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Uždirbti ir taupyti
Taupumas - dorybė. Pasaulyje turbūt nėra žmo

gaus, kuris to nežinotų ir nevertintų. Ir tik pajuokaujant 
galima būtų tą rimtą tiesą kitaip aiškinti.

KAS SEKĖ neseniai vykusius Lietuvos vyriausybėje 
pasikeitimus, tikriausiai pastebėjo, kad naujasis 
ministeris pirmininkas Rolandas Paksas, kalbėda
mas apie savo programą, aiškiai pabrėžė taupumo būtiny

bę. Žinia džiuginanti ir teikianti vilčių, kad pagaliau įsisiū
bavęs lėšų švaistymas aprims. Šitas pokytis ne tik labai pa
keltų smukusią ir irzlią gyventojų nuotaiką, bet ir pradėtų 
stiprinti ekonominius valstybės pamatus, kurie ligi šiolei, 
atrodo, buvo lipdomi daugiausia skolintais pinigais arba 
veržiant diržus pačiuose žemutiniuose visuomenės sluoks
niuose. Valstybės viršūnėse išlaidumas jau kuris laikas rė
žė daugeliui akis. Užuominos, kad dabar taip reikia, kad 
Lietuva negali atsilikti savo reprezentacija ir dalyvavimu, 
kad nepriklausomybę tvirtinant ir ruošiantis jungtis į Va
karų organizacijas kito kelio nėra, vargu ar ką įtikina. Nie
kas nesiginčija dėl tikslų ir rečiau kas kritikuoja stiprų po- 
svyrį į Vakarus, tačiau priemonės tiems tikslams siekti ar
ba per brangūs, neatitinkantys krašto pajėgumo žygiai bei 
planai stebina ir gąsdina ne vieną. Štai kai kurie laikraščiai 
persispausdino “Lietuvos aide” (1999 m. 256 nr.) pateiktą 
statistiką apie Lietuvos seimo narių keliones, vadinamą
sias komandiruotes. Skelbiama, kad per praeitų metų vie
nuolika mėnesių toms jų išvykoms išleista L395 milj. litų, 
iš kurių 757,000 litų - kelionių bilietams. Sausio-lapkričio 
mėn. laikotarpiu keliauta 720 kartų į 49 pasaulio šalis. 
Vien seimo pirmininkas vyko 19 kartų. Kaip ten bebūtų, 
visa tai iškyla kaip koks didelis vadovaujančiųjų rankomis 
supiltas kalnas, užstojantis gražesnį krašto įvaizdį.

KAIP TĄ kalną su žeme sulyginti, kad vaizdas pasi
keistų? Atsakymas turbūt tik vienas - verkiant jau 
reikia vieną kartą pradėti taupyti. O norint taupyti 
reikia uždirbti. Va čia, greičiausiai, ir slypi tas siūlo galas, 

kuris arba nerandamas, arba tyčia neieškomas. Ne skolin
tis, bet uždirbti! Juk tai turėtų būti pagrindinis principas, 
kaip vairas, kurio iš rankų nevalia paleisti nė vienam eko
nominių reikalų tvarkytojui. Deja, žinios iš Lietuvos ne to
kios, kokių laukiama. Svarbiausia, kad opusis klausimas, 
kaip verstis, kaip pagerinti gyvenimą, kaip uždirbti pasi
naudojant laisvų rinkų politika, su kuo ir kaip dėtis - dar 
vis ilgų, nesibaigiančių svarstymų stadijoje. Kartais susida
ro įspūdis, kad kiekvienas su šia sritimi susijęs vadovas 
stengiasi gaminti kažkokį asmeninės, partinės bei bendri
nės naudos mišinį, stropiai saugojamą nuo pašalinių siūly
mų, juo labiau nuo kritikos. Tokia ar panaši gamyba iš tik
rųjų tik painioja reikalus, kuria naujas problemas, o rezul
tatas geriausiu atveju - tūpčiojimas vietoje. Tuo tarpu gy
venimas eina, poreikių sąrašai ilgėja - kasdien vis kas nors 
naujo ir būtino. Nebespėjant ar nesugebant uždirbti reikia 
skolintis. O paskolintas pinigas visada slidesnis, ir taip su
kasi užburtas ratas. Kyla klausimas, kaip ilgai jis suksis? 
Jau tuoj nepriklausomybės dešimtmetį švęsime. Tikrai jau 
laikas susiprasti, rimtai pažiūrėti, kas netaip daryta, atsisa
kyti ko nebūtinai reikia, išmokti kitaip gyventi ir kitaip va
dovauti. Lietuva tikrai gali geriau verstis. Nėra tik pakan
kamai gerai įvertintos jos pajėgos, neišnagrinėtos visos ga
limybės, nes vis dairomasi po svetimus laukus, iš kurių per 
daug tikimasi į savuosius aruodus susipilti. Užsienio inves
ticijos ir mainai - ekonominis ir naudingas, gal kartais ir 
neišvengiamas reikalas. Bet nauda turi būti griežtai abipu
sė. Bendrauti su kitomis šalimis dėl prestižo arba tik idėji
nę kryptį demonstruojant yra pavojinga, nes didieji partne
riai įžvalgiai įvertina ir mūsų psichologinę pusę. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

Šaunūs moksleiviai
Trys Toronto moksleiviai 

laimėjo Waterloo universiteto 
matematikos varžybas. Jiayue 
He, šešiolikametė, lamėjo auk
so medalį “Descartes” varžybo
se, kur tikrinamos studentų ma
tematikos žinios, viršijančios 
Ontario gimnazijų reikalavi
mus. Jonathan Yu, 18 metų, lai
mėjo pirmą vietą iš 14,800 visos 
Kanados gimnazistų “Euclid” 
varžybose, kur tikrinamas 12- 
tos klasės lygio matematinis pa
jėgumas. Ir Chris Feng, 17 me
tų, su anksčiau minėtais dviem 
“Western-Technical Commer
cial School” kolegomis, laimėjo 
trečią vietą “Descartes” grupi
nėse varžybose. Visi trys laimė
tojai buvo apdovanoti universi
teto stipendijomis ir visi žada 
studijuoti Toronto universitete. 
Feng ir He planuoja studijuoti 
inžineriją.

Julian Wing-Kai Poon, Up
per Canada College (UCC) To
ronte alumnas, šiais metais bai
gė Harvardo teisės fakultetą su 
dviem ypatingais apdovanoji
mais. Šis 25 metų amžiaus jau
nuolis įstengė per visus trejus 
mokslo metus išlaikyti aukš
čiausią pažymių vidurkį iš 554 

teisės studentų ir už tai pelnė 
prestižinį pažymėjimą - “Fay 
Diploma”. Taip pat už pavyz
dingą mokslą jam buvo suteik
tas diplomas “summa cum Įau
dė”. Tokį pažymėjimą Harvar
das suteikė tik 24 teisės studen
tams per pastaruosius 50 metų. 
Harvardo prof. C. Jolls pabrė
žė, kad J. W.-K. Poon ne tik su
gebėjo gauti aukštus pažymius, 
bet jis stengdavosi suprasti daly
kus iš esmės. Pats Julian sakė, 
kad šie jo laimėjimai pasiekti 
todėl, kad jam nepaprastai pati
ko jo teisės studijos. UCC di
rektorius J. D. Blakey teigė, kad 
ten Julian nebuvo pirmas moki
nys, bet jis atsimenąs jo gabu
mus debatų klube.

Į Kosovo taikdarių skaičių 
jau paskirta 1,300 Kanados ka
rių. Iš jų 800 jau yra Makedoni
joje ir yra laikinai priskirti prie 
D. Britanijos karinio vieneto. 
Dar 500 išvyksta iš Albertos ka
rinių bazių, ir tada visi kanadie
čiai sudarys savo atskirą dalinį. 
Aviacijos personalas su 18 lėk
tuvų kol kas pasilieka Aviano 
oro bazėje Italijoje, jei kartais 
prireiktų pagelbėti taikdariams, 

(Nukelta į 6-tą psl.)

KAZYS BARONAS
Kada pirmieji lietuviai atvy

ko į Vokietiją, tikrų žinių nėra. 
Vokietijos Lietuvių kultūros 
instituto 1985 m. išleistame ži
niaraštyje “Vokietijos lietuviai 
1986 m.” rašoma: “Vokietijoje 
lietuviai atsirado įvairiais lai
kais, įvairiais keliais ir dėl įvai
rių priežasčių. Ankstyvesniais 
laikais daugumas lietuvių likda
vo Vokietijoje tik laikinai. Vo
kietija buvo tik pereinamoji vie
ta keliauti į tolimesnius kraštus 
ar, užsidirbus pinigų ir sulaukus 
geresnių laikų, grįžti atgal į Lie
tuvą. Tik vienur kitur buvo su
sispiesta į didesnes apylinkes, 
pvz. Dortmunde po Lojo pasau
linio karo, kur dar buvo likę per 
2 tūkst. lietuvių”.

Spėjami skaičiai
Žiniaraščio red. Vincas Bar

tusevičius, neturėdamas archy
vinių šaltinių, vadovaujasi tik 
spėliojimais, rašydamas, kad, 
Antrojo pasaulinio karo eigoje 
Vokietijoje vienokiu ar kitokiu 
keliu atsirado apie 60,000 (...). 
Deja, daugumai lietuvių Vokie
tija vėl buvo tik pereinamoji 
stovykla. Karo nuniokiotas kraš
tas neteikė vilčių pastoviam įsi
kūrimui. Darbo jėgos ieškan
čios užjūrio valstybės išviliojo ir 
lietuvius.

VLIKo apskaičiavimu, 1954 
m. Vokietijoje dar gyveno 7,500 
lietuvių, kurių dauguma dėl me
tų ar sveikatos negalėjo emi
gruoti į kitus kraštus. Nors po 
40 metų daug kas pasikeitė, 
Vokietijos lietuviškuose sluoks
niuose vis dar manoma, jog čia 
dar gyvena apie 10,000 lietuvių. 
Teisingai V. Bartusevičius rašo: 
jokios oficialios statistikos nėra, 
tad reikia tenkintis informuotu 
spėjimu, koks tas skaičius iš tik
rųjų yra.

Po 40-ties metų dalis tų 
7,500 lietuvių mirė. Spėjama, 
kad, gimimai neišlygino mirimų. 
Be to, dalis pirmosios išeivių 
kartos iš lietuviško gyvenimo 
pasitraukė, o dalis jaunimo per 
labai trumpą laiką nutautėjo, 
tad, senųjų išeivių skaičius turė
jo mažėti.

Nuo 1957 m. Vokietijoje 
įsikūrė Lietuvoje gyvenę Vokie
tijos piliečiai. Iki šiol jų gali būti 
apie 20 - 30,000. Dalis jų į lietu
višką gyvenimą visai neįsijungė, 
kita dalis, ypač jaunimo, nutau
to. Todėl spėliojimai, kad Vo
kietijoje esama apie 10,000 lie
tuvių, galėtų būti tikrovė, nes jų 
maždaug sutampa ir su abiejų 
tikybų spėjimu apie savo aptar
naujamų tikinčiųjų skaičių - ra
šė V. Bartusevičius.

Reikia neužmiršti visų atvy
kusių į Vokietiją po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. Lie
tuvos ambasada taip pat neturi 
tikrų duomenų, tačiau spėjama, 

kad lietuvių yra tarp 5 - 7,000. 
Dalis jų jungiasi į Vokietijos lie
tuvių bendruomenę, kiti užsida
rę savo kevale “kala” tik pinigą, 
galvodami po kelių metų grįžti j 
Lietuvą. Keletą jų sutikau lietu
vių gimnazijos surengtose Joni
nėse. Jis dirba prie statybos 
Frankfurte, gaudami perpus že
mesnį atlyginimą už vokietį.

Nevokiškos pavardės
V. Bartusevičius, išleistame 

žiniaraštyje rasė apie lietuvius 
Dortmunde (Ruhr’o kraštas), 
tačiau nelietė kultūrinio organi
zacinio jų gyvenimo. Anglių ka
syklose dirbo Pamario ir Silezi
jos lenkai, tad nėra ko stebėtis, 
kad šiandieninėje Vokietijoje 
slaviškom pavardėm gyventojų 
yra gal apie 10 - 15%. Daugelis 
jų eina labai aukštas pareigas 
kaip parlamentarai, mokslinin
kai, jau vokiškais vardais. Ma
niau, kad ir Vokietijos prezi
dento rinkimų š.m. gegužės 23 
d. kandidatės Dagmar Sipanski 
vyras yra slaviškos kilmės, ta
čiau, žiniasklaidos pranešimu, 
jo kilmės šaknų reikia ieškoti 
Baltijos valstybėje. Deja, nepra
nešta kurioje.

Lietuviai Ruhr’o krašte, no
rėdami save atskirti nuo vokie
čių keiksmažodžio “Polack” var
do, dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo įsteigę savas organi
zacijas ir savo veiklą tęsė iki pat 
Hitlerio laikų. Teko sužinoti, 
kad Vincas Bartusevičius apie 
Vokietijos lietuvius paruošė di
sertaciją, ją apgynė ir Vilniaus 
un-te gavo daktaro diplomą. 
Tad gal joje rasime pamatuotus 
šaltinius iš pirmųjų lietuvių gy
venimo Vokietijoje, išskyrus 
Mažąją Lietuvą nuo likusios 
Vokietijos dalies.

Vokiečiai lietuviškom 
pavardėm

Skaitydamas vokišką spau

Vilniaus liaudies meno sambūrio “Ūla” muzikantai - Vladas Voskan ir 
Žilvinas Čaplikas " Nuotr. L. Baziliausko

dą, stebėdamas televiziją, labai 
dažnai randu lietuviškas pavar
des. Neužsirašinėjau jų, tad ma
no atmintyje nedaug liko. Hei
delbergo miesto vicemero pa
reigas eina J. Šultis; Antrojo 
pasaulinio karo filmuotojas yra 
karys Norkus (archyviniuose fil
muose įrašoma lietuviška pa
vardė); Vokietijos parlamento 
narė S. Skarpelis, televizijos ko
mentatorius U. Leliškis, žurna
listės Kotrina Kahlweit, Jūratė 
Baronaitė.

Buvęs Vokietijos prez. R. 
von Weizsaeker studijų metais 
gyveno Gelsenkirchen (Ruhr’o 
kraštas) Naujokų šeimoje (Nau- 
joks). Sutuoktuvių dieną Nau- 
jokienė jam užrišo “muselę”, 
kartais gamindavo lietuvišką 
maistą. R. von Weizsaeker tė
vas buvo J. Ribbentrop’o pa
dėjėjas, turėjęs daug politinių 
reikalų su Lietuvos užs. reikalų 
min. J. Urbšiu; Niurnbergo teis
me jis gynė savo tėvą, kuris bu
vo nuteistas kalėjimo bausme; 
1950 m. iš kalėjimo paleistas.

Žymūs lengvaatlečiai - Do- 
beleit, Naujoks; dviratininkas, 
Vokietijos meisteris Aleknavi
čius (vokiečių spauda taip ir ra
šo jo pavardę) duktė — Viern- 
heimo mokyklos vedėja.

Prie Afrikos krantų lėktuvo 
nelaimėje žuvo karin. Adomeit; 
lietuviškai skamba Slezwigo- 
Holšteino krašto min. pirminin
kės Heidi Šimonis pavardė. 
Parašiau laišką, klausdamas, ar 
jos vyras lietuvių kilmės. Po ke
lių savaičių atsakė, kad jos mer
gautinė pavardė Steinhardt, o 
vyro šaknų reikia ieškoti pas 
hugenotus (prancūzai protes
tantai, išvaryti iš Prancūzijos).

Anksčiau esu minėjęs Ma
kedonijoje esančių vokiečių ka
rių spaudos atstovo pareigas 
einančio karin. Rudi Miežio pa- 

(Nukclta j 2-rą psl.)

Prisiekė nauja vyriausybė
Birželio 10 d. Lietuvos sei

me prisiekė naujosios vyriausy
bės vadovas Rolandas Paksas ir 
jo kabineto nariai. Priesaiką 
priėmė seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, dalyvaujant 
prezidentui Valdui Adamkui.

Seimas pritarė naujosios vy
riausybės programai ir suteikė 
įgaliojimus veikti. Už programą 
balsavo 80 seimo narių, prieš 
buvo 18, o 22 susilaikė. Konser
vatoriai ir krikščionys demokra
tai programai pritarė, LDDP ir 
socialdemokratai balsavo prieš, 
Centro frakcija susilaikė.

Naujoji vyriausybė ketina 
savo veikloje pirmenybę teikti 
naujų darbo vietų kūrimui ir ek
sporto, ypač žemės ūkio gamy
bos skatinimui, verslo sąlygų 
palengvinimui, savivaldos stipri
nimui, piliečių saugumo užtikri
nimui, ilgalaikių strateginių 
nuostatų stiprinimui švietimo, 
kultūros ir sveikatos srityse.

Paminėti sibiriniai trėmimai
Birželio 14 d. Lietuvos sei

me buvo surengtas neeilinis vi
suotinis posėdis Gedulo ir vil
ties bei Okupacijos ir tautžudys- 
tės dienoms paminėti. Posėdį 
atidaręs seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pažymėjo 
posėdžio paskirtį - prisiminti 
1941 m. birželio 14 d. prasidėju
sį masinį trėmimą, ir 1940 m. 
birželio 15 d., kada sovietinė 
okupacinė kariuomenė peržen
gė valstybės sieną.

Vilniuje taip pat įvyko Ge
dulo ir vilties dienos minėjimas 
prie buvusio KGB pastato, po 
eitynių iš Nepriklausomybės 
aikštės į Lukiškių aikštę, kurio
se dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus ir kiti valstybės parei
gūnai. Buvo atidengta atmintinė 
lenta, kurioje bus iškaltos pa
vardės 203 rezistencijos dalyvių, 
1945-1947 m. nužudytų KGB 
pastate. Tą pačią dieną vyko mi
nėjimas prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties paminklo.

Posėdžiavo BJVT
Birželio 14-15 d.d. Palango

je vyko Baltijos jūros valstybių 
(BJVT) užsienio reikalų minis- 
terių susitikimas. Juo baigėsi 
Lietuvos pirmininkavimo viene- 
rių metų kadencija. Vokietijos 
ir Rusijos diplomatijos vado
vams dėl savose valstybėse susi
dariusių aplinkybių nedalyvau
jant, susitikimas susilaukė ma
žiau dėmesio, negu įprasta.

BJVT sesijoje buvo patvir
tinta nuostata siekti, kad Euro
pos sąjungos plėtra teigiamai 
atsilieptų regiono bendradar
biavimui ir dvišaliams santy
kiams. Bendrame pareiškime, 
kurį pasirašė vienuolika tarybą 
sudarančių valstybių, pabrėžta 
Europos sąjungos plėtros, 
bendros strategijos dėl Rusijos 
ir “Šiaurės dimensijos” progra
mos svarba. Pastarąja programa 
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siekiama paskatinti Rusiją ak
tyviau dalyvauti plėtojant ener
getikos struktūrų bendradarbia
vimą. Iki sekančios sesijos 
BJVT pirmininkaus Norvegija.

Ryšiai su Džibučiu
Kaip praneša ELTA, Lietu

va užmezgė diplomatinius san
tykius su Rytų Afrikos valstybe 
Džibučiu (Djibouti), prie Rau
donosios jūros. Lietuva siekia 
Džibučio paramos 2003 m. rin
kimuose svarstant Lietuvos 
kandidatūrą į Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos nenuolatines 
nares. Niujorke dokumentą dėl 
diplomatinių santykių pasirašė 
Lietuvos misijos Jungtinėse 
Tautose vadovas ambasadorius 
Oskaras Jusys ir Džibučio am
basadorius JT Roble Olhaye.
Pritarė “Williams” dalyvavimui

ELTOS žiniomis, JAV vals
tybės sekretorės pavaduotojas 
Kanados ir Europos reikalams 
Mark Grossman birželio 14 d. 
susitikime su Lietuvos seimo 
pirmininku Vytautu Landsber
giu užtikrino JAV vyriausybės 
paramą “Williams Internatio
nal” firmos investicijoms Lietu
vos naftos ūkyje.

M. Grossman nuomone, 
JAV kapitalo įsitvirtinimas Lie
tuvoje yra naudingas abiem 
valstybėm, o taip pat ir Rusijai. 
Jis pritarė V. Landsbergio nuo
monei, kad Lietuvai ir JAV ta
pus partnerėmis naftos ūkyje, 
nepertraukiamu Rusijos žalia
vos pardavimu turėtų būti suin
teresuota ir Amerika.

Birželio 16 d. sudaryta gru
pė deryboms su “Williams” 
bendrove. Derybininkų vadovu 
paskirtas ūkio ministeris Euge
nijus Maldeikis. Dalyvauja ir fi
nansų ministeris Jonas Liongi
nas ir trys pareigūnai iš užsienio 
reikalų, teisingumo ir ūkio mi
nisterijų. Tikimasi, kad per mė
nesį bus pasirašyta galutinė 
“Williams” bendrovės sutartis 
su Lietuvos vyriausybe.

Nuteistasis išlaikė mandatą
Birželio 15 d. Lietuvos sei

me vyko slaptas balsavimas dėl 
nuteistojo už sukčiavimą stam
biu mastu parlamentaro A. But
kevičiaus mandato išlaikymo. 
Už mandato atėmimą balsavo 
70 seimo narių, prieš - 29, o 6 
susilaikė. Taigi nebuvo surinkti 
reikalingi 85 balsai mandato 
atėmimui.

Kaip rašo ELTA, seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
teigimu balsavimas aiškiai pa
dalino seimą į dvi dalis. Palai
kiusieji sukčiavusį parlamentarą 
liko kairėje, “pradedant Centro 
frakcija, LDDP ir socialdemok
ratais”, padarė gėdą visam sei
mui. Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, seimui 
tenka moralinė atsakomybė už 
priimtą sprendimą, nes seimas 
turėjęs konstitucinę teisę tuo 
klausimu balsuoti.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME GIMIME

Zygis į Vilniaus kalvarijas
Blaivybės sąjūdžio rengtas žygis prieš trejus metus tapo tradicinis. 
Ir šiemet Marijampolės maldininkų buvo einamas Kryžiaus kelias 

sovietų sunaikintose kalvarijose

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijai, Lietuvos vyriausybės 
nutarimu, š.m. gegužės 4 d. su
teiktas leidimas veikti kaip ne
valstybinei aukštajai mokyklai, 
teikiančiai atitinkamą išsilavinimą 
pagal teologijos studijų progra
mas. Seminariją įsteigė Vilniaus 
arkivyskupija.

Jėzuito profesoriaus Kons
tantino Sirvydo, vieno iš lietuvių 
raštijos pradininkų, 420-tosios gi
mimo metinės paminėtos š.m. ge
gužės 14-16 d. d. Anykščiuose ir 
Dabužiuose. Pastaroje vietovėje, 
Kristaus Dangun Žengimo šven
tovėje Mišias aukojo Anykščių 
klebonas kun. S. Krumpliauskas, 
giedojo Anykščių kamerinis cho
ras. Minėjime kalbėjo Anykščių 
vicemeras V. Patumsis, prof. K. 
Pakalka nušvietė Sirvydo gyveni
mą ir darbus.

Vidurio Europos “Caritas” 
konferencijoje, kuri įvyko Slova
kijoje š.m. balandžio 12 d., daly
vavo Lietuvos, Čekijos, Rumuni
jos, Kroatijos ir Slovakijos atsto
vai, Europos “Caritas” gen. sek
retorius H. Icking ir busimasis 
“Caritas” pirmininkas D. Vienot. 
Viena svarbiausių to suvažiavimo 
temų buvo Kosovo pabėgėlių pro
blemos. Kroatija priėmė 5,000 al
banų, Rumunija - 6,000. Vysku
pai ragina gyventojus aukoti 
maistą, drabužius, pinigus. Čeki
jos “Caritas” yra išsiuntęs 40 tonų 
maisto ir medikamentų, Slovaki
jos “Caritas” atidarė specialią 
sąskaitą ir organizuoja pabėgė
liams pagalbą. Konferencijoje bu
vo tartasi dėl strateginio plano, 
nes per pastaruosius keletą metų 
“Caritas” veikla labai išsiplėtė. 
Šiuo metu yra 47 “Caritas” orga
nizacijos 44 kraštuose. Numato
ma, kad naujosios struktūros iš
laidos gali padidėti 50 nuošimčių.

“Europe Libertė” organizaci
ja drauge su kitomis Europos ir 
JAV kultūrinėmis institucijomis 
birželio 2 - 4 d.d. Romoje surengė 
kongresą, kurį patys rengėjai api
brėžia kaip proceso pasauliniam 
komunizmui įvertinti įžangą. Šis 
teisminis procesas bus pratęstas 
įvairiose Europos šalyse vyksian
čiuose panašiuose kongresuose. 
Pagrindiniai busimojo proceso 
pasauliniam komunizmui bruožai 
turėtų būti istoriškumas: bus kal
bama tik apie įvykusius faktus

Vokietijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vardę. Labai daug gydytojų. Ne
žinau, ar jie visi gyvi, nes sąra
šas sudarytas 1986 m., tačiau iš 
36 suminėsiu keletą pavardžių: 
Dana Gotschalt, jos dukra Era, 
Adelė Lohse, Helmut Lorenz, 
Rūta Redweik, Angelė Struppe, 
Olė Šreifeldienė, Cecilija Daš- 
čaraitė von Wald, Marius Ze- 
chanovski, sociologas prof. dr. 
Gerardas Bauras, rašytojas, 
evang. kunigas A. Franzkeit, 
lengvo žanro dainininkė Lena 
Valaitis, dažnai pasirodanti te
levizijoje, pramoginės progra
mos televizijoje von Lippe. Jis 
labai dažnai pasako, kad jo 
žmona yra iš Baltijos, neminė
damas valstybės vardo; šiaurės 
Vokietijos pašto profsąjungos 
pirm. Adomeit, Irano valstybi
nės futbolo rinktinės trenerio 
E. Krautzun-Kriaučiūnas. Be 
abejonės, daugelio Janulat, Bal- 
trušat, Pals, Lapin ir kt. pavar
džių neminėjau. Jų gausu yra 
Rytprūsių vokiečių sąjungos 
skyrių valdybose. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad 5% vokiečių gy
ventojų teka lietuviškas kraujas. 

nuošalyje paliekant propagandą. 
Bus nagrinėjamos dar ir dabar 
jaučiamos komunizmo pasekmės. 
Romoje įvykusiame kongrese da
lyvavo Lech Walęsa, Nobelio tai
kos premijos laureatas 1983 m., 
Jegor Gaidar, buvęs Rusijos 
premjeras, Gavril Popov, 1991 m. 
buvęs Maskvos meras. Dalyvių 
sąrašuose buvo nemažai Rusijos 
intelektualų, persekiotų Sovietų 
Sąjungoje, tarp kurių garsūs disi
dentai - Vladimir Bukovski, Ser
gej Kovaliov, Vladimir Feltsman. 
Kongrese dalyvavo daug pasauli
nio garso istorikų, sociologų ir 
politologų.

Vytauto Didžiojo universite
tas Kaune š.m. balandžio 28-30 
d.d. paminėjo savo atsisteigimo 
10-tąsias metines. Darbas pradė
tas su 177 studentais 1989 m. rug
sėjo 1 d. Į senatą buvo išrinkti 48 
nuolat Lietuvoje gyvenę ir 48 už
sienyje gyvenantys lietuviai moks
lininkai. Sukakties proga kard. V. 
Sladkevičiui buvo įteiktas auksi
nis jubiliejaus ženklelis už ypatin
gus nuopelnus atsteigiant univer
sitetą ir atgaivinant Teologijos fa
kultetą. Kardinolas pasidžiaugė, 
kad ši aukštoji mokykla suklestė
jo, palinkėjo ir toliau visada vado
vautis tikėjimo ir išminties dvasia. 
Minėjimo iškilmė balandžio 30 d. 
pradėta koncelebruotomis Mišio- 
mis, kurias aukojo arkivyskupas 
S. Tamkevičius, apaštalinis nunci
jus arkivyskupas E. J. Ender, Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bačkis, 
vyskupai A. Vaičius, J. Žemaitis, 
MIC, J. Matulaitis, E. Bartulis, J. 
Boruta, SJ, ir V. Michelevičius. Į 
minėjimą atsilankė prez. V. Adam
kus, seimo pirm. V. Landsbergis, 
kiti vyriausybės nariai, užsienio 
valstybių ambasadoriai, aukštųjų 
mokyklų vadovai, VDU steigia
mojo senato nariai. Garbės dak
taro laipsnis suteiktas arkivysku
pui S. Tamkevičiui už nuopelnus 
Katalikų Bendrijai ir Lietuvai, kai 
jam tekę dirbti pogrindžio sąlygo
mis leidžiant “Katalikų Bažnyčios 
kroniką”, atgaivinant “Aušrą”. 
Universiteto darbuotojus vyskupų 
vardu sveikino Vilniaus arkivys
kupas metropolitas A. J. Bačkis. 
Sukakties ženkleliais dar buvo ap
dovanoti arkivyskupas S. Tamke
vičius, prof. prel. A. Rubšys, prof, 
kun. K. Trimakas, prof. kun. J. 
Juraitis ir prof. A. Žygas.

Lenkijoje baigtas ginčas dėl 
kryžių, pastatytų prie buvusios 
Auschwitz’o koncentracijos sto
vyklos. Konclagerio prieigas ap
supo policija, o kartu atvykęs ka
riuomenės dalinys surinko prie 
stovyklos stovėjusius 300 kryžių ir 
juos išgabeno į netoliese esančio 
pranciškonų vienuolyno kiemą. 
Kareiviai taip pat išmontavo iš 
lentų suregztą improvizuotą kop
lyčią. Operacija buvo atlikta Len
kijos vyriausybės įsakymu, prieš 
tai susitarus su lenkų vyskupų 
konferencija. Policija taip pat su
ėmė vieną radikaliųjų katalikų 
veikėją, saugojusį neteisėtai pa
statytus kryžius. Po kryžių iškeldi
nimo operacijos Lenkijos vyskupų 
atstovas pareiškė, kad kareiviai 
labai pagarbiai iškasė ir surinko 
kryžius, nė vieno nesulaužydami. 
Visi kryžiai šiuo metu yra pran
ciškonų vienuolyne ir stačiusieji 
dabar juos gali atsiimti. Praneš
dama apie kryžių iškeldinimą, 
spauda pažymėjo, kad Lenkijos 
seimas priėmė įstatymą, pagal ku
rį visas šalies teritorijoje esančias 
buvusias nacių koncentracines 
stovyklas saugo ir globoja Lenki
jos valstybė ir bet kokie kiti ob
jektai gali būti statomi ne arčiau 
kaip už 100 metrų nuo buvusių 
stovyklos ribų.

Vilniaus moksleivių liaudies meno sambūrio “Ūla” muzikantai - akordeonistas VLADAS VOSKAN, birbyni
ninkas ŽILVINAS ČAPLIKAS, kanklininkė KRISTINA KUPRYTĖ, sambūrio vadovė choreografė LAIMA 
KISIELIENĖ Nuotr. R. Jonaitienės

Airių dovana Lietuvai kun. k. ,į. ambrasas, s,į
Sovietmečiu Lietuvai padovanota Marijos statula - laisvės simbolis sunkiai 

keliavo per Maskvos muitinę
“Greitai sausas smėlis srūva 

pro pirštus. Vanduo, regis, dar 
sparčiau teka upėje, bet užvis 
greičiau, tiesiog negailestingai 
skriste skrenda laikas”, pamąs
čiau pasiėmęs į rankas vyskupo 
Juozo Žemaičio ranka užrašytą, 
Aldonos Vasiliauskienės para
šytą knygą “Vilkaviškio vyskupi
jos Ganytojui - 70” (“Ardor”, 
Marijampolė, 1996). Jos 40-aja- 
me puslapyje žvelgia į skaitytoją 
jaunas, šiek tiek išsigandęs, 
kuklokas, santūrus, tvirtai ant 
nosies užsikabinęs akinius, 1949 
m. rugsėjo 26 d. prie Sopulingo
sios Dievo Motinos Marijos al
toriaus Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje pirmąsias šv. Mišias 
aukojęs kun. Juozas Žemaitis.

Pagaliau kita įsimintina 
1989 m. kovo 18 d. data. Ji 
svarbi ne tik vysk. J. Žemaičiui, 
bet ir visai Vilkaviškio vyskupi
jai. Tada Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje kun. Juozas Žemaitis 
kartu su kun. Juozu Matulaičiu 
buvo konsekruoti vyskupais. 
Abiejų šiemet sukanka vysku
pystės dešimtmetis.

Nebe reikalo Vilkaviškio 
vyskupas kadaise yra pajuoka
vęs: “Nežinojau, kad jei kas pra
sideda su Šiluva, to laukia di
džiuliai pavojai”. Taip jis pasakė 
apie savo paskyrimą vyskupu.

Matyt, ne veltui pirmosios 
šv. Mišios aukotos prie Sopulin
gosios altoriaus, ne veltui sykiu 
su Ekscelencijos titulu keliauja 
ir trijų raidžių priedas - MIC - 
marijonas.

Ne tik sovietmečiu kelių 
klebonijų slenksčius mynęs, ne 
tik saugumiečių ne kartą ir ne 
du sykius šokdintas, užsienyje 
nemažai įvairiomis progomis 
pabuvęs, kad šio vyskupo pavar
dė žinoma net Airijos katali
kams. Pastarieji tada, kai dar 
raudonosios imperijos sienas 
saugojo ne tik budrūs muitinin
kai, bet ir dar budresni pasie
niečiai su šunimis, išartomis 
varsnomis, bet ir spygliuotomis 
tvoromis, sumanė Lietuvai pa
siųsti neįprastą anais laikais do

Žygio dalyviai iš Marijampolės pradeda Kryžiaus kelią Vilniaus kalva- 
rijose 1998 m. gegužės 30 d.

A+A 
OLGAI WALLBRACH- 

BARTMINAITEI
Vokietijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį EMILĮ 
BARTMINĄ, jo žmoną MARGARITĄ, visą šeimą bei 
gimines Lietuvoje ir Vokietijoje -

Išganytojo parapijos lietuvių evangelikių 
moterų draugija

vaną, apie kurią pats vyskupas 
Juozas Žemaitis šitaip rašė: 
“Nežinau, kas paskatino katali
kiškąją Airiją padovanoti bolše
vikų pavergtai Lietuvai Švč. 
Mergelės Marijos statulą. Ma
tyt, airiai, šimtmečius kentėję 
tautinę ir religinę priespaudą, 
panoro parodyti Lietuvos kata
likams brolišką solidarumą ir 
atkreipti dėmesį į Švč. Marijos 
pagalbą, kurios dėka ir mes ga
lime atgauti laisvę. Esu giliai įsi
tikinęs, kad tai jie padarė ska
tinami pačių kilniausių motyvų 
ir įkvėpti Švč. Mergelės Mari
jos” (“Šaltinis”, Pasaulio lietu
vių žurnalas, einąs nuo 1906, 
1991, 1(404), p. 14).

Gal jau būčiau šios temos ir 
nedrįsęs gvildenti, jei ne pats 
vyskupas, atsiuntęs laišką S. Ja- 
nušoniui (6166 Scott St., Niaga
ra Falls, Ont. L2E 3B5, Cana
da), kuriame užsiminė: “Jei ma
no draugas kun. Kaz. Ambrasas 
norėtų apybraiža pasinaudoti, 
mielai leidžiu”.

Todėl, vartydamas jau anks
čiau minėtą knygą ir skaitinėda
mas vyskupo parašytą per du 
“Šaltinio” numerius išspausdin
tą straipsnį “Airija Lietuvai”, 
grįžtu mintimis prie tos šalies, 
kurios žemėlapis štai tyso prie
šais mano akis. Kaip gražiai ji 
kažkieno buvo pavadinta - Sma
ragdinė sala (Emerald Isle). 
Apgyvendinta prieš 9,000 metų. 
Šitiek kartų puldinėta, užka
riauta, smaugta ir pavergta, tik
tai 1937 metais atgavusi nepri
klausomybę, savo plotu (70,000 
kv. km.), gyventojų skaičiumi 
(apie 3,870,000), pirmaisiais re
liginiais raštais (seniausi airių li
teratūros raštai religinio pobū
džio, kaip ir mūsų M. Mažvydo 
1547 m. išleistas katekizmas) ir 
kitais požymiais labai panaši į 
Lietuvą. Štai kodėl tais laikais, 
kai “spauda, radijas, televizija, 
mokykla varė nežabotą propa
gandą, kuria patikėję daugelis 
katalikų atšalo ir apsileido... 
Airijos katalikų dovana Lietu
vai buvo tarsi aušros spindulėlis 
priespaudos naktyje.

Vatikano radijas pranešė, 
kad 1976 m. lapkričio 26 d. airių 
katalikų delegacija rengiasi per 
Maskvą vykti į Vilnių ir ten 
Aušros Vartų šventovėje trem
tiniui vyskupui Julijonui Stepo
navičiui įteikti Švč. Mergelės 
Marijos statulą. Deją, prieš pat 
išvykstant tarybinės ambasados 
Dubline darbuotojai pranešė, 
kad visi leidimai atšaukti ir iš
vykti nebus galima” (“Š”, p. 14). 
Airių dovanota Marijos statula 
atsidūrė Nottinghame, kur ją 

' neribotam laikui priglaudė ma
rijonas kun. St. Matulis, paskui 
kitas marijonas kun. J. Sakevi- 
čius, o Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos komiteto 
pirmininkas St. Kasparas gra- 

. žiai įpakuotą atvežė į oro uostą.
Pagaliau netikėtai pasitaikė 

gera proga. 1982 m. pabaigoje 
Lietuvos Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio pavaduotojas 
Juozėnas pasiūlė kun. J. Žemai
čiui keliauti Anglijon su tarpre- 
ligine delegacija. Nuo tokio pa
siūlymo buvo stengtasi pašliju
sia sveikata ir visaip kitaip atsi
kratyti, nes kunigas J. Žemaitis 
nenorėjo gadinti sau vardo, nes 
tokios delegacijos būdavo vien 
tik propagandinės “kovotojos 
už taiką”. Norėdamas pasitiks
linti, kun. J. Žemaitis tarėsi su 
vyskupu L. Poviloniu, kuris pri
tarė šiai kelionei: būtų proga 
pargabenti iš Airijos Mergelės 
Marijos statulą.

Prieš pat delegacijos išvyki
mą iš Maskvos kun. J. Žemaitis 
savo ketinimą pasakė TSRS 
Religijų reikalų tarybos pirmi
ninko pavaduotojui Ficevui, ku
ris trumpai drūtai patarė: “Pa
imkite ir parvežkite!” Nors tas 
aukštas sovietinis pareigūnas 
nedavė raštiško leidimo, bet vi
sos delegacijos akistatoje leido 
statulą parvežti ir pažadėjo grįž
tančius sutikti bei palydėti per 
muitinę.

Kai toji delegacija apsilankė 
TSRS ambasadoje Dubline, jos 
vadovas buvo labai patenkintas, 
kad toji dovana lietuviams, pa
dariusi tiek nemalonumų šiai 
įstaigai, pagaliau bus išvežta. Iš 
tikrųjų kartu su kita siunta ši 20 
kg sverianti siunta pateko į lėk
tuvą, skrendantį Londonas - 
Maskva.

Deja, vargai su šiuo neį
prastu kroviniu nesibaigė. 
Maskvon lėktuvas pavėlavo tris 
valandas. Todėl niekas šių ke
leivių nepasitiko. Muitinėje prie 
kun. J. Žemaičio priėję keli uni
formuoti pareigūnai paprašė 
parodyti oficialų leidimą, kad 
toks daiktas leistas gabenti. To-

(Nukclta į 4-tą psl.)

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

JERONIMAS ŠALČIUNAS
Prieš trejus metus vysk. M. 

Valančiaus Blaivystės sąjūdžio 
Marijampolės skyrius organiza
vo žygį “Už blaivią ir dorą Lie
tuvą” (iš dalies pėsčiomis), su
stojant iš anksto paskelbtose 
vietovėse. Žygis tapo tradicinis.

Šiemet gegužės 30-ąją tal
pus autobusas, pilnas maldinin
kų, vėl pajudėjo sostinės link. 
Sekmadienio ankstyvas rytas vi
sus tarsi įkvėpė tris dalis šv. 
Rožinio. Maldą lydėjo V. My
kolaičio-Putino gimtasis Pilotiš
kių kaimas, Prienų šilas (Vadž- 
giris), Nemuno kilpoje melsvu 
žalumu pasidabinusios Žvėrin- 
čiaus pušys. Girdėjo ją bebrų 
patvenkta Verknė, ir gojeliais 
nusėtos dzūkiškos kalvos, ir is
torinis Lavariškių (“Napoleono 
kepurė”) piliakalnis, ir Aukšta
dvario senieji tvenkiniai bei pla
tieji Novos ežero vandenys.

Trumpai pailsėjus Strėvos 
kaimelio prieigose, asfaltas nu- 
vinguriavo į galutinį tikslą. Vie
na kitą keitė Dievo Motinai pa
švęstos giesmės. Pro langus bė- 
go rymantys miškai, saulėje spin
dėjo ledyno kūdikiai - žydraakiai 
ežerai.

Pagaliau ir Vilnius, kuris 
anot Maironio, “dunkso mūrais 
tarp kalnų plačiai”. Aušros Var
tų koplyčioje plaukė balsingų 
lietuvių giedamos Aušrinės va
landos. Pro spūstį stengėmės 
surasti tašką, iš kurio įmanoma 
žvelgti į Angelų Karalienės vei
dą. Palaimą teikė šv. Mišios, 
sidabruotų padėkos votų blizge
sys. Švč. Trejybės šventei skirta
me pamoksle atsispindėjo ragi
nimas santūrai, kvietimas daly
vauti marijampoliečių iniciatyva 
rengiamoje eisenoje.

Paskui būrys pasiryžėlių, ly
dimas policijos pareigūnų, nu
žygiavo Gedimino miesto gatvė
mis. Marijampoliečių kryžių, 

A+A
BRONIUI PAKŠTUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną CECILIJĄ ir 
jo sūnus su šeimomis -

V. P. Lapieniai ir šeima

A+A
JONUI ŠIMKUI 

mirus,
nuoširdi užuojauta žmonai NIJOLEI, sūnums -
RIČARDUI ir STEPONUI bei visiems giminėms -

L. Karbūnienė

A+A
GEDIMINUI GRIGUČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą sūnui ALVYDUI su 
šeima bei visiems artimiesiems Kanadoje ir Punsko 
krašte reiškia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos
sambūris Toronte

PADĖKA
A+A

KĘSTUTIS POVILAS 
BUDREVIČIUS

mirė 1999 m. balandžio 11 d., palaidotas
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ontario.

Esame labai dėkingi Prisikėlimo parapijos kuni
gams už aukotas gedulines Mišias, ir kun. Liudui Januš
kai, OFM, už maldas prie karsto. Dėkojame D. Radikie
nei už giesmes ir vargonavimą per Mišias; kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, už maldas prie kapo; J. Šimkui ir A. 
Vaičiūnui už atsisveikinimo žodžius prie karsto ir 
kapinėse.

Už pareikštą užuojautą gili padėka Medžiotojų 
klubui, Tėvynės sąjungai, visiems atsilankiusiems koply
čioje ir palydėjusiems į kapus, karsto nešėjams. Nuošir
dus ačiū už gėles, užuojautas, aukas ir užprašytas Mišias. 
M. Povilaitienei ir D. Keršienei už aukų rinkimą Kanados 
lietuvių fondui. Ačiū šeimininkui ir ponioms už pyragus.

Liūdintys - Rasa Fronczak su šeima,
V. L. Sendžikai su šeima

apipintą rūtomis, ir vilniečių 
Paslaptingosios rožės statulėlę 
supo tautiniais drabužiais apsi
rengusios moterys. Plevėsavo 
trispalvė, o abipus - BS Mari
jampolės ir Vilniaus skyrių vė
liavos. Visą laiką giedota, mels
tasi. Kunigo Br. Laurinavičiaus 
žūties vietoje - tylos minutė, su
giedota “Lietuva brangi”. (Gai
la, kad pakeliui niekas neprisi
jungė iš lūkuriavusių žmonių ir 
penkiese atvyko tik iš Alytaus).

Įveikę virš 12 km. atkarpą, 
išvydome daugiau belaukiančių 
tikinčiųjų. Pradėjome Kryžiaus 
kelią. Klierikas V. Lisovski nuo
širdžiai vedė 35-ių stočių takais. 
Iš bolševikmečiu susprogdintų 
daugelio koplytėlių čia nuo per
nai atstatytos dvi. Greta anks
čiau iš griuvėsių prikeltų kelių, 
viena kita dar pastoliuose.

Reikšdami nuolankumą Nu
kryžiuotajam, klierikas ir daly
viai visose stotyse klūpojo, kol 
buvo skaitomi atitinkami teks
tai. Pusiaukelėje dauguma nusi
leido labai skardžiu šlaitu atsi
gaivinti iš įvairiomis kryptimis 
almančio šaltinio. Niekas nesi
skundė nuovargiu, nes Išgany
tojas ne tiek iškentėjo.

Kalvarijų šventovėje nebeli
ko tuščių suolų. Šv. Mišias ir 
šįkart aukojo kunigas J. K. Ma
tulionis, SJ. Pamoksle pabrėžė 
aukos vardan blaivybės, tautos 
išlikimo, tikėjimo reikšmę. Sub
tiliai giedojo Šv. Kryžiaus atra
dimo parapijos jaunimo ben
druomenės nariai. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Po to visi žygeiviai pievelėje 
prie šventoriaus susibūrė aga- 
pei. Stiprintas! susineštais val
giais, bealkoholiniais gėrimais. 
Skambėjo B. Brazdžionio, trem
tinio V. Cinausko eilėraščiai, 
savos kūrybos posmai, sibirinės 
tremties įspūdžiai, patriotinės 
dainos.

mailto:tevzib@pathcom.com


400 metų - 400 ąžuolų
Šakių miesto 400 metų sukaktis pažymėta ąžuolų sodinimu ir spalvinga 

menine programa
JUSTINAS BALTRUŠAITIS

Ruošiantis garbingam jubi
liejui jau buvo pradėta prieš 
metus. Nauju šiuolaikiniu grin
diniu pasipuošė centrinės gat
vės, sutvarkyti jose želdiniai, at
jaunėjęs šviečia baltu drabužiu 
savivaldybės pastatas, pernai 
pavadintas rotuše. Dabar re
montuojamos kitos gatvės, tvar
komi medžiai. Rotušės viduje 
ruošiamasi užbaigti visus re
monto darbus iki liepos 1 die
nos. Liepos 3 - 5 bus minimas 
Šakių miesto 400 metų jubilie
jus, kurį miestas pasitiks pasi
puošęs ir atjaunėjęs.

Šiemet balandžio 23 d. bu
vo pasodintas jubiliejinis ąžuo
lynas - 400 ąžuolų. Iniciatoriai 
- šios akcijos draugija “Lietuvai 
pagrąžinti”, jos rajono skyriaus 
vadovas “Varpo” vidurinės mo
kyklos direktorius Vytautas Da

niliauskas, draugijos Kauno 
skyriaus entuziastas aktorius 
Tomas Vaisieta, Vilniaus zana
vykų (šakiečių) pirmininkas Al
binas Vaičiūnas, Šakių miškų 
urėdas Ksaveras Vaičiūnas, ra
jono savivaldybė.

Ąžuolynui buvo parinktas 
plotas grožioje vietovėje, prie 
plento ir ežero, buvusios Girė
nų žemės ūkio bendrovės sta
diono. Pirmiausia buvo paso
dintas Šakių jubiliejinis ąžuolas. 
Jį iškilmingai pasodino A. Vai
čiūnas, aktorius T. Vaisieta, Ša
kių seniūnas Alfonsas Jakas, 
meras Rimantas Vensas, Šakių 
dekanas Sintautų parapijos kle
bonas prelatas Antanas Maske
liūnas ir sodinimo darbams va
dovavęs urėdas K. Vaičiūnas.

Palei lauko kelią pasodino 
25 ąžuolus, skirtus iškiliausiems 
žemiečiams: dr. Vincui Kudir
kai, poetui Pranui Vaičaičiui,

Lietuvos karo aviacijai 80
Šiais metais (1999) sukanka 

80 m. nuo Lietuvos karo aviaci
jos įsteigimo. Šia proga Lietu
voje vyksta įvairūs renginiai: pa
rodos, minėjimai, koncertai, pa
garbos bėgimai Kauno gatvė
mis, skraidymo varžybos ir kt. 
Sukaktuvių proga šiais metais 
norima užbaigti ir Lietuvos ka
ro aviacijos paminklą-pilkapį, 
kuris yra statomas Kauno oro 
uoste. Pilkapio sienose bus įmon
tuotos granitinės atminimo len
tos su žuvusių bei mirusių lakū
nų vardais. Daugelio buvusių 
lakūnų kapavietės nežinomos,

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

nes jų kaulai išbarstyti Sibiro 
platybėse; taip pat nemažai bu
vusių lakūnų yra mirę užsienio 
kraštuose, kur yra ir palaidoti. 
Statomas pilkapis bus visų bu
vusių Lietuvos karo aviacijos la
kūnų įamžinimas Lietuvos že
mėje.

Pilkapio statybos iniciato
riai: V. Stašaitis (projekto vado
vas), A. Mikėnas (architektas), 
J. Šlivinskas (skulptorius) ir ki
ti. Kad būtų galima pilkapį už
baigti iki 2000-ųjų, reikalinga 
tolimesnė visuomenės parama. 
Aukas galima siųsti Kauno lie
tuvių aviatorių vaikų klubo var
du šiuo adresu:

Lietuvos taupomasis ban
kas, K. Donelaičio 76, 3000 
Kaunas; sąskaitos nr. 60104/98- 
3006090 (banko SWIFT kodas: 
TAUP LT 2X). Aukas iš Kana
dos geriausia siųsti per Bank of 
Montreal. Visų rėmėjų pavar
dės ir firmų bei organizacijų pa
vadinimai bus įamžinti pilkapio 
sienutėse. v Priščepionka

pedagogui rašytojui Pranui Ma
šiotui, kunigui-rašytojui Anta
nui Tatarei, Nepriklausomybės 
akto signatarams Salemonui 
Banaičiui, vysk. Justinui Stau
gaičiui ir Jonui Vailokaičiui, 
knygnešių tėvui Martynui Sede- 
revičiui, kalbininkui Jonui Jab
lonskiui ir Juozui Pikčilingiui, 
kitiems žymiems karo, kultūros 
ir mokslo darbuotojams.

Aikštėje išsidėstė išplanuo
tos būsimos ąžuolų giraitės, 
skirtos visuomeninėms organi
zacijoms, kariams ir savano
riams, švietimo darbuotojams, 
miesteliams ir bažnytkaimiams, 
menininkams ir spaudos dar
buotojams. Sodino mokiniai, 
mokytojai, įvairių organizacijų 
atstovai. Būsimos girios apsup
tyje, viduryje, palikta aikštelė 
būsimai zanavykiškai sodybai, 
kurioje manoma įsteigti Zana
vykų muziejaus filialą. A. Vai
čiūnas savo kalboje priminė, 
kad dar reikėtų ir ūkininkams 
turėti ąžuolų giraitę, nes jie irgi
ne prasti - išaugina geriausius 
derlius.

Stambus jubiliejinis meno 
renginys-rajoninė dainų šventė 
įvyko Sekminių išvakarėse - ge
gužės 22 d. Marga, didžiulė ko
lona iš “Žiburio” vidurinės mo
kyklos stadiono patraukė V. 
Kudirkos ir Vasario 16-osios 
gatvėmis į Juozo Lingio parką, 
nuolatinę visų švenčių vietą, ku
ri yra viena iš gražiausių mieste 
- parke, netoli dirbtinis miesto 
ežeras. Čia, šalia įrengtos aikš
tės, buvo Šakių gimnazija, kurią 
nušlavė karas. Įžymus mūsų 
kraštietis Juozas Lingys čia pa
sisodinęs savo ąžuolą, šiemet 
būtų šventęs savo 80-ąjį gimta
dienį. Beje, šio žymiausio cho
reografo jubiliejų paminėjo visa 
Lietuva.

Saviveiklininkų koloną pasi
tiko maršo garsais jaunieji Jur
barko meno mokyklos dūdoriai 
ir Girėnų kultūros namų pučia
mųjų orkestras, vadovaujamas 
Antano Spcrausko.

(Nukelta j 5-tą psl.)

Rūpintojėlis - a.a. kun. J. ZDEBSKIO memorialinio paminklo dalis jo 
tėviškėje Nuotr. Z. Paltanavičiūtės

Vilkaviškio vyskupas J. ŽEMAITIS Mindauguose a.a. kun. J. Zdebskio 
pagerbime Nuotr. Z. Paltanvičiūtės
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Švento žmogaus pėdomis
Laivės kovotojo kunigo Zdebskio tėviškė ir joje pastatytas 

meniškas memorialas
ALDONA GRICIENĖ

1929 m. gegužės 10 d. virš 
Žaltyčio ežero praskrido Geru
mo angelas ir Ždebskių šeimai 
padovanojo berniuką. Taip 
Naujienos kaime, Marijampolės 
apskrityje, atsirado dar vienas 
žmogus. Krosnos klebonas jį 
pakrikštijo Juozu.

Vaikystėje Juozukas buvo 
linksmas, energingas. Iš kitų 
vaikų išsiskyrė pamaldumu. 
Sekmadieniais, po šv. Mišių, 
Naujienos jaunimas irstydavosi 
ežere. Juozo tenoras skambėda
vo taip, kad linkdavo pakrančių 
meldai.

Paskui gimnazija, kunigų 
seminarija... Ir didžiulė veikla. 
Kun. Juozas ypač mylėjo jauni
mą ir mokėjo jį suburti. Jei 
šiandien jis būtų gyvas, daugelis 
jaunuolių nemėgdžiotų porno
grafinių filmų, bet eitų tiesiu 
keliu. Dievo ir šėtono kovos 
lauke grūmėsi kunigas, mėto
mas iš parapijos į parapiją, ir 
galinga valstybė, su tais, kurie 
galvojo nesovietiškai, naudoda
ma nehumaniškas, represines 
priemones. Saugumiečiai kun. 
J. Zdebskiui buvo davę “Aki
plėšos” slapyvardį, nes šis žmo
gus veikė nesislapstydamas, 
drąsiai sakydamas tiesą.

Kaip Evangelijos Gerasis 
ganytojas jis išvažinėjo visą so
vietų “imperiją” sėdamas gėrio 
sėklą. Šį pavasarį (1999) kun. J. 
Zdebskiui būtų sukakę 70 metų. 
Prisiminti, kalbėti, rašyti apie jį 
- tai liudyti gyvąjį Dievą. Dau
gelyje Lietuvos vietų ši data bu
vo paminėta, ypač gražiai - jo 
gimtinėje.

Nuostabus sutapimas: Su
valkijos vyskupas Žemaitis, pra
dėjęs minėjimą Mindauguose ir 
Naujienoje, yra taip pat Juozas. 
Birželio mėn. suėjo 50 jo dvasiš
kos veiklos metų. Kun. J. 
Zdebskio pagerbimas - dar vie
nas lašas vyskupo gerų darbų 
okeane.

Ždebskių sodyba tebėra iš
likusi. Aukštos eglės supa sodą

ir kuklias trobas. Prie keliuko, 
sukančio j kiemą, iškilo kun. J. 
Zdebskio idealus atitinkąs pa
minklas (deja, nuotraukoje ma
tyti tik jo dalis). Lietuvos akme
nys, iš savuose miškuose augu
sio ąžuolo kryžius, pumpurai - 
kunigo meilės jaunimui simbo
lis. Visas ansamblis - vien sim
boliai. Paminklo autorius - vil
niškis dailininkas Domininkas 
Čepas.

Pasaulio lietuviai! Kai lan- 
kysitės Tėvynėje, būtinai pary
mokite prie Rūpintojėlio, įei
nančio į paminklo visumą. Kelią 
rasti labai lengva. Pervažiuojate 
Marijampolę iki cukraus fabri
ko, toliau tiesiu keliu iki Žels- 
vos. Ten žmonių pasiklausite, 
kurlink sukti - kelias ant galo 
liežuvio. Po penkių minučių pa
matysite septynių kilometrų il
gio ežerą Žaltytį, užvažiuosite 
ant kalnelio ir iš tolo pamatysite 
meno ansamblį, skirtą kunigui 
kankiniui.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pasirašytas įstatymas
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus birželio 7 d. pasi
rašė įstatymą, kuriuo perorgani
zuojamos akcinės bendrovės 
“Būtingės nafta”, “Mažeikių naf
ta” ir “Naftotiekis”, kad JAV 
firma “Williams International” 
turės įsigyti papildomus 33% 
akcijų, kartu su anksčiau sutar
tais 33%. Kaip rašo ELTA, Lie
tuvos seimas konservatorių ir 
krikščionių demokratų balsais 
priėmė įstatymus dėl “Wil
liams” investicijų į Lietuvos naf
tos ūkį. Firma paskelbta strate
giniu investuotoju, tačiau opozi
cinės seimo Socialdemokratų ir 
LDDP frakcijos ketina kreiptis į 
Konstitucinį teismą ir aiškintis, 
ar priimti dokumentai nepažei
džia Lietuvos valstybinio saugu
mo sąvokos ir kitų Lietuvos tei
sės aktų. RSJ
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Kaip rašo “Lietuvos aidas”, 
gegužės 20 d. įvyko Kauno miesto 
įkūrimo šventė. Miesto vardas 
buvo minėtas 1361 m. kronikinin
ko Vyganto Magdeburgiečio, o 
1408 metais DLK Vytautas sutei
kė Kaunui Magdeburgo teises. 
Muzikiniame teatre buvo pami
nėta miesto įkūrimo istorija, pre
zidentas Valdas Adamkus įteikė 
miesto vadovams naują, šventei 
sukurtą vėliavą. Keturių dienų 
šventėje vyko koncertai, konkur
sai, eitynės ir kiti pasirodymai.

RADO ARSENALĄ

Birželio 6 d. Antrojo pasauli
nio karo meto sprogmenų arsena
las buvo atrastas Kretingos rajo
no Sauserių kaime, šalia Minijos 
upės. Kaimo arimuose sprogme
nis pastebėjo vietos gyventojai, 
pranešę apie tai policijai. 7-ojo 
Pamario dragūnų bataliono išmi
nuotojai apžiūrėjo teritoriją ir su
skaičiavo 67 (82 mm) minosvai
džių minas, be sprogiklių, bet su 
užtaisais. Minos buvo išgabentos į 
Kairių poligoną ir sunaikintos.

LEIDO VEIKTI 2-JAM BLOKUI

Valstybinės atominės energe
tikos saugos inspekcijos (VATE- 
SI) viršininkas Saulius Kutas bir
želio 9 d. pasirašė leidimą Ignali
nos atominės elektrinės antrojo 
bloko įjungimui po remonto, pra
dėto š.m. kovo pabaigoje. Numa
tyta jį paleisti birželio 14 d. Nuo 
gegužės 17 d. buvo sustabdytas ir 
pirmasis IAE blokas, nes laiku 
nebuvo pasiruošta leidimo gavimui.

PROGINIAI VOKAI
Lietuvos susisiekimo ministe

rijos ryšių departamentas, Pasau
lio lietuvių bendruomenės prašy
mu, išleidžia proginius pašto vo
kus bei proginį žymeklį 1999 m. 
birželio 14 d. ir organizuoja pašto 
korespondencijos bei kitų filateli- 
nių gaminių antspaudavimą, skir
tą Lietuvių chartos 50-čiui pami
nėti. Pažymėdama šią sukaktį, 
PLB valdyba š.m. liepos 17 d. 
rengia iškilmingą paminėjimą Va
sario 16 gimnazijoje Hiutenfelde, 
Vokietijoje. Chartos jubiliejų nu
matoma paminėti Lietuvos seime 
rudens sesijos metu.

PAKILO NAFTOS KAINOS
Kaip praneša ELTA, gegužės 

mėnesį dešimtadaliu išaugusios 
pasaulinės naftos produktų kai
nos turėjo didžiausią įtaką par
duotiems gaminiams, kurių kainų 
rodiklis per tą mėnesį, palyginti 
su balandžiu, padidėjo 1.5%. Vi
sus praėjusius metus pigę pramo
nės gaminiai šiemet nuo kovo 
mėnesio, padidėjus naftos pro
duktų kainoms, pradėjo brangti. 
Tačiau paskutinių trijų mėnesių 
laikotarpiu, neskaičiuojant naftos 
perdirbimo veiklos, pramonės ga
minių kainos sumažėjo gegužės 
mėnesį 0.4%, o per pastaruosius 
12 mėnesių -1.4%.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home Į

Žmonės, kurie atjaučia kitus į
Sudbury Ontario |

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

k- KULNO SKAUSMAI
»- PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE: 
£3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
« HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
« HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

TURISTAI PATENKINTI

Užsienio lankytojų apklausos 
duomenys rodo, kad turistai Lie
tuvą kasmet vertina vis geriau, ra
šo ELTA. Pagal penkiabalę verti
nimo sistemą jie Lietuvą įvertino 
4.3 balo. Užpernai vidutinis turis
tų įvertinimas siekė 4.1 balo. Tu
ristai skundėsi informacijos stoka 
bei tualetų būkle, tačiau buvo pa
tenkinti nuoširdžiu bendravimu 
su gyventojais, jų geranoriškumu 
ir džiaugėsi neturėdami laukti ei
lėse prie sienos. Pernai į Lietuvą 
vyko 4.3 mln. užsieniečių (600, 
000 daugiau negu 1997 m.), kurie 
išleido daugiau negu 2 bin. litų. 
Daugiausia buvo lankomasi Vil
niuje, Kaune ir pajūryje.

PREMIJA GAMTOSAUGININKUI

Birželio 11d. Lietuvos prezi
dentas įteikė šių . metų Valdo 
Adamkaus premiją už aktyvią 
gamtosaugos veiklą, paskirtą mi
rusiam žymiam mokslininkui dak
tarui Kazimierui Šopauskui, at
mosferos taršos tyrimų pradinin
kui Lietuvoje. Premija buvo įteik
ta 1983 m. mirusio mokslininko 
našlei Daliai Šopauskienei, kuri 
taip pat dirba atmosferos taršos 
tyrimų srityje.

NAUJA KAIMO SĄJUNGA
ELTA skelbia, kad Lietuvos 

ūkininkų sąjunga (LŪS) atšventė 
veiklos aštuoniasdešimtmetį ir al- 
sisteigimo dešimtmetį birželio 11 
d. suvažiavime Dotnuvoje. Svar
biausias suvažiavimo tikslas - 
įsteigti naują kaimui atstovaujan
čią organizaciją. Kaip rašo EL
TA, ji atstovaus žemdirbių bei ki
tų kaimo gyventojų interesams 
savivaldybėse ir seime, norint ga
lutinai panaikinti “jau dešimtmetį 
besitęsiantį kaimo supriešinimą, 
žemės ūkį padaryti prioritetine 
valstybės šaka”. LŪS, 40,000 na
rių organizacijos pirmininko J. 
Šiulevičiaus nuomone, naujoji kai
mo politinė sąjunga turėtų dera
mai apginti žemdirbių interesus, 
“išvesti kaimą iš dabartinės akla
vietės bei ekonominės suirutės”.

MUŠTYNĖS PABRADĖJE

Birželio 9 d. Pabradės užsie
niečių registravimo centre (URC) 
nesutarimai tarp dviejų musulmo
niškų kraštų Pakistano ir Bangla- 
deš piliečių baigėsi muštynėmis, 
kuriose apie dešimt žmonių buvo 
nesunkiai sužaloti. Įvykį tiria Šven
čionių rajono policija. Centre da
bar gyvena apie 150 nelegaliai į 
Lietuvą nuvykusių užsieniečių.

RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

offordREALTY LTD.
Member Broker, 1531 Mosley St., 

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant ® 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- j
mius, ūkius, žemes
Wasagos, Slayncrio ir r.;
Collingwoodo apy- gfl
linkėse kreipkitės

Angelę \
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-429-2121
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

Los Angeles lietuvių tautinių šokių ir dainos sambūrio “Spindulys” jauniausių šokėjų grupė

Airių dovana Lietuvai
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

kio leidimo niekas nebuvo iš
davęs. Statula vėlei atsidūrė į 
kažkieno keliais užraktais užra
kintą spintą. Pagaliau po dauge
lio telefono ir asmeninių pokal
bių su Lietuvos Religijos reika
lų tarybos įgaliotiniu P. Anilio- 
niu pasisekė gauti žinią, kad so
vietinė Lietuvos valdžia nutarė 
leisti statulą parvežti, bet ją pa
likti ne Šakiuose, bet Šiluvoje. 
Šitaip kun. J. Žemaitis su Šilu
vos klebonu mons. Vaclovu 
Grausliu nuvažiavo į Maskvą, 
kur jiems Religijos reikalų tary
bos atstovas Dunajevas, atvežęs 
statulą iš muitinės, parodė vi
siems įstaigos darbuotojams, o 
paskui ją atidavė abiem kuni
gam, kurie ją pargabeno į Lie
tuvą vasario 16-ąją.

Kunigai ir nemaža tikinčių
jų pradėjo rinktis į Šiluvą pa
gerbti Švč. Mergelės kiekvieno 
mėnesio 13-ąją dieną iš visos 
Lietuvos. Šitaip nuo 1983 metų 
pradėtos kelionės į Šiluvą nenu
trūksta iki šios dienos. “Kaip į 
Fatimos Dievo Motinos švento
vę vyksta maldininkai melsti 
Mariją, kad ji padėtų permal
dauti Dievą ir atsiteisti už žmo
nių nuodėmes, tokios pat inten
cijos vedami ir mes renkamės 
brangioje Dievo Motinos šven
tovėje Šiluvoje. Mes meldžia
mės, kad geroji Dievo Motina 
išmelstų mūsų suvargintai Tėvy
nei, jos žmonėms dvasinį atgi

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokinės, attikusios. velnių 
karalystės vaidmenį veikale “Svajonių šalis”. Iš kairės: Audra Čerš- 
kutė, Gabrielė Nekrašaitė ir Aleksandra Incretolli su besočių kara
lystės gyventoja Krista Valaityte

ZlIlQtRtP DRAUDIMAS flIlUlUlU 4555 Hurontario St., Mississauga, ° “
You’re in good hands. Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

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

BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
• $12 už vieną kubinę pėdą.
• Papildomai $5 už 10 kg 

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) (514) 366-8259
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Andrius Usvaltas (519) 773-8007

mimą, padėtų susitaikyti su 
Dievu, atgauti religinę ir politi
nę laisvę. Čia susirinkę tikintieji 
nuoširdžiai meldžiasi už nusidė
jėlių atsivertimą: bendrai eina 
Kryžiaus kelius, kalba Rožan
čių. Daugelis atlieka išpažintį, 
priima šventą Komuniją. Maldi
ninkų, nuolatinių Šiluvos daly
vių tarpe nemažai yra tokių, ku
rie čia po daugelio metų sugrįžo 
prie Dievo, atsisakė nuodėmin
go gyvenimo, atliko nuoširdžią 
išpažintį ir tvirtai pasiryžo pa
taisyti gyvenimą”, - rašo apie 
Šiluvą vysk. J. Žemaitis.

Linkėdamas Ekscelencijai 
Juozui Žemaičiui dar kelis de
šimtmečius tvirtai ir išmintingai 
laikyti savo vyskupijos vadžias 
rankose, sėkmingai atkurti se
minariją, jaunųjų kunigų kalvę, 
dėkokime Dievui, kad per Airi
jos katalikų dosnumą anuomet, 
dar tamsos, viešos priespaudos 
ir slapto smurto dienomis, Lie
tuvai buvo pasiųstas taikos, ra
mybės ir busimosios nepriklau
somybės simbolis - Švč. Merge
lės Marijos statula. Pasiraginki
me vienas kitą ir daugelį kitų 
vyskupo žodžiais “...dar daug 
nelaimingų mūsų brolių ir sesių, 
praradusių tikėjimą ir viltį, už
gesinusių meilę savo širdyse, te- 
beklajoja nuodėmės keliais. To
dėl nepaliaukime melsti savo 
dangiškąją Motiną, kad ji mus 
visus užtartų ir vestų į tikrąją 
vidinę ir išorinę laisvę”.

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

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

CANADA

DONATAS ČERNIUS, gyvenęs 
Ontario Londone ir tarnavęs Onta
rio policijoje, dabar rūpinasi Ka
nados ambasados apsauga Turki
jos sostinėje Ankaroje

Hamilton, Ont.
KLB-ei HAMILTONO APY

LINKĖJE Vasario 16 proga auko
jo: $250 - St. Dalius; $100 - G. 
Melnykas, J. Krištolaitis; $50 - O. 
Linčiauskas, A. J. Gedrimai, J. 
Pleinys, P. Sakalas, R. Bulovas; $60 
- VI. Kezys; $25 - A. Lukas, K. 
Gudinskas, Z. Stonkus, P. Kanopa; 
$20 - P. Žulis, B. Grajauskas, J. 
Miltenis, A. Kamaitis, R. Choro- 
manskis, V. Sakas, A. Jusys, P. Ka- 
reckas, J. Stungevičius; $10 - J. 
Deveikis. J.

GIEDRAIČIO KLUBO VAL
DYBA nusprendė savo gegužinę 
rengti liepos mėn. 4 d. savo sodybo
je, nes netiko anksčiau skelbta bir
želio 27 data. Norima tik kas antrą 
savaitę klubo sodyboje rengti pra
mogas tautiečiams. Ruošiant kas 
sekmadienį per mažai žmonių atsi
lanko, menka nauda rengėjams.

HAMILTONO PARAPIJOS 
CHORAS užbaigė savo veiklos me
tinį darbą vaišėmis. Parapijos mo
terys. p. Skvereckienės iniciatyva, 
padedant p. Vaitiekūnienei ir p. 
Matukaitienei, suruošė Jaunimo 
centro choristams ir jų antrosioms 
pusėms vaišes. Parapijos klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM, yra 
choro mecenatas ir didžiausias ger
bėjas. Choro vadovė Darija Deks- 
nytė vaišių pabaigai paskaitė savo 
sukurtą eiliuotą poemą apie choro 
veiklą, kvietė pailsėjus vėl visus ru
denį sugrįžti į choristų eiles.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MI
NĖJIMAS Hamiltono lietuvių buvo 
paminėtas savo šventovėje. Parapi
jos klebonas pasakė tai progai pri
taikytą, patriotinį pamokslą. Mišio
se dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis. Parapijos choras prisidėjo 
giesmėmis. J.K.

HAMILTONO LIETUVIŲ GIED
RAIČIO KLUBO narių metinis susi
rinkimas įvyko savos sodybos pasta
to salėje. Šiemet rinkimų j valdybą 
nebuvo. Išklausyti klubo metinės 
veiklos pranešimai. Susirinkimui 
pirmininkavo ilgametis klubo val
dybos pirm. J. Stankus, padėkojęs 
visiems į susirinkimą atvykusiems, 
valdybai už įdėtą darbą, savano
riams klubo sodybos tvarkytojams, 
ir pakvietė tylos minute prisiminti 
klubo mirusiuosius narius. Po to iš
klausyti iždininko A. Povilausko, 
medžiojimo sekcijos - M. Joniko, 
žvejybos - P. Šidlausko, klubo šau
dymo vadovo V. Svilo metinės veik
los pranešimai. Revizijos komisijos 
pirm. J. Skaistys perskaitė revizijos 
aktą. Užtikrino narius, kad klubo 
valdybos narių atsiskaitymo knygos 
yra tvarkingai vedamos. Klubo vi- 
cepirm. A. Jusys ir šaudymo sekci
jos vadovas V. Svilas įteikė taures 
ar pažymėjimus už .įvairius sporti
nio šaudymo laimėjimus. Klubo so
dybos nuolatiniai, nenuilstantys 
tvarkytojai-prižiūrėtojai, valdybos na
riai - A. Jusys, E. Bajoraitienė, M. 
Jonikas - prašo savanorių talkinin
kų vasaros metu. Reikėtų tik vie
nam iš jų paskambinti.

Baigus oficialią dalį klubo na
riai buvo nemokamai pavaišinti la
bai skaniai pagamintais, įvairiais 
valgiais. Virtuvėje E. Bajoraitienei 
maistą gaminti padėjo S. Matukai- 
tienė, O. Jusienė, I. Žubienė, R. Pa
kalniškienė, M. Borusienė. Nario me
tinis mokestis $25, jo žmonai $5. J.K.

JA Valstybės
Romo Kalantos šaulių kuopa 

St. Petersburge, FL, gegužės 23 d. 
surengė Romo Kalantos minėjimą. 
Pamaldos vyko Šv. Vardo šventovė
je dalyvaujant šauliams, Lietuvos 
vyčiams su vėliavomis. Giedojo vy
rų dainos vienetas, vadovaujamas 
L. Sodeikos. Tolimesnė minėjimo 
programa buvo tęsiama Lietuvių 
klube. Įvadinį žodį tarė Romo Ka
lantos šaulių kuopos vadas A. Gu
doms. A. Jonaitis skaitė paskaitą 
apie Romo Kalantos gyvenimo 
bruožus, susideginimo aplinkybes ir 
jo šeimą. Komunistinė santvarka 
mėgino viską užslopinti. Skelbė jį 
buvusį psichiškai nesveiką. Į tokius 
prasimanymus reagavo kitų kraštų 
spauda, paskelbdama, kad R. Ka
lanta mirė trokšdamas “Laisvės 
Lietuvai”. Pasak kalbėtojo, gaila, 
kad lietuviai jau pradeda pamiršti 
R. Kalantos auką Lietuvai. Minėji
mas baigtas J. Laurienės deklama
cijomis ir sugiedota giesme “Lietu
va brangi”.

Lietuvių klube St. Petersburge, 
FL, gegužės 16 d. lankėsi Lietuvos 
kariuomenės generalinis inspekto
rius pulk. A. Garsys. Paskutinius 9- 
rius mėnesius jis su šeima gyveno 
Lietuvoje, o šiuo metu yra grįžęs į 
savo namus Tampoje. Pulkininkas 
papasakojo apie šių dienų Lietuvos 
kariuomenę, įvykusius pakeitimus 
bei ateities planus. Jis džiaugėsi, 
kad Vilniaus burmistras R. Paksas 
sutiko priimti Lietuvos ministerio 
pirmininko pareigas, nes tekę su 
juo susipažinti ir esąs labai tinka
mas šioms pareigoms. Dar kalbėjo 
ir pulkininko žmona Eglė, kuri dar
bavosi savivaldybėse. Ji mėgino nu
rodyti, kaip galima tvarkytis įvairio
se krašto vietovėse, panaudojant 
vietinių gyventojų sumanymus. Esą 
nereikia laukti pagalbos ir nurody
mų iš aukščiau. Reikia patiems ieš
koti naujų būdų geriau susitvarkyti.

Argentina
Argentinos lietuvių organizaci

jų tarybos posėdis įvyko gegužės 3 
d. Jame dalyvavo Aušros Vartų pa
rapijos, Lietuvių Centro, Lietuvių 
susivienijimo ir senelių “Židinio” 
atstovai. Buvo pristatyta 1999-2000 
metų kadencijos Lietuvių Centro 
valdyba, kurią sudaro: pirm. A. Ka
minskas, vicepirm. J. Pulikas, sekr. 
F. Daratėnas, ižd. J. Mahne-Baltrū- 
nas. Liepos 16-17 d.d. Vasario 16- 
sios gimnazijoje Vokietijoje įvyks 
Pasaulio lietuvių bendruomenės su
važiavimas, kuriame dalyvaus ir mi
nėtos tarybos atstovas. Jis taipgi at
stovaus visiems Argentinos lietu
viams.

Urugvajus
Urugvajaus valstybinės televi

zijos 5 kanalas per savo programą 
“Paslėpta šalis” gegužės 12 d. rodė 
apie Argentinos lietuvių gyvenimą, 
įterpdamas momentus iš netolimos 
Lietuvos istorijos. Programos įraše 
apibūdinimus padarė V. Dorelis. 
Lietuvių tautinius šokius demons
travo D. Matonte-Kamandulytė ir 
R. Ibarra-Vėta. V. Dorelis parodė 
kaip audžiami tautiniai lietuvių dra
bužiai. “Žiniose”, 20 nr. nusiskun
džiama, kad buvo nemažai techni
kinių trūkumų. Galėjo būti geresnė 
ir pati programa. Tačiau Argentinos 
lietuviai įvykiu džiaugiasi, nes tokių 
progų pasitaiko retai.

Britanija
Londone šį pavasarį įvyko lie

tuvių skautų sueiga, kurioje dalyva
vo 20 jaunuolių ir jų tėvų. Buvo 
atnaujinta “Geležinio vilko” drau
govė su.4-mis skiltimis. Balandžio 
mėn. pabaigoje draugovė aplankė

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje,, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius.................. 4.00%
2 m. term, indėlius.................. 4.25%
3 m. term, indėlius.................. 4.50%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind......................  4.00%
2 m. ind......................................4.25%
3 m. ind......................................4.50%
4 m. Ind......................................4.75%
5 m. ind...................................... 5.00% 

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

INTERAC KORTELĖ

Gilwell’io parką, Baden Powell, 
skautų įsteigėjo būstinę. Čia lietu
vių skautai galėjo stebėti, kaip 
skautavimas vyksta gamtoje, o taip 
pat dalyvauti kai kuriuose užsiėmi
muose. Tokiomis išvykomis susido
mėjo skautų tėvai, žadėdami padėti 
jų vadovybei. Kitoje draugovės su
eigoje bus nustatyti jos veikimo 
planai.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos Derby skyrius gegužės 9, 
sekmadienį, Ukrainiečių klube su
rengė Motinos dienos minėjimą. Jį 
pradėjo DBLS Derby skyriaus 
pirm. J. Maslauskas, pasveikinda
mas motinas ir visus dalyvius. Tris 
tautinių spalvų žvakutes uždegė A. 
Zinkuvienė, E. Ramonienė ir R. 
Valentinienė. Visiems sustojus, ty
los minute buvo pagerbtos mirusios 
motinos. J. Maslauskas priminė, 
kad lietuvių visuomenė gerbia mo
tinas. Tai atsispindi ir liaudies kūry
boje. Motinai pagarbą liudija ir lie
tuvių kalba, nes motinai pavadinti 
esama daugybė žodžių. Ta pačia 
proga J. Maslauskas apibūdino ir 
neseniai įvykusį DBLS sąjungos ir 
Lietuvių Namų bendrovės suvažia
vimą. Tikimasi, kad naujai išrinkta 
valdyba sėkmingai išspręs kilusias 
dėl nesutarimų lietuvių bendruo
menės problemas.

Lenkija
Smalėnų katalikų parapijos 

pastatuose š.m. gegužės 20 - birže
lio 9 d.d. vyko tarptautinė lenkų- 
lietuvių liaudies skulptorių darbų 
paroda “Koplytstulpiai, pakelių kry
žiai, religinė monumentalioji skulp
tūra”. Parodą globojo Elko vysku
pas W. Ziemba. Skulptūros stovėjo 
birželio 8 d. Elke, kur Šv. Tėvas au
kojo pontifikalines Mišias. Vėliau 
skulptūros bus pastatytos visam lai
kui daugiausia šiaurinės Suvalkijos 
kaimuose. Šią lenkų-lietuvių liau
dies skulptūrų parodą organizavo 
Suvalkų regioninis kultūros ir meno 
centras, Punsko valsčiaus įstaiga 
bei Liaudies kūrėjų sambūrio cent
ro valdyba.

Karaliaučiaus kraštas
Karaliaučiaus krašte gyvena 

apie 20,000 lietuvių. Dalis jų yra Si
biro tremtiniai, kurie negalėjo su
grįžti į Lietuvą. Kiti pasitraukę iš 
okupuotos Lietuvos, kai Lietuvos 
ūkininkai buvo varomi į kolūkius. 
Didžiausia Karaliaučiaus lietuvių 
organizacija yra Tilžėje veikianti 
kultūros draugija “Birutė”. Nuo 
1998 m. ši draugija leidžia laikraštį 
“Naujoji Aušra”, kurio jau išleisti 
5-ki numeriai.-5-jame numeryje iš
spausdintas žemėlapis, kuriame pa
gal vokiečių mokslininkus (1858 ir 
1882 metais) pažymėta lietuvių ir 
prūsų riba. Po žemėlapiu toks para- 
šas:“Sis žemėlapis - tai krašto, ku
riame dabar gyveni, broli, sese, is
torija. Atidžiai apžvelk jį ir įsidėk 
giliai į atmintį ir širdį šio krašto se
novę, kai tavęs čia, gentaini, dar 
nebuvo. O buvo čia visko: grumty
nių, nuožmių žūtbūtinių kovų, ba
do, maro... slankiojo čia juodoji 
viešnia ir gviešėsi ir į žmogų, ir į lie
tuvių kalbą”. (“Mūsų pastogė”, 20 
nr.). J. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PASKOLAS
Asmenines nuo..........7.150%
nekiln. turto 1 m...........6.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


“Dainavos” ansamblis Kanadoje
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Toronto Lietuvių Namuose š.m. liepos 6, antradienį, 730 v.v.

Tėviškės žiburiai • 1999. VI. 22 • Nr.25 (2572) • psl. 5

U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Dzūkai nuo seno garsėja 

dainomis. Neatsitiktinai šis 
kraštas vadinamas “Dainava”. 
Tai nuostabus kraštas: tarp ža
lių pušynų, melsvų ežerų, upelių 
ir kalvų išsibarstę dzūkų so
džiai, apipinti legendomis ir pa
davimais. Turtingas ir savitas 
šio krašto folkloras, kilęs iš gi
lios senovės, išlikęs kaimo žmo
nių širdyse ir lūpose. Jį būtina 
išsaugoti ateities kartoms.

1977 metais Danutės Plytni- 
kienės pastangomis įsteigtas 
liaudies dainų ir šokių “Daina
vos” sambūris atlieka autentiš
kas ir stilizuotas lietuvių liau
dies dainas bei šokius, groja 
tautiniais instrumentais - sku
dučiais, birbynėmis, skrabalais, 
kanklėmis. Tai neprofesionalus 
kolektyvas, kuriame nuolatos 
dalyvauja apie 150 įvairaus am
žiaus skirtingų profesijų žmo-

Dalis “Dainavos” liaudies meno sambūrio, pasiruošusio koncertui 
Nuotr. J. Marčiulaitienės

Čikagiškės “Grandies"keturiasdešimtmetis

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Vienas populiariausių ir 

mėgstamiausių sambūrių yra 
Čikagos Jaunimo ansamblis 
“Grandis”, kuris š.m. gegužės 
15 d. Willowbrook pokylių salė
je, Willow Springs, IL, atšventė 
savo veiklos keturiasdešimtmetį.

Su jais kartu džiaugėsi pil
nutėlė didžiulė salė artimųjų, 
rėmėjų ir gerbėjų. Dalyvavo ir 
meno sambūris “Dainava”, su 
dirigentu muz. D. Polikaičiu.

Šventė buvo pradėta “Dai
navos” daina “Čia kraštas liūd
nas, nejaukus” (m. J. Žilevi
čiaus, ž. P. Vaičiūno). Marius 
Polikaitis, šventės programos 
vadovas, pasveikino visus ir sa
kė, kad ši šventė skiriama tiems 
svarbiausiems asmenims “Gran
dies” istorijoje: a.a. dr. Leonui 
Kriaučeliūnui, Irenai Kriauče- 
liūnienei, “Grandies” globėjams 
bei rėmėjams, ilgametei vadovei 
Irenai Smieliauskienei. Be jų 
sambūris nebūtų galėjęs taip 
aktyviai reikštis ištisus 40 metų!

L Smieliauskienė buvo pa
kviesta ir iškilmingai nulydėta į 
salės priekį, kur buvo pasveikin
ta, apdovanota gėlėmis ir kartu 
su visais stebėjo keliuose pato
giai išdėstytuose ekranuose pro 
akis prabėgančius “Grandies” 
vaizdus ir veidus.

“Grandį” sukaktuvių proga 
sveikino Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus (buvo perduota jo 
įkalbėta juostelė), JAV LB 
krašto v-bos pirm. Regina Na- 
rušienė, Vyčių tautinių šokių 
grupės vadovas Pranas Zapolis. 
M. Polikaitis perskaitė sveikini
mus iš Genovaitės Breichma- 
nienės ir J. Matulaitienės. Po 
šios įžangos prasidėjo “Gran
dies” tradicinis metinis koncer
tas, šį kartą jubiliejinis, pavadin
tas “Pašokinsiu vidury ratelio”. 
Puikiai atlikti įvairių grupių tau
tiniai šokiai buvo perpinti “Dai
navos” ansamblio palyda - dai
nomis.

Netrumpa programa, suda
ryta iš žymiųjų taut, šokių cho
reografų (M. Vaitulevičiūtės, 
M. Baronaitės, J. Čepaitės, J. 
Matulaitienės, O. Ivaškienės, A. 
Ivanauskienės, J. Lingio, E. 
Morkūnienės, V Buterlevičiaus, 
K. Marijošienės, L. Kisielienės, 
V. Politaitės, J. Gudavičiaus) 
prabėgo labai greitai. Šokėjai 
šoko lyg būtų profesionalai - 
lengvai ir grakščiai. Nuostabiai 
gražiai pynėsi perėjimai vieno 
šokio į kitą, išėjimai ir atėjimai.

Koncertas buvo dviejų da

nių. “Dainava” - puiki liaudies 
tradicijų mokykla jaunimui, die
gianti pagarbą ir meilę savo 
kraštui bei to krašto žmonėms.

Per 22 gyvavimo metus ko
lektyvas surengė daugiau kaip 
1200 koncertų Lietuvoje ir Už 
jos ribų: JAV, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijo
je, Graikijoje, Skandinavijos, 
Vidurio ir Rytų Europos šalyse, 
Vietname. “Dainava” yra tarp
tautinės folkloro sąjungos C.I. 
O.F.F. narė.

Šis tarptautinio garso liau
dies meno sambūris koncertuos 
š.m. liepos 6, antradienį 7.30 
v.v. Toronto Lietuvių Namuose.

Šis alytiškis “Dainavos” an
samblis yra pakeliui į tarptau
tinį folkloro festivalį Drumond- 
ville vietovėje Kvebeko provin
cijoje. Baigęs savo koncertą Či
kagoje autobusu atvyks Kana- 
don. I.K.

lių. Antroje dalyje buvo atlikta 
dar ir “Lietuviškų vestuvių pri
siminimai, 1974”. Šokiams tin
kamus įvadus paruošė Onutė 
Utz.

“Dainava” atliko “Saulė te
ka” (m. V. Montvilos, ž. M. 
Karčiausko), “Ūžia girelė” (St. 
Šimkaus harm, liaudies daina) 
ir “Lietuva, brangi šalele” (ž. ir 
m. Vydūno, harm. V. Juozapai- 
čio). Koncertas buvo baigtas 
“Šventine polka” (J. Lingio) vi
siems šokėjams susirinkus salėje 
ir iškvietus vadovę Violetą Fa- 
bianovich. Visi buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis. Dar sveikino 
Rasa Poskočimienė “Spindulio” 
vardu ir perdavė torontiškio 
“Gintaro” vadovų R. ir J. Kara- 
siejų sveikinimą. “Grandies” va
dovė V. Fabianovich dėkojo vi
siems. I. Kriaučeliūnienei - 
sambūrio globėjai buvo įteikta 
gėlių. JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos v-bos vardu buvo 
įteikti pažymėjimai I. Smieliaus
kienei, V. Fabianovich, šokių 
mokytojoms. Jų yra 13 ir 4 pa
dėjėjai.

Sekant “Grandies” veiklą ir 
dalyvaujant jos šventėse, ypač 
šioje jubiliejinėje, su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu galima pasa
kyti: šokite, mielieji grandiečiai, 
dar ilgus metus, džiuginkite ir 
toliau savo koncertais, savo pui
kiu šokių atlikimu, draugišku
mu ir gražiu sugyvenimu! O Jū
sų buvusiai vadovei I. Smie
liauskienei ir dabartinei (nuo 
1995) Violetai Smieliauskaitei- 
Fabianovich, globėjai Irenai 
Kriaučeliūnienei ir visiems 
“Grandies” talkininkams giliau
sia padėka, pagarba ir “Ilgiau
sių metų!”

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vadovaujamas muzikės L. Turūtaitės, atlikęs meninę programą Kovo 
11-tosios minėjime Prisikėlimo salėje

Maryampolės literatų klubo “Sietynas” nariai. Pirmas iš kairės - kun. J. Barkauskas Nuotr. R. Karsoko

Sušvito
STASYS ILGŪNAS

Pagaliau ir Marijampolėje 
įsisteigė literatų klubas. Pana
šūs klubai senokai veikia Kazlų 
Rūdoje (“Girių versmė”), Kal
varijoje (“Rasa”). Klubą steigti 
paskatino iš Vilniaus gautas 
liaudies kultūros centro vadovo 
Aleksandro Šidlausko raštas, 
raginantis burti miesto literatus.

Vyr. bibliotekininkė Aldona 
Murauskienė apie būsimo klu
bo įsteigimą informavo visuo
menę Marijampolėje išeinan
čiuose spaudos leidiniuose. Ba
landžio 8-osios pavakarę j Mari
jampolės P. Kriaučiūno biblio
tekos muzikos kabinetą susirin
ko nemažas būrelis literatų bei 
jiems prijaučiančių žmonių.

Klubo nariais užsiregistravo 
21. Kun. Juozas Barkauskas iš
rinktas garbės nariu. Pirminin
ke susirinkusieji išrinko Klevą 
Verbickienę. (Apie ją rašyta 
“TŽ” 1999.III.16 - Sūduvos lau
kų dukros “Dūžiai”). Išrinkta 
klubo valdyba. Dėl pavadinimo 
vyko diskusija. S. Ilgūnas siūlė 
pavadinti klubą “Putino” vardu, 
nes greta bibliotekos stovi poe
to paminklas. Dar buvo siūlyta: 
“Namų židinys”, “Varpo aidai” 
ir “Sietynas”. Daugiausia balsų 
gavo “Šietynas”. Anot J. Vas- 
mano, “Sietyno” draugija Mari
jampolėje veikė prieš 105 me-

400 metų - 400 ąžuolų
(Atkelta iš 3-čio psl.)

O kaip atrodė pati šventė, 
pagal surežisuotą rajono kultū
ros skyriaus vedėjos Augenijos 
Kasparevičienės scenarijų? Pir
miausiai buvo uždegtas šventės 
aukuras. Iškilmingoji dalis pra
sidėjo mišraus choro atliekamu 
Lietuvos himnu ir įvairių kom
pozitorių kūriniais.

Po iškilmingosios dalies 
jauni šokių kolektyvai atliko ne 
vieną Juozo Lingio choreografi
ją, kurioms muziką parašė kom
pozitorius J. Švedas ir kiti.

Šokėjus pakeitė vaikų cho
rai. Jaunieji choristai atliko 
įvairių kūrinių pynę. Ypač su 
pagyvėjimu buvo sutikti kūri
niai, sukurti šakiečių. Vienas iš 
tokiu - “Strazdas”, kuriam pa
gal L. Degėsio žodžius muziką 
parašė šakietis Petras Sutkus. 
Jis ir dirigavo. Pagal šakietės J. 
Martišienės dainos “Suvalkija” 
žodžius muziką parašė V. Bag
donas (dirigavo B. Gurskienė).

Mišrus choras atliko šakie
čio A. Andrijono kūrinį “Anta
ninių bijūnai” (muz. V. Bagdo
no, dirigavo Izolina Rudzevičie
nė). Keletą dainų padainavo 
solistas Vytautas Bakula: iš ki
no filmo “Čia mūsų namai”,

naujas “Sietynas”
tus, telkdama knygnešius, Su
valkijos šviesuolius. Buvo palin
kėta dabartiniams sietyniečiams 
tęsti savo pirmtakų veiklą kul
tūros dirvonuose.

K. Verbickienė perskaitė 
klubo įstatus. Nubrėžė gaires 
tolesnei veiklai. Taigi “Siety
nas” pradėjo šviesti. Balandžio 
17 d. Kazlų Rūdos “Girių vers
mės” literatai “Sietyno” narius 
pakvietė dalyvauti renginyje 
“Pirmojo žiedo šviesa”. Į ten 
nuvyko 4 klubo nariai. Skaitė 
eilėraščius pavasarine tematika.

Marijampolės Moters veik
los centras (vadovė Adolfina 
Blauzdžiūnienė) balandžio 28 d. 
“Sietyno” literatus pakvietė pa
skaityti eilėraščių, skirtų moti
noms. Minėjimas įvyko apskri
ties valdybos salėje. Tai lyg sim
bolinis “Krikštas”, pirmas vie
šas klubo narių pasirodymas 
miesto visuomenei.

Gegužės 10 d. P. Kriaučiū
no bibliotekos salėje “Sietyno” 
valdybos narė A. Murauskienė 
suruošė poeto tremtinio J. Ar- 
dzijausko kūrybos vakarą, kurio 
metu buvo pristatyta nauja poe
to knyga “Vakarės skliaute” 
(trečioji poeto knyga). Buvo 
skaitomos eilės ir iš ankstesnių 
jo knygų.

Gegužės 27 d. marijampo
liečiai lankėsi pavasariu pasi- 
puošusiame Druskininkų kuror-

Ūdrio dainą iš V. Klovos ope
ros “Pilėnai”, liaudies dainą 
“Aš bernužis” ir J. Zauerveino 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Dirigavo Violeta Briaukienė.

Išėjo į aikštę šokėjai su 
šūkiu: “Šokim, trypkim, jauni 
būkim...” O sutrypė, sušoko 
tikrai šauniai. Pasirodė ir Sin
tautų folklorinio ansamblio 
“Santaka” vadovė J. Navickienė 
su įvairiomis kompozicijomis. 
Šauniai pašoko visų pamėgtas 
Šakių pagyvenusių žmonių šo
kių ansamblis “Vijūras” ir Girė
nų seni šokėjai.

Užbaigiamasis šventės akor
das - J. Lingio šokiai.

Vyriausieji šventės vadovai: 
vyr. režisierė Laima Kajokaitė, 
vyr. baletmeisteris K. Motuzą, 
vyr. dirigentas A. Mišeikis, dai
lininkė L. Vaivadienė, Meno 
kolektyvų vadovai buvo pa
kviesti prie tribūnos ant paky
los. Rajono savivaldybės kultū
ros skyriaus vedėja Augenija 
Kasparevičienė padėkojo vi
siems, apdovanojo gėlėmis.

Dar ne visos išdainuotos 
dainos, jubiliejiniai renginiai 
vyksta toliau. Šventes rengia 
mokyklos, tęsiasi seniūnijų kul
tūros dienos. 

te. “Draugystės” sanatorijos 
svetainėje įvyko poezijos popie
tė. Dalyvavo Birutė Papečkienė, 
Ona Mačiulienė, Zita Dzidoli- 
kienė ir Stasys Ilgūnas.

Poezijos mėgėjai atidžiai 
klausėsi autorių skaitomų pos
mų. Liūdnus eilėraščius paįvai
rino O. Mačiulienės humores
kos. Klausytojams renginys ne
pabodo, netgi buvo prašoma 
paskaityti poeziją papildomai. 
Susirinkusieji negailėjo plojimų, 
o “Draugystės” darbuotoja An
gelė Gedvilienė, nuoširdžiai pa
dėkojusi už mažą poezijos pava
sario šventę svečius apdovanojo 
gėlėmis. Atvykę literatai, direk
torės V. Korubnienės dėka bu
vo pavaišinti.

Taigi “Sietyno” veikla jau 
pradeda įsibėgėti. Narių susirin
kimai rengiami kiekvieno mė
nesio pirmąjį pirmadienį. Ant
rame susirinkime į klubą įstojo 
pora naujų narių. Ateityje tiki
masi ir daugiau klubiečių.

Mieli §. Amerikoje gyve
nantys literatai, poetai, ypač 
mūsų Sūduvos krašto vaikai, 
prašome Jus užmegzti su mūsų 
“Sietynu” artimesnius ryšius. 
Lauksime atsiliepiant, lauksime 
Jūsų eilėraščių, prisiminimų. 
Stengsimės kaupti archyvinę 
medžiagą apie mūsų kraštiečius, 
nublokštus už Atlanto, o gavę 
Jūsų knygų, vasaros pabaigoje 
bandysime suruošti Kanadoje ir 
JAV gyvenančių, rašančių eiles 
poezijos vakarą.

Šiemet sukanka skaudi 55 
metų Jūsų tremties sukaktis. 
Juk 1944 m. rugpjūtyje dau
gumai iš Jūsų teko atsisveikinti 
su gimtine. Lietuvoje kažkodėl 
daugiausia kalbama apie Sibi
ro tremtinius, o Jūsų nesava
noriška tremtis primiršta... Ta
čiau reikalinga pagarba ir Jums, 
nes irgi kentėjote ir moraliai ir 
fiziškai.

Marijampolėje gyvena iš 
JAV sugrįžęs kun. prof. V. Bar- 
tuška, keletas kitų, gyvenusių 
užjūryje. Taigi Jiems ir Jums 
skiriu šias savo eiles, kurios te- 
suartina visus mylinčius Tėvynę, 
poeziją, literatūrą ir gyvenimą...

“Dievo paukšteliams”
Sutrūkę vežimų karoliai, 
Link Prūsijos vieškelių traukė. 
Seneliai, tėvai, sesės, broliai 
Išbėgo. Jų nieks ten nelaukė... 
Alsi liepos saulė pavargo, 
Našlaičiais - namai likę verkė, 
Juos - debesys juodi užklojo, 
Dar meldė "nesmerkit, nesmerkit”...
Apsunkusios ruginės varpos, 
Prie tėviškės žemės nulinko. 
Bažnyčiose gaudė dar varpas, 
Lyg skelbdamas - “viskas 

pradingo"...
Raudonasis tvanas artėjo, 
O žmonės galvojo sugrįžti. 
Kruvina trispalvė virpėjo, 
Kentėti visi pasiryžo...
Nutilo pabūklų sprogimai, 
Į žemę taika vėl atėjo.
Išnyko viltys ir likimai, 
Sklaidės dūmais gainiojami 

vėjo...
Pavasariais į Lietuvėlę, 
Parskrieja klajūnai paukšteliai. 
Palikta žmonių tėviškėlė, 
Nesulaukė savo vaikelių...
Ir vėlei trispalvė pražydo, 
Namolei - sugrįžt visi gali. 
Gal laikas žaizdas jų užgydys?.. 
Gyvens globoje Visagalio!

Stasys Ilgūnas, 
Marijampolės literatų klubo 
“Sietynas” atstovas spaudai

P.S. Laiškų laukiame adre
su: S. Ilgūnas, R. Juknevičiaus 
106-18, 4520 Marijampolė, Li
thuania.

“Trys tigrai” (V. Noreika, E. 
Kaniava ir VI. Prudnikovas), pra
eitą žiemą koncertavę JAV-bėse, 
sezoną užbaigė š.m. gegužės 16 d. 
koncertu Vingio parke, Vilniuje, 
dalyvaujant ir G. Rinkevičiaus di
riguojamam Valstybiniam simfo
niniam orkestrui. Kaip ELTA ra
šo, koncertas buvo papildytas ki
tais vaizdiniais efektais - raketo
mis bei spalvų spinduliais. Po 
pokalbių su šiais pagarsėjusiais 
solistais aiškėja, kad jie kaip vie
ninteliai tokie nelygių balsų solis
tai, sudarantys koncertinę grupę, 
planuoja ir kitais metais gastro
liuoti.

Naują Kauno miesto vėliavą 
sukūrė Algimantas Lapienis. Ver
tinimo komisija, gavusi visus kon
kursui skirtus projektus, nutarė 
pirmos vietos niekam neskirti. A. 
Lapienis gavo antrąją premiją - 
tris tūkstančius litų. Projektų kū
rėjai turėjo griežtai laikytis heral
dikos taisyklių, nurodančių, kad 
vienoje vėliavos pusėje turi būti 
miesto herbas (tauras su auksiniu 
kryžiumi tarp ragų), kitoje pusėje
- miesto globėjo Šv. Mikalojaus 
atvaizdas. Kaip ELTA rašo, ligi 
šiolei Kaunas vartojo 1930 m. su
kurtą, sostinės atributika papuoš
tą vėliavą. Naujosios vėliavos pri
reikė dėl to, kad Kaunas nebėra 
laikinoji Lietuvos sostinė, o tik 
antras savo didumu valstybės 
miestas. Naujoji vėliava pašven
tinta š.m. gegužės 20 d.

Prancūzų kultūros centras 
Vilniuje š.m. gegužės 5 d. surengė 
programą rašytojui Honore de 
Balzac (1799-1850) pagerbti. Kai 
kurie jo kūriniai originalo kalba 
buvo rodomi kino teatruose. 
Įspūdingiausias pagerbimas - tai 
jo romano “Eugenie Grandet” 
(Eugenija Grandė) naujos laidos 
išleidimas. Tai atliko dvi leidyklos
- “Vaga” ir “Alma littera” - kiek
viena atskirai. H. Balzakas, prieš 
200 metų gegužės 20 d. gimęs 
prancūzų rašytojas, laikomas vie
nu iš pačių žymiausių beletristų, 
realistinio romano pradininku. 
Beveik į visas pasaulio kalbas yra 
išversti žymiausi jo romanai kaip 
“Tėvas Gorijotas”, “30 metų mo
teris” ir čia aukščiau paminėtas. 
Jo raštai sudaro 40 tomų, savaip 
sujungtu bendru pavadinimu 
“Žmogiškoji komedija”.

Fotografių albumas “Kryž- 
dirbystė Lietuvoje”, paruoštas A. 
Buračo ir A. Stravinsko, visuome
nei buvo pristatytas š.m. gegužės 
7 d. Lietuvos Mokslų akademijos 
Mažojoje salėje. Leidinį sudaro 
daugiau kaip tūkstantis retų foto
grafijų, paimtų iš menininko ir 
kraštotyrininko Balio Buračo 
(1897-1972) archyvo. B. Buračas 
gimė Sidaruose, Šiaulių apskr. 
Baigęs mokytojų seminariją, kele
tą metų mokytojavo, vėliau studi
javo grafiką Kauno meno mokyk
loje. Jau 1924 m. buvo “Žiburė
lio” iliustratoriumi, bendradar
biavo daugelyje Lietuvos laikraš
čių, rinko liaudies meną ir tauto
saką, buvo vienas iš Šiaulių “Auš
ros” muziejaus steigėjų ir darbuo
tojų. Kaip ELTA rašo, savo 
straipsnius iliustruodavo retomis 
autorinėmis nuotraukomis. Albu
mo sudarytojai stengėsi išsaugoti 
šį principą, pateikdami šalia kry
žių fotografijų dar niekur B. Bu
račo nespausdintų straipsnių.

Vilniaus liaudies meno sambūrio “Ūla” kanklininkė KRISTINA 
KUPRYTĖ Nuotr. L. Baziliausko

A. a. Kazimiera Kymantaitė- 
Banaitienė, ilgametė Lietuvos ak
torė ir režisierė, š.m. gegužės 21 
d. mirė Vilniuje, sulaukusi 89 m. 
amžiaus. Palaidota gegužės 25 d. 
Rasų kapinėse. Ne kartą teatro 
legenda pavadinta velionė labai 
glaudžiai susijusi su ištisa Lietu
vos teatro epocha. Ji gimė 1909 
m. birželio 29 d. Kuršėnuose. Jau 
nuo 1929 metų vaidino Valstybės 
teatre, kartu jame baigė ir vaidy
bos mokyklą. Po to kaip gabi ak
torė reiškėsi Jaunimo, Valstybės 
ir Vilniaus dramos teatruose. Ka
ro metu buvo Maskvos radijo lie
tuviškų laidų pranešėja. Grįžusi į 
Lietuvą, dėstė teatro dramos stu
dijoje ir 1962 m. baigė Vilniaus 
universitetą. Buvo iškili ir savo 
režisūriniais darbais. Inscenizavo 
ir režisavo P. Cvirkos, A. Vienuo
lio, B. Dauguviečio, K. Inčiūros, 
K. Binkio bei kitų lietuvių ir ne
lietuvių autorių veikalus. Kaip 
“V.L.” (1999.V.25) pastebi, ypač 
pasižymėjo su B. Dauguviečio 
“Žaldokyne”, kuri ir dabar tebe
vaidinama.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sventic- 
kas “Lietuvos aide” (1999.V.21) 
rašo, kad pradėjo bendradarbiau
ti Lietuvos ir Izraelio rašytojai. 
Pastarųjų kvietimu lietuviai lan
kėsi Tel Avive š.m. gegužės 8 d. 
Buvo aptartas abiejų kraštų rašy
tojų bendradarbiavimo projektas. 
Pasitarime dalyvavo Izraelio heb
rajų rašytojų dr-jos pirmininkas 
poetas, prozininkas ir literatūros 
kritikas dr. Ortsionas Bartana, ki
ti rašytojai bei abiejų šalių organi
zacijoms priklausantis lietuviškai 
rašantis Icchokas Meras, tapęs 
prasidėjusio bendradarbiavimo ry
šininku. Lietuviai rašytojai vieš
nagės Izraelyje metu aplankė da
bar ten gyvenantį kolegą Grigori
jų Kanovičių. Bendradarbiavimo 
sutartis numatoma pasirašyti lie
pos mėnesį, kai Lietuvoje lankysis 
Izraelio rašytojų grupė. Rašytojų 
kelionę į Izraelį apmokėjo Lietu
vos kultūros ministerija.

Šrifto ir dailyraščio (kaligra
fijos) darbų paroda buvo surengta 
Klaipėdos parodų rūmuose š.m. 
gegužės 20 d. Su savo darbais da
lyvavo 33 autoriai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos. Šalia prade
dančiųjų savo kūrybą rodė ir jau 
žinomi grafikai kaip I. Šlekjrtė- 
Gasiūnienė, 1998 m. Italijoje už 
dailyraštinius kūrinius laimėjusi 
II vietą. Savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” (1999.V.29) A. Kuklys 
pastebi, kad dailininkai neišvengė 
“nuodėmės” parodoje išstatydami 
savo senus darbus. Pirmoji paro
da įvykusi prieš septynerius metus, 
būtų užtekę laiko sukurti naujų 
kūrinių šiai antrajai parodai.

Tarptautiniame muzikos kon
kurse “Citta' di Pietra Ligure”, 
š.m. gegužės mėn. pasibaigusiame 
Italijoje, Šiaulių valstybiniam ka
meriniam chorui “Polifonija” pa
skirta pirmoji vieta. Konkurse da
lyvavo įvairių žanrų muzikiniai 
vienetai iš 18 valstybių. “Polifoni
jos” dirigentai S. Vaičiulionis ir 
D. Vaičiulionienė apdovanoti spe
cialiais diplomais ir medaliais. 
Kaip “Lietuvos aide” (1999.V.26) 
rašoma, “Polifonija” Italijoje yra 
pelniusi aukščiausius apdovanoji
mus ir praeitą rudenį ten vykusia
me muzikos festivalyje. Snk.
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pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario M61I 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

<7 FAX: 416 532-4816
* T1 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 y.p,p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.30%
180-364 d. term.ind................... 3.50%
1 metų term. Indėlius................3.80%
2 metų term, indėlius............... 4.25%
3 metų term, indėlius................4.45%
4 metų term, indėlius................4.55%
5 metų term. Indėlius................4.80%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.80%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.05%
2 metų GlC-met. palūk..............4.50%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.70%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.40%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.05%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.05%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.70%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.80%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.05%
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.35%
2 metų......................6.75%
3 metų......................6.95%
4 metų......................7.05%
5 metų......................7.15%

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

Draudžiame asmenines 
Ir sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą 

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

■■■■■■■■■■■■ 1111111 111111111UI
ROYXKL LePAGE 
■■■■■■■■■■■■B 1111111111111111111111

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Lietuvos krepšininkai (dešinėje P. Lubinas), 1939 m. laimėję Europos 
čempionatą. Nuotraukoje - jų pagerbimas 1989 m. Kauno halėje 
minint penkiasdešimtmetį nuo pergalės, iškėlusios Lietuvos vardą

Nuotr. “LA”

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

įžengusiems į Kosovą. Atrodo, 
nors taikos sutartis Jugoslavijo
je pasirašyta, vakariečiai nepasi
tiki prezidentu Miloševičium, 
kuris ir anksčiau nesilaikydavo 
savo pažadų Bosnijos konflikto 
metu bei pirmuose Kosovo susi
tarimuose.

Eaton’o krautuvių bendro
vė vėl pergyvena finansinę kri
zę. Prieš pirmąją krizę, 1997 
metais, bendrovė turėjo 84 par
davimo centrus visoje Kanado
je. Tuo metu Eaton’as paprašė 
teisminės bankroto apsaugos ir 
persiorganizavo, uždarydamas 
apie 20 nepelningiausių parduo
tuvių. Šiuo metu planuoja užda
ryti dar 5 centrus ir atleisti apie 
400 tarnautojų; likviduojamos 
“Galleria” Londone, “Pen Cent
re” St. Cathatrines, “City Cent
re Mall” Sudbury; visos šios 
Ontario provincijoje, ir Eaton’o 
parduotuvės Brandon, Manito
ba bei Edmonton, Alberta. Ma
noma, kad šis persiorganizavi
mas padės pelningiau parduoti 
visą Eatono parduotuvių virti
nę. Timothy Eaton, kuris įsteigė 
ir išplėtė šią virtinę, tvarkėsi ge
rai, tačiau jo palikuonims ne 
taip gerai sekasi.

Garbės daktaratai dalinami 
toliau. Toronto universitetas 
šiais metais suteikė daktaratus 
baleto šokėjui Michail Baryšni- 
kov, kuris lygiai prieš 25 metus 
pasitraukė iš Sovietų Sąjungos; 
“Bank of Montreal” vykd. Pir
mininkui (kuris taip pat yra uni
versiteto tarybos narys) Antho
ny Comper; rašytojui Robinton 
Mistry, kuris neseniai gavo gen. 
gubernatoriaus prizą už roma
ną “Such a Long Journey”; bu
vusiam Ontario premjerui (ku
ris dabar profesoriauja Toronto 
universitete) Bob Rae. York 
universitetas garbės doktoratus 
suteikė rašytojui (parašė “The 
Worlds Within Her” ir “A Ca
sual Brutality”), York alumnui 
Neil Bissoondath; rašytojui (pas
kutinė knyga “Barney’s Ver
sion”) Mordecai Richler ir Vy
riausio tribunolo teisėjai Bever
ley McLachlin. “Ryerson Poly
technic universitetas daktaratą 
suteikė “Saturday Night Live” 
režisieriui Lome Michaels, o 
Brock universitetas žinomam 
filmų režisieriui Atom Egoyan.

Louise Arbour, Jungtinių 
tautų tribunolo Hagoje karo 
nusikaltimų tyrimų vyriausia 
prokurorė, kaip ir buvo iš anks
to spėliojama, paskirta Kanados 
Vyriausio tribunolo teisėja. Ši 
52 metų daug jau pasiekusi tei
sininkė savo naujas pareigas 
pradės šių metų rugsėjo mėnesį. 
L. Arbour bus trečia moteris 
teisėja Vyr. tribunole. Kitos dvi 
jau seniau paskirtos yra Claire 
l’Houreux-Dube ir Beverly Mc
Lachlin. Prieš palikdama Hagos 
tribunolą, L. Arbour paruošė 
reikalaujamą dokumentaciją ir 
oficialiai apkaltino Jugoslavijos 
prezidentą S. Miloševičių bei jo 
artimiausius patarėjus karo nu
sikaltimais Bosnijoje ir Kosove.

“Toronto Music Garden”, nau
jausias miesto parkas (Queen’s 
Quay W, tarp Spadina ir Ba
thurst gatvių), jau atidarytas. 
Atidarymo proga čelistas Yo- 
Yo Ma, kuris paaukojo šiam 
parkui savo $50,000 Glenn 
Gould vardo premiją ir ilgai rė
mė šio parko idėją, akompana
vo “Opera Atelier” šokėjams 
Jeannette Zingg ir Eric Croc
kett, kurie linksmino publiką. 
Parko paruošimas kainavo $1.5 
milijono ir jis atidarytas visiems 
grožio, muzikos ir atviro oro 
mėgėjams - jame planuojama ir 
daugiau įvairių meninių renginių.

Nudistų paplūdimiui Han- 
lans Point’e (Toronto saloje) 
leidimą miesto savivaldybė da
vė, kai dar buvo per šalta neap- 
sivilkus juo naudotis. Kai atšilo 
oras, paplūdimio mėgėjams bu
vo pranešta, kad vaikščioti ar 
gulėti nuogiems paplūdimyje 
galima, bet nuogiems į vandenį 
bristi neleidžiama. Mat Toronto 
ežerą tvarko federaciniai, ne 
miesto, įstatymai ir juose aiškiai 
nurodyta, kad maudytis galima 
tik tinkamai apsirengus. Toron
to burmistras M. Lastman apie 
tai sužinojęs pažadėjo šį reikalą 
greitai išspręsti, nes pasak jo 
“trūksta logikos” įstatymų pri
taikyme. Tačiau, išrūpinus leidi
mą nuogaliams maudytis, gali 
atsirasti kita bėda. Jau 5-iuose 
iš 19 Toronto paplūdimių nelei
džiama maudytis dėl užteršto 
vandens: per didelis procentas 
kenksmingų “E.coli” bakterijų 
vandenyje. Jų gali atsirasti per 
daug ir Hanlans Point paplūdi
mio vandenyje. G.K.

Skautų
• Ps. Edvardas Grybas, buvęs 

ilgametis vilkiukų ir skautų draugi
ninkas sukūrė šeimą su Terese Ci- 
rušyte. Buvę jo vilkiukai ir skautai 
bei “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
sveikina jaunuosius linkėdami lai
mingo gyvenimo ir sugrįžimo į 
skautišką veiklą.

• Ps. Mindaugą Leknicką, ne
tekusį brangios mamytės, užjaučia 
Toronto skautija.

• Ruošiamas skautiškų drabu
žių siuntinėlis draugovei Lietuvoje. 
Kas turėtų atliekamų uniformų bei 
kitų reikmenų, prašomi skambinti 
F. Mockui tel. 416 489-7735. Gali
ma bus susitarti dėl pasiėmimo.

• Toronto skautininkų sueiga 
įvyko birželio 15 d. v.s. V. Skrinsko 
namuose. Diskutuoti Skautybės 
fondo Toronto skyriaus reikalai. 
Nutarta skyriuje laikomus pinigus 
persiųsti centrui, palūkanomis re
miančiam visus LSS rajonus. Nu
matoma surengti mirusių skautinin- 
kų-kių prisiminimą užprašant Mi
šias bei skautiškos veiklos parodė
lę. Kalbėta apie paramą Lietuvos 
skautams. F.M.

HAMILTONO “ŠATRUOS RA
GANOS” skautininkių būrelis bir
želio 10 d. suėjome pas sesę E.

Sportas
Žinios iš Lietuvos
- Tarptautinėse varžybose, skir

tose sporto halės ir Lietuvos perga
lės 1939-ųjų Europos krepšinio 
čempionate 60-mečiui paminėti, 
Lietuvos rinktinė žaidė ir nugalėjo 
Ukrainos komandą 80:69, o po dra- 

‘’matiškos kovos sunkiai įveikė Eu
ropos čempionę Jugoslavijos rinkti
nę 78:77. Į Lietuvos rinktinę vėl įsi
jungė iš JAV grįžęs NBA “Portland 
Blazers” Arvydas Sabonis.

- Vilniaus “Žalgirio” futboli
ninkai tapo 1998-1999 m. Lietuvos 
futbolo čempionais. Per paskutinį 
šalies pirmenybių ratą vilniečiai na
mie 5:0 sutriuškino Alytaus “Dai
navą” ir vienu tašku aplenkė savo 
pagrindinę varžovę Šiaulių “Karedą”.

- Panevėžio “Ekrano” futbo
lininkai dalyvauja “Intertoto” var
žybose. Pirmo tarpsnio rungtynes 
žaidė Rumunijoje su Piatra Niam- 
to “Ceahlaul” klubu ir pralaimėjo 
1:0. V.P.

Golfo pirmenybės
1999 m. ŠALFASS-gos ko

mandinės ir individualinės golfo 
pirmenybės įvyks 1999 m. rugsėjo 
4-5 d.d. “The Reserve at Thunder 
Hill” aikštyne, Madison, Ohio (į 
šiaurės-rytus nuo Klivlando). Ren
gia - Klivlando lietuvių golfo klu
bas. Pirmenybės 36 skylių.

Komandinės varžybos vyks vy
rų ir moterų klasėse. Individualinės 
varžybos bus pravestos šiose klasė
se: vyrų meisterių, vyrų A, B, C ir 
D, vyrų, senjorų (55 m. ir vyrensių); 
moterų A ir B; jaunių (18 m. ir jau
nesnių); jaunučių (14 m. ir jaunes
nių). Informuoja: Algis Nagevičius, 
10200 Ridgewood Dr. #617-2, Par
ma, OH 44130. Tel. 440-845-8848.

Klivlando LGK

Y P S E IV O S
Teisme

Du studentai stovi prieš tei
sėją.

- Ar turite advokatą? - klausia 
teisėjas.

- Neturime. Ir nereikia. Mes 
norime, kad teismas žinotų visą 
tiesą.

Įpročiai
- Klausyk, - sako vienas stu

dentas kitam, - tėvai žada man 
duoti penkis tūkstančius dolerių, jei 
atsisakysiu blogų įpročių. Nežinau, 
ką daryti.

- Na jau! Pasižadėk ir tik imk 
kuo greičiau, - pataria draugas.

- Sakai? - abejoja pirmasis. - 
Betgi kur aš tuos pinigus dėsiu, jei 
blogų įpročių nebeturėsiu?

veikla
Kontenienę. Susirinkusios aptarė
me ateities planus ir sekančiai su
eigai nutarėme vėl kviesti svečią. 
Pasivaišinusios “pizza”, kavute ir 
saldumynais, nuėjome prie pamiš
kėje sukurto lauželio. Vienu degtu
ku sesės Aldonos Pietrantonio už
degtas lauželis gražiai liepsnojo.

Prie lauželio buvo sudainuota 
nemažai skautiškų ir liaudies dainų, 
skautiški šūkiai, kurie, kaip ir lau
želio žėrėjimas, prisidėjo prie paki
lios nuotaikos. Būrelio vadovei To- 
nei (Antaninai) Vilimienei ateinan
čių Antaninių proga sušukome 
sveikinimo šūkį.

Prie blėstančio lauželio susto
jusios palinkėjome viena kitai sma
gios vasaros, taip pat gero vėjo j 

. Europą važiuojančiai sesei Aldonai 
Pietrantonio ir užbaigėme sueigą 
su “Ateina naktis”.

Sekanti sueiga bus spalio 6, 
trečiadienį, 7 v.v. pas sesę A. Sta
naitienę. Joje dalyvauti buvo pa
kviestas ir maloniai sutiko hamilto- 
nietis vaistininkas, veiklus visuome
ninėje ir skautinėje vaikloje skautas 
vytis Viktoras Remesat, kuris pra
ves pokalbį apie vaistus, vitaminus 
ir kitas sveikatos priežiūros prie
mones. Reg. B.

TTTTLIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.80% už 1 m. term. Indėlius
4.25% už 2 m. term, indėlius
4.45% už 3 m. term, indėlius
4.55% už 4 m. term, indėlius
4.80% už 5 m. term, indėlius
3.80% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.05% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.50%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.70% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.80% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.05% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.05% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
4.70% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.80% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.05% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...z....7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.35%
2 metų....................6.75%
3 metų....................6.95%
4 metų....................7.05%
5 metų....................7.15%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard] MUS
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Sultan
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 bundas 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

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway Suite 150 
Mississauga Ont L4Z 1S1

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

WALTER V. DAUGINIS
ivsticAvci: - I> ISA ll> I.1IA

PERSIKĖLĖ / NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St., Suite 105N

Etobicoke, Ont. M9C 5K4 
(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens) 
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305 

Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ 
arba per kitus Jums tinkamus miestus.

DAR TURIME NUPIGINTŲ BILIETŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO 
MĖNESIAMS! Teiraukitės! Užsisakykite dabar! 
Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele
fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Asmeniškai susitikti galima 
QUEEN TRAVEL įstaigoje trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai., arba kitu Jums 
tinkamu laiku iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu ir į Jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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



Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Vilniaus moksleivių liaudies meno sambūrio “Ūla” šokėjai koncerto 
programoje Toronte Nuotr. L. Baziliausko

Džiugus jaunatviški talentai
Vilniaus jaunimo sambūrio “Ūla ” koncertas Toronte

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

&

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

Toronto Lietuvių Namuose 
birželio 6 d. daugau kaip 200 
žiūrovų susirinko pamatyti 
Šiaurės Amerikoje pirmą kartą 
gastroliuojančio vilniečių sam
būrio “Ūla”. Šiltą pavasario po
pietę nušvietė gražiai besišyp
santys 12-14 m. amžiaus jauni
mo veidai. Su jais atkeliavo jų 
vadovė, žymi lietuvių choreog
rafė Laima Kisielienė, kankli- 
ninkė-solistė Kristina Kuprytė, 
akordeonistas Vladas Voskan ir 
birbynininkas Žilvinas Čaplikas.

Su svečiais maloniai supa
žindino programos vedėja Vik
torija Benotaitė. Vilniaus mo
kytojų namuose tautinių šokių 
studijoje nuo 4 metų amžiaus 
šokę vaikučiai oficialiu ansamb
liu tapo 1995 m. pasirinkę “šva
riausios Lietuvos upės - Ūlos” 
vardą. Jie atsivežė dailią, jau
natvišką programa, kurioje įpin
ta įvairiausi tautiniai šokiai, dai
na ir kanklės. Koncertavę įvai
riuose festivaliuose Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Vengrijoje, prieš 
atvykdami j Torontą savaitę lai
ko buvo Čikagoje.

Koncertui iškilią pradžią 
padarė K. Kuprytės kankliavi
mas J. Švedo preliudijos. Ji nu
stebino klausytojus negirdėtais 
arfą, kartais pianiną primenan
čiais skambesiais. Vėliau ji kar
tu su jaunesniais kanklininkais 
ir kanklininkėmis atliko liaudies 
melodijų pynę. Ji taip j>at suža
vėjo publiką dviem J. Švedo kū

riniais - “Mane motulė barė”, 
“Baladė” ir “Du broliukai”.

“Ūlos” šokėjai stebino susi
rinkusius, meistriškai ir entu
ziastingai atlikdami net 16 šo
kių. Kai kurie jų matyti (Kalve
lis, Polka su ragučiais, Abrūsė- 
lis), bet smagūs; savi ir jaukūs, 
kaip gerai žinoma melodija. 
Antroji programos dalis ypatin
gai įsimintina vaikams vaizduo
jant Užgavėnių tematiką. Šiuo
se šokiuose dalyvavo bei vaiz
duotę pagavo žiema ir pavasa
ris, Lašininis ir Kanapinis. Kaip 
sapnas pralėkė įdomiomis kau
kėmis pasipuošę vaikai, net no
rėjosi, kad labiau priartėtų prie 
žiūrovų ir galėtume iš arčiau 
jais pasidžiaugti. Gražus pa
įvairinimas buvo L. Kisielienės 
sudarytos “Skaičiuotės”, - vai
kų žaidimai lydimi dainomis.

Žiūrovai ilgai plojo visiems 
programos atlikėjams, išprašė 
juos dar dalį šokio pakartoti ir 
išsiskirstė patenkinti, linksmoje 
nuotaikoje praleidę popietę.

Vienetą Kanadon kvietė 
“Gintaro” ansamblis, parūpinęs 
dalyviams nakvynes pas priva
čius asmenis, kurie labai teigia
mai atsiliepė apie savo svečius. 
Jaunimui teko pamatyti Niaga
ros krioklį, Toronto miesto 
centrą ir dar nuvykti koncertui į 
Londc lą prieš išskrendant at
gal į Lietuvą (birželio 10 d.), 
kur juos lydėjo nuoširdžiausi to
limesnės sėkmės linkėjimai.RSJ

|<& MvAIT f TOJAI IW'I
“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”

Atviras žodis Angelikai Sun- 
gailienei, KLK moterų draugijos 
centro valdybos pirmininkei. Jūs at
liekate didelį darbą tautos gerovei. 
Šių dienų Lietuvai Jūs esate labiau 
reikalinga negu ministeris. Deja, 
Jūsų darbuotė plačioms masėms 
nepakankamai gerai žinoma. Jūsų 
globojami vaikų kaimai Lietuvoje 
auga ir dar augs su mūsų visų para
ma. Auga ir juose gyvenantieji - jie 
užaugs! Jūsų globojamuose “Vaiko 
tėviškės namuose” priimami visų 
tautybių vaikai. Jie užaugs, ir tai 
bus mūsų tautos žiedas. Užaugę ži
nos, kad Lietuvos valstybėje valsty
binė kalba yra lietuvių kalba! Šitie 
užaugę valdys Lietuvą, ne mūsų 
vaikai ir ne Amerikoje užaugę švil- 
pautojai. Reikia tiktai mūsų visų 
bendro supratimo ir mūsų visų pa
ramos. O mes galime, ir tai mūsų 
visų šventa pareiga. Šioje srityje tu
rime geriausią galimybę padėti sa
vajai tautai.

Su geriausiais linkėjimais Jūsų 
darbuotėje. A. J. Lajukas,
P.O. Box 14, Tweed, Ont. ROK 3J0

KRISTINA BALIUNAITĖ 
š. m. birželio 14 d. Toronto “Ryer
son Polytechnic University” įsigijo 
pritaikomojo meno bakalauro laips
nį “Image Arts” - fotografijos sri
tyje. Baigusi “Western Tech” gim
naziją bei Toronto Maironio litua
nistinę mokyklą, šoko “Gintaro” 
ansamblyje ir buvo “Šatrijos” tun
to skautė. Prieš metus ji dalį kurso 
atliko Prancūzijoje, yra keliavusi 
Lietuvoje ir Italijoje. Kristina yra 
dalyvavusi įvairiose parodose Ryer- 
sono universiteto patalpose, Ryer
son galerijoje ir Anapilyje. Ji taip 
pat daro sportinių įvykių bei pro
ginių renginių nuotraukas.
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

Wost Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų 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 4^ g 763-5677
(Prie Jane St.)

str a Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas j namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Organizuojame grupę keliauti į Lietuvą rugpjūčio 14 dieną.

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

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Toronto-Helsinki 17:30 08:15*
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

FINNAIR
lies together.Bringin

Departure Arrival

'next day

1968

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

Rediscover your roots, 
Vilnius from 

$1,060“

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651
Website: www.finnaircanada.com
* Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

N r vista ^/=z/v/v/7zz?
A NEW PERSPECTIVE

http://www.finnaircanada.com
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Anapilio žinios
- Birželio 19-20 d.d. pas mus 

lankėsi Šv. Kryžiaus parapijos Kau
ne klebonas kun. Algimantas Kei- 
na, buvęs žymus pogrindžio veikė
jas sovietų okupacijos metu. Jis sa
kė pamokslus Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje ir Anapilio Lietu
vos kankinių šventovėje.

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta ant
roji rinkliavia Šv. Vincento Paulie- 
čio draugijos labdarai.

- Klier. Vytautas Staškevičius 
sėkmingai užbaigė mokslo metus ir 
jau yra atvykęs iš Romos. Šią vasa
rą jis vėl talkins mūsų parapijoje.

- Suvalkų krašto išeivijos lietu
vių gegužinė įvyks birželio 27, sek
madienį, 1 vai. po pietų Erindale 
parke, Mississaugoje.

- Mišios birželio 27, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą Vanagą 
(IV metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Petrą Bražuką; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
birželio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Vladą Jocą.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, bir

želio 20 dalyvavo 188 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Ona Revuc- 
kienė, Audronė Matuzienė, Albi
nas Matuzas, visi iš Šiaulių, Vilius 
Mekas iš Panevėžio, Rasa Rulevi- 
čiūtė iš Vilniaus ir Tomas Šoliūnas 
iš Čikagos, IL. Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino LN valdy
bos vecepirm. T. Stanulis.

- Birželio 20, sekmadienį, 
“Boyd Conservation” parke įvyko 
tradicinė Lietuvių Namų ir “Atžaly
no” gegužinė. Dalyvavo 150 asme
nų. Maistą paruošė B. Laučys ir A. 
Padolskienė. Muzikinę programą 
atliko V. Pavilonis. Vyko jaunimo 
žaidimai ir net dvi loterijos. Visi 
džiaugėsi puikiu oru ir tikisi, kad 
Lietuvių Namų vyrai ir toliau ruoš 
tokias gegužines.

- Šios vasaros Toronto Lietu
vių Namų poilsio stovykla rengiama 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
“Kretinga”, Vasagoje rugpjūčio 7- 
14 d.d. Dėl platesnės informacijos 
ir registracijos prašome kreiptis į 
A. Sukauską tel. 416 614-7739 arba 
E. Bartminą tel. 416 249-0490.

- Valdybos posėdis įvyks liepos 
8, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Slaugos namų vajaus komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą. Slau
gos namams aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto 
Ont. M6P 1A6.

- Birželio 12 d. vartotų drabu
žių bei daiktų išpardavime prie Lie
tuvių Namų gauta $762.91 pelno. Ši 
suma pervesta į slaugos namų staty
bos sąskaitą.

- Lietuvos mokslų akademijos 
ansamblis “Dijūta” koncertuos Lie
tuvių Namuose birželio 27, sekma
dienį, 2 v.p.p. Svečiams reikalingos 
nakvynės. Galintieji priimti juos 
vienai dienai prašomi skambinti L. 
Balsienei, tel. 416 766-7724 arba V. 
Kulniui tel. 416 769-1266.

- Kultūros komisija platina 
vaizdajuostes iš Lietuvos. Dėl jų įsi
gijimo ar nuomojimo skambinti S. 
Pabricienei tel. 416 762-5419 arba 
V. Kulniui tel. 416 769-1266.

Keltuvo vajui $50 aukojo I. 
Grybienė (a.a. Marijos Buračie- 
nės atminimui).

Gižų parapijos šventovei 
Lietuvoje $750 aukojo A. Gar- 
kūnas.

Kanados lietuvių bendruo
menei Vasario 16 proga $100 au
kojo F. O. Barzdžius.

Ilgamečiai Toronto Maironio mokyklos talkininkai - BARRY WILKIN
SON ir IRENA MALINAUSKAITĖ-WILKINSON, su kuriais buvo atsi
sveikinta baigus mokslo metus Nuotr. R. Puterio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, Tėvo 

dienos proga, per 10.15 v. Mišias 
giedojo “Volungės” choro dalis. Po 
Mišių tėvų pagerbimui parapijos 
salėj vyko “Pietūs su tėveliais”.

- Šį sekmadienį, birželio 27, 
per 10.15 v. Mišias giedos “Dijūta” 
folkloro ansamblio nariai. Po to pa
rapijos kavinėje jie bus pavaišinti 
lietuviškais valgiais.

- Pakrikštyti: Žara-Olivija-Ri- 
mantė, Kristinos (Šimkutės) ir Pau
liaus Sukauskų dukrelė; Rasa-Regi- 
na, Rimantos (Sinkevičiūtės) ir 
Arūno Gaulių dukrelė ir Brenna- 
Heather-Rane, Monika (Sikk) ir 
Thomas Shields dukrelė.

- Šv. Raštas, Senasis ir Nauja
sis testamentai, vienoje knygoje, 
išleistas Lietuvoje, yra platinamas 
parapijos raštinėje. Kaina $35.

- Parapijos choras baigė savo 
veiklos sezoną ir pradėjo vasaros 
atostogas.

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, vyks šios stovyklos: lietuviš
kai kalbantiems vaikams liepos 4-17 
d.d., lietuvių kilmės vaikams lietuviš
kai nekalbantiems liepos 18-31 d.d.; 
šeimų su vaikais liepos 31 - rugpjū
čio 7 d.d.; Toronto Lietuvių Namų 
poilsio stovykla rugpjūčio 7-14 d.d.

- Pradedant liepos 4 d. iki 
rugpjūčio 8 d. “Kretingos” stovyk
lavietėj, Vasagoj, sekmadienių Mi
šios bus aukojamos 11 v.r., į kurias 
kviečiami ir apylinkėj gyvenantys 
lietuviai.

- Mišios sekmadienį, birželio 
27: 8.15 v.r. už a.a. Vladą Stočkų;
9.15 v.r. už a.a. Vladą Kobelskį;
10.15 v.r. už a.a. Vladą ir Pauliną 
Skirgailas, už a.a. Vytautą Tamulai- 
tį, už a.a. Stefą Dambrauskienę ir 
už a.a Telesforą Valių ir Kostą Če
paitį; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos šį sekmadienį, bir

želio 27, įvyks 9.45 v. ryto.
- Sekmadienį, liepos 4, pamal

dos su Šv. Komunija įvyks 11.15 v. 
ryto. Tad pradedant šiuo sekmadie
niu pamaldos bus 11.15 v. ryto ir 
taip tęsis iki 2000 m. birželio pas
kutinio sekmadienio. Tikimės, kad 
patogesnis laikas padidins pamaldų 
lankytojų skaičių. Lankykime pa
maldas ir remkime vienintelę lietu
vių liuteronų parapiją Kanadoje.

- Birželio mėn. 6 d. pamaldų 
metu buvo prisimintas prieš metus 
miręs a.a. Valteris Drešeris, kuris 
su mumis atsiskyrė būdamas 65 
metų amžiaus. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse po gedulinių pa
maldų Išganytojo šventovėje. Ve
lionis paliko liūdinčius žmoną Idą, 
dukras Ingridą ir Karen, sūnų Ri
čardą bei vaikaites Zoe ir Daniele.

Kun. Algimantas Keina, Šv. 
Kryžiaus (Karmelitų) parapijos 
klebonas Kaune, š.m. birželio mė
nesį lankėsi Kanadoje. Dalį laiko 
praleido pas jį iškvietusius tautie
čius, St. Catharines, Ont., kitą da
lį - lietuvių katalikų parapijose 
Toronte. Taip pat aplankė Delhi 
ir Vasagą. Lankydamasis lietuvių 
parapijose, aukojo Mišias ir sakė 
pamokslus, iškeldamas dabartines 
Lietuvos problemas. Sovietmečiu 
jis pasižymėjo pogrindžio veikla, 
kaip ir kun. A. Svarinskas. Jo, 
kaip ir kitų pogrindžio veikėjų, 
veikla yra aprašyta enciklopedi
niame leidinyje “Lietuvos naikini
mas ir tautos kova”, išleistame 
1999 metais Kaune. Viešėdamas 
parapijose, kun. A. Keina nufil
mavo daug vaizdų iš lietuvių gy
venimo bei veiklos.

A. a. Jonui Gedvilai mirus, 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
aukojo: $15 - Br. Petrauskas; 
$10 - St. Pranskevičius. M.P.

Toronto Maironio mokykla, baigusi mokslo metus, abiturientams įteikė pažymėjimus. Iš kairės: abiturientė 
Julįja Šimonėlytė; pažymėjimų įteikėjai-vedėja A. Aušrotaitė-Šimonėlienė, Lietuvos garbės konsulas H. La
pas, KLB pirm. A. Vaičiūnas, mokytojos - sesuo Viktorija, G. Sinskaitė Nuotr. R. Puterio

Toronto Maironio mokyklos mokslo metus užbaigiant atsisveikinta su kai kuriais mokyklos talkininkais, tėvų 
komiteto nariais ir mokytojais. Iš kairės: J. Sederavičius, J. Wilkinson, A. Vanagas, V. Duliūnienė, R. Ryge- 
lienė, Ž. Vaičiūnienė Nuotr. R. Puterio

Visoje Europoje populiaraus ■ |k ■ Al JĄ
Alytaus folklorinio ansamblio MMIIVMVM

♦ HAMILTONO JAUNIMO CENTRE, liepos 5, pirmadienį, 5 v.p.p.
♦ TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, liepos 6, antradienį, 7.30 v.v.

Programoje: šokiai, dainos, tautinių instrumentų orkestras.
Visi kviečiami koncerte gausiai dalyvauti. Įėjimas $1 o asmeniui.

Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

Gautas Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centro di
rektoriaus Z. Beliausko prane
šimas, kuriame rašoma:

“Šių metų gegužės 13 d. LR 
Seimas priėmė įstatymo ‘Dėl pi
liečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų’ pataisas, o lie
pos 2 d. naująją įstatymo redak
ciją pasirašė Respublikos Prezi
dentas. Svarbiausias pataisų da
lykas yra tas, kad panaikinami 
anksčiau buvę nustatyti prašy
mų atstatyti nuosavybę termi
nai, ir dabar sudarytos galimy
bės kreiptis į įgaliotas valdžios 
institucijas visiems, kurie dėl vie
nų ar kitų priežasčių pavėlavo”.

Centro adresas: Gedimino 
pr. 24, Vilnius 2600, tel (370-2) 
313-624; faksas - (370-2) 313- 
624; E-paštas: info@lgitic.lt

Kanados diena bus švenčia
ma liepos 1, ketvirtadienį. Tai 
jau 132-asis Kanados gimtadie
nis. Ontario valdžios praneši
mu, tą dieną nuo 11 vai. ryto iki 
4 vai. p.p. Queen’s parke prie 
parlamento rūmų rengiama pla
taus masto linksma šventė su 
įvairia vaikams ir suaugusiems 
pritaikyta programa. Veiks už
kandinės, vyks įdomūs žaidimai, 
dalyviai galės pasivažinėti spe
cialiu traukinėliu. Vidudienį 
valstybės gimtadienis bus pa
sveikintas 21 šūviu, Kanados 
himnu ir pjaunamu sukakties 
pyragu. Šventė įvyks nepriklau
somai nuo oro sąlygų.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje L. 
Balaišis paaukojo $100. Moki
nius drabužiais apdovanojo P. 
Lupo. A.S.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas “Tėviškės žiburiams” 
atsiuntė $200 auką. Leidėjai dė
kingi už savos spaudos rėmimą.

A. a. Antano Sprainaičio 5 
metų mirties atminimui žmona 
Genovaitė Sprainaitienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Apolonijos Leknickie- 
nės atminimui F. ir V. Mockai, 
užjausdami sūnų Mindaugą su 
šeima, “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

ANAPILIO vaikų darželiui reika
linga pastogė dviratukams sudėti. 
Galintys paaukoti prašom skam
binti tel. 905 272-4074.

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS
TORONTE KVIEČIA VISUS Į

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

Whittamore’s 
Berry Farm

Steeles Ave., 6 km. į rytus nuo 
Markham Rd. (Hwy 48)

TEL. 905 294-3275
A. a. brolio, mirusio JAV, 

atminimui pagerbti, užjausda- 
mos Vytą Kazlauską ir jo šeimą, 
A. Čerškienė ir H. Kairienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo po 
$20. *

A. a. Petro Juodvalkio at
minimui Elena Juodvalkienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Juozo Girėno 10-tics 
metų mirtie^' sukakties proga 
Marija Malcienė, Vilija ir Rai
mundas su šeimomis, Montreal, 
Que., “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Elanai Dziukienei 
Australijoje mirus, nuoširdžiai 
užjausdama brolį Vytautą Liui- 
mą ir jo šeimą, Adelė Jurkšai- 
tienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A. a. Broniaus Pakšto atmi
nimui, užjausdami žmoną ir vai
kus su šeimomis, Irena ir Anta
nas Ambraškos, Phoenix, Ari
zona, “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

Gautas pranešimas iš Ka
nados ambasados skyriaus Vil
niuje, kad tenai yra įsteigta Ka
nados ir Lietuvos verslo draugi
ja. Kanados ambasadorius Lie
tuvai William Clarke steigiama
jame susirinkime pabrėžė atsi
radusį poreikį steigti draugiją, 
kuri “atspindėtų Kanados ir 
Lietuvos verslo interesus”. Nu
statyta, kad prekyba tarp Kana
dos ir Lietuvos išaugusi iki 90 
milijonų litų. Susirinkime daly
vavo 20 verslininkų, kurie pasi
sakė už bendravimą ir prekybos 
bei investicijų skatinimą tarp 
abiejų valstybių. Išrinkti draugi
jos direktoriai: Alg. Juzukonis 
(prez.), Michael Ayre, Vytenis 
Jurkus, Romas Juknevičius, 
Darcy Jehal (viceprez.), Sean 
Boyd - atstovas prekybai ir gar
bės pirmininku ambasadorius 
W. Clarke. Besidomintys šia 
draugija yra kviečiami kreiptis 
adresu: Eglė Jurkevičienė, Ka
nados ambasados skyrius, Gedi
mino pr. 64, Vilnius, tel. 22-08- 
65; faksas 22-08-84. Inf.

“Dainavos” ansamblis iš Aly
taus liepos mėnesį dalyvaus Drum- 
mondville, Que., tarptautiniame 
folkloro festivalyje. Liepos 16, 
penktadienį, ansambliečiai turės 
laisvesnę dieną ir apžiūrės Mont- 
realį. Jau sutarta, kad liepos 16 d., 
7 vai. v. Aušros Vartų parapijos sa
lėje ansambliečiai susitiks su mont- 
realiečiais ir duos įdomų koncertą.

Birutė Nagienė birželio pra
džioje lankėsi Lietuvoje. Nuvežė 60 
kasečių su paties a.a. poeto Henri
ko Nagio įkalbėta poezija. Kasetes 
įteikė Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovybei, kad išdalintų mo
kykloms. Taip pat Birutė susitiko 
su skulptoriais aptarti paminklo ant 
a.a. Henriko kapo projektą. Poetas

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

VIEŠBUČIUI Travel Lodge reika
lingos valytojos. Kreiptis 1767 
Dundas St. E. Mississaugoje.

IŠNUOMOJAMOS kabinos (dvie
jų kambarių) Vasagoje (49 St. N.) 
visai vasarai arba savaitėmis. 
Skambinti tel. 416 622-5266 (To
ronte) arba tel. 705 429-4120 (Va
sagoje).

TRIJŲ ASMENŲ lietuvių šeima 
nori išsinuomoti 1 ar 2 miegamųjų 
butą Etobicoke, Jane, Old Mill, 
Runnymede, High Park ar Keel 
apylinkėse. Skambinti tel. 416 532- 
9508.

IŠNUOMOJAMAS didelis šviesus 
kambarys nerūkantiems trečiame 
aukšte King ir Ossington apylinkė
je (mieste). Indai, baldai, mašinos 
pastatymas pagal poreikį. Skam
binti tel. 416 535-4183.

ATNAUJINAME NAMUS - dažo
me, dedame naujas grindis, den
giame stogus, sumontuojame iš da
lių sudedamus baldus, atliekame 
įvairius kitus namų aptvarkymo 
darbus. Skambinti Zeniui tel. 905 
301-7513 arba 905 301-3729.

KANADOS LIETUVIŲ MUZ1EJUS- 
ARCHYVAS, gavęs Kanados valdžios 
jaunimui įdarbinti projekto lėšų, gali 
siūlyti vasaros darbą studentui ar 
studentei (20-30 m. amžiaus), turin
tiems teisę legaliai dirbti Kanadoje 
Skambinti tel. 905 566-8755.

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 135 dol. vi
suose pasaulio kraštuose. įskaitant 
ir Lietuvą.

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).

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

ANAPILIO vaikų darželis priima 
vaikučius nuo 2 metukų vasaros 
atostogų laikotarpiui. Taip pat dar 
yra keletą laisvų vietų pradėti nuo 
rugsėjo mėnesio. Skambinti tel. 
905 272-4074.

vGLiJDSSEiaaisj

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mirmco Ave., Toronto Ont, M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

H. Nagys palaidotas Vilniaus Anta
kalnio kapinėse.

West Island penkios pradinės 
mokyklos gegužės pabaigoje vykdė 
piešimo konkursą, kurį suorganiza
vo Desjardins kredito unijų federa
cija. Piešinių tema buvo apie vasa
ros atostogas. Krista Staškevičiūtė 
buvo viena iš tų, kurios piešinys 
įvertintas medaliu.

“Dijūta”, Lietuvos mokslų aka
demijos folkloro ansamblis, nuo 
birželio 29 d. iki liepos 5 d. daly
vaus tarptautiniame festivalyje La- 
chine, Que. Liepos 6-10 d.d. daly
vaus kitame festivalyje Cornwall, 
Ont. Ansamblį sudaro 20 Mokslų 
akademijos darbuotojų. B.S

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

IŠNUOMOJAMAS trijų miegamų
jų butas su baldais liepos ir rug
pjūčio mėnesiams, Bloor/High 
Park. Tel. 416 606-8209 arba 416 
604-8185.

IEŠKAU darbo prižiūrėti vieną ar 
keletą vyresnio amžiaus žmonių. 
Esu kūno ir sąnarių terapijos spe
cialistas. Dėl sąlygų susitarsime. 
Skambinti tel. 416 535-7976.

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

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

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.

KAUNO “ŽALGIRIS” 1999 m. Eu- 
rolygos čempionas! Aukštos koky
bės vaizdajuostėje (3 vai.) matysite 
dvi nuostabias krepšinio rungtynes 
- pusbaigmės “Žalgiris” - Pirėjo 
“Olympiakos” (Graikija) ir baig
mės “Žalgiris” - Bolonijos “Kin
der” (Italija). Nugalėtojas “Žalgi
ris” - stipriausias Europos krepši
nio klubas. Vaizdajuostę galite už
sisakyti iš International Historic 
Films, Inc. skambinant telefonu. 
773-927-2900 arba raštu, 3533 S. 
Archer Ave, Chicago, IL 60609 USA 
Kaina: $30 (JAV) (su GST ir per
siuntimu). Mes priimame asmeniš
kus čekius arba “Visa/Mastercard” 
kredito korteles.

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

mailto:info@lgitic.lt

