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Jaunimui svarbi veikla
Išeivijoje yra prigijusi žodžio “veikla” samprata, 

kuri yra labai aiški pokaryje vakarietiškuose telkiniuose 
jsikūrusiems lietuviams. Kiekvienam tai reiškia neapmo
kamas, su lietuviškumu susijęs visuomeninis darbas, rei
kalaujantis neriboto laiko posėdžiams, pokalbiams bei 
pranešimams kurios nors organizacijos ar renginio reika
lais. Tokį darbą atliekantys yra vadinami “veikėjais”. Šiais 
laikais jie dar vis reikalingi, nors tas terminas kartais var
tojamas ironiškai, ypač kalbant apie įtartinais akstinais 
dirbančius. (Ypatingai nepatikimais laikomi dažnai apie 
save kalbantys “garbėtroškos”, daug pasižadantys “devyn- 
darbiai”, be abejo, nepajėgsiantys atlikti užsibrėžtus dar
bus bei pozityviai galvojantys “naivuoliai”, įsitikinę, kad 
vieningu darbu gali būti pasiekti geri rezultatai. Veikėjai 
aiškiai neturi “tikro” darbo ir/arba nedrįsta, kaip šiame 
dešimtmetyje būtina, pasakyti “ne”).

PIRMAISIAIS pokario dešimtmečiais lietuviška 
veikla dar nebuvo feljetonų objektu, o rimtas tau
tos principų sergėjimo diasporoje būdas. Karo iš
blokštiesiems j svetimus kraštus tai buvo būtinybė - išlai

kyti kokią nors pusiausvyrą, suvirškinti nesuvokiamai bai
sią karo patirtį, burtis su savais, kartu dirbti, atkurti nors 
mažiausią dalį paliktos tėvynės, būti bent trupiniu jai 
naudingais. Palaipsniui jie prisitaikė prie naujų sąlygų, ir 
pareigos jausmas pradėjo nykti. Įsismagino “amžini” vei
kėjai, o didelė dalis jaunesniosios kartos prarado susido
mėjimą ir nebematė sau naudos lietuviškame veikime. 
Entuziazmas Lietuvai padėti vėl suliepsnojo šio dešimt
mečio pradžioje, kada Sąjūdis vedė Tėvynę nepriklauso
mybės keliu. Įdomu, kad tuo laiku ir po Nepriklausomy
bės atkūrimo jai į talką atėjo ne tik senieji veikėjai, bet ir 
įvairūs, anksčiau veikloje nesireiškę, kiti net visai nuo 
bendruomenės atitolę lietuviai. Matyt, jie pajuto reikalą 
atsiliepti savyje atpažintos lietuviškos dvasios skambesiui. 
Jam jautrūs yra ir jauni tėvai, kurie nors ir patys silpniau 
lietuviškai kalba, gal ir mažai “veikia”, bet dar siunčia sa
vo vaikus į lietuviškas mokyklas, organizacijas, stovyklas 
ir tautinių šokių grupes. Yra nepaprastai svarbu juos vi
sus paskatinti ir neatbaidyti dėl nepritapimo prie senes
nių institucijų. Yra ir naujesnių veiklos priemonių, pvz. 
sveikintinos, kasmet rengiamos jaunų šeimų stovyklos, 
įvairiuose miestuose veikiantys lietuviški “kiškių” klubai 
ir darželiai. Nepaseno ir nepasens mokyklėlių, kursų nau
da, o ypač paveiki yra gerai surengtų stovyklų įtaka.

KITAS, nors ir retesnis, bet jaunimui nepamaino
mai įspūdingas veiklos momentas yra didesnis 
renginys - šventė. Tokį renginį torontiečiai patyrė 
1995 m., kada Raseinių Magdė ir Rudnosiukas sutiko 

įvairių vietovių jaunimą įdomioje ir gražiai pasisekusioje 
vaikų šventėje. Kitos, išeivijoje gerai žinomos, yra tauti
nių šokių šventės. Nors jos dažniau rengiamos JAV-se, jų 
tikslas ir didysis laimėjimas yra išjudinti ne tik vietinę, bet 
ir platesnę kultūrinę veiklą, o labiausiai - suburti daug 
jaunimo, kuris šokdamas, dalyvaudamas, bendraudamas 
pasijunta tos kultūros gyva dalimi ir patiria tą esminį, vi
suomeninį ryšį su visu, iš viso pasaulio dalyvaujančiu lie
tuvišku jaunimu. Tokia proga bus už vienerių metų Kana
doje. Vienuoliktoji Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 
Toronte-Mississaugoje 2000-jų metų liepos 1-2 d.d. Tai 
yra daug pastangų ir lėšų reikalaujantis, bet darbo bei dė
mesio neabejotinai vertas užmojis. Prie jo pasisekimo 
kiekvienas tikrai gali vienu ar kitu būdu prisidėti. RSJ

Savaitė Lietuvoje

į KANADOS ĮVYKIAI Į
Sporto žaidynės Vinipege

“Pan American Games”, va
karinio žemės pusrutulio valsty
bių sporto žaidynės, prasidėjo 
liepos 23 Vinipege. Jos tęsis 17 
dienų ir žada būti vienos iš gau
siausių sportininkais: laukiama 
daugiau kaip 5,000 atletų iš 42 
valstybių. Tikimasi sulaukti ir 
apie 100,000 žiūrovų iš kitur, 
kurie kartu su 12,000 sporto bei 
žiniasklaidos dalyvių, {pompuo
tų $250 milijonų į Manitobos 
ekonomiją. “Pan-Am” žaidynės 
rengiamos kas 4 metai: 1991 
metais vyko Kuboje, 1995 me
tais - Argentinoje, kur kanadie
čiai atletai laimėjo 177 meda
lius, iš kurių 48 buvo aukso, už
imdami trečią vietą po JAV 
(424 medaliai) ir Kubos (238 
medaliai). Kanados vėliavą šie
metinių žaidynių atidarymo ce
remonijose buvo pavesta nešti 
Vinipego dukrai, sprinto lenkty
nių dviratininkei, Tanya Dubni- 
koff, kuri ankstyvesnėse dvejose 
“Pan-Am” žaidynėse laimėjo 
aukso medalius. Kanada į šias 
žaidynes siunčia virš 600 sporti
ninkų. Dešimtyje sporto sričių, 
kaip beisbolo, lauko ritulio, 
triatlono, čia bus atrenkami da
lyviai į sekančią olimpiadą. To
rontas, kandidatuojąs į 2008 
metų olimpiados rengėjus, nu
siuntė į “Pan-Am” žaidynes Vi

nipege nemažą delegaciją - su 
premjeru, miesto burmistru, 
olimpiados rengimo komiteto 
nariais priešaky - pasirodyti ten 
susirinkusiems atletams ir spor
to vadovams bei pareklamuoti 
Toronto miestą kaip tinkamiau
sią kandidatą olimpiadai.

Vinipcgas, kuris šiuo metu 
yra 8-tas miestas Kanadoje gy
ventojų skaičiumi (680,000), ka
daise - 1913 metais - galėjo di
džiuotis trečiuoju, po Montrea- 
lio ir Toronto, su 150,000 gy
ventojų. Bet depresijos metais 
grūdų prekyba ir pramonės ba
zė sumažėjo, ir net dabar mies
tas kasmet praranda apie 3000 
gyventojų, kurie keliasi į kitas 
provincijas. Į jų vietą atvyksta 
indėnai iš savo rezervatų. Tuo 
būdu miestas palaiko savo gy
ventojų skaičių ir net kasmet 
paauga vienu nuošimčiu. Šiuo 
metu Vinipego ekonominė būk
lė vėl nusistovėjo, kultūrinis gy
venimas yra gana gyvas: turi sa
vo simfoninį orkestrą, Manito
bos operos grupę, pagarsėjusį 
Karališkąjį Vinipego baletą ir 
eilę teatro sambūrių. Ypač di
džiuojamasi gyventojų bendruo
meniška dvasia ir savanoriška 
tarpusavio pagalba, kas išryškė
jo 1997 metų didžiojo potvynio 
metu. (Nukelta į 6-tą psl.)

Su vėliavomis minia renkasi prie buvusių KGB rūmų Vilniuje, prie kurių š.m. birželio 14, Gedulo ir vilties 
dieną, buvo atidengta atmintinė lenta, prisimenant ir pagerbiant šiame pastate kankintus ir nužudytus 
laisvės kovotojus Nuotrauka iš Lietuvos

Lietuvos saugumas ir Vakarai
Po karinio vakariečių Įsigalėjimo Balkanuose sumažėjo galimybės Baltijos valstybėms 
tapti Šiaurės Atlanto sąjungos narėmis. Apie tai rašo amerikiečių laikraštis, gvildendamas 

pasikeitusią vakariečių laikyseną ryšium su dabartiniais politiniais ir kariniais įvykiais
JUOZAS VITĖNAS

Lietuvos vadovai šalies sau
gumą sieja su naryste Šiaurės 
Atlanto sąjungoje (ŠAS-NA- 
TO), tikėdamiesi, kad ji bus pri
imta 2002 metais, kai bus svars
tomas naujų narių priėmimas. 
Tačiau šios viltys gali neišsipil
dyti dėl pastarųjų įvykių Jugo
slavijoje.

“Washington Post” dienraš
ty rašoma (VII.7), kad ŠAS dip
lomatų ir karinių žinovų nuo
mone didėjantis ŠAS įsivėlimas 
Balkanuose turės didelę reikš
mę ŠAS ateityje, nes jos dėme
sys ir ištekliai dabar yra nukrei
piami į Pietų Europą ir todėl 
padidėja galimybė, kad šios sri
ties valstybės bus priimtos į 
ŠAS sekantį kartą svarstant jos 
plėtrą.

Dienraštyje pažymima, kad 
ŠAS dešimtmečius buvo pasi
rengusi ginti Šiaurės ir Vidurio 
Europą nuo sovietų užpuolimo 
ar kitokios grėsmės, bet dabar 
dramatiškai pakeitė savo kari
nių pajėgų išdėstymą. Daugiau 
nei 30,000 sąjungos karių dabar 
yra Bosnijoje, 29,000 iš numaty
tų 57,000 taikos tvarkdarių jau 
yra atvykę į Kosovą. Be to, 10, 
000 karių laikoma Makedonijo
je ir 7500 - Albanijoje.

A. a. STASYS LOZORAITIS, “Vilties prezidentas”, š.m. birželio 13 d. 
iškilmingai perlaidotas Petrašiūnų kapinėse, kur jau ilsisi jo tėvai

Nuotr. V. Maželio

Dėl tokio didelio skaičiaus 
karių ir stambiij lėšų, kurios bus 
keliolika metų reikalingos išlai
kyti taikai Kosove ir Bosnijoje, 
pasak ŠAS pareigūnų, netrukus 
bus pradėta svarstyti, ar nebūtų 
geresnis būdas užtikrinti taiką 
Pietryčių Europoje priimant ke
lias Jugoslavijos kaimynines 
valstybes pilnateisėmis ŠAS na
rėmis.

Laikraštyje pažymima, kad 
Kosovo konflikto metu padidė
jo Slovėnijos, Rumunijos ir Bul
garijos strateginė reikšmė, o įsi
tempę ŠAS ir Maskvos santy
kiai sumažino Lietuvos, Latvi
jos, ir Estijos galimybę tapti 
SAS narėmis. Pasak minėto 
laikraščio, šios trys Baltijos vals
tybės ribojasi su Rusija, ir ji su
pyktų, jei jos įsijungtų į tą są
jungą.

Šis ŠAS pareigūnij galvose
nos pasikeitimas esą vyksta ne
paisant Baltijos valstybių sėk
mingo perėjimo j laisvos rinkos 
ekonomiją ir sumažėjimo įtam
pos su rusų mažuma. “Mes visi 
suprantame, - sakė vienas aukš
tas ŠAS pareigūnas, - kad ne
pastovumo šaltinis yra pietuose, 
o ne šiaurėje”. Anot jo, dabar 
iškilo klausimas, kurį mums rei
kia apsvarstyti, ar ŠAS turi pri
imti tas šalis, kurios yra silpnos, 

reikalingos pagalbos, ar tas, ku
rios turi keletą rūpesčių, bet 
juos lengva išspręsti.

Generalinis ŠAS sekreto
rius Javier Solana teigia, esą 
ŠAS turi suprasti savo įsiparei
gojimų Balkanuose svarbą ir tai, 
kad Pietryčių Europa artimoje 
ateityje bus svarbiausias ŠAS 
rūpestis. Solana ir kiti pasisako 
už “pietinę strategiją”, primin
dami ŠAS sėkmę sprendžiant 
sankirčius Graikijos ir Turkijos, 
kurios abi įsijungė į ŠAS 1952 m.

Laikraštis pažymi, kad Bal
tijos valstybės aktyviai dalyvauja 
taikos partnerystės programoje, 
kurią sudarė ŠAS, plėsdama ka
rinį bendradarbiavimą. Bet da
bar ŠAS įsteigė naują forumą, 
kuriam priklauso septynios Bal
kanų valstybės - Slovėnija, Bul
garija, Rumunija, Makedonija, 
Albanija, Kroatija ir Bosnija. 
Pasak ŠAS pareigūnų, ši organi
zacija gali išryškėti kaip svar
biausias ŠAS įsipareigojimas 
šioje srityje.

Solana, kaip tikimasi, š.m. 
spalio mėnesį pasitrauks iš ŠAS 
ir taps Europos sąjungos užsie
nio politikos vadovu. Todėl 
ŠAS “pietinės strategijos” liki
mas priklausys nuo jo įpėdinio. 
Kandidatu yra minimas Danijos 
gynybos ministeris Hans Haek- 
kerup, iškilus Baltijos saugumo 
srities šalininkas ir žinomas 
kaip artimas Amerikos gynybos 
ministerio W. Cohen draugas.

Kitas galimas kandidatas 
yra Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Bronislav Geremek. 
ŠAS diplomatai sako, kad jo pa
skyrimas galėtų būti teigiamas 
ženklas visoms Vidurio ir Rytų 
Europos šalims, kurios nori tap
ti ŠAS narėmis. Geremek taip 
pat pritaria ŠAS politikai Bal
kanuose ir palaiko glaudžius ry
šius su kaimyninėmis Baltijos 
valstybėmis. Tačiau ŠAS diplo
matai pripažįsta, pasak laikraš
čio, kad rusams būtų sunku su
tikti su lenko paskyrimu vado
vauti ŠAS politikai, kaip beveik 
jiems lygiai sunku pritarti Balti
jos valstybių įsijungimui į Šiau
rės Atlanto sąjungą.

Taigi po konflikto dėl Ko
sovo Lietuvai tapti ŠAS nare 
gali trukdyti ne tik Rusijos prie
šinimasis, bet ir ŠAS dėmesio 
nukreipimas j pietryčių Euro
pos šalis. Ar SAS laikysis tokios 
politikos, tuo tarpu neaišku, ta
čiau Rusija savo nusistatymą 
dėl Baltijos valstybių įsijungimo 
į ŠAS parodė savo kariniais ma
nevrais prie Baltijos valstybių, o 
jos slaptas savo karių pasiunti
mas į Kosovą dar prieš ŠAS pa
jėgų atvykimą gali būti pavyz
džiu, kad ji gali tai padaryti ir 
Lietuvoje.

Pasirašyta sutartis
Palangoje liepos 9 d. Lietu

vos ministeris pirmininkas Ro
landas Paksas ir Latvijos vyriau
sybės vadovas Vilis Krištopanas 
pasirašė jūros sienos sutartį. Jos 
derinimas, užtrukęs penkerius 
metus, užbaigtas gegužės mėne
sio pabaigoje. Sutartyje numaty
ta šių valstybių teritorijos, eko
nominės zonos ir kontinentinės 
seklumos atribojimas Baltijos jū
roje. Dokumentas įsigalios, kai 
Lietuvos ir Latvijos seimai jį pa
tvirtins. Kaip rašo ELTA, Latvi
jos ministeris pirmininkas Vilis 
Krištopanas atmetė savo šalies 
pareigūnų abejones dėl to, kad 
jūros sienos sutartis neatitinka 
Latvijos ekonominių interesų, 
teigdamas, jog tai yra naudingas 
abiems kraštams.

Vyriausybės sekretorius
Nuo liepos 1 d. vyriausybės 

sekretoriaus pareigas eina Vil
niaus miesto savivaldybės admi
nistratoriaus pavaduotojas An
tanas Deveikis. Į šią tarnybą kan
didatavo du asmenys, turėję iš
laikyti kvalifikacinį egzaminą, 
kurį vertino komisija, vadovau
jama vyriausybės kanclerės D. 
Giedraitienės.

Valstybės sekretorius tvar
ko vyriausybės organizacinius 
reikalus, pvz. pasirengimą posė
džiams, dokumentų projektų 
rengimą, ūkio reikalus, koordi
nuoja ryšius tarp ministerijų. 
Kaip praneša “Lietuvos aidas”, 
iki šiol šias pareigas ėjęs Olegas 
Romančikas dabar paskirtas vy
riausybės sekretoriaus pavaduo
toju.

Žemdirbių blokada
ELTOS žiniomis liepos 16 

d. Suvalkijos žemdirbiai ir Ma
rijampolės cukraus fabriko dar
buotojai baigė savaitę trukusią 
protesto veiklą ir “Via Baltica” 
kelio blokadą. Jie traktoriais ir 
kitokia žemės ūkio technika su
stabdė eismą kelyje Kalvarijos 
sienos perėjos link.

Cukrinių runkelių auginto
jai ir perdirbėjai ėmėsi tos veiklos 
todėl, kad ketinama uždaryti 
Marijampolės cukraus fabriką, 
kuriam iškelta bankroto byla. 
Jie reikalavo skirti lėšų ir nedel
siant pradėti ruošti fabriką šių 
metų perdirbimo sezonui. Že
mės ūkio ministerija pažadėjo 
šiais metais pagal kvotą supirkti 
visus cukrinius runkelius, ne
trukdyti patiems fabriko dar
buotojams tvarkytis. Marijam
polės cukraus fabrikas turi iš vi
so 37.3 mln. litų skolų.

Valstybės tarnybos įstatymas
Lietuvos seimas liepos 8 d. 

priėmė Valstybės tarnybos įsta
tymą, kurio pagrindinis tikslas, 
kaip apibūdino seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komite
to pirmininkas L. Sabutis, yra 
“siekti padorios valstybės tar
nautojų veiklos, objektyvaus tar
navimo piliečiams”. Kaip pra
neša ELTA, Valstybės tarnybos 
įstatymas nustato pagrindinius 
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valstybės tarnybos principus, 
valstybės tarnautojo statusą ir 
valstybės tarnybos valdymo tei
sinius pagrindus.

Naujuoju dokumentu pa
tvirtinta, jog pagal lygiateisišku
mo principą kiekvienas Lietu
vos pilietis turi vienodą teisę 
stoti į valstybės tarnybą, o pagal 
politinio neutralumo principą 
viešojo administravimo valsty
bės tarnautojas privalo nešališ
kai tarnauti žmonėms, nepai
sant asmeninių politinių pažiū
rų, darbo metu nedalyvauti po
litinėje veikloje. Pagal skaidru
mo principą bet kokia valstybės 
tarnautojo tarnybinė veikla yra 
vieša ir suprantama, atvira įver
tinimui ir susipažinimui su jo 
rengtais tarnybiniais dokumen
tais. Įstatyme pažymėta, kad į 
valstybės tarnybą nebus priima
mi teisti už sunkius nusikalti
mus ar nusikaltimus valstybės 
tarnybai, buvę kadriniai SSRS 
saugumo darbuotojai.

Lankėsi JK generolas
Liepos 7 d. Lietuvos prezi

dentas Valdas Adamkus priėmė 
Jungtinės karalystės gynybos 
štabo viršininką generolą Sir 
Charles Guthrie, kuriam buvo 
pareikšta padėka už tos valsty
bės paramą rengiant Lietuvos 
kariškius. Kaip rašo ELTA, Di
džioji Britanija padeda sudaryti 
bei tobulinti Generolo Jono Že
maičio Lietuvos karo akademi
joje ir Ruklos mokomajame 
pulke įgyvendinamas progra
mas. Su svečiu, kuris pareiškė 
DB susidomėjimą ir toliau plė
toti dvišalius karinius santykius 
su Lietuva, taip pat buvo kalbė
ta apie tos valstybės paramą 
pertvarkant Karo akademiją.

ET pareigūnas Lietuvoje
ELTA praneša, kad seimo 

pirmininko Vytauto Landsber
gio kvietimu, Lietuvoje lankėsi 
Europos tarybos parlamentinio 
susirinkimo prezidentas Lord 
Russell-Johnston. Kalbėdamas 
seimo posėdyje liepos 1 d. jis 
pareiškė įsitikinimą, kad Lietu
va yra tinkama narystei Euro
pos sąjungoje bei ŠAS (NATO) 
ir gerai įvertino seime priimtą 
sprendimą patvirtinti Europos 
žmogaus teisių ir laisvių sutar
ties 6-tąjį protokolą, draudžian
tį mirties bausmę.

Valstybės paslapčių įstatymas
Lietuvos seimas priėmė nuo 

2000 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 
Valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymą. Ankstesnis ir nebega- 
liojantis 1997 m. šios srities įsta
tymas neapėmė tarnybos pa
slapčių ir jų apsaugos. Naujuoju 
papildytas valstybės paslapčių są
rašas, kurių apsaugą turės koor
dinuoti speciali prezidento tvir
tinama komisija. Naujajame įsta
tyme keičiama informacijos žy
mėjimo tvarka. Kaip praneša 
“Lietuvos aidas”, įsigaliojus šiam 
įstatymui, Lietuvos slaptos in
formacijos klasifikacija bus toly
gi ŠAS (NATO) ir Europos są
jungos kraštų tvarkai. RSJ
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<S> RfLIGIUI AME GYVENIME

Geriau uždegti žvakę, negu keikti tamsą

Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” veiklos dešimtmetis paminė
tas š.m. birželio 9 d. Arkikated
roje bazilikoje Mišias koncelebra- 
vo arkivyskupas S. Tamkevičius, 
vyskupai R. Norvilą ir V. Miche- 
levičius bei kunigai. Pamokslą pa
sakė “Caritas” direktorius kun. 
V. Veprauskas, vėliau įžangos žo
džiu pradėjęs ir minėjimą Kauno 
kunigų seminarijos salėje. Su 
veikla dalyvius supažindino “Ca
ritas” reikalų vedėja O. Virbašiū- 
tė. Arkivyskupijoje veikia valgyk
la, kur kasdien maitinasi apie 
1000 žmonių; veikia dar 4 maiti
nimo punktai, 4 senelių namai, 
kur globojami 45 asmenys, arki
vyskupijoje maitinami 368 vaikai; 
yra įsteigti 4 Vaikų dienos cent
rai, kur globojami ir maitinami 
128 vaikai; 100 šeimų su mokyk
linio amžiaus vaikais susilaukia 
nuolatinės paramos; per vienerius 
metus drabužiais ir avalyne pa
remti 11,786 žmonės; šiuo metu 
darbuojasi 419 savanorių karitie- 
čių; vedėja priminė ir paramą iš 
užsienio, paminėjo Toronto Prisi
kėlimo ir Lietuvos kankinių para
pijas. Arkivyskupas S. Tamkevi
čius kalbėdamas pabrėžė materia
linės ir dvasinės pagalbos svarbą, 
darbuotojams bei savanoriams 
įteikė padėkos raštus ir medalius. 
Mintimis pasidalino kiti “Caritas” 
veikėjai, jų tarpe ir organizacijos 
įsteigėja sės. A. Pajarskaitė; kal
bėjo Kauno savivaldybės sociali
nių reikalų pirm. N. Ragauskaitė 
bei kiti svečiai.

Vokietijos Kelno arkivysku
pas kardinolas Joachimas Meis
neris, šeštąjį kartą į Lietuvą atvy
ko su 78 aukštųjų dvasininkų gru
pe ir Vilnių, Kauną ir Šiaulius 

Ilgametei Anapilio parapijos choro narei

a.a. MARIJAI ELIJOŠIENEI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame choro narę jos dukrą IRENĄ 
COX su šeima bei visus artimuosius -

AtA
EMAI ŠTURMIENEI

mirus,
klubo narius - PETRĄ ir KRISTUPĄ ŠTURMUS
bei visus jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas “Tauras”

lankė š.m. gegužės 25-29 d.d. Vil
niuje jis susitiko su Lietuvos Vys
kupų konferencijos gen. sekreto
riumi vysk. J. Boruta, SJ, ir vy
riausybės patarėju religijos klau
simais P. Plumpa. Kalbėta apie ti
kinčiųjų būklę sovietmečiu ir 
svarbiausius šių dienų uždavinius. 
Delegacija Šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje susitiko su apaštališ
kuoju nuncijumi E. J. Ender, ar
kivyskupu A. J. Bačkiu ir semina
rijos rektoriumi H. F. Fischer. Iš
klausytas su delegacija atvykusio 
“Renovabis” direktoriaus kun. E. 
Hillengo, SJ, pranešimas. Paaiš
kėjo, kad ši paramos organizacija 
parėmė 41 Lietuvoje vykdytą pro
jektą. Arkivyskupas A.J. Bačkis 
apžvelgė Vilniaus arkivyskupijos 
būklę ir problemas, nuncijus arki
vyskupas E.J. Ender pažymėjo di
dėjantį Baltijos kraštų episkopatų 
bendradarbiavimą. Po seminari
jos rektoriaus pranešimo kalbėto
jai atsakinėjo j klausimus. Dele
gacijos nariai, pasidalinę į grupes, 
aplankė neįgalių vaikų internatą, 
Motinos ir vaiko namus, Pal. J. 
Matulaičio parapiją, Trinapolio 
rekolekcijų namus, busimąsias 
Jaunimo centro patalpas. Vil
niaus arkikatedroje įvyko konce- 
lebracinės Mišios; pamoksle kar
dinolas J. Meisneris Lietuvos pro
tu pavadino Vilniaus universitetą 
ir parlamentą, širdimi - Vilniaus 
katedrą ir Šv. Kazimiero koplyčią, 
o Lietuvos siela - Aušros Vartų 
koplyčią.

Plazdančioj širdy jaučiu 
pavasarinę paukštę...

Tokiais žodžiais Paežerių 
dvaro galerijoje mirgančių žva
kių liepsnoje prasidėjo devinta
sis Mažasis poezijos pavasaris, 
kuriame savo kūrybą skaitė 45 
Vilkaviškio rajono literatai.

Šiek tiek jaudinomės dėl 
klausytojų. Bet be reikalo. Jų 
buvo daug, kai kuriems teko 
klausytis būnant gretimose sa
lėse.

Kiekvieno literato kūryboje 
jauti savitą išraišką, mintį ir 
jausmą, vis įdomesnį stilių. Ra
šo pas mus ir žilagalviai, bežen
giantys į aštuntą dešimtį, pagy
venę, sulaukę brandaus amžiu- 
ko, jauni, visai jaunučiai. Visi 
randame bendrą kalbą, visiems 
čia šilta, šviesu, dvasinga.

Gitaros stygos virpa Vilmos 
pirštuose, o dainuojami mūsų li

Anapilio parapijos choras

VINCAS KOLYČIUS, Torontas

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

J.
Kelionė į Punską

Punsko klebonas kun.
Macek atvyko į Kauną ir pa
kvietė atvažiuoti į Punsko para
piją pakalbėti jaunuoliams len
kams ir lietuviams, kuriems ge
gužės 31 d. buvo teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas. Važia
vo 4 “Gyvųjų akmenų” žmonės, 
“Kauno dienos” korespondentė 
ir aš. Žinojau, kad su Kanados 
pasu į Lenkiją neįleidžia ir rei
kia vizos. Aš lietuviško paso ne
turiu. Prieš dvejus metus, vyks
tant į Punską, vizą išdavė pasie
nyje lenkų muitinėje. Šį kartą 
pasakė, kad pasienyje nebeiš- 
duoda ir reikia vykti į lenkų am
basadą Vilniuje. Aiškinomės, 
kad mums reikia jau greitai ten 
būti, ir mes negalime važiuoti į 
Vilnių. Be to, mums vizos reikia 
tik vienai dienai. Po ilgų kalbų 
jie paskambino klebonui į Puns
ką ir jis pasakė, kad mane pažįs
ta ir taip pagaliau vizą išdavė. 
Kainavo $25 arba 57 zlotai, na, 
ir užtruko 2 vai.

Kai nuvažiavome, jau buvo 
per vėlu kalbėtis su lenkų jauni
mu, nes jiems Sutvirtinimą teikė 
atskirai Elko vyskupas V. Ziem
ba. Lietuviams, kurių buvo 115 
jaunuolių, Sutvirtinimą teikė ar- 
kivysk. A. J. Bačkis. Prieš tai 
šventovėje giedojo “Gyvieji ak
menys”, aš trumpai pakalbėjau 
apie Šv. Dvasios veikimą ir sak
ramento reikšmę. Tada prasidė
jo apeigos. Arkivysk. A. J. Bač
kis savo pamoksle pabrėžė Šv. 
dvasios reikšmę ir svarbą žmo
gaus gyvenime. Anot-jo, dabar 
labiausiai reikia ne pamoksli
ninkų, bet Kristaus liudytojų, 
žmonių, sugebančių atverti

Misįjinės veiklos skatintojas torontie- 
tis VINCAS KOLYČIUS Punske pas 
parapijos kleboną kan. J. MACEK

teratų žodžiai ir džiugina, ir jau
dina širdį. Ją pakeičia duetas iš 
Pajevonio - Aušra ir Roma, 
mokytojas Donatas. Skamba gi
taros stygos šių žmonių ranko
se, plaukia švelnūs garsai ir žo
džiai, nešdami gėrį į širdis. 
Klausytojai tylūs, ramūs, tary
tum užliūliuoti gražių posmų, 
švelnių gitaros virpesių, nuošir
džios dainos. Ir visa tai papras
tų žmonių, mylinčių gėrį ir gro
žį, gamtą ir gyvenimą, mylinčių 
ir mylimų, liūdnų ir linksmų, 
norinčių išsakyti savo mintis, 
jausmus žodžiais ir muzika. Tai 
atitrūkimo akimirkomis nuo 
darbo, nuo pilkos kasdienybės, 
nuo rūpesčių ir džiaugsmų su
kurti posmai, dainos. Žvelgi į 
klausytojų veidus, gera širdyje, 
kad gali padovanoti žmogui 
šypseną, poezijos posmą, gita
ros skambesį, švelnų žodį ir šiltą 
pasibuvimą kartu.

Literatų kūrybą vertina ir 
laikraščio “Santaka” skaitytojai, 
nes jame būna po vieną eilėraštį 
- iš viso 45. Taip pat atsižvelgia
ma į metų kūrybą, išleistas 
knygas.

Šiais metais poezijos lau
reato puokštė atskrido į vilka- 
viškietės mokytojos Žalienės 
rankas.

Vėl, prie kavos ir žvakių 
šviesos, sklinda gitarų garsai, 
dar neišsakyti posmai, neišdai
nuota daina, švelnus juokas. Il
gam parsineši į namus gėrį ir 
grožį, žodį ir šypseną. O “Sekly
čios” klubo pirmininkė Janina 
vėl mąsto apie sekančias litera
tūrines klubo narių šventes.

V. Voveraitytė-Vosylienė,
Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė 

žmonių širdis meilei, tiesai ir 
gailestingumui.

Į Punsko lietuvių katalikų 
šventę buvo atvykę 3 kunigai iš 
Lietuvos. Tai kaimyninės Būd
viečio parapijos klebonas kun. 
Linas Dūkštą, Rudaminos kle
bonas kun. Vidmantas Striokas 
ir buvęs Punsko vikaras kun. 
Virginijus Veprauskas.

Malonų įspūdį paliko Puns
ko klebonas kun. J. Macek, ku
ris būdamas lenkas, išmoko lie
tuviškai ir vienodai myli lenkus 
ir lietuvius. Jis pasakė: “Pir
miausia aš esu kunigas, o tik 
paskui lenkas”. Jis toje parapi
joje dirba jau 6 metai. Ne visada 
yra lengva. Reikia didelės kant
rybės, tolerancijos, plačios šir
dies. Jis jau galvoja apie pasi
traukimą iš parapijos ir išėjimą j 
pensiją.

Buvo vaišės, po to kartu su 
vietinės maldos grupės jaunimu 
meldėmės ir į Kauną sugrįžome 
po vidurnakčio.

Dvasinis jaunimo alkis
Lankantis įvairiuose mies

tuose ir atskirose maldos grupė
se Kaune, kurių yra per 10, teko 
pamatyti, išgirsti ir pajusti dva
sinį jaunimo alkį. Yra nepapras
tai daug dvasiškai sužaloto jau
nimo.

Daugelis atvėrė savo širdis, 
pasakodami apie savo vaikystę, 
kurioje padaryta tiek daug vidi
nių žaizdų. Štai vienas pavyzdys 
iš daugelio: Kaune per Atsinau
jinimo dienas priėjo viena sese
lė iš kito miesto, kuriame aš bu
vau prieš metus ir paklausė, ar 
negalėčiau pasimelsti su 18 me
tų mergaite, kurią ji prikalbino 
atvažiuoti. Prašiau, kad ji ką 
nors apie tą mergaitę papasako
tų. Sakė, kad ji jau nuo 9 metų 
esanti alkoholikė, dabar vartoja 
narkotikus ir 3 kartus buvusi iš
prievartauta. Priėjau prie tos 
mergaitės, kuri stovėjo atsirė
musi į auditorijos sieną. Galva 
nuleista, žiūri į žemę. Paklau
siau vardo. Ji sušnibždėjo: Silvi
ja. (Netikras vardas). Bandžiau 
kalbinti daugiau, bet jokio atsa
kymo. Paklausiau: “Ar tu tiki, 
kad Jėzus gali tau padėti”? Iš 
lėto atsakė: “Taip”. Daugiau jo
kių žodžių. Po kiek laiko papra
šiau, kad pakeltų galvą ir pažiū
rėtų į mane. Iš lėtoji tai padarė, 
tačiau veide nebuvo jokios gyvy
bės. Tai buvo šeštadienio vaka
ras. Aš jai pasakiau, kad sekma
dienio rytą aš ateisiu į salę 
anksčiau ir, jeigu ji nori, tai te
gul prieina prie manęs.

Rytą nuvažiavau į salę anks
ti, žmonių dar nebuvo, bet Silvi
ja atėjo netrukus. Bandžiau ją 
prakalbinti, bet ji ištarė vos ke
letą sakinių. Aš paėmiau jos 
ranką ir pajutau, kad ji spau
džia, panašiai, kaip žmogus 
ligoninėje be sąmonės. Bet jei 
suspaudžia, tai reiškia, kad 
žmogus dar gyvas. Aš švarko ki
šenėje nešiojausi mažą kryželį ir 
jai jį padovanojau. Ji paėmė ir 
suspaudusi jį laikė. Meldėmės ir 
atsisveikinant jos akyse pasiro
dė ašaros.

Po pietų salėje buvo Mišios, 
ir ji vėl prie manęs priėjo. Jos 
veide jau buvo daugiau gyvybės 
ir jau nevengė pakelti galvą. 
Daviau adresą Kaune ir Kana
doje ir prašiau, kad parašytų.

Po kelių dienų į “Gyvųjų 
akmenų” įstaigą skambina ta 
pati seselė, kuri ją atsivežė ir sa
kė, kad Silvija norėtų vėl su ma
nimi pasimatyti. Žadėjo atsivež
ti dar vieną mergaitę su proble
momis. Sekančią dieną atvažia
vo net penkios. Jeigu visų jų is
toriją reikėtų atpasakot, išeitų 
maža knygutė. Tiek daug skaus
mo ir vidinių žaizdų, sužalojimo 
padaryta vaikystėje. Man darosi 
vis aiškiau, kodėl Lietuvoje tiek 
daug savižudybių.

Silvija atsivežė sąsiuvinį ir 
man jį padavė. Tai jos dienoraš
tis. Jai sunku kalbėti, bet lengva 
rašyti. Ji viską smulkiai aprašiu
si nuo pat savo kūdikystės. Nuo 
9 metų pradėjo retkarčiais gerti, 
o nuo 13 metų kasdien. Vartoja 
narkotikus, vagia pinigus iš vi
sur, kur gali.

Štai keli sakiniai iš jos die
noraščio: “Aš labai kankinuosi, 
kad negaliu pakalbėti su žmo
gumi. Mano viduje yra stiprus 
vienatvės jausmas, kuris man 
gerai pažįstamas. Aš labai daž
nai galvoju apie tai, jog mano 
abu tėvai numirtų. Ir aš to kar
tais labai noriu...” “Kaune per 
Atsinaujinimo dienas aš paju
tau, kad man dar yra vilties. Po 
Mišių aš nebenorėjau grįžti na
mo. Važiuojant namo man visą 
laiką riedėjo ašaros ir aš ver
kiau”.

Man teko su ja praleisti 
daugiau kaip valandą laiko. 
Kalbėjomės, meldėmės ir buvo 
nuostabu. Buvo matyti, kaip 
Dievas ją keičia ir pamažu gydo 
jos vidines žaizdas. Dar 2 kartus 
ji buvo atvykusi į Kauną. Ji pa
juto viltį, nes suprato, kad ji yra 
dangiškojo Tėvo rankose, lyg 
koks brangus perlas, kuris ją 
myli tokia meile, kokia joks tė
vas, nei žmogus negali mylėti.

Tai tik vienas pavyzdys. Gal 
kada nors parašysiu daugiau pa
našių istorijų, ypač, kaip tėvai 
gali sužaloti savo vaikus. O jų 
Lietuvoje tiek daug.

“Gyvieji akmenys”
Ši katalikų bendruomenė 

jau yra žinoma visoje Lietuvoje. 
Daugelis parapijų juos kviečia 
atvykti į seminarus ar atsinauji
nimo dienas. Lietuvoje yra jau 
per 100 maldos grupelių. Dau
giausia jaunimas. Jie važiuoja, 
kiek jų jėgos leidžia, parūpina 
medžiagos grupelių veiklai, ruo
šia vadovus. Nėra lengva, bet 
evangelizacija vyksta. Nuosta
bu, kad į tą evangelizacinį darbą 
įsijungia daug jaunų žmonių, 
daugiausia studentai. Reikėtų 
pamatyti jų entuziazmą. Atei
nančią vasarą jie planuoja įsigy
ti 200 vietų palapinę ir keliauti 
po miestus bei miestelius, pasi
statyti palapinę, praleisti vieno
je vietoje kokias 2 dienas ir 
kviesti vakarais žmones, kad su 
jais šlovintų Viešpatį, melstųsi 
ir klausytųsi jų liudijimų. Taip iš 
lėto pradės dvasiškai atgimti 
Lietuvos žmonės, o kartu ir visa 
Lietuva.

Džiaugiausi skaitydamas 
žurnale “Veidas” pasikalbėjimą 
su naujuoju premjeru Rolandu 
Paksu. Jį paklausė, kokiais prin
cipais jis ruošiasi vadovauti? Jis 
atsakė: “moraliniais principais - 
pagal 10 Dievo įsakymų”. Re
porteris paklausė, ar jis tiki, tai 
atsakymas buvo: “Kai seimas 
balsavo dėl mano patvirtinimo, 
tai tuo metu aš meldžiausi baž
nyčioje”. Paklaustas ar jis visą 
laiką buvo tikintis, tai premje
ras atsakė: “Taip, tačiau prieš 4 
metus mano gyvenime įvyko lū
žis, nuo kurio visas mano gyve
nimas pasikeitė”. Ačiū Dievui, 
kad tokių žmonių jau ateina ir į 
politiką.

Nekeikim tamsos, bet 
neškim šviesą

Yra faktas, kad Lietuvoje 
tikrai yra daug tamsos ir visokių 
blogybių. Laikraščiai apie tai tik 
ir rašo. Ne tik Lietuvoje, bet ir 

me apie tai, kas gera, teigiama. 
Tuo tarpu šviesos yra daug. Iš
leidžiama daug religinio turinio 
knygų. Parapijose vykstą “Atsi
naujink” programa. Žmonės 
pradeda daugiau skaityti Šv. 
Raštą, “Gyvieji akmenys” lei
džia žurnalą “Žodis tarp mūsų”, 
kuris padeda tikintiesiems 
melstis su Šv. Raštu. Vilniuje 
teko aplankyti “Sandoros” re
dakciją. Tai ypatingai įdomus 
mėnraštis, kuris anksčiau buvo 
leidžiamas “Katalikų pasaulio” 
vardu. Veikia katalikų televizi
ja, kurios studijoje dirba dau
giausia “Gyvųjų akmenų” bend
ruomenės nariai. Lankiausi 
“Mažojoje studijoje”. Tai kas
dieninė katalikų radijo progra
ma, kuriai vadovauja Julius Sas
nauskas, OFM. Programa po
puliari. Aplankiau seselę Ignę, 
kuri dirba 2000 metų jubiliejaus 
komitete Vilniuje. Jai darbo ir 
energijos tikrai netrūksta.

Tad ir vėl kartoju: geriau 
uždegti žvakę, negu keikti tam
są. Buvo liūdna palikti Lietuvą. 
Tos 5 savaitės prabėgo greitai. 
Grįžau su gilesniu tikėjimu, pa
sitikėjimu, nes mačiau nuostabų 
Šv. Dvasios veikimą ir atgims
tančias žmonių širdis.

Baigdamas noriu vėl kreip
tis į “TZ” skaitytojus, prašyda
mas paramos, ne man, bet “Gy
vųjų akmenų” misijinei veiklai. 
Reikia autobusėlio, kad ir ne 
naujo, reikia vasarai pirkti pala
pinę evangelizacijai, reikia važi
nėti, o benzino litras - 2.08 Lt. 
(brangiau negu Kanadoje). Rei
kia išlaikyti raštinę. Nors patal
pas duoda arkivyskupas nemo
kamai, tačiau išlaidų susidaro 
daug, o visa misijinė veikla yra 
išlaikoma mūsų aukomis.

Galime būti tais misijonie- 
riais ir nevažinėdami į Lietuvą. 
Bet kurkime Dievo karalystę vi
si kartu. Aukoti galima per Pri
sikėlimo parapiją Toronte arba 
tiesiog per Vincą Kolyčių, 86 
Glenholme Avė., Toronto, ON 
M6H 3B1. Parapija išduoda vi
siems aukotojams kvitus dėl pa
jamų mokesčių.

Lietuvos dvasinio sąjūdžio “Gyvieji akmenys” evangelizacijos centro di
rektorius (iš k.) ANTANAS JONAUSKIS, Antazavės klebonas kun. 
REMIGIJUS KAVALIAUSKAS, torontietis VINCAS KOLYČIUS

SPAUDOS BALSAI

Lietuvos premjeras Maskvoje
Maskvos dienraštis “Neza- 

visimaja Gazcta” š.m. birželio 
30 d. laidoje rašo: “Vienos die
nos Lietuvos min. pirmininko 
Rolando Pakso vizitas Maskvo
je ir jo susitikimas su S. Stepaši- 
nu (Rusijos min. pirm.) įvyko 
abibusio nuoširdumo atmosfe
roje. Nepaisant naudos iš dviejų 
kraštų bendradarbiavimo, kurią 
turėtų teikti vakarykščiai pokal
biai, Maskva pasistengė panau
doti Pakso vizitą savo pozicijai 
santykiuose su kitomis buv. So
vietų sąjungos Baltijos valstybė
mis pabrėžti. Demonstratyvus 
draugiškumas ir daugybė viešai 
savo svečiui pasakytų malonių 
žodžių min. pirm. S. Stepašino 
buvo skirti ne tik ir gal ne tiek 
Lietuvai, kiek Estijai ir Latvijai, 
kur rusakalbių problemos yra 
sprendžiamos žymiaiv blogiau 
negu Lietuvoje. (...) Šis vizitas 
turėtų tapti pradiniu projekto 
tašku ilgalaikiam Rusijos naftos 
tiekimui Lietuvai. Nors toks su
sitarimas vakar nebuvo pasira
šytas, tačiau šių dvejų kraštų vy
riausybių galvų susitikimu sąly
gos jo įvykdymui buvo sudary
tos. Yra galimybė, kad oficialus 
šio svarbaus ekonominio susita
rimo pasirašymas bus suderin
tas su Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus vizitu Maskvoje. 
Vakar Stepašinas pranešė, kad 
susitikimo su Paksu išvakarėse 
įvyko jo pokalbis su RF prezi
dentu Borisu Jelcinu, kuriame 
Rusijos valstybės galva ‘patvirti
no savo pakvietimą Lietuvos 
prezidentui aplankyti Rusiją’. 
‘Manau, kad toks susitikimas ne 
už kalnų’ - baigė Rusijos prem
jeras”.

Apleista šventovė
Vilniaus Šyč. Mergelės Ma

rijos Dangun Ėmimo šventovės 
remontui pranciškonai-konven- 
tualai dar vis neturi pakanka
mai lėšų. Joms sutelkti šioje 
šventovėje įvyko muziko-kom- 
pozitoriaus K. Pandereckio 
koncertas, apie kurį “Kurier 
Wilenski” š.m. birželio 4 d. lai
doje rašo: “’Tai buvo Jeruzalė’ - 
pasakė po koncerto pranciško
nų šventovėje vienas klausytojų. 
‘Tai buvo tikra Jeruzalė’. Aišku 
- jis kalbėjo apie monumentinį 
K. Pandereckio kūrinį ‘Septyni 
Jeruzalės vartai’. Nors klausyto
jai eidami į šventovės koncertą 
ir prisėmė batus smėlio, nes 
kiemas yra baisiai apleistas, 
nors laike orkestro fortissimo 
biro nuo lubų tinkas, o scenari
jus priminė pirmųjų krikščionių 
katakombas nors ir su aukštais 

AtA 
ADOMAS KALNĖNAS

1914 rugpjūčio 25 - 1999 liepos 12
Padėka lankiusiems Adomą suimtą sunkios ligos 

Kanados Londono “Parkwood” ligoninėje, ypač jį ilgą laiką 
slaugusiam bičiuliui Zigmui Uždraviui, už jo vėlę besimeldu- 
siems O’Neil laidotuvių namuose, dalyvavusiems šv. Mi
šiose, per jas giedojusiems ir jį iš Šiluvos Marijos šventovės 
gausiai palydėjusiems amžinam poilsiui į Šv. Petro R.K. ka
pines, prie daugelio ten, ypač nuo 1948 m., palaidotų lietu
vių svetingoje Kanados žemėje. Padėka taipgi už aukas šv. 
Mišioms, “Canadian Cancer Society” ir Kanados lietuvių 
fondui a.a. Adomą pagerbiant.

Edmundas Petrauskas, 
valios vykdytojas

skliautais, - klausytojai po kon
certo išėjo sujaudinti. Tuos, ku
rie seniai buvo Švč. Mergelės 
Dangun Ėmimo šventovėje, iš
gąsdino jos vaizdas. Tikriausiai 
žymaus muziko koncerto tikslas 
buvo visų pirma atkreipti val
džios dėmesį į tragišką švento
vės būklę”.

Po ilgų pastangų lenkai 
pranciškonai-konventualai, išsi
kovoję šią šventovę, neįstengia 
surinkti remontui pakankamai 
pinigų - parapijiečių yra mažai, 
parama iš Lenkijos minimali, 
todėl tenka žvalgytis lėšų Lietu
vos mokesčių mokėtojų kišenė
se. Lenkų Vilniaus miesto ar
chitektūros žinovas J. Klos sa
ko, kad ‘išskyrus skliautus šven
tovės vidus visai prarado savo 
architektūrinį pobūdį’.

Vilniaus viešbučiai
Vokietijos ekonomijos žur

nalas “Ost-West Contact” š.m. 
birželio laidoje rašo: “Turizmas 
Lietuvos ekonomijoje atliko 
reikšmingą vaidmenį. Jis sudaro 
bendro vidaus produkto 4% ir 
įdarbina apie 75,000 asmenų. 
Labiausiai lankytojams patrauk
lus yra UNESCO globojamas 
Vilniaus senamiestis. Vis dau
giau užsienio svečių aplanko 
(Vilniaus) miestą ir išnuomotų 
kambarių viešbučiuose nuošim
tis pakilo nuo 41% 1997 m. ligi 
43.6% 1998 m. Daugelis tarp
tautinių organizacijų, kaip pvz 
“Holiday Inn”, “Marriott” ir 
“Scandic” planuoja įsteigti savo 
viešbučius šioje labiausiai pie
tuose esančioje Baltijos valsty
bės sostinėje”.

Nepageidaujamas 
ambasadorius?

Maskvos dienraštis “Segod- 
nia” š.m. birželio 24 d. laidoje 
mano, kad “Izraelio pasiunti
niui Lietuvoje gali būti parody
tos durys”. Laikraštis rašo: 
“Lietuvos seimo pirmininko pa
vaduotojas Romualdas Ozolas 
mano, kad Izraelio pasiuntinys 
Lietuvai Oded Ben-Hur turėtų 
palikti Vilnių. Su tokiu pasiūly
mu jis kreipėsi į Lietuvos užsie
nio reikalų ministerį Algirdą 
Saudargą. Pasak jo, pasiuntinys 
daro viską, kad sukiršintų žydus 
su lietuviais, apterštų Lietuvos 
valstybę. (...) Esu įsitikinęs, kad 
Oded Ben-Hur, kaip Izraelio 
pasiuntinys Lietuvai, yra nepri
imtinas”. Per JAV ir Lietuvos 
žydų pirmadienio vakarienę Iz
raelio pasiuntinys pareiškė: ‘Ka
ro nusikaltėliai Lietuvoje jau
čiasi kaip rojuje’”. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Partizanų vado a.a. JUOZO STRAVINSKO pagerbimo iškilmės Prie
nuose. Kalba Veiverių klebonas kun. Kazimieras Skučas

Nuotr. A. Garmutės

Velionies STASIO LOZORAIČIO, jn., karstas, apdengtas Lietuvos 
vėliava, buvo atgabentas iš JAV Putnamo. Po gedulinių pamaldų pa
laidotas Petrašiūnų kapinėse Nuotr. A. Garmutės

Du laisvės kovūnai
Dviejų frontų atstovai - partizaninio ir diplomatinio 

ANTANINA GARMUTĖ
Birželio pradžioje Prienuo

se buvo paminėta buvusio “Ži
burio” gimnazijos mokytojo - 
“Geležinio vilko” rinktinės vado 
Juozo Stravinsko 85-metis ir 53 
metai nuo jo ir kovos draugų tra
giškos žūties Pagraižio miške.

Užaugęs daugiavaikėje darbš
čių ūkininkų šeimoje, kaime 
prie Šilavoto, mokinių mylimas 
ir gerbiamas mokytojas bene 
pirmaisiais pokario metais tapo 
enkavedistų taikiniu. Tada J. 
Stravinskas paėmė ginklą ir 
miško brolių keliu išėjo ginti 
pavergtos Tėvynės.

Vienuolika partizanų - de
šimt vyrų ir vieną merginą me
dicinos seserį, miegančius po 
žygio, užklupo ir iššaudė stribų 
atvestas kariuomenės dalinys 
miške tarp Šilavoto ir Veiverių. 
Vežimuose sukrautus lyg mal
kas vėžėj Šilavotą negyvus par
tizanus. Žmonės matė kaip Juo
zo gelsvi, vešlūs plaukai draikėsi 
vėjuje.

Pirmiausia juos suguldė Ši
lavote, prie šventoriaus. Surišo 
rankas spygliuota viela. O tur
gaus dieną atvežė mokytoją J. 
Stravinską ir dar kelis jo kovos 
draugus į Prienus. Bolševikiškai 
“pašarvojo”. Kur užkasė, neži
nia. Juozo brolį Antaną - parti
zaną Miškinį, buvusį valsčiaus 
viršaitį, sudegino gyvą.

Etapu į Sibiro lagerius iške
liavo Konstancija Mieldažytė- 
Stravinskienė. Jų dukrelės Lai
mutės laukė našlaitės dalia, slaps

tantis Lietuvoje pas žmones.
Partizaninės kovos krikštą 

mūšiuose gavo šiandien jau pra
žilę ir per stebuklą gyvi likę 
Juozo Stravinsko mokiniai. Žy
dinčių liepų pavėsyje jie prisi
mena Jį. Lietuvos ąžuolą.

♦ * *

Alinančiai karštą vasaros 
dieną iš tolimojo Putnamo am
žinojo poilsio į tėvų žemę sugrį
žo mūsų “Vilties prezidentas” 
a.a. Stasys Lozoraitis. Karstą 
penktųjų jo mirties metinių die
ną atlydėjo našlė Daniela Lozo
raitienė. Pasitiko tautiniais dra
bužiais pasipuošusios lietuvai
tės, tautos ir vyriausybės vado
vai. Visi žinojo velionies meilę 
Tėvynei, jo ištikimybę Laisvės ir 
Nepriklausomybės idealams. Sa
vo gyvenimu ir darbais, tarsi 
šviesos spindulys, perskrodė jis 
nespėjusias nuo okupacijų išsi
sklaidyti mūsiškos tikrovės sute
mas. Liko jo pasėtoji ir mūsų 
širdyse subrandintoji viltis.

Dvi dienas kauniečiai ėjo 
nusilenkti įžymiajam diplomatui 
į istorinę Vytauto Didžiojo 
šventovę. Po vėsiais jos skliau
tais, apgaubtas Lietuvos trispal
ve, jo karstas laukė procesijos į 
kapines.

Velionis tautiečių palydė
tas, amžinojo poilsio atgulė Pet
rašiūnų kapinėse, kur jau ilsisi 
jo garbūs tėvai. Dar vienas - 
gėlių kalnelis. Budinti atmintis. 
Pagarba. O žmonių širdyse - 
kantrūs tos pačios Vilties dai
gai. Augantys į saulę. Į ateitį.

A.a. JUOZO STRAVINSKO žmona Konstancija ir duktė Laimutė par
tizanų niekinimo vietoje, Prienų aikštėje Nuotr. A. Garmutės

Atsisveikinant su
EDVARDAS ŠULAITIS
Kas yra Pranas Lubinas lie

tuviams turbūt aiškinti neberei
kia. Jo vardą žino ne vien tik 
krepšinio mėgėjai, bet ir mažai 
apie sportą nusimanantieji. O 
tie, kurie šiek tiek primiršo, rei
kia pasakyti, jog tai Amerikos 
krepšinio rinktinės narys, kuris 
savo gimtajam kraštui - Ameri
kai padėjo laimėti 1936 m. olim
pinius aukso medalius krepšiny
je ir kurio dėka Lietuvos krepši
ninkai laimėjo 1939 m. Europos 
krepšinio pirmenybes Kaune.

Šis vyras, eidamas savo 90- 
sius amžiaus metus, 1999 m. lie
pos 8 d. iškeliavo amžinybėn.

Kai minėjome 60 metų su
kaktį nuo tų džiaugsmingų die
nų 1939-siais, teko vartyti daug 
iškarpų, dokumentų, knygų, laiš
kų, kaupiant medžiagą apie Lu
biną bei jo komandos draugus. 
Jų tarpe Lubinas išsiskiria ne 
vien tik savo ūgiu, bet ir nuo
pelnais.

Jis buvo vienas iš penkių 
Amerikoje gimusių lietuvių, ku
rie Kaune padėjo Lietuvai lai
mėti Europos čempionatą. Be 
jo čia dar žaidė Amerikos lietu
viai: Feliksas Kriaučiūnas, My
kolas Ruzgys, Vytautas Budriū- 
nas ir Juozas Jurgėla. Daugu
mos jų vardai bei pavardės Lie
tuvoje buvo sulietuvinti, o pats 
Frank Lubin nedaug pasikeitė - 
jis tapo Pranu Lubinu. 1939- 
siais jis buvo 28 metų, svėrė 105 
kilogramus ir buvo 196 cm. 
ūgio. This laikais atrodė labai 
daug ir dėl to ūgio vyko “kova” 
su latviais, kurie nenorėjo sutik
ti, kad tokiam aukštam vyrui bū
tų leidžiama pirmenybėse žaisti.

“Krepšinis - ilgas ir tvirtas 
tiltas, jungiantis Lietuvą su Ame
rika, ir aš džiaugiuosi, kad prisi
dėjau prie šio unikalaus tilto 
statybos”, - rašė pernai šis mū
sų sporto veteranas savo sveiki
nime II Lietuvos tautinės olim
piados dalyviams. Aš ten būda
mas girdėjau gausius plojimus, 
kuriais šie Lubino žodžiai buvo 
Lietuvoje palydėti.

Pats Lubinas Lietuvoje vie
šėjo vėliau tik vieną kartą - 
1989-siais, kai Kauno sporto ha
lėje vyko Lietuvos pergalių Eu
ropos krepšinio pirmenybėse 
Rygoje ir Kaune minėjimas. Ten 
Lubinas dar sutiko daug mūsų 
krepšinio veteranų, kurie po to 
paliko gyvųjų eiles.

Lubinas buvo šių dienų Ar
vydas Sabonis. Išeivijoje gyve
nantiems senesniems tautie
čiams jo nuopelnai gal atrodo 
didesni negu palyginti dar jauno 
Arvydo.

Ryšiai blizga ir į Los Ange
les miesto šaligatvį Lubino gar
bei įmontuota iš bronzos paga
minta plokštė su krepšinio ir 
kamuolio vaizdu ir užrašu 
“Frank Lubin, 1936”. O mūsų 
senesniųjų sporto mėgėjų at
mintyje turbūt visam laikui at
mintyje išliks gyvas Prano Lubi
no paskutinėse sekundėse meti
mas 1939 m. Kaune prieš svar
biausius varžovus - latvius, nes 
jis tada Lietuvai nulėmė čem
pionų titulą.

P. Lubinas gimė 1910 m. 
sausio 7 d. šalia Los Angeles 
esančiame Belveder miestelyje. 
Užbaigęs pradžios mokyklą, no
rėjo mokytis toliau, tačiau liki-

A.a. PRANAS LUBINAS

Keliaujant per Žemaitiją
Blaivystės sąjūdžio surengta išvyka

Liepos 7-ąją pilnutėlis tal
pus autobusas su maldininkais 
iš Marijampolės riedėjo į Že
maičių Kalvariją. Ten šito mė
nesio 1-8 dienomis nuo seniai 
kasmet vyksta didieji Švč. M. 
Marijos atlaidai. Išvyką suruošė 
Vysk. M. Valančiaus Blaivystės 
sąjūdžio Marijampolės skyrius.

Priartėjus prie Pilviškius 
juosiančios Šešupės, maldas ir 
apmąstymus pakeliui gražiai or
ganizavo L Saldūnienė. Skam
bėjo giesmės “O Marija Moti
nėle”, “Marija, Marija”, “Ži
nom širdį tokią”. Pertraukėlių 
metu stebėta Zanavykijoje prieš 
laiką pradėję gelsti neaukštų 
medžių laukai, šen ten ganyklo
se tartum paradui susibūrę 
gandrai.

Palikus ilgiausią Lietuvoje 
tiltą per Nemuną (1 km) ties 
Jurbarku, jaukų Skaudvilės 
miestelį, nulydėjo lietaus sudrė
kinta autostrada. Išsukus į Rie
tavą, klausytas! apie iškilmingai 
atrodančią romantiško stiliaus 
dvibokštę šventovę, šio žemai
tiško miesto istorinę bei kultū
rinę praeitį (čia anuomet veikė 
pirmoji elektrinė mūsų šalyje, o 
grafo I. Oginskio suburtame or

kestre grojo kylanti žvaigdždė 
M. K. Čiurlionis).

J. Belickas plačiai supažin
dino su Žemaičių Kalvarijos at
siradimu prie Varduvos upelio, 
kuri kadaise vadinosi Sedula; 
prie jos įsteigta Gardų parapija. 
1639-42 m. vysk. J. Tiškevičius, 
remdamasis kraupiais įvykiais 
Jeruzalėje, įsteigė 19-kos stočių 
Kryžių kelią, kurį pats eidavo (7 
km).

Už Plungės ėmė gausėti ža
lumos. Kai prasiskleidė debesų 
skraistė, išvydome baluojančius 
Žemaičių Kalvarijos bazilikos 
bokštus.

Pataikėme į Kunigų ir blai
vystės dieną. Tad žmonių itin 
daug prigužėjo. Viena po kitos 
grupės iš nakties sodraus lietaus 
paplautais takais ėjo garsiuosius 
žemaičių “Kalnus”. Vidurinėje 
mokykloje galėjai aplankyti 
krikščionybės 2000-osioms me
tinėms pašvęstą parodą “Iš 
Šventosios Žemės - j visas tau
tas” (baigia keliauti per pa
saulį). Ant “Atminties koply
čios” sienų - iš medžio drožti 
grupiniai paveikslai - Lietuvos 
partizanams”, “Etapų ir ešelo-

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE r DRAUDIMAS

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M, LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
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Lubinu
mas neleido, nes jaunas turėjo 
pradėti dirbti. Buvo priimtas į 
“Universal Pictures” kino studi
ją techniškiems darbams. Bet 
čia jam buvo proga tobulėti 
krepšinyje, kadangi tuoj pat pa
teko į studijos krepšinio ko
mandą, kuri 1936 m. laimėjo 
JAV krepšinio mėgėjų čempio
natą ir išsikovojo teisę septynis 
žaidėjus pasiųsti į Berlyno olim
piadą (šešis krepšininkus ten 
pasiuntė kita stipri JAV koman
da - “Globe Oil”). Beje, Holy- 
vude P. Lubinas ilgiausiai dirbo 
apšvietimo specialistu, kai vyk
davo filmavimo darbai.

Jo visus nuopelnus krepši
nyje yra sunku išskaičiuoti. Jis - 
pirmasis JAV lietuvis - JAV 
krepšinio vyrų krepšinio rinkti
nės kapitonas ir olimpinio auk
so medalio laimėtojas. Jis pir
masis sportininkas, pripažintas 
geriausiu JAV pirmojo šio am
žiaus pusėje (1900-1950), pir
masis amerikietis, krepšinį žai
dęs net 50 metų ir t.t.

P. Lubinas buvo treneris ir 
Lietuvos krepšinio moterų rink
tinės, kuri 1938 m. Romoje lai
mėjo sidabro medalius. Viešai 
tai nėra skelbiama, nes jis į Ro
mą negalėjo važiuoti ir oficialiai 
treneriu tada buvo skelbiamas 
su komanda vykęs kitas JAV 
lietuvis - čikagietis Feliksas 
Kriaučiūnas, kuriam atiteko ta 
garbė.

Velionis mirė liepos 8 d. 
Glendale mieste, Kalifornijoje. 
Po gedulinių Mišių “Incarna
tion” šventovėje liepos 15 d. 
palaidotas “Riverside National 
Cemetery”, Riverside mieste.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus velionies našlei 
Mary Agnes Lubin liepos 13 d. 
atsiuntė užuojautos telegramą: 
“Visos lietuvių valstybės vardu 
aš noriu Jums perduoti giliausią 
užuojautą, mirus mūsų mielam 
Pranui. Jis atidavė tiek daug 
Lietuvai. Jis išmokė mus žaisti 
krepšinį. Jis padėjo mums lai
mėti Europos pirmenybes. Mes 
dalinamės Jūsų netektimi ir liū
desiu”.

nų broliams”, “Žemaičių Kalva
rijos koplyčių gynėjams” ir kt.

Koncelebruotų šv. Mišių 
pamoksle pabrėžtas moralinis 
nuosmukis ir pasaulyje, ir Tėvy
nėje. Plinta girtuoklystė, dėl ku
rios grėsmingai suyra šeimos. 
Tad turime vaduotis iš amžino
sios mirties.

Tradicinių giedorių su dū
domis vedami, su didžiuliu bū
riu leidomės koplyčiomis nusė
tomis keteromis, ženklinančio
mis Kristaus kančios Glogotą. 
Nuo 11-osios vietos pirmą kartą 
atvykusieji trijose, gulė kryžiumi 
lyg priesaikai.

Prie Platelių ežero buvo su
rengta agapė. Grįžtant nuotaiką 
kėlė sąmojingoji D. Radzevičie
nė, labai vykusiai lyg jaunystėje 
atlikusi žaidimą “Sėjau rūtą”. 
Netilo liaudies ir patriotinės 
dainos. Nuoširdžiai padėkota 
skyriaus pirmininkei J. Balške- 
vičienei už puikią kelionę. Po
nia Julija savo ruožtu išreiškė 
padėką visiems už dalyvavimą. 
O ypač minėtiems aktyvistams 
ir pasakojusiam apie pravažiuo
jamas vietoves.

Jeronimas Šalčiūnas

Altline Communications has been helping 
Canadians save on their long distance 
since 1990. Our full range of services 
includes data lines, 800/888 numbers, 

calling cards and Internet Service.

/LTLINE
.x Nk.x communications

100 Adelaide Street West, Suite 1101, 
Toronto, Ont. M5H 1S3
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Paminklas žuvusiems partizanams Telšių rajono Vilkų kaimo miške. 
Pašventintas vyskupo A. Vaičiaus 1999.VI.12 Nuotr. R. Trimonienės

Paminklas Didžiosios kovos apygardos partizanams Širvintų rąjono 
Gelvonų miestelio aikštėje. Autorius - skulpt. Jonas Jagėla. Pašven
tintas 1998.VI.20 vyskupo J. Matulaičio Nuotr. R. Trimonienės

Paminklai žuvusiems partizanams
Memorialinis departamen

tas vykdo Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro (LGGRTC) paruoštą 
“Valstybinę atminimo ženklų, 
simbolių ir paminklų genocido 
aukoms ir asmenims, represuo
tiems už pasipriešinimą okupa
ciniams režimams programą 
1996-2005 metais”. Pagal šią 
programą pradėta tipinių atmi
nimo ženklų gamyba ir statyba 
rezistentų kovų, bunkerių, žuvi
mo, išniekinimo, užkasimo vie
tų įamžinimui. Tipinio atmini
mo ženklo autorius dail. R. Na
vickas.

Pirmasis ženklas - pamink
las buvo pastatytas Telšių rajo
no Ryškėnų seniūnijoje Dievo 
krėslo miške. Šis ženklas skirtas 
1949 metais gegužės 21d. miške 
žuvusių septynių Žemaičių apy
gardos “Šatrijos” rinktinės Ža
rėnų kuopos partizanų atminimui.

Žarėnų kuopai vadovavo 
EDMUNDAS REKAŠIUS - 
LAKŪNAS. 1949 m. gegužės 
mėnesį jo vadovaujamos kuo
pos partizanai iš Saušilės miško 
bunkerio persikėlė į Dievo 
krėslo mišką - Beržakalnį. Ja
me buvo išlikęs partizano Z. 
Tomkaus bunkeris. Bunkeryje 
dar mėtėsi senos dėžės, buities 
rakandai. Kadangi buvo šiltas 
gegužis, partizanai miegojo po 
atviru dangumi ar iš šakų pada
rytose palapinėse. Miške prie 
Žarėnų kuopos prisijungė ir ke
li partizanai iš išblaškytų būrių:

Paminklas Žemaičių apygardos “Šatrijos” rinktinės Žarėnų kuopos 
partizanams atminti. Autorius - dail. Romas Navickas

Nuotr. R. Trimonienės

A. Parimskis, mokytoja Irena 
Belazoraitė, Sofija Baginskaitė. 
Gegužės 21 dienos pavakare 
miško link važiavo kariškių ma
šinos, tanketės. Kariniai daliniai 
apsupo mišką ir slinko vis artyn 
partizanų stovyklos. Sargybinis 
pamatė atslenkančius kareivius, 
kurie pradėjo raginti partizanus 
pasiduoti. Partizanai, pasiėmę 
ginklus, traukėsi į kalnelį. Įvyko 
trumpas, bet stiprus susišaudy
mas. Pirma krito mokytoja Ire
na Belazoraitė. Rusai pliekė iš 
minosvaidžių. Tą dieną žuvo: 
ALOYZAS MAŽUTIS - ŠA
RŪNAS, rinktinės vadas, g. 
1924 m. Kretingos vaisė; JUO
ZAS GREIVYS - BIELSKIS, 
g. 1928 m. Žarėnų vlsč. Smilgių 
km.; RAIMUNDAS BIJEIKA
- KRIUKIS, būrio vado pava
duotojas, g. 1924 m. Žarėnų 
vlsč. Smilgių km.; ANTANAS 
PARIMSKIS - MALŪNININ
KAS, 40 metų amžiaus, kilęs iš 
Telšių apskr. Janapolio km.; 
PETRAS BARTKUS - ZUI
KIS, g. 1925 m. Žarėnų vlsč. 
Smilgių km.; TEODORA 
BARTKUTĖ - TEOSĖ, g. 
1926 m. Žarėnų vlsč. Smilgių 
km.; IRENA BELAZORAITĖ
- ŽIBUOKLĖ, g. 1930 m. Buvo 
suimti Stasys Rekašius - Dru
gys, g. 1928 m., Bronius Vaišė, 
g. 1923 m., Zosė Baginskaitė- 
Rekašienė - Rūta, g. 1930 m., ir 
Stasys Mockus - Kiaunė, g. 
1928 m. Kuopos vadui pavyko 
prasiveržti. Jis žuvo 1949 m. 
spalio 11 dieną Telšių apsk. Ža
rėnų vlsč., Kentrakalnio km. 
Domo Baltrimo sodyboje kartu 
su partizanu Antanu Kniūkšta - 
Audra.

1999 m. birželio 12 d. prie 
atminimo ženklo - paminklo 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
žuvusius partizanus. Pamaldas 
laikė J. E. Telšių vyskupas An
tanas Vaičius. Po Mišių Jo Ek- 
selencija pašventino atminimo 
ženklą.

Minėjime dalyvavo seimo 
narė Elvyra Kunevičienė, Telšių 
apskrities ir rajono savivaldybės 
atstovai, Telšių LPKTS skyriaus 
nariai, žuvusiųjų partizanų 
bendražygiai, artimieji. Jaunieji 
jūrų skautai, jaunieji šauliai ir 
šauliai atliko priesaiką.

Š. m. gegužės-birželio mė
nesiais jau pastatyta 12 atmini
mo ženklų - paminklų žuvusių 
partizanų atminimui. Įvairiose 
Lietuvos vietose šiais metais 
bus pastatyta 70 tokių ženklų.

Rūta Trimonienė, 
LGGRTC memorialinio 
departamento vyriausioji 

specialistė
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VOKIEČIAI STATYS STOTIS

Birželio pradžioje AB “Lietu
vos telekomas” pasirašė 30 mln. 
litų vertės sutartį su Vokietijos 
firma “Siemens”. Iki metų pabai
gos ši firma pagamins ir sumon
tuos tris pagrindines vietines tele
fono stotis, kurios suteiks galimy
bę naudotis 86,000 naujomis 
skaitmeninio tipo telefono linijo
mis. Iš viso šiais metais “Lietuvos 
telekomas” skirs 500 mln. litų te
lekomunikacijoms modernizuoti.

KARTOGRAFUOS SKYRIUS
Lietuvos krašto apsaugos mi

nisterija ketina įsteigti kartografi
jos padalinį, skelbia “Lietuvos ai
das”. Jis bus steigiamas pagal 
bendradarbiavimo sutartį, pasira
šytą KAM viceministerio Jono 
Kronkaičio bei JAV Valstybinės 
vaizdų ir kartografavimo agentū
ros Tarptautinės gamybos sky
riaus. Su šia JAV gynybos depar
tamentui priklausančia agentūra 
ryšiai buvo užmegzti 1992 m., ta
čiau sutartis buvo sudaryta 1994 
m. ne su KAM bet su Valstybine 
geodezijos ir kartografijos tarnyba.

SUMAŽĖJO KIAUŠINIŲ KAINA

Lietuvos paukštininkystės įmo
nės sunkiai verčiasi, pasak tos sri
ties sąjungos pirmininko V. Tėve
lio. Paukštynuose yra sukaupti 25 
mln. neparduotų kiaušinių, 240 
tonų kiaušinių miltelių ir 1.8 tonų 
paukštienos. Beveik per pusantrų 
metų kiaušinių pardavimo kaina 
sumažėjo maždaug dvigubai, pra
neša ELTA. Dėl to jau pernai vi
sos paukštininkysės įmonės dirbo 
nuostolingai, o šiemet kiekvienas 
surinktas kiaušinis taip pat atneša 
po 4-5 centus nuostolio.

LĖTAI AUGA EKONOMIKA
BNS skelbia, kad nagrinėtojų 

nuomone, ketvirtą mėnesį iš eilės 
nesikeičiantis arba smunkantis 
vartojimo kainų sąrašas rodo la
bai lėtą Lietuvos ekonomikos au
gimą. Per penkis mėnesius varto
jimo kainos išaugo 0.8%, o per 
dvylika mėnesių - tik 0.2%. Mais
to ir daugelio kitų vartojimo pre
kių kainos mažėja jau kelintą mė
nesį. Mažėja ir perkamoji gyven
tojų ir įmonių galia. Gyventojai 
išleidžia mažiau pinigų, nors ge
gužės mėnesį nemažai jų atsiėmė 
atgautuosius indėlius. Dalis pini
gų palikta bankuose, dalis iškeista 
į valiutą, kaip rodo beveik 78 
mln. JAV dol. Sumažėjusios Lie
tuvos banko oficialiosios atsargos.

PASIENIEČIŲ PASITARIMAS
Birželio 10-11 d.d. Visagine 

vyko Baltijos ministerių tarybos 
Sienų apsaugos vyresniųjų parei
gūnų komiteto posėdis. Dalyvavo 
Pasienio policijos departamento 
delegacija, vadovaujama pasienio 
policijos vyriausiojo komisaro 
Alg. Songailos bei Latvijos ir Es
tijos pasieniečių delegacijos. Api
bendrinti 1998-1999 m. veiklos 
rezultatai, patvirtintas veiklos pla
nas 1999-2000 m. Komitetas spren
dė bendradarbiavimo saugant 
Baltijos kraštų sienas klausimus. 
Kaip praneša “Lietuvos aidas”,

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 1531 Mosley St.,
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

rAIKYS
I3AL1K EXPEDITING

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

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

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

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

pagrindinės darbo kryptys yra 
stiprinti rytinės sienos apsaugą, 
numatyti sienų apsaugą jungiantis 
į Europos sąjungą, suprastinti vy
kimo per vidines Baltijos valsty
bių sienas procedūras ir technolo
gijas, keistis informacija sienų ap
saugos klausimais.

NEKILS ELEKTROS KAINA
ELTA praneša, kad Valstybi

nė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija birželio 24 d. nutarė iki 
metų pabaigos palikti beveik dve
jus metus galiojančią vidutinę 
elektros kainą - 15.9 cento už ki
lovatvalandę. Vis dėlto komisijos 
pirmininko V. Jankausko teigi
mu, kaina greičiausiai padidės 
nuo kitų metų pradžios.

ATIDARYTAS BANKO MUZIEJUS
Birželio 25 d. Vilniaus centre 

atidarytas Lietuvos banko muzie
jus šeštųjų lito įvedimo metinių 
proga. Tarp daugelio rodinių - is
torinių laikotarpių pinigai, pinigų 
gamybos priemonės, rodoma ir 
100 litų banknotų spausdinimo 
plokštė, kurią naudojo JAV bank
notų bendrovė, gamindama ne
priklausomybę atgavusios Lietu
vos pinigus. (Dėl blogos litų ko
kybės Lietuvos bankas su ta firma 
dar bylinėjasi, gavo plokštę ir kitą 
litų gamybos įrangą per teismą). 
Istorinę vertę turinčios monetos 
nupirktos iš privačių asmenų, 
gautos 10 litų banknotų klišės iš 
prieškaryje spausdinusios anglų 
firmos. Taip pat rodoma knyga 
“Lietuvos bankas. Aukso depozi
tai užsienyje”, kurioje surašytos 
prieškaryje Lietuvos banko turė
tos aukso atsargos užsienyje.

SUSIRINKO KRIMINOLOGAI
Vilniuje birželio paskutinę 

savaitę Lietuvos teisės akademi
joje vyko tarptautinė mokslinė 
konferencija “Specialių žinių nau
dojimas: procesinės, mokslinės ir 
techninės bei organizacinės prob
lemos”. Kaip praneša “Lietuvos 
aidas”, konferencijoje Lenkijos 
specialistai dalinosi patirtimi at
liekant įvairius kriminalinius ty
rimus.

TIKRINO ĮMONES
“Valstiečių laikraštis” skel

bia, kad ministęrio pirmininko 
pavedimu buvo patikrinta pieno 
perdirbimo įmonių veikla. Valsty
binė mokesčių inspekcija iš 61 
tikrintos įmonės 42 rado įvairių 
pažeidimų. Joms teks papildomai 
sumokėti arti 1.6 mln. litų mo
kesčių bei 5 mln. litų delspinigių. 
Valstybinė konkurencijos ir var
totojų teisių gynimo tarnyba pa
pildomai tikrino akcines bend
roves “Žemaitijos pienas”, “Klai
pėdos pienas” bei “Šilutės Ram- 
bynas”. Nemažai įmonių dirba ne 
visu pajėgumu, laiku neatsiskai
tomą su žemdirbiais. Birželio pra
džioje pieno perdirbėjų skola 
jiems buvo daugiau kaip 19 mln. 
litų. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas" 
atstovas) Sįy

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

EK3L3ŪKHKKHBKĮ
UUnaUMMBMaUKM

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

517 Fruitland Rd, 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

(905) 271-8781
(514) 366-8259
(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

Dr. A Šidlauskaitė sveikina kun. dr. Viktorą Skilandžiuną jo 80-ties metų 
sukakties proga

Hamilton, Ont.
“TĖVYNĖS SĄJUNGOS” Ha

miltono ir Niagaros pusiasalio gru
pės tradicine gegužinė yra ruošia
ma ir šią vasarą, įvyks rugpjūčio 22, 
sekmadienį, Giedraičio medžiotojų 
klubo sodyboje prie Caledonia. 
Kviečiami visi iš arti ir toli atsilan
kyti, pasigėrėti gražia gamta, pa
kvėpuoti grynu oru ir pasiklausyti 
gražių Toronto “Aras” dainų, ku
rias praves vadovė L. Turūtaitė. 
Bus galima pasivaišinti šiltu maistu, 
atsigaivinti šaltibarščiais bei šaltais 
gėrimais, kavute ir skaniais pyra
gais. Būtina išbandyti laimę turtin
goje loterijoje, o jaunimas galės 
smagiai praleisti laiką žuvaujant 
prie vandens.

“ARAS” taip pat žada giedoti 
tą sekmadienį per Mišias Hamilto
no Aušros Vartų lietuvių švento
vėje. L.P.

London, Ont.
ŠIOS APYLINKĖS LIETU

VIAI pasitiko vasarą puikioje Gai
lės ir Antano Ramanauskų sodybo
je. Buvo malonu matyti parapijos 
salėje iškabintą skelbimą “Geguži
nė, kviečiame...”. Kvietimas nuo
širdus, tai ir žmonių nemažai priva
žiavo. Gailė ir Antanas augina tris 
sūnus kurių susirinkę draugai su
darė visą krepšinio komandą. Vy
resnieji šnekučiavosi akacijų pavė
syje, bet dar buvo ir tokio amžiaus 
žmonių, kurie išdidžiai trenkė pol
kutę, nes po sodybą sklido gražūs 
lietuviškos muzikos garsai.

Kurį laiką klebonas kun. K. 
Kaknevičius uoliai sekė sportinin
kus, bet gavęs iš šeimininkės prane
šimą pakvietė visus maldai ir už- 
kandžiams prie gausiai vaišėmis ap
dėto stalo. Už Gailės triūsą atsidė
kodami svečiai įteikė jai dovanėlę, 
o D. Mitalienė padovanojo eilę 
įdomių nuotraukų.

DIDELĖ SPRAGA liko Šiluvos 
Marijos parapijoje išlydėjus taip vi
siems mielus R. ir P. Kurus, visą jų 
jauną šeimą. Vargu ar beatsiras ki
ta tokia darbšti ir dosni šeima Lon
dono lietuvių tarpe?

A.a. ADOMAS (Adomėlis) KAL
NĖNAS mirė š.m. liepos 12 d., 
sulaukęs 85 m. Palaidotas iš Šiluvos 
Marijos šventovės. Gedulines Mi
šias atnašavo klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Giedojo “Pašvaistės” 
choras, vargonavo muz. A. Petra- 
šiūnas. Gausus parapijiečių bei 
draugų būrys palydėjo velionį į Šv. 
Petro kapines amžinam poilsiui.

Viktorija St.

KURU ŠEIMA - Bariukas, Rasa, Paulius, Tomas, Daina, Vaiva ir Sigita 
Šimonėlienė - išleistuvių renginyje š.m. gegužės 29 d. atsisveikina su Londono, 
Ont. lietuviais, dėkoja Šiluvos Marijos parapijai ir KLB Londono apylinkei

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Windsor, Ont.
Klebonas kun. KAZIMIERAS 

BUTKUS, sveikatai susilpnėjus, pa
sitraukė į poilsį. Mes jam liekame 
dėkingi už reikšmingą pasiaukoji
mą aptarnaujant mūsų apylinkę, 
ypač tuo metu, kai buvome likę be 
dvasios vadovo. Nuoširdžiai jam 
dėkojame ir linkime Dievo palai
mos, sveikatos, taipgi prašydami 
mūsų nepamiršti. Parapijos tarybos 
pirmininkas Romas Dumčius pra
neša, kad nuo š.m. liepos 25 d. sek
madieniais, 2 v.p.p. parapijos šven
tovėje Mišias atnašaus naujas kle
bonas kun. A. Volskis. Džiaugia
mės vėl sulaukę dvasios vadovo, 
prisiimančio antros parapijos rū
pesčius, kai jis jau vadovauja Det
roito lietuvių Dievo Apvaizdos pa
rapijai. Emilija Barisienė

Vancouver, BC
MOTINOS DIENOS minėji

mas įvyko gegužės 8 d., 1.30 v.p.p., 
Trinity United - St. Mark’s Angli
can Church, 1805 Larch Street 
Vancouver (Kitsiland). Marytė Ra- 
čys, KLB Vankuverio apylinkės pir
mininkė, pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė Algį Venclovą vadovauti 
minėjimui. Kalbėjo: Algis Venclo
vas, Virgilijus Kaulius ir Zita Kau- 
lienė. Meninę programą atliko: pia
nistė Janina Kuzmaitė - atliko L. 
van Beethoven “Moonlight Sona
ta” ir “Elise”; Bernadeta Abromai- 
tytė-Verch padeklamavo Motinos 
dienai skirtus eilėraščius ir Violeta 
Paige padainavo keletą dainelių. 
Po programos visos moterys buvo 
apdovanotos gėlėmis ir visi svečiai 
pakviesti kavutei. < Gaila, kad Van
kuverio lietuviai gyvena toli vieni 
nuo kitų. Tai kliudo senesnio am
žiaus žmonėms atvykti į lietuvių su
sitikimus. Minėjimą rengė Vanku
verio apylinkės jaunimas.

JONINĖS. Birželio 19 d. Tyne- 
head Regionai parke 4 v.p.p. įvyko 
Joninės, sutraukusios nemažą būrį 
svečių. Jie buvo sutikti prie arkos 
su kabančiais ąžuolų lapais ir pa
parčiais. Bernadeta Abromaitytė- 
Verch papasakojo, ką reiškia Joni
nės ir nukėlė svečius į gilią Lietuvos 
senovę. Birutė Macijauskas kalbėjo 
ir demonstravo vietos kulinarijos 
prieskonius ir jų medicininę vertę. 
Po to prasidėjo vaišės BBQ kepi
mas, šokiai aplink “kupolį”. Buvo 
sukurtas didelis laužas, prie kurio 
jaunimas valgė, šoko ir dainavo. 
Temstant viskas virto į pasaką, ir 
šešėliai slankiojo tarp medžių, ieš-

(Nukelta į 7-ta psl.)

Ottawa, Ontario
PAGERBTAS KUN. DR. VIK

TORAS SKILANDŽIUNAS. 1999 
m. birželio 13 d. dr. A. Šidlauskai
tės sodyboje įvykusios tradicinės 
Otavos lietuvių bendruomenės ge
gužinės metu buvo pagerbtas Ota
vos lietuvių misijos kapelionas kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, kuriam gegu
žės mėn. sukako 80 metų. Po su
kaktuvininko atnašautų šv. Mišių 
“Ventos” mokyklos salėje vyko pui
kiai paruoštos vaišės. Vaišių metu 
Otavos lietuvių vardu sukaktuvinin
ką sveikino apylinkės valdybos pir
mininkė Rūta Kličienė, kuri įteikė 
ir dovaną. Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. 
A. Eidintas ir pobūvio globėja dr. 
A. Šidlauskaitė. Savo ilgesniame 
sveikinime dr. Šidlauskaitė teigia
mai įvertino kun. dr. V. Skilandžiū- 
no įnašą į Otavos lietuvių veiklą. Ji 
sakė: “Nors Otava yra tos didžiulės 
valstybės (negaliu sakyti “tautos”) 
sostinė, mūsų čia vos saujelė. Per 
daugiau kaip 40 metų Jūs, kunige 
Viktorai, sudarėte progą mums išsi
laikyti lyg vienoj šeimoj. Šiuo metu 
gal jau nebėra taip ypatų susirinkti 
po Lietuvos trispalvės šešėliu, bet 
prabėgusių dešimtmečių laiku mė
nesinės šv. Mišios ir pabendravimas 
buvo mūsų visų bendra malda už 
Lietuvą. Aš atsimenu kun. Viktoro 
žodžius Otavos katedroje; lyg pra
našas jis bylojo mums jog Lietuva 
prisikels!”

Sveikinimus užbaigė iš Toron
to atvykusi Vida Balsevičiūtė-Kai- 
rienė; ši sveikintoją nuo kitų skyrėsi 
tuo, jog kun. Viktoras ją krikštijo, 
įteikė pirmąją Komuniją, sutuokė ir 
krikštijo jos pirmagimį. Reikia pa
žymėti, jog šio kun. Viktoro pager
bimo proga dalyvių skaičius buvo 
ypatingai didelis. Mūsų kapelionui 
linkime dar daug darbingų metų.

A. a. KOSTE SERAPINAITĖ- 
JURGUTIENĖ, 94 m. amžiaus, 
otaviečio Petro Jurgučio motina, 
š.m. liepos 8 d. mirė Šv. Vincento 
ligoninėje Otavoje. Kadangi velio
nė ilgą laiką gyveno Motrealyje, vi
sos laidotuvių apeigos vyko Mont- 
realyje, kur ir palaidota.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MI
NĖJIMAS, po keleto metų pertrau
kos pernai rengtas kartu su latviais 
ir estais, šiais metais neįvyko.

“ENCYCLOPEDIA OF 
CANADA’S PEOPLES” - tokiu 
pavadinimu šiais metais išleistas 
leidinys, kurio redaktorius yra 
Toronto universiteto istorijos prof. 
P.R. Magocsi. Tai didelio formato, 
1335 psl. knyga, kurioje aprašomos 
beveik visos Kanadoje esančios et
ninės grupės bei jų pogrupės ir kai 
kurios religinės sektos. Devynių 
puslapių ilgio tekstas apie Kanados 
lietuvius parašytas otavietės dr. 
Mildos Danytės, kuri nuo 1990 m. 
dėsto Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune (šiuo metu ji yra ang
lų kalbos ir literatūros katedros 
vedėja). Enciklopedijos leidėjai: 
“University of Toronto Press” ir 
“Multicultural History Society of 
Ontario”. Knygos kaina - 350 do
lerių. vip

Paieškojimas
Ieškomas tėvas, kuris 1947 m. 

Bergenhausene, Vokietijoje susiti
ko su motina Janina Andriūnaite, 
vėliau išvyko pas seserį į Kanadą. 
Motina gyveno Anglijoje, mirė 
Australijoje 1997 m. Pasirašė Wen
dy Howe, North Barn, Sowerby, St. 
Michaels, Preston PR3 OTV, Eng
land.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Putnamo N. Pradėtosios Mari
jos seselių vienuolyno kapelionas 
kun. Antanas Daškevičius gegužės 
13 d. atšventė savo kunigystės 25- 
rių metų sukaktį. Padėkos Mišias 
vienuolyno koplyčioje koncelebra- 
vo sukaktuvininkas kun. A. Diškevi- 
čius, vysk. P. Baltakis, OFM, prel. A. 
Kontautas, prel. V. Balčiūnas bei 
kiti 12 kunigų. Per pamaldas giedo
jo visa koplyčia, vadovaujama sese
lės muzikės Teresės. Pamokslą sakė 
vysk. P. Baltakis, OFM, išryškinda
mas sukaktuvininko sunkų kelią į 
kunigystę okupuotoje Lietuvoje.

Po pamaldų iškilmės tęsėsi vie
nuolyno salėje. Pirmutinį sveikini
mo žodį tarė vienuolyno vyresnioji 
seselė Paulė. Amerikos lietuvių ku
nigų vienybės vardu sveikino pirm, 
prel. A. Kontautas, Lietuvių bend
ruomenės ir organizacijų vardu - 
dr. J. Kriaučiūnas. Iš Lietuvos svei
kinimus atsiuntė Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis, Gardino vyskupas 
A. Kaškevičius, kunigų seminariją 
baigęs Kaune. Kun. A. Diškevičius 
gimė ir augo Alytuje, anksti nete
kęs tėvo gausioje motinos besirūpi
nančioje šeimoje. 1974 m. baigė 
Kauno kunigų seminariją ir balan
džio 9 d. buvo įšventintas kunigu. 
Vikaravo Naumiestyje, Lazdijuose 
ir Alytuje, o klebono pareigas ėjo 
Daukšių parapijoje. 1988 m. sutiko 
būti Marijampolės kalėjimo kape
lionu. Prieš trejus metus, Putnamo 
seselių paprašytas vysk. J. Žemaitis, 
vienuolyno kapelionu paskyrė su
kaktuvininką kun. A. Diškevičių.

Brazilija
A. a. Stepas Urbietis mirė š.m. 

birželio 14 d. ligoninėje, Sao Paulo 
mieste. Velionis gimė 1921 m. rug
pjūčio 8 d. Šiauliuose. Su tėvais į 
Braziliją atvyko 1926 m. ir daug 
metų gyveno Bom Retire vietovėje. 
Lankė lietuvių mokyklą, dalyvavo 
skautų organizacijoje, priklausė 
“Vyčio” chorui. Santo Antonio do 
Pari šventovėje giedodavo per pa
maldas, dalyvaudavo minėjimuose 
bei koncertuose. Buvo pasižymėjęs 
sportininkas. Būdamas 15 m. am-, 
žiaus, tapo stalo teniso čempionu. 
Yra laimėjęs daug medalių jaunių 
ir suaugusių sportininkų grupėse. 
1948 m. vedė Juliją Vaičiūnaitę ir 
apsigyveno Parque de Modca vieto
vėje. Čia jis įsteigė savo spaustuvę 
netoli Šv. Kazimiero šventovės. Pa
tarnaudavo ir laikraščiui “Mūsų 
Lietuva”, kaip rašoma jo 10 nr. Pa
laidotas Vila Alpina kapinėse. Už 
velionį Mišios buvo atnašautos Vila 
Zelina parapijos šventovėje.

Britanija
Nottinghame po ilgos ir sun

kios ligos birželio 15 d. mirė a.a. 
Juozas Kičas. Velionis gimė 1917 
m. balandžio 14 d. Kižių kaime, 
Marijampolės apskr. Baigė Mari
jampolės žemės ūkio mokyklą. Tar
navo Lietuvos kariuomenėje pa
siekdamas puskarininkio laipsnį. 
Karo metu buvo pakliuvęs į Rytų 
frontą. Karo pabaigoje naciai jį iš
vežė darbams į Vokietiją. Iš čia 
1947 m. išvyko į Škotiją. Kurį laiką 
dirbo pas ūkininką, o vėliau apsigy
veno Nottinghame, kur buvo veik
lus ir lietuvių telkinyje. Pradžioje 
dirbo geležies pramonėje, vėliau, 
įsigijęs vairuotojo specialybę, dar
bavosi Nottinghamo transporto de
partamente kaip miesto autobusų 
vairuotojas. Buvo veiklus lietuviškų 
organizacijų narys. Mėgo ir rėmė 
lietuvišką spaudą. Velionis palaido
tas Wilford Hill kapinėse, lietuviš
kame skyriuje.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

(<TAT A” LIETUVIŲ KREDITOA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius...................4.00%
2 m. term, indėlius...................4.25%
3 m. term, indėlius...................4.50%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 4.00%
2 m. ind...................................... 4.25%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind...................................... 4>5%
5 m. ind........ ..............................5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

Australija
Šių metų birželio 26 d. Mel

burne įsisteigė Australijos baltiečių 
verslininkų draugija. Steigiamasis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 100 
baltiečių ir australų, įvyko Melbur
no Windsor viešbutyje. Susirinkimo 
salė buvo papuošta Baltijos valsty
bių vėliavomis. Po iškilmingų pietų 
kalbą pasakė pasaulinio garso mi
neralų kasyklų bendrovių vadovas 
estas Sir Arvi Parbo. Jis pažymėjo, 
kad baltiečių valstybės nėra jau to
kios mažos tarp kitų Europos vals
tybių, kad negalėtų pasiūlyti vertin
gų prekių. Prekyba sėkmingai galė
tų vykti su Australija ir kitomis 
valstybėmis. Prieš dvejus metus bu
vo įsteigta Australijos lietuvių vers
lininkų draugija. Šiai ir naujai drau
gijai vadovauja Linas Žalkauskas. 
Naujos draugijos komitete lietu
viams atstovauja ir kitas pasižymėjęs 
verslininkas Kazys Bartaška, kaip 
rašoma “Mūsų pastogėje” 26 nr.

Australijos lietuvių bendruo
menės Melburno apylinkės valdyba 
birželio 13 d. Lietuvių Namuose su
rengė sibirinių trėmimų minėjimą. 
Jį pradėjo valdybos pirm. A. Vaitie
kūnas, kartu pakviesdamas prel. dr. 
P. Dauknį sukalbėti invokaciją. Pro
gramai vadovavo R. Mačiulaitienė. 
Paskaitą apie lietuvių tautos patir
tas kančias skaitė M. Šidlauskienė. 
Meninę programą pradėjo Melbur
no “Dainos sambūris”, vadovauja
mas B. Prašmutaitės, sudainuoda
mas “Audros siaučia”. B. Brazdžio
nio kūrinį “Nuoskaudų psalmė” at
liko M. Geštautienė, P. Birštonas ir 
A. Raudys. B. Kymantienė su savo 
dukromis, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, padainavo dvi dainas: 
“Norėčiau aš keliauti” ir “Tėvynė 
mano”. V. Jokubaitytė skaitė Ale- 
nutės Ragoskajos, 7-tos klasės mo
kinės, rašinį “Dėdės likimas”. Pas
taroji, Rusijos lietuvaitė, gyvena 
Lietuvių Namuose Vilniuje. Šios 
moksleivės dėdė kartu su kitomis 
40 šeimų buvo ištremtas į Krasno
jarsko kraštą. Meninę programą 
užbaigė “Dainos sambūris”, padai
navęs - “Lopšinė tėvynei ir moti
nai” bei “Dievo dovana”. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.

Lenkija
Seinijoje birželio 2-6 d.d. vyko 

konferencija lietuvių mokytojų, dir
bančių už Lietuvos ribų, tema “Lie
tuviška mokykla ir tautos kultūra”. 
Ją, kaip rašoma “Aušros” 11 nr., 
surengė Lietuvos tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas, talkina
mas Lenkijos lietuvių bendruome
nės, Punsko Kovos 11-tosios gim
nazijos ir kitų mokyklų vadovybių. 
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos 
švietimo ir mokslo viceministerė V. 
Vėbraitė, Mažumų ir išeivijos de
partamento direktorius R. Motu
zas, švietimo darbuotojos A. Kody- 
tė ir V. Raulinaitienė, antropologas 
dr. A. Žygas, istorikas dr. B. Ma
kauskas, Vilniaus universiteto dės
tytoja dr. B. Stundžienė, Pedagogi
kos instituto mokslo bendradarbė 
R. Skripkienė, Lenkijos lietuvių 
bendruomenės valdybos pirm. I. 
Gasperavičiūtė, mokytojai iš Vil
niaus “Lietuvių Namų”, Latvijos, 
Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Va
sario 16-sios gimnazijos, Seinijos 
krašto. Konferencijos dalyviai susi
pažino su Lenkijos lietuvių švieti
mu, aplankė Punsko istorijos ir et
nografinį muziejų, dalyvavo Kovo 
11-tosios gimnazijos moksleivių 
spektaklyje “Mindaugas”, gėrėjosi 
“Klumpės” pasirodymais per vaka
rones. Punsko mokyklos svetainėje 
vyko konferencijos pranešimai.

J. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

K
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Kūrybingi metai išeivijoje
Rašytojui ALGIRDUI LANDSBERGIUI - 75
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Si KULT J KMJE VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Algirdas Landsbergis 
Lietuvą paliko, kaip ir daugumas 
iš mūsų bėgusių nuo komunis
tinio teroro - 1944-siais, tačiau 
didelė dalis jo užsienyje kurtos 
literatūros liečia Lietuvą ir jos 
žmones jau pokario metais.

Prieš 75-rius metus birželio 
23 d. gimė mano žemietis A. 
Landsbergis - vienas iš žymiųjų 
išeivijos lietuvių prozos kūrėjų, 
dramaturgų, vertėjų, kultūrinin
kų bei visuomenininkų. Tai 
daugelio talentų žmogus, kuris 
juos turėdamas jų nepadėjo j 
šalį, bet visą savo gyvenimą 
kurstė kūrybinę ugnelę, rašė ir 
spausdino savo knygas, o jo dra
mos buvo plačiai vaidinamos 
užsienio lietuvių (ir ne vien tik 
jų) teatruose.

Dėl savo griežtos antikomu
nistinės linijos savo kūryboje (ir 
komentaruose per pavergton 
Lietuvon siunčiamas radijo pro
gramas) jis buvo labai nekenčia
mas tuometinės sovietinės val
džios. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, jau 1992 metais tė
vynėje pasirodė pirmoji jo kny
ga - prozos rinktinė.

Sukaktuvininkas yra daug 
laiko praleidęs įvairiose mokyk
lose, universitetuose, kolegijo
se: mokęsis, studijavęs ar ten 
dėstęs. Baigęs Kauno jėzuitų 
gimnaziją, 1941-1943 m. Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
studijavo lietuvių kalbą ir litera
tūrą. Pasitraukęs iš tėvynės stu
dijas gilino Mainzo universitete

Rašytojas ALGIRDAS LANDSBERGIS (antras iš kairės) literatūrinėje 
vakaronėje Čikagos Jaunimo centre. Jo dešinėje - Edvardas Šulaitis, 
Gražina Tulauskaitė, dail. Adolfas Valeška; kairėje - rašytojas Kęstutis 
Keblys Nuotr. Z. Degučio

Tikėti ar netikėti?
Nauja kun. prof. K. A. Trimako knyga

PROF. JUSTINAS PIKUNAS

Jau anksčiau buvo galima 
susipažinti su psichologijos dak
taro Kęstučio A. Trimako tikė
jimo eigą atskleidžiančiomis 
knygomis - “Žmogaus aukš
čiausi skrydžiai” (1996 m.) ir 
“Asmenybės raida gyvenime” 
(1997 m.). Pasak Trimako, reli
gija yra visų pirma egzistencinis 
pokalbis tarp Esančiojo ir besi
vystančio žmogaus. Religija tei
kia galią įveikti savo egocentriš- 
kumą.

Antroje 1998 m. pusėje die
nos šviesą išvydo K. A. Trimako 
bene stipriausias religinės rai
dos veikalas “Tikint bręsti. II. 
Egzistencinio apsisprendimo psi
chologija” (Kaunas, Lietuvos 
Katechetikos centro leidykla). 
Nors visos trys knygos papildo 
viena kitą, individuali jų vertė 
yra didžiulė. Tai dovana tiems, 
kurie nori kopti į religinės pa
tirties aukštumas, kuriems ne
pakanka nueiti sekmadienį į pa
maldas arba vakare susitelkti 
trumpai maldai. Teorinėmis min
timis ir parinktais pavyzdžiais iš 
pasaulio ir Lietuvos jame yra 
nurodomas kelias, kaip augant 
ir bręstant galėtų bręsti tikėji
mas, kuris pasiektų sunkiai at
randamas brandos viršūnes - 
taptų įkvepiančiu ir įpareigojan
čiu atsiliepimu į Dievo kvietimą 
abipusei meilei.

Gvildendamas temą, kun. 
Trimakas remiasi dviem ganėti
nai skirtingais tikėjimo plėtros 
psichologais: tradiciškai nusitei
kusiu Utrechto prof. H. C. Ru- 
emke ir moderniai pažinimu 
operuojančiu James W. Fowle- 
riu. Savais svarstymais ir pavyz
džiais Trimakas daug kur prašo
ka jų teikiamas perspektyvas. 
Pirmoje dalyje jis nuosekliai nu
rodo, kaip tikėjimas auga asme- 

Vokietijoje. Gyvendamas Wies- 
baden’o ir Kassel’io lietuvių pa
bėgėlių stovyklose, mokė jauni
mą ten veikusiose lietuvių gim
nazijose.

Kassel’yje su sukaktuvinin
ku yra tekę ne kartą susitikti ir 
iš arti matyti jo veiklą. Jau ten 
jis pradėjo savo literatūrinę 
veiklą, redagavo žurnalą “Žvilgs
niai”, kuriame reiškėsi ir dabar 
pasauliniu mastu žinomas filmi- 
ninkas Jonas Mekas bei jo bro
lis Adolfas ir kiti tuomet litera
tūrinius kelius pradėję mūsų 
rašytojai.

Kaip ir daugumas mūsų, 
Amerikos krantus A. Landsber
gis pasiekė 1949-siais. Nutūpė 
rytiniame JAV pakraštyje - 
Niujorke. Pradžioje dirbo Bruk- 
lyno viešojoje bibliotekoje, vė
liau darbavosi kaip Pavergtųjų 
Europos tautų organizacijos sek
retorius, kur turėjo gerą progą 
sekti gyvenimą ne tik Lietuvoje, 
bet ir kituose komunistų pa
vergtuose karštuose. Todėl ne
nuostabu, kad jo to meto ir 
vėlesnėje kūryboje atsispindėjo 
vaizdžiai nušviestas gyvenimas 
komunistinėje Lietuvoje.

Šalia savo darbo ir kūrybos, 
sukaktuvininkas rado laiko ir 
studijoms: Bruklyno kolegijoje 
studijavo anglų kalbą, o Kolum
bijos universitete - lyginamąją li
teratūrą ir 1957 m. gavo magis
tro laipsnį. 1965-1992 m. dėstė 
Fairleigh Dickinson kolegijoje, o 
nuo 1973-jų buvo profesorius.

Jo kūrybinis kraitis yra gana 

niui atsiliepiant ir kuriant dialo
gą su Esančiuoju.

Žmogaus galių ir vertybių 
plėtra atskleidžiama antroje 
knygos dalyje, kurioje dr. Tri
makas remiasi amerikiečių reli
gijos žinovo Fowlerio sociopsi- 
chologine raidos teorija. Tikėji
mo bazė susikuria pasitikint 
motina ir tėvu ir įgyjant jų tikė
jimo formas. Paauglystėje paro
doma stipri bendraamžių įtaka, 
bręstant atsiveria asmeninio ap
sisprendimo tikėti (arba netikė
ti) galimybės. “Kas jaunystę pe
reina ir dar lieka nešinas ne as
meniniu, bet ‘visu, nesvarstytu, 
iš kitų prisiimtu tikėjimu’, yra ir 
jaunystę, ir savo savitumą išda
vęs” (161 psl.). Vėlesniu suaug- 
lystės periodu dažnai kuriasi 
jungtinis tikėjimas ir galop tik 
išskirtini asmenys pasiekia pasi
šventimu grindžiamą visuoti
nančią tikėjimo plotmę. K. A. 
Trimakas teigia, kad visuotinto- 
jais lietuvių tautos tarpe galėtų 
būti vysk. Motiejus Valančius, 
palaimintasis arkivysk. Jurgis 
Matulaitis, prof. Pranas Dovy
daitis.

Trečioje dalyje atrandame 
religinių patirčių įvairoves, pvz. 
plokštikalnių, transcendentinių,

Atsiųsta paminėti
Jonas Šalna, AMŽINYBĖS 

JUOSTA. Eilėraščiai. Dailininkas - 
Vilius Jauniškis. Nuotraukos - Al
gimanto Kezio. Tai antroji auto
riaus poezijos knyga. Išleido UAB 
“Švyturys” (Maironio 1, Vilnius). 
Vilniaus, 1999 m., 352 psl.

ATEITIS, nr. 1, 86 tomas, 1999 
m. Iliustruotas žurnalas. Eina nuo 
1911 metų; leidžia Ateitininkų fe
deracija. Red. Gediminas Karoblis, 
Laisvės ai. 13, LT-3000, Kaunas; 
tel. ir faksas 32-4025. Tiražas 1000 
egz. Apimtis - 26 psl. ir viršeliai.

MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, nr. 2 (186), 

didelis. Literatūrinę veiklą pra
dėjęs eilėraščiais, atvykęs į JAV 
rašė tik prozos ir dramos veika
lus. Jo modernistinis romanas 
“Kelionė” 1954 m. buvo vaini
kuotas “Draugo” dienraščio pre
mija. 1956 m. buvo išspausdintas 
jo psichologinių novelių rinkinys 
“Ilgoji naktis”. Rinkinys “Mu
zika įžengiant į neregėtus mies
tus” (1979 m.) sekančiais metais 
buvo įvertinta Lietuvių rašytojų 
draugijos premija.

A. Landsbergio stiprybė bu
vo dramos. Iš jų turbūt labiau
siai žinoma “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”, kuri buvo premi
juota 1957 m. ir išversta į anglų 
kalbą (“Five Posts in the Mar
ket Place”). Ji išspausdinta 
1968 m. ir suvaidinta amerikie
čių teatruose bei televizijoje. 
Lietuviams bei kitakalbiams šis 
veikalas galbūt pirmą kartą taip 
vaizdžiai pristatė lietuvių parti
zanų veiklą ir kovas pavergtoje 
tėvynėje.

Kiti A. Landsbergio veika
lai: “Meilės mokykla”, “Vėjas 
gluosniuose, gluosniai vėjuje”, 
“Šventas narvas”, “Trys dra
mos”, “Vaikai gintaro rūmuo
se”, “Onos veidas” ir kt. Dau
gelis šių veikalų buvo įvertinti 
įvairiomis premijomis ir ne kar
tą vaidinti išeivių lietuvių teat
ruose. Jo kūryba buvo labai 
mėgstama išeivijos lietuvių, nes 
autorius mokėjo pasakoti, turė
jo nemažai išradingumo ir inte
lektualumo, sugebėjo puikiai vi
sa tai perteikti skaitytojui ar 
žiūrovui. Su jo kai kuriomis dra
momis turėjo progą susipažinti 
ir Lietuvos žiūrovai, nes ir ten 
jos buvo vaidinamos.

Šalia originalios kūrybos jis 
yra davęs ir vertimų, parengęs 
lietuvių poezijos antologijų an
glų kalba. Yra parašęs ir nema
žai straipsnių lietuvių spaudai, 
daugiausia “Draugo” dienraš
čiui. Yra sukūręs ir libretą J. 
Kačinsko operai “Juodasis lai
vas”, paruošęs įvadinių rašinių 
įvairiems leidiniams.

Sukaktuvininkas priklauso 
Lietuvių rašytojų draugijai, tarp
tautiniam rašytojų “PEN” klu
bui, kurio suvažiavimuose jis ne 
kartą yra aktyviai dalyvavęs.

Palinkėkime jam dar daug 
kūrybinių metų!

atsivertimų, mistinių būvių ap
rašymus. Kiekvieno amžiaus as
muo čia atras sau būdingų min
čių ir potyrių analizes, dialogus 
su Dievu jaunystėje ir vėliau iki 
senatvės ir prieangio į Anapus, 
gyvenimo leitmotyvus, apsi
sprendimo formų gausą, kai ką 
daugiau. Kopiant į atsidavimo ir 
atsakingumo lygį, pajaučiamas 
asmeninis įsipareigojimas, atpa
žįstamas žmogaus gyvenimo 
tikslas. Tikėjimas Esančiuoju 
tampa dominuojančia motyvaci
ne galia, valia paklusti religinei 
minčiai ir jausmui, išgyventi 
dieviškumą savyje.

Šis 375 psl. kun. prof. K. A. 
Trimako veikalas, mano minti
mi, turi daug dvasinės galios at
sakant į hamletišką klausimą - 
tikėti ar netikėti, todėl patarti
na jį skaityti ir išgyventi žmogiš
kąjį konfliktiškumą, sekti tikėji
mo vingius iki visuotinančios 
plotmės: patirti Esantįjį, ati
trūkti nuo egoizmo ir žemiškųjų 
potraukių, išgyventi visuotinan
čio tikėjimo gėrį ir grožį. Valin
gu apsisprendimu ir Dievo su
teikta malone visa tai galima 
pasiekti. Tai reikšmingas įnašas 
į religinę Lietuvos literatūrą. 
Sveikintina, kad jį greitai seks 
K. A. Trimako “Esame seserys 
ir broliai: Bendravimo psicholo
gija”. Taigi gal vėl pabendrau
sime.

1999 m. birželio mėn. Žurnalas vo
kiečių kalba, 28 psl. ir viršeliai. Lei
džia Baltiečių draugija Vokietijoje. 
Adresas: dr. Olgred Aule, Titurel- 
strasse 9/VI, 81925 Muenchen, 
Germany; tel. 089/98-05-42.

Antanas Martinionis, LIETU
VIAI VERMACHTE, 1941-1945, 
serijinis leidinys, 176 psl. ir virše
liai. Išleido leidykla “Protėvių kar
das”, A. d. 1847, LT-2043, Vilnius; 
spausdino VRM VT2 pulko spaus
tuvė. Tiražas 1500 egz. Kaina nepa
žymėta.

Kazimieras Garšva, ETNINIŲ 
ŽEMIŲ LIETUVIAI DABARTINĖ
JE BALTARUSIJOJE. Redakcinė 
komisija: Kazimieras Garšva (pir-

1999 m. JAV Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisija. Iš kairės sėdi: 
Rėdą Pliūrienė, Ramunė Lukienė, Dalia Puškorienė, Ramona Stepona
vičiūtė; stovi: Kęstutis Jėčius, dr. Antanas Razma, pirm., dr. Vytas 
Narutis

JAV Lietuvių fondo Stipendįįų pakomisė posėdžiauja 1999.VI.5. Iš k.: 
Sigita Balzekienė, Vytenis Kirvelaitis, Ramona Steponavičiūtė, pirm., 
Ramunė Lukienė, dr. Antanas Razma, Pelno skirstymo komisuos pirm.

Milijonai lietuvybės poreikiams
Lietuvių fondo spaudos konferencija

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Metinė spaudos konferenci
ja, kurioje JAV Lietuvių fondas 
praneša apie pelno paskirstymą 
lietuvybės reikalams, įvyko š.m. 
birželio 23 PLC Lemonte.

Konferenciją pradėjo dr. 
Antanas Razma, Pelno skirsty
mo komisijos pirmininkas, ir 
pakvietė Algirdą Ostį, LF tary
bos pirmininką, tarti žodį.

A. Ostis pasidžiaugė didele 
suma, šiais metais paskirta lie
tuvybės reikalams ($833,224 ir 
apie $100,000 atidėta ypatin
giems reikalams). Jis sakė, kad 
š.m. gegužės 31 LF pagrindinis 
kapitalas siekė $9,665,815 ir LF 
buvo 724 nariai. Pelno paskirs
tyme dalyvavo LF ir LB nariai. 
LF yra atsakingas už paskirsty
mą, kiekvienas doleris turi būti 
praneštas “Internal Revenue” 
įstaigai ir turi atitikti LF tikslus. 
A. Ostis dėkojo Pelno skirsty
mo komisijai už atliktą didžiulį 
darb^.

Žiniasklaidos atstovams bu
vo išdalinta LF sekretorės Alės 
Razmienės puikiai paruošta 
medžiaga su visais duomenimis.

Dr. R. Razma pranešė, kad 
lietuvybės reikalams iki šiol yra 
paskirta 6,670,073 dol., o su 
1,150,212 dol. anksčiau paskirtų 
Lietuvai, susidaro iš viso 7,757, 
285 dol.

Toliau jis kalbėjo apie Pel
no skirstymo komisijos darbą. 
Komisijos nariai: Kęstutis Jė
čius, Petras Kisielius, Vytas Na
rutis, Rėdą Pliūrienė, Dalia 
Puškorienė ir Antanas Razma 
(pirm.). Antrininkės: Ramunė 
Lukienė ir Ramona Steponavi
čiūtė. Stipendijų pakomisę stu
dentų prašymams svarstyti su
darė Sigita Balzekienė, Vytenis 
Kirvelaitis, Ramunė Lukienė, 
Antanas Razma ir Ramona Ste
ponavičiūtė (pirm.).

Dr. A. Razma apžvelgė di
desnes paskirtas sumas: Rytų 
Lietuvos ir Rytų Europos kraš
tų lietuviams mokytojams - $80, 
000; išeivijos žiniasklaidai - $60, 
800; JAV lituanistinėms mokyk
loms - $60,000; Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos leidimui - 
$18,000; Lietuvių operai Čika-

mininkas), Petras Kalnius, Vacys 
Milius, Aloyzas Vidugiris. Redak
torė - Aušra Kaziukonienė. Leidė
jas - Nacionalinių tyrimų centras 
(Raugyklos g. 25, Vilnius 2001). Ti
ražas - 1000 egz. Vilnius, 1999 m., 
240 psl.

Dalia Malinauskaitė ir Alė Ži- 
būdaitė, KUNIGO ZDEBSKIO 
VEIKIA IR DVASIA. Sudarė, pa
rengė ir redagavo Loreta Teresė 
Paulavičiūtė, MICP. Kalbos redak
torė - Liuda Sidarienė. Viršelis - 
Audronės Martinaitytės. Tiražas - 
5000 egz. “Katalikų akademijos” 
leidykla (A. Jakšto 9, Vilnius). Vil
nius, 1998 m., 128 psl. 

goję - $11,300; po $10,000 - 
Maironio lit. m-los Lemonte 
klasių įrengimui, Pasaulio lietu
vių archyvo išlaikymui, Kauno 
Technologijos un-to prof. Ste
pono Kairio aplinkos tyrimo la
boratorijos įrengimui, “Baltic 
studies” programai University 
of Washington, Seattle, ir Vasa
rio 16-tos gimnazijai Vokietijo
je. $8,000 - APPLE - Lietuvos 
pedagogų kvalifikacijos kursams.

Daug lietuvybės darbams 
vykdyti projektų buvo paremta 
$5,000, $4,000, $3,000 ar mažes
nėmis sumomis. Pelno skirsty
mo komisija dirbo daugelį va
landų, neskaitant ilgų posėdžių, 
nes turėjo peržiūrėti per 300 
prašymų su per 1000 priedinių 
dokumentų. Dalis prašymų bus 
svarstoma metų gale, nes klau
simai anketose nebuvo pilnai 
atsakyti. Dr. A. Razma pabrėžė, 
kad būtina atsakyti į visus klau
simus paramos prašymo anke
tose. Šį kartą Pelno skirstymo 
komisija nepilnai užpildytus 
prašymus atidėjo vėlesniam 
svarstymui, bet ateityje nepilnai 
užpildytų anketų visai nesvars
tys. 1999 m. paskirstyta 833,224 
dol. ir 100,023 dol. liko nenu
matytiems prašymams.

LF pelnas buvo paskirstytas 
sekančiai: švietimui - $364,859 
(43.78%). Iš tos sumos studen
tų stipendijoms (įskaitant ir LF 
esančių mažesnių asmeniškų 
fondų nurodymus, iš viso $22, 
820) buvo paskirta 165,185 dol. 
(19.82%): $104,420 studentams 
iš Lietuvos ir $60,765 - kitiems 
studentams.

Iš Lietuvos ir išeivijos buvo 
gauta 158 stipendijų prašymai. 
119 buvo patenkinti, 39 - at
mesti.

Kultūriniams reikalams pa
skirta: $145,400 (17.46%), me
nams - $66,300 (7.97%), moks
lui - $79,100 (9.49%), visuome
niniams reikalams - $322,965 
(38.76%).

Lietuvių fondui dėkojo PLB 
pirm. Vytautas Kamantas, pa
brėžęs, kad LB organizacinė 
veikla negalėtų gyvuoti be LF 
paramos. Dėkojo ir JAV LB 
Soc. reikalų tarybos pirm. Biru
tė Jasaitienė, dalyvavusi konfe
rencijoje kaip žiniasklaidos at
stovė.

Dr. Gediminas Balukas pri
minė, kad prieš daugelį metų 
pirmame LF pelno paskirstyme 
lietuvybės reikalams buvo pa
skirta 1200 dol., ir tai anais lai
kais buvo nemaža pagalba, o 
šiandien jau skirstoma šimtai 
tūkstančių dolerių lietuvybei iš
laikyti!

Dr. A. Razma dar atsakė į 
eilę klausimų. Jis konferenciją 
baigė, dėkodamas Pelno skirsty
mo komisijos ir stipendijų pa
komisės nariams už jų įdėtą 
darbą, žiniasklaidos atstovams 
už dalyvavimą.

A. a. rašytojo Antano Vaičiu
laičio palaikai š.m. birželio 20 d. 
iš Vašingtono, DC, nuskraidinti į 
Lietuvą ir birželio 23 d. iškilmin
gai perlaidoti Vilkaviškio kapinė
se greta jo tėvų bei kitų artimųjų. 
Tuo pasirūpino našlė Joana Vai
čiulaitienė ir dukros, vykdydamos 
prieš daugelį metų joms prasitar
tą rašytojo pageidavimą. Savait
raštis “Literatūra ir menas” 
(1999.VI.19) palaikų perkėlimo 
išvakarėse išspausdino rašytojo J. 
Apučio telefoninį pokalbį su naš
le J. Vaičiulaitiene, iš kurio paaiš
kėjo, kad “Antaną, be manęs, ly
dės dvi mūsų dukros - Danutė su 
Joanėle ir dvi dukraitės - Kateri
na ir Valentina”.

Grįžusio tėvynėn A. Vaičiu
laičio karstas birželio 21-22 d.d. 
Lietuvos rašytojų sąjungos salėje 
buvo gausiai lankomas. Atsisvei
kinimo kalbas ten pasakė s-gos 
pirmininkas V. Sventickas, rašy
tojai J. Aputis, B. Pūkelevičiūtė ir 
K. Bradūnas. Mišias už velionies 
vėlę Vilniaus katedroje birželio 
22 d. vakare aukojo arkivyskupas 
A. J. Bačkis. Gedulines laidotuvių 
Mišias Vilkaviškio katedroje au
kojo prel. V. Gustaitis.

Lietuvos valstybinėje dailės 
galerijoje š.m. gegužės 13 - birže
lio 20 d.d. veikė danų architektū
ros paroda. Tuo lyg ir baigtas 
dvejus metus trukęs projektas 
“Aplink Baltiją”, sukurtas ben
dromis lietuvių ir danų jėgomis. 
Projektą sudaro architektūra, me
ninis konstravimas ir muzika. Pa
rodos lankytojai matė dar niekur 
kitur nerodytą 20 kv. m ploto Ko
penhagos miesto modelį. Projek
to sumanytojams rūpi ne tik paro
dyti danų architektūrą, bet ir pa
siruošti pokalbiams su architek
tais tų kraštų, kuriuose ši paroda 
surengiama. Tos rūšies seminaras 
Vilniuje įvyko birželio 18 d. Kaip 
rašo “Dienovidis” (1999 m. 21 
nr.), 1998-1999 m. paroda buvo 
surengta aštuoniuose Baltijos ša
lių miestuose.

A. a. Vincas Natkevičius (Nat- 
kus), lietuvių kalbos ir literatū
ros, filosofijos bei sociologijos 
mokslininkas, po ilgesnės ligos 
mirė š.m. birželio 26 d. Viernhei- 
me, Vokietijoje, eidamas 81 am
žiaus metus. Velionis gimė Ožka
balių kaime, Vilkaviškio raj. 1918 
m. lapkričio 6 d. Baigęs J. Basa
navičiaus gimnaziją Vilkaviškyje, 
Kaune, VDU-te studijavo lietuvių 
kalbą, literatūrą ir filosofiją. 
1941-44 m. mokytojavo Kaune ir 
Alytuje. Pasitraukęs į Vokietiją 
1945-49 m. Tiubingene studijavo 
filosofiją ir sociologiją. 1945-1957 
m. mokytojavo Vasario 16-tosios 
gimnazijoje, daugelį metų ėjo jos 
direktoriaus pareigas. Reiškėsi 
ateitininkų veikloje - buvo vienas 
ateitininkų organizacijos atsteigė- 
jų Vokietijoje. Dalyvavo Lietuvių 
fronto bičiulių sambūryje. Paskel
bė nemažai straipsnių “Ateityje”, 
žurnale “Į laisvę”, “Drauge” ir kt. 
Š.m. birželio 28 d. Huettenfelde 
su velioniu atsisveikino Vasario 
16-tosios mokiniai ir mokytojai. 
Gedulines Mišias koncelebravo 
vysk. P. Baltakis, prel. Ant. Bun- 
ga ir kun. A. Kelmelis. Velionies 
palaikai sudeginti ir rugsėjo mėn. 
bus parvežti į Lietuvą.

Lietuvai ir išeivijai nusipelnę rašytojai - a.a. ANTANAS VAIČIULAITIS 
ir a.a. ČESLOVAS GRINCEVIČIUS Nuotr. V. Maželio

M. K. Čiurlionio darbų paro
dą numatoma surengti kitų metų 
pabaigoje viename gerai žinomų 
Prancūzijos ir visos Europos mu
ziejų D’Orsay muziejuje, kuriame 
rodoma žymiausių dailininkų kū
ryba. Kaip ELTA praneša, yra 
numatyta tenai išstatyti 90 daili
ninko kūrinių. Apie parengia
muosius darbus š.m. liepos 7 d. 
Lietuvos prezidentui V. Adamkui 
papasakojo į Vilnių atvykęs M. K. 
Čiurlionio darbų apžiūrėti to mu
ziejaus direktorius H. Loyrette. 
Parodos atidarymo proga numa
toma surengti Lietuvos valstybi
nio simfoninio orkestro koncertą, 
diriguojant garsiajam M. Rostro
povičiui.

Mstislavas Rostropovičius, vie
nas žymiausių šių laikų muzikų- 
dirigentų, Prancūzijoje surengta
me festivalyje “Eviano muzikiniai 
susitikimai” pirmą kartą dirigavo 
Lietuvos valstybiniam simfoni
niam orkestrui. Po koncerto gar
susis dirigentas orkestrą pagyrė 
sakydamas, kad orkestras, tik vie
ną repeticiją turėjęs, sugebėjo 
puikiai groti ir gali drąsiai preten
duoti į Skandinavijos, Baltijos ir 
Vidurio Europos šalių geriausius 
muzikinius vienetus. Kaip ELTA 
rašo, dirigentas M. Rostropovi
čius norėtų ir ateityje šiam or
kestrui diriguoti. O tai gali įvykti 
rugpjūčio mėnesį Stresos festiva
lyje Italijoje.

Lietuvos teatras neteko žy
maus lietuviškosios dramaturgijos 
puoselėtojo, režisieriaus, akto
riaus a.a. Mamerto Karklelio. Jis 
gimė 1931 m. balandžio 15 d. 
Karklynėje, Švenčionių raj. Dra
mos studiją baigė 1953 m. Vėliau 
mokėsi Maskvoje, Lunačiarskio 
teatro meno mokykloje, kurią 
baigė 1963 m. Kaip režisierius 
reiškėsi Šiaulių ir Kauno dramos 
teatruose, daugiau kaip 10 metų 
dirbo Lietuvos televizijoje. Kaune 
buvo įsteigęs teatrą - studiją, kuri 
neseniai atšventė savo veiklos 25- 
metį. Pasižymėjo inscenizacijų 
kūryba kaip P. Cvirkos “Frank 
Kruk”, K Donelaičio “Metai” ir kt. 
Kaip ELTA pranešė (1999.VI.25), 
į paskutinę žemišką kelionę Teat
ro gerbėjai velionį palydėjo birže
lio 24 d. Palaidotas Kauno Petra
šiūnų kapinėse.

Vakarą su Bernardu Braz
džioniu š.m. birželio 3 d. Šiau
liuose surengė literatūros alma
nacho “Varpai” leidėjai. Su kau
pu prisipildė Šiaulių universiteto 
Baltoji salė. Svečias poetas čia 
susitiko su daugybe jo kūrybos 
gerbėjų, su seniai matytais pažįs
tamais kaip dail. Adolfu Vaičai
čiu, dabar gyvenančiu Australi
joje, 1947 m. Vokietijoje iliustra
vusiu metraštį “Tremties metai”, 
kurį B. Brazdžionis redagavo. 
Kaip “Literatūra ir menas” 
(1999.VI. 12) rašo, poetui vakaro 
programoje talkino “Varpų” vyr. 
redaktorius L. Peleckis-Kaktavi- 
čius, aktorė V. Kochanskytė, smui
kininkė J. Petrauskienė. Sveikino 
vysk. E. Bartulis ir saldainių fab
riko “Rūta” valdytojas A. Gluo- 
das, išdavęs paslaptį, kad su poe
tu pasirašyta sutartis, leidžianti 
fabrikui saldainių rinkinių pakuo
tei naudoti jo arba Vytės Nemu
nėlio vardą. Snk.

v C
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SIKELIMO
ARAPIJOS 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 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

Tffl

90-179 d. term. Ind.....................3.15%
180-364 d. term.Ind....................3.25%
1 metų term, indėlius................3.90%
2 metų term. Indėlius................4.30%
3 metų term. Indėlius................4.50%
4 metų term, indėlius................4.60%
5 metų term, indėlius................4.85%
1 metų GlC-mėn.palūk...........3.90%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.15%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
4 metų GlC-met. palūk..............4.85%
5 metų GlC-met. palūk..............5.10%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”........................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......4.15%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......4.55%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd......4.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.85%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.10%
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%

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

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

TEDAS REFRIGE RATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

BPL Import/Export

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

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

■MMHHBMBBMII1IIIIIIIH1IIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■■■■■■■MBMIllllllilllll Hill imi

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

V/SA/S 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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.45%
2 metų...................... 6.90%
3 metų...................... 7.05%
4 metų...................... 7.15%
5 metų...................... 7.25%

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Neseniai miręs žymusis krepšinio veteranas a.a. PRANAS LUBINAS (pirmas dešinėje) per Lietuvos rinktinės 
veteranų pagerbimo iškilmes Kauno sporto halėje 1989-siais. Jo kairėje - išeivijos sporto darbuotojas 
VYTAUTAS GRYBAUSKAS Nuotr. V. Kapočiaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Metinės infliacijos vidurkis 
Kanadoje, kaip skelbia Stats 
Can, birželio mėnesį pasiliko 
tame pačiame lygyje, kaip ir ge
gužės mėnesį: 1.6%. Bet Onta
rio ir Manitobos provincijose 
infliacija pakilo iki 1.9%, Britų 
Kolumbijoje ir Prince Edward 
Island pasiliko 1% lygyje. Ap
skritai paėmus, vartotojų prekių 
kainos Kanadoje ir JAV stabili
zavosi ir infliacijos būklė šiuo 
metu geriausia pagal paskuti
niųjų 13 metų statistiką.

Kanados erdvių agentūra 
žada išleisti $1.6 bilijono dole
rių per sekančius penkerius me
tus. Agentūros direktorius Mac 
Evans išvardino keletą progra
mų, kurias Kanada yra pasiruo
šusi remti ir vykdyti: naudojant 
sudėtingą aparatūrą erdvių sa
telituose, stebėti meteorologi
nes kaitas, oro taršos elementų 
šaltinius bei plėtrą, nustatyti 
miškų ištisinio kirtimo vietas; 
gaminti ir naudoti erdvių tyrimo 
bei ryšių satelitus šioms sritims 
tobulinti.

Minint 30 metų sukaktį 
nuo pirmųjų žingsnių mėnulio 
paviršiumi, kai 1969 metų lie
pos 20 dieną JAV astronautai 
Neil Armstrong ir Buzz Aldrin 
savo mėnulinėje kapsulėje “Eag
le” nutūpė ant mėnulio, Kana
dos erdvių agentūros direkto
rius M. Evans pastebėjo, kad 
pačios pirmosios “kojos” palie- 
tusios mėnulio paviršių buvo 
Kanadoje pagamintos “Eagle” 
kapsulės metalinės kojos. Jas 
gamino Montrealio bendrovė 
Heroux, Ine., kuri specializavosi 
lėktuvų nusileidimo instrumen
tų srityje.

“Bell Canada” telefonų 
bendrovė liepos 16 patyrė ryšių 
nesėkmę Toronto Simcoe per
jungimų stoties patalpose. Trum
pas sujungimas perjungimų 
struktūroje sukėlė gaisrą. Gais
rininkų skubiai išvaryti stoties 
aptarnautojai nespėjo perjungti 
telefono linijų į atsarginį bloką 
ir taip Toronto centre 113,000 
abonentų - įstaigų, bankų bei 
privačių linijų - pasiliko be tele
fono ryšių iki tos dienos vakaro. 
Nemažai šviesoforų tame rajo
ne buvo taip pat paliesti, nes jie 
kontroliuojami kompiuterių/te- 
lefono linijų pagalba. Tačiau 
nelaimės atvejų stotis, šaukiama 
911 numeriu, pasiliko veikianti. 
Skaitoma, kad buvo padaryta 
nuostolių už $1.5 bilijono, nes ir 
Toronto akcijų biržos telefonai 
buvo iš dalies išjungti. Simcoe 
perjungimų stotis yra trečia di
dumu Toronte ir aptarnauja ne 
tik tam tikrą miesto rajoną, bet 
padeda kontroliuoti tarpmiesti
nį ryšį bei nešiojamų telefonų 
sujungimus.

Toronto moksleivis Hasam 
Abdel-Quadir su kitais trimis 
Kvebeko ir Manitobos provinci
jų moksleiviais laimėjo Kanadai 
bronzos medalį Tarptautinėje 
chemijos olimpiadoje Tailande. 

Varžybose dalyvavo 200 rinkti
nių vidurinių mokyklų mokslei
vių iš 53 valstybių. Abdel-Qua- 
dir, 18 metų jaunuolis, prieš 
dvejus metus imigravęs iš Jung
tinių Arabų Emiratų, neseniai 
baigė “Vaughan Secondary 
School” su 97.3% vidurkiu, ga
vo stipendiją ir planuoja pradėti 
medicinos studijas Toronto uni
versitete.

Benzino kainos Ontario pro
vincijoje netikėtai labai pakilo. 
Liepos pradžioje jos buvo apie 
49 centai už litrą. Netrukus stai
ga pakilo iki 59 centų/litrą. Pa
prastai kainų kaita ribodavosi 5 
centais. Po šio dvigubai dides
nio pakilimo buvo laukiama, 
kad tuojau bus “pigesnis savait
galis” ir kainos vėl sumažės, bet 
atsitiko priešingai: kainos paki
lo vėl 3-5 centais, kai kuriose 
vietovėse net iki 65 centų. On
tario gyventojai buvo tuo labai 
suerzinti ir gyveną JAV pasie
nyje pradėjo pirkti benziną 
JAV, kur jis vis dar neviršijo 50 
kanadiškų centų už litrą. Įsteig
ta Interneto svetainė, kurioje 
skelbiamos benzino kainos įvai
riose vietovėse, kad automobi
listai galėtų pasirinkti pigiausią 
(http://gas-pricecheck.com).

Provincijos liberalai žada 
spausti premjerą, kad užšaldytų 
benzino kainas įstatymu arba 
bent mėgintų įvesti tobulesnę 
konkurenciją tarp naftos bend
rovių. Žiniasklaida rodo, kad 62 
centai už litrą benzino apima 
apie 18 centų už nevalytą naftą,
7 centus už jos išvalymą, net 29 
centus įvairių mokesčių ir apie
8 centus bendrovių pelno. Paly
ginimui, JAV kaina už naftą ir 
jos išvalymą beveik ta pati, bet 
mokesčiai beveik perpus mažes
ni (16 centų).

Kvebeko med. slaugės, ne
patenkintos savo algomis ir dar
bo sąlygomis, prieš mėnesį išsi
ruošė streikuoti, palikdamos tik 
būtiną minimumą slaugių aptar
nauti ligoninėms. Provincija pa
skelbė streiką nelegaliu, gąsdi
no didelėmis baudomis pačias 
streikuojančias slauges ir jų uni
ją, bet jos nepabūgo ir tęsė 
streiką toliau. Jas palaikė daug 
kvebekiečių ir net gydytojai, ta
čiau Kvebeko valdžia nenusilei
do: jų pradžioje pasiūlytas 5% 
algos pakėlimas pasiliko iki ga
lo. Gi slaugės reikalavo 16% 
pakėlimo. Unijos derybų komi
tetas nutarė priimti pasiūlytas 
geresnes darbo sąlygas su mažu 
algų pakėlimu ir pažadu jas per
žiūrėti iki šio rudens, bet slau
gės tokios sutarties atsisakė net 
75% slaugių balsuodamos prieš 
sutartį. Sveikatos aptarnavimo 
krizė tęsiasi, slaugių unija ir 
Kvebeko valdžia vėl grįš prie 
derybų stalo. G.K.

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optornetristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Sportas
Lauko teniso žaidynės

Šiaurės Amerikos baltiečių 
lauko teniso pirmenybės rengiamos 
rugsėjo 4-5-6 d.d. Wickertree Ten
nis Club, 5760 Maple Canyoun Dr., 
Columbus, OH. Tel. 614 882-5724.

Programa: Vienetai - vyrų (ne
riboto amžiaus); vyrų senjorų (45- 
69 metų) vyrų veteranų (70 m. ir 
vyresnių); jaunių (gimusių 1981 m. 
ir vėliau) ir moterų (neriboto am
žiaus). Dvejetai - vyrų, moterų, 
mišrus ir vyrų senjorų: (45 m. ir vy
resnių), 60 m. ir vyresnių ir 70 m. ir 
vyresnių. Pradmės mokestis $30 
(JAV) asmeniui. Registracija - rug
sėjo 4 d., 8-9.30 vai. ryto. Išankstinė 
registracija atliekama ir informacija 
gaunama pas turnyro vadovą šiuo 
adresu: Arturs Zageris, P.O. Box 
21874, Columbus, OH 43221-0874. 
Tel. 614-459-5200. Ex. 233. Faksas 
614 459-1151. Lietuvių dalyvavimą 
koordinuoja ir daugiau informacijų 
teikia ŠALFASS-gos lauko teniso 
vadovas Eugenijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Dr., North York, Ont., 
M2N 2X3, Canada. Tel. 416 225- 
4385. E-mail: dianejk@interlog.com 
Lietuviai, atlikdami registraciją, 
prašomi painformuoti ir E. Krikš
čiūną. ŠALFASS centro valdyba

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos plaukikas Rolandas 

Gimbutis Europos jaunimo čem
pionate Maskvoje laimėjo dar antrą 
aukso medalį 100 m plaukime lais
vuoju stiliumi.

- Lietuvos šiuolaikinės penkia
kovės rinktinė Vengrijoje iš penk
tos vietos peršoko į antrąją ir tapo 
pasaulio vicečempionais.

- Vilniaus “Žalgirio” futboli
ninkai antrosiose pirmojo atrankos 
tarpsnio rungtynėse 3:0 nugalėjo 
Ararato “Cement” (Armėnija) klu
bą ir pateko j UEFA čempionų ly
gos antrąjį tarpsnį.

- Stokholme pasaulio policijos 
ir ugniagesių sporto žaidynėse de
biutavusi Lietuvos komanda parsi
vežė tris aukso medalius, kuriuos 
iškovojo profesinio sporto, krepši
nio bei komandinėse policijos fech
tavimo rungtynėse. Dalyvavo 62 pa
saulio šalys ir varžėsi 68 rungtyse. 
Lietuvai atstovavo 17 ugniagesių ir 
4 pasienio policininkai.

- Lietuvos irklininkai, labai ge
rai pasirodę Trakuose tarptautinėje 
“Gintarų irklų 99” regatoje, rugpjū
čio 22-29 d.d. dalyvaus St. Cathari
nes (Ontario) pasaulio čempionato 
priešpaskutiniame tarpsnyje.

- Garsusis Lietuvos ir pasaulio 
triatlonininkas panevėžietis Vid
mantas Urbonas nuplaukė Nemunu 
nuo Gudijos sienos ligi Kuršių ma
rių ir užbaigė Rusnėje. Plaukimas 
truko aštuonais dienas ir nuplaukė 
460 km. Taip baigėsi Lietuvos isto
rijoje dar negirdėtas žmogaus iš
tvermės išbandymas.

- Bžeg (Lenkija) įvykusiame 
Europos beisbolo mėgėjų lygos jau
nių čempionate Kauno rinktinė 
įveikė šeimininkų lenkų komandą 
4:2 ir įgijo teisę atstovauti Europai 
rugpjūčio mėnesį JAV, Arizonoje 
vykstančiose pasaulio mėgėjų tau
rės varžybose. V.P.

Skautų veikla
• Kanados rajono skautų-čių 

stovykla “Romuvoj” prasideda šį 
sekmadienį rugpjūčio 1. Tėvai yra 
prašomi jaunesnius skautus-tes at
vežti priešpiet. Kurie dar nespėjo 
užsiregistruoti, tai galės atlikti prie 
stovyklos vartų. Visi vadovai-vės 
suvažiuoja liepos 31d.

• Liepos 27 d. baigėsi “Ažuo- 
lo-Gintaro” vadovų-vių mokyklos 
kursai Rako stovyklavietėje. “Ro
muva” laukia nors dalies iš jų su 
naujom žiniom. Atvyks ir brolijos 
VS pav. v.s. R. Otto, vienas iš kursų 
instruktorių. F.M.

Knygų rišykla
ĮOgy “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.90% už 1 m. term, indėlius 
4.30% už 2 m. term, indėlius 
4.50% už 3 m. term, indėlius 
4.60% už 4 m. term, indėlius 
4.85% už 5 m. term, indėlius 
3.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.15% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.55%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.10% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.15% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.10% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų...................6.45%
2 metų...................6.90%
3 metų...................7.05%
4 metų...................7.15%
5 metų...................7.25%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir 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

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

e
 ALGIS

MEDELIS
133 Roncesvalles Ave.,

____________ TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To

ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausiij Kanados vietovių.
Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ 

arba per kitus Jums tinkamus miestus.
DAR TURIME NUPIGINTŲ BILIETŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO 

MĖNESIAMS! Teiraukitės! Užsisakykite dabar!
Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!

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

ALGIS MEDELIS

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

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

http://gas-pricecheck.com
mailto:dianejk@interlog.com


AtA
JOANAI BUBULIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą DIANĄ, vaikaites - 
KRISTINĄ ir KLAUDIJĄ, sūnų EDVARDĄ, 
marčią ALDONĄ ir vaikaitę EMĄ -

Elena Delkuvienė
Loreta ir Kęstutis Draudvilai
Kristina ir Sam Armstrong 
Paulius Delkus

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wost Realty Ino.

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

Vancouver, BC
(Atkelta iš 4-to psl.) 

kodami paparčio žiedo. Joninėms 
vadovavo Bernadeta Abromaitytė- 
Verch ir Andrea Berneckas.

ATSISVEIKINIMAS. Liepos 3 
d., 5 vai., pas Marytę Račys įvyko 
atsisveikinimas su Vankuverio apy
linkės kasininku Algiu Venclovų, 
kuris dėl tarnybos persikelia gyven
ti į Guelph, Ontario. Susirinko visi 
apylinkės valdybos nariai ir jauni
mo atstovai. Jie palinkėjo jam gra
žiai įsikurti ir nepamiršti KLB ir jo 
jaunimo.

TAUTINIAI ŠOKIAI. Liepos 4 
d. Vankuverio apylinkės jaunimas 
pirmą kartą susitiko su tautinių šo
kių mokytoja Zita Kauliene. Ji mie
lai sutiko mokyti ir tą pačią dieną 
turėjo pirmą repeticiją. Prašome vi
sus buvusius šokėjus ir tuos, kurie 
norėtų išmokti, skambinti Bernade
tai Abromaitytei-Verch tel. 604 
739-8085. Bus priimti visokio am
žiaus šokėjai.

Joninių vartai, pastatyti Vankuverio lietuvių jaunimo, laukia svečių bei 
viešnių. Pirmoji viešnia - B. Abromaitytė-Verch Nuotr. M. Evens

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway Suite 150. 
Mississauga Ont L4Z 1S1

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211 įstaigos
(905) 507^6608 - namų

PraSau kreiptis visais namų piikimo-paidavimo 
klausimais Mielai ir sąžiningai patainausiu

Canada’s trusted

experts to Finland

Scandinavia, Baltics
next day. and Northern Europe

since

7=ZAW/7//7

with convenient connections to your 
favourite destinations.

Toronto-Helsinki 17:30 08:15

Helsinki-Toronto 13:20 14:50

1968

Beauty 
of Summer
flights from Toronto to Vilniuj 
via Helsinki Gateway. * |

A NEW PERSPECTIVE

ŽYGEIVIŲ KLUBAS šiais me
tais jau turėjo 3 išvykas: Minnkha- 
da Regional Park, Levett, Lake 
Loo ir Island Hike and Kayaking. 
Klubui vadovauja Andrea Berneckas.

KAVINE. Vankuveryje yra ne
toli 2 milijonų gyventojų, bet nė 
vieno lietuvio gydytojo, advokato ar 
bent kokios krautuvėlės, čia ir su ži
buriu nerasi. Yra idėja atidaryti ka
vinę, kur galima būtų nusipirkti 
puoduką kavos, lietuvišką laikraštį 
ir gauti kitas informacijas. Žodžiu, 
tai būtų lietuvių informacijos cent
ras. Idėja graži, reikalinga, bet įgy
vendinti reikia kelių didesnių rėmė
jų P.B.

Red. pastaba. Esame dėkingi 
bendradarbiams už korespondenci
jas. Lietuvių moterų bei merginų 
pavardės turi būti rašomos lietuviš
kai - su atitinkamomis galūnėmis, 
kad būtų aišku, ar tai moteris (ište
kėjusi) ar mergina; pvz. Jonaitienė 
ar Jonaitytė, Venckaitienė ar Venc- 
kaitytė...

Vankuverio lietuvių jaunimas pradeda švęsti Jonines Nuotr. M. Evens
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Nemokamas namų įvertinimas

Daugiau dėmesio tiems, iš kurių daug tikimasi
Nesutvarkytas kai kurių Lietuvos leidinių gavimas išeivijoje

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

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

Tel.: 416 530-1070

KUN. K. J. AMBRASAS, S J
Patogu ir gera, kai dabar, 

norėdamas sužinoti kokią religi
nę šventę, datą, kunigo, draugi
jos telefoną ar adresą, atsivertęs 
kasmetinį “Katalikų kalendo
riaus žinyną” (leidykla “Katali
kų pasaulis”, Domininkonų g. 6, 
2001 Vilnius), randi reikalingus 
ir rūpestingai parengtus liturgi
nio kalendoriaus mėnesinius, 
metinius vyskupijų, seminarijų, 
katalikiškų įstaigų, dirbtuvių, 
draugijų, redakcijų, vienuolijų, 
parapijų adresus, telefonų nu
merius ir kitus būtiniausius duo
menis. Todėl būtų labai pravar
tu, kad telefonų numeriai, elek
troninio pašto, fakso ir kitos ži
nios būtų pažymėtos ne tik prie 
kai kurių įstaigų ir asmenų pa
vardžių, bet ir visur, nes tai 
labai praverčia kasdieniniam 
darbui.

Jau daug metų dirbant už 
Lietuvos ribų, ne kartą reikėjo 
vargti ir neretai nusivilti dėl 
Lietuvoje leidžiamos literatū
ros. Dažnai Pietų ar Šiaurės 
Amerikoje, Australijoje ar kitur 
nuvažiavęs pas lietuvį kunigą, 
paklausi ar neturi “Katalikų ka
lendoriaus žinyno” ar kitokios 
panašios knygos. Paklaustasis 
neretai nustemba ir pasako: 
“Naudojuosi vietiniu, nes kaip 
ir iš kur lietuvišką gausi? Dabar 
jau kovas, o naujų metų lietu
viško žinyno dar patys lietuviai 
neturi?”

Karti tiesa, bet tiesa. Ar ne
galėtų šia proga savo žodį ir 
savo pasiūlymus, patirtį - tarti 
lietuvių išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM? Ar ne šiuo 
klausimu pasirūpinti Lietuvos 
vyskupų konferencijos vadovy
bė? Ar negalėtų Lietuvoje spe
cializuotos literatūros knygynai, 
kioskai, įvairios draugijos, paga
liau netgi vyskupijų kurijos ar 
kitos įstaigos kasmet kai tik pa
sirodo liturginis kalendorius bei 
panaši literatūra, tučtuojau ją 
išsiuntinėti visiems užsienyje 
dirbantiems kunigams. Žinoma, 
kartu su tokiu siuntinėliu turėtų 
būti nurodyta leidinio kaina (su 
nurodytais adresais ar asmeni-
mis, kam siųsti ir kas turi pra
nešti apie pinigų gavimą), kartu 
su persiuntimo išlaidomis, nes 
dabar leidžiamų knygų pažymos 
“kaina pagal susitarimą” arba 
“kaina sutartinė” užsieniečius 
tiesiog išmuša iš vėžių. Jie pri
pratę konkrečiai ir tiksliai nuro
dyti adresus, kainas, kiek už vie
ną ar kitą knygą mokėti ir kur ją 
gauti. Arba jei knygose, leidi
niuose tokių nuorodų nėra, tai 
pridedamas atskiras lapelis arba

Kanados diena Lietuvoje
Š.m. liepos 1 d., pusiaukelė

je tarp Vilniaus ir Kauno - Bač- 
konių vasarvietėje buvo sureng
ta Kanados Dienos šventė - ge
gužinė. Dalyvavo Kanados at
stovybės Lietuvoje darbuotojai, 
keletas Kanadoje bei Lietuvoje 
gyvenančių tautiečių. Kanados 
atstovybės reikalų vedėjas Lie
tuvoje Gerard Skinner pasveiki
no susirinkusius svečius, linkė
damas glaudaus bendradarbia
vimo tarp Kanados ir Lietuvos, 
perskaitė šiai progai Kanados 
ministerio pirmininko Jean Chre
tien sveikinimą. Gegužinę su
rengė Kanados-Lietuvos versli
ninkų sąjunga Lietuvoje, pirmi
ninkaujama Algio Juzukonio.

V. Kulnys 

netgi specialus reklaminis lanks
tukas su reikalingais duomenimis.

“Katalikų kalendoriaus ži
nynas”, kuris ateityje pasirodys 
ne prieš kalendorinius Naujuo
sius metus, bet nuo kiekvienų 
metų birželio-liepos mėn., turė
tų būti išleistas kur kas anks
čiau, nes Mišios aukojamos kas
dien, todėl palikti kunigus be 
kasdien reikalingos literatūros, 
nors ji užsienyje išleidžiama ir 
kitomis kalbomis, nederėtų.

Ta pati bėda yra ir su kita 
religine literatūra: knygomis, 
žurnalais, laikraščių prenume
ratomis, telefonų knygomis, 
miestų informacija, žemėlapiais 
ir pan. Kodėl negalėtų kiekvie
nos parapijos kunigas iš anksto 
gauti leidyklų ar spaustuvių, 
ypač Kaišiadorių (Adomo Jakš
to spaustuvė, Girelės g. 22, 4230 
Kaišiadorys) ir kitų religines 
knygas spausdinančių įmonių iš
ankstinius metinius planus su 
adresais, kur galima būtų nuro
dytomis kainomis už tokias kny
gas mokėti ir kas jas oficialiai 
galėtų siuntinėti. Juk nesyk pa
sitaikė, kad nusiuntęs į redakci
ją pinigus, jokios žinios apie 
gautus pinigus nei jokios knygos 
negauni. Arba pasitaikė tokia 
žinia: “Iš banko išsiėmėmė 40 

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

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

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 5 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

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

&”. Tačiau juk reikia tiksliai ir 
konkrečiai parašyti, kiek sumo
kėta už knygą, kiek už persiun
timą. Kartais nuo karto atsiran
da klausiančių ir norinčių vieną 
kitą knygą, ypač Šv. Raštą, gau
ti, bet dėl ilgo vargo ir dėl dau
gybės rašliavos daug kam ir no
ras prašyti bei ieškoti knygos 
praeina.

Būtina kam nors dalykiškai, 
tvarkingai išspręsti šiuos ligi 
šiolei nesutvarkytus reikalus. 
Juk kas norės, jeigu būtų nor
maliai siuntinėjama informaci
ja, galėtų jau iš anksto parapijų 
leidžiamuose žiniaraščiuose pra
nešti apie išleidžiamas knygas ir 
kitą literatūrą ir šitaip būtų iš
spręsta ligi šiolei labai sunkiai ir 
vargingai sprendžiama literatū
ros gavimo ir platinimo tvarka, 
kainos ir knygynų ar įstaigų 
adresai.

Šiuo atveju derėtų prisimin
ti, kad visi Lietuvoje gyvenan
tys, jeigu ligi šiolei gavote iš 
svetur gyvenančių lietuvių tiek 
moralinės, tiek ir medžiaginės 
pagalbos, tai galėtumėte bent 
mažmožiais pasirūpinti, kad tie 
užjūrio lietuviai gautų bent šio 
to ir iš Jūsų. Jeigu ne maišais ir 
vežimais, tai bent jau šapu ar 
lapu pagal esamas sąlygas derė
tų pasirūpinti ir tais, kurie Jums 
pagelbėjo.

Advo ka t a s
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

■ZtVaT/yz Travel________
' & Services Inc.

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

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

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

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

Organizuojame grupę keliauti į Lietuvą rugpjūčio 14 dieną.
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA-V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

Cali us at Norvista, 416 222-0203

or toll free, 1 800 461-8651 or contact your travel agent today.
Retail registration number 4344263. Some restrictions apply. Taxes not included.

Aktyvieji Kanados dienos Lietuvoje dalyviai bei rengėjai. Iš kairės: Ge
nė Venckuvienė, Kanados atstovybės Lietuvoje reikalų vedėjas Gerard 
Skinner, Algis Juzukonis, Kanados atstovybės įstaigos vedėja Vilniuje 
Eglė Jurkevičienė, Vytautas Kulnys (torontietis) Nuotr. J. Nastąjaus

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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D. gerb. Vytautui Kutkui JAV-se

GERBIAMASIS VYTAUTAI,
SVEIKINAME, džiaugiamės Jūsų apdovanojimu 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu, linkime geros nuotaikos, sveikatos, įdomių 
sumanymų-

Jūsų Emilijos klasės draugės raseiniškės -
v Bronė Jovaišienė j

___________________Genovaitė Gustaitė

TORONTO

SS MONTREAL

Anapilio žinios
- Liepos 23, penktadienį, pa

laidota a.a. Joana Bubulienė, 77 m. 
amžiaus, ilgametė įvairių mūsų pa
rapijos ir visos lietuvių apylinkės 
puotų šeimininkė.

- Lietuvių pamaldose Midlan- 
de, Kanados kankinių šventovėje, 
rugpjūčio 1, šį sekmadienį, pa
mokslą sakys iš Romos atvykęs 
kun. Visvaldas Kulbokas. Giedos 
Lietuvos kankinių parapijos choras. 
Po Mišių renkamasi pamaldų už
baigai prie Lietuvos kankinių gar
bei pastatyto kryžiaus. Pamaldose 
dalyvaus iš Camp Borden atvykę 
gen. mjr. J. Andriškevičius.

- Kadangi šį sekmadienį, rug
pjūčio 1, po pietų bus lietuvių pa
maldos Midlande, tai Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje Mišios šį sa
vaitgalį bus liepos 31, šeštadienį, 3 
vai. po pietų.

- Anapilio vaikų darželio ge
gužinė bus Vasagoje rugpjūčio 8, 
sekmadienį, tuoj po 10 v.r. Mišių 
prie Gerojo Ganytojo šventovės 
esančioje pievoje. Bus šilti pietūs, 
kava, vaikučiams užsiėmimai, lote
rija ir smagi muzika. Visi kviečiami 
atsilankyti.

- Lietuvos kankinių parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius pla
nuoja pagalba senelių namams 
Rokiškyje. Jei kas turėtų gerai už
laikytų drabužių bei avalynės, lo
voms paklodžių ar virtuvės reikme
nų, prašome atnešti sekmadieniais 
parapijos salės drabužinėn.

- Mišios, rugpjūčio 1, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Bronių Zno- 
tiną; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 10 v.r. 
už a.a. Antaną Rinkūną; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje liepos 31, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Gedimi
ną Rugienį.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, rugpjūčio 1 d. 

pamaldų nebus. Sekančios pamal
dos rugpjūčio 8 d., 11.15 v. ryto su 
Šv. Komununija.

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui $100 aukojo V. Ottienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo R. Pliūra (a.a. An
taninos Pliūrienės V mirties 
metinių proga).

Kauno arkivyskupuos vai
kų dienos centrams $20 aukojo 
A. O. Baltrūnai (a.a. Broniaus 
Pakšto atminimui).

TERESĖ MIKELĖNAITĖ, 
dr. Algio ir Violetos Mikelėnų duk
tė, 1999 m. pavasarį baigė moks
lus Brock universitete “Bachelor 
of Accounting (Honours)” laips
niu. Baigusi Bishop P.F. Reding 
gimnaziją Milton, Ont. Lankė 
Toronto Maironio mokyklą ir da
lyvavo “Kretingos” stovyklose. Te
resė numačiusi tęsti “Chartered 
Accountant” mokslą. Jos šeima ir 
giminės bei draugai sveikina Tere
sę ir linki tolimesnės sėkmės.

ZHIOtAtP8 DRAUDIMAS# IIIuImIU 4555 Hurontario St., Mississauga, ° LjAįy “ 
You’re in good hands.Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Santuokos sakramentą pri

ėmė Lynn Podsadecki ir Steven 
Leitch.

- Dar yra vietų autobuse kelio
nei į Midlandą šį sekmadienį, rug
pjūčio 1 d. Autobusas, išvykęs nuo 
parapijos 12 v., sustos prie “Vilnius 
Manor”. Kelionės kaina $17. Die
nos programa: 2.30 v.p.p. Kryžiaus 
keliai, 3 v.p.p. Mišios. Autobusas 
sugrįš į Torontą apie 7 v.v.

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, šį šeštadienį baigiasi ang
liškai kalbančių lietuvių kilmės vai
kų stovykla. Sekmadienį, rugpjūčio 
1 prasideda šeimų stovykla, kuria 
rūpinasi Lili Steer, tel. 740-3689.

- Poilsio stovykla, kurią rengia 
LN vyrų būrelis, prasidės rugpjūčio 
7 d. ir baigsis rugpjūčio 12 d. Sto
vyklos komendantas - Ernestas 
Steponas, tel. 622-5896.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komitetas iki šiol žemei pirkti yra 
sutelkęs $1,165,228. Reikia surinkti 
$1,500,000.

- Mišios sekmadieniais, rug
pjūčio 1: 8.15 v.r. už a.a. Stasį Dač- 
kų; 9.15 v.r. už a.a. Oną Vilimienę 
- 2 metinės; 10.15 v.r. už a.a. Anta
ną Sapijonį, už a.a. Barborą ir Julių 
Stendelius, už a.a. Apolinarą ir 
Gintą Beresnevičius; 11.30 v.r. už 
Medininkuose žuvusius lietuvius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, lie

pos 25 dalyvavo 187 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Marija Rut- 
kowsky, sūnus Helmut ir Kristina iš 
Vokietijos. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN valdybos 
narė A. Skilandžiūnienė.

- 1999 m. Toronto Lietuvių 
Namų poilsio stovykla rengiama 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
“Kretinga”, Vasagoje, rugpjūčio 7- 
15 d.d. Dėl platesnės informacijos 
ir registracijos prašoma kreiptis į E. 
Steponą tel. 416 622-5896, A. Su- 
kauską tel. 416 614-7739 arba E. 
Bartminą tel 416 249-0490.

- Valdybos posėdis įvyks šį 
ketvirtadienį, liepos 29, 7 v.v.

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

- Kultūros komisija platina 
įvairias vaizdajuostes iš Lietuvos. 
Skambinti S. Pabricienei tel. 416 
762-5419 arba V. Kulniui tel. 416 
769-1266.

A. a. Marytės Kybartaitės 
dvejų metų mirties prisimini
mui, sesuo Regina Kybartaitė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Juozo Červinsko vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
žmona Bronė Červinskienė ir 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Antaninos Pliūrienės 
5 metų mirties prisiminimui Le
opoldas Pliūra ir dukra dr. Dia
na Pliūraitė-Granger “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

Mirus a. a. Jonui Šimkui, 
užjausdami vejionies šeimą, 
Ona ir Jonas Šeidžiai (Mont- 
realis) $50 aukojo “Vaiko tėviš
kės namams”

KLKMD Montrealio skyrius
A. a. Joanai Bubulienei 

staiga mirus, jos brangiam atmi
nimui, užjausdami dukrą Dianą, 
sūnų Edvardą, jų šeimas ir arti
muosius, Petra ir Vladas Jan
kaičiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

NAMŲ REMONTUS visada apsimo
ka patikėti geriems specialistams. 
Skambinti Zeniui bet kuriuo metu 
tel. 905 301-7513 arba 905 301-3729.

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

Dalis Toronto Maironio mokyklos kanklininkių sambūrio, kuris dalyvauja įvairių renginių programose
Nuotr. R. Poterio

7999 metų Toronto Lietuvių Namų

rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje “Kretinga” Vasagoje
Atidaroma - rugpjūčio 7, šeštadienį, 12 v.r. Uždaroma - rugpjūčio 15, sekmadienį.

Stovyklos užbaigimo GEGUŽINĖ 
su įdomia programa, 

rugpjūčio 14, šeštadienį, 
7 vai. vakaro.

Stovyklos kaina - $120 vienai šeimai 
savaitei; $80 - vienam asmeniui;
$20 - dienai vienam asmeniui.
Komendantas - ERNESTAS STEPONAS

Informacija ir registracija - E. Steponas 416 622-5896, A. Sukauskas 416 614-7739, 
E. Bartminas 416 249-0490.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų vyrų būrelis

Šis “Tėviškės žiburių” nu
meris yra paskutinis prieš atos
togas. Pirmas poatostoginis nu
meris išeis rugpjūčio 17 d. 
Atostogų metu administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius.

Kanados lituanistinių ir 
aukštesniųjų kursų mokytojų 
suvažiavimas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 11, 10 vai. ryto iki 3 vai. 
po pietų. St. Charles Adult 
Education Centre patalpose 
(buvusi St. Thomas More gim
nazija), 150 East 5lh Street, Ha
miltone. Visi maloniai kviečia
mi. V.S.

Tarptautinį kongresą ko
munizmo nusikaltimams įver
tinti, pasikeitus aplinkybėms, 
nutarta šaukti 2000 metų birže
lio 12 - 14 d.d. Apie tai pranešė 
Vytas Miliauskas, Kongreso 
rengimo komiteto pirmininkas 
iš Vilniaus (Gedimino pr. 15, 
2000 Vilnius, tel. 79-10-36).

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui Elena Juodvalkienė, 
Oshawa, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo” $10.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui Onutė ir Viktoras Na- 
rušiai su šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Joanai Bubulienei mi
rus, užjausdami dukrą Dianą, 
sūnų Edį bei jų šeimas, Margot 
ir Hanskarl Wiese “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui Stefa ir Algis Medeliai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$40.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui Filomena ir Vitas Ma
šalai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui Elena Delkuvienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Joanai Bubulienei mi
rus, užjausdami dukrą Dianą ir 
sūnų Edvardą su šeimomis bei 
visus artimuosius, Stasė ir Be
nius Yokubynai, “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Joanos Bubulienės atmi
nimui pagerbti velionės laidotuvių 
metu “Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$50 - Edita ir Vilius Stanaičiai, Fe- 
ma Šopienė; $40 - Ona ir Jonas 
Dirmantai ir Vida, Dana, Aras Su- 
žiedeliai; $30 - A. Marcis, J. Z. Ric- 
kai, J. A. Gudavičiai; $25 - T. Sta- 
nulis, S. E. Čepai; $20 - E. R. Stra
vinskai, Daina ir Romas Puteriai, 
M. S. Bušinskai, Jonas Bedarfas, S. 
J. Andruliai, V. V. Augėnai, R. M. 
Rusinai, J. P. Gurkliai, A. Padols- 
kis, O. L. Rimkai, A. Jagėlienė, 
Prima ir Bronius Sapliai; $10 - A. 
Lemežytė, V. L. Štuikiai, A. S. Pet
raičiai, V. S. Aušrotai, S. Prancke- 
vičius, A. Lukošienė, A. C. Pažeriū- 
nai, Ida Dresheris.

REIKALINGA auklė 20 mėnesių 
berniukui, kuri gyventų kartu su 
mumis Bathurst ir Clark rajone 
bei atliktų namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 416 878-1936 ar 1- 
705-484-5973.
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TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS
IEŠKO poros, kuri gyventų “Vilnius Manor” pastate ir dirbtų 

kaip prižiūrėtojas -a (superintendent) ir valytojas -a

♦ Reikia mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo susisiekimo 
priemones.

♦ Bendros pareigos yra surištos su pastato priežiūra, švara ir 
pataisymais pagal susitarimą.

♦ Prie atlyginimų gaunamas dviejų miegamųjų butas.
♦ Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba.
♦ Atsakingai dirbama 7 dienas per savaitę, 24 valandas per dieną.
♦ Darbo pradžia - spalio 1 d. Atlyginimai pagal susitarimą.
♦ Siųskite pareiškimus (resume) iki rugsėjo 15 d.: “Vilnius Manor", 

A. Sukauskas, pirmininkas, 1700 Bloor St.W., Toronto, M6P 4C3.

DĖMESIO VISIEMS, 
praieidusiems nustatytus terminus 

pateikti prašymams atkurti nuosavybės teises 
į išlikusį nekilnojamą turtą Lietuvoje!

Pranešame, kad 1999 m. gegužės 13 d. LR seimui priėmus Lietuvos 
respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pakeitimus ir papildymus, vyriausybės įgaliotos 
institucijos Lietuvoje vėl priima prašymus nuosavybės teisėms atkurti.

Pace, Johnson 
5110 Dundas Street West (tarp Islington ir Kipling gatvių) 

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

< Kreiptis į SOLVEIGĄ MEIKLEJOHN (trečiadieniais)

Į Kanados kariuomenės ba
zę Camp Borden mokytis anglų 
kalbos yra atvykę Lietuvos kari
ninkai: buvęs kariuomenės vadas 
gen. mjr. Jonas Andriškevičius ir 
pik. Itn. Arūnas Balčiūnas.

A. a. Marytės Elųošienės 
atminimui pagerbti, nuoširdžiai 
užjausdama dukras Ireną ir Da
nutę, sūnus Raimundą, Virgilijų 
ir Joną bei jų šeimas, Ona Juo
dikienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

REIKIA moters, kuri padėtų pri
žiūrėti senyvą motiną. Skambinkite 
tel. 905 844-7000.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager). 

\ Aukojo “T. žiburiams” | 
$58 - B. Dženkaitienė, M. Jurėnas; 
$48 - V. Šeštokas; $25 - B. Garbas, 
P. Lukoševičius; $18 - M. Gelažius; 
$15 - V. Mikelėnienė; $10 - M. Pu
žauskas. J. Motiekonis. V. Ripskis, 
A. Sudeikis. P. Ambraziejus; $8 - P. 
Butėnas, A. Lukas; $5 - K. Šimkus; 
$4 - V. Kryžanauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$58 - E. Kuchalskis; $52 - A. Au- 
gustinavičius, M. Gelažius, K. Man- 
glicas, S. Ančiulis, S. Augaitis, K. 
Bačanskas, H. Dilys. V. Šeštokas, 
M. Jurėnas, J. Lėveris. kun. V. Val- 
kavičius, A. Žemaitaitis; $50 - P. 
Žulys, J. Aukštaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$80 - J. Vieraitis, V. Stankus; $62 - 
R. Pakalniškis, J. Janulaitis, dr. J. 
Šalna.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

MERGINA ieško darbo: auklės, 
namų ruošos arba kitokio. Skam
binti Rasai, tel. 416 769-1266.

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

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

Alytiškio “Dainavos” ansamb
lio smagus koncertas liepos 16 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje pra
ėjo labai sėkmingai/ Susirinkusius 
pasveikino ansamblio pirmininkas 
Romualdas Ambroževičius, apjuo
sė bendruomenės pirmininką Arū
ną Staškevičių gražia juosta ir įtei
kė lietuviškos duonos kepalą sve
čiams pavaišinti. Publika ilgais plo
jimais nuoširdžiai įvertino ansamb
lio šokius, dainas ir muziką. Po pro
gramos vadovas bendruomenei įtei
kė butelį Alytaus šampano, leidi
nius apie Dzūkiją, Alytų ir dovaną 
Montrealį aprodžiusiai Joanai Ada- 
monytei. A. Staškevičius rengėjų 
vardu ansambliui įteikė piniginę 
dovaną, prie kurios prisidėjo Mont
realio lietuvių kredito unija “Litas”. 
Ansambliečiai pasivaišinę ir atsiga
vę išvyko j Drummondville, Que., 
kur vyko tarptautinis festivalis.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubas “Nida” rengia 
gegužinę rugpjūčio 8, sekmadienį, 
klubo sklype 99 m. nuo Armei Ri- 
gaud Bay. Bus muzika, loterija, 
žaidimai ir vaišės (rūkyta žuvis).

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Gyvuos lietuvių gimnazija Vokietijoje
KAZYS BARONAS

Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės proga Huettenfelde te
ko kiek ilgiau pasikalbėti su lie
tuvių Vasario 16-sios gimnazi
jos direktoriumi A. Šmitų apie 
lietuvių mokslo įstaigos ateitį, 
nes nuo 1999 m. gruodžio 31 d. 
Bonna nutrauks paramą gimna
zijai.

Pasirodo, gimnazija ir to
liau gyvuos, nes viešint Hesseno 
krašto min. pirm. R. Kochui 
(krikščionių demokratų partijos 
narys) Vilniuje ir pasikalbėjus 
su prof. V. Landsbergiu, rastas 
gimnazijai “modus vivendi”; su
teikiamos lietuvių mokslo įstai
gai valstybinės teisės, skiriama 
550,000 markių (beveik 463,507 
knd. dol.) metinė parama. Šiais 
pinigais galima bus padengti 
apie tris ketvirtadalius visų išlai
dų (beveik dvigubai daugiau už 
iki šiol teiktą paramą).

Gimnazijos klausimu pasi
sakė ir artimo miesto “Mann-
heimer Morgen” dienraštis, pa
žymėdamas, kad gimnaziją lan
ko 86 mokiniai, o seimo pirm, 
prof. V. Landsbergis džiaugėsi 
tokiu Hesseno krašto (jo ribose 
veikia gimnazija ir krašto sos
tinė yra Wiesbaden) nutarimu. 
Greičiausiai vyresnėse klasėse 
vyraus vokiečių kalba.

Laikraštis rašė, kad Lietuva 
gimnaziją vadina “Laisvės sau
le”, nes sovietinės okupacijos 
metu joje klestėjo lietuviška 
kultūra, neprarandant lietuviš
kos tapatybės. Gimnazija veikia 
jau per 50 metų ir jau ilgesnį 
laiką virš jos kabojo Damoklo 
kardas, nes Bonna atsisakė iš 
tremtinių fondo gimnazijai skir
ti paramą.

Mano klausimas direkto
riui: “Kur gimnazija ras reika
lingą likusią finansinę paramą?” 
Skambėjo tvirtas atsakymas: 
ieškosime kitų šaltinių ir juos 
tikrai rasime! (Katalikų vyskupų 
konferencija, evangelikai, K.M.).

Studijų savaitės proga buvo 
atidaryta išeivijos lietuvių meni

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Pradžia 10 vai. r. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti.

Hamiltono lietuvių dramos 
grupė “Aukuras” su Šiaulių dramos 
teatro atstovais rugpjūčio 21-22 d.d. 
atvyksta į Montrealį. Rugpjūčio 21, 
šeštadienį, 7 vai. v. Aušros Vartų 
parapijos salėje Šiaulių dramos 
teatras parodys humoristinį veikalą 
“Meilė - jausmas sopulingas”. O 
sekmadienį po pamaldų toje pačioje 
salėje hamiltoniečiai su svečiais 
aktoriais vadins Stasio Lauciaus 
“Ponios Žydrienės bendrabutis’’.

Už a.a. Vytauto Mizgaičio sielą 
liepos 20 d. Aušros Vartų šventovėje 
buvo atnašautos Mišios. Po pamaldų 
palaidotas Cote dės Neiges ka
pinėse. Liko brolis ir kiti artimieji.

A. a. Robertas Gintautas Ra
manauskas, 44 m. amžiaus, mirė 
liepos 18 d. Po gedulinių pamaldų 
Aušros Vartų šventovėje liepos 21 
d. kūnas sudegintas. Liūdi žmona 
su vaikais, tėvai ir kiti artimieji.

A. a. Emilija Skardžiuvienė 
(Kukenytė) mirė, palikdama arti
muosius liūdesyje. Palaidota liepos 
26 d. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

ninkų paroda. Vokietijos Lietu
vių instituto pirm. V. Bartusevi
čius pareiškė, kad paveikslai 
surinkti iš visų kraštų, kuriuose 
gyvena lietuviai menininkai. 
Maskvos un-to docentė etnolo
ge S. Červonaja parodą pavadi
no laimingu ir dideliu įvykiu 
įrodančiu, kad lietuviškus pa
pročius galima išsaugoti ir už
sienyje. Tai įrodė menininkai, 
pasitraukę nuo komunistinio te
roro. S. Červonajos nuomone, 
Lietuvos menininkai sudaro 1% 
visų gyventojų, tuo taniu užsie
nyje 4%. Taip pat S. Červonaja 
pareiškė, kad Freiburge lietuvis 
V. K. Jonynas įsteigė meno ins
titutą. Jis buvo tiltas į Vakarų 
pasaulį. Tikrovėje menininkai ir 
stovyklose kūrė paveikslus.

V. Bartusevičius pareiškė, 
kad Vakarų pasaulyje brendo 
lietuviškasis menas, susidurda
mas su modernia srove, tačiau 
išplaukdavo ir paliktos tėvynės 
tematika. Pavyzdys - Huettenfel- 
do menininkės Jūratės Batūrai- 
tės-Lemkienės kūrinys “Medis”.

Mannheimo dienraščio ben
dradarbis šią parodą gan plačiai 
aprašė, pabaigoje straipsnio pa
žymėdamas, kad jis, apžiūrėjęs 
paveikslus, buvęs nustebintas 
lietuviška tapyba, kartu apgai
lestaudamas, kad lietuviai daili
ninkai dar mažai pažįstami Va
karų pasauliui. Jis siūlo vokie
čiams būtinai ją aplankyti.

Ar nevertėjo parodą rengti 
didesniame mieste, kur būtų su
silaukta didesnio dėmesio negu 
kaimelyje?

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų


