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Motinos paskirtis
Pagautiems kasdieninių darbų sūkuryje gera kar

tais sustoti ties kai kuriomis kalendoriuje pažymėtomis 
dienomis, skiriamomis istoriniams, religiniams įvykiams 
arba asmenybėms prisiminti. Ypatingą prasmę visiems tu
ri Motinos diena - nei religinė, nei valstybinė šventė. Mū
sų gyvenamoje visuomenėje, nepaisant joje plintančio 
žiaurumo ir savanaudiškumo, antraisiais gegužės sekma
dieniais kasmet minimas šis brangus asmuo.

M
OTINAS visi turime arba turėjome, nors ne vi
sos jomis tampame. Daug dainų, poezijos skirta 
joms, stengiantis apibūdinti giliausią už visus ry
šį - motinos su vaiku, motinos meilę, vaiko meilę jai. Mo

tiniška meilė yra savita, beribė, nepalyginama su broliš
kąja, santuokine ar kitokia. Ji yra atlaidi, besąlyginė, kū
rybinga ir kantri, ypač atsižadanti. Ją pripažįsta visos 
žmonijos visuomenės. Kažin ar mūsiškėje, kurią geriausia 
pažįstame ir vadiname vakarietiška, motinos tikrai ma
žiau vargsta, negu kitose pasaulio dalyse? Materialiai, aiš
ku, Vakaruose galima gauti žymiai daugiau paramos per 
valdžios įsteigtas socialines programas, kurios yra prieina
mos beveik visiems, gali išgelbėti nuo fizinio skurdo. Vis 
dėlto Vakaruose yra įsivyravęs tam tikras dvasinis skur
das, kuris apsunkina motinos darbą auklėjant vaikus. Tas 
ekonominis klestėjimas, kuris atima rūpestį dėl kiekvieno 
kąsnio ar drabužėlio, vaisto sergančiam vaikui, šiais lai
kais turi ir neigiamą pusę. Europos karo ir Šiaurės Ame
rikos ekonominės depresijos pasekmes bei žiaurius nepri
teklius patyrusi visuomenė pokario kartose džiaugėsi esa
momis materialinėmis reikmėmis. “Amerikoniškoji svajo
nė” tapo tikrove, tačiau tas vartotojiškas galvojimas, ku
ris puoselėja “gerojo gyvenimo” siekimą, skatina įsigyti 
visus naujausius žaislus ir patogumus, niokoja ateities 
kartų dorovės sampratą. Motinos auklėjimo darbas, ger
biamas ankstesnių kartų, didžiojo verslo ir žiniasklaidos 
šešėlyje tampa sudėtinga našta.

V
ISUOMENĖJE, kurioje žiniasklaida yra stipriau
sias verslo ginklas, nelengva motinoms atsilaikyti 
prieš jos įtaką. Reklama diktuoja ką valgyti, kuo 
rengtis, kaip leisti laisvalaikį. Šiandienos motina turi būti 

ne tik įsidarbinusi, gaunanti didelį atlyginimą, madingai 
atrodanti, bet ir privalanti pirkti vaikams, ko tik jie užsi
mano, net nešiojamus telefonus. Nenuostabu, kad dvasi
niam auklėjimui nebelieka laiko. Lengviau leisti vaikams 
žiūrėti bei išmokti toleruoti bet kokio smurto ar amora
laus turinio filmus ar programas televizijoje, neribotai už
siimti žaidimais ar tinklalapiais internete, negu atsisėsti 
su jais, aiškintis, kas ir kodėl tai nėra priimtina. Tai reika
lauja daug energijos ir kantrybės, ypač su paaugliais. Daž
nai šeimai šiais laikais nesant “tradicinės” struktūros, t.y. 
poroms išsiskyrus, vaikus augina motinos, kurioms ir ten
ka didžioji mokymo užduotis. Nors teoretiškai daug yra 
pasiekta lyčių lygybės “kovoje”, dar iš jos itin šaipomasi ir 
nėra plačiai suprantami jos esmingieji klausimai.

Pagarba visoms motinoms, sąžiningai vargusioms 
ir vargstančioms, nenuilstamai pasiaukojusioms savo vai
kams ir vaikaičiams; toms, kurios patogiausiose sąlygose 
irgi nepamiršo pokalbiu bei pavyzdžiu mokyti savo prie
auglį, įdiegti jam dvasinį turtą, dėl kurio jis dėkingas Mo
tinos dieną ir visą savo amžių. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas JT uždavinys Kanadai
Jungtinių Tautų nariai ba

landžio 25 pavedė Kanadai pir
mininkauti naujai sudarytam 
komitetui, kurio tikslas yra įti
kinti tas valstybes, kurios dar 
nėra pasirašiusios atominių 
ginklų mažinimo sutarties (“nu
clear non-proliferation treaty”- 
NPT), kad jos nusilenktų dau
gumos valiai. Tos valstybės yra 
Indija, Pakistanas, Izraelis ir 
Kuba. NTP sutartį 1968 metais 
pasirašė 187 valstybės. Kanados 
nusiginklavimo ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Chris West- 
dal sako neturįs jokių iliuzijų, 
kad šis pavestas uždavinys bus 
sunkus įgyvendinti, tačiau ato
minio sunaikinimo pavojus, ka
bojęs virš žmonijos paskutiniuo
sius penkis dešimtmečius, turi 
būti sumažintas, apribotas ar 
galimai panaikintas. Indija ir 
Pakistanas, atrodo, pabaigė sa
vo atominių ginklų bandymų 
lenktynes, bet grasinimai iš 
abiejų pusių gali vėl įsiliepsnoti. 
Izraelis, apsuptas arabų, kurie 
viešai iki šiol prisipažįsta siekią 
jo sunaikinimo, net nenori kal
bėti apie savo atominių ginklų 
padėtį. Kuba vargu ar turi savo 
atominių ginklų gaminimo gali
mybių, tačiau ji gali leisti joje 
dislokuoti svetimus atominius 
ginklus. Penkios didžiausios 
atominės valstybės, pasirašiusios 
N1E sutartį - Rusija. JAV, Ki
nija, Prancūzija ir D. Britanija- 
įsipareigojo mažinti savo atomi

nių ginklų atsargas. Tačiau pas
kutiniu metu JAV pradėjo kal
bėti apie statybą naujo “gyny
bos skydo”, j kurią Pentagonas 
stengiasi įtraukti ir Kanadą. L. 
Axworthy, Kanados užsienio 
reikalų ministeris, sako, kad 
“toks žingsnis būtų rimta kliūtis 
pasiekti atominių ginklų pu
siausvyrą tarp JAV, Rusijos, 
Kinijos ir kitų.” Kanada siūlo 
JAV gerbti visas nusiginklavi
mo sutartis, pasirašyti atominių 
ginklų bandymų draudos sutartį 
(Rusija tik ką pasirašė, JAV se
natas 1999 metais ją atmetė) ir 
sumažinti satelitų naudojimą 
kariniams tikslams.

Princess of Wales teatro 
scena neseniai prisipildė įvairių 
rūšių gyvūnėliais, iš kurių svar
biausias - liūtų valdovas Simba. 
Muzikinis veikalas The Lion 
King, ilgą laiką džiuginęs žiūro
vus Niujorke (nuo 1997 metų) 
ir Britanijos Londone (1999), 
pagaliau atkeliavo į Torontą. 
Atrodo, kad šis veikalas patinka 
ne tik vaikams ir paaugliams, 
(jiems turbūt geriausiai supran
tamas jo turinys), bet ir suaugu
siems: muzikos afrikietiškas rit
mas, šokiai, įdomi aktorių ap
ranga bei dekoracijos ir apšvie
timas. Po kadaise pasisekusio 
kito muzikinio veikalo apie gy
vūnėlius, Cats (parašyto pagal 
T S. Eliot eilėraščių ciklą apie

(Nukelta į 8-tą psl.)

“Motina, man saulė tavo veidą mena, / Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai. / Visą 
šitos žemės klaidų kelia mano / Tegu švies tavo veido spinduliai”. Bernardas Brazdžionis

Į šeštąjį dešimtmetį
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laiką atspindės jau nueitą savaitraščio kelią
Sukaktys !.. Tai įvykiai, ku

rie dabar turbūt labiausiai mai
šo džiaugsmą su atodūsiais. Ne 
kitaip buvo ir “Tėviškės žibu
rių” sukaktį minint, pavėluotai 
(sukaktis 1999.XII.24), bet su
jungtai su metiniu savaitraščio 
spaudos vakaru š.m. balandžio 
29 d. Galima spėti, kad ne vieną 
vyresnio amžiaus tautietį, žen
giantį per .didžiosios Anapilio 
sodybos slenkstį, įgnybo mintis 
- rodos, tik vakar skaitėme pir
mąjį “Tėviškės žiburių” numerį. 
Laikas bėga. Belieka atodūsis. 
O jaunesniesiems tie penki de
šimtmečiai - laiko begalybė, 
kažkokia ilga istorija, su kuria iš 
knygų ar pasakojimų reikėjo su
sipažinti. Žingsnių per tą 
slenkstį buvo vienas po kito, kol 
prisipildė salė. O ten jau ant 
puošnių stalų auksu žibančiose 
žvakidėse stypsojo ilgos baltos 
žvakės, kurių liepsnelės vėliau 
pleveno aukštose lubose sukan
tis vėsintuvų sparneliams. Kaip 
nuostabiai gyvos, tartum kal
bančios-ir apie lietuviškojo žo
džio ilgametį gyvavimą toli toli 
nuo tėvynės. Scenos gilumoje 
didžiulis įrašas “Tėviškės žibu
riai” su šone žėrinčiu “50” gau
siems svečiams priminė, ko čia 
susirinkome.

Sveikinimai
Visiems susėdus, įsibėgėju

sius pokalbius nutraukus, pa
lengva salei aprimus, progra
mos pranešėja Vaida Kuprevi- 
čiūtė-Petrauskienė prie mikro
fono pakvietė Lietuvos ambasa
dorių Kanadai Rimantą Šid
lauską. Iš Otavos atvykęs ger
biamasis svečias pasveikino, pa
dėkojo už pakvietimą, priminė 
spaudos reikšmę, pagyrė “TŽ” 

leidėjus, padrąsino, palinkėjo ir 
toliau gyvuoti. Antruoju kalbė
jęs Lietuvos gen. garbės konsu
las Haris Lapas linkėjo redakto
riams nepavargti, pabrėžė “TŽ” 
kalbos grynumą, naujadarų kū
rimą, tarp kurių jau beveik visur 
prigijęs žodis “žiniasklaida” bu
vo sukurtas vyr. redaktoriaus 
prel. dr. P. Gaidos. Ilgesniame 
sveikinimo žodyje KLB valdy
bos pirmininkas Algirdas Vai
čiūnas poetiškai supynė, sakytu
me, kaip tik tą džiaugsmo ir 
atodūsių būseną, o Toronto 
apylinkės pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė keliais saki
niais išsakė padėką ir linkėjimus 
toliau šviesti lietuvišku spaus
dintu žodžiu. Sveikinimai raštu 
išspausdinti leidinyje ir spausdi
nami “TŽ” puslapiuose.

Koncertas
Scenon įžengė mažieji “An

geliukai”, pasirodė jų vadovė 
muz. Nijolė Benotienė. Puikiai 
praskambėjo mergaičių balse
liai, akompanuojant muz. J. 
Govėdui. Žaisminga dainelė 
“Buvo ir nėra” (muz. G. Savi- 
nienės, žodž. R. Skučaitės) taip 
tiko tam mažųjų vienetui, kad 
rodėsi ji tik jiems vieniems buvo 
sukurta. Kaip ten bebūtų, cho
relis - jau ryškus lietuvių kultū
ros dalyvis ir, tikėkime, pratęsė- 
jas. Šiuos pačius mažuosius tuo
jau pakeitė jau ūgtelėję “ange
liukai”, vėl gražiai, tvarkingai ir 
nuoširdžiai atlikę “Liaudies dai
ną” (muz. V. Miškinio, žodž. J. 
Marcinkevičiaus), “Neskubėki
me” (muz. L. Abario, žodž. V. 
Šulcaitės) ir “Padainuokim” 
(muz. J Althouse, liet. žodž. N. 
Benolienės).

Nutilus plojimams, mažųjų 
vietas užėmė baltašvarkiai ir 
baltagalviai “Aro” choristai, iš
tikimi lietuviškos dainos mėgė
jai, šiuo metu vadovaujami 
energingos dirigentės sol. Lili- 
jos Turūtaitės. Akompanuojant 
Editai Morkūnienei, vyrai savo 
pasirodymą pradėjo trankia ir 
trumpa daina “Gaudžia trimi
tai” (muz. M. Petrausko, žodž. 
J. Karosėlio). Po kariško maršo 
staiga nusileista į nesibaigiančią 
nostalgiją - “Mano gimtinė” 
(muz. B. Gorbulskio, žodž. V. 
Palčinskaitės). Šios dainos aidė
jimui nereikia kalnų tarpeklių, 
užtenka lietuviškos širdies. 
“Ant Vilniaus kalvų” (muz. V. 
Telksnio, žodž. Strielkūno) tar
tum visus kvietė kartu dainuoti, 
nes “aukštaičiai, žemaičiai, sū
duviai ir dzūkai žaliųjų miškų, 
per amžius dainavo lietuviai ant 
Vilniaus aukštųjų kalvų”... Po 
didingumo vėl nusileista į tėviš
kės laukus - liaudies daina “Ly
gioj lankelėj”, harmonizuota J. 
Švedo, praskambėjo ramiai tar
tum dainininkų poilsiui, o po to 
dirigentės solo su choro palyda 
“Rankų švelnumas” (muz. A. 
Raudonikio), sakytume, pasie
kė koncerto viršūnę. Sodrus, ly
rinis Lilijos Turūtaitės balsas, 
be jokių abejonių širdin smin
gantys žodžiai padvelkė kažko
kiu nelauktu paglostymu, ko ne 
vienam reikia ne visada švelnio
je kasdienybėje. Susižavėjimas 
išreikštas ilgesniu nuoširdžiu 
plojimu. Savo koncertinę dalį 
“Aras” užbaigė ne visiems gir
dėtomis dainomis - “Baltų ber
žų kalva” (muz. A. Raudonikio, 
žodž. Gaules), “Senas kerdžius”

(Nukelta i 2-rą psl.)

Tiria PVM grobstymą
Seimo ekonominių nusikal

timų tyrimo komisija, tirdama 
pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) grobstymą, nustatė, jog 
ši veikla prasidėjo 1995 m., vals
tybės biudžetui padaryta žala 
siekia apie 34.5 mln. litų. Komi
sijos pirmininko Sigito Slavicko 
nuomone, gali atsiskleisti ir di
desnės sumos, daugeliui bylų 
dar neužsibaigus. Vyriausybei 
pasiūlyta tobulinti mokesčių ad
ministravimo sistemą, parengti 
atitinkamų norminių aktų pro
jektus. Generalinio prokuroro 
prašyta iki š.m. birželio 1 d. pa
tikrinti visų susijusių baudžia
mųjų bylų patikrinimą bei įpa
reigoti kvotos ir tardymo insti
tucijas veikiai baigti jų tyrimą. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, S. Sa
vickas apgailestavo nustatęs, jog 
prie nusikaltimų įvykdymo pri
sidėjo muitinės, pasienio poli
cijos, Valstybinės mokesčių ins
pekcijos pareigūnai.

Vyksta karinės pratybos
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

Karaliaučiaus srityje vyksta Ru
sijos Baltijos karo laivyno praty
bos. Lietuvai nebuvo pranešta 
apie kaimynystėje vykdomas 
pratybas ir jos atstovai nebuvo 
pakviesti jų stebėti. Nors tarp
tautinės sutartys neįpareigoja 
valstybių informuoti savo kai
mynų apie karines pratybas jū
roje, Lietuvos URM diplomatų 
manymu, geros kaimynystės ir 
pasitikėjimo plėtros labui Rusi
ja galėjo apie pratybas pranešti. 
Lietuva buvo pakviesta stebėti 
karines pratybas srityje praeitų 
metų rugpjūčio mėn.

Šiose pratybose dalyvauja 
prieš dvejus metus Karaliau
čiaus srityje sukurtas teritorinis 
operatyvinis-strateginis junginys, 
kurį sudaro karo laivai, jūrų 
aviacija, priešlėktuvinė gynyba, 
sausumos ir pakrančių pajėgos, 
operatyvinio ir užnugario aprū
pinimo tarnybos. Pratybos tęsė
si penkias dienas, dalyvaujant 
per 40 laivų.

Pritarė pensijos reformai
Balandžio 12 d. Lietuvos 

vyriausybė pritarė pensijų siste
mos reformos principui, numa
tančiam privalomojo kaupiamo
jo draudimo pensijų, valdomų 
privačių pensijų fondų sistemos 
įvedimą. Pensijų reforma numa
toma įvesti trijų pakopų pensijų 
sistema - einamosiomis įmoko
mis ir/arba mokesčiais, kurie fi
nansuotų pensijas, privalomojo 
kaupiamojo draudimo pensijas ir 
laisvanoriško kaupimo pensijas.

Pensijų sistemos reformai 
įgyvendinti turėtų būti panau
dojamos privatizavimo lėšos bei 
panaikintos privilegijuotos pen
sijos, mokamos iš valstybės biu
džeto. Pirmasis reformos užda
vinys - finansinis “Sodros” (So
cialinio draudimo fondo) suba
lansavimas, kad artimiausiais 
metais fondas galėtų veikti be 
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Čia žinome, jeigu sunkiai dirbsi, šį tą pasieksi

finansinio deficito. Ketinama 
spartinti pensinio amžiaus didi
nimą, kol jis pasieks 60 metų 
moterims ir 62.5 metų vyrams, 
vėliau iki 65 metų abiem lytim. 
Taip pat numatoma apriboti 
pensijų mokėjimą dirbantiems 
pensininkams, nagrinėjama ga
limybė keisti pensijų indeksa
vimo taisykles.

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
vyriausybė sudarė komisiją, kuri 
iki spalio 1 d. turės parengti 
pensijų sistemos reformos pro
jektą. Komisijos vadove paskir
ta valstybės konsultantė sociali
nės politikos klausimais Aud
ronė Morkūnienė.

Priimtas lobizmo įstatymas
ELTA/LGTIC žiniomis, ba

landžio 19 d. Lietuvos vyriausy
bė pritarė Lobistinės veiklos 
įstatymo projektui. Juo nustato
ma tvarka asmenims darant įta
ką teisės aktų leidybai. Įstatyme 
apibrėžta lobistinės veiklos ir 
lobistų sampratos bei taisyklės. 
Taip pat numatyti reikalingi do
kumentai patekti į lobistų sąra
šą. Be to, pateiktas Žyminio 
mokesčio įstatymo pakeitimas, 
nes toks mokestis turi būti mo
kamas norint būti lobistinės 
veiklos sąraše. Lobistinės veik
los įstatymo parengimas numa
tytas vyriausybės veiklos pro
gramoje ir Lietuvos pasirengi
mo narystei Europos sąjungoje 
programoje, paremtas Kanados, 
Prancūzijos, Vokietijos, JAV 
bei kitų kraštų patirtimi.

J. Listavičiaus nuomone, di
delę įtaką turėjo prastas pra
ėjusių metų vyriausybės ekono
minis ir finansinis darbas - su
žlugdytas 1999 m. valstybės ins
titucijų programos vykdymas, 
nutrauktas eksporto, ypač že
mės ūkio gamybos, skatinimas, 
vykdyta prasta vidaus rinkos ap
sauga. Biudžetų pajamų su
rinkimą taip pat neigiamai vei
kė savivaldybių rinkimų proce
sas, mokesčių tarifų didinimas 
vietoj mokestinės bazės plėti
mo, gyventojų išlaidų didini
mas, neatkuriant jų pajamų ir 
perkamosios galios mažinimas.

Posėdžiavo Vilniuje
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

balandžio 17 d. Užsienio rei
kalų ministerijoje vyko Phare 
“Bendradarbiavimo abipus sie
nos” programos Baltijos jūros 
srities šalių bendradarbiavimo 
komiteto susitikimas, kuriam 
pirmininkauja Lietuva. Komite
tui rotacine tvarka vadovauja 
nepilnateisės ES valstybės. Ste
bėtojų teisėmis komiteto darbe 
dalyvauja Rusijos pareigūnai, 
yra pakviesti Europos parla
mento ir Baltijos jūros šalių 
bendradarbiavimo organizacijų 
atstovai.

Konferencijoje aptarti pro
gramos pirmumai, kuriais re
miantis ruošiamas bendras do
kumentas ir tvirtinami Phare 
kraštų investiciniai projektai. RSJ
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Porinkiminės pastabos

Į šeštąjį dešimtmetį

J. P. KEDYS, Vilnius

Naujosios sąjungos partijos, 
vadovaujamos A. Paulausko, iš
rinkta 11 merų, Valstiečių p-jos 
11; Dešimt merų atstovauja De
mokratinei darbo p-jai, įsteigtai 
buvusio prez. Brazausko, 6 me
rai - Centro p-jai, kurios vadas 
R. Ozolas, 4 merai - Liberalų s- 
gai, kurios vadas yra Vilniaus 
meras Paksas, 4 - Socialdemo
kratų p-jai, 2 - Tėvynės s-gai, 2 
- Krikščionių demokratų p-jai, 
2 - Lietuvos lenkų akcijai, 1 - 
Demokratų p-jai ir 1 - Lietuvių 
tautininkų s-gai.

Šis sąrašas rodo liūdną būk
lę Tėvynės s-gai, kuri dabarti
niame seime turi daugumą, bet 
rinkimuose į merus vos išgalėjo 
gauti 2 vietas! A. Paulausko iš
kilimas yra aiškus sovietinis pali
kimas tautai, į kurį visu rimtu
mu turėtų žvelgti likusios p-jos 
ir veikti bendromis jėgomis!

Kita liūdna žinia - tai Cent
ro s-gai, sugebėjusiai iškovoti 
vos 4 mero vietas. Ši p-ja buvo 
“globojama” Prezidento ir jo 
patarėjų.

Gal nelauktą “prisikėlimą” 
parodė žiauriai pralaimėjusi 
praėjusius seimo rinkimus De
mokratinė darbo p-ja, iškovoju
si net 10 merų vietų.

Didžiausio dėmesio susilau
kė beveik nežinoma Valstiečių 
p-ja, iškovojusi net 11 mero vie
tų! Tai Lietuvos kaimui atsto
vaujanti p-ja, kuriai visos 3 Lie
tuvos valdžios mažai dėmesio 
skyrė, taip pat ir žiniasklaida. 
Minėtoji p-ja gali parodyti savo 
“ragus” ir seimo rinkimuose!

Unijos link?
1998 m. seimo pirm. V. 

Landsbergis, nuvykęs į Varšuvą, 
sutarė su Lenkijos seimo pirmi

VELIONĖS ATMINIMUI
Reikšdami gilią užuojautą Petrui Jauniui, netekus 

mylimos gyvenimo draugės

a.a. STEFOS JAUNIENĖS,
Almos fondui $150 paaukojo šie pastato kaimynai: G. Bal
čiūnienė, U. Bleizgienė, L. Brakienė, L. Daunienė, G. Ignai- 
tytė, Z. Lembertienė, L. Matulevičienė, A. Mikšienė, J. Pa- 
cevičienė, A. ir P. Skilandžiūnai, L. ir A. Smolskiai, P. Šim
kienė, I. Stasiulis, A. Valienė, L Vibrienė.

Almos vardu reiškiame užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! “Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629.

PADĖKA
A+A

ANTANUI STEIGVILUI
palikus šį pasaulį po ilgos kovos su liga, 

2000 m. vasario 27 d.
Dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui 

prel. J. Staškevičiui už palydėjimą j amžinos ramybės vietą, 
už aplankymą ir palaiminimą slaugos namuose, už maldas 
laidotuvių namuose, už įspūdingą atsisveikinimo pamokslą, 
už gedulines Mišias

Ačiū L. Marcinkutei už giedojimą per Mišias. Nuo
širdi padėka mano krikšto sūnui Viliui, žentui Petrui bei ki
tiems karsto nešėjams. Dėkoju už pareikštas užuojautas raš
tu bei spaudoje, užprašytas Mišias ir aukas Lietuvoje ser
gantiems seneliams ir vaikams, “Tėviškės žiburiams”. Dėko
ju M. Povilaitienei už aukų rinkimą ir pasiuntimą į Lietuvą.

Ačiū visiems už gėles ir dalyvavimą laidotuvių na
muose bei palydėjimą į kapines. Ypatinga padėka Delhi pa
rapijiečiams už atvažiavimą ir palydėjimą į kapines. Dėkoju 
J. Gurklienei už paruošimą pusryčių ir mieloms ponioms už 
pyragus.

Jūsų visų parodytas supratimas palengvina mūsų 
skausmą bei liūdesį. Liekame dėkingi visiems -

žmona Stasė, vaikai -Antanas, Remigijus ir Nemira, 
sesutės - Stefa Australijoje, Kazimiera 

Lietuvoje bei jų šeimos

ninku įsteigti bendrą abiejų 
valstybių seimų grupę po 20 
narių iš kiekvienos valstybės.

Vėliau sekė tokių grupių 
bei komitetų sudarymas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
ir pagaliau bendro centro suda
rymas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentūrų.

Išvada aiški: šie minėti susi
tarimai primena atnaujintą isto
rinę Lietuvos-Lenkijos uniją su 
be muitine prekyba, mokyklų 
plėtra ir t.t.

“Druskos riteris”
Labai keista, kad ir prezi

dentas V. Adamkus dviejų die
nų viešnagėje Varšuvoje, ypač 
Krokuvoje, pasidavė Lenkijos 
propagandos įtakai. Jis buvo 
nuvežtas į “seniausią Europoje, 
apie 700 metų, Veličkos drus
kos kasyklą prie Krokuvos...”

Apie seniausias druskos ka
syklas “Lietuvių enciklopedija”, 
leista Amerikoje, V knygos 199 
psl. štai ką rašo: “Žymiausios 
priešistorinės druskos kasyklos 
Hallstatto (Salzkammergute) 
Dunbergo, prie Halleino (Salz- 
burge) ir kulpės prie Igdižo (P. 
Kaukaze). Didžiausios ir dau
giausia eksploatuojamos buvo 
Hallstatte, Vokietijoje”. Tai štai 
kaip prez. V. Adamkų informa
vo lenkai.

Tačiau tautiškai ir politiškai 
graudžiausia šių dviejų dienų 
prez. V. Adamkaus vizito dalis 
Lenkijoj buvo jam suteikimas 
“Druskos riterio” vardo. Mat 
prez. V. Adamkus turėjo vienu 
keliu priklaupti prieš Veličkos 
kasyklos vedėją, o šis senu kar
du palietė jam petį ir perskaitė 
atitinkamą pažymėjimą, kurį 
žurnalistai pavadino “Druskos 
riterio” pažymėjimu.

Anapilio parapijos vaikų choras “Angeliukai”, atlikęs dalį meninės programos “TŽ” 50-čio šventėje Anapilio 
salėje. Viršuje - jaunučių grupė, žemiau - vyresniųjų grupė su savo vadove muz. N. Benotiene Ntr. B. Tarvydo

Lietuvos laivas pakrypo į kairę
IGNAS MEDŽIUKAS

Savivaldybių rinkimus Lie
tuvoje laimėjo Artūro Paulaus
ko Naujoji sąjunga - sociallibe
ralai ir Karbauskio valstiečiai.

“Vilmoros” visuomeninės 
nuomonės tyrimo duomenimis, 
A. Paulauskas populiarumo at
žvilgiu užėmė pirmą vietą, nu
stumdamas į antrą vietą V. 
Adamkų, o po jų eina R. Pak
sas, K. Bobelis ir kiti. Jeigu rin
kimai į seimą vyktų dabar, tai, 
“Vilmoros” duomenimis, Nau
joji sąjunga (Socialliberalai), 
naujausiais apklausos duomeni
mis gautų 20.3% balsų (š.m. 
kovo apklausos duomenimis - 
11.2%).

Kauno miesto meru išrink
tas Vytautas Šustauskas (Lietu
vos laisvės sąjunga), gavusi 11 
atstovų, nors Kauno miestas bu
vo laikomas tvirtove konserva
torių, kurie gavo tik 7 atstovus.

Prie socialliberalų ir valstie
čių pridėjus išrinktus atstovais 
socialdemokratus, LDDP ir cent
ristus susidaro toks vaizdas: iš 
1562 mandatų į savivaldybių ta
rybas kairieji (kartu su Centro są
junga) gavo 928 vietas - 59.4%.

Rinkimai aiškiai parodė, 
kad valstybės laivas pakrypo į 
kairę pusę, bet prezidentas V. 
Adamkus spaudos konferenci
joj tai paneigė.

Kai reikėjo galvoti apie Vil
niaus miesto mero kandidatūrą, 
centristai susidėjo su LDDP. 
Konservatoriai, norėdami gauti 
bent vieną vicemero vietą, rėmė 
A. Pakso kandidatūrą, nors jie 
iki šiol į Pakso pusę negalėjo 
žiūrėti kaip perbėgėlio į kitą 
partiją.

Visą šią sumaištį daro neti
kusi rinkimų sistema, kuri įgali
na į pareigas patekti žmones, 
renkamus pagal sąrašą. Į sąra
šus prirašoma daug “klapčiu
kų”, kurie išrenkami, kad kilotų 
rankas, kai vadas stumiamas į 
pareigas. Politikų gretose yra 
daug asmenybių, tačiau daug jų 
- teisininkų, ekonomistų, vady
bininkų, inžinierių, mokslininkų 
yra palikti už užtvaros. Tai žmo
nės, kurių nėra paveikusi politi
nė konjunktūra, tai žmonės net 

MIRUS MYLIMAI MOTINAI

AtA
ONAI SITKAUSKIENEI, 

nuoširdžiai dėkojame Montrealyje klebonui kun. dr. F. 
Jucevičiui ir kun. St. Kazėnui, SJ, už gedulines apeigas ir 
palydėjimą į krematoriumą. Dėkojame Aušros Vartų pa
rapijos chorui už gražų giedojimą pamaldų metu.

Ačiū prel. J. Staškevičiui ir kun. E. Putrimui už 
atnašautas šv. Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū visiems už 
pareikštas užuojautas, dalyvavimą apeigose, užprašytas šv. 
Mišias ir aukas “Vaiko tėviškės namams”. Nuoširdi padėka 
Birutei Stanulienei už taip puikiai paruoštus pietus.

Jūsų visų nuoširdumas stiprino mus šią sunkią 
valandą.

Duktė Zabieliauskienė ir šeima

nebuvę komunistų partijos na
riais.

Į kairiųjų būgno taktą
Tokia pozicija visų partijų ir 

jų “bebaimių” vadų, tartum jie 
būtų gavę iš Dievo dovaną iki 
savo gyvenimo pabaigos sėdėti 
valdžios krėsle. Štai ką reiškia 
klaidos, padarytos valstybės val
dyme jau 1990-1992 m., kai pri
trūko ryžtingumo sprendžiant 
desovietizacijos klausimus. To
dėl dabar prezidentui atrodo, 
kad viskas “kvepia” dešine, nors 
akivaizdu, kad mušama kojomis 
į kairiųjų būgno taktą. Jei ordi
nais apdovanojami aukšti KGB 
karininkai, tai šis apdovanoji
mas juos priskiria prie “deši
nės”. Kitaip sakant, jie buvo 
pastatyti į tą gretą kaip ir par
tizanai ar kiti patriotai, kurių 
kaulai dar nesurinkti ne tik Si
biro platybėse, bet ir pačioje 
Lietuvoje.

“Tiesiog baisu, kad viskas 
daroma turtingosios klasės nau
dai, nors ši klasė atsirado abejo
tinų finansinių sandėrių ir KGB 
paliktų Lietuvoje pinigų dėka. 
O žmonės bijo aviganių (šunų) 
ir bėga į tą pusę, į kurią pie
menys (partija) varo”. Taip rašo 
savo laiške vilnietis profesorius.

Pamiršo praeitį
Kitas laiškas, rašytas gydy

tojos iš vieno Šiaurės Lietuvos 
miesto. Jame sakoma, kad deši
nieji politikai nemoka ar nenori 
įsigilinti į eilinio piliečio psicho
logiją, neišaiškina, ką gero eili
niam žmogui duos Europos 
sąjunga ir SAS (NATO). Tuo 
tarpu priešingų pažiūrų politi
kai pastoviai pila purvą ir gąsdi
na liaudį tais nesuprantamais 
dalykais. “Jau seniai kairieji po
litikai kūrė neigiamą šių dienų 
Lietuvos vaizdą per spaudą, te
leviziją, pastoviai juodino visus 
nutarimus bei žingsnius, labai 
išryškino bendras klaidas. Prof. 
V. Landsbergis šimtu procentų 
buvo teisus žiniasklaidą pavadi
nęs šunauja ar purvasklaida. 
Mano bendraminčiai stebisi jo 
kantrybe. Žavimės, kaip aukštas 
tikslas fiziškai menkam žmogui 
gali suteikti tokią stebuklingą 
ištvermę”.

“Iš tikrųjų Lietuvos žmonės 
niekada negyveno taip gerai 
kaip dabar. Jie greitai pamiršo, 
kai prieš Kalėdas ar kitas meti
nes šventes reikėjo “po blatu” 
ieškoti silkės, dešros ir kitų pa
prasčiausių maisto gaminių. O 
vaisiai - apelsinai, bananai ir 
kita - buvo tik partijos nariams 
ir išrinktiesiems. Susirinkimai, 
mitingai vyko pagal viršininkų 
nurodymus, pagal partijos įsa
kymus. Buvome išalkusi, suvar
gusi tyli minia. Keista, kad taip 
greitai pamiršome anuos laikus. 
Jau dabar aišku, kad mūsų me
rui reikės užleisti vietą kairiųjų 
išrinktam atstovui”.

Valstybės saugumo siekiant
Ateinantį rudenį Lietuvoje 

vyks rinkimai į seimą. Būtų di
delė nelaimė, jei A. Paulausko 
partija (socialliberalai) ir jų ša
lininkai laimėtų daugumą, nes 
jau dabar siūloma apie 147 mln. 
litų iš kariuomenei skirtų lėšų 
atimti ir sunaudoti kitoms reik
mėms. Tuo būtų susilpnintas 
Lietuvos gynybos potencialas - 
reikėtų sumažinti kariuomenę ir 
ruošiamą krašto gynybai rezer
vą. Sumažėtų galimybė įsijungti 
į SAS (NATO), nes ši karinė 
sąjunga matytų silpną Lietuvos 
valią ir abejingumą įsijungti į 
krašto saugumą garantuojančią 
sistemą ir atvertų kelią į pavojų 
netekti nepriklausomybės.

Keista, kad Lietuvoje atsi
randa žmonių, kurie nori paže
minti kariuomenės vardą ir jos 
reikšmę. Neaišku, kodėl kai kas 
iš kairiųjų grupių siūlo Lietuvai 
pirkti rusiškus “kalašnikovus”, 
kai Lietuvos kariuomenė yra 
gavusi iš JAV 40 tūkstančių M- 
14 geros kokybės šautuvų ir 3 
milijonus šovinių nemokamai. 
Gauna ir kitokios ginkluotės už 
simbolinę kainą.

ŠAS narystė bus labai nau
dinga Lietuvai, jos verslui, že
mės ūkiui ir apskritai ekonomi
kai. Praėjusių metų lapkričio 
mėn. vykęs Italijos Alpių šaulių 
vizitas Lietuvoje davė pajamų 
apie 3 mln. dolerių. Pinigai bu
vo išleisti daugiausia perkant 
maisto gaminius. Tai buvo pa
rama žemės ūkiui. Lietuva turi 
gerą poligoną, todėl čia atvyktų 
ir daugiau ŠAS šalių karių. Iš to 
Lietuva turėtų naudos.

Natūralu, kad savo krašto 
kariuomene jos piliečiai di
džiuojasi (taip buvo 1918 m. at
statytoje nepriklausomoje Lie
tuvoje). Deja, dabar Lietuvoje 
yra piliečių, kurie ieško progų ją 
apšmeižti. Atrodo, kad tai daro 
svetimos valstybės agentai arba 
tokių agentų samdiniai, panašūs 
į tuos, kurie 1940 m. vyko į Mask
vą parvežti “Stalino saulės”.

r sAMOGrpA Knygų rišykla
ĮįįjJ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
(muz. ir žodž. L. Pranulio).

Vėl pasirodę “Angeliukai” 
leido vyrams kiek atsikvėpti. 
Mažieji užtraukė “O aš dainuo
siu” (muz. A. Davis-Hager, liet, 
žodž. N. Benotienės) - links
mai, tarsi šių dienų gyvenimo 
ritmu ir darna. Atidžiai publi
kos išklausytas, visokeriopai 
įdomus koncertas buvo baigtas 
bendra “Angeliukų” ir “Aro” 
(dviejų A, kaip prieš koncertą 
pranešėja pastebėjo) daina “Tė
viškėlė” (muz. ir žodž. S. Liup
kevičiaus), pamainomis padiri- 
guojant abiem dirigentėm. 
Taip, rodos, čia ir susijungė 
praeitis, dabartis ir ateitis į vie
ną skambantį gyvąjį paveikslą. 
Gėlių įteikimas išreiškė užpel
nytą pagarbą ir padėką dainuo
jantiems vienetams, kurie dide
liu amžiaus skirtumu kaip tik ir 
parodė ko siekiame, būtent - 
tęstinumo.

Oficialioji dalis
Sukakties minėjimo valan

dėlė pradėta KLKKD “Žibu
riai” valdybos pirmininkės Ra
mūnės Sakalaitės-Jonaitienės 
trumpu žodeliu. Ji padėkojo vi
siems, į šią šventę atsilankiu
siems, ją rengusiems, daug dar
bo įdėjusiems, priminė apie ne
mokamai platinamą sukakties 
leidinį, kuriame atsiminimų 
straipsniai bei jų ištraukos ir 
gausios nuotraukos rodo nueitą 
“Tėviškės žiburių” kelią. Ga
lima tvirtinti, kad šis leidinys at
liko “gerąjį darbelį” - rengė
jams nereikėjo ilgai kalbėti, o 
klausytojams vėliau aimanuoti, 
kad kalbos buvusios per ilgos.

Leidėjų ir redaktorių pager
bimui vesti buvo pakviesta ilga
mečio “TŽ” darbuotojo, peda
gogo velionies Antano Rinkūno 
duktė Giedra Rinkūnaitė-Pau- 
lionienė. Po trumpo įvadėlio, 
keliais žodžiais atskirai kiekvie
ną apibūdindama, į priekį prie 
mikrofono ji kvietė: buvusį pir- 
maąjį valdybos pirmininką Balį 
Sakalą, kitus buvusius pirminin
kus Joną Andrulį (red. narį), 
Vytautą Aušrotą, Vytautą 
Krikščiūną, dr. Silvestrą Čepą, 
dabartinę pirmininkę ir redak
torę Ramūnę Sakalaitę-Jonai- 
tienę, vyr. redaktorių prel. dr. 
Praną Gaidą ir redaktorių Čes
lovą Senkevičių. Visiems jiems 
buvo prisegtos rožytės su juos
telėm kaip padėkos ir šios šven-

Pareigūnės “TŽ” 50-čio minėjime 
spaudos vakare Anapilio salėje. Iš 
viršaus: programos vedėja VAIDA 
KUPREVIČIUTĖ-PETRAUSKIE- 
NĖ, “TŽ” pareigūnų pagerbtuvių 
vadovė GIEDRA RINKUNAITĖ- 
PAULIONIENĖ, dabartinė KLK 
kultūros dr-jos valdybos pirm. 
RAMUNĖ SAKALAITĖ-JONAI
TIENĖ, kalbėjusi leidėjų vardu ir 
visiems dėkojusi Ntr. B. Tarvydo

Jie sveikino “Tėviškės žiburius” 
jų 50-čio sukakties minėjime 
Anapilio salėje. Iš viršaus: Lietu
vos ambasadorius Kanadai RI
MANTAS ŠIDLAUSKAS, gen. 
Lietuvos garbės konsulas HARIS 
LAPASj KLB pirm. ALGIS 
VAIČIŪNAS Nuotr. B. Tarvydo

tės prisiminimo ženklas. Po tų 
iškilmingų akimirkų žodį tarė 
B. Sakalas - pasidžiaugė pasėto 
spaudos grūdo išaugimu, išla- 
pojimu ir gražiu sužydėjimu; 
linkėjo, kad ir naujos kartos 
ryžtingai tęstų prieš 50 metų 
pradėtą darbą.

Pokylis
Invokaciją prieš vaišes su

kalbėjo prel. dr. P. Gaida; taipgi 
pranešė, kad mirusieji “Tėviš
kės žiburių” darbuotojai buvo 
prisiminti šio ryto Mišiose. Po
nios Gurklienės paruoštos va
karienės metu, stalus aptarnau
jant jaunimui, buvo keltos vyno 
taurės ilgiausių metų “Žibu
riams”, daug kantrybės ir svei
katos darbuotojams. Pasidalinta 
renginio įspūdžiais, ne vienas 
prisiminė senuosius laikus, ne 
vienas su viltimi žiūri ir į ateitį. 
Ponios platino didžiajai loterijai 
bilietėlius. Mažąją vedė valdy
bos narys Vincas Piečaitis. Lai
mingieji nešėsi prie savo stalų 
kas kokio gėrimėlio buteliuką, 
kas skanėstą, o jau laimėtas 
“Napoleonas” užbaigė šią links
mą ir “įtemptą” valandėlę.

Pasisotinus buvo ne vienam 
malonu pajudėti - pašnekinti 
toliau sėdinčius, nueiti į spau
dos parodą ar išeiti laukan tyro 
oro įkvėpti, gal ir parūkyti. Tra
diciniu spaudos valsu pradėti 
šokiai grojant K. Deksnio “Ža
garams” tęsėsi ir tęsėsi. Per
traukėlių metu traukti didžio
sios loterijos laimingieji bilietai, 
gaivintas! prie įvairių gėrimų 
baro, kurį prižiūrėjo A. Jonaitis 
ir M. Rusinas su talkininkais. 
Bėgo ūžiantis laikas - vyresnieji 
palengva skirstėsi, jaunesnieji 
atlaikė iki vidurnakčio. Pagaliau 
- pilka kasdienybė, beveik pas
laptis, kurią žino tik tie, ku
riems panašius vakarus tenka 
rengti. Šios šventės rengėjai dė
kingi visiems talkininkams, ma
tytiems salėje ir nepastebė
tiems, jauniems ir vyresniems. 
Visi jie sunešė geros valios žie
delius, sudarė gražią margą 
puokštę, kurios reikšmė - dide
lė meilė spausdintam lietuviš
kam žodžiui. Be jau aukščiau 
paminėtų, šią iškilmę rengiant 
daug darbo įdėjo “Tėviškės ži
burių” administratorės Aušra 
Trussow, Valentina Baliūnienė, 
nuolatinės laikraščio darbuoto
jos tech. red. Genovaitė Gaižu
tienė, Vida Tumosienė, talki
ninkai Janina Vingelienė, Vin
cas Baliūnas, meniškus suveny
rus paruošusi Adelė Abromai- 
tienė ir kt. Teišsilaiko jau seniai 
prigijusi mintis - su viltimi į 
ateitį. Snk.

mailto:tevzib@pathcom.com
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@ LAISVOJE TEVMJE
TARĖSI ŽEMĖS ŪKIO REIKALAIS

Balandžio 14 d. Lietuvos vy
riausybėje vyko pasitarimas že
mės ūkio kooperacijos plėtros ir 
jos perspektyvų klausimais, skel
bia BNS/LGTIC. Apžvalgą patei
kė Žemės ūkio ekonomikos insti
tuto direktorius Donatas Stanikū- 
nas. Krašte veikia apie 300 ko
operatinių bendrovių, iš kurių 
apie 30% yra “agroserviso” 
paslaugų teikimo kooperatyvai. 
Buvo aptarti ir svarstyti teisiniai 
kooperacijos pagrindai, valstybės 
teikiamos finansinės paramos ga
rantijos, kredito kooperatyvų kū
rimas. Apie Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondo veiklą pranešė di
rektorė Danguolė Čukauskienė.

NUTRAUKTA BYLA
Vilniaus apygardos prokura

tūra balandžio 18 d. nutraukė bu
vusio ministerio pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus ir buvusio 
Lietuvos akcinio inovacinio ban
ko (LAIB) valdytojo Artūro Bal
kevičiaus baudžiamąją bylą. A. 
Šleževičius buvo kaltinamas pasi
naudojimu tarnybine padėtimi - 
priešingais tarnybai interesais bei 
savanaudiškais tikslais ir padary
mu didelės žalos valstybės intere
sams, įskaitant oficialaus doku
mento suklastojimą ir jo panau
dojimą. Byla nutraukta “nesant 
nusikaltimo sudėties”, o dėl do
kumentų klastojimo ir sukčiavimo
- “neįrodžius jų kaltės darant nu
sikaltimą”. A. Šleževičius 1995 m. 
pabaigoje atsiėmė savo asmeninį in
dėlį iš LAIB, likus kelioms dienoms 
iki jo žlugimo. Jam byla buvo iš
kelta 1996 m. sausio mėnesį.

TARĖSI PASIENIEČIAI
Balandžio 17 d. Varėnos pa

sienio policijos rinktinėje pasie
nio policijos padalinių atstovai 
aptarė šių metų pirmojo ketvirčio 
veiklą, buvo pristatyta nauja veik
los rezultatų apskaičiavimo siste
ma. Kaip praneša BNS/LGTIC, 
pirmaisiais trimis mėnesiais žmo
nių judėjimo srautai per valstybės 
sieną, palyginti su 1999 m. atitin
kamu laikotarpiu, sumažėjo 6%. 
Pasienyje su Gudija žmonių judė
jimas sumažėjo 16%, o su Rusija
- 2.4%. Taip pat sumažėjo tran
sporto judėjimas per sieną, lėk
tuvų skrydžių - 35% mažiau, au
totransporto - 3.5% mažiau. Pa
didėjo laivų ir keltų judėjimas 
6%, traukinių - 1.7%. Sumažėjo 
valstybės sienos pažeidimų skai
čius. Dauguma pažeidėjų - Lie-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu "Union Gas” [fy
atstovas) TEj

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

tuvos (47%) ir Gudijos (18%) pi
liečiai; 84% sulaikyti pasienyje su 
Karaliaučiaus sritimi.

GRĮŽO LIETUVOS METRIKA
BNS/LGTIC praneša, kad 

1999 m. spalio mėnesį pasirašius 
archyvinio bendradarbiavimo su
tartį, Rusija Lietuvos archyvų de
partamentui atidavė Lietuvos 
metrikos septynių knygų mikrofil
mus. Lietuvos metrika yra Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio kan
celiarijos archyvo dokumentai, 
kurių kopijų Lietuvoje iki šiol ne
buvo. Seniausi įrašai Lietuvos 
metrikoje yra XV šimt. vidurio, 
vėliausi - iš XVIII šimt. pabaigos. 
Lietuvą 1795 metais prijungus 
prie Rusijos, Lietuvos metrika 
buvo išvežta į Peterburgą ir lai
koma senato rūmuose. Dabar ji 
saugoma Maskvoje. Už gautus 
mikrofilmus nebiudžetinių lėšų 
sąskaitą apmokės Lietuvos valsty
bės istorijos archyvas, kuris sau
gos mikrofilmus.

NEIGIAMAI VERTINA MERĄ
ELTA/LGTIC skelbia, kad sei

mo pirmininkas Vytautas Lands
bergis neneigia, kad Kauno rinki
mų rezultatai gali turėti neigia
mas ekonomines pasekmes. Jo 
manymu, už meru išrinktą Lietu
vos laisvės sąjungos vadovą Vy
tautą Šustauską kauniečiai balsa
vo “ne dėl jo antisemitinių išpuo
lių”, o dėl to, kad jo įvaizdis yra 
kovotojo prieš turtinguosius, už 
vargšus. V. Landsbergis pabrėžė, 
kad užsienyje ne kartą komentuo
jama, jog V. Šustauskas laimėjo 
mero rinkimus, nes už jį balsavo 
Naujoji sąjunga, partija, artimai 
susijusi su senąja komunistų par
tija ir sovietinio saugumo elitu.

IŠBYRĖJO ŠAUDMENYS
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

balandžiol5 d. Lenkijos pasienyje 
Mockavos geležinkelio stotyje 
nuo bėgių nuvažiavo vienas iš kro
vininio sąstato vagonų su šaud
menų kroviniu. Geležinkelio bė
giai buvo apgadinti, bet žmonės 
nenukentėjo. Manoma, kad ava
rija, kurią tiria KAM ir “Lietuvos 
geležinkeliai”, įvyko dėl techninių 
priežasčių. Kariuomenei skirti 
šaudmenys, įsigyti iš Čekijos, iš 
vagono buvo perkrauti į kitus va
gonus ir nuvežti iki Šeštokų, 20 
km nuo Lenkijos sienos. Ten visi 
kroviniai vežami iš Lenkijos per
kraunami, nes per Lietuvą eina 
platesni geležinkelio bėgiai. RSJ

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

DCZMKSZ four seasons 
!\J7/Finfc. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

FIRST PLACE 
PHARMACY

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

KAIRYS
BALTIC LXCLI IIISC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ 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.

• $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

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

Paskutinio Lietuvos partizano a.a. ANTANO KRAUJELIO žūties vietoje Papiškių k., Utenos rąj. 35-rių metų 
sukakties pagerbtuvės

I Medaliai išjudino domesį partizanui (
ALGIRDAS ŠIUKŠČIUS, 

Molėtai
Šiemet Vasario 16-ji buvo 

netradicinė, nes Prezidentas ir 
jo komanda gerokai sujaudino 
apdovanodamas M. Misiukonį, 
K. Prunskienę bei “nepriklauso
mos” spaudos magnatus, o prie
do ir “Spaudos klubo” laidos 
vedėją A. Siaurusevičių. N. Sa- 
dūnaitė vėl parodė pavyzdį, 
kaip reikia nepasiduoti blogiui.

Nuo tos datos žurnalistams 
atsivėrė naujas veiklos tarpsnis: 
pasipylė straipsniai apie A. 
Kraujelį-Siaubūną, paskutinį ak
tyvų Lietuvos partizaną. Mat šio 
“nelegalo ir teroristo likvidavi
mo” operacijoje dalyvavo ir M. 
Misiukonis, anuomet dar tik 
pradėjęs kagėbisto karjerą. Kaž
kodėl visa spauda minėjo tik jį, 
pamiršusi K. Prunskienę ir jos 
ryšius su KGB. Beveik visą mė
nesį spauda plušo vis ką nors 
parašydama apie A. Kraujelį ar
ba jo šeimą, artimuosius. Ši te
ma tapo madinga, ir niekas ne
norėjo atsilikti.

Reikia pripažinti, kad me
džiaga buvo gana objektyvi, 
nors žurnalistinio broko kai kas 
neišvengė. Išsiskyrė tik “Lietu
vos žinios” ir žurnalas “Veidas”. 
Pastarasis A. Kraujelio asmeny
je lygino visus žuvusius Lietuvos 
partizanus su pakaunės savano
rių maišto dalyviais “Juodvar
niais”, pareiškęs, kad ne tiems 
žmonėms dabar statomi pa
minklai.

Gana subtiliai ir beveik iš
radingai R. Grinevičiūtė (V. 
Kudirkos premijos laureatė!) ir 
redaktorius A. Katkevičius iš
dėstė savo beveik filosofinius 
pasvarstymus su nemaža doze 
purvo.

Prieš partizano žūties 35- 
čio minėjimą užėjo tyla. Pačios 
iškilmės žuvimo vietoje Papiš
kių kaime ir Utenoje buvo labai 
įspūdingos. Tarsi pagal užsaky
mą snyguriavo ir laukai buvo 
padengti šlapiu sniegu. Mat kai 
jis žuvo, buvo gausu sniego. Sny
guriavo ir Papiškiuose, kalbant 
dabartiniam LLKS vadui J. Če
poniui, dainuojant Utenos politi
nių kalinių ir tremtinių chorui.

Vėliau ilgiausia automobi
lių vilkstinė patraukė Utenos 
Kristaus į dangų žengimo šven
tovės link, kurioje šv. Mišias au
kojo mons. A. Svarinskas. Jose 
dalyvavo ir seimo pirm. V. 
Landsbergis, šeši seimo nariai, 
kariuomenės vadas gen. J. 
Kronkaitis, KASP vadas A. Po
cius, KAM viceministeriai E. 
Simanaitis, R. Kilikauskas, Pa
nevėžio, Vilniaus, Utenos aps
kričių viršininkai ir dar daugybė 
garbių svečių su N. Sadūnaite 
priešakyje.

Apie partizanų kovų vaid
menį kovoje su okupantais kal
bėjo dr. A. Anušauskas, apie 
paties A. Kraujelio veiklą pasa
kojo A. Šiukščius. Labai nuošir
džiai prisiminė savo vaikystę A.

Kraujelio sūnus Antanas, beje 
tik šiemet oficialiai pripažintas 
tikru jo palikuoniu. Sovietmečio 
teisme buvo pripažintas, o da
bar įvyko “antrosios krikštynos”.

Paskutinius labai prasmin
gus žodžius tarė seimo pirm, 
prof. V. Landsbergis, o vėliau 
atliko net specialiai šiai progai 
skirtą muzikinį kūrinį.

Minėjimo pabaigoje kon
certavo Utenos muzikos mo
kyklos moksleiviai. Jų programa 
buvo gera, tačiau reikia pripa
žinti, jog iki šiol niekaip negali
ma ištraukti “iš palėpės” auten
tiškų partizanų dainų. Jos būtų 
sujaudinusios vyresniosios kar
tos žmones, priminusios sun
kius metus, lagerius, kovas su 
priešais. Jaunajai kartai tai taip 
pat būtų buvusi paskata dau
giau domėtis praeitimi.

Vėliau siauresnis minėjimo 
dalyvių ratas dar ilgai dainavo 
patriotines dainas, dalijosi įspū
džiais, prisiminimais, planais dėl 
ateityje numatomų tokio po
būdžio renginių. Visa tai truko 
apie septynetą valandų. Utenai, 
nors ir apskrities miestui, tai 
buvo tikrai įspūdingas renginys.

Na, o kaip į jį reagavo mūsų 
spauda? Apie renginį buvo 
skelbta iš anksto per radiją, 
laikraščius, tačiau jos atstovų 
beveik nesimatė, išskyrus “XXI 
amžių” bei vietinius leidinius. 
Tiesa, RTV žurnalistas pastovė
jo šiek tiek su kamera Papiš
kiuose ir išdūmė, vakare paro
dęs nedidelį epizodėlj.

Kitą dieną po minėjimo vy
ko savivaldybių rinkimai. Visa 
spauda puolė komentuoti jų re
zultatus, o partizano žūties pa
minėjimas visai nublanko. Tik 
minėtas “XXI amžius” objekty
viai bei išsamiai viską nušvietė. 
Net dešinieji laikraščiai apsiri
bojo pernelyg kukliomis kro
nikinio pobūdžio žinutėmis. 
“Valstiečių laikraštis”, 1994 m. 
pirmasis per kelis numerius at
skleidęs visą A. Kraujelio veik
lą, nesurado vietos jokiai infor
macijai. “Tremtinys” įdėjo vie
ną nuotrauką ir trumpą tekstą.

Labai neaiškios linijos laikė
si ir apskrities “Utenis”, nesura
dęs vietos netgi vienai vienintelei 
nuotraukėlei ir neatsiuntęs savo 
fotokorespondento.

Tad peršasi išvada, prisime
nant J. Basanavičių: “Thuta, pa
miršusi savo praeitį, yra be atei
ties”. Liūdnoka, bet taip yra da
bar čia, Lietuvoje, pamirštančio- 
je praeitį, skubančioje kažkur.

St. Catharines, Ont.
SERGANTIEMS NAŠLAI

ČIAMS “Kovai su vėžio liga” Lie
tuvoje aukojo: $150 - Ipolitas Tau- 
teras; $50 - Marija Gvezdienė. M.P.

Hamilton, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FON

DUI a.a. Janinos Narušienės atmi
nimui pagerbti,reikšdami užuojautą 
mirusios šeimai, aukojo: $30 - O. 
G. Melnykai, po $20 - R. J. Pici
niai, V. A. Stanevičiai, J. Stankus, 
G. J. Krištolaičiai ir I.P. Zubai; a.a. 
Petro Balytos atminimui KLF $20 
aukojo Jonas Stankus, reikšdamas 
nuoširdžią užuojautą mirusiojo 
šeimai.

HAMILTONO DLK ALGIR
DO ŠAULIŲ KUOPOS metiniame 
susirinkime valdybos nariai per
skaitė praeitų metų veiklos praneši
mus. Kiek ilgesnį pranešimą padarė 
kuopos vadas K. Deksnys. Jis per
skaitė Lietuvių šaulių s-gos išeivijo
je valdybos bendraraštį ir Lietuvos 
šaulių sąjungos vado, pik. Jono Ge
čo sveikinimą. Šaulių gretos retėja. 
Per praeitus metus yra mirę šie 
kuopos nariai: St. Kanopienė, A. 
Pranckevičius, S. Rakštienė, V. 
Saulis, VI. Stabingis, K. Simaitis, 
St. Šukaitienė, A. Svabaitienė. ir A. 
Žulys. Išrinkus atstovus į Sąjungos 
suvažiavimą Čikagoje, susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. J.K.

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” aukojo: $50 - L. A. Kuz
mickai; $250 - a.a. Genovaitės Gra
jauskienės vienerių metų mirties 
sukakčiai paminėti vyras Bronius; 
a.a. Janinos Narušienės atminimui 
užjausdami vyrą Vytą, dukrą Aldo
ną, seserį Aliną, brolį Juozą ir jų 
šeimas aukojo: $50 - L. Pliūra, F. 
A. Povilauskai, T. J. Povilauskai; 
$30 - G. J. Kažemėkai; $25 - J. As- 
menavičius, A. Z. Stanaičiai; $20 - 
T. J. Andriukaičiai, R. R. Bagdo
nai, D. Bartulienė, A. Bungardienė, 
M. J. Gimžauskai, E. K. Gudinskai, 
D. L. Gutauskai, I. J. Jokubynai, B. 
Lukošienė, V. P. Lukošiai, R. Pa
kalniškienė, S. Panavienė, Z. P. Sa
kalai, J. V. Svilai, A. Volungienė; 
$10 - G. Agurkienė, E. S. Bilevi- 
čiai, T. Enskaitienė, D. Garkūnie- 
nė, F. M. Gudinskai, S. Mažeikie
nė, A. Mikalauskienė, V. P. Šid
lauskai, V. Šniuolienė; $5 - M. 
Borusienė.

Dėkojame visiems aukoju
siems. Liūdinčius nuoširdžiai užjau- 
čiame " PLV komitetas

A.a. KAZIMIERO ŽUKAUS
KO atminčiai, reiškdami nuoširdžią 
užuojautą jo tėveliams, sesutei ir 
visiems giminaičiams KL fondui 
aukojo: $20 - A. P. Armonai, Z. 
Čečkauskas, P. Žulys, G. J. 
Krištolaičiai; $10 - A. Didžbalienė.

J.K.

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
Paskutinio Lietuvos partizano a.a. ANTANO KRAUJELIO sūnus Anta
nas tėvo žūties 35-rių metų minėjime Utenoje: “Pasidariau bandito vai
kas. Ir iki šiol toks esu. Tiesiai į akis nesako, bet iš žvilgsnio matyti”

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

LB Detroito apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 2 d. 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
patalpose. Susirinkimą pradėjo ir 
jam vadovavo LB Detroito apylin
kės valdybos pirm. R. Petrulienė- 
Petrusevičienė, sekretoriavo A. 
Butkūnienė, kuri perskaitė ir pra
eito susirinkimo protokolą. Pirmi
ninkė savo pranešime suminėjo val
dybos atliktus darbus. Buvo pami
nėtos aktorės režisierės Zuzanos 
Arlauskaitės-Mikšienės 25-rių ir dr. 
Vinco Kudirkos 100 metų mirimo 
sukaktys. Surengtas Kovo 11-tosios 
dešimtmečio minėjimas. Bendro
mis pastangomis su Dievo Apvaiz
dos parapijos taryba buvo pakvies
tas koncertuoti ansamblis “Kamer
tonas” iš Kauno. Valdyba rūpinosi į 
bendruomeninę veiklą įjungti nau
juosius ateivius iš Lietuvos. Tam 
tikslui buvo surengta naujai atvyku
sių meninė popietė. Pranešimus 
įvairiomis progomis padarė: “Drau
go” redaktorė D. Bindokienė, Lie
tuvos seimo narė L. Andrikienė, 
advokatas P. Žumbakis. Bendrau
jant su “Žiburio” lituanistinės mo
kyklos vedėja R. Puškoriene, Vasa
rio 16-tosios proga surengtas mo
kinių rašinėlių konkursas. Geriau
sieji apdovanoti premijomis. Apie 
iždo reikalus kalbėjo Jūratė Mayer. 
Po 100 dol. buvo paremtas “Drau
gas”, “Dirva” ir “Pasaulio lietuvis”. 
Išrinkta nauja valdyba šios sudėties: 
A. Kasputytė-Cops, V. Idzelytė, I. 
Laurinaitienė, L. Petravičienė, V. 
Piestys, V. Šimaitytė ir A. Valivonis.

Argentina
A. a. seselė M. Adorata (Savi- 

lonytė), seselių kazimieriečių vie
nuolyno steigėja Argentinoje, mirė 
š.m. vasario 9 d. Velionė gimė 1907 
m. balandžio 18 d. Šiaurės Ameri
koje. Argentinon atvyko 1941 m. Ji, 
čia įsteigusi seseles kazimierietes, 
kartu su dviem kitom seselėm Ester 
ir Rosana pradėjo darbuotis Aušros 
Vartų parapijos pradžios mokyklo
je Buenos Aires mieste. Sės. M. 
Adorata nuo 1958 iki 1970 metų 
buvo seselių kazimieriečių vyres
nioji. Ji, švęsdama savo vienuoliško 
gyvenimo deimantinę sukaktį, pa
sakė: “Gyvenimas visiškai pašvęstas 
Dievui yra labai laimingas, ramus ir 
pilnutinis”.

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės (ALB) Sidnio apylinkės vi
suotinis neeilinis susirinkimas, pa
reikalautas sušaukti kontrolės ko
misijos, įvyko š.m. kovo 19 d. Lietu
vių klubo patalpose. Mat kai kurie 
valdybos nariai, vartodami LB ofi
cialius blankus, raštu apkaltino Lie
tuvos valdžios vadovus pataikavimu 
kumunistams, įveldami ne tik Sid
nio apylinkę, bet ir viso krašto lie
tuvių bendruomenę. Į Sidnio LB 
apylinkės valdybos veiksmus stip
riai reagavo ALB krašto valdyba ir 
Sidnio lietuvių bendruomenė. Dėl 
šių priežasčių Sidnio LB apylinkės 
kontrolės komisija pareikalavo val
dybą sušaukti neeilinį susirinkimą. 
Pradžioje susirinkimui vadovavo 
pirm. A. Kramilius. Jis, prisiėmęs 
visą atsakomybę už valdybos veiks
mus, pareiškė, kad nuo šio momen
to LB Sidnio apylinkės valdyba at
sistatydina. Dar po valdybos vice- 
pirm. dr. A. Viliūno ir ižd. M. Bim- 
bienės pareiškimų visi trys buvę 
valdybos nariai iš salės išėjo.

Dr. B. Vingilis, kontrolės ko
misijai pasiūlius bei visiems prita
rus, toliau pirmininkavo susirinki
mui ir sekretoriavo J. Dambraus

kienė. Buvo išklausytas dr. G. Ka- 
zokienės pranešimas apie Sidnio 
mieste įvyksiančias Lietuvių dienas. 
Bus stengiamasi, kad būtų dainuo
jamos tik lietuviškos dainos, šokami 
autentiški lietuvių tautiniai šokiai, 
dėvimi autentiški lietuvių tautiniai 
drabužiai. A. Laukaitis kalbėjo apie 
Sidney rengiamas olimpines žaidy
nes, primindamas, kad Wollonge 
bus galima pamatyti iš Lietuvos 
krepšinio komandą. Taipgi susirin
kimas supažindintas su Lietuvos 
šaudymo čempione D. Gudzinavi- 
čiūte ir jos treneriu V. Blonskiu. Į 
naują valdybą išrinkti: V. Bakaitis, 
dr. V. Doniela, P. Pullen, A. Rup
šys ir J. Zinkus; kontrolės komisi- 
jon - V. Patašius, A. Reisgys ir V. 
Šliogeris.

Vokietija
Frankfurto/Main LB apylinkės 

susirinkimas įvyko š.m. vasario 6 d. 
Frankfurt-Seckbache Maria Rosen- 
kraus katalikų parapijos salėje. Jam 
vadovavo apylinkės valdybos pirm. 
R. Šileris. Pastarasis taip pat ap
žvelgė praėjusių metų apylinkės 
veiklą. Šios apylinkės lietuviai ren
kasi kiekvieną pirmo mėnesio sek
madienį parapijos salėje. Advento 
metu šventovėje, kurioje buvo apie 
400 klausytojų, koncertavo Lietu
vos kamerinis orkestras. Pirminin
kas džiaugėsi jaunimo veikla. Buvo 
pagerbti keli jaunosios kartos atsto
vai, labiausiai prisidėję prie ben
druomenės darbų. Pirmininkas ra
gino, kad renginių pelnas šiais me
tais būtų skiriamas jaunimui, vyks
tančiam į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Australijoje. Kiekvieną 
mėnesį, išskyrus rugpjūtį, vyksta 
lietuvių pamaldos ir suėjimai. Iš
rinkta nauja valdyba: R. Šileris, T. 
Sudavičius, J. Celiešiūtė, S. Sava, 
A. Tilvinaitė ir I. Martinaitė (“Vo
kietijos LB valdybos informacijos” 
2000 m. 1 nr.).

Uzbekija
Šioje valstybėje 1992 m. buvo 

įregistruota Taškento lietuvių kul
tūros bendruomenė. Krašte gyvena 
apie 19 mil. gyventojų, iš jų apie 
2000 lietuvių. Bendruomenės na
riams leidžiama du kartus per sa
vaitę susirinkti Kultūros centre. Bet 
daugiausia renginiai vyksta privačio
se patalpose. Rengiami Vasario 16- 
tosios, Kovo 11-tosios minėjimai, 
švenčiamos ir kitos šventės. Taškente 
dar veikia ir Lietuvių jaunimo są
junga bei sekmadieninė mokykla 
(“Lietuvos aidas” 1999.XII.2).

Lenkija
Vroclavo arkivyskupas kardi

nolas H. Gulbinovičius š.m. vasario 
8 d. šventė savo vyskupavimo 30 
metų sukaktį. Šventėje dalyvavo 
Lenkijos primas arkivyskupas kar
dinolas J. Glemp su kitais arkivys
kupais bei daugybe vyskupų ir kuni
gų, taip pat Vroclavo miesto meras. 
Buvo pakviesta ir lietuvių delegaci
ja - Lenkijos lietuvių draugijos at
stovai prel. A. Jurkevičius ir K 
Černeckas kardinolą pasveikino lie
tuvių ir lenkų kalbomis, įteikdami 
juostą su jaustu žodžiu “Lietuva”. 
Sukaktuvininkas lietuvių sveikini
mus priėmė nuoširdžiai, lietuviškai 
dėkodamas pabrėžė, kad dvasinį 
darbą pradėjęs Vilniaus kunigų se
minarijoje, ir tai savo gyvenime 
labiausiai branginąs. Vėliau kardi
nolas paprašė K Čemecką, kad jo 
arkivyskupijos jaunimo ir senelių 
prieglaudose rengiamose jubiliejinė
se šventėse būtų padainuota, pasak 
kardinolo, puikiai skambančių lietu
viškų dainų. (“Aušra” 2000 m. 4 nr.).

J. Andr.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((TAT LIETUVIŲ KREDITO
A /aJUISJA 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: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.75%
180 dienų indėlius....................3.75%
1 m. term, indėlius...................4.90%
2 m. term, indėlius...................5.20%
3 m. term, indėlius...................5.50%
4 m. term, indėlius...................5.60%
5 m. term, indėlius...................5.95%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind.......................................4.90%
2 m. ind.......................................5.20%
3 m. Ind.......................................5.50%
4 m. ind.......................................5.60%
5 m. ind.......................................5.95%

Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

INTER AC KORTELĖ

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


Kanados ministeris pirmininkas JEAN CHRETIEN su Mississaugos 
prekybos tarybos (Mississauga Board or Trade - MBT) direktoriumi 
lietuviu JURGIU KAIRIU. Š.m. vasario 17 d. J. Chretien buvo minėtos 
tarybos svečias, kalbėjęs ekonominiais klausimais MBT pietuose Mis
sissauga Convention Centre, kuriuose dalyvavo per 800 verslininkų

Aludariai ir jų nuotykiai
REDA ULINSKAITĖ, Šiauliai

Pakruojo kraštas nuo neat
menamų laikų garsėja aludarys- 
te. Aludarius savo dainomis šlo
vindavo į Pakruojį atvykęs Pupų 
Dėdė, net barono Vilhelmo fon 
Ropo dvare buvo įsteigtas bra
voras, o alų ten pilstydavo į bu
telius. Miestelis turėjo aklą alu
darį, kuris padarydavo putojantį 
alutį.

Sovietiniais laikais pakruo- 
jiečių alui neatsispirdavo ir poli
tiniai veikėjai, gerdavę tik degti
nę. Kiekvienas laikotarpis dik
tuodavo savas taisykles, bet 
alus, tarsi šio krašto simbolis, 
ten daromas iki šiol. Dabar alų 
daro jaunoji karta, kuri galbūt 
po keliasdešimt metų pasakos 
jau savas aludarystės istorijas. 
“Tėviškės žiburių” skaitytojus 
supažindiname su ponu Petru 
Siriūnu, vienu iš seniausių alu
darių Pakruojo mieste ir jo pa
pasakotomis istorijomis.

Seni aludariai ir naujovės
Pakalniškėse gyvenęs pašne

kovo tėvas alų darydavo kaip ir 
kiekvienas lietuvis įvairiom pro
gom - vestuvėms, krikštynoms 
ar didesniems atlaidams. “Visi 
šiame krašte mokėjo alų daryti 
ir darydavo. Pamenu, tėvelis 
liepdavo man mokytis aludarys
tės paslapčių. Tačiau jaunam ne 
alaus darymas rūpėdavo. Tik 
patalkininkaudavau, o į galvą 
nieko nesidėdavau. Jau gyven
damas Pakruojyje nusprendžiau 
pabandyti alaus pasidaryti. Paė
męs iš tėvų salyklo padariau 
pirmą statinėlę. Tik naktį ji iš
šovė, alaus nė lašo neliko”.

“Po šio įvykio ilgai nedariau 
alaus, gal tik tėvui ir uošviams 
padėdavau daryti” - prisiminė 
P. Siriūnas. Dabar aludaris net 
nepamena kiek tiksliai - “tur
būt daugiau kaip dvidešimt me-

PETRAS SIRIŪNAS, trečios kar
tos aludaris Pakruojo krašte. Alų 
darė jo senelis ir tėvas

Nuotr. R. Ulinskaitės

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

tų” alų daro. Petras turi indivi
dualią įmonę, gaminančią alų. 
Tokia pat veikla užsiiminėja dar 
keliolika pakruojiečių. Mieste 
yra ir vadinamųjų nelegalų, be 
specialaus leidimo alutį daran
čių ir baudas kartas nuo karto 
susimokančių. Jie pigiau parda
vinėja alų, sukeldami konkuren
ciją legaliai dirbantiems aluda
riams. Prieš keletą metų Pa
kruojo mieste jų buvo apie ke
turiasdešimt. Kiek yra dabar, 
niekas pasakyti negali.

“Alų darau pagal senovišką 
būdą, tik, žinoma, šiaudų nede
du ir indų medinių nebėra. Sa
koma, kad aludariai turi savas 
paslaptis ir jų niekam neišduo
da. Manau, alus visur daromas 
taip pat, ir čia yra sena taisyklė 
- trys šeimininkės pyragą kepa 
iš tų pačių produktų, bet skonis 
vis kitoks. Taip ir su alučiu. 
Svarbu laiku atlikti visas reikia
mas gaminimo procedūras. 
Kaip ir su duona - jei nepride
ginsi, skaniai valgysi”, - kalbėjo 
pakruojietis. Jis sakėsi jog para
gauja ir kitų kraštų alaus, tik 
žemaitiško neteko ragauti. Pas
valio, Biržų krašto alus neblogo 
skonio, bet senas aludaris tik 
paragavęs supranta, kuris alus 
filtruotas, ar ten įvairiausių 
prieskonių pridėta.

Petro Siriūno alaus cechas 
yra įsikūręs namo rūsyje. Čia 
gimstantis alus turi “Spurgo” 
pavadinimą. Siriūnų šeima pra
sitarė norinti gaminti dviejų rū
šių alų, net pavadinimus sugal
vojo - “Gimtinės” ir “Svečių”. 
Cechas nė iš tolo neprimena se
nųjų aludarių buities. Medinius 
indus ir statinėles pakeitė meta
liniai. Tokius žodžius, kaip pir
mininkas, antrininkas ir treti
ninkas, jaunosios kartos baigia 
užmiršti. Kai darydavo alutį, jis 
buvo vadinamas pirmininku - 
geriausias ir stipriausias alus, 
skirtas svečiams; ant likusio sa
lyklo virdavo antrininką - šiek 
tiek silpnesnį, o pasidarę treti
ninką - gerdavo tik namiškiai, 
šio alaus nepardavinėdavo.

Alaus gamyboje itin svarbu 
švara. Labai retai tenka išgirsti, 
kad nuo prasto alaus kas nors 
susirgo. Tik kartą iš senuko 
alaus nusipirkusiems miestelio 
melioratoriams susuko vidurius. 
Paaiškėjo, kad ten buvo pridėta 
drebulės žievių, nes jos suteikia 
kartumo. Miestelio aludarius 
vienija susikūrusi Pakruojo vers
lininkų draugija. Susibūrę kon
kurentai domisi įvairiomis nau
jovėmis, aptaria naujus ir vis di
dėjančius reikalavimus šio ama
to žinovams.

Pakruojo alų gerdavę ir 
sovietiniai veikėjai

Net barono Vilhelmo fon 
Ropo ištaigingame dvare atsira
do vietos alaus bravorui. “Sene
lis tarnavo dvare ir pasakodavo, 
jog alus ten tikrai buvo daro
mas. Prieš keliolika metų, tvar
kant dvaro pastatus, darbinin
kai rado keletą tamsių butelių 
alaus. Dvaro bravore alus buvo 
pilstomas į butelius (maždaug 
300 gramų), apklijuotus juodo
mis etiketėmis su nupieštais 
ožiais. Drąsesni pabandė para
gauti. Purtėsi ir keiksnojo, jog 
stipraus alučio būta”. Tokias is
torijas pasakojo Pakruojo mies
to aludaris Petras Siriūnas. Pa
sak jo, aludariai visais laikais 
buvo linksmi žmonės. Juk alų 
darydavę, o savo alaus būtinai 
reikia paragauti. Ne tikras alu
daris tas, kuris alaus bokalo 
vengia. Gamyklinio alaus Petras 
negerdavęs, ne iš pykčio savo 
konkurentams - savo alučio tu

Kapinės Lietuvoje
STASYS GAIDAMAVIČIUS

Kapinių istorija - tai tautos, 
šalies, miesto ar kaimo istorijos 
dalis. Nuo senų senovės Lietu
voje buvo statomi kryžiai, stoga
stulpiai, koplytstulpiai, koplytė
lės. Memoralinius paminklus 
kūrė kaimo dailidės, kryždir- 
biai, liaudies menininkai, kal
viai, mūrininkai, nes kapų ar
chitektūros objektai buvo daro
mi iš medžio, akmens, metalo, 
plytų ir kitokių medžiagų.

Kapas visais laikais buvo 
laikomas šventu dalyku, jo nie
kas nedrįsdavo gadinti ar nepa
garbiai elgtis. Visada kapavietės 
būdavo prižiūrimos ir gerbia
mos kaip ryšys tarp medžiaginio 
ir dvasinio pasaulio.

Iki XVIII amžiaus pabaigos 
kapinės dažniausiai būdavo prie 
šventyklų, vienuolynų, švento
vių arba šventoriuose. Lietuvoje 
yra skirtingų tikėjimų kapinės: 

ri. Seniau gerdavęs Žigulinį alų, 
bet ir jį atskiesdavęs limonadu, 
labai jau stiprus buvo. Dabar 
geria tik savo alų ir džiaugiasi, 
kad ir moterys šį alų mėgstan
čios. Nes, pasak jų, alus turi 
kažkokio saldumo. Ar buvo ne
priklausomoje Lietuvoje mote
rų, išmanančių aludarystės pas
laptis, pašnekovas sakėsi neži
nantis. Moterys tik padėdavo 
tėvams ar vyrams daryti alų, bet 
jo beveik negerdavusios. Petro 
Siriūno žmona - Irena Siriūnie- 
nė (jos tėvai taip pat buvo alu
dariai) sakėsi nežinanti tokių 
moterų, kurios daug alaus išger
davo. Tik jos močiutė išgerda- 
vusi porą stiklinių alaus, užkąs- 
davusi duona ir eidavusi laukų 
arti. Alus teikdavo stiprybės 
sunkiems darbams.

“Nuo šio krašto alaus žmo
nės tik užrausdavo. Dar iš vai
kystės pamenu, prasidėdavo šo
kiai, dainos ir daugiau šnektos 
atsirasdavo. Alaus negerdavo 
kibirais. Sušilę vyrai 2-3 stikli
nes išmaukdavo, o mergaitės tik 
keletą gurkšnių. Visais laikais 
būdavo girtuoklių, kurie garsiai 
pasivaidyti karčemose mėgda
vo. Tėvelis pasakojo, kad kartą 
Pakruojo karčemon alaus atsi
gerti užsuko prezidentas Anta
nas Smetona su visa palyda. 
Smetona vilkėjo didelius plau
kuotus kailinius. Kažkoks mies
telio girtuoklėlis, sušuko; “Ko
kia čia meška įropojo, dar visą 
alų išgers”. Greitai prezidentas 
buvo pakviestas į specialų kam
barį svečiams. Beje, šalies vado
vo beveik niekas neatpažino, iš
skyrus smuklės šeimininką. Tik, 
atrodo, Smetona gėrė ne Pak
ruojo, o ‘Gubernijos’ bravoro 
alų,” - sakė vienas iš seniausių 
Pakruojo aludarių.

Sovietiniais laikais alaus ga
myba ir prekyba buvo uždraus
ta. Tikri aludariai vis tiek alų 
darydavo, nors ir baudas tekda
vo mokėti. Ilgokai alus savo 
garbingos vietos neužleido deg
tinei. Pakruojiečiai mena, kad ir 
metų pabaigoje, kuomet su
muojami užaugintų kviečių ar 
kukurūzų derliai, ant stalų pui
kuodavosi tik alus. Į socialisti
nių lenktynių pabaigtuves suva
žiuodavo įvairių kraštų kolūkie
čiai. Tad ir alaus būta visokio: 
Akmenės kraštas atsiveždavo 
pirktinio alaus, joniškiečiai ger
davo - dūminį, pakruojiečiai - 
senąjį salyklinį. Net seni komu
nistų partijos vilkai, atvykę ap
žiūrėti kolchozų, sakydavosi ne
geriantys alaus, o paprašyti pa
ragauti pagyrų jam negailėdavo.

Praėjus keletui metų į ren
giamus sambūrius kolchozinin- 
kai ateidavo jau keletą stiklelių 
baltosios išlenkę. “Dabar žmo
nės nublūsta nuo alaus. Pasižiū
riu, kaip jauni vyrai geria alų ir 
baisu darosi. Išlenkę porą boka
lų alaus jie dar degtinės išgeria. 
Žmonėms nori greičiau ap- 
svaigti, o ką geria, ne taip svar
bu. Gaila, bet yra tokių, kurie 
daro ne tik kaukolinę degtinę, 
bet ir alų, patys tokio alaus ne
gerdami įsiūlo kitiems ir vadina 
save aludariais,” - teigė pakruo
jietis.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

katalikų, ortodoksų, protestan
tų, žydų, karaimų, totorių.

Kapinių tvarkymas praeityje 
buvo susijęs su religinių bend
ruomenių potvarkiais. Lietuvoje 
įvedus krikščionybę, dar ilgai 
būdavo laidojama senose vieto
se (kapinynuose). 1795 m. Lie
tuvos dvasinė vadovybė uždrau
dė laidoti šventoriuose ir buvo 
pradėta steigti naujas kapines. 
Joms parinkdavo aukštesnę vie
tą, dažniausiai šalia senųjų ka
pinių. Vėliau kapinės buvo pra
dėtos aptverti akmeninėmis 
tvoromis. Vartai būdavo labai 
įvairūs - vieniems išmūrydavo 
tik stulpus, kitiems viršuje su
mūrydavo arkas. Vartai dažnai 
būdavo su bokšteliais ir nišo
mis, kuriose įstatomos dievdir- 
bių padarytos įvairios figūrėlės.

Kapinių viduryje beveik vi
sada pastatydavo medinę ar 
mūrinę koplyčią. Mirusiuosius 
laidodavo eilėmis, šeimos na-
rius - vieną šalia kito. Kai kada 
aptverdavo šeimos kapų terito
rijas. Turtingieji ir dvasininkai 
buvo laidojami koplyčių rūsiuo
se arba arti vartų, pastatomi 
puošnūs antkapiniai paminklai. 
Kitiems buvo statomi mediniai 
ar metaliniai kryžiai. Kapines 
prižiūrėdavo bendrai arba su
rinkdavo pinigus ir samdydavo 
prižiūrėtojus. Apytikriais duo
menimis, šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 3000 kapinių, kurių 
bendras plotas - 2500 ha. Žy
miausios Lietuvoje yra Rasų ir 
Antakalnio kapinės - Vilniuje ir 
Petrašiūnų - Kaune. Rasų kapi
nės įsteigtos 1801 m., Petrašiū
nų -1939.

Unikalios ne tik Europoje, 
bet ir pasaulyje yra žvejų, kopi
ninkų, laukininkų ir kitų verslų 
žmonių kapinaitės Nidoje. Iki 
įvedant krikščionybę, jose buvo 
statomi mediniai antkapiniai 
paminklai, kuršių vadinti krikš
tais, krikštužiais, krikšteliais. 
Lietuviški krikštai raštuose mi
nimi XVI amžiuje. Vyrams jie 
būdavo išdrožiami iš ąžuolo, 
uosio, klevo, skroblo ir kitų 
kietmedžių, moterims - drebu
lės, eglės, pušies, liepos, ievos, 
guobos. Ant vyrų kapų krikštus 
puošė žirgų galvos, o moterų - 
gegučių, žuvėdrų, gandrų, gar
nių siluetai, galvos.

Bendrą kapinių vaizdą dau
giausia lemia individualūs ant
kapiniai paminklai. Jie papras
tai daromi pagal šeimos narių, 
artimųjų pageidavimus ir norus. 
Ruošiantis statyti antkapinį pa
minklą reikėtų atsižvelgti į to
kius dalykus.

Parenkant paminklo pro
jektą, patartina atsižvelgti į 
bendrą kapinių vaizdą, aplinką, 
šalia esančius paminklus. Iš 
anksto turi būti numatomi visi 
kapavietės elementai - kapo 
plotas ir forma, antkapis, apva
das, suolelis, želdiniai. Dažnai 
stengiamasi pastatyti kuo dides
nį ir puošnesnį antkapinį pa
minklą, bet paminklo brangu
mas, didumas ar puošnumas 
gali atrodyti neestetiškai, netu
rėti meninės vertės; paprastas, 
kuklus paminklas bei estetiškai 
tvarkoma kapavietė gali būti 
meniška, patraukli. Reikėtų at
sisakyti standartinių antkapinių 
paminklų, pasitariant su specia
listais, sukurti individualius pro
jektus, atsižvelgiant į velionies 
amžių, profesiją, pomėgius ir 
užsakovo finansines galimybes.

Kapavietė - tai lyg kruopš
čiai išbaigtas meno kūrinys, ku
riame suderintos formos ir spal
vos. Kapines tvarko ten palai
dotųjų artimieji - pagal skonį 
parenka paminklus, sodina gė
les, krūmus, medžius. Kapinių 
priežiūra jaudina kiekvieną, nes 
visi turime artimųjų kapus. 
Kiekvienas neišvengiamai turės 
savo vietą kapinėse, kuri bus 
prižiūrima taip, kaip mus dabar 
mato darant jaunesnė karta.

Tvarkant kapavietes turi 
būti prisilaikoma bendrų reika
lavimų - juos nustato religinės 
bendruomenės, miestų bei rajo-, 
nų savivaldybės. Atskiruose 
miestuose bei rajonuose kapa
viečių tvarkymo reikalavimai

gražios
gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, 
nuo 1999 m. Vilniuje įsigaliojo 
naujos kapaviečių statinių įren
gimo miesto kapinėse taisyklės. 
Jų bendri reikalavimai yra to
kie: natūralaus ir dirbtinio ak
mens paminklai turi būti ne 
aukštesni kaip 1.2 metro nuo 
žemės paviršiaus; paminklų plo
tis neturi viršyti 1.5 metro. Sta
tant skulptūrines kompozicijas 
šie apribojimai nebus taikomi; 
dekoratyviniai stulpai kapavie
tėse neturi būti aukštesni kaip 2 
metrai; šlaituose esančių kapa
viečių atraminės sienutės neturi 
būti aukštesnės kaip 0.5 metro; 
norintys statyti suoliuką negali 
peržengti kapavietės ribų; kapa
vietę ribojantis apvadas turi bū
ti ne aukštesnis kaip 20 centi
metrų; antkapio plotis - ne dau
giau 70 cm, ilgis - iki 1.5 metro; 
kapavietę galima apsodinti žel
diniais, išgrįsti šaligatvio ar ki
tokiomis plytelėmis ar trinkelė
mis, užpilti marmurine ar kito
kia skaldele.

Masinis kapaviečių tvarky
mas būna pavasarį ir rudenį. 
Geriausia, kai iš anksto žinome, 
kokią kapavietę norime matyti. 
Tuomet su paminklų meistrais 
aptardami visas detales, daug 
greičiau galėsime pasiruošti ka
paviečių tvarkymui. Paminklų 
dirbtuvių meistrai pasiūlo ir pa
taria, kokį pasirinkti paminklą 
(dydį,- formą, akmens spalvą), 
suprojektuoja architektūrinius 
elementus ir jų išdėstymą. At
skirai reikia aptarti paminkli
nius užrašus.

Kapavietė turi atrodyti tvar
kingai ir kelti pasigėrėjimą ne 
tik mums, bet ir kitiems kapinių 
lankytojams, primindama, kad 
tai yra amžino poilsio vieta.

Šių eilučių autoriui teko 
lankytis daugelyje kapinių - Ta
lino (Estija), Rygos (Latvija), 
Kijevo, unikaliose Lvovo (Uk
raina), Sofijos, Plovdivo (Bulga
rijoje) ir, žinoma, eilėje kapinių 
Lietuvoje, nes vasaros metu už
siima kapaviečių įrengimu bei 
tvarkymu. Teko dalyvauti kelio
likos Vilniaus bei šio rajono ir 
daugelio parapijinių - Kiauklių, 
Aukštadvario, Molėtų, Videniš
kių, Švenčionių ir kitų kapinių 
tvarkyme. Lietuvoje kapavietės 
dažnai lankomos, stropiai pri
žiūrimos. Galbūt išimtis sudaro 
tik tos kapavietės, kurių nebėra 
artimųjų, giminių arba jie gyve
na tolimose šalyse ir negali, o 
gal jau ir primiršo apsilankyti 
tėvynėje, pasirūpinti protėvių 
atminimu.

Norėčiau priminti gerbia
miems tautiečiams - nepamirš
kite savo protėvių atminimo. 
Jau dešimtmetis, kai atvykti į 
Tėvynę jokių apribojimų nėra. 
Jums atvykus visais kapaviečių 
tvarkymo bei organizaciniais 
klausimais gali padėti ilgametę 
kapinių tvarkymo patirtį turinti 
firma “Amžinasis akmuo”. 
Skambinkite: 370-2-73-71-71 - 
Stasiui arba rašykite adresu: S. 
Gaidamavičius a.d. 198 LT- 
2000. Vilnius, Lithuania.

Būdingas vaizdas Mažosios Lietuvos kapinėse - kapas iškastas, ant
kapis sudaužytas. Traksėdžiai - Aukštumalė Nuotr. M. Purvino

Dar neseniai čia stovėjo tryų aukštų namas - nugyventas sovietmečiu ir 
apleistas šiais laikais. Kostyčiai, Šilutės rajonas Nuotr. M. Purvino
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Kaišiadorių vyskupuos Kiauklių parapįjos kapinių vartai su įrašu: 
“Čia galas kelionės - čia pabaiga vargų” Nuotr. A. Gaidamavičiaus

SPAUDOS BALSAI

Varšuvos ir Vilniaus lenkai
Krokuvos savaitraščio “Ty- 

godnik Powszechny” bendra
darbė J. Hennelowa šventė savo 
75-tąjį gimtadienį. Ta proga šis 
savaitraštis š.m. balandžio 2 d. 
laidoje išspausdino su ja pokal
bį, kuriame ji tarp kitko pasakė: 
“Iš mokyklos dar ligi šiol vieną 
įvykį pamenu su gėda: mūsų 
‘benediktinių’ dalyvavimą masi
nėje priešlietuviškoje demonst
racijoje, įvykusioje 1938 m. 
ankstyvą pavasarį. Stovėjome 
Napoleono aikštėje moksleivių 
minioje ir skandavome: “Į Kau
ną”! Tai tada Lenkijos valdžia 
privertė Lietuvą užmegzti diplo
matinius santykius”. Į šį “spon
tanišką” mitingą švietimo kura
toriaus potvarkiu buvo sušaukti 
visų vid. mokyklų moksleiviai.

Apie Lietuvos lenkų veikė
jus J. Hennelowa taip pasisako: 
“Tai nemalonus reikalas. Kada 
kaipo seimo narė ten važinėda
vau, patirdavau blogą įspūdį. 
Tai buvo vienas didelis skundas, 
kad Lietuva yra šlykšti, o Lenki
ja juos pamiršo. Čia ypač kalbu 
apie veikėjus, o ne pilkus Vil
niaus gyventojus. Kartą 91-ais 
metais neiškenčiau ir susitikime 
lenkų sąjungoje jiems pasakiau: 
‘Štai mūsų dienos kelionpinigiai 
(buvome 10-ties asmenų seimo 
narių grupė), bet labai prašau, 
kad ką nors padarytumėte su 
jaunų lenkų kapais, kurie žuvo 
1944 m. kovoje dėl Vilniaus. 
Tačiau ligi to laiko, nepaisant 
viso patriotinio raudojimo, vei
kėjai šiuo reikalu nieko nedarė, 
ir šie kapai liko apleisti: surūdi
jusios lentelės, supuvę kryžiai. 
Kai 1994 m. Lenkijos ambasada 
suorganizavo 50-ties metų kovų 
dėl Vilniaus minėjimą, tai buvo 
sutikta su priešiškumu. Seimo 
narys Maciejkianiec pasakė: 
‘Kodėl šias iškilmes rengiate? 
Ar (rinkimų) vajui? (Tada ten 
buvo Lenkijos parlamento dele
gacija). Kaip tai kodėl? Jeigu 
kas nors kiekviename žingsnyje 
pabrėžia savo lenkiškumą, tai to 
visai neturėtų klausti, tada pa
galvojau, kad veikėjų - vadovų 

lenkiškumo supratimas yra kaž
kaip nesveikas”.

Pagal lenkų istoriką M. 
Juchniewicz, puolant Vilnių žu
vo apie 500 AK karių, tačiau 
palaidoti buvo tie, kurių šeimos 
tada buvo Vilniuje. Tokių ne
buvo daug, bet ir jų kapai nebu
vo prižiūrimi.

Ekonominiai santykiai su Rusija
Maskvos dienraštis ‘Trud” 

š.m. kovo 24 d. laidoje rašo: 
“Lietuvos ūkio ministerija - tai 
savotiška vyriausybė vyriausybė
je: čia sueina krašto ekonomi
kos valdyifio siūlai. Apie res
publikos ekonomikos santykių 
su Rusija ir Vakarais niuansus, 
kurių esmė yra ‘energetikos pa
matai’, pasakoja Lietuvos ūkio 
ministeris Valentinas Milaknis. 
(...) ‘Mes laikome ekonomikos 
santykius su Rusija prioriteti
niais. Ekonominio bendradar
biavimo klausimais buvo su
rengta konferencija. Dar yra di
deli rezervai, mes matome gali
mybę mūsų ekonomikos ryšių 
plėtrai. Dirbsime tiesiog su Ru
sijos regionais, gubernatoriais. 
Jie tuo domisi. (...)

Būtingės naftotiekio termi
nalo atidarymas ir naftotiekio 
komplekso privatizavimas at
skleidžia plačias galimybes. Bū
damas Maskvoje kalbėjausi su 
energetikos ministerijos bend
rovių ‘Lukoil’ bei ‘Jukos’ vado
vais ir pastebėjau, kad Rusijoje 
yra nemažas komercinis susido
mėjimas mūsų perdirbimo pra
mone. Esu įsitikinęs, kad kiek
vienas ras savo vietą. Matau, 
kad yra didelė kai kurių sutar
čių pasirašymo galimybė. Naftos 
kompleksų akcijų augimas liu
dija, kad rinka jau pajuto per
mainą.

Turistams siūloma Lietuva
Populiarus Vokietijos iliust

ruotas žurnalas “Stern” š.m. ko
vo 9 d. laidoje aprašo turistams 
patrauklius Kuršių nerijos ypa
tingumus ir jos gyventojų pa
stangas tuos turistus priimti: 
“Aurelijus ir jo žmona triūsia 
nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo va
karo, nes per trijų mėnesių va
saros sezoną jie turės užsidirbti 
didesnę dalį savo metinių paja
mų. Aurelijus sovietmečiu buvo 
laivyno naras - gelbėtojas, o jo 
žmona kvalifikuota vokiečių 
kalbos mokytoja. Šiandien jie iš
kylauja su gimtinės pasiilgusiais 
turistais, ieško jų vaikystės senų 
namų ir vietovių. Aurelijus nusi
pirko skolon autobusėlį ir svajo
ja apie lengvesnį ateities turiz
mo verslą. Jisai sako: ‘Mes čia 
viską turime - pajūrį bei mau

dymosi galimybes, gamtą, kultū
rą, pastovų klimatą ir esame arti 
Vakarų. Tačiau niekas to nežino!

Aurelijus norėtų, kad plėti
masis būtų atsargus, nes jūros ir
kopų žinovai pastebėjo, kaip 
trapi yra naujai atrasta ekologi
nė pusiausvyra. Jis tikisi, kad 
nerija, kurią jis taip myli, nepa
teks į turizmo koncernų rankas. 
Nidos gyventojai ir toliau norė
tų vieną namą po kito paversti į 
mažus privačius būstus, kad ma
ži sodų restoranai išsilaikytų ir 
kopų žmonės iš vasarotojų galė
tų pagyventi, o nerijos žavesys 
netaptų masinio turizmo auka”.

Toronto “The Sunday Sun” 
š.m. balandžio 16 d. laidoje iš
spausdino ilgoką straipsnį apie 
Lietuvą “Baltijos gražuolė”. Ja
me irgi siūloma turistams lanky
ti Lietuvą, nes viešbučių kainos 
yra prieinamos, maistas skanus 
ir pigiau niekad nebus. J.B.



Jaunimo savanoriai Klaipėdoje
Penktojo gimtadienio iškilmėje dalyvavo ir Lietuvos prezidentas
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Baltiečiai Berlyne
KUN. E. PUTRIMAS

Kovo 19 d. Dvasinės pagal
bos jaunimo centras Klaipėdoje 
šventė savo penktąjį gimtadienį. 
Pasveikinti atvyko ir LR prezi
dentas V. Adamkus su ponia 
Alma.

Po iškilmingų pamaldų įvy
ko popietė su trumpa savanorių 
menine programa.

DPJC šiuo metu turi sekan
čias programas: Paauglių klubas 
(gatvės vaikams); Natūralaus 
pagalbininko (padėt jaunimui 
pažinti save, išmokti bendrauti 
ir atpažinti situacijas, kurios ve
da į nemalonias padėtis); Gai
lestingumo darbų (mokėt teikti 
paramą senyvo amžiaus vieni
šiems žmonėms ir žmonėms su 
negalia); Jaunimo linija (anoni
minė, dvasinė pagalba telefo
nu); Vyresniųjų draugų (Big 
Brothers/Big Sisters); Jaunimo 
vadovų; Už vaikus atsakingi visi 
(skirta tėvams ir bendruome
nei); Sniego gniūžtės (neforma

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS pasirašo savo pavardę lietu
viukams Dvasinės pagalbos jaunimui centre Klaipėdoje

Dr. Jonui Griniui, žymiajam meno ir literatūros kritikui,
mirusiam prieš 20 metų 

I
Kai Atminties prožektoriai 
Nušviečia praeities kovų laukus, 
Pirmiausia Jus matau, Profesoriau, 
Kaip riterį, neatlaidžių idėjų aikštėje, 
Turnyruose kovojantį už savo idealą, 
Kuris ir man lyg saulė danguje, 
Arba žvaigždė rytinė vadovavo kovoje 
Už įsitikinimus, savo EGO, savo žodį 
Iki laimėjimo ar pralaimėjimo kilnaus. 
Šviesių idėjų vyras buvote, drąsus 
Nuo ryto ir teisus iki ateinančio. 
Savęs nei savo idealų Jūs neišdavėt, 
Nors teko kartą kitą pralaimėt kovoj 
Su tamsiomis baisybėmis, bevardėmis 
Naujų laikų chimeromis, kitų krauju 
Save maitinančiam - tačiau Jūs ištesėjote. 
Te pagarba ir atmintis Jus lydi nuo

Dr. JONAS GRINIUSPirmos dienos iki jau paskutinės, tai 
Yra iki manasis Žiburys užges... 
Galbūt esu nevertas Atminties, kuri 
Mane su Jūsų Atmintim sujungia, 
Tačiau dvasia neturi nieko sau brangesnio 
Už Jus, kaip asmenį ir Žmogų, ir 
Kaip Mokytoją savo sielai guosti.

II
Skaitydamas senųjų amžių Scoto romanus, 
Turnyrus ten, iki mirties kovojančius 
Ten riterius, šarvuotus plienu 
Ir geležimi nuo kojų lig galvos, tačiau 
Ir pralaimėjimo įskaudinti jie pasilieka 
Garbės ir meilės savo pareigai ištikimi - 
Jie atneša šarvus laimėtojui ir visą grobį, 
Ir sudeda prie palapinės to, kuris 
Naudojasi laimėtojo garbe, gyvybę savo 
Už meilę Dievui, moteriai arba Tėvynei 
Užstatęs - ar laimės ar pralaimės. 
Ir Jūs, Profesoriau, man panašus 
Į riterį, šarvuotą ne šarvais, o mokslu ir 
Menu, tiesa ir meile žmogui, jo kūrybai, 
Tiesa ir meile draugui, artimam, savo 
Ideologijos išpažinėjui, savo sielai. 
Reta ši Dievo dovana, kuria Jūs taip 
Ištikimai apgynėte visu gyvenimu. 
Jūs, šventojo Jono Krikštytojo vedamas, 
Praėjote upes ir ežerus melų, purvų 
Ir nedorybių teršiamus lietuviškosios 
Kultūros, konkrečiai, literatūros, 
Kelius ir vieškelius tiesa nušviesdamas - 
Garbė, garbė telydi Jus per amžius.
Lenkiu aš savo žilą galvų Jūsų Atminimui, 
Meldžiuos už Jūsų kilnią sielą.

III
O mūsų vieškeliai iš tikro buvo klaikūs, 
Galbūt todėl, kad ir laikai tokie, 
Kuriais didžiuotis mūsų sielai nevalia - 
Nei gero pavyzdžio, nei elgesio nebuvo, o 
Kas buvo, buvo smerktina ir bloga. 
Jūs buvote tasai, kuris norėjote 
Apšviesti tamsią mūsų brolių naktį, 
Parodyti jiems dorą ir teisingą kelią, 
Bet jie, tie blogio sėklos, nepaklausė,

Nors Jūsų atvirumas ir tiesa akis jiems badė. 
Jie mėtė akmenis į Jūsų meilės idealą, 
O Jūs jiems duoną, vietoje akmens.
Tai dieviška, nepaprasta, tauta atmins 
Jus visados ir visados dėkinga bus. 
Jūs nesuklupote, nepardavėt savęs 
Už kokio liberalo, radikalo, sukto žodžio, 
Už pagyrimą, lyg vilionę, atsisuk į mus... 
Ne, Jūs uola stovėjote ir likote 
Lietuviškos ir katalikiškos kultūros, meno 
Bei literatūros avangarde, Riteris 
Pilna, plačiausia žodžio šio prasme, 
Lyg Švyturys paklydusiems idėjų jūroje, 
Šviesa sugrįžti į savus namus sveikiems, 
Ir savo tautai dirbti, skelbti tiesą ir 
Ištikimybę Lietuvai tėvynei, jos žmonėms, 
Istorijai, nuo amžių šventai.

IV
Kas nemaloniausia ir skaudžiausia - 
Jūsų kilnią sielą ir riteriškumą 
Net savieji neįvertino pakankamai, 
Net savieji, nežinia kieno vardu, 
Nepalaikė visada kilnaus nusiteikimo, 
Atvirumo, gero žodžio idealui, 
Tam pačiam, kuriam prisiekę buvo. 
Net ir Jūsų artimieji, mylimieji tolerantai 
Kartais pasišiaušdavo vardan lygybės 
Ir brolybės, nežinia kokios, vardan, 
Esą, lyg tolerancijos kitokiai minčiai, 
Pažiūrai, ideologijai, esą, mes būkim 
Kairei pusei draugiški, pritarkim jos 
Beprasmei kovai už tautos nudievinimą, 
Nes, esą, tik laikinai, tauta pati, 
Esą, atras laikus ir kryptį ateities - 
Tylėkime, tylėkime, tylėkime...
Jūs, tačiau, tylėjimo nevertinot, 
Jūs kalbėjote už tuos, kurie jau tyli, 
Kurie nuslopinti kairiosios demagogijos 
Nebedrįsta išsižioti, kad labiau nebūtų 
Jie suniekinti, teriojami ir šmeižiami - 
Jūsų nuopelnai nepaprasti, Profesoriau, 
Menui ir literatūrai ir tautos kultūrai, 
Ateičiai, jaunoms kūrybinėms kartoms.

Iš rengiamos knygos MANO PAVEIKSLŲ GALERIJA

liai bendraujant, įtikinant pa
auglius, kad galima gražiai pra
leisti laiką ir bendrauti be svai
ginančių gėrimų ir narkotikų); 
Tarptautinė apdovanojimo pro
grama (skatina savanorišką jau
nimo veiklą, asmeninį augimą 
bei atradimą pasitikėjimo savi
mi, ištvermę, atsakomybę ir tar
nystę savo bendruomenei).

Per penkerius metus yra 
perėję apie 500 savanorių; ne
mokamai dirbo 88,000 valandų; 
šiandiena yra 253 savanoriai, 
kurie turi pereiti 6 mėnesių va
dovavimo kursus prieš įsijun
giant į programą. DPJC aptar
nauja kas mėnesį apie 1,000 
jaunimo Klaipėdos mieste.

Savo kalboje Lietuvos pre
zidentas nuoširdžiai ir labai 
jautriai pasveikino DPJC stei
gėjus, savanorius, rėmėjus ir 
taip kreipėsi į jaunimą: “Bran
gus jaunime! Su pagarba, viltimi 
ir širdinga padėka žvelgiu į pa
siaukojantį savanorių darbą. Tai

ANATOLIJUS KAIRYS 

veikla, kuri padės mūsų visuo
menei grįžti prie krikščioniškų 
ir bendražmogiškų vertybių. 
Jaunimas - didelė dvasinė jėga. 
Kaip svarbu ją pakreipti kūry
bos, tikėjimo, tarpusavio pasiti
kėjimo keliu; to reikia ir mums 
patiems, to reikia ir Lietuvai. 
Telydi sėkmė jūsų humaniškas 
pastangas...”

Klaipėdos miesto socialinės 
rūpybos skyriaus viršininkė A. 
Leisytė savo sveikinimo žodyje 
priminė, kad DPJC yra tapusi 
Klaipėdos miesto ir apskrities 
didžiausias socialinės rūpybos 
centras ir linki, kad kiekvienas 
Lietuvos miestas turėtų tokį 
centrą, kuriame jaunimas yra 
formuojamas pagal krikščioniš
kus principus. Kun. A. Banulis 
dėkojo ypač Kanados lietu
viams ir valdžiai, kuri padėjo ir 
padeda lėšomis ir patarimais 
išlaikyti šį centrą.

DPJC pradėjo savo gimta
dienį švęsti kovo 17 su spaudos 
konferencija Klaipėdos savival
dybės padovanotose ir naujai 
atremontuotose patalpose. Po 
konferencijos buvo “atvirų durų 
diena”, į kurias buvo kviečiami 
vietiniai gyventojai ir svečiai su
sipažinti su DPJC veikla. At
vyko buvęs Kanadoje Lietuvos 
ambasadorius Gudijai Jonas 
Paslauskas su žmona Dalia. 
Apie įvykius rašė spauda, pla
čiai rodė televizija, kalbėjo 
radijas.

Pagerbiant visus savanorius 
ir ypač vieną iš centro steigėjų 
bei direktorių - Ričardą Liš- 
kauską iš Burlington, Ontario, 
šeštadienį vakare buvo suorga
nizuotas roko koncertas (“Ari- 
jaus” roko grupė iš Alytaus).

Dvasinės pagalbos jaunimui centro Klaipėdoj darbuotojai savanoriai 
naujose patalpose. Kairėje - kun. E. PUTRIMAS, viduryje - R. 
LIŠKAUSKAS - abu kanadiečiai

a
72-roji Filmų akademijos

ALGIRDAS GUSTAITIS
Amerikos filmų akademija 

ir didžiosios filmų bendrovės 
“Oskarų” šventei ruošiasi kele
tą mėnesių: mieste pradeda švy
tėti įvairūs plakatai, plakatėliai; 
televizijoj, radijo garsuose artė
jančių įvykių garsinimai, tikri ir 
išsigalvoti pokalbiai; padangėje 
skraido cepelinas ar du, temp
dami ilgus maišus ar paklodes 
su žodžiais filmine tema.

Kaip atsirado “Oskarai”?
Pradėjus gaminti daug fil

mų, sumanyta geresnius išskirti. 
Nutarta duoti specialiai paga
mintą statulėlę, kokios kiti ne
turi. Hollywood’o filmų akade
mijos nariai 1927 m. tokias pra
dėjo įteikti jų parinktiems ge- 
riausiems filmams, artistams, 
režisieriams ir kt. 1931 m. ji 
praminta “Oscar” (lietuviškai - 
Oskaras).

Nutarta filmus vertinti įvai- 
riomiomis kategorijomis, pava
dinimais, grupėmis. Kadangi 
Hollywood’as žinomas visame 
pasaulyje kaip filminės pramo
nės centras, į jį plaukė įvairių 
kitų kraštų filmai, siūlant ir juos 
rodyti, garsinti, tai Hollywood’o 
filmų pramonė ir organizacijos 
taip pat pradėjo nagrinėti įvai
rius filmus, kaip pvz. “Holly
wood Foreign Press Associa
tion” ir kt.

Hollywood’o Filmų akade
mija nutarė skirti “Oskarus” 
kiekvienais metais kovo mėnesį 
už geriausius praėjusių metų 
įvairių kategorijų filmus, {skai
tytinai užsienietiškus.

2000 m. “Oskarų” šventė 
pradėta kiek kitaip: kažin kas 
pavogė sunkvežimį, kuriuo bu
vo vežami pagaminti Oskarai į 
Hollywood’ą iš specialios ga
myklos. Visi televizijos kanalai 
praneša, kad nebus kaip įteikti 
“Oskarų”, nes jie iki šiol dar ne
rasti. Net policija su malūn
sparniais ieškojo paslaptingo 
sunkvežimio su dar paslaptin
gesnių šoferiu. Bėgo valandos ir 
dienos. Ir štai atomazga: kažin 
koks juodis dideliame šiukšlyne 
netikėtai rado pamestus “Oska
rus”. Tuoj atsirado policija. Su
skaičius trūko dviejų “Oskarų”. 
Nutarta, kad vagystę išaiškinąs 
tas juodas žmogus - jam įteikta 
50,000 dolerių premija ir nemo
kamas bilietas į “Oskarų” iškil
mes. Paplojus atsistojo pasiro
dyti. Iškilmėse visi parinktieji 
gavo skirtus “Oskarus” nė vieno 
nestigo.

Žmonės nori pamatyti gy
vus, gerbiamus artistus. Dvi ar 
tris paras prieš iškilmių pradžią 
smalsuolių suvažiavo iš tolimų 

Oskarų ” įteikimo iškilmės
šventė Los Angeles, Kalifornijoje

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su žmona ALMA kalbasi su Dvasinės pagalbos jaunimui centro 
direktoriumi kanadiečiu RIČARDU LIŠKAUSKU administracijos raštinėje Klaipėdoje. Dešinėje - kun. E. 
PUTRIMAS

vietovių, miegmaišiuose tupėjo 
aplinkiniuose šaligatviuose, tarp- 
duryse. Prieš ateinant žvaigž
dėms, policija liepė persikelti 
tolėliau, netrukdyti žvaigždėms.

Daug tikrintojų, daug fil
muojančių žurnalistų, sveikini
mų, autografų. Televizija trans
liavo į daugelį valstybių, norin
tieji matė ekrane.

Geriausiu filmu pripažintas 
amerikiečių “American Beau
ty”, gavęs keletą “Oskarų”. Išti
sas sąrašas kitų gerų filmų, 
įskaitytinai “The Cider House 
Rules”, “Boys Don’t Cry”. Ge
riausiu užsieniečių filmu pripa
žintas ispanų “All About My 
Mother”.

Vaišės po “Oskarų”
Keletą dienų prieš iškilmes 

gavau pakartotinus kvietimus 
dalyvauti vaišėse su parinktais 
artistais, svečiais. Ant stalo - 
numeruoti kvietimai, žemėlapu- 
kas, rodantis kurios gatvės bus 
užtvertos, kokiomis važiuoti, 
kur paims automobilį.

Tikrintojai greta tikrintojų. 
Ilga eile išsirikiavę automobilių 
nuvažiuotoj ai, visi numeruoti. 
Pribėga, duoda kvitelę. Tikrin
tojai nusitęsia raitytu koridoriu
mi. Pirmoji salė - tarsi žibintus 
viena ranka iškėlusios besišyp
sančios, tolygiai gražios mergi
nos, siūlo ilgakaklėse taurėse 
šampaną, kiti baltą arba raudo
ną vyną, kitokius gėrimus, jei 
nori - tuojau atneša iš baro.

Kitose salėse - stalai su kė
dėmis, stalai be kėdžių su šalta 
mėsa ir žuviena; šilto maisto ei
lės kaip laipteliai keliomis eilė
mis. Vaisiai, daržovės matytos 
ir nematytos. Keli orkestrai ir 
muzika iš garso juostų.

Gali išeiti į sodelį - vanduo 
tyška aukštyn. Stabtels! prie ne
pažįstamų stalo - išties ranką, 
pasakys savo vardą, prakalbins. 
Profesinių fotografų nėra. Visi 
gražiai apsirėdę.

Užtenka naujų pažinčių, su 
pažįstamais pasikeista mintimis. 
Daugiau vaišintis nesinori. Vin
giuotais takais atgal prie auto
mobilio. Raudonai papuošti 
vaikinai atzvimbia automobi
lius. Visai greta stovėjęs Steven 
Spielberg atidaro savo automo
bilio duris, padeda įlipti vaikai
tei. Iš tolėliau garsus sutartinis 
šūksnis: Spielberg, Spielberg, 
Spiel.: Jis pamosuoja ranka ir 
nueina šūkojančių pusėn pasi
sveikinti.

Čia pat privežė ir mano au
tomobilį. Su žmona sėdame ir 
grįžtame atžymėtais keliais na
mo. Labanakt mačiusiems ir 
nebuvusiems.

“Baltiečių kultūros pasiun
tiniai Berlyne” - tokia antrašte 
yra paskelbtas Martin Schmidt 
pailiustruotas straipsnis laikraš
tyje “Das Ostpreussenblatt” 
š.m. balandžio 8 d. laidoje. Ra
šoma apie garsiąją Berlyno sie
ną su įvairiais įrašais, tarp kurių 
buvo ir baltiečių šauksmas 
S.O.S. Šitaip pradedamas leidi
nys “Estų, latvių ir lietuvių pra
eitis ir dabartis Berlyne”, pasi
rodęs 1998 m. gruodžio mėn. ir 
savotiškai papildęs kitus leidi
nius apie Berlyne gyvenančius 
gausius užsieniečius - turkus, 
rusus, graikus, gruzinus, ara
bus... Leidinio autorius yra 
Georg Armbruester, laikomas 
geriausiu vokiečių-lietuvių san
tykių žinovu, puikiai pažįstantis 
Klaipėdos kraštą, Prūsų arba 
Mažąją Lietuvą. Estų, latvių ir 
lietuvių paliktus pėdsakus Ber
lyne geriausiai nušviečia istori
niai - biografiniai duomenys.

Jau 1750 m. Berlyne gyveno 
naujakuriai iš Livonijos ir Kur
iančio. Lietuvių studentai čia 
buvo įsteigę “Lelevelio fondą”, 
kuris telkė pinigus rengiamo 
1863 m. sukilimo ginklams pirk
ti. Tuo pačiu metu pradėjo 
reikštis iš Hannoverio kilęs kal
bininkas dr. Georg Sauerwein 
(1831-1904), kuris rūpinosi ne 
tik lietuvių kalbos tyrinėjimu, 
bet rėmė ir lietuvių tautinį judė
jimą, tapęs net vienu iš jo 
vadovu, su delegacija 1879 m. 
lankiusiu Vokietijos kaizerį 
Wilhelmą L Jis kovojęs, kad 
Klaipėdos krašto mokyklose bei 
šventovėse būtų išlaikytas lietu
viškumas.

To laikotarpio Prūsijos 
lietuvių aktyvistų grupėje reiš
kėsi ir Vokietijos parlamento 
(Reichstag’o) atstovas Jonas 
Smalakys (1835-1901). Savo jau
nystėje buvo apkeliavęs beveik 
visą Europą, o 1860 m. net da
lyvavęs Garibaldžio vadovauja
mose Italijos suvienijimo kovose.

Antroje XIX šimt. pusėje 
jau čia dirbo nemažai lietuvių 
kilmės žmonių iš Vokietijos rei
cho rytinio pakraščio. Jų šeimų 
gyvenimą ir likimus vaizdingai 
aprašė klaipėdietė rašytoja Ieva 
Simonaitytė (1897-1978) roma
ne “Vilius Karalius”, truputį

Šitaip atrodė lietuvių pabėgėlių Berlyne leistas laikraštis, ėjęs nuo 1944 m. 
lapkričio 3 iki 1945 m. balandžio 11 d.

vairios žinios
Lankantiems Ontario pro

vinciją šiais sukaktuviniais 2000- 
taisiais metais siūloma aplankyti: 
Ontario meno galeriją Toronte, 
kur nuo balandžio 22 iki birželio 
25 vyksta Rembrandt’o darbų pa
roda; visą vasarą nuo gegužės iki 
spalio mėn. - “Ontario Time Ship 
2000” - specialios kelionės į 21 

sekdama rašytoją Hermaną Su- 
dermanną. Estų rašytojas A. 
Gailit Berlyne gyveno ilgiau ir 
baigiantis Antrajam pasauli
niam karui priklausė 200,000 
estų, latvių ir lietuvių pabėgėlių 
nuo komunizmo grupei. Jis yra 
išleidęs puikių prozos veikalų. 
Tuo metu Berlyne gyveno 
daugiau kaip 1,000 baltiečių 
aukštų pareigūnų, 1940 metais 
birželio mėn. pasitraukusių ru
sams okupuojant jų šalis. Pami
nėtas Lietuvos karinis atstovas 
ministeris Kazys Škirpa. Šis pul
kininkas 1940 m. lapkričio 17 d. 
suorganizavo laisvės kovotojų 
junginį “Litauische Aktivisten- 
front” (LAF), Lietuvių aktyvis
tų frontą, kuris buvo sekamas 
vokiečių saugumo (Gestapo). 
K. Škirpa susilaukė namų areš
to, po karo išvyko į Airiją, po to 
į JAV-bes.

Nevieno anuometinio bal- 
tiečio gyvenimas buvo panašus į 
gyvenimą Algirdo Sertvyčio(?), 
tinkantį romanui ar nuotykių 
filmui. Gimė jis prie Vokietijos- 
Lietuvos sienos, lankė Palangos 
gimnaziją, baigęs amatų mokyk
lą dirbo Lietuvos geležinkelių 
tarnautoju. Turėdamas ryšių ir 
mokėdamas vokiečių kalbą, vo
kiečių okupacijos metu buvo 
įdarbintas geležinkelių valdybo
je Vilniuje. Artėjant frontui, 
stojo jis į lietuvių savisaugos da
linius, bet greitai buvo perkeltas 
į Karaliaučių, paruoštas būti už
frontės parašiutininku. Pradėjęs 
veikti 1945 m. balandžio mėn. 
buvo enkavedistų sučiuptas, iš
tremtas į Vorkutos lagerį. Pa
leistas 1961 m. Kazachstane su
sipažino su Rusijos vokiete, ją 
vedė ir 1993 m. spalio mėn. abu 
pasiekė Vokietiją.

Karo metu Berlyne buvo 
leidžiami baltiečių pabėgėlių 
laikraščiai - lietuvių “Lietuviai” 
ir “Karys”, latvių “Latviešu 
Balss”, estų - “Esti Sona”. Pri
simintina ir šiuolaikinė būklė - 
1991 m. sausio 14 d. buvo suda
rytas Baltiečių laisvės komite
tas, vyko demonstracijos už 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę. 1998 metų gyventojų su
rašinėjimo metu Berlyne užre
gistruota 123 estai, 355 lietuviai 
ir 516 latvių. (Straipsnį parinko 
ir atsiuntė Le.Kro.) Snk.

“nežinomą” vietą; Kingstone lie
pos 14-15 d.d. simfoninis orkest
ras “Old Fort Henry” atliks 1812 
uvertiūrą; Sudbury iki rugsėjo 4 
d. “Science North” rodomi aštuo- 
ni robotai-dinozaurai; Otavos 
Gamtos muziejuje iki metų pa
baigos galima bus susipažinti su 
žmonių iš šiaurės praeitimi ir da-
bartimi; Kanados opera Toronte 
nuo rugsėjo 21 iki spalio 6 stato 
Verdi “Otelio”. Ir dar daug kitų 
vietų ir renginių. Daugiau infor- 
macjos teikia “Events of the 
Millennium”, skambinti 1-800 
ONTARIO, kreiptis į Richard 
Chassie; kitas tel. 416 327-1567; 
e-mail: richard.chassie@mcrcr.- 
gov.on.ca.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais



“laiškų lietuviams”50 metų sukaktis
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š.m. balandžio 2 d. Jauni
mo centre, Čikagoje, buvo iškil
mingai atšvęsta žurnalo “Laiš
kai lietuviams” 50 metų sukak
tis.

Šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje 3 v,p.p. buvo koncele- 
bruotos Šiaulių vysk. Eugeni
jaus Bartulio (pasakė ir puikų 
šventei skirtą pamokslą), kun. 
Antano Saulaičio, SJ, kun. Al
girdo Palioko, SJ, kun. Juozo 
Vaišnio, SJ, ir kun. Kęstučio 
Trimako. Solo giedojo dr. Vilija 
Kerelytė, akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui.

Po šv. Mišių svečiai rinkosi į 
didžiąją salę ir sėdosi prie šven
tiškai paruoštų stalų, grožėjosi 
scenos papuošimu - “L.L.” ant
rašte, balandžio vaizdų auksi
niame 50 metų ženkle ir dauge
liu mažesnių balandėlių, lyg at
skridusių iš visų šalių, kurias 
lanko “L.L.” Tai nuopelnas dai
lininkų Algirdo Kurausko (prieš 
eilę metų sukūrusio “L.L.” em
blemą) ir Vinco Luko, kuris su- 
kompanavo šj įspūdingą vaizdą.

Šventės programai vadova
vo rašytoja Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė, ilgametė “L.L.” skaity
toja ir bendradarbė. Ji priminė 
“L.L.” kelią, kai tėv. Bružiko 
“Laiškai misionieriams” pavirto 
“Laiškais lietuviams”, populia
riausiu išeivijos žurnalu, kuriam 
veidą ir toną davė kun. J. Vaiš- 
nys. Ji prisiminė ir kun. dr. K. 
Trimaką, redagavusį “L.L.” nuo 
1964-69. Prisiminė ir “L.L.” 
rengtas keliones, kurių buvo net 
10 ir kasmetinius straipsnių 
konkursus, kurie buvo pradėti 
prieš 41 m. ir kuriems atšvęsti 
buvo rengiami premijų įteikimo 
vakarai. O skaitytojų “L.L.” vie
nu metu turėjo net 6,000! N. 
Jankutė dėkojo kun. J. Vaišniui 
už milžinišką ištvermę ir pa
kvietė kun. J. Vaišnį tarti žodį.

Kun. J. Vaišnys savo žodyje 
prisiminė visus “L.L.” adminis
tratorius ir išreiškė jiems dėkin
gumą. Minėjo, kad “L.L.” išsi
laiko tik iš Lietuvos žmonių ra
šinių, kurie dalyvauja konkur
suose. Š.m. buvo gauti 64 
straipsniai: 56 - suaugusiųjų ir 8 
- jaunimo. O iš Amerikos buvo 
gauti tik 3, bet vienas jų buvo 
pirmosios vietos laimėtojas! 
Kalbėtojas išvardino ir visus 
mecenatus, be kurių ir konkur
sai negalėtų įvykti, ypač dėkin
gas buvo I premijos laimėtojui 
dr. Romualdui Kriaučiūnui prie

Toronto tautinių šeštadieninių mokyklų susitikime Don Bosco mokyklos 
patalpose A. VALIULYTĖ ir V. NARUŠYTĖ vaišina savo draugę ukrainietę 
(viduryje) Nuotr. N. Benotienės

Literatūros almanachas “Varpai”
ALĖ RŪTA

Leidžiamas Šiauliuose - kas 
metai po vieną ar daugiau, re
daguojamas Leono Peleckio- 
Kaktavičiaus. Geras popierius, 
daili išvaizda, turėjo šaunių rė
mėjų: “Rūta” - saldainių fabri
kas, Šiaulių “Stumbras”, Palan
gos viešbutis “Tauras” ir kiti.

Šiemet pora gerų rėmėjų at
krinta dėl ekonominės krizės. 
“Varpai”, kad nenutiltų prašo 
visuomenės pagalbos-paramos: 
prenumeratų, aukų, rėmėjų. Jų 
adresas: Dainų 98-45, 5410 
Šiauliai, Lietuva.

Sumaniai redaguojant, į 250 
puslapių knygos-žurnalo pavi
dalo leidinį sutelpa nemažai li
teratūrinių ir meno aktualijų, 
iliustruotų įdomiomis reproduk
cijomis.

Šiame almanache vyrauja 
poezija. Pradžioje Valdemaro 
Kukulo straipsnis “Poezijos pei
zažas per aprūkusį stiklą”. To
liau - redaktoriaus įdomus “po
kalbis” su poetu Bern. Braz
džioniu - “Kiek toli siekia tas 
laikas”. Tai apie “Kunigaikščių 
miestą”, poezijos rinkinį, už ku
rį Brazdžioniui Vilniuje prieš 60 
metų įteikta valstybinė premija, 

premijos pridėjusiam dar 300 
dol. (iš viso 500 dol.) ir paauko
jusiam šią sumą “L.L.”.

Laima Krivickienė perskai
tė Vertinimo komisijos proto
kolą. (Komisija: pirm. Juozas 
Masilionis, Laima Krivickienė, 
Emilija Andrulytė ir Aldona 
Šmulkštienė).

Suaugusiųjų grupėje I vieta 
(200 dol.) teko Romualdui 
Kriaučiūnui iš Lansing, MI; II-ji 
(150 dol.) - Antanui Marčiukai- 
čiui iš Garliavos; III-ji (po 100 
dol.) - V. D. Pelenei (prašė pa
vardės neskelbti) ir Jurgitai Sa- 
deckaitei iš Leipalingio; IV-ji 
(po 75 dol.) - Ritai Kairienei iš 
Klaipėdos, Marytei Mikėnienei 
ir Nijolei Rutkauskaitei (abi iš 
Kauno); V-ji (po 50 dol.) - Al
mai Gaivenytei iš Utenos, Pra
nui Pučiliauskui iš Vilkaviškio, 
Stefai Banikonienei iš Kauno ir 
Nijolei Sabonytei iš Papartėlių. 
Paskatinamoji 50 dol. premija 
buvo paskirta nuolat konkurse 
dalyvaujančiam Mečislovui Pa- 
cevičiui iš Alytaus.

Jaunimo grupėje I-ją premi
ją (150 dol.) laimėjo Robertas 
Urbonavičius iš Kauno, II-ją 
(100 dol.) - Laura Čyžiūtė iš 
Biržų ir III-ją (75 dol.) - Marija 
Balkevičiūtė iš Telšių, IV-ą (50 
dol.) - Antanas Meškauskas iš 
Kauno ir V-ją (po 25 dol.) - 
Edgaras Staškauskas iš Sasna
vos ir Domas Mačiūnas iš Klai
pėdos.

Šios šventės pagrindinis 
kalbėtojas buvo garbės kons. 
Vaclovas Kleiza. Jis įdomiai nu
švietė “L.L.” augimą nuo pir
mojo 8 psl. leidinėlio iki dabar
tinio žurnalo. Kun. J. Vaišnys 
yra atidavęs apie 50,000 valan
dų “Laiškai lietuviams”. Nuo 
1955 į “L.L.” darbą įsijungė 
daugiau pasauliečių. “L.L.” yra 
buvę mūsų gyvenimo kelrodžiu! 
Siūlė mintį, kad “L.L.” gautų 
kiekviena Lietuvos biblioteka ir 
5 tomais būtų išleisti dešimtme
čių “L.L.” svarbiausi straipsniai.

Gauta labai daug sveikini
mų, kurių tik dalį perskaitė pro
gramos vedėja.

Meninę dalį puikiai atliko 
muz. Ričardo Šoko vokalinis 
moterų ansamblis, padainavęs 
įvairių lietuvių kompozitorių 
kūrinių.

Kun. dr. K Trimakui sukal
bėjus šventės maldą, buvo vaiši
namasi iškilminga vakariene. Po 
to buvo ir loterija - laimikių 
traukimas.

paskutinė prieš okupacijas. Čia 
telpa ir tuomet pasakytas poeto 
“žodis”, spausdinama pluoštas 
eilėraščių.

Gal dar kiek daugiau skirta 
vietos poetui Justinui Marcin
kevičiui; pokalbis su juo - “Ug
nis ateina iš toli”, paskui po
emos “Carmina Minora” ištrau
kos.

Po šių didžiųjų seka įdomūs 
eilėraščiai - Gražinos Cieškai- 
tės, Daivos Čepauskaitės, Mary
tės Kontrimaitės. Yra ir lenkų 
poezijos (versta Algimanto Bal
takio).

Stasio Anglickio - “Žodis, 
augęs iš žemės”, R. Šilbajorio - 
apie Česlovo Milošo kūrybą ir 
kitus poetus. Irgi apie Milošą - 
V. Daujotytės straipsnis. Dar 
Skirmanto Valento, Reginos 
Mažukėnienės, Silvijos Pelec- 
kienės straipsniai - irgi apie po
eziją.

Bet poezija “Varpų” negali 
užgožti, nes čia pakaitomis 
spausdinami ir prozos dalykai - 
iškilių prozininkų. Almanacho 
pradžioje Jurgio Kunčino str. 
“Kad menas darysis vis intelek
tualesnis, nėra ko abejoti”. 
Spausdinama J. Kunčino novelė

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vadovaujamas L. Turutaitės, atlikęs dalį meninės programos “TŽ” 50- 
čio spaudos vakare Anapilio salėje Nuotr. B. Tarvydo

“TŽ” 50-čio minėjime pagerbti pareigūnai, pasidarbavę savaitraščio leidyboje. Iš kairės: Jonas Andrulis, 
Vytautas Aušrotas, Balys Sakalas, pagerbimų vadovė Giedra Rinkūnaitė-Pauiionienė, Vytautas Krikščiūnas, 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, Silvestras Čepas Nuotr. B. Tarvydo

Marquette parkas - mažoji Lietuva
EDVARDAS ŠULAITIS

Tokia antrašte vienas iš dvie
jų Čikagos didžiųjų dienraščių - 
“Chicago Sun-Times” balandžio 
27 d. laidoje paskelbė ilgoką 
iliustruotą straipsnį apie naujuo
sius ateivius iš Lietuvos.

Rašinys paryškinamas dar ir 
kitu išskirtiniu sakiniu, sakančiu, 
kad anksčiau lietuviai į Ameriką 
važiuodavo, bėgdami nuo perse
kiojimo, o šiandien jie atvyksta, 
ieškodami geresnių ekonominių 
galimybių. Straipsnyje yra plačiau 
supažindinama su trimis naujųjų 
emigrantų šeimomis, kurios ieško 
ekonominės gerovės šioje senoje 
Čikagos lietuvių apylinkėje.

Pradžioje yra supažindinama 
su Audra ir Edmundu Zakaraus
kais, kurie kartu su dviem vaikais 
(9 metų Povilu ir septynmečiu 
Gediminu) čia atsirado 1999 m. 
rugpjūčio mėnesį. “Čia nėra 
problemos su darbais. Lietuvoje 
šiuo metu kaip tik yra sunku įsi
darbinti”, - cituojamas toks Aud
ros pareiškimas.

Teigiama, kad Zakarauskai 
yra iš tos naujosios lietuvių ban
gos, kurie atvyko į Marquette 
parką 1990-jų, kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę. Teigiama, jog 
Ilinojaus etninės koalicijos įstai
gos duomenimis nuo tų metų Či
kagon iš Lietuvos atvyko nuo 
5000 iki 10,000 žmonių. Tačiau 
Emigracijos ir natūralizacijos 
įstaigos skaičai rodo, jog nuo 
1990 iki 1997 m. su vizomis atvy
kusiųjų buvo tik 705 lietuviai (čia 
kalbama apie nuolatiniam apsigy
venimui išduotas vizas).

Straipsnyje rašoma, jog Mar
quette parkas ir toliau yra naujų
jų lietuvių ateivių uostas, iš dalies 
todėl, kad čia galima rasti ne
brangius butus, socialinę globą 
bei senas lietuvių institucijas - 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklą bei 
Marijos gimnaziją. Pastebima, 
kad kai kurie apsigyvena pietva
karių priemiesčiuose - Darien, 
Western Springs arba Lemonte.

“Riedantys akmenys”, Eugeni
jaus Ignatavičiaus romano iš
trauka - “Šuolis į ledo vande
nį”, Museh Galšojano apsaky
mas “Ohanas iš Čovasaro”, iš 
armėnų kalbos išverstas Mary
tės Kontrimaitės. Toliau - Kazi
miero Barėno str. “Rašytojas 
Romualdas Giedraitis-Spalis ir 
jo palikimas”. Taip pat įdėta il
gesnė ištrauka iš Spalio romano 
“Auksinio saulėlydžio gundy
mai”. Jono Avyžiaus autobio
grafiniai fragmentai - “Likimo 
pirštas”.

Keli straipsniai įvairiomis 
kultūrinėmis temomis. Kristina 
Miklaševičiūtė rašo apie daili
ninką Kazimierą Žoromskį.

Pačioje pabaigoje - Alberto 
Laurinčiuko straipsnis - filoso
finis ir iš dalies mokslinis, ne vi
siškai suvokiama tema pavadin
tas “Akimirka amžinybės fone”.

“Varpai”, 2000/14, literatūros 
almanachas, leidžiamas nuo 
1943 m. Vyriausias redaktorius 
Leonas Peleckis-Kaktavičius, 
dailininkas Bronislavas Rudys. 
Redakcinė kolegija: Kazimie
ras Barėnas, Bernardas Braz
džionis, Viktorija Daujotytė, 
Donaldas Kajokas.

Taip pat iškeliamas faktas, 
kad lietuviai gausiau Amerikon 
pradėjo atvykti po Antrojo pasau
linio karo, bėgdami nuo sovieti
nės jų gimtinės okupacijos. “Su 
98,000 lietuvių, kurie užsiregistra
vo 1990 m. įvykusio visuotinio gy
ventojų surašymo dienomis, Čika
gos metropolinė sritis turi di
džiausią lietuvių telkinį už Lietu
vos ribų”. Minėtos parapijos 
šventovė, statyta 1927 m., turi di
džiausią lietuvių parapijiečių 
skaičių užsienyje.

Beje, rašant apie minėtus Za
karauskus, dar pridedama, kad jų 
mėnesinė alga čia yra penkis kar
tus didesnė negu jie galėtų gauti 
Lietuvoje. “Mes norime gyventi 
čia, kad galėtume susitaupyti šiek 
tiek pinigų”, - savo mintis dėstė 
Audra Zakarauskienė.

Apie kitą naujakurį
Amerikiečių dienraštis apra

šo ir Gintarą Giniotį, kuris Ak
menėje dirbo advokatu, o čia no
rėtų dirbti statyboje. Kiek vėliau 
jis planuoja atsivežti savo žmoną 
Alginą bei savo du sūnus - Graž
vydą (10 m.) ir Edviną (12 m.). Jo 
vienas iš didžiausių tikslų dabar - 
išmokti anglų kalbą.

Straipsnio pabaigoje skaityto
jai yra supažindinami su Algiu ir 
Vida Morkūnais (abu yra 44 m. 
amžiaus), kurie augina 3 m. sū
nelį Luką. Jie jau spėjo nusipirkti 
namus ir atidaryti kepyklą. Šie 
tautiečiai tuoj pradės prekiauti. 
Beje, yra rašoma, kad Morkūnai į 
Čikagą atvyko kartu su 23 m. am
žiaus sūnumi Sauliumi, o prieš 
trejetą metų susilaukė ir kito vai
ko - Luko.

“Mes nematėme jokios atei
ties Sauliui Lietuvoje. Čia žino
me, jeigu sunkiai dirbsi, šį tą pa
sieksi. Lietuvoje to padaryti ne
įmanoma”, - kalbėjo Sauliaus tė
vas Algis.

Geri atsiliepimai apie 
naujakurius

“Chicago Sun-Times” straips
nyje, kurį parašė redakcijos štabo 
narė Ana Mendieta, yra cituojami 
teigiami anksčiau čia atvykusių
mūsų tautiečių pasisakymai apie 
naujakurius. Apie juos čia prasi
taria Lietuvių socialinių reikalų 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, vie
nuolė sesuo Clemente Mazgelis 
(ji moko 18 naujakurių lietuvių 
vaikų parapijos mokykloje) ir vie
tinės parapijos klebonas kun. Mi
chael Yakaitis.

Rašinys yra papuoštas visų 
minėtųjų naujakurių nuotrauko
mis. Taip pat įdėta nuotrauka iš

Sugrįžk dar kartą
Kas gi lauks prie vartų, 
Vakarui atėjus? 
Kas gi ašarėlę 
Nubrauks skarele? - 
Tiktai Tu, Mamyte, 
Mano Motinėle, 
Lauksi... Kantriai lauksi... 
Grįžtančios manęs... 
Laukdama užtiesi 
Staltiesę lininę, 
Tavo švelnių rankų 
Išskalbtą baltai - 
TiktaiTu, Mieloji, 
Duoną kasdieninę 
Neši man ant stalo... 
Kvepiančią rugiais... 

senesnių laikų - 1958 m. “Sher
man” viešbutyje Čikagoje įvyku
sio Susivienijimo lietuvių Ameri
koje (SLA) suvažiavimo. Joje, ša
lia kitų veikėjų, matome ir jau mi
rusius tautiečius: Lietuvos gen. 
konsulą Čikagoje dr. Petrą Dauž- 
vardį bei šios seniausios dar ir da
bar tebeveikiančios lietuvių orga
nizacijos Amerikoje buvusį pirmi
ninką Povilą Dargį. Įdėtas ir pie
tinės Čikagos dalies, kur yra Mar
quette parko rajonas, žemėlapis.

Naujakuriai teikia vilčių ateičiai
Marquette parko lietuvių ra

jonas prieš maždaug 5-6 metus 
buvo, galima sakyti, Čikagos lie
tuvių nurašytas į nuostolius. Se
niau atvykusieji mūsų tautiečiai iš 
jo bėgo, kur tik kas išmanė, bijo
dami juodosios rasės žmonių. 
Įdomu, kad tokį vyksmą lyg ir to
leravo mūsų įstaigos bei lietuvių 
spauda, kuri šiaip jau daugeliui 
atvejų nevengia patarimų, kaip 
reikėtų elgtis.

Atrodo, kad tie, kurie nepa
bėgo iš šios vietos (daugeliui su
trukdė pinigų stygius, nes kitur 
namai kainuoja bent dvigubai), 
dabar jau vėl gali ramiai gyventi 
savų tautiečių draugystėje, nors 
juodaodžių ir pasitaiko. Bet jie 
daugeliui jokių nesusipratimų ne
kelia.

Labai buvau sužavėtas per 
Velykas įvykusiomis Prisikėlimo 
pamaldomis, kuriose dalyvavo 
apie 1200 lietuvių ir jų dauguma 
buvo nauji atvykėliai iš Tėvynės. 
Graži architeko J. Muloko supro
jektuota Marquette parko lietu
vių rajono šventovė nepajėgė su
talpinti tautiečių ir apie porą šim
tų iš jų čia turėjo stovėti. Tokio ti
kinčiųjų antplūdžio nebuvau ma
tęs jokioje kitoje Čikagos ar apy
linkių lietuvių šventovėje. Ir kas 
svarbiausia, gana daug buvo jau
nų žmonių, kurie iš taip vadina
mųjų “dypukų” vaikų lietuviškose 
šventovėse jau labai mažai be- 
matysi.

Čia šv. Mišias atnašavo kun. 
Rimas Gudelis, kuris irgi neseniai 
atvykęs iš Tėvynės, aptarnauja
mūsų tautiečius. Jis čia pasakė ir 
gražų pamokslą. Per pamaldas gie
dojo gausus parapijos choras, irgi 
pasipildęs naujųjų ateivių balsais.

Atrodo, kad Marquette par
kas su savo lietuvių šventove, pa
rapijos mokykla ir kitomis lietu
viškomis įstaigomis, išliks ilgiau 
negu bet kuris kitas lietuvių telki
nys Čikagoje ar netoli jos. Tai ži
noma, yra naujausių naujakurių iš 
Tėvynės nuopelnas.

Kas pakalbins žiedą, 
Prie namų daržely?... 
Kas įdės krepšelin 
Uogų raudonų? - 
Tiktai Tu, Geroji, 
Šiam mažam kaimely, 
Kiekvienam praeiviui 
Duosi dovanų...
Tavo mielą veidą 
Atminty nešiosiu - 
Šitą brangenybę 
Šildysiu širdim... 
Už Tave, Mamyte, 
Viską paaukočiau, 
Jei dar kartą grįžtum 
Manęs apkabint...

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, Marijampolė
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“Sugrįžusi išeivijos dailė” - 

tokiu pavadiniu Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose š.m. 
kovo 12 d. atidaryta pasaulio lie
tuvių meno paroda, skirta nepri
klausomybės dešimtmečiui pami
nėti. Parodoje buvo išstatyti ver
tingiausi tėvynei dovanoti lietuvių 
autorių kūriniai, kurių dauguma 
buvo kaupta ir išsaugota Čikagoje 
veikiančioje M. K. Čiurlionio dai
lės galerijoje. Į Lietuvą buvo per
siųsti dailininkų Adomo Varno, 
Viktoro Vizgirdos, Adomo Gal
diko, Vytauto Igno, Vytauto Ka- 
šubos, Alfonso Dargio, Miko Ši- 
leikio, Viktoro Petravičiaus ir ki
tų darbai. Parodoje sveikinimo 
kalbas pasakė seimo pirm. V. 
Landsbergis ir JAV lietuvių 
bendruomenės pirm. R. Narušie- 
nė. Kaip ELTA rašo, Dailės mu
ziejaus direktorius R. Budrys sa
kė, kad čia pristatoma tik maža 
dalis tų vertybių, kurios sukaup
tos muziejuje. Išeivijos dailės rin
kinį sudaro daugiau kaip 6000 
darbų, suregistruotų 400 psl. ka
taloge “Išeivijos dailės rinkinys”. 
Šio leidinio pirmieji egzemplio
riai įteikti parodos globėjams. 
Prisimintina ir tai, kad JAV Lie
tuvių fondas nupirko ir Lietuvai 
padovanojo įžymaus dail. Prano 
Domšaičio 600 darbų.

Petro Bielskio, režisieriaus, 
teatrologo, tapybos ir koplytstul
pių paroda buvo atidaryta š.m. 
kovo 20 d. Lietuvos teatro, muzi
kos ir kino muziejuje minint auto
riaus gyvenimo 65-metį. P. Biels
kis, dėstantis Klaipėdos universi
teto Teatro pedagogikos katedro
je, yra pastatęs apie 30 spektaklių 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių teatruo
se, dirbęs Lietuvos televizijoje, 
Vilniuje įkūręs Novelės teatrą. 
Kaip ELTA pažymi, šalia teatri
nės veiklos yra išleidęs šešias 
knygas apie liaudies teatro meni
nį savitumą. Didelio dėmesio su
silaukė jo studija “Lietuvos klo
jimo teatras”

Tarptautinė teatro diena įvy
ko Kauno rotušėje š.m. kovo 24 
d. Kaip ELTA praneša, teatralų 
darbai įvertinti “Fortūnos” statu
lėlėmis ir diplomais. Juos pelnė 
solistės Sabina Martinaitytė ir 
Nomeda Vilkanauskaitė, o už 
scenografiją ir kostiumus - dail. 
Jonas Arčikauskas. Statulėlė taip
gi įteikta klaipėdietei režisierei 
Jūratei Januškevičiūtei už geriau
sią praėjusių metų spektaklį vai
kams “Aukso kiaušinis”, rodytą 
Kauno lėlių teatre. Už geriausius 
epizodinius vaidmenis premija 
paskirta aktoriui Vilhelmui Vai
čekauskui.

Lietuva įsijungė į vokiečių 
kompozitoriaus Johann Sebastian 
Bacho 250 metų mirties minėji
mus, kurie vyksta plačiu mastu 
įvairiose šalyse. ELTOS praneši
mu, š.m. kovo 26 d. J.S. Bacho 
koncertų ciklą pradėjo Valstybinė 
filharmonija;kartu su Vilniaus sa
vivaldybės Šv. Kristoforo kameri
niu orkestru, solistais intrumenta- 
listais atliko koncerto programą. 
Po dviejų dienų J.S. Bacho “Mi
šias” atliko vargonininkai iš Čeki
jos - Giedrė Lukšaitė-Mrazkova 
ir Jaroslavas Tuma. Koncertai bu
vo tęsiami ir Vilniaus liuteronų 
šventovėje. Dalyvavo ir ansamblis 
“Musica humana”, dainininkė 
Regina Maciūtė. Numatoma dar 
daug kitų koncertų. Pasaulyje šie 
metai yra skelbiami J.S. Bacho 
metais.

dr-jos “Žiburiai” pirm. R. SAKALAITĖ-JONAITIENĖ ir “TŽ” uoli 
talkininkė J. VINGELIENĖ Nuotr. B. Tarvydo

“Ugninis stulpas, 25 metai be 
Juozo Brazaičio” - laiškai, doku
mentai, liudijimai. Tokiu pavadi
nimu išleista knyga, apie kurios 
pasirodymą “TŽ” pranešė Vid
mantas Valiušaitis iš Kauno 
(2000.III.il), tos knygos sudary
tojas. Leidinys pasirodė š.m. ba
landžio mėn. viduryje. Tai apie 
600 psl. knyga, seniai laukta ir 
labai reikalinga, kad, anot dr. K. 
Ambrozaičio, “Į laisvę” fondo 
pirmininko, prof. J. Brazaičio as
menybė “taip greitai eina už
marštin”. V. Valiušaitis savo (su
darytojo) žodyje pastebi, kad mo
nografiją apie prof. J. Ambraze- 
vičių-Brazaitį buvo pradėjęs rašyti 
a.a. prof. Juozas Girnius, bet 
pabaigti negalėjęs. Praeitų metų 
“Į laisvę” fondo studijų savaitės 
metu Anykščiuose monografijos 
klausimą kėlė ambasadorius V. 
A. Dambrava. Po diskusijų nutar
ta per plačiai neužsimoti, bet pra
džią padaryti. Ši knyga ir yra nu
tartoji pradžia, ir tai bus J. Bra
zaičio raštų leidimo pirmasis 
žingsnis. Raštų leidimą finansiš
kai remia artimas J. Brazaičio 
bendražygis ir bičiulis Juozas Ka
zickas. Knygos sudarytojas dėkoja 
visiems, kurie įvairiais būdais pri
sidėjo, kad ši knyga galėjo pasiro
dyti. Iš viso knygoje skelbiama 
apie 180 J. Brazaičio laiškų, 3 
promemorijos, 2 liudijimai, 1 kal
ba; be to - kitų jam rašyti laiškai.

“Litovski kurjer”, didžiausias 
Lietuvos savaitraštis rusų kalba, 
š.m. balandžio 7 d. minėjo savo 
gyvavimo 240 metų sukaktį. Jis 
buvo pradėtas leisti Vilniuje 1760 
m. “Kurjer Litewski” vardu ir ėjo 
su pertraukomis lenkų kalba. Pir
masis redaktorius buvo jėzuitas 
istorikas Fr. Paprockis. Laikrašty
je buvo skelbiamos žinios apie 
įvykius Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje ir Lenkijoje. Po 1831 
metų sukilimo savaitraštis buvo 
uždarytas, o po kelerių metų at
gaivintas ir vėl pradėtas leisti, bet 
jau lenkų ir rusų kalbomis. Nors 
buvo rusų cenzorių kontroliuoja
mas, bet skaitytojai sugebėdavo 
skaityti tarp eilučių. Nepriklauso
moje Lietuvoje 1932 m. Kaune jis 
vėl buvo pasirodęs senuoju rusiš
ku pavadinimu, ir tik po 62 metų 
pertraukos 1995 m. verslininkas 
V. Tretjakovas Vilniuje vėl ryžosi 
jį atgaivinti. Šiuo metu “Litovski 
kurjer” jau gana plačios apimties 
savaitraštis. Kaip ELTA rašo, 
laikraštis skelbia įvairių straipsnių 
politikos, kultūros, ekonomijos 
temomis, skiria daug vietos ir tau
tinių mažumų klausimams. Laik
raštį skaito ir nemažai lietuvių.

Grigorijus Kanovičius, rusiš
kai rašantis ir šiuo metu Izraelyje 
gyvenantis žymusis rašytojas, iš- 
leisdino savo naująją knygą “Nu
kirstų medžių šlamėjimas”, kurios 
sutiktuvės įvyko š.m. kovo 28 d. 
Lietuvos rašytojų klube, Vilniuje. 
Knyga skirta iš Jonavos kilusiam 
rašytojo tėvui siuvėjui Šleimei 
Kanovičiui. Poetas Algis Baltakis 
sakė, kad “ knyga dvelkia žydiška 
išmintimi, grauduliu ir humoru, 
parodant, kokia tai tauta, skati
nant ją gerbti”... Veiksmas vyksta 
Jonavoje, Vilniuje, Marcinkonių 
miestelyje ir Paryžiuje. Į lietuvių 
kalbą knygą išvertė F. Vaitiekū
nas, išleidimą parėmė rašytojo sū
nūs Sergejus ir Dmitrijus. Kaip 
BNS pranešime pastebima, din
gusi “Lietuvos Jeruzalė” atgimsta 
G. Kanovičiaus knygose.

2000.III.il
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SIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius...
1 metų GiC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.95%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.70%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.90%
Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.25% 
4.30% 
4.60%
5.10%
5.30%
5.40%
5.60%
4.70%
4.95%
5.35%
5.50% 
5.70% 
5.90%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 8.00%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

7.45%
7.70%
7.90%
8.05%
8.10%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų. 6.20%

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 kOTtGlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto VICTOR RUDINSKAS

J

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31A%
♦ Toronto Real

Estate Board 
narys

Tel. 416 240-0594

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W. 
ir Weston Road)

LUHIS 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

■■■■■■■■■MMHHIIIIIIillllllllliaill
R<Z>Y>X.I LePAGE
■■■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiii iii linini

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Žemaitijoje vasaros darbams reikia ir arklių pagalbos Nuotr. R. Puterio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kates ir katinus), šis veikalas tu
rėtų žavėti torontiečius ilgą laiką.

Du kanadiečiai, Jane Roy, 
35 metų, ir jos 49 metų vyras 
Glen Pearson, kurie gyvena ir 
dirba Londone (Ontario), kas
met šešioms savaitėms vyksta į 
Afriką ar Artimuosius Rytus ne 
atostogauti, bet dirbti. Per pas
kutinį dešimtmetį jie keliaudavo 
į Iraką, Somaliją, Ruandą padė
ti nukentėjusiems karuose pa
bėgėliams. Tačiau paskutiniu 
metu jie keliauja į Sudaną ypa
tingai misijai: išpirkti vergus. Pi
lietinis karas Sudane atgaivino 
vergų prekybą, kai tūkstančiai 
žmonių, keliaujančių saulės iš
džiovintomis dykumomis ieško
dami maisto ir vandens, būna 
priešininkų užpulti, pagrobti ir 
pavergti. Vėliau pardavinėjami 
po $50 už vieną žmogų - ta pati 
kaina, kuri mokama už dvi ož
kas. Pinigus vergams išpirkti Ja
ne ir Glen gauna iš Zurich, 
Šveicarijoje, žmogaus teisių or
ganizacijos Christian Solidarity 
International. Sudano valdžia 
neigia, kad vergų prekyba egzis
tuoja, tačiau kasmet tenka iš
pirkti tūkstančius vergų iš Bag- 
gara genties pirklių. Praeitais 
metais Jane ir Glen išpirko 
4,968 vergus, šiemet galbūt rei
kės išpirkti daugiau kaip 10,000.

Kanadiečių taikdariai iš 
Rytų Timorio pagaliau grįš na
mo. Ten buvo nusiųsti 650 ka
nadiečių, bet šiuo metu tebuvo 
likę 281 karys, visi iš 22-rojo ka
rališko pulko (populiariai vadi
namo “Van Doos”), dislokuoto 
Valcartier bazėje, Kvebeko pro
vincijoje. Padėtis Rytų Timore, 
atrodo, nusistovėjo, ir kanadie
čiai paskutiniu metu mažiau pa
truliavo, o daugiau padėjo vieti
niams gyventojams atstatyti 
vandentiekio linijas bei kitas 
būtinas, bet suiručių metu apga
dintas, struktūras.

Cecilia Moens, 35 metų am
žiaus, Yorko ir Toronto univer-

RE^MKK
Professionals Inc. 

Realtor
Sales Associate 

1645 Dundas St. W 
Mississauga, ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė 

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

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

N»<n<»ain««n«WttĮ<»rtlnlnia«

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

Sportas

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

sitetų auklėtinė, gavo JAV pre
zidentinį apdovanojimą, skirtą 
pasižymėjusiems jauniems moks
lininkams, dirbantiems JAV-bė- 
se. C. Moens bakalaureatą įsigi
jo York universitete 1987 me
tais; po metų studijų Harvardo 
universitete ji grįžo į Kanadą ir 
daktarato studijas baigė Toron
to universitete 1993 metais mo
lekulinės ir medicininės geneti
kos srityje. Šiuo metu ji dirba 
Fred Hutchinson Cancer Re
search institute Seatie, WA, 
mieste vėžio ligos genetikos 
skyriuje. Premija, įsteigta 1996 
metais, vadinasi Presidential 
Early Career Award for Scientists 
and Engineers, teikiama sykį per 
metus ir apima penkerių metų 
mokslinio darbo stipendiją.

“Snowbirds”, populiari Ka
nados karo aviacijos sprausmi- 
nių lėktuvų akrobatinė grupė, 
ilgus metus per oro šventes ste
binusi žiūrovus Kanadoje ir už
sienyje, tęs savo darbą ir toliau, 
pasak gen. maj. Lloyd Camp
bell, 15-tos oro pajėgų dalinio 
vadovo. Vienu metu gynybos 
biudžeto sumažinimas grėsė 
šios grupės, dislokuotos Moose 
Jaw (Sask.) oro bazėje, tolimes
niam gyvavimui. G.K.

| Skautų veikla
• Hamiltono “Širvintos-Nemu- 

no” skautai ir skautės š.m. balan
džio 2 d. surengė tradicinę Kaziuko 
mugę, kurioje dalyvavo ir Hamilto
no skautininkių “Šatrijos Raganos” 
būrelio narės. V.s. D. Gutauskienė 
tvarkė didžiąją loteriją, s. A. Vili
mienė ir v.s. R. Bagdonienė suruo
šė vaikams piešimo-dažymo stalą, 
kitos būrelio sesės prisidėjo prie 
įvairių su Kaziuko muge surištų 
darbų.

Balandžio 25 d. būrelio sesės 
susirinko pas sesę D. Gutauskienę. 
Šio vakaro kalbėtojas buvo kojų pė
dų specialistas, chiropodistas dr. R. 
Nakrašas. Išdalino atspausdintus 
lapus apie kojų pėdas ir atkreipė 
dėmesį į 10 problemų, dėl kurių 
reikėtų kreiptis pas jį.

Prie kavutės buvo aptarti at
likti darbai ir ateities reikalai. Nu
matyta sezono užbaigimo sueiga, 
kuriai data dar nenustatyta, o ru
dens sezonas bus pradedamas spa
lio 18, trečiadienį,/7 v.v. pas sesę I. 
Jokubynienę. Reg. B.

KREPŠINIS: Per pirmąsias 
LKL baigmės rungtynes Kauno 
sporto halėje Kauno “Žalgiris” su
triuškino Vilniaus “Lietuvos rytą” 
105:83, bet antrose rungtynėse 
“Lietuvos rytas” atsigavo ir rungty
nes laimėjo 75:70. Kovoje dėl tre
čiosios vietos Šiaulių “Šiauliai” 
įveikė Vilniaus “Sakalus” 77:66 ir 
78:66.

LKA lygoje Mažeikių “Naftos” 
komanda (05-02) Mažeikiuose 72:- 
62 nugalėjo Kauno “Policiją” ir, lai
mėjusi seriją 3:2, tapo A lygos 
meisteriu.

LMKL: Kauno “Laisvė” po 
dviejų pralaimėjimų praėjusį savait
galį namuose nugalėjo Vilniaus 
“Lietuvos telekomo” krepšininkes 
72:56 bei 73:61 ir išlygino seriją 2:2.

SUNKIOJI ATLETIKA: Sofi
joje (Bulgarija) įvykusiame Euro
pos čempionate 23 metų klaipėdie
tis R. Vyšniauskas grupėje iki 105 
kg užėmė 10-tąją vietą tarp dvide
šimties dalyvių. Jo bendras rezul
tatas dvikovėje - 380 kg (rovimas 
167,5 kg, stūmimas - 212,5 kg). Šis 
laimėjimas suteikė jam teisę daly
vauti Sidney olimpiadoje.

Europos jėgos trikovės čem
pionate Vokietijoje, dalyvaujant 
trikovininkams iš 22 šalių, svorio 
grupėje per 125 kg, sidabrą pelnė 
biržietis Žydrūnas Savickas. Jis pri
tūpė su 400 kg, atkėlė 345 kg, iš
spaudė gulėdamas 240 kg. Bronzos 
medalį svorio grupėje iki 90 kg iš
kovojo mažeikietis Audrius Gečas.

DVIRAČIAI: Europos mažųjų 
dviračių lauko varžybų (BMX) 
čempionato pirmajame ir antraja
me tarpsnyje šiaulietė V. Rimšaitė 
jaunimo 17-18 metų) grupėje už
ėmė atitinkamai šeštąją ir trečiąją 
vietas. Bendroje įskaitoje ji užima 
penktąją vietą. Lietuvos dviratinin
kė E. Pučinskaitė laimėjo Prancūzi
jos moterų dviračių taurės varžybų 
IlI-iąjį tarpsnį - lenktynes “Trofee 
dės Grimpeurs”.

TENISAS: Lietuvos teniso rink
tinė Šiauliuose pralaimėjo Davis tau
rės varžybų Europos-Afrikos zonos 
antrosios grupės rungtynes Ivory 
Coast (Afrika) komandai 2:3. V.P.

MOKA:
3.55% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.80% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius
4.90% už 1 m. term. Indėlius
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.45% už 3 m. term. Indėlius
5.55% už 4 m. term, indėlius
5.75% už 5 m. term, indėlius
4.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.15% už 1 m. GIG Invest, pažym.
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym.
5.70% už 3 m. GIC Invest, pažym.
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.05% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.15% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.70% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.05% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.65%
2 metų....................7.90%
3 metų....................8.10%
4 metų.................... 8.25%
5 metų....................8.30%

su keičiamu
nuošimčiu.............6.20%

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: www.parama.net

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5
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waujnK/Kjasjiak
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 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 !

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

► KULNO SKAUSMAI
> PĖDOS SKAUSMAI
»■ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
> NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
> VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ 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
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
23 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

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

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 

Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

TURIU DAR VIETŲ PASKUTINĖMS NUPIGINTO SEZONO 
DIENOMS - GEGUŽĖS 22-25, ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS - 

per Frankfurtą, Kopenhagą, Londoną, Paryžių ar Amsterdamą.
KAINOS PRADEDANT NUO $984.00

SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI - UŽSISAKYKITE JAU DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

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

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

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

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


Didžiosios “TŽ” loterijos 
aukotojai ir laimėtojai

1. Stasės Zavienės dovanotą lini
nę staltiesę ir medžio drožinį - 
nr. 4117;

2. Valentinos Balsienės dekoraty
vinę vazą - S. Remesat, Hamil
ton, Ont., nr. 9694;

3. Zigmo Dobilo paveikslą - nr. 
10706;

4. Antano Suprono juostinę ir S. 
Matulionio dovanotą juostą - 
nr. 5648;

5. A.a. Paulės Siėiūnienės tautinę 
lėlę - kun. J. Liauba, OFM, 
Hamilton, Ont., nr. 8071;

6. N.N. dovanotą lėkštę pyragui - 
nr. 2152

7. Stepono Šetkaus paveikslą - 
nr. 0019;

8. Aldonos Vaitonienės megztą 
skarą ir A. Juozapavičiaus 
medžio drožinį - dr. J. 
Čuplinskienė, Toronto, Ont., 
nr. 8128;

9. Karolio Abromaičio medinį 
inkilą - nr. 0701;

10. L. Matulevičienės dovanotą 
paveikslą - nr. 6858;

11. Valentinos Balsienės kerami
kos indą - nr. 1063;

12. Sofįjos Pacevičienės dekoraty
vinę keramikos lėkštę - nr. 
4624;

13. A. Laurinaičio paveikslą - J. 
N. Budriai, Toronto, Ont., nr. 
8191;

14. A. Abromaitienės rankšluosti
nę ir R. Vaitkevičiaus dovano
tą lininį rankšluostį - nr. 
13493;

15. Liudos Sendžikienės tautinę 
lėlę - nr. 2187;

16. Reginos Žiūraitienės paveikslą 
- nr. 3316;

17. “Paramos” kredito kooperaty
vo dovanotą tūkstantmečio 
monetų rinkinį - nr. 0691;

18. Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo dovanotą kavos 
virintuvą - nr. 10732;

19. Piniginę dovaną $250 - nr. 
1874;

20. Piniginę dovaną $500 - nr. 
8109.
Mažojoje loterijoje buvo V. 

BALIUNO keptas “Napoleonas”, 
TOMO SENKEVIČIAUS dovano
tas butelis degtinės bei dar keli gė
rimų bei skanėstų laimikiai.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖ
KA didžiosios ir mažosios loterijos 
laimikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos va
karo proga mūsų nuoširdūs rėmėjai 
aukojo: $500 - B. ir S. Sakalai; 
$300 - E. ir M. Bumeisteriai; $200 
- H. ir G. Lapai, dr. J. ir A. Sungai- 
los; $100 - dr. Č. ir dr. B. Joniai, 
K. ir A. Rašymai, J. ir R. Piciniai, 
A. ir N. Ankai, S. Dalius, V. ir S. 
Balsevičiai, A. Bumbulis; $85 - 
N.N. (nepasirašę pavardžių); $70 - 
V. ir E. Krikščiūnai; $50 - V. ir O. 
Taseckai, J. ir R. Karasiejai, R. ir 
G. Paulioniai, J. Stankus, V. ir A. 
Vaitoniai, V. ir S. Aušrotai, dr. S. 
Čepas, S. Dargis, A. A. Vaičiūnai, J. 
Rinkūnienė (a.a. Antano Rinkūno 
atminimui), L. ir D. Garbaliauskai.

“TŽ” 50-čio minėjime pareigūnės rūpinasi loterijos bilietais - A. 
Šimonėlienė ir Vaida Kuprevičiūtė-Petrauskienė Nuotr. B. Tarvydo

OlTORONTO
Probationary Firefighters
Help make our City a safer place for all.
If you like helping people, work well with others, enjoy learning 
and are physically fit, this is a great time to compete for firefighter 
positions at the City of Toronto for possible openings in 2001. In 
addition to firefighting services, you will perform rescue work, 
fire prevention duties, administer first aid, respond to emergency 
hazardous material situations, and maintain firefighting apparatus, 
equipment and fire stations. To carry out these duties, you must be 
able to handle intense, sustained physical effort, communicate clearly in 
English under stressful situations, and work shifts (including nights 
and weekends).

Qualified applicants must be legally eligible to work in Canada, 
meet the prescribed hearing and visual requirements (20/30 in each 
eye without corrective lenses, and colour vision that is safe for 
firefighting), and have completed a minimum of Grade 12 (or 
equivalent as approved by the Ontario Ministry of Education). 
A valid Ontario driver’s licence and the ability to obtain a class D 
(minimum) with Z brake endorsement by the time of job offer are 
also essential.

The first stage of the recruitment process is a written test, to be 
conducted beginning June 13, 2000. For further information on dates, 
times and locations, and to learn more about the recruitment process, 
you may do the following:

1. Pick up a recruitment information package, between May 8 and 
June 8, 2000, at one of the following locations:
North York Civic Centre, 5100 Yonge Street
York Civic Centre, 2700 Eglinton Avenue West 
Toronto City Hall, 100 Queen Street West 
Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive 
Etobicoke Civic Centre, 399 The West Mall 
East York Civic Centre, 850 Coxwell Avenue

2. Attend a Firefighter Career Information Session at the Toronto Fire 
Academy, 895 Eastern Avenue, Toronto, on one of the following dates: 
Saturday, May 13, 2000 — 10:00 a.m.
Saturday, May 27, 2000 — 10:00 a.m.
Tuesday, May 30, 2000 — 7:00 p.m.
Thursday, June 8, 2000 — 7:00 p.m.

3. Call the Toronto Fire Services recruitment hotline at 416-392-FIRE 
(416-392-3473).

4. Check our Web Site at: www.city.toronto.on.ca/index.htm

5. You must pre-register for the written test. Registration forms 
must be recieved at Human Resources, York Civic Centre 
on or before noon, Friday, June 9, 2000.

6. Candidates who pass the written test will be invited to apply.
At that time, applicants will be required to submit copies of their 
Standard First Aid and CPR Level “C” certificates (current to 
within 24 months of the application deadline). Those not issued by 
the Canadian St. John Ambulance or Canadian Red Cross must be 
accompanied by written certification of equivalency from the 
issuing agency in order for the application to be considered.

Committed to employment equity, the City of Toronto encourages 
applications from Aboriginal people, people with disabilities, racial 
minorities and women.

Detroito tautinių šokių grupė “Šaltinis” su vadove po repeticijos išeina iš Dievo Apvaizdos parapijos patalpų 
Southfielde. Čia tik dalis gnipės. Priekyje iš kairės: Vytautas Viskantas ir Aleksas Mitrius; stovi: Danielė Petaja, 
Andrius Viskantas, Viktorija Viskantienė - vadovė, Rita Kasputienė, Vilija Idzelytė, Anatolius Viskantas, Gina 
Radzevičiūtė, Lisa Barauskienė, Ilona Mitrienė. Šiai grupei gegužės 13, šeštadienį, rengiamos išleistuvės-vakarienė 
su koncertu Dievo Apvaizdos parapijos salėje. Tai pasiruošimas tautinių šokių šventei Nuotr. R. Ražauskienės

TO RO N T O
Kanados lietuvių fondas 

“Tėviškės žiburių” leidybai pa
remti paskyrė $4,000.

E. Ališauskienė, sveikinda
ma “Tėviškės žiburius” 50-me- 
čio proga ir prisimindama savo 
mirusį vyrą a.a. Praną Ališaus
ką, “TŽ” leidybą parėmė $50 
auka.

KLB Toronto apylinkės val
dyba, vadovaujama Danutės 
Garbaliauskienės, sveikindama 
“Tėviškės žiburius” 50 metų su
kakties proga, linkėdama ir to
liau tęsti prieš penkiasdešimt 
metų pradėtą darbą, iš savo iž
do paskyrė $500 “šiam Torontui 
taip reikalingam laikraščiui pa
remti”. Leidėjai dėkoja ir linki 
apylinkei geriausios sėkmės 
bendruomeninėje veikloje.

A. a. muziko Stasio Gailevi- 
čiaus 3-jų metų mirties atmini
mui dukra Lialia ir žentas Kazys 
Laurušaičiai našlaičiams ir ser
gantiems tremtiniams “Kovai su 
vėžio liga” Lietuvoje aukojo: 
$75.

A. a. Stasiui Šveikauskui 
mirus, užjausdami seserėčią 
Šveikauskaitę-Burkšaitienę su 
šeima, našlaičiams ir sergan-

“Angeliukų” chorui $25 au
kojo E. Kripienė.

Vaiko tėviškės namams $50 
aukojo E. Čepienė.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
D. Zulonienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Barteškienė, 
KLKM dr-jos Delhi skyrius, V. 
Lapaitienė, R. Dirvelis.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
riaus valdyba gegužės 7 d. po 
pamaldų Anapilio parodų salėje 
surengė sekmadienio popietę, 
kurioje galėjo dalyvauti visi. Jo
je buvo dr. R. Zabieliausko pa
skaita “Osteoporosis liga ir kaip 
nuo jos reikia apsisaugoti”.

Su paskaitininku supažindi
no KLK moterų Anapilio sky
riaus vicepirm. V. Valiulienė. 
Dr. R. Zabieliauskas McGill 
universiteto Montrealy Medi
cinos fakultetą baigė 1982 m., o 
reabilitacijos specialybę įsigijo 
1989 m. Darbuojasi Toronto 
General, St. Joseph ligoninėse 
ir Toronto reabilitacijos institu
te. Jis taipgi yra Toronto Lietu
vių Namų valdybos narys, ypač

besirūpinantis būsimų senelių 
slaugos namų tinkama priežiūra 
bei medicinos patarnavimų rei
kalais. Jis dažnai važinėja į Lie
tuvą ir ten dalyvauja sudarant 
ir vykdant sveikatos apsaugos 
užmojus.

Dr. R. Zabieliaukas savo 
paskaitoje vaizdžiai kalbėjo apie 
kaulų retėjimo ligą ir jos padari
nius. Šia liga daugiausia serga 
moterys, pasiekusios 50 m. am
žiaus ribą. Iškyla didelis pavojus 
kaulų lūžiams. Reikia vartoti 
gydytojų nurodytus mineralus 
bei vitaminus ir vaistus, ypač už
siiminėti kasdienine tinkama 
mankšta. Daktaras, kalbėdamas 
apie savo veiklą Lietuvoje, ypač 
pabrėžė vis didėjantį šiame 
krašte nusižudymų skaičių, da
bar jau pirmaujantį visoje Euro
poje. Jis mielai atsakinėjo į dau
gelį pateiktų klausimų.

Popietėje buvo paskelbta 
nauja KLKM Lietuvos kankinių 
parapijos skyriaus valdybos su
dėtis: pirm. Audra Šarpytė, bu
vusi pirm. Albina Augaitienė, 
vicepirmininkės Vida Valiulie
nė ir Stasė Bartusevičienė, sekr. 
Birutė Samsonienė, ižd. Anelė 
Pajaujienė, narės Birutė Matu
laitienė ir Rūta Vaišvilaitė; revi
zijos komisija: Salomėja Andru- 
lienė, Nina Balčiūnienė. Popie
tė pasižymėjo gausiais dalyviais 
ir buvo baigta vaišėmis. D.

tiems tremtiniams “Kovai su vė
žio liga” Lietuvoje aukojo: $20 
- B. D. Vaidilos, Z. Burkšaitis; 
$10 - N. V. Liačai, I. D. Powell; 
$5 - S. Matusevičiūtė-Grusha- 
llą, V. Rupkalvis; $4 - J. Zwol- 
nski. M.P.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $500 Kanados lietuvių 
fondas; $100 - V. Montvilas. 
Drabužių ir patalynės dovanojo: 
Prisikėlimo parapijos tarybos 
labdaros sekcija, S. Pranckevi- 
čius, A. Rūta. A.S.

Panevėžio vyskupijos kun. 
A. Lipniūno jaunimo centrui 
$50 aukojo E. Čepienė.

Skaitytojai pasisako
AUKOS INVALIDAMS

Geros valios žmonių, atsiliepu
sių į mūsų kreipimąsi, dėka velykinį 
džiaugsmą patyrė ir Garliavos inva
lidų draugijos nariai, todėl nuolan
kiai dėkojame už aukas draugijai 
aukojusiems - didžiai gerbiamiems 
tautiečiams, lietuviškoms-katalikiš- 
koms organizacijoms, šalpų sky
riams.

Dėkojame gerb. Ronaldui 
Tumpai iš Toronto, mūsų kraštie
čiui, surinkusiam aukas iš savo 
draugų ir pažįstamų ir perdavusiam 
atvežti mums per savo brolį, garlia
vietį Kęstutį net $1140, gerb. dr. 
Juditai Čuplinskienei, Toronto Pri

sikėlimo parapijos tarybos Labda
ros sekcijos pirmininkei, jos asme
nyje visiems šios organizacijos na
riams, atsiuntusiems per sės. Ignę 
Marijošiūtę $500, Los Angeles Lie
tuvos dukterų draugijai, suteikusiai 
galimybę iždininkei Laimutei Balt- 
rėnaitei atsiųsti čekį $500, gerb. B. 
Vidugiriui už $60, gerb. Birutei 
(prašė nereklamuoti, bet negaliu 
nepadėkoti) iš Burlingtono - čekį 
$200 ir gerb. Aldonai Gailius iš Ha
miltono - čekis $200. Be to, p. Al
dona, taip pat yra mūsų kraštietė, 
kilusi iš Kauno Žaliakalnio ir pa
reiškė norą padėti Kauno miesto 
invalidų draugijai.

Visa tai, mielieji, priimkite 
kaip ataskaitą, kaip pranešimą, kad 
visi šie pinigai yra užpajamuoti 
draugijos gautos labdaros fonde, 
kovo 30 d. invalidų susirinkime pa
teikta vieša informacija. Nutarta ir 
lėšų panaudojimo paskirtis.

Teatlygina Jums visiems gera
sis Dievas!

Aldona Grikietienė,
LTD Garliavos skyriaus pirmininkė, 

Darbininkų g. 74-1, LT-4316 
Garliava, Kauno rajonas, Lietuva

VI’ S E IV O S
Kojos

Dukrelė vis prašo mamos nu
vežti ją į parduotuves Netekusi 
kantrybės pagaliau sako mama:

- Juk pėsčia galėtum nueiti.

“TŽ’ 50-čio minėjime Anapilio salėje pareigūnai rūpinasi gėrimais
Tomas ir Algis Jonaičiai Nuotr. B. Tarvydo

Kam gi Dievas davė dvi kojas?
- Vieną stabdžiams, kitą grei

tintuvui (gazui), - atsakė dukrelė.

Asmenys ar organizacijos, paaukoję 5000 dol. 
ar daugiau Slaugos namų statybai, galės įsiam
žinti lentelėje virš kambario durų kaip mecenatai 
to kambario įrengimui.

KAZYS AUGAITIS - $1,000;
LN VYRŲ BŪRELIS $250 ($5,250) 

Nuoširdžiai dėkoja
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Pamokslininkas
Atvykęs iš miesto į kaimo 

šventovę pamokslininkas turėjo 
kalbėti apie mirtį. Pradėjo šiais 
žodžiais:

- Kiekvienas šios parapijos gy
ventojas turės mirti.

Tai pasakęs pamokslininkas 
pastebėjo pirmajame suole sėdintį 
vyrą, plačiai besišypsantį ir paklau
sė kodėl šypsosi.

- Aš ne iš šios parapijos. Čia 
atvažiavau aplankyti savo sesers.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.ls.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų
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JUOZAS
Re/max West įstaigoje 

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

West 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

NORKUS

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Z3ž?3>-O-Z-

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

st ra Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ Į LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI!
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija "Finnair". 

Teiraukitės! Dar yra kelios vietos norintiems prisijungti prie organizuotos 
kelionės į Lietuvą, skirtos eucharistiniam kongresui.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

Siuntiniai laivu irlėktuvū
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

http://www.city.toronto.on.ca/index.htm
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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PADĖKA
“Tėviškės žiburių” leidėjai - Kanados lietuvių katalikų kultūros 

draugija “Žiburiai” ir jos valdyba, balandžio 29 d. Anapilyje surengusi 
savaitraščio 50 m. sukaktuvinį spaudos vakarą, džiaugiasi jo pasiseki
mu ir dėkoja visiems prisidėjusiems. Nuoširdi padėka reiškiama “TŽ" 
administratorėms Aušrai Trussow, Valentinai Baliūnienei ir visiems 
“TŽ” talkininkams už rūpestį ir visus mošos darbus - programai 
sumaniai vadovavusiai Vaidai Kuprevičiūtei-Petrauskienei; Giedrai 
RinkūnaiteLPaulionienei, kuri, prisimindama savo tėvo Antano Rinkti
no glaudžius ryšius su “TŽ”, taip pat atėjo į talką; meniniams viene
tams - Anapilio parapijos vaikų chorui “Angeliukai”, vadovei Nijolei 
Benotienei ir akompaniatoriui Jonui Govėdui, vyrų chorui “Aras”, va
dovei Lilijai Turūtaitei, akompaniatorei Editai Morkūnienei; buvu
siems KLKKD pirmininkams už atsilankymą ir nuolatinį rūpestį “TŽ” 
reikalais.

Už gražų leidinį, už kruopštų mošos darbą - nuoširdi padėka 
Jonui Andruliui, Česlovui Senkevičiui, Valei Baliūnienei; prelatui dr. 
Pr. Gaidai, techninei redaktorei Genei Gaižutienei už patarimus, o 
ypač Vidai Tumosienei už techninį apipavidalinimą. Taip pat Jurgiui 
Kuliešiui už ypatingas pastangas atspausdinant leidinį laiku. Valdybos 
vardu ir asmeniškai dėkoju visai “žiburiečių ” šeimai, visiems bendra
darbiams, skaitytojams bei visiems trumpai ar ilgai, daug ar truputį rė- 
musiems, talkinusiems įvairiais būdais. Visi padėjote “TŽ”-iams gyvuo
ti ir išsilaikyti, tikimės dar daug metų kartu šviesti.

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė,
KLKKD “Žiburiai” valdybos pirmininkė

WToVl¥’
Anapilio žinios

- Balandžio 30, sekmadienį, 
pakrikštyta Stasio ir Irenos (Cirušy- 
tės) Maksimavičių dukrelė Adrija- 
na. Sveikiname naująją krikščionę, 
jos tėvelius, senelius ir visus gimi
nes bei artimuosius.

- Ateinantį savaitgalį Delhi šv. 
Kazimiero šventovėje bus renkama 
antroji rinkliava šv. Petro semina
rijai.

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 14 Lietuvos kankinių šventovė
je ir Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus renkama arkivyskupijos įsakyta 
papildoma antroji rinkliava “Share 
Life”

- Parapijos administracinė sek
cija kviečia savanorius į pavasarinę 
Anapilio aplinkos apvalymo talką 
gegužės 13, šeštadienį, nuo 1 vai. 
po pietų. Talkininkai prašomi atsi
vežti savo įrankius. Jei bus blogas 
oras, talka bus atidėta sekančiam 
šeštadieniui. Šiuo reikalu prašome 
kreiptis į sekcijos pirmininką Vik
torą Narušį tel. (905) 277-1128.

- “Gintaro” ansamblio nariai 
Motinos dienos proga pardavinės 
rožes šį sekmadienį, gegužės 14 d. 
parapijos salėje.

- Motinos dienos pietūs bus 
Anapilio salėje gegužės 14, sekma
dienį, 12.30 v.p.p. Bilietų kainos: 
suaugusiems - $15; jaunimui nuo 7 
m. iki 12 m. amžiaus - $8, o vai
kams iki 6 m. amžiaus - nemoka
mai. Bilietai pardavinėjami po pa
maldų parapijos salėje.

- KLB Toronto apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas įvyks 
gegužės 24, trečiadienį, 7.30 v.v. 
Lietuvių namuose. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 28, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mokykli
nis autobusas į pamaldas veš maldi
ninkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka.

- Ryšium su kapinių lankymo 
diena, sekmadieninės pamaldos 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje bus gegužės 27, šeštadienį, 3 
vai. po pietų.

- Jaunųjų talentų koncertas 
įvyks birželio 11, sekmadienį, 1 v. 
p.p. Veiks jaunųjų dailininkų paro
da. Po koncerto - kavutė. Įėjimas - 
laisva auka. Atlikėjus prašome re
gistruotis pas Deimantę tel. (905) 
848-9628 arba pas Julijų tel. (905) 
615-8681. Rengia parapijos tarybos 
kultūrinė sekcija.

- Anapilio parapijos knygyne 
gauta knyga “Gurevičiaus sąrašas” 
apie žydų gelbėtojus Lietuvoje.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
14: 9.30 v.r. už Anelę Staškevičie- 
nę; 11.30 v.r už parapiją; Vasagoje 
(sekmadienį), 3 v.p.p. už Vasagos 
moterų būrelio mirusias motinas; 
Delhi (šeštadienį), gegužės 13, 3 v. 
p.p. už KLK moterų draugijos na
res ir jų rėmėjas.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje atidaryta nauja pa

roda “Tėviškės žiburių” 50 m. su
kakčiai pagerbti. Visi kviečiami at
silankyti, atgaivinti savo bei mūsų 
laikraščio jaunystės prisiminimus.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Kanados lietuvių katalikių mo
terų dr-jos Delhi skyrius aukojo 
$100; Kanados lietuvių fondas - 
$6,000. Muziejaus valdyba bei ve
dėja dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie Kanados lietuvių istorijos iš
saugojimo.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Per Pirmos Komunijos iškil

mių Mišias praeitą sekmadienį gie
dojo “Volungės” choristės su solis
te Anita Pakalniškyte-Puodžiūnie- 
ne. Pirmą Komuniją priėmė 18 vai
kučių: A. Bancevičiūtė, A. Bara- 
kauskas, L. Byra, D. Didžbalytė, S. 
Grybas, M. Jaglowitz, R. Jankaity- 
tė, L. Krikščiūnaitė, S. Puodžiūnai- 
tė, E. Puterytė, V. Radtkė, A. Sap- 
lytė, L. Sheilds, K. Šilininkas, V. 
Sriubiškytė, J. Stončius, E. Štuopy- 
tė ir L. Tatarsky.

- Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės vyks šį sekmadienį, gegužės 
14, per 10.15 v. Mišias, kurias au
kos ir sutvirtinimo sakramentą 22 
jaunuoliams ir jaunuolėms suteiks 
vysk. P. Baltakis, OFM. Ryšium su 
šiom iškilmėm, paskutinės Mišios 
bus 12 v. (vietoj 11.30 v.r.)

- Mišios už Motinos dienos 
novenai pavestas gyvas ir mirusias 
motinas atnašaujamos visą gegužės 
mėnesį - šiokiadieniais 8 v.r., šešta
dieniais 9 v.r., o sekmadieniais
10.15 v.r.

- Pakrikštyta Gloria Ona, Vy
tos (Gedvilaitės) ir Pauliaus Vytų 
duktė.

- Gegužės 6 d. palaidotas a.a. 
Jurgis Strazdas, 91 m. Giminių Ka
nadoj neturėjo. Lietuvoj mirė a.a. 
Jurgis Radžiūans, 91 m., Albino 
Radžiūno brolis.

- Šv. Pranciškaus Trečiojo or
dino nariai renkasi Mišiom ir susi
rinkimui šį ketvirtadienį gegužės 
11, 10 v.r.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Linda S. Keršytė su Gernot M. 
Gotthans.

- Šį sekmadienį, gegužės 14 d., 
bus daroma rinkliava Toronto arki
vyskupijos “Share Life” vajui.

- Parapijos persikėlimo vajus, 
kuriam pirmininkavo Algis Nausė
das ir Alvydas Saplys, žemei pirkti 
iki šiol sutelkė $1,465,735. Statybos 
darbai eina pirmyn. Specialus ko
mitetas, kuriam pirmininkauja Pau
lius ir Rasa Kūrai, netrukus pradės 
Vajų statybos darbams paremti ir 
naujų patalpų inventoriui įsigyti.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
14: 8.15 v.r. už a.a. Sofiją Jurevičie
nę; 9.15 v.r. už a.a. Alfonsą ir Mag
daleną Seliokus; 10.15 v.r. už Moti
nos dienos novenai pavestas gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Mariją 
Leikūnienę ir a.a. Mariją Matusevi- 
čienę - 2 metinės; 11.30 v.r už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, gegužės 13, 

vyksta moterų draugijos “bazaras”. 
Pradžia 9 v. ryto. Tęsis iki 2 v.p.p. 
Visus daiktus ir drabužius pardavi
mui prašome pristatyti šį penkta
dienį, gegužės 12, 6-8 v.v.

- Šį sekmadienį, gegužės 14,
11.15 v. ryto - iškilmingos Motinos 
dienos pamaldos. Visoms moti
noms prieš pamaldas bus įteiktos 
gėlės.

- Antradienį, gegužės 16, Lidi
ja Balsienė, Petras Šturmas ir kun. 
Alg. Žilinskas atsovauja parapijai 
Lietuvių liuteronų sinodo posėdyje 
Čikagoje.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo pakrikštyta Serena 
Alanna MacDonald, dukrelė Vidos 
Šernaitės ir Alan MacDonald. 
Krikšto tėvai: Tracey MacDonald ir 
Gary MacDonald.

- Dėkojame visiems pavasario 
darbuotojams, kurie atliko labai 
reikalingus darbus šventovėje ir jos 
aplinkoje: Emilijui Bartminui, Ri
čardui Hiršui, Wally Dauginiui, Al
giui Povilaičiui,,Augustui Povilai
čiui, Raimundui Turūtai ir Petrui 
Šturmui.

SUDARYSIU jums sąrašą 10-ties 
geriausių ir jums prieinamiausią 
kaina parduodamų vasarnamių Va
sagoje. Skambinkite nemokamai, 1- 
800-539-8565 ID#1040. Coldwell 
Banker S. Shannon Realty.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės bilietų pardavimas vyks
ta sėkmingai ir sparčiai. Kon
certo bilietų yra likę mažiau 
kaip pusė arenos vietų, pokylio 
viena iš dviejų salių jau užpildy
ta. Norint išvengti nusivylimų, 
raginama kuo greičiau įsigyti bi
lietus į koncertą, pokylį ir susi
pažinimo vakarą. Bilietų užsa
kymo lapai gaunami banke
liuose ir “TŽ” raštinėje. Telefo
nu skambinti J. Vingelienei 
(416-233-8108) arba V. Tasec- 
kui (905-824-4461). Nuo birže
lio 1 d. bilietai nebebus siunti
nėjami užsakantiems paštu, rei
kės atsiimti prie registracijos 
stalo “Regai Constelllation” 
viešbutyje birželio 30 d. arba 
prie renginių įėjimo. Rezervuo
jami tik apmokėti bileitai. Inf.

Maironio Mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Prašome 

registruoti vaikus ateinantiems 
mokslo metams gegužės 27 d. arba 
birželio 3 d. Tas yra labai svarbu, 
nes kviečiame mokytojus pagal įsi
registravusių vaikų skaičių.

- Birželio 3 d. yra paskutinė 
mokslo diena - tėveliai galės atsi
imti vaikus (nuo darželio iki 8 sk.) 
ir jų pažymėjimus.

- Lituanistinių kursų mokiniai 
rašys egzaminus gegužės 13 d., o 
rezultatus gaus gegužės 27 d.

- Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metų iškilmingas užbaigi
mas ir vakarienė vyks penktadienį, 
gegužės 26, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Bilietus užsisakyti pas 
Birutę Batraks, tel. 905-271-1640.

- Gintaras Valiulis, 7 sk. moki
nys, nupiešė Maironio portretą. Jis 
bus panaudotas lietuviškame 
“CDRom”, kuris ruošiamas Hamil
tone.
- Gegužės 20 d., Viktorijos 
savaitgalį pamokų nebus. Ž.Š.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio popietėje, ge

gužės 7, dalyvavo 196 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos vicepirmi
ninkas T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis šaukia
mas gegužės 10 d., 7.30 v.v.

- Slaugos namų statybai auko
jo: J. Dobrovolskis - $100 ($300), 
K. Augaitis - $1000, V. Rudaitis - 
$50, V. Kumpikevičius - $50, E. 
Dubininkas - $100 ($1550), S. Ma
tulevičius - $100 ($890), A. Rauba
- $250 ($750), S. Gotsheldas - 
$500, R. B. Sriubiškis - $250 
($885), R. Vaičaitis - $100 ($1100),
J. S. Andrulis - $100 ($390), H. 
Klimas - $25, M. Genčius - $100,
K. Klevinskas - $100. Slaugos na
mų vajaus komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą Slaugos namams. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON M6P 1A6.

- Gegužės 14, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Su 
gėlėmis ir vynu mamas sutiks LN 
vyrų būrelio nariai; pietų metu gros 
jaunesnės kartos muzikantai.

- LN moterų būrelis nuošir
džiai dėkoja L. ir D. Garbaliaus- 
kams už piniginę dovaną.

GRAŽIOJE vietoje, Lekėčiuose, 
Šakių raj. parduodamaas ūkis su 
trobesiais, 3 h. dirbamos žemės ir 
6,400 h. miško. Toronte skambinti 
Albinai tel. (416) 604-2032.

IŠNUOMOJAMAS arba parduo
damas 4 kamb. butas Vilniuje, An
takalnyje, prie Šv. Petro ir Povilo 
šventovės. Teirautis tel. 905 785- 
7987 vakarais arba sekmadieniais.

Buvę ir dabartiniai pareigūnai, dalyvavę “TŽ” 50-čio spaudos vakare Anapilio salėje. Iš kairės: dr. S. Čepas, 
prel. Pr. Gaida, B. Sakalas, S. Sakalienė, Lietuvos ambasadorius Kanadai R. Šidlauskas, p. Šidlauskienė,
prel. J. Staškevičius, Č. Senkevičius Nuotr. B. Tarvydo

“TŽ” 50-čio minėjime Anapilio salėje loterijos laimikiai laukia laimingų savininkų Nuotr. B. Tarvydo

KLB Toronto apylinkės tarybos narių

įvyks š.m. gegužės 24, trečiadienį, 7.30 v.v.,
Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje

(1573 Bloor Street West)

Visi apylinkėje veikiančių organizacijų pirmininkai ir 
bendruomenės nariai maloniai kviečiami dalyvauti.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Hamiltono tautinių šokių ansamblio J

sukaktuvinis!
KONCERTAS-VAKARIENĖ-ŠOKIAI į
įvyks 2000 m. gegužės 27, šeštadienį,!

Jaunimo centre, Hamiltone, 48 Dundurn St.N., !
koncertas 6 v.v., vakarienė 7.30 v.v.

Įėjimas - $20 asmeniui 
Bilietus užsisakyti, skambinant

KAZIUI DEKSNIUI tel. 905-332-6006
arba IRENAI ŽUKAUSKAITEI tel. 416-895-2400

(Ukrainian

P@ST
INTERNATIONAL

SIUNTINIAI | BALTIJOS
V A L S f Y BE S

siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu 
pinigų pervedimas (money transfer) 
pristatymo patarnavimai (courier service) 
maisto siuntiniai
jokių svorio apribojimų
nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų 
kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 
namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės tel. 416 237-1435

(č»c>r kjo<7<£
MANOR

Pranešimas
Šalia naujosios Prisikėlimo parapijos pastatų ir 

arti Islington požeminio traukinio stoties statomi 
butai (condominiums) ir gyvenamieji narni (townhouses).

Gegužės mėnesį įvyks informacinis susirinkimas 
būsimiems pirkėjams. Besidominčių lietuvių sąrašą 

rengia Lina Kuliavienė. Turintys klausimų kviečiami 
jai paskambinti arba kreiptis elektroniniu paštu.

■■■■Mllllllllllllllllllllll
ROYAL LEPAGE
■■■■■■■illllllllllllllliillli

Darbo: 416 762-8255

Namų: 416 766-2996

Lina Kuliavienė
E-mail: kuliavas@compusene.tom

IEŠKOME auklės dviejų metų ber
niukui 5 dienas per savaitę Mis- 
sissaugoje. Skambinti vakarais tel. 
905 602-9231.

IEŠKOME rusiškai kalbančios mo
ters prižiūrėti 2 vaikus ir tvarkyti 
namą. Skambinti tel 416 417-7706.

MONTREAL
Kun. Kazimieras Ambrasas, 

SJ, Aušros Vartų šventovėje per 
Atvelykio pamokslą kalbėjo apie tą 
dieną Šv. Tėvo šventąja paskelbtą 
Heleną Kowalską - seselę Faustiną. 
Savo kalboje popiežius pasakęs, 
kad šį šventoji priklausanti dviem 
tautom - lenkams ir lietuviams, nes 
kurį laiką ji dirbusi Vilniuje. Kitą 
dieną Montrealio “The Gazette” 
plačiau aprašė tas iškilmes Romoje. 
Nauja šventoji, mirė džiova 1938 
metais.

Atvelykį po pamaldų žmonės 
rinkosi į Aušros Vartų parapijos sa
lę katalikių moterų draugijos pa
ruoštoms Velykų stalo vaišėms. Ar
ti dviejų šimtų suaugusių ir mažųjų 
svečių gėrėjosi išradingais šaltais 
kepsniais, įvairiais margučiais, įdo
miausiais pyragais ir net šakočiais 
iš Lietuvos. Svečiams susiradus sa
vo vietas prie pavasariškai papuoš
tų stalų, draugijos pirm. Genovaitė 
Kudžmienė visus pasveikino ir pra
nešė, kad salėje yra Velykų stalo 
sumanytoja ir pradininkė Jadvyga 
Baltuonienė. Ji prieš 27 metus su
ruošė pirmąjį Velykų stalą. Visiems 
entuziastiškai plojant, J. Baltuonie- 
nei buvo prisegta gėlių puokštelė.

Programai atlikti buvo pa
kviesta “Gintaro” tautinių šokių 
grupė, kuri po dvylikos metų per
traukos praeitą rudenį susibūrė XI- 
ai tautinių šokių šventei, įvyksian
čiai š.m. liepos 2 d. Toronte. Dabar

šiai grupei vadovauja Linas Staške
vičius. Šokėjai daugiausia iš anks
tesnio “Gintaro”, tik šiuo metu jau 
matyti vienas kitas žilstelėjęs plau
kas. Šoko tris šokius: “Protėvių že
mė”, “Žolynėlis” ir “Gyvataras”. 
Šoko puikiai. Ypač žaviai atrodė 
“Protėvių žemė”. Publika plojimų 
negailėjo, ir pirmojo šokio bent dalį 
turėjo pakartoti. Reikia manyti, 
kad šios grupės amžius nesibaigs su 
tautinių šokių švente. Pasibaigus 
šokiams, G. Kudžmienė gintarie- 
čiams įteikė simbolinę piniginę do
vanėlę, kurią jie čia pat paaukojo 
“Vaikų tėviškės namams”. Kun. K. 
Ambrasui palaiminus maistą, sve
čiai ėjo pasirinkti ir pasiimti valgių. 
Galima buvo nusipirkti vyno ir iš 
Lietuvos atvežtų grybukų. Po pyra
gų ir kavos vyko loterija, kuria ga
lėjo pasidžiaugti tik laimingieji.

Velykų stalas ir parapijos 
pietūs maždaug tiek pat sulaukia 
svečių. Katalikių moterų dr-jos val
dyba skundžiasi mažėjančiu narių 
skaičiumi ir tuo pačiu didėjančiu 
vargu surengti tokias vaišes, bet kai 
ateina Atvelykis, jos vėl gyvos ir 
judrios. Tikėtina, kad šis Velykų 
stalas dar ne paskutinis.

Gegužinės pamaldos Aušros 
Vartų šventovėje vyksta kasdien 7 
v.v., išskyrus šeštadienius, kai jos 
būna 8 vai. ryto, o sekmadieniais po 
11 vai. Mišių. B.S.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.

_______ Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.________  
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Aukos XI lietuvių tautinių šokių šventei
XI Lietuvių tautinių šokių 

šventei nuo sausio 1 d. iki kovo 31 
d. aukojo: $2,000 - KLB Toronto 
apylinkė; $1,000 - dr. R. J. Bara- 
kauskas, A. J. Bušinskai, V. M. 
Gedgaudas, dr. R. Karka, L. Kirki- 
lis, P. Krivinskienė, P. R. Kūrai, B. 
S. Sakalai, G. D. Sakai, dr. R. ir S. 
Sapliai, P. Sidaras, M. E. Tarvydas, 
KLB Hamiltono apylinkė, Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa; $500 - dr. 
M- Arštikaitytė, G. K. Balytes, J. P. 
Barakauskas, M. S. Bušinskai, J. B. 
Danaičiai, J. Dervaitis, dr. V. Kve
daras, H. G. Lapai, Algis Pacevi- 
čius, A. K. Pajaujai, A. V. Stanevi
čiai, B. Tamoliūnienė, A. Vaidila, 
A. V. Vaitoniai, dr. A. ir V. Valiu
liai, A. Zubrickas; $300 - Londono 
Lietuvių katalikų vyrų dr-ja; $260 - 
J. Dziminskas; $252 - V. M. Kaz
lauskas, G. Tarvydienė, T. C. Ur
bas; $250 - J. Aukštaitis, Gr. Bal
čiūnienė, dr. J. R. Birgiolai, G. P. 
Breichmanai, E. A. Bubuliai, N. 
Campbell, M. A. Empakeriai, E. 
Ginčauskienė, K. Gudinskas, A. Ja- 
gėlienė, V. P. Melnykai, J. Pacevi- 
čienė, K. D. Paškonis, J. Pargaus- 
kas, S. M. Petryla, A. Sagienė, B. P. 
Sapliai, J. J. Šarūnai, LT. Sičiūnas, 
dr. G. Skrinskas, T. D. Tarvydas, 
dr. M. Valadka, L Vibrienė, dr. J. 
L. Yčas, A. Zalagėnas, R. N. Zeliz- 
nak, “Klumpė” tautinių šokių gru
pė; $200 - J. M. Astrauskai, P. V. 
Lapienis; $150 - Z. Baltramonaitė; 
$115 - dr. S. Čepas; $100 - J. An- 
drukaitis, O. Ažubalienė, E. Ažu- 
balienė, J. Z. Didžbaliai, J. G. Jase- 
liūnas, S. M. Jokūbaitis, D. Jurkšai-

VASAGOJE 21-49 gatvėje, šiaurėje 
išnuomojami du dviejų kambarių 
nameliai. Pagerintos sąlygos - du
šas ir geriamas vanduo. Pageidau
jame lietuviškai kalbančių. Gali 
būti dvi poros, nes yra du atskiri 
nameliai. Arti paplūdimys ir mais
to krautuvės. Skambinti tel. 416 
622-5266 ar 705 429-4120.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

tis, P. Krilavičius, J. A. Lukošiūnas, 
V. B. Palilionis, P. T. Pargauskas, J.
J. Phillips, R. J. Pleinys, K. A. Ra- 
tavičius, J. G. Stankūnas, J. J. Zen- 
kevičiai, Suvalkų kr. Lietuvių išei
vių sambūris; $66 - J. Matulaitienė; 
$63 - L. Balsienė; $58 - I. Wilkin
son; $55 - R. Kontenis; $50 - I. J. 
Aleknevičius, A. Augustinavičius, 
V. Baliūnienė, B. D. Baronaitis, A. 
Deksnienė, L. Draudvila, V. A. 
Čiuprinskas, J. Gudinskas, D. Gu
tauskas, G. Ivaškaitė, J. Karaliūnas, 
A. Klemka, R. E. Namikai, P. J. 
Pargauskas, A. Sagevičius, S. T. 
Urbantas, P. O Vėžauskas, A. Že
maitis, JAV LB Melrose apylinkė; 
$43 - G. Senkus; $30 - V. Jankaus
kienė, B. A. Stonkus; $25 - A. Ale- 
liūnienė, B. V. Cvirka, V. Jakonis, 
A. R. Simanavičiai, E. Simonavičie- 
nė, A. Trussow, O. Tunaitienė, L. 
Urban, P. Žulis; $23 - S. Rama
nauskas, V. C. Styga; $20 7 S. Au
gustine, S. Baršketis, D. Bartulis, J.
K. Jauneika, J. Jocius, V. D. Jurevi
čius, B. Lukošius, J. Mačiulis, E. 
Rugienius, A. Usvaltas, A. E. Va
liūnas, J. L. Vitas, J. Vyšniauskas, 
J. B. Žymantas; $14 - E. Kizys; $13 
- G. N. Stankevičius; $10 - R. Ber
žinis, G. Gervas, A. Mladenoff, L. 
Nemūra, P. Pekarskienė, J. Svera,
L. Vencius; $8 - D. Mironas, $5 - 
Herman, E. Mačiulis.

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.

VILNIAUS miesto centre, prieš 
Seimo rūmus, išnuomojamas gra
žiai apstatytas 5 kambarių butas, 
kuriame yra 3 patogūs miegamieji 
keturiems asmenims birželio, lie
pos, rugpjūčio mėnesiams. Skam
binti tel. 416 225-5480.

IEŠKOMA MOTERIS, kuri at- 
liktų namų ruošos darbus, gyven
tų kartu. Pageidautina rusiškai 
kalbanti. Skambinti rytais arba 
vakarias tel. 416 736-8249, vaka
rais 905 771-5012, dienos metu 
tel. 416 567-2040.

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.

mailto:kuliavas@compusene.tom

