v. p. 
p. už a.a. Antaną Masionį.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 4, po

pietėje dalyvavo 160 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Julita L. Gu
daitytė iš Niujorko. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narys E. Steponas.

- LN valdybos posėdis - gegu
žės 8, ketvirtadienį, 7 v.v,

- Gegužės 11, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Mo
tinas sutiks su gėlėmis ir vynu LN 
vyrų būrelio nariai.

- Pavasarinis bazaras (Side
walk Sale) įvyks birželio 7 d. Visi 
prašomi parinkti pardavimui įvairių 
daiktų. Atskiros organizacijos ar 
pavienios šeimos gali išsinuomoti 
stalus savo asmeniškam pardavi
mui. Kreiptis į LN raštinę, 416 532- 
3311.

- Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams, kad naudotųsi pa
siūlymų bei pageidavimų dėžute. 
Laukiama naujų sumanymų.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON M6P 1A6.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams aukojo $100 
P. V. Dalindos.

prelatas
jo meno mokyklą. Teologinius 
mokslus ėjo Šv. Augustino ku
nigų seminarijoje Toronte ir 
Romos Šv. Grigaliaus universi
tete, gyvendamas Šv. Kazimiero 
kolegijoje. Kunigu įšventintas 
1962 m. gruodžio 22 d. Sielova
dinį darbą kaip vikaras pradėjo 
Toronto lietuvių Šv. Jono kr. 
parapijoje, kuri vėliau persikėlė 
Mississaugon ir pasivadino Lie
tuvos kankinių vardu. Klebona
vo lietuvių Ontario Delhi ir 
Londone. Mirus a.a. kun. P. 
Ažubaliui, paskirtas Lietuvos 
kankinių vardo parapijos klebo
nu 1980 m. Joje sėkmingai dar
buojasi ir dabar, talkinamas 
kun. Vytauto Volerto.

Naujasis prelatas, šalia tie
sioginio darbo parapijoje ir 
Anapilio sodyboje, plačiai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. Per 
35-rius kunigystės metus savo 
aktyviu dalyvavimu minėtoje 
veikloje lietuvių visuomenei yra 
daug kuo pasitarnavęs įvairiose 
srityse. Jo pagerbimas pakėlimu 
į prelatus yra kartu ir jo vado
vaujamos parapijos ir lietuvių 
visuomenės pagerbimas.

Sveikiname!

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, geg. 4 

Pirmą Komuniją priėmė S. Bersė- 
naitė, N. Gudinskas, A. Karaite, M. 
Karauskas, R. Karpalavičiūtė, K. 
Kulnytė-Douglas. D. Levisauskas, 
A. Norkutė, J. Pabricaitė, D. Paš- 
kauskaitė, E. Pilipaitytė, A. Puteris, 
T. Šiaučiulis, J. Simas, M. Stončius, 
A. Tarvydaitė, A. Thomas ir V. 
Yčaitė. Per Mišias, gitaroms prita
riant, giedojo jaunimo choras.

- Sį sekmadienj vysk. P. Balta
kis, OFM, suteiks Sutvirtinimo sak
ramentą 27 parapijos jaunuo- 
liams/ėms per 10.15 v. Mišias. Dėl 
to paskutinės Mišios bus pusę va
landos vėliau, t.y. 12 v.

- Gegužinės pamaldos vyksta 
šiokiadieniais 7 v.v. Šeštadieniais 
Marijos litanija kalbama po 9 v. 
Mišių, o sekmadieniais litanija gie
dama po paskutinių Mišių.

- Mūsų mirusieji: gegužės 3 d. 
palaidota a.a. Regina Matulevičie
nė, 76 m. Paliko dukrą Daną su šei
ma. Lietuvoje mirė a.a. Vincas Ra
džiūnas, Albino Radžiūno brolis, o 
Lenkijoj - a.a. Vytas Cirušis, Kosto 
Cirušio brolis.

- Kun. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijolas, 
išvyko į Romą ir Asyžių dalyvauti 
Pranciškonų ordino trijų savaičių 
suvažiavime, kuriame bus renka
mas ordino generolas ir vyriausybė. 
Po to jis lankys lietuvius pranciško
nus studentus Šv. Žemėje, Italijoj ir 
Anglijoj. Grįš birželio mėnesio pra
džioj. Šv. Pranciškaus Trečiojo or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
bus šį ketvirtadienį 10 v.r.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas davė $6,500 pelno. Pa
rapijos tarybos labdaros sekcija dė
koja visiems prie šio išpardavimo 
prisidėjusiems darbu ir daiktais.

- Mišios gegužės 11, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Stasį Merkelį; 
9.15 už a.a. Joną ir Sofiją Gegu
žius; 10.15 už gyvas ir mirusias mo
tinas, už a.a. Anelę Žilienę, a.a. 
Marijoną Petriką; 12 v. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

A. a. muz. Stasys Gailevi- 
čius mirė praeitą sekmadienį, 
gegužės 4 d. Pašarvotas Turner 
& Porter laidotuvių namuose, 
Bloor-Windermere. Maldos prie 
karsto antradienį, gegužės 6 ir 
trečiadienį, gegužės 7. Laidotu
vės ketvirtadienį, gegužės 8, 10 
vai. ryto iš Lietuvos kankinių 
šventovės.

Velionis gimė 1904 m. lap
kričio 28 d. Baigęs Kauno kon
servatoriją, tobulinosi Paryžiu
je. Nuo 1930 m. dirbo Kauno 
dramos ir operos teatruose, 
akompanavo, kūrė muziką radi
jo vaidinimams, Vilniuje - ope
ros dirigentas. 1951 m. atvyko į 
Montreal}, 1953 m. persikėlė į 
Torontą, kur įsteigė muzikos 
studiją, ilgai vadovavo chorui 
“Varpas”, kūrė dainas, reiškėsi 
visuomeninėje veikloje.

A. a. inž. Broniui Ulozui iš
keliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
užjausdamas jo žmoną Stasę, 
dukrą Kristiną, sūnus - Viktorą 
ir Henriką, Stasys Paketuras 
“TŽ” aukojo $50.

Aldonos Venckutės-Skilan- 
džiūnienės, buvusios Mažeikių 
gimnazijos mokinės, draugai, 
švęsdami jos gimtadienį, suau
kojo Mažeikių našlaičiams 
$350. M.P.

Toronto Lietuvių Namų valdyba 1997/98 metais. Stovi: V. Lukas, J. V. Šimkus (slaugos namų projekto 
vedėjas), R. J. Juodis, K. Petryla, E. Pamataitis, E. Steponas, P. Šturmas, H. Sukauskas. Sėdi (iš kairės): T. 
Stanulis, A. Dargyte-Byszkiewicz, J. Slivinskas, G. Ginčauskaitė, pirm. V. Drešeris, D. Simonaitytė-Sysak, A- 
Aisbergas. Trūksta L. Pocienės

GEGUŽĖ- JAUNIMO VAJAUS MĖNUO
Kviečiame jaunimą iki 1 6 metų amžiaus 

TAPTI MŪSŲ KOOPERATYVO NARIAIS
♦ atidarę sąskaitą gausite 5 akcijas (šėrus) 25 dol. vertės ir 10 dol. indėlį taupomojoje 

sąskaitoje;
♦ kviečiame tėvelius atidaryti sąskaitas naujagimiams bet kada per visus metus.

Iš kooperatyvo gausite taip pat 5 akcijas (šėrus) ir 10 dol. indėlį taupomojoje sąskaitoje. 

Kviečiame - ateikite ir atidarykite sąskaitas
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

Kauno dailės instituto rek
torius prof. dr. Vaidotas Palys 
Toronto universiteto architek
tūros fakultete skaito paskaitas 
ketvirto kurso studentams apie 
miesto erdvių projektavimą. 
Gegužės 18, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Toronto Lietuvių Na
muose rektorius V. Palys kal
bės apie dabartinės Lietuvos 
universitetų problemas ir gali
mybes. Pokalbyje bus paliečia
ma kanadiečių, ypač Kanados 
lietuvių jaunimo, studijų per
spektyvos Lietuvoje. Dalį stu
dijų jau pripažįsta ir užskaito 
Kanados universitetai. Visi, be
sidomintys šia tema kviečiami 
dalyvauti. V.K.

Paskirtas naujas vykupas 
pagalbininkas Toronto katalikų 
arkivyskupijai Anthony Meag
her (tariama Maher), 57 m. am
žiaus, iki šiol klebonavęs įvai
riose parapijose. Vyskupo šven
timus jis gaus Toronto Šv. My
kolo katedroje š. m. birželio 26 
d. Galbūt ir lietuviams teks tu
rėti reikalų su naujuoju vys
kupu, kuriam bus pavesta tvar
kyti viena Toronto arkivyskupi
jos dalis. Šią arkivykupiją valdo 
penki vyskupai su arkivyskupu 
A. Ambrozic priešakyje.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas “Tėviškės ži
buriams” paaukojo $2,000. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja už pa
ramą lietuviškai spaudai.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui kredito 
kooperatyvas “Parama’ aukojo 
$1,000. Labai dėkojame, kad 
padedate išsaugoti Kanados lie
tuvių palikimą. Valdyba

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” paskyrė 
“Tėviškės žiburiams” $1,000 au
ką. Savaitraščio leidėjai nuošir
džiai dėkoja už prisidėjimą stip
rinant laikraščio leidybos finan
sinę būklę.

Kanados lietuvių fondo 
pranešimu, p.p. Kantautai pa
geidavo, kad 20% nuo jų sumos 
gaunamų nuošimčių būtų ski
riama laikraščiams “Nepriklau
somai Lietuvai” ir “Tėviškės ži
buriams”. Susidarė $560. Vyk
dant p.p. Kantautų pageidavi
mą, “Tėviškės žiburiai” gavo 
jiems priklausančią dalį - $280. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Magdalenos Pargaus- 
kienės vienerių metų mirties 
prisiminimui Genė ir Balys Či
žikai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Juozo Lukoševičiaus 
atminimui sesuo Monika Povi- 
laitienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Juozo Lukoševičiaus 
atminimui, užjausdami žmoną, 
dukrą su vyru, seseris Karoliną 
ir Moniką, brolius Petrą ir Joną 
jų šeimas, S. J. Andruliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

FLORIDOJ PARDUODAMAS 2 
miegamųjų su baldais butas 
“Baltic Apts.”, St. Petersburg 
Beach. Kaina $55,000. Teirautis 
tel. 905 227-4493 arba 813 367- 
7633.

Kanados lietuvių bendruomenės 
Toronto apylinkės 

visuotinis narių susirinkimas
ĮVYKS

1997 m. gegužės 21, trečiadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namų Gedimino menėje.

KVIEČIAMI organizacijų pirmininkai arba jų įgaliotiniai. 
Valdybos ir tarybos nariams dalyvavimas privalomas. 
Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti šiame 
susirinkime.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249~RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

West Realty Inc.
1678 Bloor Str. W., Toronto, Ont. M6P 1A9

Namų pirkimo ir pardavimo 
klausimais, prašau, kreipkitės 
į mane. Prižadu mielai ir 
sąžiningai patarnauti.

tel. 416 769-1616
Gintautas Tumosa

Nemokamas namų įvertinimas

Gautas “Tėviškės žiburių” 
redakcijoje laiškas iš Lietuvos 
krašto apsaugos viceministerio 
pik. Romo Kilikausko (JAV 
aviacijos atsargos pulkininko), 
kuriame jis kreipiasi į išeivijos 
lietuvius ieškodamas savanorių, 
galinčių atvykti į Lietuvą ir ten 
3-12 mėnesių mokyti užsienio 
kalbų. Bus teikiamas maistas ir 
gyvenamoji vieta. Numatoma 
padengti bent pusę kelionės iš
laidų. Daugiau informacijų gali
ma gauti skambinant viceminis- 
teriui tel. 3702-698531, faksas 
3702-721684.

“Kovai su vėžio liga Lietu
voje” aukojo: $20 - R. A. Vai
nai iš Floridos a.a. Janinos Ado
monienės atminimui pagerbti; 
$100 - Anapilio moterų būrelis; 
A. a. Povilo Jutelio atminimui 
pagerbti: $25 - K. Budrevičius; 
$20 - J. Jutelienė, V. Birštonas; 
$10-0. Juodviršienė, V. Paš- 
kauskas, E. S. Kuzmickai.

Už aukas dėkoja būrelio 
valdyba. M.P.

A. Bražys Vilniaus krašto 
apylinkėms per Kanados lietu
vių bendruomenę aukojo 
$1,000. KLB inf.

Sovietų sunaikintos Kiauk
lių šventovės Lietuvoje statybai 
aukos telkiamos ir toliau. Paaiš
kėjo, kad reikia 170.000 JAV 
dolerių. Reikalingos lėšos tel
kiamos ir Lietuvoje, ir už Lietu
vos ribų. Pastaruoju metu viena 
tautietė paaukojo 1000 dolerių. 
Dosniausias aukotojas iki šiol 
yra J. Vaskela, šiomis dienomis 
paaukojęs 5,000 dolerių. Aukos 
telkiamos per Lietuvos kanki
nių parapiją (Lithuanian Mar
tyrs’ Church). Inf.

Pasiūlymas
Lietuvė, 49 metų, tikinti, gali 

priimti vienišus lietuvius, norinčius 
grįžti į Lietuvą visam laikui gyventi. 
Suteiktų gyvenamąjį plotą, globą, 
slaugą už materialinę paramą. Ra
šyti: Daliai Prankienei, Pažagienių 
11-6, Velžio apylinkė, 5300 Panevė
žio raj., Lietuva-Lithuania

M MONTREAL
“Lito” narių metinis susirinki

mas įvyko balandžio 27 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Iš “Litui” 
priklausančių 2035 narių susirinki
me dalyvavo 160 ir 9 svečiai. Per 
metus mirė 23 nariai. Po valdybos 
pirmininkės Lydijos Dragūnienės ir 
vedėjo Bruno Bulotos pranešimų 
paaiškėjo, kad praeitais metais “Li
tas” paaugo beveik vienu milijonu 
dolerių, ir balansas peršoko 30 mi
lijonų. Tuo būdu baigiama pasivyti 
prieš paskutinį referendumą turėtą 
balansą. Gauto pelno ($147,824) da
lis perkelta į atsargos fondą; dides
nė dalis bus išdalinta mokėjusiems 
už paskolų palūkanas ir gavusiems 
palūkanas už indėlius. Vietinėms liet, 
organizacijoms paskirta $6,850. Su
sirinkimo metu kai kurie nariai no
rėjo daugiau paaiškinimų, bet dide
lių diskusijų neiškilo, ir visi prane
šimai buvo priimti. Pareikštas pa
geidavimas, kad valdyba su nariais 
palaikytų artimesnius ryšius per 
spaudą ar laiškais.

Šiais metais kadenciją baigė du 
valdybos nariai ir po vieną - revizi
jos ir kredito komisijos. Bet, neatsi
radus naujai kandidatuojančių, visi 
buvusieji perrinkti aklamacijos bū
du. Artimiausiu metu bus iš naujo 
pasiskirstyta pareigomis, jų pavar
dės bus paskelbtos. Visi “Lito” tar
nautojai nuoširdžiai bendrauja su 
visais klientais: vedėjas Bruno Bu
lota, vedėjo pavaduotoja Kristina 
Piečaitienė, buhalteris Robertas Ber
notas, sekr. Teresė Mickienė, rašti
ninkė Dalilė Ramanauskienė ir ka
sininkai: vyriausia kas. Zelda Sem- 
berov, Alvira Krasowski, Gytis Nied
varas ir Nijolė Šukienė (Rosemon- 
to skyr.). Susirinkime dalyvavo Lie
tuvos ambasados Otavoje patikė
tinis Jonas Paslauskas ir ponia. Jis 
pasveikino visus susirinkusius. Susi
rinkimas baigtas vaišėmis.

Seselė Eugenija buvo atvykusi

KLK moterų drauguos Montrealio skyriaus narės, švęsdamos savo 
veiklos 45 metų sukaktį, ir kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, pasiruošę 
iškilmingoms Mišioms Nuotr. P. Adamonio

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

IŠNUOMOJAMAS vieno miega
mojo butas Bloor ir Keele rajone. 
Skambinti tel. 416 767-4917.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio siste
mos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.
CANDLELIGHT CATERING 
gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpina>n 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Punia Construction
Ltd,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti

Alvydui tel. 905 848-9628 
416 609-5108 (pager). 

iš Putnamo į savo motinos a.a. Eu
genijos Lukšienės ir a.a. Juozo Lu
koševičiaus laidotuves. Su ja kartu 
buvo ir seselė Margarita. B.S.

Aukos “Vaiko tėviškės namams” 
a.a. Janinos Adomonienės atmini
mui: $100 - Vilgalių ir Kibinkščių 
šeimos, R. D. Staškevičiai, J. J. Kry- 
ger; $75 - D. A. Scowcroft, A. A. 
Karniai (USA); $60 - A. Adomo
nienė (USA); $50 - dr. J. Rimšaitė, 
Iz. Mališka, Br. D. Staškevičiai, J. 
A. Išganaičiai, A. V. J. Krikščiūnai 
(USA), A. B. Ramsay, W. K. Gen- 
temann, R. R. Rudinskai, D. Smil
gevičienė, Ch. J. Tanner, J. B. Lu
koševičiai, M. Šemogienė, J. Kry- 
ger, C. Coristine, B. R. Sriubas 
(USA); $40 - dr. A. D. Žibaičiai, 
V. Kudžma, H. Sardi, V. S. P. Vie
nužiai (USA); $30 - J. E. Delmotai, 
J. Missinich, D. Butėnas (USA); $25
- R. Baršauskas, R. Navikėnas, B. 
Vilčinskienė, B. C. Maks, J. D. Da
niai, K. I. Andriuškevičiai, V. M. 
Jonynai, P. Ir. Lukoševičiai, E. 
Szewczuk, dr. V. R. Pavilaniai, P. 
R. Brikiai, A. R. Žuliai, P. J. Ada- 
moniai, G. Kudžmienė; $20 - R. J. 
Piečaičiai, St. Baršauskienė, A. M. 
Joneliai, E. Kudžmienė, G. E. Ali- 
nauskai, D. Vasiliauskienė, L. R. 
Urbonai, J. St. Naruševičiai, Ir. Va- 
zalinskienė, St. Danaitienė, J. G. 
Zabieliauskai, R. Bendžiūtė, E. Po- 
vilaitienė, Br. Makauskienė, G. Si- 
bitienė, L. Gedvilą, M. Malcienė, 
V. N. Jakoniai, E. V. Kerbeliai, B. 
D. Rupšiai, L. G. Balaišiai, E. Lin- 
kūnas, J. Br. Malaiškai, I. Mazi- 
liauskienė, V. A. Peteraičiai, Z. H. 
Lapinai, L. Vitkauskas (USA); $15
- Pr. V. Dikaičiai, Br. Bendžienė,
A. Galiatsatos, K. Martinėnas, N. 
Bagdžiūnienė, J. Blauzdžiūnienė; 
$5 - M. Girdžiuvienė. Už aukas dė
koja - KLK moterų dr-jos

Montrealio skyrius

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

KNYGA “Vladas Baltrušaitis, ope
ros solistas”, autorė Jūratė Vyliūtė. 
Išleista “Scenos” 1996 m. Vilniuje 
Elenos Baltrušaitienės lėšomis. 
Gaunama Anapilio ir Prisikėlimo 
parapijų kioskuose.

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

ILGALAIKIAI 
DARBAI

Artimiausiu laiku samdomi:
20 darbščių ir sąžiningų 
rinkėjų/pakuotuojų;

•- moderniose mėsos 
pakavimo patalpose;

•- Mississaugoje netoli 
aerodromo;

<■ rytinė ir popietinė 
pamainos;

*■ būtinas saugus apavas 
(safety shoes);

*■ automobilis naudingas.
SKAMBINTI:

Olsten Staffing Services
tel. 905 896-8956


