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Kiek pinigų, kiek valandų?
Lietuviškoji veikla išeivijoje yra atremta į auką - 

savęs paaukojimą tam tikram bendram darbui be jokios 
asmeninės ar medžiaginės naudos sau ir į finansinę auką 
atsisakant dalies savo pajamų bendriesiems reikalams.

DALYVAVIMAS tokioje veikloje, vertinant tai 
grynai komerciniu požiūriu, kiekvienam yra nuo
stolingas - prarandami pinigai, eikvojamas bran
gus laikas, kai kuriais atvejais net ir sveikata nebesaugo

ma. Šiandien po daugelio metų baisu ir klausti, o kas bū
tų su mūsų išeivija atsitikę, jei komercinis ar savanaudiš
kas požiūris būtų lėmęs gyvenimo būdą? Atsakymas tur
būt nesunkiai suprantamas. O visų, bent daugumos tikrai, 
norėta bet kokiomis sąlygomis išsaugoti savo tautinj tapa
tumą, perduoti tokio gyvenimo kelrodžius savo palikuo
nims, skatinant net ir trečiąją kartą eiti tuo pačiu senelių 
pramintu keliu. Pasiimtas nelengvas uždavinys, kuriam 
atlikti reikėjo ir tebercikia nuolatinių darbuotojų ir 
pastovių pajamų. Tie poreikiai niekada jokio klausimo 
nekėlė tiems, kuriems tas lietuviškas gyvenimas atrodė 
brangus, niekuo kitu nepakeičiamas ir būtinas. Tokie 
žmonės visada mielai prisidėjo ir prisideda darbais ir lė
šomis. Niekas neskaičiavo ir neskaičiuoja, kiek tiems rei
kalams leidžiama pinigų, kiek skiriama valandų. Nuo pat 
pirmųjų išeivijos dienų pagal pasirinkimą buvo remiamos 
organizacijos, fondai, parapijos, visuomeniniai, politiniai 
bei kultūriniai junginiai. Nuolatinės paramos visada buvo 
reikalinga ir mūsų periodinė spauda, kuriai iš gaunamų 
prenumeratų stačiai nebūtų įmanoma verstis.

KALBANT apie pavienius spaudos rėmėjus, tar
tum savo gerųjų darbų viršukalnę pasiekęs, savo 
amžiaus 90-metį paminėjęs, visiems prieš akis iš
kyla prelatas dr. Juozas Prunskis. Jis per daug gerai žino

mas ir daugeliui artimiau pažįstamas, kad dar reikėtų jį 
pristatyti ir pakartoti tai, kas apie jį rašoma laikraščiuose, 
knygose, enciklopedijose. Šioje laikraščio skiltyje norėtu
me tik viešai padėkoti Gerbiamajam Prelatui už nuolatinį 
dėmesį “Tėviškės žiburių” leidybai ir vis pasikartojančią 
finansinę paramą bei jo skiriamas specialias sumas, įgali
nančias laikraštį siuntinėti nemažam skaitytojų būriui 
Lietuvoje. Be jo paramos laikraštis ir labai norėdamas ši
tokia geradarybe negalėtų užsiimti. Tai sektinas pavyzdys, 
rodantis, kaip remiant savąją spaudą galima pasitarnauti 
ir Lietuvoje gyvenantiems tautiečiams, kurių ne vienas 
geru žodžiu atsiliepia apie mūsų savaitraštį. “Tėviškės 
žiburiai” 1999 metais minės savo gyvavimo 50- mėtį. Nė
ra abejonės, kad per tą laiką buvo paskleista daug šviesos 
ir tiesos, sukauptas nemažas lietuviškosios raštijos kraitis. 
Ateis laikas mums ir kitiems apie tai plačiau pasisakyti. 
Šiandien mes džiaugiamės galėdami tęsti prieš daugelį 
metų pradėtą darbą; esame dėkingi savo rėmėjams, skai
tytojams, bendradarbiams. Sutelktinis pasiaukojantis ir 
nebepakartoj amas visų įnašas sudaro tą stiprią jėgą, kuri 
varo lietuviškąją veiklą į priekį. Pasidžiaugti kas gero pa
daryta, pažvelgti ateitin, pabūti visiems kartu kasmet 
sudaroma proga spaudos vakaro renginiu, kuris šiemet 
įvyksta balandžio 18, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salė
je, Mississaugoje,Ont. Laukiame visų. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Vadovaus Kvebeko liberalams

Kanados konservatorių par
tijos vadas Jean Charest kovo 
26 d. pranešė atsistatydinąs iš 
pareigų. Jam buvo pasiūlyta 
kandidatuoti į Kvebeko liberalų 
partijos vadovus, atsisakius 
Daniel Johnson. Įsigaliojo ben
dra nuomonė, jog tik Jean 
Charest galėtų atlaikyti liberalų 
partiją prieš Lucien Bouchard 
separatistų jėgą Kvebeke ir iš
saugoti Kanados vienybę.

Nominacijų sąrašas bus už
darytas balandžio 30 d. Jei ne
atsiras kitų kandidatų, J. Char
est bus išrinktas aklamacijos 
būdu, kaip L. Bouchard tapo 
Parti Quebecois vadu prieš 2 
metus. Pranešdamas apie savo 
sprendimą keisti ne tik savo 
partiją, bet ir atsisakyti federa
cinės politikos, J. Charest numa
to susilaukti Kvebeko vyriau
sybės šmeižimo, ypač todėl, kad 
dar Brian Mulroney laikais bu
vo susikirtęs su L. Bouchard. Jis 
ragino konservatorius, balsavu
sius už Reformų partiją, grįžti 
prie savosios, kad ji neišnyktų.

Nors jo pasišalinimas duotų 
naujam konservatorių vadui 
progą atsiriboti nuo B. Mulro
ney laikotarpio, kuriame parti
jos populiarumas žiauriai nu
kentėjo, ji didelių vilčių neturi. 
Partijos skola siekia $10 mln., o 
nei 1993, nei 1997 m. nelaimėjo 
net vienos vietos Vakaruose, 
baigė paskutinėje vietoje.

Ontario finansų ministeris 
Ernie Eves pranešė, kad nuosa
vybių mokesčiai verslininkams 
nekils ir nekris daugiau kaip 
2.5% per metus sekančių 3 me
tų laikotarpiu pagal susitarimą 
su Toronto burmistru Mel Last
man. Bus sudarytos naujos nuo
savybių kategorijos įstaigų pas
tatams, parduotuvių centrams, 
pramonės patalpoms ir pan. 
Ankstyvesni nuosavybių įverti
nimai grėsė didžiuliais mokes
čiais apsunkinti net 17,000 vers
lininkų, kitiems pakeliant mo
kesčius net 200% nuo pernai.

M. Lastman nedavė daug 
vilties, kad rezidencinių nuosa
vybių mokesčiai bus ribojami. 
Jo teigimu, daug savininkų mo
ka per mažai mokesčių - dau
giausia miesto centre. Miesto 
tyrimai rodo, kad 56% nuosa
vybių savininkams mokesčiai 
bus sumažinti. Miestas iš ko
mercinių nuosavybių gauna $2 
bin. pajamų, iš rezidencinių - 
$800 mln.

Kvebeko vyriausybė paskel
bė naują provincijos biudžetą 
kovo 31d. Kvebekas turi visos 
Kanados aukščiausias skolas 
($81 bin.) ir mokesčius, bet iki 
2000 m. žada panaikinti defici
tą. Tada būtų galima sumažinti 
mokesčius ir sukurti naujų dar
bų, pranešė finansų ministeris 
Bernard Landry.

1997-1998 m. deficitas sie-
(Nukelta j 8-tą psl.)

VASARIO 16-TOJI VENEZUELOS valstybės panteone, kur buvo padėtas trispalvis vainikas, pagerbiant 
Venezuelos išvaduotoją Simoną Bolivarą ir Lietuvos laisvės kovotojus. Ta proga buvo atlikti abiejų valstybių 
himnai. Prie paminklo - Lietuvos ambasadorius dr. V. A. DAMBRAVA ir U. A. DAMBRAVIENĖ

Kuriama nauja saugi Europa
Pasirašius partnerystės chartiją tarp Amerikos ir Baltijos valstybių

IGNAS MEDŽIUKAS, 
Los Angeles

1998 m. sausio 16 Vašingto
ne, JAV sostinėje, buvo pasira
šyta Amerikos ir Baltijos valsty
bių chartija, sulaukusi didelio po
litikų ir žiniasklaidos dėmesio. 
Dokumento įžangoje sakoma: 
“Pripažindamos istorinę galimy
bę sukurti naują Europą, kurio
je visos valstybės būtų saugios 
visų tautų pripažintų sienų ribo
se ir kurios gerbtų visų transat
lantinių bendrijos narių nepri
klausomybę bei teritorinį vienti
sumą...” Taip chartijos įžanga 
iškilmingai užtikrina jos siekį.

Veikli Kalifornijos lietuvių 
visuomenės veikėja Angelė Nel- 
sienė, Baltiečių laisvės lygos vi
cepirmininkė, LB Vakarų apygar
dos direktorė, buvo pakviesta į 
Baltuosius rūmus kaip liudinin
kė pasirašant JAV ir Baltijos vals
tybių chartiją. Apie tai ji parašė 
dienraštyje “Orange County Re
gister” (1998.III.01) straipsnį, ku
riame pareiškė: šis pasirašymas 
yra svarbi dienai laisvei. Jame ra
šoma, kad JAV prezidento Clin- 
ton’o pasirašyta chartija su Bal
tijos valstybių prezidentais nors 
ir neprižada ŠAS (NATO) na
rystės Baltijos šalims, bet yra 
formali sutartis bendram reika
lui ir tikslui, kurios JAV valdžia 
negali nepaisyti.

Partnerystės chartijoj sako
ma: ŠAS narystė šioms trims 
Baltijos valstybėms sustiprintų pa
stovumą Europoje ir strategi
nius ŠAS siekius. Šis pastovu
mas naudingas JAV, kurioms te
ko dalyvauti dviejuose pasauli
niuose karuose vien dėl nepasto
vumo Europoje.

Toliau straipsnyje rašoma: 
1991 m. pasibaigus sovietų oku
pacijai, Baltijos valstybės pada
rė didelę pažangą įtvirtindamos 
demokratiją ir laisvą rinką.

Tos trys Baltijos valstybės, 
1994 m. įsijungusios į partnerys
tę dėl taikos ir aktyviai dalyvau
damos joje, parodė savo pajėgu
mą veikti kartu su ŠAS karinė
mis pajėgomis ir pagal ŠAS rei
kalavimus. Baltiečių batalionas 
Bosnijoje buvo labai gerai įver
tintas ir pagirtas ŠAS vadovybės 
ir Jungtinių Tautų.

Išvedus Rusijos kariuomenę 
iš Baltijos kraštų, šios valstybės 
padarė didelį šuolį - pertvarkė 
savo karines pajėgas pagal Va

karų nurodymus ir jų apmoky
mą. Šios šalys vis daugiau artėja 
prie Vakarų ir yra pasiruošusios 
gauti daugiau paramos. Į jas ga
lima žiūrėti kaip į Baltijos Hong 
Kong’ą, kaip į prietiltį investici
joms Rusijoje.

Chartija yra išdava ilgai tru
kusių amerikiečių ir Baltijos vals
tybių atstovų pastangų, taipgi tų, 
kurie daugelį metų vadovavo 
ŠAS svarstymams.

Prezidentas Clinton kalbėjo 
apie Partnerystės chartiją kaip 
įsipareigojimą bendriems prin
cipams ir kaip įvedimą Baltijos 
valstybių į Europos ir transat
lantines bendrijas. Jis pabrėžė: 
chartija yra gyvas dokumentas, 
sukuriąs naujas struktūras toli
mesniam JAV ir Baltijos kraštų 
bendradarbiavimui. Jos dėka su
darytos abišalės ekonominės dar
bo grupės greta esamų abišalių 
gynybos grupių ir keturšonė part
nerystės komisija, vadovaujama 
iš JAV pusės valstybės sekreto
riaus pavaduotojo Strobe Talbott.

Prezidentas Clinton pagyrė 
Baltijos valstybių pastangas stip
rinti demokratiją, ugdyti darnu
mą ir žmogiškas verybes. Jis pra
nešė apie įsteigimą 15 milijonų 
dolerių Baltijos valstybių ir Ame
rikos partnerystės fondo tolimes
niam ugdymui pilietinės visuome
nės. Jis teigiamai vertino Balti
jos valstybių bendradarbiavimą 
su kaimynais, ypač su Rusija, 
nustatant ir pasirašant sienų su
tartį su Karaliaučiaus sritimi. Pa
žadėjo Amerikos paramą ugdyti 
tolimesniam regioniniam bend
radarbiavimui.

Prezidentas Clinton užtikri

Vasario 16 iškilmių proga surengtoje meno parodoje Venezueloje 
gubernatorius ABDON VIVAS TERAN susipažįsta su įspanų kalba pa
ruoštu reprezentaciniu leidiniu “Lituania”. Dešinėje - Lietuvos amba
sadorius dr. V. A. DAMBRAVA

no Baltijos tautas, kad ŠAS du
rys bus joms atviros ir pažadėjo 
paramą jų pastangoms įsijungti 
į svarbesnes transatlantines bend
ruomenes.

A. Nelsienė rašo, kad ji lan
kėsi ir priėmime “Blair House”, 
kur viceprezidentas Gore pakar
tojo prezidento pastabas ir pa
gyrė Baltijos kraštų kilmės ame
rikiečius už įnašą jų tėvynių lais
vei ir dalyvavimą šio krašto po
litiniame gyvenime, kad jis būtų 
demokratiškas ir žmogaus tei
sės įgyvendintos.

Jis taip pat dėkojo “Orange 
County Register” dienraščiui už 
reikšmingą paramą Baltijos tau
tų laisvei, Orange County kong- 
resmanams, ypač Chris Cox iš 
Newport Beach, Ed Royce iš 
Fullerton už moralinę ir realią 
paramą Baltijos tautų laisvei bei 
demokratijai.

“Mes, amerikiečiai, siekiame 
taikos. Vykstant šaltajam karui, 
JAV nepripažino Baltijos vals
tybių okupacijos, įvykdytos So
vietų Sąjungos. Nėra pagrindo, 
kodėl turėtum leist Rusijai pa
naudoti veto teisę dėl ŠAS plėt
ros. Aš tikiu, kad pirmoji SAS 
plėtros banga nebus paskutinė, 
nes mes esame stipriai įsiparei
goję. Baltijos valstybės greit bus 
priimtos į ŠAS. Tai bus teisin
gas kelias ir Amerikai ir Baltijos 
valstybėms”.

Taip baigia savo pasisaky
mą dėl Partnerystės chartijos A. 
Nelsienė.

Prie straipsnio įdėta Ange
lės Nelsienės nuotrauka ir Lie
tuvos žemėlapis su jos kaimyni
nėmis valstybėmis.

Prisiekė nauja vyriausybė
Kaip skelbia ELTA, kovo 

26 d. Lietuvos seime iškilmingai 
prisiekė naujosios vyriausybės 
nariai. Pagal Konstituciją turėjo 
prisiekti tik paskirti nauji minis
terial - žemės ir ūkio ministeris 
Edvardas Makelis bei sveikatos 
apsaugos ministeris Mindaugas 
Stankevičius (LDDP narys ir 
buvęs ministeriu pirmininku), 
tačiau prezidento Valdo Adam
kaus ir ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus nutari
mu priesaiką priėmė visi minis
terial. Aplinkos apsaugos minis
teriu liko Algis Čaplikas, finan
sų - Algirdas Šemėta, kultūros 
- Saulius Šaltenis, socialinės ap
saugos ir darbo - Irena Degu
tienė, susisiekimo - Algis Žva
liauskas, užsienio reikalų - Al
girdas Saudargas, ūkio - Vincas 
Babilius, valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų - Kęstutis 
Skrebys. Komandiruotėse esan
tys ministeriai priesaiką duos 
artimiausiame seimo posėdyje 
(teisingumo ministeris Vytautas 
Pakalniškis, krašto apsaugos - 
Česlovas Stankevičius bei vi
daus reikalų - Vidmantas Žie
melis). Liko nepaskirti Europos 
reikalų bei švietimo ir mokslo 
ministerijų vadovai. Pastarajai 
ministerijai vadovavęs Zigmas 
Zinkevičius prezidento dekretu 
atleistas iš pareigų ir paskirtas 
“neetatiniu valstybės konsul
tantu” švietimo ir mokslo klau
simais.

Patvirtinta sutartis
Lietuvos seimas kovo 26 d. 

vienbalsiai patvirtino Jungtinių 
Tautų 1980 m. sutartį, uždrau- 
dančią arba apribojančią nau
dojimą tam tikrų įprastinių 
ginklų, “kurie gali būti laikomi 
pernelyg žalojančiais arba vei
kia nesirinktinai”, rašo ELTA. 
Valstybės, pasirašančios šią su
tartį ir jos papildomus protoko
lus, atsisako naudotis ginklais, 
paprastai sužeidžiančiais ske
veldromis, kurių žmogaus kūne 
negalima aptikti rentgeno spin
duliais, taip pat lazeriniais gink
lais. Taip įsipareigojama už
drausti arba apriboti padega
mųjų ginklų, minų, minų-spąstų 
ir kai kurių kitų įtaisų nau
dojimą.
Svarbūs kariuomenės mokymai

Telšių apskrityje buvo su
rengti vieni didžiausių Lietuvos 
kariuomenės mokymų, “Pavasa
rio vėjas”. ELTA praneša, kad 
jungtiniuose sausumos ir oro 
pajėgų mokymuose iš viso daly
vavo apie pustrečio tūkstančio 
karių, per dvidešimt šarvuočių, 
daugiau kaip keli šimtai karinių 
automobilių ir dešimt lėktuvų. 
Mokymai valstybei kainavo apie 
800,000 litų.

Mokymų vadovu buvo ka- 
ruomenės vado pavaduotojas 
pulkininkas Valdas Tutkus, ku
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rio manymu pratybos padėjo 
sustiprinti Lietuvos kariuome
nės bendradarbiavimą su moky
muose dalyvavusiomis latvių ir 
estų ginkluotosiomis pajėgomis. 
Kovo 27 d. mokymus stebėjo 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Jo nuomone, Lietuva 
turi įsigyti modernios gynybinės 
technikos. Jis buvo patenkintas 
mokymo rezultatais, teigdamas, 
jog kitų metų apsaugos biu
džete turėtų būti daugiau lėšų 
skirta įsigyti technikai, kuri bū
tina einant į ŠAS (NATO). Jis 
pabrėžė, kad “tik narystė šiame 
Šiaurės Atlanto aljanse padės 
užtikrinti Lietuvos saugumą”.

Parlamentarų susitikimas
Kovo 23 d. Buchareste bai

gėsi Europos sąjungos valstybių 
parlamento vadovų 5-oji konfe
rencija, kurioje dalyvavo Lietu
vos seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, skelbia BNS. Se
kantis susitikimas įvyks lapkri
čio mėn. Vilniuje, kur bus taria
masi dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, svarstomos mi
gracijos ir vizų problemos.

Konferencijoje Rumunijos 
prezidentas Emiliu Constantin- 
escu apibūdino jo valstybėje 
veikiančias mafijos struktūras. 
Parlamentų pirmininkai susiti
ko su Europos parlamento pre
zidentu, priėmė rezoliuciją dėl 
padėties Kosove.

V. Landsbergis spaudos 
konferencijoje komentavo Ru
sijos vyriausybės pakeitimus, 
pareikšdamas viltį, kad B. Jel
cinui pasiseks sustiprinti ūkio 
reformas. Kiti parlamentų pir
mininkai taipgi tikisi, kad vy
riausybė nekeis užsienio politi
kos. Dėl narystės Europos są
jungoje, V. Landsbergio nuo
mone, Lietuva galės įstoti po 5- 
6 metų, jei derybos bus pradė
tos ateinančiais metais.

Apteršta mazutu
Kovo pradžioje Mažeikių 

geležinkelio stotyje įvyko avari
ja, dėl kurios pasipylė beveik 90 
tonų mazuto iš trijų cisternų. Iš 
viso buvo vežama 4,000 tonų 
mazuto 46 vagonų sąstate iš 
Radviliškio į Bugenio stotį, 
“Mažeikių nafta” bendrovę. Sto
tyje nuo bėgių nuvažiavo keli 
vagonai dėl supuvusių medinių 
pabėgių, neatlaikusių apkrovos, 
praneša “Lietuvos rytas”.

Avarijos metu sugadinta 15 
metrų geležinkelio. Penkias pa
ras užtruko suvalyti mazutą ir 
sutaisyti bėgius. Iš pareigų buvo 
atleisti stoties viršininkas ir vy
riausias kelio meistras. Nuosto
lių patirta už beveik 100,000 li
tų, neskaitant baudos, kurią 
teks sumokėti už aplinkai pada
rytą žalą, rašo ELTA.

Mazutu, kurį turbūt išmetė 
praplaukiantis laivas, taip pat bu
vo užteršta jūros pakrantė Klai
pėdoje po visą savaitę siautusios 
audros kovo pradžioje. RSJ
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ambasadorius dr. V. A. DAMBRAVA ir Venezuelos užsienio reikalų ministeris dr. MIGUEL ANGEL 
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Aštuoniasdešimt Vasario šešioliktųjų Venezueloje
Lietuvos nepriklausomybės sukaktis atšvęsta visa eile renginių, trukusių ilgesnį laiką

Šviesi viltis lanko naktį...

Čečėnija - rakštis Rusijos akyje

KUN. K. J, AMBRASAS, SJ
Jėzus pasakė: “Einu jums vie

tos paruošti! Kai nuėjęs paruo
šiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save 
pasiimsiu, kad būtumėte ten, 
kur ir aš” (Jn 14, 2-3). Tad mū
sų laukia vilties kupina ateitis! 
Tai ką reiškia liga, nelaimė, ne
tektis, nepriteklius?! Tau ir man, 
mūsų tautai, tavo šeimai ir vi
sam pasauliui.

Kaip gerai, kad iš svarbiau
siųjų dorybių neužmiršta viltis! 
Kaip gerai! Juk kokia didelė jė
ga, skatinanti nugalėti neįveikia
mas kliūtis, nesugriaunamas sa
vo ir kitų valia pasistatytas bari
kadas. Visuose priešingumuose, 
dvejonėse, net liūdesyje ir nesėk
mėse visad žmogų išgelbsti viltis. 
Gali tave ir mane šiandien slėgti 
nepritekliai, gali suirti santvar
kos, šeimos, gali drebėti žemė ir 
griūti dangus, bet tie didingi lū
kesčiai, tas neužmirštamas Jėzaus 
gerumas mus kasdien, kas aki
mirką šildo, guodžia ir liepia kel
tis, žengti, išdrįsti, nedvejoti, ne
nusiminti. “Einu jums vietos pa
ruošti”. JIS, nuo sosto nužengęs 
į mūsų žemę, savo kančia ir skaus
mu, prakaitu ir krauju atnešė 
mums išganymo viltį.

Tebūnie palaimintas Tasai, 
Kuris virš kapo iškelia Viltį, - 
tokius žodžius savo maldakny
gėje įsirašė Taine dukra. Taip, 
taip! Gyvenimas be vilties - tik
rai bekraštis laukas, saulės išde
ginta dykuma, vėjo pustomi ty
rai. Ateitis be vilties - nulūžusią 
viršūne, bekrintančia skarmalais 
žieve sausuolis medis. Tai šaltas, 
ilgas ir gūdus vidurnaktis. Kas gi 
daugiau gali pakelti prie sūnaus 
kapo parkritusią motiną, aprau
dančią per anksti, pačioje jau
nystėje žuvusį vaiką? Kas ligo

MYLIMAM GYVENIMO DRAUGUI

a.a. PRANUI ALIŠAUSKUI 
iškeliavus į amžinybę,

liūdesyje likusią žmoną ELENUTĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

AUKŠČIAUSIAJAM PASIKVIETUS

a.a. VIKTORĄ GUDELĮ,
dukrai DANAI CHAINAUSKIENEI, sūnui ARVYDUI
(David), jų šeimoms ir giminėms gilią užuojautą 
netektyje reiškia -

Londono lietuvių choro “Pašvaistė” 
nariai ir valdyba

nio akyse, pro skausmo surakin
tus dantis gali išskaityti džiaugs
mo žiburėlį? Kas dešimtmečiais 
klajojusį po svetimą pasaulį gali 
priversti toliau tęsti savo varga
ną būtį?

VILTIS, ta didžioji stebuk
ladarė, be spindulių šildanti su
geltas ir žmonių atšiaurumo su- 
žvarbintas širdis, tirpdanti ne
vilties ledus, pakelianti gyveni
mo liūnuose prasmegusius.
VIEŠPATIE, ir šiandien Tavo 

rankoj,
Tartum paukščiai žydinčiais 

sparnais,
Mūsų naktį šviesios viltys lanko, 
Kad širdis nemirtų po kalnais...

(B. Brazdžionis)
Ar kasdien, ar bent kartais 

sukniumbu prieš Tavo, Viešpatie, 
altorių, prieš paveikslą Tavo di
dingų ir nuostabių darbų, prieš 
Tave, kuris visoj gamtoj, be ežių 
ir ribų sukurtoje visatoje ir ma
no sieloje nemariojoje pėdsakus 
tokius palikai, kad jau niekad jie 
neišdils, tik amžių sandūroj vis 
ryškiau spindės, švies ir žadins 
nulenkti galvas neklusnias, ragins 
pakilti iš ydų vergovės, išsinerti 
iš melo marškinių, išsiveržti iš 
godumo celės, ryžtingai ir iškart 
išbristi iš neapykantos akivarų!!! 
Ar kasdienės rutinos dulkėtus 
stalčius aš pravesiu, kad išvalęs 
juos visus atidžiai sukraučiau 
spindinčius naujos vilties drabu
žius, iš aksominių džiaugsmo at
spindžių nuaustus, iš grožio lū
kesčių supintus, iš prasmingų 
užmojų suklostytus.

Viltie, skaisčioji SAULE, 
negęsk, nemąžk, nedink pavo
jinguose gyvenimo verpetuose, 
kur taip dažnai nuskęsta laivas.

VILTIE, DIDŽIOJI DIEVO 
DOVANA, NULIUDUSIŲJŲ IR 
MERDINČIŲ PAKELĖSE SU
DIRŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ GAIVIN
TOJA! Būk man skalsi duona kas
dienė prie tokio stalo, kur daž
nai trūksta net žiauberės! Būk 
skaidriausio krištolo indas, ku
riame dangiškasis gyvybės elek
syras niekados nesenka! Būk man 
Gralio taurė, iš kurios vien ne
mirtingieji geria gaivinantį nek
tarą!

Mažiausia nesėkmė ir nepa
lankus žodis mane išmuša iš vė
žių, o sutiktas kelyje kupstas ma
no vaizduotėje per akimirką iš
auga kalnu, todėl rūsčioje ir at
šiaurioje kasdienybės naktyje būk 
man šviečiančia žvaigžde, kuri 
veda per ydingo mano būdo 
klampotas pelkes, neišmatuoja
mus aistrų akivarus ir neleidžia 
man pažvelgt į Tave - DIDŽIO
SIOS VILTIES NESENKAN
ČIOS GELMĖS KŪRĖJĄ!

FELIKSAS ZUBRAS, Caracas

Jei kiekvienais metais am
basada stengėsi iškilmes paįvai
rinti, įvesti ką nors naujo, tai 
šiais metais ji paruošė net de
šimt atskirų programų.

Radijo programoje
Jau ankstyvą vasario 14 ryt

metį ambasadorius dr. Vytautas 
A. Dambrava, patarėja dr. Hil
da Griškevičienė ir į iškilmes at
vykusi Kultūros ministerijos 
tarptautinio bendradarbiavimo 
skyriaus vadovė Vida Pabarš- 
kaitė dalyvavo radijo valandą 
trukusioje laidoje. Joje buvo pa
sakojama apie mūsų šalies gam
tą, istoriją, kultūrą, nūdienos 
aktualijas, tarp jų - Lietuvos pa
stangas kelyje į Europos sąjun
gą ir ŠAS (NATO), santykius su 
kaimynais. Laidos metu klausy
tojai telefonu domėjosi Lietu
vos tematika ir šiltai dėkojo už 
įdomų jos turinį.

Iškilmingąją dieną
Vasario 16 prasidėjo rytiniu 

aktu: lietuvių bendruomenės at
stovai ir svečiai išklausė doku
mentinį montažą apie 1918 m. 
vasario 16 Nepriklausomy
bės deklaracijos paskelbimą. 
Buvo perskaitytas ambasado
riaus “Kreipimasis į Venezue- 
lą”. Grojant Lietuvos himnui, į 
rytmečio saulę kilo mūsų tri
spalvė.

11 v. nuncijaus pareigas ei
nąs monsinjoras Ramon Cąstro 
atnašavo už Lietuvą mišias, ku
riose buvo naudojama šv. Kazi
miero metinei šventei skirtoji li
turgija. Pamoksle monsinjoras 
išaukštino lietuvių tautos tvirty
bę, krikščionišką jos dvasią sun
kiaisiais istorijos metais. Po Mi
šių monsinjoras visus pakvietė 
vaišėms. Šisai meksikietis prela
tas pasakė negalįs atsidžiaugti, 
kad Lietuva, galbūt viena iš visų 
krašte reziduojančių krikščio
niškųjų ambasadų, visuomet 
įjungia programon Mišių auką, 
kartais net suorganizuodama iš
kilmingas pamaldas, perduoda
mas visam kraštui per televiziją.

Meno paroda
Ankstyvą popietę visi vyko į 

sostinės gubernatūros rūmus. 
Joje buvo atidaryta Lietuvos 
menininkų paroda - 15 grafikų, 
3 skulptorių ir 4 juvelyrų (ginta
ro, aukso) darbų. Parodą, daly
vaujant valstybės parlamento, 

Venezuelos vidaus reikalų ministeris dr. GUILLERMO ANDUEZA 
įteikia Lietuvos ambasadoriui dr. VYTAUTUI A. DAMBRAVAI Simono 
Bolivaro biustą kaip ženklą abiejų valstybių draugiškumo

vyriausybės, Užsienio reikalų 
ministerijos ir lietuvių bendruo
menės atstovams bei venezue- 
liečiams, atidarė ambasadorius 
V.A. Dambrava drauge su rū
mų šeimininku gubernatorium 
Abdon Vivas Teran. Parodos 
atidaryme dalyvavo ir URM 
Kultūros departamento genera
linė direktorė ambasadorė Mi- 
lagros Puig ir jos pavaduotoja 
ambasadorė Guillermina da 
Silva.

Draugystės sambūris
Po parodos atidarymo am

basadorius ir palyda vyko į Vi
daus reikalų ministerijos amba
sadorių saloną, kur antrasis 
svarbumu valstybėje asmuo - 
vidaus reikalų ministeris dr. 
Guillermo Andueza įteikė Lie
tuvos ambasadoriui didelį por
celianinį Simono Bolivaro bius
tą. Tuo buvo pažymėtas forma
lus įsteigimas “Simono Bolivaro 
lietuvių-venezueliečių draugiš
kumo bendrijos”. Jos tikslas - 
plėsti tarpusaviQ kultūrinius ry
šius ir draugiškumą. Apie 20 žy
mių asmenybių, jų tarpe du bu
vę Venezuelos prezidentai, yra 
minėtos bendrijos steigėjai. Iš 
Lietuvos - seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis, už
sienio reikalų min. Algirdas 
Saudargas ir kultūros min. Sau
lius Šaltenis.

Diplomatinis priėmimas
Vakare vyko ambasado

riaus ir jo žmonos surengtas 
diplomatinis priėmimas, į kurį 
atsilankė arti 300 garbingų sve
čių. Priėmime dalyvavo apie 50 
ambasadorių, jų tarpe JAV, 
Rusijos federacijos, Kinijos, Ja
ponijos, D. Britanijos, skandi
navų šalių misijų vadovai, be
veik visi arabų kraštai ir Kuba, 
nors Lietuva diplomatinių san
tykių su ja neturi. Taip pat daly
vavo parlamento ir kiti valsty
bės pareigūnai, lietuvių bend
ruomenės atstovai, trys televizi
jos stotys, kurioms Lietuvai pa
lankius pareiškimus davė iški
liausi šalies asmenys, ir visų 
svarbiausių krašto dienraščių 
atstovai. Televizijos ir spaudos 
atstovų dalyvavimas Lietuvos iš
kilmingame priėmime yra tapęs 
tradicija.

Iškilmė Panteone
Vasario 17 d. įvyko iškil

mingas aktas valstybės Panteo
ne, kur prie karsto su Venezue- 

los išlaisvintojo Simono, Boliva
ro palaikais, dalyvaujant prezi
dentūros garbės sargybai, aidint 
trimitams ir ginklu atiduodant 
pagarbą, ambasadorius V.A. 
Dambrava ir jo žmona padėjo 
vainiką, pasirašė drauge su juos 
lydėjusiais vyriausybės atstovais 
iškilmės aktą garbės knygoje. 
Padėjus vainiką, Panteone nuai
dėjo Lietuvos ir Venezuelos 
himnai, kuriuos atliko kariuo
menės orkestras.

Tą pačią dieną 4,800 narių 
vienijančio Venezuelos spaudos 
sindikato generalinis sekreto
rius, lydimas delegacijos, prane
šė ambasadoriui, kad už nenu
ilstamą publicistinę veiklą Ve
nezuelos spaudoje Lietuvos am
basadoriui dr. Vytautui Antanui 
Dambravai yra suteikiamas šios 
organizacijos garbės nario var
das su visomis teisėmis ir privi
legijomis. Ambasadorius tapo 
pirmuoju garbės nariu minėtos 
organizacijos istorijoje.

Koncertas
Vasario 20 d. įvyko lietuviš

kos simfoninės muzikos koncer
tas, praėjęs su neįtikimu pasise
kimu. Diriguojamas Lietuvos 
laureato Juozo Domarko, Si
mono Bolivaro orkestras pasi
gėrėtinai atliko M.K. Čiurlionio 
simfoninę poemą “Miškas”, ve- 
nezueliečio kompozitoriaus Juan 
Bautista Plaza “Romantiškąją 
fugą”, Eduardo Balsio koncertą 
smuikui ir orkestrui Nr. 2 ir 
Juozo Pakalnio “Romantiškąją 
uvertiūrą”. Solo dalį smuiku at
liko Raimondas Butvilą

Koncerto metu, sugrojus 
simfoniniam orkestrui Lietuvos 
ir Venezuelos himnus, įžanginį 
žodį tarė Simfoninės muzikos 
draugijos direktorius Igor Lanz 
ir ambasadorius dr. V.A. 
Dambrava. Šia proga kalbėjo ir 
Vidaus reikalų viceministeris 
dr. Raul Rominguez Castella
nos, kuris gausiai susirinkusiai 
publikai pranešė apie Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties pro
ga įsteigtą “Simono Bolivaro 
Lietuvos ir Venezuelos draugiš
kumo bendriją”.

Baigminis koncertas ir 
atgarsiai

Minint Kovo 11-tosios aš
tuntąsias metines, tame pačia
me Teresa Careno teatre buvo 
atliktas Beethoveno kūrinių 
koncertas. Dalyvavo smuikinin
kas Raimondas Butvilą, čelistas 
Arvydas Griškevičius ir didelis 
lietuvių draugas pianistas rusas 
Igor Lavrov. Su šiuo koncertu ir 
buvo baigta sukakties programa.

Venezuelos spaudoje netilo 
ir netilsta straipsniai apie Vasa
rio 16 iškilmes ir apie Lietuvą. 
Juos reikia skaičiuoti dešimti
mis, ir vien apie tai vertėtų at
skirai parašyti.

Lotynų pasaulis susilaukė 
dar vienos staigmenos: ispanų 
kalba išspausdintas iliustruotas 
16 puslapių leidinys “Lituania”. 
Originalas, parengtas ir išspaus
dintas R. Paknio leidykloje Vil
niuje, buvo parengtas ir ispanų 
kalba. Jis buvo išsiuntinėtas lo
tynų kraštams. Tai irgi ambasa
dos nuopelnas.
«^X^X^X^K^X^X^>X^X^X^X^X^X<<

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

J. P. KEDYS
Čečėnija (toliau Č.) - tai 

Kaukazo tauta, artima ingušų 
kalbai. Iki 1926 m. vartojo ara
biškus rašmenis, bet vėliau pri
ėmė lotyniškus. Nuo XVII š. ji 
priėmė islamo tikėjimą.

Č. nebuvo savanoriškai įsi
jungusi nei į Rusijos carų impe
riją, nei komunistinę Sovietų S- 
gą, nei į Jelcino sukurtą Rusijos 
federaciją.

XVIII š. Rusija pradėjo 
puldinėti Č., bet ji nepaprastai 
atkakliai gynėsi ir tik Raudoną
ja! armijai pavyko Č. nugalėti 
1926 m.

1991 m. rugpjūčio 18-20 
d.d., nepavykus sovietų genero
lų “pučiui”, 14 sovietinių res
publikų, įskaitant Rusiją, sku
bėjo skelbti savo nepriklauso
mybes. Lietuva savo nepriklau
somybę buvo paskelbusi jau pus
antrų metų anksčiau 1990.IIL- 
11. Tada Jelcinas rado gerą 
progą iš buvusių autonominių 
respublikų sukurti naują Rusi
jos imperiją - Rusijos federaci
ją. Į šią federaciją Č. nebuvo 
įstojusi, nors Jelcinas ją į sąrašą 
įtraukė! Č. laukė progos pa
skelbti savo nepriklausomybę. 
Ta proga atsirado, kai ji sosti
nėje Grazne sumušė Rusijos ka
riuomenę ir 1996 m. rugsėjo 
mėn. paskelbė savo nepriklau
somybę.

Rusijos politika
Po nepriklausomybės pa

skelbimo Č. įvykdė prezidento 
rinkimus. Prezidentu buvo iš
rinktas Aslanas Maschadovas. 
Jis paskyrė ministeriu pirminin
ku Šamilį Basajevą. Taip Č. 
atstatė savo nepriklausomybę, 
nors jos Rusija teisiškai nepri
pažino. Rusijos parlamentas, 
kuriame daugumą turi komu
nistai, su Č. nesiskaito. Tačiau 
Jelcino vyriausybės nariai veda 
derybas ir daro sutartis su Č. 
dėl naftos vamzdžių nutiesimo 
per Č. teritoriją, dėl teroristų 
persekiojimo ir kitų ūkinių 
klausimų. Nors teisingumo mi
nisteris pakenčia Č. prezidentą, 
bet kriminaliniu nusikaltėliu lai
ko ministerį pirmininką.

Grėsmė Rusijai
Rusijos federacijoje yra ke

liolika buvusių autonominių 
respublikų. Kai kurios jų yra 
negausios, bet yra ir tokių, ku
rios turi po 0.5 milj. ir daugiau

PADĖKA
AtA

SONJA RITA 
JONIKAITĖ

MacMILLAN,
mūsų mylima dukrelė stai
ga ir netikėtai atsiskyrė iš 
mūsų tarpo, išgyvenusi 
vos 34 metus, jos gimta
dienis buvo sausio 28 d. 
Iškeliavo ji į amžinybę pas 
100-to metų sulaukusią 
močiutę 1998 m. vasario 
27 d.; palaidota kovo 4 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Missi- 
ssaugoje, Ont. Gaila ir skaudu, kad iš savo tarpo per du mė
nesius netekome dviejų brangių asmenų.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 
kun. V. Volertui už atnašautas Mišias ir koplyčioje sukalbėtą 
maldų pynę, Rožinį, už palydėjimą velionės į amžinojo poilsio 
vietą, kurią mūsų dukrelė pasirinko šalia savo močiutės, kur 
paskutinį kartą stovėjo prie jos kapo ir dėjo jai gėles ant kars
to. Tuomet ją matėme paskutinį kartą gyvą.

Nuoširdi padėka D. Radikienei už vargonavimą ir 
gražų giedojimą; padėka karsto nešėjams. Labai nuoširdžiai 
dėkojame visiems už tokį gausų velionės lankymą koplyčioje, 
šventovėje ir palydėjimą į kapines. Ypatinga padėka v. skauti- 
ninkei D. Keršienei už tokį gražų atsisveikinimą koplyčioje. 
Velionė buvo skautė, šoko tautinius šokius ir lankė lietuvišką 
mokyklą. Ačiū labai visiems už daugybę prisiųstų gražių gėlių, 
velionės geriausiai draugei Lindai Keršytei ir jos tėvams, Lidi
jos Vakaras šeimai ir visiems kitiems, kurių pavardžių neįma
noma išvardinti.

Ačiū labai visiems, kurie užprašėte Mišias; nuoširdi 
padėka už pareikštas mums užuojautas raštu bei spaudoje. 
Ačiū labai tiems, kurie aukojo spaudai. Ypatinga padėka 
M. Povilaitienei ir D. Keršienei, kurios rinko aukas Lietuvos 
vaikams-našlaičiams. Labai ačiū visiems už gerą ir dosnią 
širdį. Dėkojame tiems, kurie su velione atsisveikino kapinėse 
ir salėje po vaišių. Labai dėkojame V. Birštonui ir jo pagal
bininkei už skaniai pagamintus pietus, kuriais pavaišino dau
giau kaip šimtą dalyvių. Nuoširdus ačiū visoms ponioms už 
atneštus pyragus: I. Pečiulienei, B. Pečiulienei, D. Keršienei 
ir kitoms. Ačiū labai K. Pečiuliui už nuotraukų padarymą. 
Dėkojame labai visiems, kurie taip gausiai dalyvavote ir padė
jote mūsų jauną dukrelę palydėti į amžinybę. Ačiū labai.

Nors skausmas mums niekada neišnyks, bet jus visus 
mes visados prisiminsime.

Su giliu liūdesiu - vyras Bruce MacMillan,
tėvai - Petras ir Zuzana Jonikai

gyventojų. Visos šios Rusijos fe
deracijos narės su nepaprastu 
politiniu interesu stebi Č. da
bartinę ūkinę ir politinę padėtį. 
Č. pasiskelbimas nepriklausoma 
valstybe su prezidentu ir mi- 
nisteriais, jos vedamos derybos 
su Rusija yra didelis padrąsini
mas ir likusiom autonominėms 
respublikoms siekti nepriklau
somybės!

Lietuvos laikysena
Lietuva tą patį išgyveno pa

skelbusi nepriklausomybę 1990.- 
III.ll, kai tik vienintelė Islandija 
išdrįso ją pripažinti! Mūsų poli
tikai kaltinoj>asaulio vadų sąži
nes! Dabar Č. laukia bent to pa
ties iš Lietuvos, bet mūsų poli
tikai nenori apie tai girdėti!

Tiesa, yra vienas tauttietis, 
atsidavęs Č. kūnu ir siela, tai 
Algirdas Endriukaitis. Jis buvo 
suorganizavęs tarptautinį komi
tetą remti Č., bet dabar A. End
riukaitis nėra seimo narys ir jo 
politinė veikla yra ribota. Da
bartinė Lietuvos vyriausybė bijo 
supykinti Rusijos mešką ir apie 
Č. nenori galvoti.

Tačiau ir šioje keblioje būk
lėje Lietuvai yra galimybė pa
dėti Č. Šalia Europos s-gos yra 
kita daug platesnė Europos or
ganizacija - Europos taryba, 
apimantai 39 Vakarų ir Rytų 
Europos valstybes. Šioje tarybo
je yra ir Lietuvos atstovas. Ji 
svarsto įvairius Europos valsty
bių ūkinius ir politinius klausi
mus. Jau keletą kartų Rusijos 
atstovas Žirinovskis šmeižė Lie
tuvą... Dabar gera proga būtų 
Europos reikalų ministerei pa
skatinti šioje Europos taryboje 
Lietuvos narį pakalbėti apie Č. 
Šiuo atveju dar nebūtų Lietuvos 
formalus pripažinimas Č., bet 
jos teisių iškėlimas Europos ta
ryboje būtų didelė moralinė pa
rama Čečėnijai.

Šiuo metu turime net dvi Lie
tuvos ministerijas, kurių darbo 
apimtyje yra Europos taryba, 
jos veikla ir Lietuvos atstovas 
joje. Deja, dar neteko girdėti to 
atstovo pasisakymo, kai Žiri
novskis šmeižė Lietuvą. Gerai, 
kad Anglijos atstovas gynė Lie
tuvą, paneigdamas Rusijos at
stovo melą. Gal dėl to, kad tu
rime Europos ir Užsienio reika
lų ministerijas: tarp dviejų auk
lių vaikas be galvos.

mailto:tevzib@pathcom.com


Visi norėjo grįžti tėvynėn
Kreipimasis komiteto “Tremties keliais”, rengiančio išvykas į Sibirą, kur tvarkančios rankos 

laukia nykstančios tautiečių kapinės, apaugusios žolėmis ir krūmais

Tėvynei artima išeivijos spauda
Patriotiniai straipsniai Lietuvos spaudoje vis dar sunkiai 

praeina. Šioje srityje daug padeda išeivijos spauda
Gerbiami tautiečiai! Jeigu 

Jūs neabejingi Lietuvos bolše
vizmo aukoms, įnirusiems ar žu- 
vusiems tremtyje 1941, 1945- 
1957 metais, prašome padėkite 
išsaugoti jų atminimą ir palai
dojimo vietas (kapines) Sibiro 
ir Siaurės kraštuose.

Didžiosios tremtys Sibiran 
- neregėtas fizinis ir moralinis 
mūsų tautos išbandymas, šimtus 
tūkstančių geriausių sūnų ir 
dukterų išblaškęs po tundrą, 
taigą ir karščiu alsuojančias dy
kumas, privertęs daugelį bėgti į 
Vakarus. Jie dirbo, vargo, kūrė 
ir gulė amžinybėn. Jiems buvo 
svetimi barakai, kuriuose gyve
no, nedžiugino gamta, kuri juos 
supo. Atramą rasdavo savo arti
mųjų atilsio vietoje - kapinėse. 
Ten jie, kaip bažnyčion, rinkda
vosi švenčių dienomis, džiaugėsi 
ir liūdėjo. Todėl, būdami pavar

faip atrodo tremtinio palaikai Igarkos lietuvių kapinėse, pragulėję amžino 
įšalo žemėje daugiau kaip 40 metų. Palaikai perkeliami į Lietuvą. Žemiau - 
Igarkos lietuvių-tremtinių kapinės. Griūva kryžiai, kapinės apaugo Sunkiai 
praeinamu beržynu... ir greitai nieko neišliks, kas primena tragišką 
tremtinių likimą Nuotr. A. Petroko, 1997 m. liepos mėnesį

gę, alkani, paniekinti, kamuoja
mi tėvynės ilgesio, supylė vos 
matomus kauburėlius arba liejo 
betoninius antkapius, statė ma
žus arba tvirto maumedžio ar 
metalo kryžius.

Paradoksalu, kad pasaulyje 
garsėjusi Kryžių Lietuva pokario 
metais sunyko, o mažos jos dalelės 
atgimė Sibiro platybėse. Jų yra 
daug, bet tai maža dalis to, kas bu
vo. Vienas sunaikino nerūpestinga 
ranka, kitas - didysis laikas, am
žinasis gyvybės ratas. Išnyko arba 
negrįžtamai nyksta kaimai ir pa
statai, kuriuose gyveno ir dirbo 
tautiečiai. Palaipsniui mus palieka 
bolševizmo aukos ir liudininkai, 
gyvenantys Lietuvoje ir Sibire, o jau
najai kartai praeities kančios tampa 
neišgyventais istoriniais faktais. 

Kartais atrodo, kad visa tai 
mes stebime iš šalies, tarsi neži-

notume, kad kultūros istorijoje, 
mūsų tautos istorijoje atsiradu
sių tuštumų neturėsime kuo už
pildyti, kad į jas plūstels tai, kas 
netikra, suklastota. Siekiant iš
vengti klastotės mūsų tautos is
torijoje ir padėti buvusiems 
tremtiniams, 1989 m. spalio 
mėn. dar prieš atstatant Lietu
vos nepriklausomybę, buvo 
įsteigtas Lietuvos deportuotų 
asmenų palaikų perkėlimo ir 
socialinės pagalbos komitetas 
“Tremties keliais”.

Komitetas yra visuomeninė 
respublikinė gailestingumo or
ganizacija, kurios tikslas - pa
dėti Lietuvos bei pasaulio lietu
viams surasti ir perkelti iš Sibi
ro j Lietuvą artimųjų palaikus, 
kurie mirė tremtyje 1941-1957 
metais, ir surinkti autentišką 
dokumentinę medžiagą apie 
Lietuvos tremtinius, kentėjusius 
ir mirusius Sibiro žemėje.

Komiteto “Tremties ke
liais” pirmininkas - vienas iš 
Lietuvos Sąjūdžio ir Tremtinio 
klubo steigėjų, buvęs tremtinys 
Antanas Petrokas. Komiteto lė
šas sudaro tik Lietuvos gyvento
jų aukos.

Būdamas 10 metų amžiaus, 
1948 metais gegužės 22 d. buvo 
išvežtas iš Lietuvos į Sibirą, Ir
kutsko sritį. Ten matė šimtus 
mirštančiųjų iš bado ir ligų tau
tiečių, kurių priešmirtinis noras 
ir prašymas buvo vienas - nors 
jų kaulus palaidoti Lietuvos že
mėje. Visi norėjo grįžti į Tėvy
nę. 1941, 1945-1953 m. iš Lietu
vos į Sibirą buvo ištremta apie 
350,000 gyventojų. Apie 30,000 
mirė iš bado, šalčio ir ligų.

Praėjus daugiau kaip 40 
metų, nugalėjęs politinius sun
kumus, komitetas “Tremties ke
liais” organizavo pirmą pasaulio 
istorijoje akciją, masinį tremti
nių palaikų perkėlimą. Pasaulis ir 
Rusija pamatė, kokią pagarbą lie
tuviai reiškia įnirusiems savo ar
timiesiems ir vykdo jų priesakus.

Komitetas organizavo ir pa
dėjo mirusiųjų giminėms per
vežti iš įvairių Sibiro ir Šiaurės 
vietovių į Lietuvą per 1200 mi
rusių palaikų. Pervežti paskuti
nio Lietuvos knygnešio Akelai
čio, nepriklausomos Lietuvos 
Žemės ūkio ministerio J. Alek
sos ir Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataro Donato Ma-

Antanina Garmutė, renkanti medžiagą savo leidiniams Ntr. A. Krutulienės

linausko bei jo šeimos narių pa
laikai. Rasta paskutinio nepri
klausomos Lietuvos ministerių 
kabineto pirmininko Antano 
Merkio palaidojimo vieta. Per
vežti Užsienio reikalų ministe
rio Urbšio giminių palaikai.

Komitetas “Tremties ke
liais” yra vienintelė Lietuvoje 
organizacija, kuri kiekvienais 
metais rengia vieno mėnesio 
trukmės istorines-mokslines 
ekspedicijas į tremties vietas, 
telkia jau nykstančią dokumen
tinę medžiagą apie ten vargu
sius ir mirusius tremtinius. 
Ekspedicijos dalyviai suranda 
tremtinių gyvenvietes ir kapus, 
sudaro kapinių planus, surašo 
įskaitomas mirusiųjų pavardes 
ant kryžių, renka medžiagą ar
chyvuose, fotografuoja ir kuria 
dokumentinius filmus apie 
tremties vietas įvairiose Sibiro 
srityse. Sukurtos penkios vaiz
dajuostės apie trėmimo vietas: 
Altajaus krašto, Krasnojarsko, 
Irkutsko, Buriat-Mongolijos.

Į ekspedicijas vyksta pasi
šventę šiam tikslui žmonės, ku
rių tikslas veda juos sunkiais 
tremtinių keliais. Tai didelės 
pagarbos verti žmonės, kurie 
nebijo jokių kelionės sunkumų 
ir oro permainų. Nepaisant 
gausybės uodų ir mašalų, jie 
brenda per Sibiro pelkes, eina 
per kalnus, nakvoja miške.

Ekspedicijų darbas labai 
sunkus. Nyksta tremtinių gyven
vietės, keliai ir kapai pavirto 
sunkiai praeinamais miškais, 
neprižiūrimos kapinės užžėlę 
žmogaus ūgio žolėmis ir aukš
tais krūmais, griūva kryžiai. 
Greitai nieko neišliks, kas pri
mena tragišką praeitį Lietuvos 
istorijoje. Bet tai mūsų tautos 
gyvenimo dalis, mūsų skausmas 
ir netektis, mūsų paminklai įni

rusiems tremtiniams, mūsų isto
rinės vertybės. Jos neturėtų iš
nykti. Komitetas stengiasi su
rinkti kuo daugiau istorinės me
džiagos apie tremtį, nes ši me
džiaga išliks ateinančioms kar
toms apie tautos tragediją ir de
portaciją 1941,1945-1953 m. ir 
kurią bus galima pateikti kalti
ninkams dėl moralinės ir mate
rialinės žalos atlyginimo,

1998 m. gegužės 22 d. sukan
ka 50 m. nuo didžiausio ūkininkų 
trėmimo. Ištremta 105,000 Lie
tuvos žemdirbių. Pažymėdamas šią 
tragišką sukaktį, komitetas “Trem
ties keliais” norėtų organizuoti 
ekspediciją į Irkutsko sritį, Zimos 
rajoną, kuriame palaidota apie 
vieną tūkstantį mūsų tėvynainių. 
Norima atstatyti kapines ir pa
minklus, bet tam nėra lėšų.

Komitetas ‘Tremties keliais” 
nuolankiai kreipiasi į Kanadoje gy
venančius lietuvius ir geros valios 
žmones, kuriems nesvetimas trem
tinių skausmas, prašydamas pa
remti nors kukliomis aukomis 
rengiamas ekspedicijas į Sibirą. 
Gal atsirastų tautiečių ar orga
nizacijų, kurių vardu būtų pa
vadintos ir rengiamos ekspedicijos 
“Tremties keliais”. Vieno mėnesio 
trukmės, atstatant kapines, ekspe
dicijos išlaidos - apie 10,000 JAV 
dolerių. Aukas galima siųsti če
kiais arba valiuta per žmones, 
vykstančius į Lietuvą, kurie galėtų 
perduoti komitetui pagal adresą. 
Iš anksto dėkojame už paramą.

Komitetas pasiruošęs suteikti 
informaciją tremties klausimais 
pagal turimą medžiagą.

Antanas Petrokas, 
Lietuvos deportuotų asmenų palaikų 
perkėlimo ir socialinės pagalbos Ko
miteto “Tremties keliais” pirmininkas. 
Adresas: Komitetas “Tremties keliais”, 
Partizanų g. 90, kamb. 50,3041 Kaunas, 
Lithuania. Tel. 77-95-34.

ANTANINA GARMUTĖ

Sausakimšoje patalpoje bu
vo tvanku. Pensininkai ir kiti 
socialiai remtini žmonės grūdo
si prie langelių, kad įteisintų te
lefono lengvatas. Dar žvaliai at
rodantis, bet nebejaunas vyriš
kis staiga nukrito ant grindų. 
Jam iškvietė greitąją medicinos 
pagalbą. Apžiūrėjo. Užkėlė ant 
neštuvų. Ir ... užtraukė drobulę 
ant veido. Jam jau nieko dau
giau nebereikės.

Vargu ar apie tai rašys jauni 
spaudos darbuotojai Lietuvoje. 
Juk tai tik kažkokių “senių” ne
įdomūs reikalai. Su tokiu abe
jingumu akivaizdžiai susidūriau, 
kai vėlų rudenį mirė viena par
tizanė. Ji buvo neeilinė kovoto
ja, ginkluoto pogrindžio leidinių 
redaktorė, čekistų paimta j ne
laisvę tiesiog iš bunkerio, atsi
šaudydama ir bandžiusi nusižu
dyti. Kilusi iš pasišventusios Tė
vynei šeimos, sudėjusios gyvy
bės auką ant Laisvės altoriaus. 
Parašyti straipsnį-nekrologą apie 
šią partizanę mane paprašė jos 
artimieji. Iškilo klausimas, kur 
spausdinti. Nusprendėme: pa- 
triotiškiausiame, rimčiausiai 
atrodžiusiame leidinyje. “Toks 
žmogus - to vertas!” - kalbėjo
me. Parašiau, nusiunčiau. Deja...

Ėjo dienos. Pagarbius, jaut
rius nekrologus apie minėtą le
gendinę Lietuvos dukrą išspaus
dino beveik visi Lietuvos laik
raščiai - ir taip vadinami “nežy
mūs”, ir “komunistiniai”. Tik 
mūsų “flagmanas” tylėjo. Jame 
“nuskendusio” mano straipsnio 
ieškojo žmonės iš Jurbarko, 
Klaipėdos, Druskininkų. Prašė, 
maldavo, reikalavo išspausdinti. 
Kai užėjau išsiaiškinti į Kaune 
esančią tos redakcijos būstinę, 
malonios panelės keliuose kam
bariuose linksmai gurkšnojo ka
vą ir sunkiai orientavosi, kokios 
čia dar kovotojos (be tarybi
nių?) mūsų Tėvynėje buvo ... 
Vietoj saldainių dėžės įteikiau 
joms knygą, atversdama puslapį 
apie minėtą taurią asmenybę. 
Pažadėjo pagreitinti spausdini
mą. Netesėjo. Kai aktyvi to laik
raščio platintoja Vilniuje užėjo į 

redakciją, jai buvo paaiškinta: 
“Anokia čia partizanė!” O 
straipsnis esąs sentimentalus: 
nusikalbėta, kad ją laidojant ka
reiviai saliutavo šūviais...

Ar verta tuomet stebėtis, 
kad perlaidojant partizanus, 
šventinant jiems paminklus 
dažniausiai dalyvauja vieni žila
galviai, o jauni redakcijų “kad
rai”, matyt, sėdintys savo kėdė
se tik dėl didelių algų, net neži
no su kokia pagarba vyksta to
kios patriotinės apeigos...

Beje, minėtą straipsnį anas 
laikraštis vis dėlto išspausdino 
ketvirtą mėnesį nuo jo įteikimo 
datos, po to, kai Žemaičių apy
gardos vado duktė jiems pa
skambino ir pasakė: “Daugiau 
neužsisakysiu to jūsų bankro- 
tuojančio laikraščio!”

Čia plačiau nekalbėsime 
apie tuos mūsų šalies laikraš
čius, kurie, pasinaudodami lais
vosios spaudos teise, savo pus
lapiuose skleidžia moralinio 
nuosmukio dvasią arba, nesilai
kydami žurnalistinės etikos, 
skelbia tikrovės neatitinkančius, 
nepatikrintus faktus, akivaiz
džius šmeižtus. Save gerbiantys 
autoriai tokiuose laikraščiuose 
spausdinti savo straipsnius vengia.

Tačiau, atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę, teigiami poslin
kiai ryškėja ir žiniasklaidoje. 
Didelį vaidmenį čia atlieka už
sienio lietuvių objektyvioji 
spauda, kuri, kaip niekada 
anksčiau, labiausiai priartėjo 
prie Tėvynės. Skirtingai nuo 
okupacinio laikotarpio, dabar ji 
tapo laisvai, plačiai skaitoma, 
vertinama.

Dėl aukščiau nurodytų prie
žasčių iškiliausiuose užsienio 
lietuvių leidiniuose gausu straips
nių iš Lietuvos. Per pakeltus til
tus neinama. Tai, ką sunku pa
siekti (šiuo atveju - spausdinti) 
nuo okupacijos dar vis neatsi- 
gaunančioje Lietuvoje, mums 
suteikia tautiečių spauda užjū
riuose. Tai tikruoju patriotizmu 
ir dvasiniu bendrumu pagrįsti 
ryšiai, bendradarbiavimas Tėvy
nės labui.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
EILĖS LIETUVOS PASIENYJE

Naująjį Lietuvos prez. Valdą 
Adamkų labiausiai suerzino ilgos 
sunkvežimių ir automobilių eilės 
Lietuvos pasienyje prie muitinių 
su Gudija ir Lenkija. Jis nori ir rei
kalauja, kad krovinių pervežimas 
būtų pagreitintas. Dėl netvarkos ir 
prastovų pasienio punktuose Lie
tuvai priklausantys vežėjai per 
metus praranda apie šešis šimtus 
milijonų litų, o pridėjus sunaudo
tą kurą, baudas už pavėluotą kro
vinių pristatymą ir antvalandžius 
vežėjams metinis nuostolis pasie
kia milijardą litų, mūsų įprasta 
vadinti bilijonu. Mat dabar tas mi
lijardas ateityje turbūt taps juo
kingai skambančiu bilijardu. Prez. 
V. Adamkus nori tiesioginių Lietu
vos muitininkų derybų su Lenki
jos ir Gudijos atstovais. Reikėtų 
įvesti ir kompiuterinį pervežamų 

' krovinių sekimą.
VAGIŲ ŽALA ISTORIKAMS

Ramunės Bandzienės praneši
mu “Lietuvos aido” skaitytojams, 

. vagys sužlugdė Klaipėdos univer
siteto istorikų projektą. Mat jie iš 
Vakarų Lietuvos ir Prūsijos isto
rijos centro patalpų Klaipėdos 
universitete išsinešė du kompiu
terius, kuriuose buvo sutelkta is
torijos archyvų medžiaga. Kom
piuterių bei įrangos išsinešimu 
padaryta apie 10,000 litų žala. 
Centro mokslininkams tas nuo
stolis yra gerokai didesnis, nes su 
kompiuterių technika dingo ir da
lis atliekamo archyvų projekto me
džiagos, susietos su Klaipėdos ir 
Mažosios Lietuvos tiriamojo ar
chyvo kūrimu bei XVI-XVIII š. 
Žemaitijos teismų knyga. Pavog
tuose kompiuteriuose liko ir in
formacinė Žemaitijos archyvų me
džiaga, paruošta “Internetui”. Iki 
jos įteikimo buvo likusi tik viena 
diena. Vakarų Lietuvos ir Prūsi
jos istorijos centro mokslinis bend
radarbis Vacys Vaivada skundžia
si, kad ilgapirščiai visiškai sustab
dė archyvų projektą. Centro dar
bas esąs paralyžiuotas. Pavogti kom
piuteriai buvo dovanoti Atviros 
Lietuvos fondo ir MK firmos.

SLAPTAVIETĖ MUZIEJUJE

Šiaulių “Aušros” muziejus, šie
met paminėjęs deimantinę veik
los sukaktį, lankytojus nustebino 
keturiasdešimt vienerius metus 
slaptavietiėje išsaugotais radi
niais. Jų išlikimu istorijai jau 1957 
m. pasirūpino buvęs šio muzie
jaus fotografas inž. Povilas Stepo
navičius, gavęs radinių iš laikinai 
muziejaus sandėliu paverstos vo
kiečių šventovės. Jis susitarė su 
muziejininku Vincu Vaitiekūnu pa
slėpti dalį tų istorinių radinių, kad 
jų “Aušros” muziejuje nesurastų 
ir nesunaikintų sovietai. V. Vaitie
kūnas pats padarė vienam stalčiui 
dvigubą dugną. Tame fototekos 
stalčiuje tarp dvigubo dugno buvo 
įdėta apie 20 pogrindinių laikraš
tėlių, NKVD dokumentų, nuo-

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 
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trauka gen. P. Plechavičiaus 
partizanų būrio, 1919 m. Sedoje 
kovojusio prieš bolševikus. Tas 
istorinis stalčius pagaliau buvo 
surastas Venclauskių namuose 
esančioje fototekoje. Paslėpti 
rodiniai nebuvo surasti ir 
sunaikinti. Tarp jų išliko ir sto
jančio į NKVD gretas 1896 m. 
Degučių kaime gimusio V. Pociaus 
užpildyta keturiolikos lapų anke
ta. “Aušros” muziejaus direkto
riaus pavaduotojos Viktorijos Lo
zoraitienės pranešimu “Lietuvos ai
do” atstovui Leonui Peleckiui-Kak- 
tavičiui, iš tos slaptavietės į “Auš
ros” muziejaus fondus grįžo net 
28 išsaugoti rodiniai.

PRIIMS DAUGIAU STUDENTŲ

Valstybės finansuojamos Lie
tuvos aukštosios mokyklos šiais 
metais ruošiasi priimti dvylika 
šimtų daugiau studentų. Pernai jų 
buvo priimta 16,226, o šiems me
tams jau yra numatyta 17,435. 
Dar beveik pusšešto tūkstančio 
apmokamų vietų augštosiose mo
kyklose šiemet galės užimti lais
vieji klausytojai. Vietų skaičių pri
imamiems studentams padidino 
persitvarkymai Lietuvos teisės aka
demijoje, Vilniaus pedagoginiame 
ir Šiaulių universitetuose. Priima
mų studentų skaičių šiais metais 
žada sumažinti Kauno technologi
jos universitetas ir Lietuvos muzi
kos akademija.

LATVIŲ LEGIONO ŠVENTĖ

A. Hitleris latvių SS legioną 
įsteigė 1943 m. vasario mėnesį. 
Tačiau latviai oficialia data laiko 
1944 m. kovo 16 d., kai fronte jau 
kovėsi dvi latvių SS legiono divizi
jos. Dabar jau kasmet kovo 16 d. 
Rygoje susitinka to latvių legiono 
veteranai. Šiemetinį susitikimą su
organizavo Latvijos valstybinės ka
rių draugijos vadovas Nikolajus Ro- 
manovskis. “Lietuvos aidas” ci
tuoja jo pareiškimą AFP agentū
rai: “Neturime, ko gėdytis ar bijo
ti. Likimas taip lėmė, kad mums 
teko kovoti su rusais vokiečių gink
lais”. Savo pranešime “Lietuvos ai
das” taipgi informuoja, kad latvių 
legionan buvo pašaukta 140,000 
vyrų, maždaug 50,000 žuvo kare 
ar mirė tremtyje, kai Latvijoje bu
vo atkurta sovietų valdžia...

TAUTININKAI LIKO BE VADO

• Lietuvių tautininkų sąjungos 
nesustiprino prieš vienerius me
tus naujuoju vadu išrinktas Vai
dotas Antanaitis, pakeitęs ilgiau 
tautininkams vadovavusį R. Sme
toną, kurio pavardė nepadidino 
tautininkų populiarumo. V. Anta
naitis, pasitraukęs iš Lietuvių tau
tininkų sąjungos valdybos pirmi
ninko pareigų nuo š.m. Kovo vie
nuoliktosios, teisinosi susiklosčiu
siomis aplinkybėmis. Pasak jo pa
siaiškinimo “Lietuvos aido” atsto
vei Linai Pečeliūnienei, tos aplin
kybės yra panašios j buvusio prez. 
A. Brazausko, už kurį jis esąs vy
resnis penkeriais metais. Reikia su
mažinti darbus bei įsipareigoji
mus. V. Antanaitis dabar žada lik
ti tik visuomeninio “Santalkos” 
sąjūdžio vadovu. Laikinai Lietu
vių tautininkų sąjungai vadovaus 
trys valdybos pirmininko pava
duotojai - B. Girdauskas, A. Be- 
ležentis ir A. Intas. Naujo vado 
rinkimai numatomi šių metų ru
denį ar žiemą. y

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” /jį? 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Tėvynės sąjungos Kalifornijos skyriaus (pirm. A. Markevičius) suruoš
toje Kovo 11-tos iškilmėje įteiktas poetui Bernardui Brazdžioniui Gedi
mino I 1. ordinas. Iš dešinės: Poetas, ambasadorius - dr. St. SAKA
LAUSKAS, JŪRATĖ SAKALAUSKIENĖ, gen. garbės konsulas Los An
geles VYT. ČEKANAUSKAS ir jo žmona JANINA, programos pranešė
jas ALOYZAS PEČIULIS. Žemiau sėdi Šv. Kazimiero par. Los Ange
les vikaras kun. ST. ANUŽIS (kairėj) ir kunigas svečias iš Lietuvos

Winnipeg, Man.
METINIS PARAPIJOS SUSI

RINKIMAS ir šv. Kazimiero minė
jimas įvyko sekmadienį, kovo 8. Pa
maldas atnašavo ir pamokslą pasa
kė kun. Edis Putrimas iš Toronto. 
Po pamaldų, susirinkus į šventovės 
salę, prel. J. Bertašius atidarė susi
rinkimą pakviesdamas E. Fedarą 
perskaityti praėjusių metų protoko
lą. Sekretoriavo V. Rutkauskas. 
Klebonas apžvelgė metų veiklą pa
brėždamas, kad dėl pakartotinų įsi
laužimų buvo pakeistos šventovės ir 
klebonijos durys, sutaisytas stogas 
bei atlikti kiti smulkesni darbai, pa
reikalavę namažai išlaidų, todėl 
metai baigti su mažu nuostoliu.

Po susirinkimo, kun. E. Putri
mui sukalbėjus maldą, dalyviai vai
šinosi L. Samulaitienės, M. Bagdo
nienės ir V. Daubaraitės su talki
ninkėmis paruoštais pietumis, prie 
kurių maistu prisidėjo ir mūsų 
šventovės lankytojos, kitatautės 
moterys savo tautybių valgiais. Po 
pietų, kun. E. Putrimas papasakojo 
apie Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro veiklą Lietuvoje, apibūdin
damas naudojamą literatūrą sten
giantis pritraukti į Centro veiklą 
kuo daugiau jaunimo. Po susirinki
mo klebonijoje kun. E. Putrimas 
rodė Centro veiklos vaizdajuostę, 
kuri buvo pakartota ir pamaldose 
dalyvavusiems pirmadienį.

VELYKINES REKOLEKCI
JAS kovo 8-9 d.d. pravedė iš To
ronto atvykęs kun. E. Putrimas. 
Dienos metu rekolekcijos vyko lie
tuviškai, o vakare angliškai. Vinipe- 
giečiai yra dėkingi kun. E. Putrimui 
už jo pasišventimą atvykti į mūsų 
mažą parapiją.

A. a. JUOZAS JANELIŪNAS, 
gyvenęs ir miręs 1996 m. Reginoje, 
Sask., palaidotas Visų Šventųjų ka
pinėse Vinipege šalia 1990 m. mi
rusios žmonos Adelės, mūsų šv. Ka
zimiero parapijai testamentu paliko 
savo namą Reginoje, už ką klebo
nas prel. J. Bertašius ir parapijos 
komitetas yra labai dėkingi.

A. a. JONO ŠMAIŽIO, miru
sio Mesa, Arizonoje 1997 m. spalio 
7 d., pelenai atvežti į Vinipegą ir 
š.m. vasario 7 d. po gedulinių Mišių 
šv. Kazimiero šventovėje' (atnašavo 
prel. J. Bertašius) palaidoti Visų 
Šventųjų kapinėse šalia žmonos 
Viktorijos, dalyvaujant šeimos na
riams, būreliui artimųjų ir parapi
jiečių. EKK

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. EMILIJA VINDAŠIENĖ, 

93 m. amžiaus, mirė kovo 15 d. Pa
šarvota Murphy laidotuvių namuo
se, kur kovo 17 d. prie karsto kalbė
tas Rožinis ir organizacijų vardu at
sisveikinta su velione. Kovo 18 d. 
po gedulinių Mišių, kurias aukojo 
prel. J. Staškus, dalyvaujant ir kle
bonui kun. L. Kemešiui, palydėta į 
šv. Jono lietuvių kapines Mississau- 
goje. E. Vindašienė buvo ilgametė 
parapijos choristė, darbšti KL kata
likių moterų dr-jos narė, ypatingu 
dosnumu ir rūpestingumu pasižy
mėjusi parapijietė, aktyvi ir nuošir
di bendruomenės narė ir visų lietu
vybės reikalų rėmėja. Su vyru a.a. 
Paulium užaugino 4 vaikus. Jos 
liūdinčiai šeimai nuoširdi užuojau
ta. T.P.

Vasario 16-tosios minėjimas St. Catharines, Ont. lietuvių koplyčioje 
1998 m. vasario 22 d. Nuotraukoje S. Lina McCann ir Amanda 
Dirmantytė po Mišių išneša pašventintas gėles, kurios buvo padėtos 
prie žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS 80-ji sukaktis surengta 
KLB šios apylinkės valdybos, iškil
mingai paminėta vasario 22 d. Kop
lytėlė buvo papuošta dideliu Rū
pintojėlio atvaizdu, nutapytu Algi
manto Zubricko, apsuptu trispalve 
ir sukaktuvinių metų ženklais 
(1918-1980), suteikė pakilią nuotai
ką. Prie altoriaus - puošni gėlių 
pintinė, perjuosta trispalviais kaspi
nais, paruošta Sofijos Sendžikienės. 
Gana gausiai susirinko vietos ir 
apylinkių lietuvių, kurių tarpe ma
tėsi ir jaunimo bei svečių. Gėlele 
buvo papuoštas savanoris karys 
Stasys Ulbinas, atsilankęs iš Niaga
ra Falls. Palydint vargonų muzika 
Aleksandrui Paulioniui, buvo įneš
tos Lietuvos, Kanados ir ramovėnų 
vėliavos.

Mišias aukojo ir jausmingą pa
mokslą pasakė kleb. kun. Kęstutis 
Butkus, OFM, skaitinius Mišių me
tu atliko Stasė Zubrickienė. Jaut
riai nuskambėjo solisto Alekso 
Paulionio “Avė Maria”. Po Mišių 
klebono pašventintas gėles išnešė 
tautiniais drabužiais pasipuošusios, 
jau trečios kartos atžalėlės - Aman
da Dirvaitytė ir Sara-Lina McCann. 
Tyliai skambant “Lietuva brangi” 
gėlės buvo padėtos prie paminklo, 
skirto žuvusiems už tautos laisvę. 
Antrąją minėjimo dalį pradėjo 
pirmininkas Algimantas Zubrickas, 
pakviesdamas atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti paaukojusius gy
vybę ginant Lietuvos laisvę.

Klebonas sukalbėjo įspūdingą 
invokaciją. Paskaitai pakviesta jau
nos kartos veikėja iš Toronto - Ind
rė Čuplinskaitė. Ji gražia lietuvių 
kalba pasidalino įspūdžiais apie 
Lietuvą. Kurį laiką praleidusi dirb
dama Kretingos gimnazijoj, ji vaiz
džiai atskleidė dabartinio Lietuvos 
jaunimo galvoseną, jų siekius ir viltį 
ateičiai. Buvo džiugu išgirsti šią iš
eivijoj gimusią jau trečios veikėjų 
kartos atžalą; esame nuoširdžiai dė
kingi už atvykimą į mūsų tarpą.

Meninę programą atliko Ha
miltono teatro “Aukuras” aktoriai: 
Marija Kalvaitienė, Elena Kairienė, 
Kęstutis Kalvaitis su nenuilstama 
savo vadove Elena Kudabiene. Ža
vėjo jie mus su taip jautriai išreikš
tais mūsų poetų eilėraščiais, tai iš- 
spausdami ne vienam ašaras, tai ir 
vėl prajuokindami: O, tas grybų ka
ras... Tai buvo tikra atgaiva, ir dar 
ilgai ausyse skambės jų jautrūs žo
džiai.

Pirmininkui iškvietus progra
mos atlikėjus, nuoširdžiai padėko
ta, pasidžiaugta aktorės ir režisierės 
Elenos Kudabienės laimėjimu vai
dybų pasaulyje ir įteikta visiems gė
lių. Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Po minėjimo buvo trumpos vai
šės - kavutė, surengtos mūsų darbš
čiųjų Kunigundos ir Jono Dervaičių 
su būreliu talkininkių. Atsigaivi- 
nom, pasidžiaugėm svečiais ir vie
nas kitu mūsų būreliui taip sparčiai 
retėjant. Išsiskirstėm išsinešę pui
kių įspūdžių. Stasė V.Z.

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Los Angeles, CA
LOSANGEL1EČIAI IŠKILMIN

GAI atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą (Kovo 11) kovo 15 
d. Po pamaldų Sv. Kazimiero šven
tovėje visi susirinko į parapijos salę, 
kurioje vyko šventės akademija ir 
pokylis. Programą pradėjo ir jai va
dovavo Aloyzas Pečiulis. Jis pakvietė 
L. A. vyrų kvartetą Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnus. Kun. Stanislovas 
Anužis sukalbėjo religinę patriotinę 
invokaciją. Lietuvos respublikos ge
neralinis garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas savo žodyje prisiminė 
aplinkybes, kuriomis Lietuvos žmo
nės drąsiai žengė į laisvę. Ilgesnę kal
bą pasakė LR nepaprastas ir įgalio
tas ambasadorius JAV dr. Stasys Sa
kalauskas, atvykęs šia proga su 
žmona iš Vašingtono.

Po jo kalbos pakviesta rašytoja 
Alė Rūta kalbėjo apie mums visiems 
labai jau gerai pažįstamą poetą Vy
tauto Didžiojo universiteto garbės 
daktarą Bernardą Brazdžionį, kuriam 
ambasadorius įteikė pagal LR pre
zidento Valdo Adamkaus aktą už 
nuopelnus lietuvių tautai I laipsnio 
Gedimino ordiną. Vyrų kvartetas tuo
jau pat sudainavo poeto Brazdžio
nio parašytą eilėraštį “Šiaurės pa
švaistė”, harmonizuotą kompozito
riaus Stepo Sodeikos. Šia proga ori
ginalų žodį tarė poetas B. Brazdžio
nis. Asta Budginas perskaitė keletą 
gautų apdovanojimo proga sveiki
nimų iš Lietuvos.

Vyrų kvartetas (R. Dabšys, E. 
Jarašūnas, A. Polikaitis, B. Seliukas), 
akompanuojant kompozitorei R. 
Apeikytei, atliko keletą dainų, har
monizuotų kompozitorių V. Kupre
vičiaus, A. Kačanausko, R. Babic
ko, J. Dambrausko.

Buvo išklausytas LR seimo pir
mininko prof. V. Landsbergio atsiųs
tas sveikinimas. Parodytos vaizda
juostės ištraukos iš Lietuvos res
publikos naujo prezidento Valdo 
Adamkaus įvestuvių (inauguraci
jos) vasario 26 d. Vilniuje.

Oficialioji iškilmių dalis baigta 
Albino Markevičiaus padėkos žo
džiu programos dalyviams ir visiems 
svečiams. Po to buvo šaunios vaišės. 
Rengėjai - Tėvynės sąjungos Kalifor
nijos skyrius. Žmonių buvo perpil
dyta salė. Ne visi norintieji galėjo 
patekti. Ignas Medžiukas

Hamilton, Ont.
VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 

paremti vartotų daiktų išpardavi
mas (garage sale) įvyks balandžio 
25, šeštadienį, Jaunimo centro sa
lėje nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Kas 
jau paaukojote daiktų ir dar kas 
paaukosite - visiems didelis ačiū. 
Daiktai priimami įvairūs: mediniai 
baldai, drabužiai (tik švarūs), įran
kiai, indai ir kt. Daiktus prašom 
pristatyti balandžio 24, penktadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. Jei tas 
savaitgalis tikrai kam nors netin
kamas, galite atvežti balandžio 19, 
sekmadienį j Jaunimo centro salę 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. O jei kas 
neturite priemonių atvežti daiktus, 
paskambinkite šioms komiteto na
rėms: R. Pleinienei 549-5372, A. 
Norkienei 389-8179, Z. Rickienei 
643-2768 - ir mes juos paimsime iš 
jūsų namų. Jei turite klausimų, 
skambinkit aukščiau paminėtoms. 
Priimamos ir piniginės aukos. Visas 
pelnas skiriamas “Vaikų dienos 
centrams” (VDC) Lietuvoje.

A.a. Prano Šiulio atminimui au
kojo otaviečiai: $20 - Vanda Kličie- 
nė, Juozas ir Dana Daniai - Stasė 
Danaitienė, $30 - Asta ir Linas Staš
kevičiai. Auka VDC Marytės Šiu- 
lienės $20. Vaikučių ir VDC komi
teto vardu nuoširdžiai dėkojame. Z. R.

“The Canadian Jewish News” 
1998 m. kovo 5 d. laidoje pa
skelbė Maskvos korespondento 
Lev Krichevsky straipsnį, nuro
dantį, kad Lietuva traukia atsa
komybėn kitą žydų žudymu kal
tinamą asmenį - Kazį Gimžaus
ką, 89 m. amžiaus. Pažymima, 
kad abu - Lileikis ir Gimžaus
kas neigia jiems taikomus kalti
nimus. Be šių dviejų Lietuvoje 
gyvenantys mažiausiai dar trys 
asmenys, kuriems buvo atimtos 
JAV pilietybės. Straipsnyje pa
minėta ir Rusijos spauda, kurio
je po Lietuvos prezidento rinki
mų pasirodžiusios užuominos 
apie prez. V. Adamkų, neva ko
vojusį nacių pusėje Antrojo pa
saulinio karo metu. “Adamkus, 
Čikagos gyventojas nuo 1949 iki 
1997 metų, kaltinimus atme
tęs”, - baigiamas straipsnis.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

@ LIETL1VIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Ateitininkų poilsio ir studįjų 
savaitė šią vasarą įvyks Tėvų pran
ciškonų Kennebunkporto vasar
vietėje. Ji bus pradėta rupjūčio 15 
d. koncertu ir sutiktuvių vaišėmis, o 
užbaigta taipgi koncertu rugpjū
čio 21 d. ir pusryčiais rugpjūčio 
22 d. Kitomis dienomis bus susi
pažįstama su prof. dr. Z. Ivinskio 
asmeniu ir jo atliktais darbais, nag
rinėjamos literatūros problemos, 
žmogaus senatvės priežastys.

Ligšiolinę lietuvių rašytojų 
draugijos valdybą, sudarytą Niu
jorke, jau pakeičia naujoji, išrink
ta Čikagoje. Senoji valdyba skun
džiasi, kad jos darbą Niujorke ge
rokai apsunkino didesnė teritori
ja. Naujon valdybon Čikagoje ko
respondentiniu būdu yra išrinkti 
ir ją, pasiskirstę pareigomis, suda
rys - Stasys Džiugas, Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė, Audra Kubiliū- 
tė-Daulienė, Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis ir Stasė Vanagaitė-Pe- 
tersonienė. Senoji valdyba nauja
jai jau yra perdavusi savo iždą.

Britanija
“Europos lietuvis” Londone 

džiaugiasi Lietuvos ir išeivijos skau
tų atstatyta vienybe. Lietuviai skau
tai pirmuosius žingsnius Vorone
že žengė 1917 m., o Petras Jurge
levičius Vilniuje juos suorganiza
vo tik 1918 m. spalio 1 d. Tad su
sidarė dvi lietuvių skautų organi
zacijos šiemet švenčiančios veik
los aštuoniasdešimtmetį. Jos vadi
nasi Lietuvos skautija ir Lietuvos 
skautų sąjunga. Lietuvos skautija 
yra tapusi Pasaulinės skautų or
ganizacijos nare. Lietuvos skauti- 
jos tautinė stovykla įvyks 1998 m. 
liepos 17-27 d.d. Alytaus apskrities 
Nemunaityje. Lietuvos skautų są
jungos jubiliejinė stovykla - 1998 
m. liepos 1-15 d.d Vilniaus “Miško 
saloje”. Lietuvių skautų sąjungos 
(išeivijos) VIII tautinė stovykla - 
1998 m. rugpjūčio 8-22 d.d. Trea
sure Valley, Paxton, Mass., JAV.

DBLS Londono I skyriaus me
tinis narių susirinkimas vasario 22 
d. įvyko Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos svetainėje. Pagrindinį veik
los pranešimą padarė valdybos 
pirm. J. Černis. Buvo prisiminta 
neseniai mirusi ilgametė skyriaus 
valdybos ižd. Bronė Černienė. Nau
jon skyriaus valdybon buvo išrink
ti ir ją sudarę pirm. V. Juras, vice- 
pirm. K. Baublys, sekr. J. Neškaus- 
kas ir ižd. V. Puidokienė.

Karaliaučiaus kraštas
Kovo vienuoliktosios metines 

Karaliaučiaus lietuviai šiemet mi
nėjo jau aštuntą kartą. Minėjimui 
buvo skirtos sekmadienio Mišios, 
kurias Šv. Šeimynos parapijos šven
tovėje atnašavo lietuvių klebonas 
kun. Anupras Gauronskas. Giedo
jo “Vilniaus” choras, vadovaujamas 
sol. Vlado Bagdono. Pamaldose 
dalyvavo ne tik Karaliaučiaus, bet 
ir užmiesčio lietuviai. Mišioms pa
sibaigus, jų dalyvius pasveikino 
Viktoras Gerulaitis, Lietuvos vy
riausybės patarėjas kultūriniams 
reikalams. Jis perskaitė ir Lietu
vos seimo švietimo, mokslo bei 
kultūros komiteto pirm. Žibarto 
Jackūno sveikinimą, linkėjusį sėti 
brandžią lietuvišką sėklą H. Man

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpĄT Y7- A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A -cY-Lt-IV/V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 1.75% Asmenines nuo...........6.25%
santaupas...................................2.25% nekiln. turto 1 m.......... 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................... 3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................... 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................... 4.25% pagal santaupų dydj
3 m. term, indėlius.................... 4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)......................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind..........................................4.00% sumos draudimu
2 m. ind......................................... 4.25%
3 m. ind......................................... 4.50%
4 m. ind......................................... 4.75%
5 m. ind......................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

to, M. Mažvydo, K. Donelaičio že
mėje. Kalbėjo ir J. Voronavičius, 
Lietuvos konsulas Karaliaučiuje, 
džiaugdamasis prieš aštuonerius 
metus Lietuvai pasirinktu teisin
gu demokratijos keliu.

Rusiškoji Karaliaučiaus kraš
to valdžia lietuviams yra pažadė
jusi leidimą Karaliaučiaus krašte 
pastatyti Martyno Mažvydo ir Her
kaus Manto paminklams. Ji betgi 
nori, kad projektams paruošti bū
tų paskelbtas konkursas ir kad 
vertintojų komisijoje lygiomis tei
sėmis su lietuviais galėtų dalyvau
ti rusai.

Karaliaučių vis dar primena 
tik griuvėsiai ir vokiečiams turis
tams svarbios vietos. Tokias min
tis “Lietuvos ryte” dėsto iš ten ap
silankiusių žinias surinkusi Irma 
Laužikaitė. Jau dvejus metus re
stauruojamoje Karaliaučiaus ka
tedroje yra surašyti aukotojai jos 
atstatymui. Tokiems reikalams 
laukiama paramos iš vokiečių tu
ristų. Daug išlikusių šventovių 
buvo paversta sandėliais. Dabar 
Nemanu pavadintoje Ragainėje 
šventovė turi įrengtą antrą aukštą 
su jame įsikūrusiu bendrabučiu. 
Jame žmonės gyvena ir dabar, 
nors šventovė jau veikia kaip 
cerkvė su katalikų koplytėle. Pro 
vienas duris patenki cerkvėn, pro 
kitas - koplytėlėn.

Argentina
Argentinos lietuvių organizaci

jų ir spaudos taryba (ALOST) 
pernai rudenį buvo atnaujinta dar 
vienai kadencijai. Ją dabar sudaro 
pirm. Artūras Kaminskas, vice- 
pirm. Leopoldas Stankevičius, 
sekr. kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, ižd. Adomas Burba. Lietu
vių organizacijų atstovai ALOST 
valdyboje yra Jurgis Brazaitis, 
Fernandas Daratėnas, Hektoras 
Katinas ir Antanas Mikučionis. 
ALOST valdyba nutarė atgaivinti 
Argentinos lietuvių jaunimo są
jungą ir įjungti visas Buenos Ai
res lietuvių draugijas bendron 
veiklon šioje kolonijoje

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo šventes Buenos Aires lie
tuviai paminėjo sena tvarka 
dviem dalim. Mišios Vasario še- 
šioliktajai jų laukė vasario 15, 
sekmadienį, o Kovo vienuoliktajai 
- kovo 15, sekmadienį. Jas Aušros 
Vartų parapijos šventovėje atnaša
vo kun. A. Steigvilas, MIC. Ofi
cialioji minėjimo dalis su menine 
programa buvo surengta Aušros 
Vartų parapijos salėje.

V. Kst.

OFFORD
Į REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos B 
apie namus, vasarna-B 
mius, ūkius, žemes F g
Wasagos, Stayncrio
ir CollingwixxJo apy- - JS
linkėse kreipkitės į ' 1

Angelę
Salvaitytę, B .A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640

namų tel. 705 429-6428



Šv. Jono Bosko parapijos Vilniuje, Lazdynų rąjone, statoma šventovė. 
Iš kairės kunigai saleziečiai: statybos organizatorius kun. I. SADAUS
KAS, saleziečių vienuolių Rytų Europos provincįjolas Z. WEDER, kun. 
PR. GAVĖNAS

Kanados lietuvių veiklos žinynas
Rengiamas leidinys apie veikusias ir tebeveikiančias organizacijas bei kultūrinius vienetus. 
Čia skelbiamas sąrašas žinomų vienetų ir prašoma papildomų žinių iki š. m. gegužės 15 d.

Lietuviškoji salelė Gudijoje
Pelesa garsėja savo pastangomis išlaikyti lietuviškumą kitataučių apsuptyje. Ten veikia lietuviška 
parapija, mokykla, bendrabutis, uolūs lietuviai mokytojai. Apie Pelesos lietuvių gyvenimą Lenkijos 
lietuvių laikraštis “Aušra” 1998 m. 2 nr. išspausdino straipsnį jos redaktorės IRENOS 
GASPARAVIČIŪTĖS, kuri ten lankėsi su punskiečių grupe. Čia spausdinami jos įspūdžiai

Juozui Pečiuliui iš Kampuo
čių pasiūlius, Punsko lietuvių 
kultūros namai surengė choro 
“Dzūkija” ir kaimo kapelos 
“Klumpė” išvyką į Gudiją pas 
Pelesos lietuvius. Susirinko pil
nas autobusas punskiečių, ir 
sausio 11-osios rytą, penktą va
landą, pajudėjome Gudijos link. 
Turėjome kirsti dvi sienas: Len
kijos-Lietuvos ir Lietuvos-Gudi- 
jos. Deja, sieną pereiti vis dar 
ne taip paprasta, todėl į Pelesos 
bažnyčioje 13 vai. atnašaujams 
šv. Mišias pavėlavome visą 
pusvalandį. Mus pasitiko Pe
lesos lietuvių mokyklos direk
torius Vytautas Bigaila. Šv. Mi
šias atnašavo jau 8 metus Pe
lesos parapijoje tarnaujantis ku
nigas klebonas Petras Kastytis 
Krikščiukaitis, keletą kalėdinių 
giesmių sugiedojo Vytauto Pe
čiulio vadovaujamas Punsko 
kultūros namų mišrusis choras 
“Dzūkija”.

Išėjus iš bažnyčios, už kokio 
100 metrų yra mokykla. Čia 
vyksta visi kultūriniai lietuvių 
renginiai. Į mokyklos sporto sa
lę pasiklausyti punskiečių kon
certo suėjo dauguma šv. Mišio
se dalyvavusių lietuvių. Beveik 
visi senyvo amžiaus. Jaunimo 
nesimatė, gal vienas kitas, dau
giau buvo vaikų, visi pasipuošę 
gražiais tautiniais drabužiais. 
Mokyklos direktoriaus pava
duotojas, vietos lietuvis, jauno
sios kartos atstovas Jonas Ma- 
tiulevičius, paklaustas, kur dau
giau šio krašto jaunų žmonių, 
aiškino, kad daug jų išvažiavo į 
Lietuvą ir pasiliko ten gyventi. 
Dar sovietų laikais visi traukė į 
tėvynę. Mat čia sunkesnė eko
nominė padėtis, nėra darbo. 
Žmonės dirba kolūkiuose, kur 
dažnai ištisus mėnesius negauna 
atlyginimo, kai kurie - mokyk
loje, tik jų labai mažai. Dau
giausia yra bedarbių. Tačiau čia 
niekas nesiskundžia sunkia pa
dėtimi. Žmonės lyg ir pripratę 
vargelį vargti.

Pats Jonas Matiulevičius, 
baigęs Minske studijas, grįžo į 
savo gimtąjį kraštą dirbti su pa
čiais jauniausiais pelesiškiais. 
Dėsto jiems matematiką ir in
formatiką. Jis yra 1993 m. įkur
tos Pelesos lietuvių bendruome
nės pirmininkas. Lietuvių kal
bos išmokęs visų pirma namie ir 
mokykloje. Dar sovietų laikais 
lankydamas pagrindinę Pelesos 
rusišką mokyklą, galėjo pasi

AUKOKIME LIETUVAI 
per 

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

rinkti papildomai mokytis lietu
vių ar gudų kalbą. Jis pasirinko 
lietuvių. “Dauguma vaikų pa
sirinkdavo lietuvių kalbą”, - tei
gė mokyklos direktoriaus pava
duotojas. Ponas Jonas - vienin
telis vietos lietuvis, mokytojau
jantis Pelesos lietuvių mokyk
loje. Yra dar viena vietinė mo
kytoja, tačiau ji turbūt lenkė ir 
dėsto gudų kalbą. Visi kiti mo
kytojai atvykę iš Lietuvos. Jų 
viltis ir pagrindinis darbo tikslas
- išauginti naują lietuvių inteli
gentų kartą, kuri baigusi aukš
tąjį mokslą Lietuvoje sugrįžtų į 
Pelesą ir toliau dirbtų visus lie
tuvybės išlaikymo darbus.

Anot šio krašto šviesuolės, 
daugelį metų paaukojusios Pe
lesos lietuviškumui išlaikyti, 
Marijos Kruopienės, dabar Pe
lesa sensta. “Kur dingęs visas 
jaunimas, kur jaunesnioji karta?
- retoriškai klausia ponia Mari
ja. - “Deja, jie kitaip auklėti, jų 
kiti tikslai, kiti poreikiai, mūsų 
vienintelė viltis - lietuviška mo
kykla". Pelesos lietuviškoje mo
kykloje mokosi 50 vaikų, dirba 
15 mokytojų. Mokytojai gyvena 
nameliuose, stovinčiuose netoli 
bažnyčios. “Čia gana prastos gy
venimo sąlygos, - sako patys mo
kytojai. - Kiekvieną savaitgalį, 
jeigu mokykloje nėra kokių iškil
mių, važiuojame namo. Susitin
kame su šeimomis ir vėl sugrįžta
me. f Vilnių iš Pelesos tik apie 
100 kilometrų. ”

“Pelesos kelias”
Taip pavadintą bukletėlį 

padovanojo mums mokyklos di
rektorius Vytautas Bigaila. Me
džiagą surinko ir jį parengė is
torijos mokytoja, mokyklos et
nografinio^ muziejaus kūrėja 
Antanina Česonienė. Bukletėly
je skaitome: “Pelesa yra įsikūrusi 
apie 25 km į šiaurės vakarus nuo 
Lydos ir 10 km į pietus nuo Ro
dūnios. Tai didžiulis kaimas, nu
tįsęs daugiau kaip per kilometrą 
iš vakarų į rytus. Čia pat ir Pele
sos upė (seniau Katros, dabar 
Ūlos aukštupys). Nuo šios upės 
kaimas gavo savo vardą.

Pelesos lietuviai gyveno toje 
Lietuvos dalyje, kuri buvo dau
giausia liečiama gadinimo ir len
kinimo bangos. Pelesa per am
žius atsispyrė slavinimo įtakai ir 
išlaikė savo gimtąją kalbą iki 
mūsų dienų”. Lietuviai pelesiš
kiai kalba dzūkiškai, Pavalakės 
kaimo moterys dainuoja senas

Kanados lietuvių bendruome
nė rengia visų buvusių ar dar vei
kiančių Kanadoje lietuvių organiza
cijų bei apylinkių žinyną - apie 400 
psl. knygą lietuvių ir anglų kalbo
mis. Labai prašome atsiliepti, jeigu 
sąraše nematote savo organizacijos 
arba jeigu jūs norėtumėte pateikti 
papildomų žinių apie sąraše jau 
įtrauktą grupę, ar turite veiklos nuo
traukų. Ne viską bus galima knygo
je spausdinti, bet visi duomenys bus 
kataloguoti ir išsaugoti Kanados 
lietuvių muziejuje-archyve. Organi
zacijos ir apylinkės, kurių veiklai 
aprašyti ypač trūksta žinių, yra pa
žymėtos * ar ** ženkliuku. Labai 
trūksta žinių apie prieškarines orga
nizacijas. Norintys patikrinti, kiek 
žinių jau surinkta, prašomi rašyti 
“KLB knygos redakcijai” 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3 iki š. m. gegužės 15 d. 
arba skambinti (905) 566-8755 ir 
palikti įrašą.

BENDROS ORGANIZACIJOS 
ir RENGINIAI

Akademinis sambūris
Ateitininkai ** 
“Ateitis” — žurnalas

(leidžiamas Kanadoje) ** 
Baltic Business Council ** 
Baltic Veterans’ League 

in Canada *
Baltiečių moterų taryba 
Baltiečių federacija Kanadoje

dzūkiškas liaudies dainas, viena 
jų apsivilkusi turbūt autentiš
kais dzūkiškais drabužiais. Be 
lietuvių tautybės žmonių, apy
linkėje gyvena žmonės, kalban
tys “tuteišių” šnekta, kuri ski
riasi nuo Vilnijos lenkų šnektos 
(tai lenkų, rusų, baltarusių ir 
lietuvių kalbų mišinys).

Tik pernai į Pelesą atvykusi 
pradinių klasių mokytoja, kilusi 
iš Tilžės, labai nustebo sužino
jusi, kad dauguma pirmokučių 
visiškai nemoka lietuviškai. Pa
sirodo, į lietuvišką mokyklą mo
kytis ateina vaikučiai iš labai 
įvairių šeimų, kartais tik senelė 
buvusi lietuvė, o tėvai namie 
kalbantys rusiškai. Todėl moky
tojų užduotis - nuo pagrindų 
mokyti vaikus lietuvių kalbos. 
Kartais vaikai į Pelesą mokytis 
atvažiuoja iš Rusijos, mat jų se
nelės kilusios iš Pelesos. Prieš 
metus buvo keturi tokie moki
nukai, dabar likusi tik viena 
mergaitė. Prie mokyklos yra ir 
bendrabutis, jame gyvena apie 
20 moksleivių. Čia jie gauna 
valgyti, tik miega gana ankštuo
se kambariuose po 8-9 vaikus. 
Žaislų jie beveik neturi, nes 
mokykla nėra tokia turtinga.

“1913 m. Pelesoje pastatyta 
lietuviška mokykla. Mokė vaikus 
neilgai, nes mokyklos veiklą nu
traukė I pasaulinis karas. Mo
kyklos pastatas gaisro buvo apga
dintas, todėl 1917 m. vaikus mo
kė mokytoja P. Petrulėnaitė Jono 
Kaliausko pirkioje. 1918 m. lie
tuviškos mokyklos pastate įsikūrė 
ir lenkiška mokykla. Vykstant 
Lietuvos nepriklausomybės ko
voms, mokslas dažnai būdavo 
nutraukiamas. 1921 m. Pelesoje 
buvo lenkiška mokykla.

(...) 1922 m. per “Ryto" 
draugiją gyventojai gavo lenkų 
valdžios leidimą lietuviškai mo
kyklai atkurti. (...) 1931 m. lietu
viška mokykla uždaryta. Paliktos 
kelios valandos lietuvių kalbai 
dėstyti lenkiškoje mokykloje. Mo
kyklos vietoje 1933 m. įsteigta 
“Ryto” draugijos skaitykla, vado
vaujama Elzės Čerlionytės. 1936 
m. skaityklą lenkai uždarė, o 
skaityklai davusį patalpas ūki
ninką Antaną Stračinską nubau
dė”, - toliau rašoma buklete.

Ilgą golgotos kelią ėjo Pele
sa. Niokota tai lenkų, tai rusų 
tai gudų. Po Antrojo pasaulinio 
karo 1945 m. vietoj lietuviškos 
mokyklos atidaryta rusiška. “Pe
lesiškiai dėl lietuviškos mokyklos 
atkūrimo rašė prašymus, siuntė 
delegacijas į Minską, Vilnių, Mask
vą, bet veltui. 1957/ 58 m. gavo 
leidimą lietuvių kalbos pamo
koms rusų mokykloje”. Ir tik 
1992 m. atidaryta nauja Pelesos 
lietuvių mokykla.

1935 m. buvo pastatyta ne
didelė jauki bažnytėlė, kuri 
1962 m. uždaryta. Tik 1988 m. 
Tarybų Sąjungoje prasidėjus

(Nukelta į 6-tą psl.)

“Colour and Form
Society” (dailininkai) **

Dainų šventės (išeivijoje) 
“Darbininkų žodis” -- laikraštis ** 
Jėzuitai, lietuviai
“Juodojo kaspino dienos”

(polit. demonstracijos) ** 
“Kanados lietuvis” - laikraštis ** 
Kanados lietuvių bendruomenės

krašto valdyba
Kanados lietuvių dienos
Kanados lietuvių fondas 
Kanados lietuvių gydytojų 

ir dantistų draugija **
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga 
Kanados lietuvių katalikių

moterų draugija
Kanados lietuvių katalikų centras
Kanados lietuvių katalikų 

federacija **
Kanados lietuvių katalikų 

kultūros draugija “Žiburiai” **
Kanados lietuvių katalikų 

kunigų vienybė **
Kanados lietuvių katalikų 

veikimo centras **
Kanados lietuvių medikų 

draugija **
Kanados lietuvių muziejus-archyvas
Kanados lietuvių socialdemokratų 

sąjunga
Kanados lietuvių sąjunga **
Kanados lietuvių sporto apygarda 
Kanados lietuvių studentų sąjunga 
Kanados lietuvių taryba
Kanados lietuvių tautinė sąjunga 
Kanados lietuvių žurnalistų

sąjunga *
Kanados sporto apygarda 
Kotrynietės vienuolės 
Kretingos stovykla ” 
Kultūros kongresai ** 
Kvebeko lietuvių gydytojų 

sąjunga *
Laikinasis organizacinis 

komitetas [LOK]
“Liaudies balsas” — laikraštis * * 
Liaudininkų-varpininkų klubai * 
Lietuvių akademinis sambūris 
Lietuvių atsargos karių sąjunga ** 
Lietuvių darbininkų draugija ** 
Lietuvių evangelikų susįvienijimas

Kanadoje **
Lietuvių frontas/Lietuvių 

fronto bičiuliai **
Lietuvių krikščionių demokratų 

klubas ”
Lietuvių rezistencinė sąjunga ** 
Lietuvių tautinė sąjunga ** 
Lietuvių tautodailės institutas ** 
Lietuvių teisininkų draugija ** 
Lietuvių valstiečių liaudininkų 

sąjunga **
Lietuvių atgimimo sąjūdis, 

Kanados vietininkija
Lietuvos kariuomenės kūrėjų- 

savanorių sąjunga *
Lietuvos krikšto sukakties 

paminėjimas (1987m.)
Lietuvos varpininkų sąjunga ** 
Mažosios Lietuvos bičiulių draugija 
Meno parodos (lietuvių 

organizacijų surengtos)
“Moteris” — žurnalas ** 
Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės

Marijos vienuolės 
“Nepriklausoma Lietuva” - 

laikraštis
Pasaulio lietuvių

bendruomenė (PLB) 
Pasaulio lietuvių dienos 
Pasaulio lietuvių inžinierių 

ir architektų sąjunga 
Pranciškonai (lietuviai) Kanadoje 
Prekybininkų, pramonininkų

ir amatininkų sąjunga 
“Ramovė” — lietuvių veteranų

sąjunga **
“Romuva” - skautų/-čių 

stovyklavietė *
Skautai (Lietuvių skautų sąjunga) 
“Skautų aidas” - žurnalas

(leidžiamas Kanadoje) 
Socialdemokratų sąjunga 
“Sūnų ir dukterų draugija” 
Susivienijimas lietuvių

Amerikoje (SLA) 
Suvalkų krašto lietuvių

sambūris Kanadoje * 
“ŠALFASS” — sporto sąjunga ** 
Šauliai (Vilniaus šaulių

rinktinė Kanadoje)

Montrealio Kaziuko mugės dalis žaidimų su skautų globėju kun. JUOZU ARANAUSKU, SJ, ir vadovu 
ROMU OTTO Nuotr. A. Mickaus

Šokių šventės (išeivijoje) 
Šv. Kazimiero sukakties 

paminėjimas 1984m.
Tautos fondas **
“Tėvynės sąjunga”, 

Kanados skyrius
“Tėviškės žiburiai” - 

laikraštis
“Vasario 16” gimnazijos 

rėmėjų būreliai **
“Verslas” — prekybininkų ir 

amatininkų sąjunga
Vyčiai (Kanados lietuvių) ** 
Vilnaus krašto lietuvių sąjunga 
Žurnalistų sąjunga *

BRITŲ KOLUMBIJOS 
APYLINKĖ
“Atžalynas”— tautinių šokių 

ansamblis **
“Bebras” — medžiotojų ir 

žuvautojų klubas
KLB apylinkės valdyba 
Kanados lietuvių tarybos skyr. *' 
Moterų oktetas ** 
“Rudenėlis” - dainininkų grupė 
Šachmatininkų klubas ** 
Vasario 16 gimnazijos 

rėmėjų būrelis **
“Viltis” sporto klubas **

CADILLAC, QUE.
- pirmieji lietuviai **

CALGARY APYLINKĖ 
Kalgario lietuvių draugija ** 
Kalgario lietuvių moterų būrelis 
KLB apylinkės valdyba
“Vytauto Didžiojo” lietuvių 

mokykla

CROWS NEST PASS, 
ALBERTA APYLINKĖ

DELHI APYLINKĖ
Delhi lietuvių mokykla
Delhi-Tillsonburg KLK moterų 

dr-jos skyrius
DLK Gedimino šaulių kuopa ** 
KLB apylinkės valdyba 
“Palanga” -- tautinių šokių 

ir dainų ansamblis **
Šv. Kazimiero parapija ’* 
Skautai
Tillsonburgo lietuvių 

ūkininkų klubas

EDMONTON, ALBERTA 
Edmontono lietuvių klubas 
KLB apylinkės valdyba 
Edmontono Lietuvių Namai

FORT WILLIAM -
PORT ARTHUR APYLINKĖ

HAMILTONO APYLINKĖ 
“Aidas” — mergaičių choras 
“Aidas” — šokių orkestras 
Architektų sąjunga 
Ateitininkai * 
“Aukuras” - mėgėjų 

dramos teatras
Aušros Vartų parapija
Aušros Vartų parapijos choras 
Didž. Lietuvos kunigaikščio

Algirdo šaulių kuopa 
Evangelikų-liuteronų parapija 
Giedraičio -- medžiotojų ir 
žuvautojų klubas

“Gintariniai aidai” - radijo 
valandėlė

“Gyvataras” -- tautinių šokių 
ansamblis

Hamiltono lietuvių evangelikų 
parapija

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubas

KLB apylinkės valdyba 
KLK moterų dr-jos skyrius 
“Kovas” — sporto klubas 
Lietuvių Namai **
Lietuvos sūnų ir dukterų 

skyrius **
Lietuvių teisininkų seniūnija ” 
McMaster un-to lietuvių 

studentų klubas **
“Mūsų dienos” **
“Pagalba Lietuvos vaikams” - 

komitetas **
“Rambynas” — pensininkų namai 
“Rūta”--choras **
Skautai.
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Otavoje patarėjas Nuotr. T. Stanulio

SLA 72 kuopa **
“Talka” — kredito kooperatyvas
Tautos fondo skyrius *
Vasario 16 gimnazijos

rėmėjų būreliai
Vysk. M. Valančiaus

lietuvių mokykla

LETHBRIDGE, ALBERTA
— lietuvių veikla

LONDONO APYLINKĖ 
“Atspindžiai” — jaunimo orkestras 
“Baltija” -- muzikos ir 

tautinių šokių grupė
KLB apylinkės valdyba 
L. Eimanto lietuvių mokykla 
Londono KLK moterų 

dr-jos skyrius *
Londono lietuvių 

pensininkų klubas * 
“Pašvaistė” — choras 
“Rasa” - lietuvių 

studenčių kvartetas
Skautai
SLA 320 kuopa
“Sugrįžki jaunyste” -- tautinių 

šokių grupė
Šiluvos Marijos parapija 
Šiluvos Marijos parapijos

KLK moterų dr-jos skyrius 
“Tauras” -- sporto klubas 
“Vilnius” -- sporto klubas

MONTREALIO APYLINKĖ 
“Aušra”— moterų kvintetas 
Aušros Vartų parapija 
Aušros Vartų parapijos choras 
“Baltijos” stovyklavietė 
Evangelikų-liuteronų parapija ’’ 
“Gintaras” — jaunimo ansamblis 
Gyvojo Rožinio draugija ** 
KLB apylinkės valdyba 
Lietuvių evangelikų 

liuteronų parapija *
Lietuvių tremtinių pagelbėjimui 

komitetas *
Lietuvių Karaliaus Mindaugo 

šaulių kuopa *
“Litas” — kredito kooperatyvas ** 
Montrealio dramos teatras * 
Montrealio KLK moterų 

dr-jos skyrius *
Montrealio lietuvių choras ** 
Montrealio lietuvių mokyklos 
Montrealio lietuvių seimelis 
Montrealio lietuvių radijo 

pusvalandis
Montrealio vyrų oktetas

Nidos klubas * 
“Pavasaris” — mergaičių choras 
“Rūta” — pensininkų klubas ** 
Skautai
Šv. Antano ir Povilo draugija *’ 
Šv. Elžbietos draugija ** 
Šv. Kazimiero draugija ** 
Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugija 
_ (Šv. Kazimiero par.) ** 
Šv. Onos draugija

(Aušros Vartų par.) 
Šv. Pranciškaus brolija ** 
“Tauras” — sporto klubas

Tautininkų sąjunga **
Vaikų darželis **
“Vaivorykštė” ”
“Vėpla” - satyros žurnalas ** 
“Vytauto Didžiojo neprigulmingas 

klubas” **

NIAGARA FALLS APYLINKĖ 
“Nemunas” — tautinių šokių grupė 
Niagara Falls lietuvių klubas

NORANDA MINES APYLINKĖ
Choras
KLB apylinkės valdyba 
Skautai

OAKVILLE APYLINKĖ
KLB apylinkės valdyba

OSHAWA, ONT.
“Ešerys” — medžiotojų ir 

žuvautojų klubas

OTTAWA APYLINKĖ
Katalikų lietuvių misija 
KLB apylinkės valdyba 
“Ramunėlės” — dainos vienetas 
Tautinių šokių grupė (1949-53 m.) 
(Dr.) Vinco Kudirkos

lietuvių mokykla
“Vingis” — tautinių šokių grupė

PEMBROKE APYLINKĖ

PORT COLBORNE APYLINKĖ

RODNEY APYLINKĖ
“Antroji jaunystė” — oktetas ” 
Jaunimo choras **
KLB apylinkės valdyba
Kanados lietuvių tarybos 

skyrius *
Lietuvių Namai ”
Lietuvių ūkininkų klubas *
Rodney KLB apylinkės 

dr. V. Kudirkos mokykla

ST. CATHARINES APYLINKĖ
Angelų Karalienės parapija 
“Gintaras” — tautinių šokių, 

muzikos ir dramos grupė
KLB apylinkės valdyba
Kanados lietuvių tarybos skyr. ** 
St. Catharines lietuvių mokykla 
Skautai **
SLA 278 kuopa **
Šauliai *’
“Tėvynės prisiminimai” - 

radijo valandėlė *

SAULT STE. MARIE 
APYLINKĖ ♦»
KLB valdyba
Sault Ste. Marie lietuvių mokykla

SIDNEY MINES, 
NOVA SCOTIA ♦♦

STAYNER, ONT. APYLINKĖ ♦*

SUDBURY APYLINKĖ
“Geležinis vilkas” — medžiotojų ir 

žuvautojų klubas **
KLB apylinkės valdyba ** 
Kanklių būrelis ** 
Radijo valandėlė ** 
“Ramunėlė” - tautinių 

šokių grupė **
Sudbury apylinkės “Tumo- 

Vaižganto” lietuvių mokykla
Šauliai

THUNDER BAY APYLINKĖ ••
KLB valdyba

TILLSONBURG APYLINKĖ ••
Tillsonburg lietuvių 

ūkininkų klubas **

TORONTO IR MISSISSAUGA
AABS (Toronto skyrius) 
“Aitvaras” - mėgėjų 
dramos teatras

“Anapilio lietuvių sodyba” 
Anapilio moterų būrelis * 
“Angeliukai” - vaikų choras 
“Aras” — vyrų choras
Ateitininkai **
“Atžalynas” - tautinių 
šokių ansamblis

“Aušra” — choras **
“Aušra” — sporto klubas
“Birbynė” - liaudies 

muzikos ansamblis **
“Caritas” - labdaros komitetas •* 
“Daina” - pensininkų choras ** 
“Daina” - labdaros organizacija 
Evangelikų-liuteronų parapija,

Kanados sinodas **
(Nukelta į 6-tą psl.)



Pro “Saulės vartus” įžengus
Kauno Rezistencijos ir 

tremties muziejuje atidarytas 
dailininkės-poetės Živilės Bal
tės (Veronikos Živilės Baltušni- 
kaitės) Vyčio apygardos Vie
nuolio partizanų būrio vado pa
vaduotojo Kazio Baltušniko 
dukters paveikslų paroda.

Akių žvilgsnį iškart patrau
kia paveikslas “Saulės vartai”, 
pro kuriuos ir žengiau, norėda
ma kuo greičiau patenkinti savo 
smalsumą.

Tai Živilės Baltės tyra širdi
mi bei skaidrios dvasios spalvų 
šviesa sukurti pastelės darbai, 
Kovo 11-tosios proga pražydę 
skaisčiomis žvaigždutėmis bro
lių, seserų, tėvų, senelių kančios 
atminimui. Kiek daug tų 
žvaigždučių - paveikslų! Kokie 
įstabūs, daug ką mums pasakan
tys. Jų vardai: “Saulės vartai”, 
“Džiaugsmo angelas”, “Glori
ja”, “Giedanti paukštė”, “Mer-

Koplytstulpis su šv. Jono Nepo- 
muko skulptūra Anykščiuose prie 
tilto per Anykštos upelį

Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuviškoji salelė Gudijoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

persitvarkymo procesui, Izido- 
riaus Šimelionio, Marijos Kruo- 
pienės bei kitų gyventojų inicia
tyva atstatyta Pelesos bažnyčia.

Mokylda ir bažnyčia sklei
džia lietuviams šviesą. Darbo 
yra daug, daug metų buvo vis
kas niokota, naikinta. Dabar 
nežinia, kiek laiko praeis, kol 
bus atstatyta tai, kas per šimt
mečius griauta. Todėl nenuo
stabu, kad lietuviai vaikai, atėję 
į pirmą klasę, nemoka gimto
sios kalbos. Čia dirbantys mo
kytojai turi pilnas rankas darbo. 
Jie dirba su vaikais ne tik per 
pamokas, Pelesos mokykloje 
gyva popamokinė veikla. Moki
niai dalyvauja kraštotyros, pieši
mo, skaitovų, meno saviveiklos 
konkursuose, sporto varžybose. 
Mokyklos direktoriaus V. Bi- 
gailos iniciatyva įrengta foto ga
lerija “Pelesos laikas”, istorijos 
mokyt. A. Česonienė įrengusi 
mokyklos etnografinį muziejų. 
Mokykla turi du kompiuterius, 
vieną padovanojusi Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija, 
kitą - Atviros Lietuvos fondas. 
Mokyklos pastatas didelis, erd
vus. Belieka palinkėti pelesiš
kiams ir visiems, atvykusiems 
jiems padėti, sėkmės kasdie
niame darbe ir geresnių laikų.

Kelionė baigėsi, bet 
įspūdžiai paliko

“Mes, punskiečiai, turbūt ge
riausiai galime Jus suprasti, nes 
esame likimo broliai, kaip ir Jūs, 
atskirti nuo Tėvynės Lietuvos 

• Tauta turi ginti ne tiktai sa
vo įstatymus, bet ir savo mūrus 

(Heraklitas)

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 LIETUVIU FONDA I

gėlė obelis”, “Saulės namai”, 
“Leiskit į Tėvynę”, “Žirgai ug
nyje” ir kt.

Mano rankose Živilės Bal
tės pirmoji poezijos knygelė 
“Saulės vartai”, išleista 1997 m. 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos. Tai itin sub
tilaus grožio, iš gyvenimo aud
ringos jūros dugno Viešpaties 
ranka iškeltas ir kruopščiai 
kančios bei sielvarto nugludin
tas perliukas! Mintyse palyginu 
paveikslus su eilėmis. Ir viena, 
ir kita - lyg vienas atodūsis, iš
plaukęs iš širdies gelmių. Tai 
minties, spalvų, rimo bei ritmo 
harmoninga muzika, kuri tegali 
išplaukti tik iš tyros sielos bei 
aukštą dvasinę kultūrą pasie
kusios moters vidinio pasaulio.

Stoviu su knygele prie 
“Saulės vartų” paveikslo ir, re
gis, nedrįstu žengti gilyn. Ir vis 
dėlto žengiu pro “Saulės var
tus”, versdama knygelės puslapį 
po puslapio, kurių eilutėmis 
skirsnyje “Tyliu balsu” poetė 
meldžia:

Ištieski, Viešpatie, rankas 
Viršum erškėčių...
... išvesk pro saulėtus vartus 
Į spindinčias lankas, 
Į šviesią būtį
Savo vaikus nakty... (14 psl.)

Norėčiau tęsti savo susiža
vėjimo mintis - pamąstymus, 
įžengus pro “Saulės vartus”. 
Deja, viskam yra ribos. Todėl 
man tik belieka pakviesti mielus 
skaitytojus bei ekskursantus ap
lankyti Rezistencijos ir tremties 
muziejuje surengtą Živilės Bal
tės paveikslų parodą ir, išgirdus 
kūrėjos tylų širdies klausimą 
“Ar girdi saulėje skambančią 
giesmę?”, atsakyti: “Taip. Gir
džiu”.

Irena Vaičikauskaitė,
Kaunas

spygliuota viela”, - kalbėjo 
Punsko kultūros namų direkto
rė Jūratė Kardauskienė Peleso
je per “Klumpės” ir “Dzūkijos” 
koncertą. Kelionėje lydėjęs ir 
padėjęs ją surengti Jonas Jure
vičius sakė, kad jau seniai troš
kęs supažindinti punskiečius su 
pelesiškiais, organizavęs susiti
kimus, tik vis jam nepasisekda
vę, nes susirinkdavę labai mažai 
žmonių. Šį kartą pasisekė. Gai
la, kad Marija Kruopienė nega
lėjo atvykti į susitikimą, mat ne
seniai jos sodyboje buvo kilęs 
gaisras. Po jo ponia Marija jau
čiasi taip, lyg visas ligšiolinis jos 
gyvenimas būtų sugriuvęs. “Aš 
ten turėjau tiek daug literatūros 
surinkusi. Ir visus ‘Aušros’ nu
merius turėjau, o kiek straipsnių 
ištraukų! Ačiū Dievui, mano bib
lioteka išliko”, - su ašaromis 
akyse pasakoja Pelesos lietuvė 
Marija Kruopienė. Gerai, kad 
užėjome jos aplankyti, nors už
uojautos žodį tarti. Iš straipsnių 
“Aušroje” ir “Vorutoje” ponia 
Marija labai gerai pažinojo mū
sų krašto etnografą Juozą Vai
ną. Todėl džiaugėsi, turėdama 
progą asmeniškai su juo susipa
žinti.

Tikimės, kad užmegzti Puns
ko ir Pelesos ryšiai nenutrūks, 
kad Punsko parapijos tarybos 
planai įkurti “Caritas” skyrių ir 
remti Pelesos lietuvius bus įvyk
dyti. Galim dėkoti likimui, kad 
mūsų ekonominė padėtis geres
nė negu Gudijos. Galime pado
vanoti pelesiškiams nors drabu
žių, pasikviesti pas save vaiku
čius, duoti jiems maišą saldainių 
ar žaislų. Dėkojome pelesiškiams 
už malonų sutikimą, plojimus, 
šypsenas ir vaišių stalą.

Rašytojo ir muziko ANTANTO PAULAVIČIAUS pagerbtuvėse Kaune 1998.11.30. Iš kairės: žmona BRONĖ 
PAULAVIČIENĖ, sukaktuvininkas ANTANAS PAULAVIČIUS, Švietimo ir mokslo ministeris prof ZIGMAS 
ZINKEVIČIUS Nuotr. F Kerpausko

Sovietinis siaubas dokumentuose
Naujas žurnalo “Genocidas ir rezistencija” numeris, kuriame jaunieji istorikai atskleidžia 

sovietinės okupacijos vykdytą tautžutystę ir priešinimosi pastangas

DR. ALFONSAS EIDINTAS

Turbūt nereikia nurodyti 
skaitytojui ilgą laiką nutylėto, o 
sovietinės istoriografijos ir pro
pagandos mašinos falsifikuoto 
lietuvių tautos naikinimo ir 
ginkluoto pasipriešinimo komu
nistiniam režimui mokslinio ty
rinėjimo svarbumo. Sąjūdžio 
metais prasidėjęs kruopštus tos 
kovos dalyvių atsiminimų rinki
mas. Vėliau, atidarius istori
kams Lietuvos SSR KGB archy
vo fondus, Politinių tremtinių ir 
politkalinių sąjungos energingai 
skatinami, daugiausia jauni ša
lies istorikai pradėjo gausiai 
skelbti iki tol nematytus šalti
nius, partizanų būrių dokumen
tus, rastus slaptavietėse, surūdi
jusiuose pieno bidonuose už
kastus arba rūpestingai susegtus 
kaipo įkalčius patriotams kurp
tose KGB bylose. Netruko pasi
rodyti ir stambesni dokumentų 
leidiniai, pirmosios monografi
jos ape trėmimus, partizanų 
kovas.

Svarbiausia, kad istorikų ty
rinėjimai įgauna kylantį pagrei
tį, pasirodo ne tik aprašomųjų 
darbų (kurie savaime svarbūs), 
bet ir jau akivaizdūs bandymai 
lyginti, gvildenti, vertinti, matyti 
bendresnį vaizdą visoje Sovieti- 
jos žmonių naikinimo mašinos 
apglėbtoje teritorijoje. Žinia, 
stambūs monografiniai darbai iš 
karto neatsiranda, todėl džiugu 
matyti pasirodančias svarias sa
votiškas tarpines grandis tarp 
pirmųjų bandymų ir monografi
jų, iš kurių norėtųsi bent trum
pai apžvelgti gana solidų moks
linio žurnalo “Genocidas ir re
zistencija” 2-ąjį numerį, kurį lei
džia Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ras (toliau LGGRTC) Vilniuje. 
Šio centro generalinė direktorė, 
jauna, gabi istorikė Dalia Kuo
dytė ir paprašė mane recenzuoti 
naująjį šio leidinio numerį. Su 
malonumu tai ir darau.

“Genocidas ir rezistencija” 
- mokslinis žurnalas. Kiekvie
name straipsnyje laikomasi isto
rijos mokslui keliamų reikalavi
mų, kruopščiai nurodomi šalti
niai, kuriais autoriai remiasi. 
Žurnalas liedžiamas lietuvių 
kalba Vilniuje, tačiau labai ver
tinga, kad recenzuojamame nu
meryje visi straipsniai baigiami 
santrauka anglų kalba, kad 
spausdinami straipsniai ne tik 
apie Lietuvos patirtus žiauru
mus, o ir apie tą pačią sovietinę 
politiką kaimynuose - Latvijoje, 
Ukrainoje, Lenkijoje, Estijoje. 

Šv. Jono Bosko parapijos Vilniuje mergaitės, dalyvavusios Didžiojo 
šeštadienio adoracijoje

Šiuo atveju skaitytojo tai tegul 
nestebina - mat šie straipsniai 
atsirado tarptautinės konferen
cijos “Pasipriešinimo totalitari
niams režimams istorijos tyrimo 
problemos” pranešimų pagrin
du. Ši konferencija įvyko 1997 
m. spalio 3-4 d.d. Vilniuje.

Kadangi ir genocidas ir re
zistencija vidiniu turiniu dažnai 
nepaprastai persipina, sunkoka 
griežčiau tematiškai apžvelgti 
visus straipsnius, juos palyginti. 
Autoriai pagrįstai skiria nemažą 
dėmesį SSRS represinių struk
tūrų, kurios tiesiogiai vykdė ge
nocidą, veiklai. Tam pvz. skirtas 
Rusijos federacijos valstybinio 
archyvo archyvaro Aleksandr 
Kokurin straipsnis. Gyventojų 
trėmimo į SSRS gilumą mastą 
akivaizdžiai matome iš maskvie
čio, mokslinio informacinio ir 
švietimo centro “Memorialas” 
mokslinio bendradarbio Alek
sandr Gurjanov tyrimo. Visiškai 
slaptą SSRS MGB vykdytą Bal
tijos šalių gyventojų trėmimo 
operaciją 1949 m. vasario 25 d. 
- rugpjūčio 23 d.d. straipsnyje 
nagrinėja latvių istorikas prof. 
Heinrihs Strods. Kitas latvis - 
Ritvars Jansons apžvelgia Latvi
jos SSR MGB specialiųjų gru
pių ir specialiųjų agentų panau
dojimą kovai su tautinėmis 
ginkluotomis grupuotėmis 1946- 
1953 metais. Labai produktyvi 
lietuvių istorikė, beje, pati bu
vusi rezistencijos dalyvė ir polit- 
kalinė, o šiuo metu LGGRTC 
programos specialistė Nijolė 
Žemaitienė nagrinėja MGB- 
KGB agentūrą okupuotoje Lie
tuvoje. Kitas žinomo mūsų re
zistencijos tyrinėtojo Juozo 
Starkausko straipsnis skiriamas 
sovietinei vidaus kariuomenei, 
jos taktikai ir veiklos metodams 
kovojant su partizanais 1944- 
1953 metais.

Lenkų archyvistų darbai 
daugiausia skirti lenkų karinin
kų politinėms represijoms 1944- 
1956 m. aprašyti (Wanda Krys- 
tyna Roman). Taip pat rašoma 
(Jan Pięntos studija) apie Len
kijos karinės archyvinės komisi
jos veiklą tiriant dokumentus, 
liečiančius totalitarinių režimų 
aukas.

Rezistencijos kovos, jų pa
lyginamoji statistika aptariama 
dr. Arvydo Anušausko straips
nyje “Ginkluotos kovos dėl Bal
tijos šalių ir Vakarų Ukrainos 
nepriklausomybės lyginamoji 
analizė”. Arūnas Streikus apra
šo Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
didelį indėlį į ginkluotą pasi

priešinimo sąjūdį Lietuvoje, o 
Dalia Kuodytė - Lietuvos rezis
tencijos ryšius su Vakarais. 
Apie ukrainiečių pasipriešinimą 
žurnale rašo Oleksandr Vovk, 
estų - Tiit Nurmets, Viktor 
Niitsoo bei latvis Indulis Zalite.

Tuo būdu gauname labai 
informatyvų vaizdą apie kone 
visos Vidurio Europos tautų 
kovą už laisvę ir nepriklausomy
bę bei stiprų pasipriešinimą so
vietinėms represijoms. Istorikas 
Arvydas Anušauskas, palyginęs 
įvairius šaltinius, tame tarpe ir 
sovietinių represinių struktūrų 
dokumentus, statistiką, taip rašo:

“Ukrainoje ir Lietuvoje gink
luota kova dėl nepriklausomy
bės buvo atkakliausia. Lietuvių 
rezistentai tuo laikotarpiu at
kaklumu neretai pranokdavo ir 
ukrainiečius. 1946 m., kai Lietu
voje pasipriešinimą slopino de
šimt (sovietų, A.E.) vidaus ka
riuomenės pulkų, o Ukrainoje - 
septyniolika, lietuvių rezistentai 
įvykdė 1840 antpuolių, o Vaka
rų Ukrainoje tuo pačiu metu 
įvykdyta 1619 antpuolių (...) 
Antra vertus, rezistentų nuosto
liai Vakarų Ukrainoje buvo ke
turis kartus didesni negu Lietu
voje. Ten 1946 m. žuvo 6526 re
zistentai, Lietuvoje - 1584. Be 
to, Lietuvoje kur kas griežčiau 
buvo elgiamasi su išdavikais bei 
kolaborantais: čia sovietinių 
partinių aktyvistų, NKVD- 
NKGB agentų nukauta net du 
kartus daugiau negu Vakarų 
Ukrainoje” (žurnalo psl. 15-16).

A. Anušausko duomenys 
rodo, jog ir 1947 m. ginkluotas 
Lietuvos sąjūdis buvo žymiai 
aktyvesnis nei pas kaimynus. 
Latvių sąjūdis buvo mažesnis už 
lietuvių nuo 9 iki 15 kartų (pa
gal mūšiuose su MGB kariuo
mene padarytų nuostolių dydį), 
o estai dar nuo latvių atsiliko 3- 
4 kartus (p. 16). Nėra net abejo
nės, kad lietuvių partizanų sąjū
džio jėga, pasipriešinimas oku
pacijai gerai buvo žinomas viso
je SSRS. Apie atkaklias lietuvių 
kovas tarp gyventojų Rusijoje ir 
kitose sovietinėse respublikose 
sklido pagrįsti gandai ir legen
dos, kurios gerokai mažino po
tencialių kolonistų norą vykti 
apsigyventi į Lietuvą. Taigi apie 
ką žinojome tik apytiksliai, da
bar jau mokslininkų įrodyta fak
tais ir lyginamosios analizės duo
menimis.

Skaitant malonu pastebėti, 
kad (bent jau iš šiame antrame 
žurnalo numeryje spausdinamų 
straipsnių) lietuvių autorių įdir
bis šioje skaudžioje visoms tau
toms tematikoje atrodo gerokai 
didesnis, mūsiškių tekstai bran
desni, svaresni ir profesionales
ni, nesitenkinama ilgomis doku
mentų citatomis, daugiau lygi
nama, apibendrinama.

Žurnale taip pat skelbiama 
Algirdo Šerėno rašinys “Betei
sių statusas bei studijų centro 
renginių, minėjimų, pagerbimų 
kronika”. Visais atžvilgiais žur
nalas ne tik įdomus ir svarbus 
skaityti, bet ir pateikia daugybę 
naujų faktų visuose 148 aptaria
mo numerio puslapiuose.

Jis gaunamas Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centre: Didžioji g. 
17/1, 2001 Vilnius, Lithuania. 
Tel. 65-81-84, faksas 79-10-33.
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Kančios dienos, pražydusios 
raštais ir melodijomis

Antano Paulavičiaus kūrybiniai lobiai.iškelti specialioje šventėje

ALDONA GRICIENĖ

Viešpats vedžiojo Antano 
Paulavičiaus ranką rašant žo
džius: “Už tėviškės laukų žydė
jimą,/ Už vieversio danguj čiul
bėjimą/ Dėkoju, Dieve, Tau”.

Anykščiai. Basos kojelės bė
gioja po žalią pievą. Paskui pra
deda čirpti žiogas - smuikelis. 
Melodija gimdo žodžius. Pirmie
ji sąskambiai. Prasmingo gyve
nimo suvokimas. Po to Vilniaus 
universitetas, kuriame teko kar
tu su busimuoju akademiku Zig
mu Zinkevičiumi valgyti skystą 
bendrabučio sriubą. Bet ir toji 
buvo atimta: negailestingi trau
kinio ratai 8 metams išbogino į 
Sibirą.

Tėvynės vizija, slogi ir nyki 
buitis - tai du diametraliai prie
šingi Krasnojarske praleisto gy
venimo poliai. Ir štai tėviškės pie
va vėl po kojomis. Širdis norėtų 
dainuoti, bet... cenzūra. 1989 m. 
šis talentingas žmogus parašė ir 
išspausdino dokumentinę apy
saką “Leiskit į Tėvynę”. Iš A. 
Paulavičiaus širdies ėmė trykšti 
nesiliaujančios versmės. 1990 m. 
išėjo knyga “Kraujo upeliai te
kėjo”, 1992 m. - “Malda už Tėvy
nę”. Pastarasis veikalas - su nato
mis; savo ir kitų autorių eilėms 
kūrėjas prisegė sparnus. Čia iš
spausdinta nuostabi daina B. 
Brazdžionio tekstu “Ypatingai”.

Ta lietuvių dalis, kurią gali
me vadinti tauta, o ne liaudimi, 
moka dainuoti “Kad išvysčiau 
saulę tekant ant baltų Pažaislio 
bokštų/ Ir kaip gaudžia aleliują 
Kauno katedros varpai”. 1994 m. 
išleidžiami “Tėviškės varpai”. 
Tai dainos, giesmės ir pamąsty
mai. Prie Šventosios ilgai laukė 
pušys, skaroti klevai šaukė: “Grįžk 
namo, grįžk namo,/ Per ilgai 
svetur buvai!” Labai artimas ir 
savas “Lietuvos savanoris” (žo
džiai J. Ardzijausko, melodija A. 
Paulavičiaus). “Knygnešys” pri
mena laikus, kai artojas, palikęs 
nebaigtą vagą, nešė šviesą tėvy
nei, nepaisydamas pavojų (dai
nos autoriai tie patys). Šioje 
knygoje rasime lietuviškąją “Avė,

Kanados lietuvių veiklos...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Evangelikų-liuteronų parapija, 
Missouri sinodas **

Evangelikų-liuteronų Išganytojo 
parapija **

Evangelikų-liuteronų Išganytojo 
parapijos moterų draugija **

Filatelistų draugija
“Gintaras” -- tautinių šokių 

ir muzikos ansamblis
Golfo klubas **
Jaunimo meno mėgėjų grupė 
“Jungtis”--sporto klubas ** 
“Karavano” festivalis
KLB Toronto apylinkės valdyba 
Krikščionių demokratų klubas ** 
Lietuvių choras (prieškarinis) 
Lietuvių evangelikų Malonės 

parapija **
Lietuvių Namai
Lietuvos kankinių parapija
Lietuvos kankinių parapijos 

choras **
Lietuvos kankinių parapijos KLK 

moterų draugijos skyrius *
Lietuvos Nepriklausomybės 

talkos Toronto skyrius *
Maironio mokykla
Mažosios Lietuvos moterų draugija 
Medžiotojų-žuvautojų klubas ** 
“Parama” kredito kooperatyvas * 
Pensininkų klubas 
“Pirmynjaunime” ** 
Prisikėlimo parapija
Prisikėlimo parapijos choras 
Prisikėlimo parapijos KLK 

moterų dr-jos skyrius
Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyvas
Skautai
Socialinių reikalų tarnyba
Stepono Kairio liaudies 

muzikos vienetas
“Sutartinė” — dainos ansamblis * 
Šachmatų klubas
Šv. Jono kapinės
Šv. Jono Krikštytojo parapija ** 
Šv. Jono Krikštytojo šalpos 

draugija **
Šv. Pranciškaus “Tretininkai” **
“Tauras” -- medžiotojų ir 

žuvautojų klubas *
Toronto KĖB apylinkės 

šalpos komitetas *
Toronto lietuvių mokyklos 

(prieškarinės) **
Toronto lietuvių moterų 

dainos vienetas *
Toronto un-to lietuvių 

studentų klubas *
“Trimitas” -- šokių orkestras * 
Vaikų darželis (Toronto) *
Vaikų darželis (Mississauga)** 
“Varpas” -- choras

Marija!” (ž. ir m. A. Paulavičiaus).
1996 m. išleistas aptariamo 

autoriaus romanas “Dievas vaikš
to”. Rašytojas šį kūrinį pavadi
no mūsų laikų legenda. Apie 
Ąžuolą, Uosį ir Beržą. O, kad 
jums būtų leista pavirsti šla
mančiais medžiais!... Jie buvo 
sumesti į žvyrduobes, j raistus - 
ir pavirto legendomis.

Dažnas jaunuolis A. Paula
vičiui ir kitiems sibiriečiams pri
kaišioja, esą jie nemato dabar
ties, ateities, o tik praeitį. Jei šie 
jauni žmonės būtų pavaikščioję 
siaura lenta virš kunkuliuojan
čio druskos katilo kaip Antani
na Garmutė arba būtų mažomis 
rankutėmis tempę j kapus savo 
motiną, mirusią prie upės, kaip 
Šaulių sąjungos įsteigėjo V. 
Pūtvio-Putvinskio vaikaičiai, ir 
jiems praeities šešėliai užstotų 
šviesią saulę.

Ačiū Dievui, Paulavičių šei
moje kartų priešiškumo nėra. 
Bronė Paulavičienė Tremtinių 
chore, kuriam vadovauja jos vy
ras, deklamuoja ir dainuoja. Sū
nus vargonuoja, jei renginys 
vyksta šventovėje. Mažieji pia
nistai Lukas ir Domas, vaikai
čiai, su džiaugsmu skambina 
ten, kur aidi senelio dainos.

Juos visus girdėjome ir ma
tėme 1998 m. vasario 30 d. įvy
kusioje šventėje, skirtoje A. 
Paulavičiaus pagerbtuvėms. Bu
vo paminėtas 50-asis pirmojo 
svirplelio čirptelėjimas.

Šventę surengė Kauno mo
kytojų centro kultūros darbuo
tojai - Alvydas Bakutis ir Vitas 
Lazauskas. Joje dalyvavo solis
tas Vincentas Kuprys, “Ainių” 
ansamblis su savo švyturiu Va
lentinu Čepkumi, knygnešio Ake
laičio dukra Laimė ir jos vyras 
prof. Kazimieras Blaževičius, bu
vę mokiniai, bendradarbiai, kul
tūros veikėjai. Ansamblis “Elegija” 
ir choras “Diemedis” savo mei
lę ir pagarbą išreiškė dainomis.

Busimoji A. Paulavičiaus kū
ryba tebūnie tautinėmis juosto
mis apjuosta, gėlių žiedais ap
kaišyta.

“Vilnius manor” — lietuvių 
pensininkų namai. **

“Vytis” -- sporto klubas 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
“Volungė” -- choras * 
“Žiburiai” - spaudos bendrovė

VAL D’OR, QUEBEC ♦*

WASAGA BEACH APYLINKĖ
Gerojo Ganytojo misija ** 
Gerojo Ganytojo stovykla ** 
KLB valdyba
Vasagos moterų būrelis

WELLAND, ONT.
“Gintaras” - tautinių šokių grupė * * 
KLB apylinkės valdyba 
“Lituanica” -- medžiotojų ir 

žuvautojų klubas **
“Pelėda” -- humoristinis žurnalas 
Scenos mėgėjų būrelis **
Skautai **

WINDSOR, ONT. APYLINKĖ

Ateitininkai
KLB apylinkės valdyba
Marijos Pečkauskaitės 

vardo mokykla
“Neris” - tautinių šokių grupė * 
Skautai
Windsoro apylinkės choras 
Windsoro mergaičių kvartetas

WINNIPEG APYLINKĖ
Ateitininkai **
KLB apylinkės valdyba ** 
KLK moterų dr-jos skyrius ** 
Lietuvių Namai ** 
Lietuvos sūnų ir dukterų 

dr-jos skyrius **
Manitobos lietuvių klubas ** 
Šv. Kazimiero parapija ** 
Vytauto Didžiojo klubas ** 
Vinipego apylinkės 

lietuvių mokykla
Vinipego lietuvių 

literatūros dr-ja **

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

r



Atgyja kanadiečių dailininkų darbai
Tautinės lietuvių tradicijos ir dailininkai etnografai Anastazija, Antanas Tamošaičiai, 

jų darbų paroda Kaune
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□ KULTŪKlnlEJĖ VEIKLOJE
IRENA LIUCIJA KERELYTE, 
Kauno specialiosios internatinės 
mokyklos direktorės pavaduotoja

1993 m. birželio saulėtą vi
dudienį pastebėjome trejetą žmo
nių, vaikščiojančių mūsų mokyk
los kiemo pakraščiu, kažką ro
dančių, žvelgiančių į vieną, į ki
tą pusę, besitariančių tarpusavy
je. Su mokyklos direktore nuė
jome su jais susitikti, pasikalbė
ti. Išsiaiškinome kad čia atvyko 
tos žemės, ant kurios pastatyta 
mūsų mokykla, savininkas iš Ka
nados dailininkas etnografas An
tanas Tamošaitis ir jo žmonos 
sesuo Aldona.

Susipažinome. Iš jo “Sodžiaus 
meno” knygų, kurių mūsų tėve
lių bibliotekoje keletas puikavo
si, ir mes - vaikai - jas vartydavo
me, kopijuodavome raštus, skai- 
tydavom. Pokario negandos su
naikino mūsų taip brangintą bib
lioteką. Per visą sovietmetį ne
girdėjome nė karto minint šio 
įžymaus tautodailininko pavardės. 
Ir štai, o stebukle, prisistato žva
lus, inteligentiškas, simpatingas 
vyriškis: “Esu dailininkas Anta
nas Tamošaitis”. Atgijo prisimi
nimai, akyse man šmėstelėjo jo 
knygų spalvotos iliustracijos.

- O! Tai labai Lietuvos kul
tūrai nusipelnęs žmogus! - ne
jučia išsprūdo žodžiai.

Susėdome pokalbiui mokyk
los istorijos muziejuje. Liejosi kal
bos, nestigo humoristinių pasa
kojimų. Stebino dailininko žva
lumas, atmintis. Šnekučiavomės 
lyg seni geri bičiuliai. Vėl vaikš
čiojom po kiemą ieškodami vie
tos, kur jo namo stovėta, kur 
bunkerio (slėptis bombardavi
mo metu) būta, kur sodo augta. 
Atpažinome kai kurias vietas. O 
dvi obelys, sodintos Tamošai
čių, ir dabar tebeauga, lyg lauk
damos sugrįžtančio jas aplanky
ti šeimininko sodininko.

A. Tamošaitis pasakojo, kad 
šioje poeto A. Mickevičiaus slė
nio pašonėje jis pirkęs iš archi
tekto Fryko 2 hektarus žemės. 
Pasistatęs nedidelį, jaukų medi
nį namuką, užveisęs sodą, kūręs 
gyvenimo idiliją, bet 1944-ieji 
sugriovė svajones, kurias daili
ninkas tęsė ir įgyvendino toli
moje Kanadoje.

O labai labai norėtųsi, kad 
Lietuvos žmonės galėtų studi
juoti jo surinktus tautos kūry
bos lobius, jais puošti savo buitį, 
daugiau sužinoti apie tų knygų 
autorius.

A Tamošaitis kėlė mintį, kuo 
ir kaip jis galėtų čia įamžinti at
minimą savo žmonos dailininkės 
a.a. Anastazijos (o gal ir savo?).

Nudžiugo svečias sužinojęs, 
kad mūsų mokiniuose įvairio
mis formomis ir būdais puoselė
jama mūsų tautinė kultūra.

Mūsų mokytojai kasmet mo
ko vaikus lietuvių meno pavyz
džių: berniukai per stalystės dar
bų pamokas gamina stalus, suo
lelius liaudies meno motyvais, 

Kauno Loji specialioji internatinė mokykla. Dail. etnografo Antano 
Tamošaičio knygų “Sodžiaus menas” parodos atidaryme. Viduryje stovi 
parodos organizatorė IRENA LIUCIJA KERELYTĖ, dainuoja 
AUDRONĖ ir EUGENIJUS KANIAI 1997 m. lapkričio 13 d.

Kauno Loji specialioji internatinė mokykla. Dailininkų Anastazuos ir 
Antano Tamošaičių knygų paroda mokykloje 1997 m. lapkričio-1998 m. 
vasario mėn. Bendras parodos vaizdas

mergaitės audžia tautines juos
teles, mezgėjai virbalais ar vąše
liais įvairiais raštais mezga pirš
tines, liemenes, staltieses, žais
liukus. Žinoma, mokomės ir lie
tuvių liaudies dainų, šokių, žai
dimų.

Po dail. A. Tamošaičio apsi
lankymo pas mus, visi pedago
gai dar uoliau imasi ugdyti tau
tines lietuvių tradicijas. Mūsų 
mokyklos pagrindiniu kūrybinio 
darbo uždaviniu tapo lietuvių 
tautinių tradicijų ugdymas. Ir ši 
tema kaip neišsenkanti versmė 
mūsuose kasmet suspindi įvai
riomis formomis bei darbais. 
Savo patirtį mokytojai šia tema 
yra paskleidę miesto ir visos Lie
tuvos konferencijose, parodose, 
saviveiklos pasirodymuose. Mo
kykloje yra įrengta nuolat vei
kianti mokinių per trimestrą at
liktų darbų paroda (keičiama per 
mokslo metus 2 kartus). Kas
kart darbai vis įdomesni, raiš
kesni, sušildyti meile savam kraš
tui. Tai vis kūrybingų, savo tau
tą ir savo darbą mylinčių peda
gogų sumanymai. Laukiame, gal 
užsuks kada dailininkas etno
grafas A. Tamošaitis, gal aplan
kys mūsų mokyklą, puoselėjan
čią jo kūrybos idėjas.

Šiuo metu mokykloje įren
gėme gerb. Tamošaičių knygų pa
rodą. Tarpukariu išleistų jo kny
gų pasiskolinome iš Kauno ap
skrities viešosios bibliotekos fon
dų. Parodos lentynose jų - 11.

Vartau, studijuoju jau bib
liografine retenybe tapusiu 1931 
metų Žemės ūkio rūmų leidinį, 
spausdintą (5000 egz.) “Spindu
lio” b-vės spaustuvėje Kaune, 
“Sodžiaus meno” pirmąją kny
gą, kuriai iliustracinę medžiagą 
rinko, tvarkė ir spausdinimą pri
žiūrėjo A. Tamošaitis. Dėmesį 
patraukia turinys. Įžanga - Že
mės ūkio minįsteris J. Aleksa; I 
skaitytojus - Žemės ūkio rūmai; 
Kas žinotina apie audinius ir 
namų pramonę - A. Tamošaitis.

Tais pat metais buvo išleis
tos dar dvi knygos. Prie to darbo 
prisidėjo K Grinienė, D. Tarabil- 
dienė, V. Norkus, K. Šimonis, 
V. Mackevičius, P. Galaunė. Ir 
taip kasmet išeidavo vis nauja 
“Sodžiaus meno” studija. Visų jų 
sudarytojas ir tvarkytojas - A. 
Tamošaitis. 1937 m. išleistos 
knygos “Namie austi drabužiai” 
autorė - Anastazija Tamošaitie
nė. Be abejonės, visų leidimu rū
pinosi abu. Apmaudu ir labai 
gaila, kad toks puikus tęstinis 
leidinys nutrūko 1940-aisiais. 
Kaip ir daug kas...

Parodą paįvairinome mo
kyklos direktorės Salomėjos Rat
kevičienės močiutės etnografi
niais Onos Vaupšaitės-Zybolie- 
nės (1910-1993) tautiniais dra
bužiais: pačios verptais, dažytais, 
austais ir siūtais. Taip pat paro
dą paįvairinom mano močiutės 
Barboros Kulbokaitės-Kolyčie- 
nės (1860-1912) atsineštinėm 

kraičio 'lininėm staltiesėm, jos 
pačios verptais lininiais siūlais 
austom, jos sumanytais raštais.

Į parodos atidarymą susi
rinko visa mokyklos bendruo
menė - per 80 žmonių. Pakvie
čiau Aukštųjų Šančių senbuvį, 
nuo vaikystės gyvenantį kitoje 
kelio pusėje, buvusį Tamošaičių 
kaimyną Eugenijų Kanį. Jis pa
pasakojo apie spalvingai, lyg Ve
lykų margutį, išdažytą dailinin
kų namą, gražią, tvarkingą so
dybą. Deja, pokario metais tą 
namelį pikta ranka padegė. Il
gai riogsojo tik pamatai, traukę 
čia lakstyti aplinkinius berniūkš
čius. O 1960 m. prasidėjusios nau
josios statybos, Tunelio gatvės 
rekonstrukcija kraštovaizdį pa
keitė. Savo pasakojimą Eugeni
jus pagyvino lietuvių liaudies 
dainomis. Pritarė jam Audronė 
Kanienė - mūsų mokyklos mu
zikos mokytoja.

Tokia jausmus žadinanti pa
roda mūsuose pirmą kartą. Iški
lo nauja mintis. Beveik kiekvie
nas turi savo namuose šeimos 
relikvijomis tapusių savo seno
lių įvairiausių etnografinių daik
tų. Sutarėm: sunešim juos į pa
rodą. Patys pasidžiaugsime, jau
nimui parodysime. Ir vėl vyks tau
tinė šventė, kuri siesis su daili
ninkų Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių puoselėtomis idėjomis.

Kaip gera, kad mūsų mo
kyklos pedagogai su didele mei
le ir sumanumu patys puoselėja 
lietuvių tautines tradicijas ir jas 
perteikia jaunimui - savo auklė
tiniams.

“Titaniko
ALGIRDAS GUSTAITIS
1998 m. pripažinta, kad 

1997 m. geriausias filmas yra 
“Titanic”. Filmas pagamintas 
remiantis autentiškais duomeni
mis. Jo pastatymas kainavęs 
200,000,000 dolerių, tai yra dau
giau negu bet koks filmas iki tol 
pasaulyje pagamintas. Visur 
“Titanic” sulaukia daug žiūro
vų. Gerai vertina įvairiose vals
tybėse spauda. Jau gauta apie 
400,000,000 dolerių pajamų.

Noras pamatyti
Nustačius, kurioje Atlanto 

vietoje guli “Titanic”, daugelis 
norėjo jį pamatyti. Tokią gelmę 
(2,5 mylios) pasiekti nelengva, 
nes vienam kvadratiniam coliui 
vandens spaudimas - 6600 sva
rų. Norisi ne tiktai pamatyti, bet 
ir į laivą įlysti. Suinteresuotieji 
talkon pasikvietė jūrų gelmėms 
tyrinėti rusų laivą “Akademik 
Mstislav Keldysh” iš Leningra
do. Profesionaliai parodyti prieš 
85 metus įvykusią pasaulyje di
džiausią keleivinio laivo nelai
mę, reikėjo nuostabiai ryžtingo 
asmens ne tiktai pasakojančio, 
bet ir sugebančio įtikinti didžią
sias filmų bendroves remti jo 
sumanymą šimtais milijonų do
lerių. Dabar žinome, kad toks 
žmogus buvo ir yra James Ca
meron, gimęs Kapuskasing, On
tario, Kanadoje. Gerokai keista, 
kad filminiu pasauliu jis pradėjo 
domėtis ne nuo jaunystės.

Augo Niagara Falls. 1971 
m. atvyko į Brea, Kalifornijoje. 
Fullerton’e studijavo fiziką. Pra
gyvenimui pinigų užsidirbdavo 
kaip mašinistas ir sunkvežimio 
vairuotojas. 1978 m., sutaupęs 
pinigų, pagamino trumpą filmą 
35 mm, kuriam paruošė rank
raštį, įdėjo garsus. 1980 m. jo 
trumpi filmai įvertinti “New 
Word Pictures” išleidus “Battle 
Beyod the Stars”. Nusprendė 
rūpintis filmais. Cormano filmų 
studijoje pagamino “Galaxy of 
Terror” ir netrukus tą filmą 
pardavė. Gamyba kainavo “tik
tai” 6 milijonus dolerių. Gavo 
pajamų 80 milijonų.

Paruošė rankraščius filmams 
“The Terminator”, “Aliens”. 
Juose dalyvavo garsūs artistai. 
Pajamų - 180 milijonų dolerių. 
Turint tokius pinigus didžiosios 
filmų studijos kalbasi. “Filmas 
“T2” pelnė 500 milijonų dole
rių. 1995 m. pasaulinė kino 
teatro drganizacjja jam paskyrė 
aukščiausią žymenį. Ir štai “Ti
tanic”, kainavęs šimtus milijonų 
dolerių, gal bus pasaulyje pel
ningiausias filmas.

Paruošiamieji darbai
“Titanic” laivo iš jūros gel

mių neiškelsi: trūkęs per pusę,

Apsikabinęs saulę 
ir plaukus šilto vėjo, 
tulpių taures iškėlęs 
pavasaris atėjo...
Jis bėrė gyvas sėklas 
ant šalto žemės veido,

Nuotrauka ir eilėraštis ROMUALDO KISIELIAUS

” istorija ir filmas II
per 85 metus smarkiai surūdi
jęs, visos mašinos, įrengimai su
gedę. Norint įtikinamai paga
minti filmą, neužteks dekoraci
jų, reikia tikro laivo, kad galėtų 
tikrai pavaizduoti kaip buvo. 
“Namų darbui” iniciatorius pa
statė miniatūrinį “Titanic” 1/33 
didumo. Nustatė kas, kur, kada 
vyko, nurodė skyrių vadovus, 
tikrino duomenis. Po to pastatė 
kur kas didesnį laivą su visomis 
detalėmis, meniškais įrengi
mais, salėmis, prabangiais bal
dais, lėkštėmis, erdviomis patal
pomis ir t.t.

Porą metų studijavo, tikrino 
povandeninio laivo atsparumą 
su žmonėmis, mokslininkais, la
bai susispaudusiais viduje. Ar 
atlaikys “plexiglass” langai 7 co
lių storumo? 12 kartų leidosi 
prie “Titanic”. Kiekvienas nusi
leidimas užtrukdavo 10-12 va
landų, plius 6 valandos nusilei
dimui ir vėl 6 valandos pakili
mui. Skaitant tokius duomenis 
net nesinori tikėti skaičiais. Nu
sileidus reikėjo visiškai pasitikė
ti sudėtingu laivu. Pustrečios 
mylios jūros gelmėje visiška 
tamsa, stipri povandeninio laivo 
prožektorių šviesa vos įstengė 
apšviesti “Titanic’ą” priartėjus 
iki 15 pėdų.

Techniški veiksmai
Kur filmuoti su atstatytu 

laivu “Titanic”? Pagrindiniai fil
mavimai vyko Meksikoje (Mexi
co City’s Estudios Churubuco 
Azteca). Reikėjo naudoti 3 mi
lijonus kniedžių (rivets). Laive, 
net apsemtame vandens, darė 
repeticijas tarsi būtų tikra sken
dimo tragedija, įskaitant direk
torių James Cameron’ą. Nusta
tyta, kokiu kampu reikia pakelti 
skęstantį laivą. Apskaičiuota, 
kiek milijonų galionų vandens 
reikės paleisti galutinai filmuo
jant. Paleistas vanduo nesulai
komai plūdo žemyn. Didysis sa
lonas su puikiais baldais, lėkš
tėmis griuvo per 15 sekundžių. 
Artistai bijojo, kad nepaskęstų, 
baiminosi šokti nuo laivo žemyn 
į vandenį. Girdėti laivo traškėji
mas, mašinų sprogimas. Žiūro
vai mato savo akimis tragediją.

Įpinta meilė
Kuo išskirti James Came

ron “Titanic’ą” nuo anksčiau 
pagamintų tuo pavadinimu fil
mų”? Kaip niekad iki tol jis 
įstengė filmuoti ne tik rūdijantį 
laivą, bet ir jo vidų. Be to, jis 
norėjo parodyti ne tik tragediją, 
kurios neįmanoma išvengti, bet 
iškelti dviejų jaunų žmonių 
meilę.

Geroje šeimoje augintą, 
paikintą jaunuolį (Jack Daw

sudraskęs karštą saulę, 
jos spindulius paleido...
Pabiro jis po žemę, 
gėlės žydėt pradėjo, 
o jis per žiedų lauką 
link vasaros nuėjo...

son) vaidina Leonardo DiCap- 
rio. Palikęs tėvus, atsidūręs Pa
ryžiuje piešia prostitutes - jų 
nuogų pripiešęs visą albumą. 
Beveik kaip valkata sukombi
nuoja pakliūti į “Titanic’ą” tre- 
čion klasėn. Neleistinai pakliū
va į pirmos klasės aukštą. Išsi
tiesęs kėdėje pastebi gražuolę, 
norinčią šokti iš laivo jūron. Ją 
prikalbina nesižudyti. Išgelbėta 
jauna mergina (Rose DeWitt 
Bukater) vaidina Kate Winslet. 
Ji buvo pyktelėjusi ant turtingo 
sužadėtinio. Leonardas greitai 
prisijaukina ją, rodo pieštas 
nuogas prostitutes. Mergina no
ri kitokios meilės, paprašo, kad 
Leonardas ir ją nupieštų. Ir taip 
jiedu įsimyli. Laivui skęstant 
gelbstisi. Ar tokia pigi meilė 
gali būti vadinama idealia? Re
žisierius sugebėjo taip supinti, 
kad milijonai žiūrovų patiki.

Filmo vertė
“Titanic” filmas keleriopai 

pagerbtas “Hollywood Foreign 
Press Association”, apdovano
tas “Golden Globe” žymenimis. 
Vėliau amerikiečių filmų aka
demijos įvertintas Oskarais. Be 
to, pasaulin paleista daugybė 
garsinių vaizdajuosčių, muzikos 
įrašų, knygų. Filmas gerai, įspū
dingai parengtas, daro stiprų 
įspūdį.

Pagaminto “Twentieth Cen
tury Fox” ir “Paramount Pic
tures”. Pagrindiniai artistai - 
Leonardo DiCaprio, Kate Wins
let, Billy Zane, Kathy Bates ir kt. 
Muzika James Horner. Filmavo 
Russell Carpenter. Specialūs 
efektai - Digital Domain. Pa
rašė ir režisavo James Came
ron.

Red. prierašas. Kanados 
dienraštis “The Globe a. Mail” 
1998.III.20 laidoje paskelbė 
plačią informaciją apie “Titani
ko” skenduolius, palaidotus 
Halifax miesto kapinėse. Trijo
se to miesto kapinėse esą palai
dota 150 asmenų, ištrauktų iš 
Atlanto. Ant vieno antkapio 
esąs įrašas: “J. Dawson died 
April 15, 1912, 227 (numeris)”. 
Filme jį vaidina Di Caprio. Jo 
vaizduojamas asmuo “Titani- 
c’o” laive esąs romantiškas, su
sietas su meile. Tikrovėje J. 
Dawson buvęs paprastas darbi
ninkas, 23 metų amžiaus, dirbęs 
laivo kūriku, gimęs Anglijoje. 
Minėtasis dienraštis rašo, kad 
“Titanic’as” nuskendęs 1912 m. 
balandžio 15 d. ir kad Halifax’o 
kapines lanko daug turistų.
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• Menininkas gali vaizduoti blo

gį, bet taip, kad jis atgrasintų, stum
tų nuo savęs, neleistų manyti, jog 
tai gera, neskatintų kitų jo kartoti 
ar pamėgdžioti. (Jonas-Paulius I)

Vaclovo Peleckio atsiminimų 
knygos “Tuoj nuaidės gongas” su
tiktuvės įvyko Šiauliuose. Jos aš
tuoniasdešimt septynerių metų 
autorius yra beveik pusšimtį metų 
dirbęs bokso treneriu ir matęs 
pirmuosius Lietuvos bokso žings
nius, įdomiausias boksininkų kovas.

Auksė Pauliukėnaitė, Šakių 
“Varpo” vidurinės mokyklos abi
turientė, pripažinta geriausia ne 
tik Šakiuose, bet ir jų rajone, 
džiaugiasi šimtu australiškų do
lerių. Juos iš Australijos atsiuntė 
šios premijos mecenatai Liudas 
Liutkus-Liutkevičius ir jo sesuo 
Aniceta Liutkevičiūtė-Mainelienė.

Poetas Henrikas Nagys (1920- 
1996), žemininkų atstovas išeivi
joje, miręs Montrealyje, buvo per
laidotas Vilniaus Antakalnio ka
pinėse 1997 m. lapkričio 3 d. Ten 
jo pelenus atlydėjo žmona Birutė 
ir sūnus Gintaras, atsisveikinimas 
su velioniu įvyko Vilniuje, Lietu
vos rašytojų sąjungos salėje. Turbūt 
visi pastebėjom, kad trūko oficia
liosios atsisveikinimo dalies Žemai
tijoje, velionies gimtuosiuose Ma
žeikiuose. Ten jis gimė 1920 m. 
spalio 12 d., tačiau buvo tik retas 
svečias, baigęs Kėdainių gimnazi
ją, lituanistiką ir germanistiką stu
dijavęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, studijas tęsęs Aust
rijoje ir Vokietijoje, pedagoginį 
darbą dirbęs Montrealio universi
tete. Mažeikiečiai betgi neužmir
šo savo kraštiečio. Jo vardas kovo 
pradžioje buvo suteiktas pagrindi
nei Buknaičių mokyklai. Šis spren
dimas buvo padarytas Mažeikių 
rajono tarybos nutarimu. Pasak Ro
mos Žilinskienės pranešimo “Lie
tuvos aide”, H. Nagio vardo pa
grindinei Buknaičių mokyklai no
rėjo šio kaimo bendruomenė ir 
mokinių tėvai. Mat Buknaičiai tė
ra jo tėvo gimtinė. Pats H. Nagys su 
jais nėra susietas. Jis 1920-27 m. 
gimė ir gyveno tik Mažeikiuose.

Rašytojas Vytautas Tamulai- 
tis, vaikų literatūros klasikas, gi
męs 1913 m. sausio 17 d. Sutkiškiuo- 
se, dabartiniame Šakių rajone, mi
rė 1993 m. rugsėjo 22 d. Kanados 
Toronte. Sulaukęs atgimusios 
Lietuvos, bet nespėjęs jos aplan
kyti, jis dabar ilsisi vienintelėse 
lietuvių kapinėse visoje Kanado
je. Tos lietuviškos Šv. Jono kapi
nės yra Mississaugoje prie Toron
to. Džiugu, kad rašytojas V. Ta- 
mulaitis jau atgavo vaikų literatū
ros klasiko teises ir skaitytojus Lie
tuvoje. Ten baigiamas leisti jo kū
rybinis palikimas, gimtinėje įsteig
ta ir įteikta jo vardo premija rašy
tojui Martynui Vainilaičiui už vai
kams parašytą eiliuotą “Kalvio 
pasaką”, pasikeista prisiminimais.

V. Tamulaičiui skirtas vaka
ras Vilniuje buvo surengtas Lie
tuvos rašytojų klube, susietas su 
jo aštuoniasdešimt penktaisiais gi
mimo metais, pradėtas nuotaikin
gomis smuikininkės Daivos Gude- 
levičiūtės ir akompaniatoriaus pia
nisto Vytauto Bagdono atliktomis 
melodijomis. Apie rašytojo V. Ta- 
mulaičio gyvenimą ir kūrybą kal
bėjo literatūrologai Albinas Vai
čiūnas ir Jonas Linkevičius. Jų žo
džiai daugiausia lietė V. Tamulai- 
čio vaikystę, pirmuosius kūrybi
nius žingsnius panemunės gamto
je. J. Linkevičius netgi naudojosi 
ir V. Tamulaičio žmonos Marijos 
laiškų ištraukomis. V. Tamulaičio 
kūrinių ištraukas skaitė aktorės Re
gina Paliukaitytė ir Lilija Žadei- 
kytė. Rašytojų sąjungos savaitraš
tis “Literatūra ir menas” paskelbė 
V. Tamulaičio vakarui skirtą P. Ž. 
pranešimą “Originalaus pasaulio 
kūrėjas”. Tas P. Ž. inicialais pasi
rašęs pranešėjas pasakoja: “Vytau
to Tamulaičio kūryba, saviti gyvū
nėlių nuotykiai, neįprasti jų gyve
nimo vaizdai - tikra atgaiva jau
najam skaitytojui, liete užlietam 
suvienodėjusių verstinių disnėjiš
kų knygų srauto”.

Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centrui Čikagoje, vadovauja
mam prof. dr. Jono Račkausko, 
ilgesnį laiką talkino dvi iš Vil
niaus atvykusios specialistės. Vil
niaus universiteto rankraščių sky
riaus vyr. bibliotekininkė Aliucija 
Orentaitė sutvarkė gausią prel. 
dr. Juozo Prunskio sutelktą me
džiagą Pasaulio lietuvių archyve, 
Genutė Jokūbaitytė, vyr. bibliote
kininkė M. Mažvydo Lietuvos 
bibliotekos katalogavimo centre, į 
katalogus įtraukė Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre sukauptus 
monografinius leidinius bei kitas 
knygas. Jos abi, artėjant Kalė
doms, grįžo Vilniun.

Penki Lietuvos meno kūrėjai 
neseniai įsteigtomis Lietuvos vy
riausybės meno premijomis Vil
niuje buvo apdovanoti Kūčių die
ną. Apdovanojimai už reikšmin
gus Lietuvos menui ir kultūrai 
darbus buvo paskirti rašytojui 
Petrui Dirgėlai, dailininkui Vy
tautui Kalinauskui, dainininkei 
Reginai Maciūtei, architektams 
Kęstučiui Pempei ir Gyčiui Ra
mumui. Jų gautos premijos yra 
apie 36.000 litų. Anksčiau Lietu
vos vyriausybė tokias savo meno 
premijas buvo paskyrusi dirigen
tui Juozui Domarkui ir daininin
kei Giedrei Kaukaitei.

Lietuvos studentų ateitininkų 
žiemos akademija “Ženk žings
nį”, trukusi visą savaitę sausio 
mėnesį, buvo surengta Molėtuo
se. Ateitininkai bendravo su Mo
lėtų rajono moksleiviais, dalyvavo 
pamaldose Molėtų šventovėje. Aka
demijos svečiai buvo pakviesti ak
toriai R. Kasias ir V. Masalskis, te
levizijos žurnalistė P. Galkontaitė.

Vytauto Landsbergio-Žem
kalnio Panevėžio gimnazijoje bu
vo surengta įdomi konferencija 
“Savanorių kovų kelias”. Konferen
ciją surengė ir joje dalyvavo Lie
tuvos humanitarinių gimnazijų klu
bo “Sietynas” nariai. Jam priklau
so 20 gimnazijų. Gimnazijos var
do suteikimo penktųjų metinių 
proga gabiausiems gimnazistams 
buvo įteiktos premijos, parūpintos 
JAV gyvenančios Panevėžio mer
gaičių gimnazijos 1937 m. laidos 
abiturientės Aldonos Kazickie- 
nės. Konferencijon buvo pakviesti 
Panevėžio gimnazijai vardą sutei
kusio Vytauto Landsbergio-Žem
kalnio du sūnūs - Lietuvos seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis ir 
darbui PLB atstovybėje iš Austra
lijos Vilniun sugrįžęs Gabrielius 
Žemkalnis. Pranešimus konferen
cijai paruošė gimnazistai, rinkę me
džiagą apie savanorių kovas Pa
nevėžio mieste ir apylinkėse. Tre
čiaklasis gimnazistas Marius Ru
zas savo temai buvo pasirinkęs 
prie Panevėžio sužeistą Lietuvos 
karo lakūną K. Pugelevičių, Pane
vėžio J. Balčikonio gimnazijos ke- 
turklasis Justinas Lapinskas - ko
voje savanoriais dalyvavusius gim
nazistus, biržietė Brigita Kubiliūtė 
- savanorį partizaną Martyną 
Mažuiką, biržietis Valdas Šimas - 
gen. Itn. Stasį Nastopką. Svečiai ap
lankė Salomėjos Nėries ir mokyk
los istorijos muziejų V. Žemkal
nio gimnazijoje. Ten jiems kon
certą surengė gimnazistų dainų ir 
šokių ansamblis “Kanapėlė”.

Lietuvos mokslų akademijoje 
kovo 6 d. premijomis ir diplomais 
buvo pagerbti Lietuvos 1997 m. 
mokslo premijų laureatai. Už reikš
mingus įvairių sričių mokslinius 
darbus atskiriems mokslininkams 
ir jų grupėms buvo paskirtos sep
tynios premijos. Bendras apdova
notų mokslininkų skaičius - šešio
lika. Humanitarinių, socialinių ir 
teologijos mokslų srityje paskirtos 
trys premijos: istorikui Vytautui 
Merkiui - už leidinius “Draudžia
mosios lietuviškos spaudos ke
lias” ir “Knygnešių laikai”, Aldo
nai Paulauskienei - už knygas “Gra- 
niatinės lietuvių kalbos veiksma
žodžio kategorijos”, “Gramatinės 
lietuvių kalbos vardažodžio kate
gorijos” ir “Lietuvių kalbos mor
fologija”, Albertui Rosinui - už mo
nografijas “Lietuvių bendrinės 
kalbos įvardžių semantinė struk
tūra”, “Baltų kalbų įvardžiai” ir 
“Baltų kalbų įvardžiai: morfologi
jos raida”.

Technikos mokslų srityje pre
miją Antanui Saldūnui laimėjo jo 
darbų ciklas “Aliumosilikatinių dir
binių ilgaamžiškumas”. Buvo pre
mijuotas ir darbų ciklas “Plačia
juosčiai elektroniniai įtaisai infor
macijos apdorojimo sistemoms.” 
Teorija, modeliavimas ir taikymas. 
Šios premijos laureatai - Zeno
nas Vainoras, Raimundas Kirvai
tis, Romanas Martavičius, Julius 
Skudutis, Jonas Stankūnas ir Sta
nislovas Štaras. Dvi premijos bu
vo paskirtos ir žemės ūkio, gam
tos, matematikos bei medicinos 
mokslų srityje. Premijas laimėjo: Al
girdas Galdikas ir Antanas Feliksas 
Orliukas - už darbų ciklą “Elekt
roninių ir joninių laidininkų tech
nologija, tyrimai bei jų taikymas 
kietakūniuose energijos šaltiniuo
se ir jutikliuose”, Juozas Vidas Gra- 
žulevičius, Rimantas Kavaliūnas, 
Albina Stanišauskaitė ir Algiman
tas Undzėnas - už darbų ciklą “Or
ganinių fotopuslaidininkų sintezė 
ir savybės”. v. Kst.
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Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term. Indėlius................3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....5.25%
Taupomąją sąskaitą................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas - 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.15%
2 metų......................6.30%
3 metų......................6.45%
4 metų......................6.55%
5 metų......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.45%

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

q\/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.

L EDA S REFIlIGEttA TIOA 
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)

1111111111111111111111
ROYAL L.BRZKGE

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

l)K M l)k
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
mrTkAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
C.HOJLKAIN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DOVERCOURT ir COLLEGE - 11 kambarių, 4 virtuvės, 
geros pajamos.
RONCESVALLES ir1JLįyįjoTA.S rajone parduodamas 
dvibutis arba ..mitas. Prašo $154,900.

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
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

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS įteikia nugalėtojo taurę 
ROLANDUI MURAŠKAI, trečią kartą per penkerius metus laimėju
siam 1998 metų tarptautines teniso varžybas, baigmėje nugalėjusiam 
K. Zinčenką, Gudijos sportininką (6:2, 7:6) “LA” nuotr.

Kur eini, Rusija?

Sportas
Veiklos žinios
Europos jaunių (18 m.) ledo ri

tulio C klasės primenybėse Lietu
vos rinktinė laimėjo trečią vietą. Pa
skutinėse pirmenybių rungtynėse lie
tuviai po atkaklios .kovos nugalėjo 
Slovėnijos rinktinę 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). 
Geriausiu komandos žaidėju buvo 
išrinktas Darius Pliskauskas.

Petras Silkinas, penkiasdešimt 
septynerių metų kretingiškis, Aust
ralijoje pasiekė neeilinį pasaulio re
kordą. Nanango stadione pirmas nu
bėgo 1000 mylių (1609 km.) Bėgi
me dalyvavo 16 bėgikų, kurie bėgi
mą pradėjo kovo 11 d. ir užbaigė ko
vo 23 d. Sį nuotolį P. Silkinas įveikė 
per 11 dienų 13 vai. ir 50 minučių. Šį 
lietuvio laimėjimą paskelbė visos di
džiosios pasaulio spaudos agentūros.

Pasaulio šiuolaikinės penkiako
vės pirmenybės šiais metais įvyks 
Meksikoje. Jose numatoma, kad da
lyvaus du lietuviai, kurie yra pasau
lio geriausiųjų dešimtuke: A. Zad- 
ruprovskis - antras, ir E. Krunghoi- 
cas - dešimtas.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Žurnalistas Jens Hartmann 
laikraštyje “Die Welt” š. m. vasa
rio 21 d. laidoje nagrinėja dabar
tinę Rusijos būklę, praėjus 7 me
tams po Sov. Sąjungos žlugimo.

Anglių kasyklose darbinin
kai skelbia bado streiką, kad at
gautų atlyginimą už 8 mėn. dar
bą. Jų vaikai išblyškę, nes nėra 
už ką nupirkti vaisių. Dažniau
sias pietų patiekalas - bulvės ir 
kruopos, apie tai rašo Maskvos 
laikraštis “Obšatšaja Gazeta”. 
Tačiau tai visai neįdomu Mask
vos gyventojai Jannai Saltyko- 
vai. Si 25-metė dirba vertėja 
amerikiečių bendrovėje ir gau
na 2000 dol. mėnesiui algos. Ji 
skaito “ELLE” ir “Cosmopoli
tan” žurnalus (rusiškas laidas) 
ir sako: “Žinoma, ir aš turiu 
daug sunkumų, bet negaliu 
skųstis. Mano atlyginimas gana 
padorus”.

Prezidentas Jelcinas sako 
jau padėjęs pagrindus ekonomi
nei gerovei, ir pataria savo tau
tiečiams “pasivaikščioti po gry
ną orą”.

Rusijoje tarp žmonių yra 
pasidaręs didelis plyšys: viršuti
nis tautos sluoksnis, arba dešim
tadalis gyventojų uždirba trečdalį 
pinigų, o apatiniai sluoksniai 
10% turi tenkintis 2% trupi
niais. 34 milijonai žmonių arba 
apie penktadalis Rusijos gyven
tojų gyvena žemiau valdžios nu
statyto pragyvenimo minimumo 
- 130 markių į mėnesį.

Tačiau prof. Juri Levada, 
Maskvos apklausinėjimų biuro 
viršininkas, nemano, kad rusiš
ka meška pasuktų j chaosą arba 
atgal į komunizmą. “Mes pergy
venome ūkinius sukrėtimus, in
fliaciją ir politinį netikrumą. Ei
name į geresnę tvarką” - sako 
Levada.

“LADA” ar televizorių iš Ko
rėjos. Jei turi pinigų, Ivanovų 
šeima važiuoja atostogų j Bul
gariją arba Ispaniją.

Socializmo simbolis - eilės 
prie parduotuvių yra išnykęs. 
Pinigai įgavę naują prasmę. Da
bar su juo galima ką nors 
“įsigyti”.

Ar jau formuojasi vidurinis 
luomas, demokratijų pagrindas, 
klausia prof. Levada. Tam dar 
trūksta pastovaus užtikrinto at
lyginimo ir valstybinės apsau
gos. Apie valstybinę globą dar 
negali būti jokių kalbų. Mask
vos pirmojoje miesto ligoninėje 
šalia tvarsčių, vaistų ir lovos 
užvalkalų reikia ir “BABKI” 
dolerių atsinešti. Kam reikia 
inkstų operacijos, tai turi turėti 
dar 1000 dol. O jei komplikuo- 
tesnė operacija reikės 4000 dol. 
priedo.

Gimstamumas yra 8.8 iš

Tarptautinėse dailiojo čiuoži
mo pirmenybėse lietuvių pora P. 
Vanagas ir M. Drobiazko buvo aš
tunti. Džiugu buvo matyti, kad pir
menybėse pasirodė dar viena lietu
vaitė - Lauryną Slavinskaitė. Savo 
grupėje ji buvo aštuoniolikta. A. S.

1000 gyventojų, žemiausias iš 
visų industrinių kraštų. Bent jau 
ilgėja vyrų amžius - nuo 57 m. 
(1996 m.) ligi 60 m. Rusijos 
moterų amžius žymiai ilgesnis - 
73 metai. Manoma, kad vyrų 
trumpesnis amžius todėl, kad 
tarp jų paplitusi girtuoklystė. 
Kasmet 15 litrų gryno alkoholio 
subėga į ruso gerklę.

Rusija, kur tu žygiuosi? - 
klausė N. Gogolis. Į šį klausimą 
mano atsakymą radęs prof. Juri 
Levada: “Kraštas eina Europos 
kryptimi ir link normalumo. Ta
čiau turės perkirsti dar daug 
purvinų gatvių”. V. A.

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.15%
2 metų....................6.30%
3 metų....................6.45%
4 metų....................6.55%
5 metų....................6.60%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

AflasterCarcf MUS

KANADOS ĮVYKIAI

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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8

Telefonas: 416 207-9239

Iš tikrųjų pereitų metų in
fliacija nukrito ligi 11%. O šešė
linis ūkis pastoviai auga. Į ko
munistines demonstracijas susi
renka tik mažas skaičius rėmėjų 
ir tų dauguma per 70 metų am
žiaus, apsikarstę ordinais ir nos
talgija jų akyse.

Šiaip dauguma žmonių susi
rūpinę savo “dačų”, bulvių der
liumi, o ne kas perims Jelcino 
pareigas 2000 m.

Dvasinę - moralinę tuštu
mą mėgina užpildyti Ortodoksų 
Bendrija. Tačiau jai dar toli nuo 
caro laikų įtakos.

Šiandien rusams svarbiausia 
- kaip pasigerinti savo gyve
nimą. Milijonai dirba 2-3 dar
bus, kad galėtų nusipirkti

vaEDannsTEi
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kia $2.2 bin. Tikimasi, kad jau 
ateinančiais metais ta suma nu
kris iki $1.1 bin. Norint tai 
matyti, vyriausybė turės apkar
pyti išlaidas $73 mln. 1998-1999 
m., o dar $94 mln. 2000-siais. 
Kitais metais bus skiriama $35.4 
bin. įvairioms programoms, 
skolos išlaikymui - dar $6.4 bin. 
Numatytos pajamos sieks $40.7 
bin., šalia jų - $5.7 federacinės 
valdžios teikiamos paramos 
(“transfer payments”).

Pažadėta sumažinti mokes
čius nuo 1998 m. liepos mėn. 
mažiems ir vidutiniams versli
ninkams 37% per dvejus metus. 
Paskirta $130 mln. sukūrimui 
5,000 valdiškų darbų bei stažų.

Ontario provincįja švieti
mui numato skirti $14.4 bin. 
kasmet per ateinančius 3 metus. 
Pagal švietimo ministerio Dave 
Johnson paskelbtą naują finan
savimo planą, bus speciali $1.2 
bin. parama, užtikrinanti, kad 
mokinių klasėse nebus daugiau 
kaip po 25 pradžios mokyklose, 
o gimnazijose daugiausia - 22. 
Jis sakė, kad daugiau lėšų bus 
skiriama klasėms, ir net reikės 
samdyti naujų mokytojų.

Nauju švietimo paramos 
planu konservatorių vyriausybė 
stengiasi sušvelninti praeitais 
metais pradėtą naują tvarką, 
atimančią kontrolę iš mokyklų 
tarybų ir net išprovokavusią 
mokytojų streiką praėjusį rude
nį. Vyriausybė žada sumažinti 
administracines išlaidas $168 
mln. ir $476 mln. daugiau lėšų 
nukreipti klasių reikmėms. Dvi 
sumos - $564 mln. ir $678 mln.- 
bus skiriamos mokyklų tarybų 
persitvarkymui, vyriausybei su
mažinus jų skaičių.

Opozicija ir mokytojų unijos 
vis tik nuogąstauja, kad 10,000 
mokytojų praras darbus.

Ontario sveikatos ministe- 
rė Elizabeth Witmer kovo 3 d. 
paskelbė, kad bus paskirta 
$666,566 keturiems projektams, 
kurių tikslas bus mažinti tabako 
produktų vartojimą. Statistika 
rodo, jog kasmet 12,000 provin
cijos gyventojų, arba vienas iš 
penkių, miršta dėl rūkymo su
keltų ligų. Jų gydymas kainuoja 
provincijos mokesčių mokėto
jams daugiau kaip $1 bln. per 
metus.

Iš paskirtų lėšų per sekan
čius 3 metus $500,000 gaus 
Ottawa-Carleton Regional 
Health skyrius, kuris provinci
niu mastu rengs programas at
baidančias nuo tabako vartoji
mo. Waterloo universitetas 
gaus $90,000 dviems metams te
lefoninių patarimų linijos įstei
gimui “Quit Smoking Telepho
ne Support Service”. Brantfor- 
do rajonui bus suteikta $48,266 
parama informaciniam vajui ir 
nustojimo rūkyti programoms. 
Tyrimų įstaigai “Ontario To
bacco Research Unit” Toronte 
paskirta $29,310. RSJ

I* S E rv O S

Poeto laiškas
Vokiečių rašytojui Teodorui 

Fontane jaunas poetas atsiuntė ke
letą eilėraščių su arogantišku prie
rašu: “Kadangi skyrybos ženklams 
aš neskiriu jokio dėmesio, tai 
prašau sudėlioti visus kablelius”. 
Netrukus Fontane grąžino autoriui 
eilėraščius su tokia pastaba: “Kitą 
kartą prašau atsiųsti tik kablelius, o 
eilėraščius aš pats parašysiu.

Suttw
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- j

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD.r Brokerį

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

Tel. (416) 249-RLIBY(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

JgįL ALGIS
MEDELIS

‘ngS’rJr* 133 Roncesvalles Ave.,
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, į Vilnių 

skrenda 98 keleiviai. Norintiems prisidėti - keletą vietų dar rasiu.
Pageidaujantiems skristi kitu metu - geriausios kainos yra skrendant per 

Londoną arba Paryžių, naudojantis Lietuvos Avialinijos (LAL) bilietais, pritai
kant jų sutartį su AIR CANADA. Parduodam ir FINNA1R, LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus. Išskrendantiems iki gegužės 31 d. galioja žiemos 
sezono kainos!

KELIONES PARUOŠIU NE TIK IŠ TORONTO, BET IR IŠ HALIFAKSO, 
OTAVOS, MONTREALIO, EDMONTONO, KALGARIO IR VANKUVERIO!

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 

Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti OUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus. 
Pasirinkit Jums tinkamiausią būdą! ALGIS MEDELIS

<4^ MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

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



<b SMUTTOJAI PASISAKO
PLATINTOJAMS IR PIRKĖJAMS

Nuoširdžiai dėkoju “TŽ” skai
tytojams - aktorei Irenai Leonavi- 
čiūtei-Bratkauskienei, nuvežusiai ir 
platinusiai mano knygų “Tėvo vasa
ra”, ir Čikagos lietuvių bendruome
nės Cicero skyriaus tautiečiams, 
šias knygas dosniai pirkusiems: 
gerb. A. Mickui, B. M. Bikulčiams,
G. Ročkienei, K. Dočkui, EI. Rad
vilienei, V. Menžinskui, A. Šatui, 
K. Lazvinkai, J. Mikuliui, K. Ražui, 
B. Dundai, St. Pranskevičiui. Esu 
taip pat giliai dėkinga ir anksčiau 
mano knygas užjūriuose platinu
siems bei pirkusiems tautiečiams; 
VISIEMS! Tai Jūsų indėlis į Tau
tos istorijos įamžinimą. AČIŪ!

Antanina Garmutė,
Kaunas

GENEROLAS ČERNIUS
Ačiū Henrikui Paulauskui už 

straipsnį apie gen. J. Černių. Aš jį 
gerai pažinojau. Jis buvo mūsų sto
vyklos (išvietintų asmenų) Vokieti
joje komendantas. Jo sūnus Vytau
tas - mano jaunystės draugas. Kar
tu buvome skautai, ėjome į šokius. 
Gen. Černius mane siuntinėdavo 
kaip kurjerį pas anglų komendantą 
Grevene atvežti lietuvių mokyklai 
knygų, pas UNRRA pareigūnus, 
labdaros darbuotojus skautų reika
lais. Aš su gen. Černiumi sėdėjau 
viename suole, kai mokėmės anglų 
kalbos. Jis man pavesdavo pasiun
tinio pareigas dėl to, kad aš jau bu
vau pramokęs anglų ir vokiečių kal
bų. Gen. Černius buvo, kaip rašo
H. P., labai geras žmogus, visai “ne
poniškas”.

Leonardas Krolius, Vokietija

JURBARKIEČIŲ SUEIGA
Nuoširdžiai dėkoju už “TŽ”. 

Juose daug įdomios informacijos 
apie lietuviškąsias problemas, Ka
nados gyvenimą. Itin sudomino Al
donos Šmulkštienės pasakojimas 
apie X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumą Čikagoje. Negalima praleisti 
ir Alės Rūtos prasmingų žodžių 
apie Prano Lemberto gyvenimą bei 
kūrybą.

Na, o dabar keli žodžiai apie 
jurbarkiečių gyvenimą.

Jau nuo praėjusių metų pabai
gos Jurbarko visuomenė pradėjo 
rengti II pasaulio jurbarkiečių suei
gą. Nuspręsta ją surengti 1998 m. 
birželio 26-28 d. Jurbarke. Vyks 
kraštiečių kūrybos ir kraštotyros 
darbų parodos, jurbarkiečių daili
ninkų darbų paroda, konferencija 
“Jurbarkas - istorija ir dabartis”, 
tautodailininkų bei miestelėnų dar
bų mugės, esperantininkų šventė, 
mėgėjų teatrų vaidinimai, gegužinė.

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).

Hagersville, Ont.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones į visus pasaulio kraštus ’*** 
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas ***
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179 
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

rfSUĮ Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

nc/AAUV West Realty Inc., REALTOR*
KlZ/Fln& 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P1A9

str a Travel
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!
Visiems, norintiems skristi į Lietuvą vasaros metu, papiginta kaina, 

rezervuojamos vietos iki kovo 31 * Mielai kviečiame prisijungti prie grupių, 
vykstančių į Sporto ir Dainų šventes * Didelės nuolaidos individualioms 
grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) * Parduodamos 
kelionės į Lietuvą įskaitant skrydį, pervežimą iš orauosčio į viešbutį, 
nakvynę viešbutyje (ne mažiau kaip 3 žvaigždučių) ir pusryčius.

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais 
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą 
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

Viena diena bus paskirta buvusios 
Jurbarko gimnazijos 80-mečiui pa
minėti. Todėl visiems bus itin ma
lonu susitikti buvusius mokyklos 
draugus, mokytojus, prisiminti jau
nystės dienas.

Visi jurbarkiečiai nuoširdžiai 
laukia į gimtinę sugrįžtančių kraš
tiečių, kuriuos likimas išbarstė po 
įvairiausius Lietuvos ir pasaulio 
kampelius. Ir kaip negrįžti gimti
nėn, juk ir jurbarkietė mokytoja 
Ginta Kievišienė sako:

Sapnuodavai gimtinę, 
Jos laukų žalumą, 
Šaltinio vėsą, 
Šulinio vandens tyrumą. 
Ir gėrei vis sapne, 
O lūpos džiūvo, džiūvo - • 
Širdies jus troškulio, beje, 
Nenumalšinsi.
Ir ką vadinam gimtine, 
Iš atminties nebeištirnsi...

Norintys aplankyti Jurbarką 
pasaulio jurbarkiečių sueigos metu 
galėtų gauti išsamesnę informaciją 
telefonu 370-48-51845 arba parašę 
laišką adresu: Kultūros skyrius, S. 
Dariaus ir S. Girėno 94, 4430 Jur
barkas, Lithuania (faksas - 370 48 

1204)- Antanas Gvildys,
Jurbarkas

PREZIDENTO RINKIMAI
J. P. Kedys iš Australijos gvil

dena “TŽ” 1998 m. 11 nr„ prof. 
Vyt. Landsbergio pralaimėjimo 
priežastis prezidento rinkimuose. 
Jis nurodo kelias priežastis, bet tos 
priežastys, fhano manymu, yra 
antraeilės, o ne lemiančios pralai
mėjimą.

Mano brolis V. iš Šiaulių štai 
ką rašo.

“Konservatorių partija ir Vyt. 
Landsbergis neteko daugumos žmo
nių pasitikėjimo ir sumažėjo jų 
populiarumas, kadangi jie nevykdo, 
ką buvo pažadėję prieš rinkimus. 
Jie ne tik nesumažino valdininkų, 
bet dar padidino jų skaičių, o at
lyginimus pakėlė dvigubai, kai ku
riems daugiau.

Nežinau, ar kitose valstybėse 
yra taip, kaip pas mus Lietuvoje. 
Pvz. Seimo narys, paskirtas ministe- 
riu, gauna seimo nario atlyginimą ir 
ministerio atlyginimą. Dirbdamas 
ministeriu, paruošia kokį nors pro
jektą ir už tai išsirašo sau papil
domą atlyginimą 20 ar daugiau 
tūkstančių litų, kaip mūsų sveikatos 
min. p. Galdikas. Kada jau sužino
jo, pradėjo laikraščiuose rašyti, jis 
tuos 22,000 litų grąžino, bet pasa
kė, ką aš pats girdėjau per televizi
ją: “Tai smulkmena, dėl tokio nie
ko neverta kelti triukšmo”.

Gal ir smulkmena, bet kai dar
bininkas uždirba tik 300 Lt. per 
mėnesį, lai nesurandu žodžių ką 
pasakyti. ,

Skaičiau laikraštyje, kad anks
čiau valdymo išlaidoms padengti 
buvo 7% viso biudžeto, o dabar 27%.

Tai ar yra teisybė, kai vieniems 
lenką susiveržti diržus, o ponai valdi
ninkai nebetelpa tuose diržuose?”

J. P. Kedys teisingai pastebi: 
jeigu nebus pasikeitimų Tėvynės 
sąjungos partijoje, gali sulaukti 
graudaus pralaimėjimo.

R. Bulovas,

Čikagiškis meno ansamblis “DAINAVA”, pasiruošęs dalyvauti “Tėviškės žiburių” spau
dos vakare š.m. balandžio 18, šeštadienį, Anapilio salėje Mississaugoje, Ontario prov.
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“Dainavos” ansamblis yra ilgiausiai išsilaikęs lietuviško meno sambūris ne tik išeivijoje, bet net ir Lietuvoje. 
Lietuvoje yra daugiau vienetų, kurie buvo įsteigti prieš “Dainavą”, tačiau dėl politinių ir kitų priežasčių jie 
turėjo savo darbą ilgesniam laikui nutraukti. “Dainava”, neskaitant persikėlimo per Atlantą, gyvuoja jau 53 
metus. Ansamblis buvo įsteigtas 1945 m. Hanau stovykloje Vokietijoje. Iš pradžių ansamblis buvo bevardis, 
tačiau sekančiais metais pakrikštytas dabartiniu vardu ir su šūkiu ”su daina į laisvę”. 1949 m. emigracijai 
prasidėjus dauguma ansambliečių persikėlė į Čikagą, ir vėl pradėjo veikti “Dainava”. Ansamblis turėjo visą 
eilę garbingų ir talentingų muzikos vadovų-dirigentų. Šiuo metu ansamblio muzikos vadovas ir dirigentas yra 
Darius Polikaitis, kuris energingai vadovauja ansambliui nuo 1988 m.

Šiuo metu ansamblyje dalyvauja maždaug 40 asmenų. Jie visi yra ne profesionalai - lietuviai, kurie 
mėgsta lietuvišką dainą-giesmę. Ansamblis puoselėja lietuvių liaudies dainas ir religinę muziką. Per tuos 53 
metus ansamblis yra pastatęs daugelį muzikinių veikalų ir turėjęs daug koncertų-pasirodymų Amerikoje ir 
Kanadoje. Prieš ketverius metus dauguma ansambliečių dalyvavo dainų ir šokių šventėje Lietuvoje. Žada ir 
šiais metais dalyvauti.

TO RON T
A. a. Prano Ališausko atmi

nimui Valerija Kubilienė ser
gantiems vaikučiams “Kovai su 
vėžio liga Lietuvoje” aukojo 
$25. M.P.

A. a. Prano Ališausko atmi
nimui, užjausdama žmoną Ele
ną ir gimines, Liuda Daunienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui Alfonsas Nakas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Albina Štuopienė, ilga
metė “Tėviškės žiburių” skaity
toja ir rėmėja, mirusi 1997 m. 
lapkričio 14 d., testamentu pa
skyrė “Tėviškės žiburiams” 
$3,000 auką, kurią testamento 
vykdytojas Petras Stuopis 1998 
m. kovo 20 d. perdavė “TŽ” ad
ministracijai. Savaitraščio leidė
jai dėkoja už paramą ir kviečia 
visus velionę prisiminti savo 
maldose.

A. a. Nijolės Murphy atmi
nimui, užjausdami tėvus V.V. 
Beniušius ir šeimą, M. E. L. 
Klevai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $40.

A. a. Nįjolės Beniušytės- 
Murphy atminimui, užjausdami 
jos vyrą ir vaikus, brolį bei tėvus 
- V. V. Beniušius, Petras ir Zu
zana Jonikai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Nijolės Beniušytės- 
Murphy atminimui, užjausdami 
jos šeimą ir tėvus, Magdalena 
Vaitonienė, Genovaitė ir Petras 
Breichmanai “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $20.

A. a. Alfonso Dausos, myli
mo tėvelio, trisdešimt pirmųjų 
mirties metinių prisiminimui 
(1967 m. balandžio 15 d.) duktė 
Aldona ir žentas Mečys Empa- 
keriai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Olgai Pinkevičienei 
mirus, užjausdamos dukras Al
doną ir Felę bei artimuosius, K. 
Mankauskienė ir B. Sadauskie
nė “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
*THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė............................................................. .............

Adresas...........................................................................................

Siunčiu prenumeratą...................... dol., auką............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

A. a. Broniaus Ulozo pir
mųjų mirties metinių atmini
mui S. Ulozienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

St. ir J. Sinkevičiai - nuolati
niai rėmėjai atsiuntė $200 auką be
globių vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” ir “Tremtinių grįžimo fon
dui" paremti.

VI. Šaltmiras aukojo $20.
A. a. Emilijos Vindašienės at

minimui pagerbti “Vaiko tėviškės 
namams" $40 aukojo A. E. Pūkai.

A. a. Jono Paršelio atminimui: 
$100 - Ėllie Wu, Markham, Ont.; 
$50 - J. St. Sinkevičiai; $20 - V. 
Paulionis, A. Slapšienė, J. Riedi, L. 
Mak, B. V. Saulėnai, G. A. Žemai
taitis, B. Kasperavičius, Wasaga 
Beach, Ont., V. Kvedaras, L. Kar- 
būnienė, L Poška; $15 - M. S. Put
rimas; $10 - K. Kudirka; $5 - B. Z. 
Romeika. Aukas surinko M. Povi- 
laitienė. Aukotojams ir rinkėjai 
nuoširdžiai dėkojk-
KLK moterų dr-jos centro valdyba

“Tremtinių grįžimo fondui” 
aukojo: $50 - E. Petrus.

A. a. Benedikto Jackaus atmi
nimui pagerbti aukojo: $30 - V. 
Paulionis; $10 - K. Kudirka, E. S. 
Kuzmickas.

Nuoširdžai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Prano Ališausko atmini
mui pagerbti beglobių vaikų kaimui 
“Vaiko tėviškės namai” aukojo: $20 
- E. Ališauskienė; $10 - S. Radze
vičius, A. Sagevičius, L V. Pečiu
liai; "Tremtinių grįžimo fondui” au
kojo: $20 - P. Z. Linkevičiai, J. K. 
Ališauskai; $10 - A. Augaitienė. 
Aukas surinko M. Povilaitienė.

Aukotojams ir rinkėjai nuo
širdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Emilio Smilgio, mirusio 
Richmond, BC, atminimui pagerbti 
“Tremtinių grįžimo fondui” aukojo: 
$100 - V. Smilgienė, Richmond, 
BC, J. B. Lukoševičiai, La Salle, 
Que., D. D. Lukoševičiai ir šeima, 
Montreal, Que., trys šeimos drau
ge: dr. P. I. Lukoševičiai, P. R. Kū
rai ir M. L Sungailos; $50 - S. Da- 
naitienė ir šeima, A. Ledienė ir sū
nūs, dr. A. Rimšaitė, B. Staliorai- 
tienė; $30 - A. T. Sekoniai, South 
Wasaga Beach, Ont.; $25 - A. Au
gaitienė ir šeima, A. S. Baršauskai 
ir šeima, D. Radzevičienė; $20 - P.

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Ftoalty Ino.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Vilija Valinskienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 416 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

V. Dalindos, K. Kubilienė ir šeima, 
Willowbrook, IL, R. Lukoševičie
nė, Montreal, Que., M. Povilaitie
nė. Aukas atsiuntė M. Povilaitienė.

Aukotojams ir rinkėjai nuošir
džiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Dainų šventė

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
Lietuvos valstybės atstaty

mo 80-mečiui paminėti 1998 m. 
liepos 3-6 d.d. Vilniuje rengia
ma Dainų šventė, kurioje daly
vaus ir išeivijos lietuvių tautinių 
šokių ansambliai bei choristai.

PLB Dainų šventės koordi
natorės išeivijoje Vitalijos Va
sarienės pranešimu, bilietai į 
šventę užsakomi nuo kovo 10 d. 
Operos ir baleto teatre (faksas 
+370-2-623503) arba Dainų 
šventės būstinėje (faksas +370- 
2-612607). Bilietai bus parduo
dami nuo gegužės 1 d. Apie kai
nas ir kitą šventės informaciją 
galima sužinoti Lietuvos liau
dies kultūros centro puslapiuo
se Internete adresu: http:/neris. 
mii.lt/heritage/lfcc/events/ds98/ 
ds98.html

Šventės programa
Birželio 28-30 d.d., 10 v.r. - 

Užsienio lietuvių atvykimas į Vil
nių, jų sutikimas.

Liepos 1 d., 10 v.r. - Užsienio 
lietuvių chorų ir šokių ansamblių 
bendros repeticijos; Ansamblių va
karo ir Šokių dienos dalyvių atvyki
mas į Vilnių, jų sutikimas.

Liepos 2 d., 9 v.r. - Ansamblių 
vakaro ir Šokių dienos dalyvių re
peticijos Vilniaus miesto stadio
nuose; 7 v.v. - Užsienio lietuvių 
meno grupių koncertas Vidaus rei
kalų kultūros rūmuose.

Liepos 3 d., 9 v.r. - Ansamblių 
vakaro ir Šokių dienos dalyvių re
peticijos; 11 v. - Folkloro ansamb
lių ir tautodailininkų atvykimas į 
Vilnių, jų sutikimas; 12 v. - Regali
jų įteikimas Dainų šventės meno 
vadovams; 4 v.p.p. - Liaudies meno 
parodos atidarymas Šiuolaikinio 
meno centre; 6 v.p.p. - Folkloro 
popietė Vilniaus senamiestyje ir 
Sereikiškių parke; 9.30 v.p.p. - 
Ansamblių vakaro koncerto gene
ralinė repeticija Kalnų parke; Dai
nų dienos dalyvių atvykimas į Vil
nių, jų sutikimas.

Liepos 4 d., 9 v.r. - Šokių ir 
Dainų dienų dalyvių repeticijos; 5 
v.p.p. - Šokių dienos koncerto I ge
neralinė repeticija Žalgirio stadio
ne; 6 v.v. - Mišrių ir lygių balsų 
chorų konkurso baigiamasis ratas 
Valstybinėje filharmonijoje; laurea
tų pagerbimas; 9.30 v.v. - Ansamb
lių vakaro koncertas Kalnų parke.

Liepos 5 d., 9 v.r. - Dainų die
nos dalyvių repeticijos Vingio par
ke; 10 v.r. - Šokių dienos koncerto 
II generalinė repeticija Žalgirio 
stadione; 8 v.v. - Šokių dienos 
koncertas Žalgirio stadione.

Liepos 6 d., 6 v.r. - 2 v.p.p. - 
Valstybės dienai skirti renginiai; 3 
v.p.p. - Šventinės eitynės iš Arkika
tedros aikštės į Vingio parką; 6 
v.p.p. - Dainų dienos koncertas 
Vingio parke; 9 v.v. - Šventinis sa
liutas.

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 g 763-5677
(Prie Jane St.)

; . <- ■ f • • •

Advokatas

VIKTORAS E. RUD I NS KAS, 
B.Eng., M. Eng., B.C.L, LL.B., M.B.A., P.Eng.

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis į 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, LAX 2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

r tAMOGrp*’ h Knygų rišykla
ĮŪky “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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 *
IIItvXLJDvY - IJNTSVTRJV1VCLE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mii.lt/heritage/lfcc/events/ds98/


10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1998.IV.7 • Nr.15 (2510)

10 TO RO N T
Anapilio žinios

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos; D. šešta
dienį - 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos romėniškomis apeigomis; 
Velykų rytą - 7 vai. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos lietuviškomis 
apeigomis; 9.30 v.r. Velykų Mišios; 
11 v.r. Velykų Mišios.

- Anapilio autobusėlis veš mal
dininkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties D. ketvirtadienį
6.30 v.v., D. penktadienį - 2.30 
v.p.p. ir D. šeštadienį - 7.30 v.v. At
gal parveš po pamaldų. Velykų die
ną autobusėlis veš maldininkus 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Didįjį penktadienį bus renka
ma rinkliava Šventajai Žemei. Tai 
rinkliavai specialių vokelių nėra, to
dėl prašome naudoti bet kokius vo
kelius ir ant jų užrašyti savo pa
vardę.

- Mišios Velykų sekmadienį, 
balandžio 12, Lietuvos kankinių 
šventovėje: 7 v.r. Kristaus prisikėli
mo pamaldos (lietuvių apeigomis);
9.30 v.r. už a.a. Petrą Juodvalkį (II 
metinės); 11 v.r. už Paznėkų ir Bra- 
žukų mirusius; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Stasį ir Janę Černiauskus.

Išganytojo parapijos žinios
- Did. penktadienio pamaldos 

su Šv. Komunija 11.15 v. ryto. Vely
kų ryto pamaldos taip pat 11.15 v.r.

- Tarybos posėdis įvyks balan
džio mėn. 15 d., 7.30 v.v. Vandos 
Norvaišienės bute, Don Mills, Ont.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 5 

popietėje dalyvavo 193 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narė Aldo
na Dargyte-Byszkiewicz.

- Lietuvių Namai ir “Lokys” 
bus uždaryti Didįjį penktadienį, ba
landžio 10 ir Velykų sekmadienį 
balandžio 12 d.

- LN valdybos posėdis - balan
džio 16, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Balandžio 5, sekmadienį, 1 
v.p.p. įvyks LN vyrų būrelio posė
dis. Bus aptariami ateities planai ir 
einamieji reikalai. Negalint daly
vauti prašome pranešti T. Stanuliui 
tel. 416 769-1616.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Pra
šom visuš rezervuoti stalus ir regist
ruoti vaikučius. Bilietai gaunami 
Lietuvių Namuose tel. 416 532- 
3311 ir sekmadienio popiečių metu.

- LN Gedimino menėje balan
džio 18-19 d.d. įvyks Valentinos 
Balsienės keramikos paroda. Ati
darymas balandžio 18, šeštadienį, 2 
v.p.p.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Nauji su
manymai pagyvina veiklą.

- 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.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje aukojo: $50 
- A. S. Steigvilos.

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$200 - A. Krakauskas; $50 - J. 
Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo; $60 - “Tėviškės žibu
rių” darbuotojai (a.a. Prano 
Ališausko laidotuvių proga); 
$50 - A. M. Empakeriai (a.a. 
Alfonso Dausos XXXI mirties 
metinių proga).

Vilniaus radijas užsieniui kol 
kas transliuoja Siaurės Ameri
kai dviem dažniais - naujuoju 
9855 kHz ir senuoju - 5950 kHz. 
Taip bus, kol nurims magneti
nės atmosferos audros, kurių iš
kart nenumatė siųstuvo specia
listai .Vokietijoje. Laidos girdi
mos 8 vai. vak.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Verbų sekmadienį per 10.15 

Mišias giedojo “Volungės” choras. 
Verbos buvo šventinamos prieš 
kiekvienas Mišias. Margučių dažy
mo meną jaunimui rodė Lietuvių 
tautodailės instituto Toronto sky
rius, kuriam vadovauja A. Vaito- 
nienė.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: Did. ketvirtadienį, balan
džio 9, Paskutinės vakarienės Mi
šios su procesija 7 v.v. Po Mišių 
Švenčiausiojo adoracija iki 8.30 v.v. 
Did. penktadienį, balandžio 10, pa
maldos su Žodžio liturgija. Kry
žiaus pagarbinimu ir Komunija 3 
v.p.p. Prieš pamaldas 2.30 v.p.p. ka
merinės muzikos moterų grupė at
liks Pagolesi “Stabai Mater”, 
akompanuojant styginiam kvarte
tui. Per pamaldas bus daroma rink
liava Šv. Žemėj esančioms katali
kiškoms įstaigoms paremti. Po pa
maldų - budėjimas prie Kristaus 
kapo iki 5 v.p.p. Did. šeštadienį, 
balandžio 11, 9 v.v. Velykų nakties 
apeigos, 10 v. vak. Prisikėlimo Mi
šios. Did. penktadienį ir šeštadienį 
šventovė bus atidaryta nuo 9 v.r. 
privačiai maldai ir Švenčiausiojo 
adoracijai. Velykų dieną Mišios 
sekmadienio tvarka.

- Kun. Valdas Valdemaras, 
nusprendęs grįžti į Panevėžio vys
kupiją, šio mėnesio pabaigoje iš
vyks į Lietuvą. Iki to laiko jis, apsi
stojęs mūsų parapijoj, prisidės prie 
parapijos pastoracinio darbo.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 26 d., 12.30 v. 
p.p. parodų salėje. Bus renkama 
pusė tarybos narių. Kandidatų tel
kimo komisijai, kurią sudaro G. 
Petrauskienė 232-0930, M. Sungai- 
la 614-7736 ir I. Čuplinskaitė 533- 
7425, yra pavesta sudaryti kandida
tų į parapijos tarybą sąrašą. Jei kas 
nori kandidatuoti ar, gavus sutiki
mą, pasiūlyti kitus, prašom kreiptis 
j bet kurį tos komisijos narį.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių susirinkimas ir Mišios šį 
trečiadienį, balandžio 8,10 v.r.

- Parapijos virtuvė, biblioteka, 
kioskas ir parapijos kredito koope
ratyvas Velykų sekmadienį neveiks.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija rengia vartotų drabužių ir 
daiktų išpardavimą parapijos patal
pose balandžio 29-30 d.d.

- Mišios Velykų dieną, balan
džio 12, 8.15 v.r. už a.a. Adolfą Vil
kų; 9.15 v.r. už a.a. Albiną Ripkevi- 
čių; 10.15 v.r. už a.a. Balį Radzevi
čių, a.a. Dervinių ir Juškevičių šei
mų mirusius, už a.a. Mariją ir Lei- 
kūnų šeimos mirusius; 11.30 v.r. už 
mirusius parapijos choristus ir va
dovus.

Maironio mokyklos žinios
- Mokykloje nebus pamokų 

Didįjį šeštadienį, balandžio 11.
- Dėkojam dr. Ramūnui ir Sil

vijai Sapliams už $100 auką 50-me- 
čio proga.

- Kovo 28 d. mokykloje lankėsi 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, lydi
mas kun. E. Putrimo. Jis aplankė 8- 
to skyriaus ir Aukštesniųjų lit. kur
sų studentus.

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENEI (KLB) aukojo: $100 - 
J. B. Lukšiai, B. Vileita; $30 - J. 
Aukštaitis; $20 - J. Bartninkas, Br. 
Galinis, Y. Kvaščiauskas, E. Da
bulskis.

Vasagos apylinkėje: $200 - 
Vasagos moterų būrelis, A. J. Ba- 
taitis; $100 - B. S. Ignatavičius, M. 
V. Vaitkus; $75 - B. J. Mažeika; 
$50 - A. Vitkienė, M. Laurinavi
čius, A. Pakarnienė, A. Kanapka; 
$40 - P. Bridickas, J. A. Sekoniai,
L. C. Javai, L. Heikus; $30 - M. 
Juozaitienė, E. Tribinevičienė; $25 
- L. Macikūnas, V. Tikuišis; $20 -
M. Gaivelis, M. Bernotienė, A. Ba- 
beckas, L. Gelažius, A. Masionis, 
B. Kasperavičius, V. Kryžanauskas, 
B. C. Pakštai, V. Urbonas, A. J. 
Trinkūnas, E. V. Kikščiūnas, P. J. 
Pakalka, A. J. Vaškevičius, J. Dobi
las, B. Jacka, J. Jonaitienė; $10 - B. 
Jonaitienė, J. Gataveckas, B. Bary
sas, B. Rakauskas, A. Opanavičie- 
nė. Inf.
Atitaisymas. “TŽ” 14 nr. straipsnyje 
“Dešimtmečiai savųjų tarnyboje” iš
spausdinta Vidai Norvaišaitei. Turėjo 
būti Ritai Norvaišaitei. Atsiprašome

Ui 1998 m. balandžio 18, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos lietuvių 
meno ansamblis “Dainava”, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skaniais B. Stanulienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos - 6.30 v.v.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $10 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

du Maurier WORLD STAGE

Maskaradas

Nuostabi epinė pjesė, vaizduojanti 
pavydo ir netekties intrigą apie 
azartininką, vedusį jauną aristokratę, 
kurią jis įtaria neištikimybe. 
Spektaklis vaidinamas lietuvių kalba 
su ausinėmis perduodamu vertimu.

Premijuotas teatras.
Laimėjo keturis iš septynių Lietuvos 
valstybinių premijų 1997 m., 
“Grand Prix” ir Žurnalistų premijas 
“Kontakt ‘97” festivalyje Lenkijoje, 
Rusijos teatro draugijos premijas 
už geriausią režisūrą.

Balandžio 21, 22 ir 
23 d.d., 7.30 v.v.

Vilniaus mažasis teatras
“...skrieja Rimo Tumino fantastiškas 
"Maskaradas" mūsų lietuviškoje erdvėje it 
koks baltas sapnas, baltas stebuklas, 
įsukęs mus į verpetą ir apsvaiginęs"

-Irena Aleksaitė, Šiaurės Atėnai
"Pasiutusiai gražus spektaklis" 

-Egmontas Jansonas, Kauno Diena

(•> Harbourfront centre

S 5

Bilietai parduodami šiam spektakliui ir kitiems du Maurier /I1GO79 TIAflA
“WORLD STAGE" pasirodymams tel 41 b 9 (J-4UUU

Skambinkite užsisakyti nemokamą brošiūrą, apibudinančią visus spektaklius elektroniniu paštu 
marketing@harbourfront.on.ca arba pasiskaitykite mūsų skelbimą tinkle www.harbourfront.on.ca

Media Partners;

THE GLOBE AND MAIL

MH
NOW

MONTREAL®
Bučionių šeima kovo 30 d. grą

žinta į Lietuvą. Nors kiek pavėluo
tai šeimos galvai atsirado chemika
lų bendrovėje darbas, ir vienas ne
žinomas prekybininkas paskyrė šei
mai $50,000, bet, deja, imigracijos 
departamentas nepakeitė savo nu
tarimo. Bučioniams patarė Lietu
voje užpildyti imigravimo prašy
mus, ir tada būsiąs sprendžiamas jų 
klausimas. Kiek ilgai tai užsitęs, 
imigracijos įstaiga negalėjo atsaky
ti, nes tokių prašymų esą apie 
5,600. Tie nežinomojo prekybinin
ko pinigai yra perduoti Montrealyje 
gerai žinomai labdaros organizaci
jai “Sun Youth”. Be to, tas pats 
anoniminis geradaris dar davė $500

aklojo Vytuko elektroninių instru
mentų pervežimui.

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, Aušros Vartų parapijos klebo
nas, po ilgesnės išvykos grįžo j savo 
pareigas. Per tą laiką parapijai pa
dėjo kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB. Išleisdami jį į Torontą, Auš
ros Vartų parapijiečiai lieka jam 
nuoširdžiai dėkingi.

Katalikės moterys rengia Vely
kų stalą per Atvelykį (žiūr. skel
bimą).

A. a. Julius Oscila, 81 m. am
žiaus, mirė kovo 28 d. Buvo pašar
votas Pierrefonds, Que., iš kur ir 
palaidotas. Liko dvi dukterys ir jų 
šeimos. B.S.

du Maurier
Arts

Lithuanian Airlines

SAREM

Ministry of Culture 
of the 

Republic of Lithuania

■ ■ Patrimoine Canadian
■ ■ canadien Heritage H The British Council

METRO

M
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The Westin Harbour Castu

LK moterų dr-jos Montrealio skyrius reng

VELYKĖJ STALĄ
1998 m. balandžio 19, sekmadienį, 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje.
Meninę programų 

atliks Montrealio lietuvių 
mokyklos jaunimas.

Auka - $13, 
porai - $25 

Visi kviečiami

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija 

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

KAIRYS 517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6
BALTIC EXLTBITINC Tel: (905) 643-3334

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg
Dėl informacijų skambinkite:

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Atvelykio pie
tus, balandžio 15, trečiadienį, 
12.30 v.p.p., III-čio aukšto me
nėje. Bus trumpa programa. Bi
lietai gaunami pas T. Kobels- 
kienę tel. 760-8003 ar A. Dobie- 
nę tel. 769-7550.

Tėvynės sąjungos Toronto 
židinys šaukia metinį narių susi
rinkimą, kuris įvyks Prisikėlimo 
parapijos Tėvo Bernardino (mė
lyname) kambaryje sekmadienį, 
balandžio 26, 11,30 vai. r. Prog
ramoje: veiklos apyskaita ir nau
jos valdybos rinkimai. Kviečia
me narius, rėmėjus ir prijau
čiančius dalyvauti.

Židinio valdyba
Velykų švenčių proga “TŽ” 

darbuotojai gavo daug sveikini
mų iš įvairių kraštų. Šiomis eilu
tėmis dėkojame visiems, linkė
dami pakilios nuotaikos, įkvėp
tos velykinio džiaugsmo, ir tvir
to ryžto žengiant šio gyvenimo 
keliu, vedančiu į gėrio pergalę.

Atskirai dėkojame “Vaiko 
tėviškės namams”, kurių vado
vybė ir jų globotiniai atsiuntė 
sveikinimą su daugybe parašų: 
“Vaiko tėviškės namų” gyvento
jai Kaune ir Marijampolėje su 
dideliu dėkingumu Velykų mal
doje prisimena visus savo rėmė
jus ir globėjus. Prisikėlęs Kris
tus telaimina jus, jūsų artimuo
sius, teįvykdo kilnius jūsų troš
kimus, tepripildo jūsų namus ir 
jūsų širdis neišsakomo Prisikėli
mo džiaugsmo ir palaimos”.

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 3 ir 1.5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje Tel. 905 848-9628.

VYRAS IŠ LIETUVOS ieško dar
bo. Gali dirbti ir ūkyje. Skambinti 
Petrui tel. 416 251-3467.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

((Mykimuose pietuose 
1998 m. balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. West, Toronto

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
Programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis.

Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba sekmadienio 
popietėse. Įėjimas: suaugusiems - $16; vaikams 6-12 m. - $8; 
vaikamas iki 5 m. nemokamai.

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A. LB. 

Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

IŠNUOMOTU vasarnamį su pato
gumais Vasagoje visai vasarai. 
Skambinti tel. 416 531-4089 va
karais.

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.

REIKALINGA auklė dvejų su puse 
metų mergaitei, kuri myli mažus 
vaikus ir moka anglų kalbą. Skam
binti po 4 v.p.p. tel. 416 861-9538.

WASAGOJE rezidenciniame rajo
ne išnuomojamos dvi dviejų kam
barių kabinos visai vasarai. Tel. 
416 622-5266.

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui

TORONTE yra steigiamas naujas 
vyrų krepšinio klubas “Gintaras”. 
Visus, norinčius pasportuoti ir tuo 
pačiu prisidėti prie klubo veiklos, 
prašome kreiptis į Gintą tel. 416 
237-0123.

Valentinos Balsienės
keramikos paroda

(Velykų pietų proga)
1998 m. balandžio 18 ir 19 d.d.

Toronto Lietuvių Namų Gedimino menėje
Parodos atidarymas - balandžio 18 d., 2 v.p.p.

To dar nebuvo! To dar neregėjot! 
Mažiem ir dideliem - gegužės 9 d. 12-6 vai. 
Prisikėlimo parapijoje, jos kampeliuose ir kiemuose - stebuklingas

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

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).

įvairūs žaidimai vaikamas 
susitikimas su gaisrininkais

ir policininkais
Birutės virtuvė ir lauko aludė 
meno ir rankdarbių mugė 
kinofilmas - "Lietuvos vaizdai" 
chorai ir žinoma KLAUNAI

8 v.v. šokiai suaugusiems! +KARAOKE+ netikėtas apsilankymas

C
 EI KALINGI 
nuolatiniai 
darbininkai

SLIEKAMS RINKTI
Prašau skambinti:
Eugenijui 

905 547-3025 
arba

Anai 905 521-1598

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.

IEŠKOME PARTNERIŲ bendram 
darbui plėtoti sodininkystės-darži- 
ninkystės produktų gamybos vers
lą, tam panaudojant esančią geroje 
būklėje mūrinę vaisių saugyklą, 
užimančią 5,050 m2 plotą, kurioje 
yra įrengtos kameros vaisių saugo
jimui su reguliuojama 0°C tempe
ratūra. (Pastato vertė - 267,474 
Lt.) Pastatas stovi prie naujų van
dens nutekamųjų valymo įrengimų. 
Pastate galima įrengti vaisių, dar
žovių perdirbimo liniją, šaldymo 
kameras (arba plėtoti verslą, nesu
sijusį su žemės ūkiu). Aplink yra 
didžiuliai sodai, auginama daug 
įvairių rūšių vaismedžių, vaiskrū
mių, dideli braškių plotai. Visa tai 
yra ant vaizdingo Nemuno kranto, 
pusiaukelėje tarp Kauno ir Jurbar- 
ko-Klausučiuose. Patogus susisie
kimas, geri keliai, daug pigios dar
bo jėgos. Besidominčius skambinti: 
1-370-48 43888 Romui Pavalkiui. 
Arba rašyti: Romas Pavalkis, Klau
sučiai, Taikos 3, Jurbarko raj., Li
thuania.

mailto:marketing@harbourfront.on.ca
http://www.harbourfront.on.ca

