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Dvejopos kelionės
Visos kelionės turi tikslą, visoms reikia pasiruoš

ti. Vasarai artėjant daug kas pradeda svajoti apie ma
loniausias keliones - atostogas. Tokios išvykos j gamtą, į 
naujas nematytas vietoves arba į artimas ir mielas vasar
vietes yra naudingos. Jos yra gaivinančios, nes leidžia 
atitrūkti nuo kasdienybės, pakeisti įprastas darbo, namų 
ruošos, net galvosenos rutinas. Jos gali būti įdomios ar 
net įkvepiančios, prisiminimais ilgesniam laikui teigia
mai veikiančios atostogavusius. Norint gauti daugiausia 
naudos iš atostogų, iš jų pasisemti jėgų, reikia tinkamai 
pasiruošti. Svarbu įsigyti žemėlapius, žinias, kaip pasiek
ti savo tikslą, susipažinti su vietove - jos temperatūra, 
apylinkėmis, kurioms tiks tam tikra apranga ir kiti reik
menys. Tada įmanoma prasmingiau leisti kelionei skirtą 
laiką.

K
ASDIENINIS gyvenimas taipgi yra kelionė, kaip 
primena mūsų dvasiniai vadai. Regėdami tuos 
kelrodžius į tikėjimą, galime tinkamai pasiruošti 
žemiškai ir dar svarbesniai kelionei į amžinybę. Nors 

eilinis žmogus nėra įpratęs apie savo buvimą žemėje taip 
galvoti, artimo arba net tik pažįstamo asmens mirtis tai 
primena. Tampa akivaizdu, kad visi esame pasaulyje tik 
laikinai. Vieni priima šią tikrovę, kiti gyvena, lyg mirtis 
niekad jų nepaliestų.Yra žmogiška patogiai įsitaisius 
savoje kasdienybėje įsmigti tarp savos aplinkos smulk
menų. Retkarčiais, netekus artimo, ateina įvertinimo 
valandėlė. Žvelgiama į mirusiojo gyvenimą, prisimena
mi jo atlikti darbai, kelionės vingiai. Tokiu atveju pagal
vojame ir apie save, aštresnėmis akimis bent trumpai ap
žiūrime savo nueitą ir nueisimą kelią. Natūralu klausti - 
kiek mums liko, ką su tuo laiku darysime, kas yra 
svarbu?

S
IEKTI dvasinės ramybės, parodyti meilę artimui 
kol dar ne per vėlu, yra svarbiosios pamokos, ku
rios retai išmokstamos jauname amžiuje. Metams 
bėgant, žmoguje keičiasi svarbos matai. Kas buvo pirma

eilis dalykas paaugliui arba pradėjusiam savo gyvenimą 
kurti, subrendusiam nebeaktualu tiek materialinėje, tiek 
dvasinėje plotmėje. Keičiasi ir vadinami prioritetai. Kas 
nerūpėjo jaunesniam, gali tapti prasminga vyresnio am
žiaus sulaukusiam. Tokiu būdu kartais pradedama įver
tinti, kas anksčiau egzistavo, bet nelietė mūsų gyvenimo. 
Pavyzdžių yra ir lietuviškoje veikloje. Jaunesni, dar ne
auginę vaikų, nepajunta lituanistinės mokyklos, lietuviš
kų organizacijų bei stovyklų naudos jaunimo auklėji
mui - jo kelionės praturtinimui. Vaikams augant, šios 
veiklos sritys tampa reikšmingos. Augusieji lietuviškoje 
aplinkoje taip pat gal per retai įvertina ir prisideda prie 
kitų lietuviškų institucijų gyvavimo, manydami, kad jie 
kaip buvo, taip ir toliau gyvuos, be šalutinių pastangų.

Viena tokių institucijų yra mūsų Šv. Jono lietu
vių kapinės Kanados Mississaugoje. Atėjus pavasario 
kapinių lankymo metui ir vis dažniau į jas lydint artimus 
bei pažįstamus, darosi aišku, kaip svarbu yra šią išskirti
ną, vienintelę Kanadoje savą lietuvišką vietą turėti ir iš
laikyti. Prieš beveik 40 metų a.a. kun. Petro Ažubalio 
rūpesčiu įsigytoje žemėje įrengtos kapinės telkia mūsų 
mirusiuosius, jungia ir mus lietuviškoje tradicijoje. RSJ

Savaitė Lietuvoje

Kanados įvykiai
Nesutarimas dėl gynybos

Kanada turės netrukus ap
sispręsti, ar prisidėti prie JAV 
rengiamos priešraketinės gyny
bos. Užsienio reikalų ministeris 
L. Axworthy, kuris dabar eina 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos pirmininko pareigas, pra
ėjusį mėnesį per konferenciją 
dėl branduolinių ginklų mažini
mo galimybės savo kalboje kriti
kavo JAV pastangas sukurti 
priešraketinę gynybą. Toms jo 
mintims nepritarė gynybos mi
nisteris A. Eggleton, sakyda
mas, kad nauja gynyba įeitų į 
“NORAD” sistemą. L. Axwor
thy buvo patenkintas, kad Rusi
ja patvirtino “Start 2” strategi
nių ginklų sumažinimo sutartį, 
be to, numatąs, kad raketinė gy
nyba galinti kainuoti 25-60 bili
jonų dolerių ir nebūtų saugi nuo 
teroristų. L. Axworthy nieko ne
turi prieš JAV, bet jo pasisaky
mus kritikavo įvairūs JAV pa
reigūnai, ir net NATO valstybės 
ėmė rūpintis dėl mažėjančio 
Kanados įnašo į sąjungą.

Kai 1970 m. J. Clark buvo 
Konservatorių partijos pirmi
ninku, apie 30% kanadiečių rė
mė konservatorius, o už libera
lus balsavo 40%. Neatrodo, kad 
dabar jo partija gautų 30% bal
sų. Jau nuo B. Mulroney valdy
mo laikų konservatorių partijos 
eilės ėmė retėti. Dabar dar blo
giau, nes atsirado panaši Refor
mų partija.

Karinėse pajėgose iškilo ne
susipratimas, kai paaiškėjo, kad 
kariai dažnai nežmoniškai elgia
si su svo žmonomis ir jas skriau
džia, o vadovybė į tai nekreipia 
dėmesio ir neretai viską užglos- 
to. Net pasitaikė, kad nukentė
jusios būdavo išmetamos iš ve
dusių karių butų ir net suima
mos už atėjimą į kareivines atsi
imti savo daiktų. Gynybos mi
nisteris A. Eggleton sakė, kad 
tyrimų patiekti pasiūlymai bus 
svarstomi.

Finansų ministeris P. Mar
tin pasiūlė pakelti mokesčius ta
bakui. Tie mokesčiai anksčiau 
buvo aukštesni, bet norint sėk
mingiau kovoti su cigarečių 
kontrabanda, buvo sumažinti. 
Tikimasi, kad pabrangus tabako 
gaminiams, sumažės, ypač tarp 
paauglių, rūkytojų skaičius.

Transporto ministerijos nu
tarimas dėl naujų lėktuvų per
žiūrėjimo laiko buvo nepalan
kiai sutiktas žuvusių lėktuvų ne
laimėse šeimų ir JAV aviacijos 
saugumo įstaigos. Ministeris D. 
Collonete, atsakingas už federa
cinės aviacijos priežiūros įstai
gos darbą, sakė, kad ir toliau 
nauji lėktuvai, prieš išduodant 
leidimus skristi, bus penkerius 
metus tikrinami.

Ontario konservatorių val
džia aptvarkė iždą, ir dar šiais

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos prezidentūros rūmų fasado dalis Vilniuje Nuotr. V. Priščepionkos

VOKIETIJOS SPAUDOJE

Lietuvos ir Latvijos rūpesčiai
KAZYS BARONAS, Vokietija

Šykštūs yra Lietuvos žinio
mis mano skaitomi trys vokiški 
dienraščiai. Nepranešė jie net 
savivaldybinių rinkimų nors jie 
buvo kaip ir rungtynių prieš- 
žaismis šio rudens seimo rinki
mams. Skaudu buvo skaityti 
“Lietuvos aido” dienraštyje buv. 
laikinosios sostinės rinkimų duo
menis (juk ji buvo Stasio Lozo
raičio tvirtovė!) bei pasikalbė
jimą su Vytautu Šustausku. 
Dienraščio bendradarbei Saulei 
Pauliuvienei pasakius, kad mies
to taryboje teks dirbti su kon
servatoriais, “elgetų vadas” at
sakęs: “Ar budelis su auka su
daro koaliciją...?”

Gaila, kad Lietuvos gyven
tojai patikėjo gražiais pažadais, 
kurie šiuo metu yra sunkiai 
įgyvendinami. Mano nuomone, 
geriausią atsakymą davė Lietu
vos krepšinio jaunių rinktinės 
Mannheime žaidynių metu dr. 
Rasa Bacevičienė: “Tai buvęs 
Lietuvos gyventojų “pirmas 
skambutis” vyriausybei kuo grei
čiausiai pagerinti krašto ekono
minį lygį”. Ar pavyks vyriau
sybei trumpu laiku šį uždavinį 
išspręsti, sunku pasakyti.

Lietuvos vardas
Tiesa, Lietuvos vardas ge

gužės 5 d. nuskambėjo Frank
furto radijo bangomis, politinių 
žinių komentatoriui nagrinėjant 
Ignalinos jėgainės klausimą. Pra
nešėjo nuomone, Lietuva ne

Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus ir lituanistinių kursų 
moksleiviai Otavoje prie Lietuvos ambasadoriaus namo š.m. gegužės 7 d.

Nuotr. R. Kličienės

pateksianti į Europos sąjungos 
narių eiles, jei nepagerinsianti 
Ignalinos saugumo. Prie to pri
sidės pati ES, skirdama per 20 
milj. eurų (Euro pinigai oficia
liai pradės kursuoti ES valsty
bėse 2002 m. sausio 1 d.). Gaila, 
bet euro vertė kiekvieną dieną 
krenta. Tiesa, jo kursas kiek pa
sitaisė, pasiekdamas gegužės 9 
d. 0,89 JAV dol. vertę, tačiau 
vis vien jis nustojo 25% savo 
vertės, palyginus jį su 1999 m. 
sausio 1 d., tačiau šiandieną už 
1 JAV dol. reikia mokėti 2m. 19 
pf. O “buvo laikai”, dar 1980 
m., kai dolerio vertė siekė virš 3 
markių, tačiau buvo mėnesių, 
kada “žaliukas” kainavo tik 1 
m. 68 pf.!

Džiaugiasi danai ir britai, 
neprisijungę prie ES finansų, 
kadangi jo padėtį gali dar pa
bloginti Graikija su savo drach
ma. Atėnai mielai linkę jungtis 
prie ES banko, tačiau ES dar 
svyruoja.

Trumpai Lietuvos vardas 
buvo suminėtas mano artimo 
miesto “Mannheimer Morgen” 
dienraštyje pažymint, kad SAS 
(NATO) vyr. vadas gener. W. 
Clark atleidimą nuo einamų pa
reigų gavęs jau pernai, lankyda
mas Lietuvos sostinę Vilnių. Ši 
paslaptis buvo išlaikyta iki š.m. 
gegužės mėn.

Žydų gelbėtojas Schmid
Vokiečių spaudos agentūra 

(dpa) gegužės 9 d. pranešė, kad 

Šleizvigo-Holšteino krašte Rends
burg vietovėje kareivinės pava
dintos “Viršilos Šmido” vardu. 
Austrijos sostinėje 1900 m. gi
męs Antanas Šmidas buvo 1942 
m. Vilniuje suimtas ir balandžio 
13 d. Gedimino mieste sušaudy
tas. Vermachto viršila 1941 m. 
aprūpindavo 250 Vilniaus gete 
gyvenančių žydų maistu, organi
zuodamas taip pat jų pabėgimą iš 
geto. Katalikas austras vadova
vosi krikščioniška artimo meile.

Latvijos rūpesčiai
Kiek daugiau žinių apie 

mūsų šiaurės kaimynę Latviją 
išspausdino Miuncheno “Sued- 
deutsche Zeitung”. Esą jos vy
riausybės krizė baigėsi išrinkus 
seimui naują min. pirm. - Ry
gos merą A. Berzinsą. Laikraš
tis pažymėjo, kad po Latvijos 
nepriklausomybės atkūrimo tai 
jau devintoji Latvijos vyriausy
bė. Ji nekeis iki šiol einamo po
litinio kelio. Latvijoje pamažu 
pastebima auganti vidurinė gy
ventojų klasė, nors tarnautojų 
mėnesio atlyginimas siekia apie 
500 vokiškų markių (apie 1,000 
Lt.). Artimiausiu laiku vyriausy
bės laukia du dideli darbai: 
“Latdvenergo” ir prekybinio 
laivyno privatizacija.

Pokalbis su prezidente
Ta pačia proga dienraščio 

bendradarbis pasikalbėjo su 
Latvijos prezidente Vaira Vike- 
Freiberga. Vokietis įžangoje ra
šė, kad Latvijos siekis yra Va
karų pasaulis. Tą kelią gerai 
pažįsta Vaira Freiberga, prieš 
dvejus metus dar gyvenusi Ka
nadoje, kur ji beveik 30 m. dės
tė Montrealio un-te. Nuo praei
tų metų, be didelio politinio pa
tyrimo, nepartinė 62 m. akade
mike, išeivijos latvė, mėgina sa
vo tėvų kraštą vesti į ŠAS ir ES. 
Ji priminė, kad Vokietijos 
kancl. G. Schroeder pirmą ge
gužės mėn. savaitę pasisakė ei
nąs Lenkijos valstybės advokato 
pareigas, jos įjungimui į ES. 
“Ar ji nepavydi to” - klausia vo
kietis. “Nieko panašaus” - atsa
kė latvė. Jau ruošiamas jo atvy
kimas į Latviją (į Lietuvą ir 
Estiją taip pat, K.B.).

Manding, Latvija turi įveikti 
stiprias užtvaras, ypač pagerinti 
teisėtvarką ir valdą, nes dar vei
kia senos sovietinės struktūros. 
Visa tai reikia pritaikyti ES rei
kalavimams.

“Kaip numatoma įveikti ko
rupciją?” Latvės atsakymas: “Vi
suose kraštuose yra ši proble
ma. Ji randama ir Latvijoje. Tai 
sovietinės sistemos palikimas”.

“Kada Latvija numato įsi
jungti į ES?” Atsakymas: “Jeigu 
mums pavyks dabartiniu greičiu

(Nukelta į 2-rą psl.)

MIRĖ LIETUVOS KARDINOLAS
Baigiant rengti šį “TŽ” nu

merį gauta žinia elektroniniu 
paštu, kad Kaune š.m. gegužės 29 
d. mirė a.a. VINCENTAS KAR
DINOLAS SLADKEVIČIUS, su
laukęs beveik 80 metų amžiaus. 
Laidojamas birželio 1, ketvirta
dienį, 12 v. iš Kauno arkikated- 
ros-baziiikos.

Velionis buvo vyskupu slap
tai įšventintas arkivyskupo Teofi- 
liaus Matulionio sovietmečiu Birš
tono klebonijoje. Sovietinė val
džia jam neleido eiti vyskupo pa
reigų ir ištrėmė į Nemunėlio 
Radviliškį. Kaišiadorių vyskupo 
pareigas perėmė po daugelio me
tų jau auštant Lietuvos laisvei. 
Pagaliau buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu ir kardinolu. Jo ne
tektis apgailima visos Lietuvos 
tikinčiųjų. Inf.

Paminėtas seimo 80-metis
Gegužės 15 d. įvyko iškil

mingas posėdis, skirtas Steigia
mojo seimo pirmojo posėdžio ir 
gegužės 15-sios deklaracijos 80- 
sioms metinėms paminėti, rašo 
ELTA/LGTIC. Dalyvavo Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ir kiti valstybės aukšti parei
gūnai bei svečiai. Posėdyje kal
bėjo seimo pirmininkas, Aukš
čiausiosios tarybos - Atkuria
mojo seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, Lietuvoje vie
šintis Vokietijos Bundestago 
pirmininkas Wolfgang Thierse, 
buvęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas ir kiti. Tą dieną seimas 
buvo atidarytas lankytojams, 
veikė dvi parodos. Vakare vyko 
iškilmingas koncertas Lietuvos 
valstybinėje filharmonijoje.

Parėmė ES pareiškimą
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Algirdas Saudargas 
su delegacija dalyvavo Strasbur- 
ge vykusioje Europos tarybos 
ministerių komiteto (ET MK) 
106-oje sesijoje. Joje pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas Rusi
jos bendradarbiavimui su ET ir 
konfliktui Čečėnijoje bei parla
mentinės visumos rekomendaci
jai dėl Rusijos narystės ET su
stabdymo.

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
A. Saudargas parėmė Europos 
sąjungos (ES) pareiškimą, ku
riame pažymėtas susirūpinimas 
žmogaus teisėmis ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidi
mais Rusijoje. Pareiškime pa
brėžiamas susirūpinimas jėgos 
panaudojimu regione bei tai
kaus politinių klausimų sutvar
kymo būtinybe, taip pat - kai 
kurie kontretūs žingsniai, kurių 
ėmėsi Rusija.
Dalyvavo ministerių susitikime

Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris Česlovas Stankevičius 
dalyvavo Portugalijoje vykusioje 
Vakarų Europos sąjungos 
(VES) užsienio ir gynybos mi
nisterių susitikime gegužės 15- 
16 d.d. Ten jis skaitė pranešimą, 
dalyvavo pasitarimuose apie šių 
metų bendrų VES ir ŠAS (NA

kuriame kreipėsi į SAS valsty
bes nares ir paragino pakviesti 

(Nukelta į 2-tą psl.)
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Lietuvos užsienio reikalų vi- 
ceministcris Oskaras Jusys pri
statė Lietuvos sumanytą bendrą 
pareiškimą apie Europos sąjun
gos (ES) bendrąją saugumo ir 
gynybos politiką, praneša BNS/ 
LGTIC. Jame remiamaos ES 
pastangos kurti bendrąją gyny
bos ir saugumo politiką, reiškia
mas Lietuvos ir kitų VES nepil- 
nateisių partnerių noras prisidė
ti prie Europos krizių valdymo 
politikos ir aktyviai joje daly
vauti.

Parama iš TMO
Balandžio pabaigoje Lietu

voje lankėsi Tarptautinės mig
racijos organizacijos (TMO) ge
neralinis direktorius Brunson 
McKinley, praneša BNS/LGTIC. 
Jis susitiko su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi, vidaus 
reikalų ministerių Česlovu Bla
žiu bei užsienio reikalų vicemi- 
nisteriu Oskaru Jusiu. Svečias 
užtikrino, kad ši organizacija ir 
toliau teiks pagalbą Lietuvai 
sprendžiant migracijos prob
lemas. Įvairioms programoms 
TMO Lietuvai iš viso skyrė apie 
2 mln. JAV dolerių. Padedant 
TMO, į kilmės šalis iš Lietuvos 
buvo grąžinta apie 1000 nelega
lių migrantų, vykdomos migra
cijos pareigūnų mokymo pro
gramos, teikiama socialinė pa
rama Pabradės Užsieniečių re
gistravimo centro gyventojams, 
organizuojami seminarai, infor
macijos skleidimas.

TMO yra tarpvyriausybinė 
organizacija, teikianti pagalbą 
migrantams, patekusiems į su
dėtingą padėtį. Ji taip pat pata
rinėja vyriausybėms tarptauti
nės migracijos klausimais - ren
giant migracijos politiką, įgy
vendinant migracijos procesų 
kontrolę, rengiant mokymus 
migracijos pareigūnams ir pan. 
Pagalba teikiama žmonėms ka
tastrofų, konfliktų zonose, or
ganizuojama pabėgėlių registra
cija, pervežimas į saugias šalis, 
grįžimas atgal ir migrantų rein- 
tegracija, pasibaigus konfliktui.

ŠAS konferencija Vilniuje
Gegužės 19 d. Vilniuje vyko 

tarptautinė konferencija “NATO 
vaidmuo besikeičiančioje Euro
pos saugumo aplinkoje”, rašo 
ELTA/LGTIC. Joje dalyvavo 
atstovai visų devynių valstybių 
kandidačių, norinčių prisijungti 
prie Šiaurės Atlanto sąjungos - 
Lietuvos Latvijos, Estijos, Bul
garijos, Rumunijos, Slovėnijos, 
Albanijos ir Makedonijos - bei 
Vokietijos ir Lenkijos sekreto
riai, Lietuvos ir kitų kraštų 
aukšto rango pareigūnai ir žino
vai. Renginio tikslas - aptarti 
ŠAS plėtros procesą bei gebėji
mą prisitaikyti prie naujų politi
kos iššūkių.

Devynios valstybės kandida
tės paskelbė bendrą pareiškimą,

t
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Q RELIGINIAME GTTEMME

Pagerbti XX amžiaus kankiniai
Romoje, vadovaujant . popiežiui Jonui Pauliui II, 
dalyvaujant ir kitų krikščioniškų Bendrijų atstovams, įvyko 
ekumeninis XX amžiaus kankinių už tikėjimą pagerbimas 
pasauliniu mastu. Jame nebuvo pamiršti ir Lietuvos 
kankiniai. Iškilmėje dalyvavo ir Vilniaus vyskupas 

pagalbininkas Jonas Boruta, SJ

Šv. Tėvas Jonas Paulius II š. 
m. gegužės 13 d. Telšių vyskupu 
pagalbininku ir tituliniu Forkoni- 
jo (Forconip) vyskupu paskyrė 
mons. Joną Kaunecką, Telšių ku
nigų seminarijos dvasios tėvą. 
Naujasis vyskupas gimė 1938 m. 
birželio 6 d. Krinčino parapijoje, 
Trajoniškio kaime. Baigęs Pane
vėžio hidromelioracijos techniku
mą 1959 m. ir dėl sovietinės val
džios trukdymų negalėjęs stoti į 
kunigų seminariją, dirbo įvairius 
su melioracija susietus darbus, o 
neakivaizdiniu būdu studijavo vo
kiečių kalbą, pagaliau Vilniuje li
tuanistiką. Po ilgų pastangų į 
Kauno kunigų seminariją įstojo 
1972 m. Ją baigęs kunigu įšven
tintas 1977 m. gegužės 22 d. Dir
bo Telšių katedros vikaru, Skaud
vilės ir Adakavo parapijų klebo
nu. Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, paskirtas Telšių kunigų se
minarijos vicerektoriumi ir dėsty
toju, vėliau - dvasios tėvu. Soviet
mečiu buvo Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariu.

Vilkaviškio vyskupuos jauni
mo sukaktuvinis koncertas buvo 
surengtas Marijampolės miesto 
teatre š.m. balandžio 8 d. Progra
moje pasirodė apie 300 jaunųjų 
giesmininkų iš Aleksoto, Lazdijų 
ir Marijampolės, skaitovai iš Aly
taus, Šakių, Vilkaviškio. Koncerto 
dalyvius pasveikino vyskupijos 
Katechetikos centro vadovė L. 
Rimkevičiūtė. Įdomi buvo Kybar
tų K. Donelaičio vidurinės mo
kyklos vyresnių klasių moksleivių 
parengta kompozicija “Ieškojau ir 
radau”. Gražiai pasirodė ir kitų 
mokyklų choreliai bei duetai.

Kristaus laiptų tradicija vėl 
atgaivinta Berdardinų šventovėje, 
Vilniuje. Š.m. balandžio 21 d. po 
daugelio metų maldininkai mels
damiesi galėjo keliais užkopti 
Kristaus laiptais, simboliškai pa
kartodami Kryžiaus kelią. Tradi
cija buvo nutrūkusi 1948 m., so
vietam uždarius šią šventovę. Da
bar jos atstatymu ir tradicijų at
gaivinimu rūpinasi kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Neturint pa
kankamai lėšų, daug darbų sava
noriškai atlieka patys parapijiečiai.

Visuotinis Lietuvos vyskupų 
konferencijos posėdis įvyko š.m. 
balandžio 26 d. Vilniuje. Posėdyje 
svarstyta visa eilė aktualių klausi
mų - galimybė siųsti studijuoti į 
užsienį kunigus, tikybos vadovėlių 
leidybos būklė, jų platinimas per 
klebonus parapijose, vyskupijų 
jaunimo centrų problemos (cent
rų darbuotojų savarankiškumas 
turėtų būti derinamas su vyskupų 
veikla). Buvo taipgi aptarta Balti
jos kraštų vyskupų susitikimo, įvy
kusio š.m. gegužės 16-17 d.d. 
Kaune, programa. Aptartas gau
tas pasiūlymas įsijungti į prezi

dentinės tarptautinės komisijos 
holokausto ir tautžudystės tyrimo 
veiklą. Pasisakyta, kad tuose dar
buose galėtų dalyvauti Lietuvos 
vyskupų konferencijos atstovas. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius po
sėdžio dalyvius supažindino su II 
Eucharistinio kongreso rengimo 
darbais. Nutarta kreiptis tiesiog į 
Lietuvos televiziją ir prašyti trans
liuoti pagrindines Kongreso Mi
šias. Prel. Ant. Rubšiui atsistaty
dinus iš Biblijos draugijos pirmi
ninko pareigų, jas perėmė kun. V. 
Aliulis. Posėdyje aptartas ir žur
nalo “Artuma” likimas. Pasisaky
ta, kad naudingiau būtų šeimai, 
jei žurnalo redakcija artimiau 
bendradarbiautų su Šeimos cent
ru. Posėdyje suderintas vyskupų 
dalyvavimas jubiliejiniuose rengi
niuose. Sekantis visuotinis vysku
pų posėdis numatomas š.m. rug
pjūčio 22 d. Kaune.

Mons. V. Kazlausko pakvies
ti, Italijos verslininkai Aleksand- 
ravo kaime, Marijampolės raj. pa
statė įmonių kaimelį. Įmonės sta
tomos tam, kad vaikai, užaugę 
Vaiko tėviškės namuose, turėtų 
darbo vietas. Naujasis kaimelis 
atidarytas š.m. balandžio 8 d. Čia 
pašventinta Italijos verslininko P. 
Megeveti parduotuvė “Nico”, ku
rioje dirbs aštuoni žmonės. Kai
melyje numatoma įdarbinti apie 
500 žmonių. Atidarymo iškilmėje 
dalyvavo daug žmonių, sveikino 
rajono meras, Italijos verslinin
kai, šventinimo apeigas atliko 
vysk. J. Žemaitis, MIC.

Lietuvos ir Latvijos rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žygiuoti, esu tikra, kad Latvija 
jau 2002 m. gruodžio 31 d. bus 
pasiruošusi sutartį pasirašyti.

“Taipgi pilnateisė narė jau 
2003 m.?” - klausia vokietis. 
“Taip, bet dar daug kas priklau
sys nuo paliktos sovietinės gam
tos aplinkos taršos sutvarkymo. 
Jeigu ES sutiks tą taršą sutvar
kyti iki 2003 m., būsime labai 
dėkingi. Be to, sutvarkymas pa
reikalaus miljoninių sumų”.

“Rusija nepatenkinta bal- 
tiečių polinkiu į Vakarų pusę, 
pasitraukimą iš Rusijos įtakos 
sferos. Ką Latvija ir kitos Bal
tijos valstybės turi daryti santy
kiams pagerinti?” V. Freiberga: 
“Gegužės mėn. 4 d. Latvija 
šventė 10 m. nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį. Mes esame 
priešingi Maskvos kišimuisi į 
Latvijos vidaus reikalus. Latvija 
yra suvereni valstybė. Mes ne
leisime kitoms valstybėms dik
tuoti, ką ir kaip mes turime elg-

AtA 
GRAŽINAI BALČIŪNIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su dukterimis - 
INA ir VITA, jų šeimomis ir artimaisiais -

Salomėja ir Balys Sakalai

AtA 
GRAŽINAI BALČIŪNIENEI 

mirus,
dukrą VITĄ VAIČIŪNIENĘ ir jos vyrą DARIŲ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Aitvariečiai

“Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos” dainuoja tautinėje iškilmėje Lietuvos Tėvynės sąjungos veikėjai. Iš kairės: 
L. Kavaliauskas, V. Žaliukas, R. Hofertienė, V. Landsbergis, S. Malkevičius Nuotr. A. Juškevičiaus

Dideli kaltinimai lietuviams
Buvusių Lietuvos žydų draugija Izraelyje tebekaltina Lietuvą 

žydų naikinimu nacimečiu
Buvę Lietuvos žydai, įsikūrę 

Izraelyje, turintys savo draugijos 
centrinę būstinę Tel-Avivo 
mieste, tęsia savo veiklą infor
macijos, tapusavio pagalbos bei 
labdaros srityse. Ši draugija lei
džia savo žiniaraštį “Gachelet”. 
Jo angliškoji laida 2000 m. kovo 
mėnesio pasiekė “TŽ” redakci
ją. Gautuose atspauduose iš
spausdintos draugijos pirminin
ko kalbų ištraukos bei pareiš
kimai.

Persekiojimų pradžia
Dabartinis pirmininkas adv. 

Joseph A. Melamed, kreipda
masis į savo tautiečius Antrojo 
tūkstantmečio proga, apžvelgia 
žydų tautos praeitį, ypač jos ko
vas bei persekiojimus, ir pa
reiškia:

“Žydų istorijos apžvalga 
aiškiai rodo, kad pradžia prie- 
spaudų ir kančių per praėjusius 
šimtmečius, siekia gimimą Jė
zaus Kristaus, kurio mokiniai 
pradėjo žydų paniekos vajų, ku
ris tęsėsi per ištisus šimt
mečius”.

Persekiojimai Lietuvoje
Perėjęs prie Lietuvos, drau

gijos veiklos pirm. adv. J. A. 
Melamed sako:

“Faktas, kad mes šiandieną 
dar esame gyvi po viso to, ką iš- 
kentėjome, tikrai yra didžiau
sias stebuklas. Dievo malonės 
dėka mes išlikome gyvi lietuviš- 

tis, ką turime daryti savoje vals
tybėje”.

Vokietis: “Ar Maskva gali 
panaudoti prievartą, kurią Jūs 
jau anksčiau minėjote?”V. Frei
berga: “Manau, kad ne. Tačiau 
prisimenu kelių Rusijos oficia
lių asmenų kalbas, primenan
čias šaltojo karo laikus”.

“Tad Latvija dėl Rusijos 
ieško saugumo ŠAS eilėse?” 
Latvė: “Be jokių abejonių. Mū
sų praeitis parodė labai skau
džias sovietines ir vokiškas pa
mokas. ŠAS suteiks mums sau
gumą ir visam regionui pasto
vumą.

Vokietis: “Ką baltiečiai gali 
pasiūlyti ŠAS?” V. Freiberga: 
“Mes galime užtikrinti Baltijos 
jūros rytiniuose pakraščiuose 
tvarką. Latvija, Lietuva, Estija 
smarkiai dirba gerindamos gy
nybos struktūras. Mes žygiuoja
me pirmyn”. Baigė Latvijos pre
zidentė pasikalbėjimą su Miun
cheno laikraščiu. 

kajame pragare, nepaisant to, 
kad nacių ir jų lietuvių pagalbi
ninkų buvome pasmerkti sunai
kinimui. Lietuviams nepavyko 
mus sunaikinti ir gyvenam čia 
daugiau kaip 50 metų. Mes su
kūrėme savo valstybę ir pradė
jome naują savo gyvenimą”.

Anot pirmininko, draugija 
turinti sąrašą kelių dešimčių lie
tuvių, buvusių KGB pareigūnų, 
kuriems nebuvo iškeltos bylos 
dėl kriminalinių nusikaltimų. 
“Kai kurie tų asmenų dabar už
ima aukštas pareigavietes vieša
jame gyvenime. Pagal mūsų 
duomenis, atitinkamos instituci
jos bijo kelti bylas tokiems as
menims, nes gali iškilti informa
cija, kaltinanti tuos lietuvius, 
kurie bendradarbiavo su sovieti
ne valdžia, o dabar yra aukštes
nės pakopos valdininkai, minis
terial arba seimo nariai”.

Toliau iš teksto matyti, kad 
pirmininkas, prisimindamas 
Lietuvos vyriausybės prašymą, 
išduoti Izraelyje gyvenančius 
kaltinamuosius, sako: “Mes 
kreipiamės į Teisingumo minis
teriją (Izraelio) neteikti jokios 
informacijos Lietuvos instituci
joms, kol nebus iškeltos bylos 
asmenims, bendradarbiavu
siems su sovietine valdžia, o 
ypač tiems nusikaltėliams, kurie 
dalyvavo masinėse žydų žudynė
se Lietuvoje ir kitose Europos 
valstybėse”.

Kauno miestas
Užkliuvo pirmininkui ypač 

Kauno miestas. Esą jo gatvės 
buvo pavadintos žydšaudžių pa
vardėmis. Sovietmečio gatvių 
pavadinimai buvę užmiršti ir iš
kelti nacimečio veikėjai kolabo
rantai. “Kovno (taip angliškame 
tekste) yra miestas, kuriame 
siaučia antisemitizmas tiek vie
tinėse įstaigose, tiek paprastuo
se piliečiuose. Daug miesto gat
vių pavadinimų buvo pakeista ir 
parinkti pavadinimai asmenų 
tokių plėšrūnų, kaip Škirpa, ku
rie pasižymėjo savo entuziazmu 
nacių valdžiai ir jos atgrasia 
ideologija”.

“Geležinis vilkas”
Kalbėdamas apie Kauną, 

pirmininkas primena, kad žydų 
paniekai viena gatvė buvusi pa
vadinta “Geležinio vilko” vardu. 
Ši organizacija atsiradusi 1930 
metais, buvusi A. Valdemaro 
vadovybėje ir pradėjusi antižy- 
diškus veiksmus. Prašiusi ginklų 
iš Vokietijos, bet negavusi. 
Daug “Geležinio vilko” narių 
pabėgę į Vokietiją prasidedant 
sovietinei okupacijai 1940 m. 
Ten, drauge su Gestapo ir SS 
pareigūnais, jie sudarę planus 
Lietuvos žydams naikinti ir kai 
atėjo laikas - prasidėjus sovie- 
tų-vokiečių kariii, buvo vado
vaujantys asmenys masiniame 
žydų naikinime, vadovavę lietu
vių batalionams.

Šūkiai ant sienų
■

Užsiminė pirmininkas ir 
apie “grafiti” - užrašinius šū
kius ant pastatų sienų įvairiose 
Lietuvos vietovėse. Jais esąs iš
reiškiamas lietuvių antisemitiz
mas: pvz. “Juden raus” (vokiš
kai ir lietuviškai), “Žydus vėl 
matysime Paneriuose” (su pri
dėta svastika). Žydų institucijos 
ir kapinės nuolat išniekinamos 
tokiais šūkiais. Dėl to iki šiol 
niekas nebuvo nuimtas ar nu
baustas, nes dabartinėje “laisvo
je ir demokratinėje Lietuvoje” 
(kabutės tekste) tai esą visai 
priimtina.

Bylos nusikaltėliams
Anot pirmininko adv. J. A. 

Melamed, “skandalingas lietu
vių elgesys neturi ribų”. Jie iki 
šiol esą vengia kelti bylas žydų 
naikintojams, globoja juos, ir 
dėl to Lietuva tapusi saugus 
uostas nusikaltėliams. Negana 
to, lietuviai dargi esą drįsta 
kreiptis į Izraelio valstybę “teisi
nės pagalbos”, remdamiesi abi
puse sutartimi. Mat Izraelyje 
gyvena du buvę KGB pareigū
nai, kuriuos prašo išduoti Lietu
vos prokuratūra. Bet minėtoje 
sutartyje yra kelios išimtys. Vie
na jų - negalima išduoti asmenų 
dėl rasinių motyvų - šiuo atveju 
ta išimtis ir taikytina. Be to, tie 
du buvę KGB pareigūnai buvę 
žemos kategorijos tarnautojai, 
kurių viršininkai buvę lietuviai. 
Kriminalinės bylos esą turėtų 
būti keliamos lietuviams, bend
ravusiems su KGB ir persekio
jusiems “žaliukus” (partizanus).

Nesilankyti Lietuvoje
Pirmininkas pasisako ir dėl 

žydų lankymosi Lietuvoje. Tie, 
kurie vyksta Lietuvon turisti
niais tikslais, norėdami ten pra
leisti savo atostogas, dar nėra 
pasimokę iš praeities. Tai esąs 
pasityčiojimas iš viso to, kas 
brangu žydijai, ir dėl to labai la
bai apgailėtinas. “Nelankykite 
to niekšybės ir velniško brutalu
mo krašto, vadinamo Lietuva, 
nebent apsilankymo tikslas būtų 
pažintinis - sužinoti daugiau 
apie savo paveldą arba pagerbti 
palaidotų mūsų tautiečių, kurie 
buvo žiauriai nužudyti jų kaimy
nų lietuvių vien dėl to, kad jie 
buvo žydai”.

Santykiai su Lietuva
Aštriausius žodžius Lietuvai 

minėtasis pirmininkas skyrė sa
vo kalbos pabaigoje:

“Dabar yra tinkamas laikas 
pagalvoti apie mūsų santykius 
su Lietuva. Nuostabi žydų bend
ruomenė, gyvenusi šioje valsty
bėje prieš karą, buvo išžudyta 
beveik visa pačių lietuvių. Anti
semitizmas ir ksenofobija, taip 
ryškiai parodyta masinėse žydų 
žudynėse ir jas lydėjęs sadizmas, 
yra aiškus įrodymas Lietuvos 
barbariškumo. Dabartinė nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė 
nerodo jokio gailesčio dėl tų 
veiksmų, kurie įvyko nacių oku
pacijos metais, t.y. lietuvių atlik
tų masinių žudynių žydų bend
ruomenės, gyvenusios toje vals
tybėje šešis šimtus metų”.

Negana to, Lietuvos valdžia 
reabilitavusi žmogžudžius, pa
skyrusi dosnias pensijas, lyg jie 
būtų didvyriai. Be to, žymesnius 
nusikaltėlius pagerbė atminimo 
plokštėmis ir pavadindama jų 
vardais miestų bei miestelių gat
ves visame krašte.

Lietuviai, teisindami savo 
darbus, sugalvoję vadinamąją 
“simetrijos teoriją”. Esą žydai 
sovietmečiu prisidėjo prie lietu
vių persekiojimo bei naikinimo, 
o nacimečiu susilaukė tokios 
pat reakcijos iš lietuvių. Bet toji 
teorija esanti visai nepagrįsta, 
juokinga, neturinti nė grūdelio 
tiesos ir dėl to nėra ko kalbėti. 
Sovietų KGB gretose tarnavę 
žydai buvo žemos kategorijos ir 
negalėję tokių lietuvių naikini
mo darbų atlikti.

Kaltinama visa tauta
Iš atpasakotų ir cituotų Lie

tuvos žydų draugijos Izraelyje
(Nukelta į 3-čią psl.)

Popiežius Jonas Paulius II 
gegužės 7, sekmadienį, drauge 
su kitų krikščioniškų Bendrijų 
atstovais, Romoje, prie Kolizie
jaus, pirmųjų kankinių mirties 
vietoje, pagerbė kankinius, mi
rusius už Kristų ir už ištikimybę 
savo tikėjimui dvidešimtajame 
amžiuje.

XX amžiaus tikėjimo liudy
tojų ekumeninio pagerbimo 
prie Romos Koliziejaus pa
skelbtų liudijimų ir sukalbėtų 
maldų tikslas yra pagerbti visus 
tikėjimo liudytojus, surūšiuotus 
į kelias kategorijas pagal žemy
nus ir įvairias aplinkybes, kurio
mis skirtingų išpažinimų krikš
čionys herojiškai paliudijo savo 
tikėjimą. Šalia aštuonių konkre
čiai įvardytų tikėjimo liudytojų 
kategorijų, taip pat buvo pa
gerbtos visų tikėjimų aukos, ku
rios yra žinomos tiktai vienam 
Dievui. Šiais liudijimais ir šio
mis maldomis buvo siekiama 
aprėpti visą nesuskaičiuojamą 
daugybę liudytojų. Tikėjimo liu
dytojų pagerbimas skatina visus 
krikščionis puoselėti atminimą 
XX amžiaus tikėjimo liudytojų, 
išpažinėjų ir kankinių drąsiais 
Kristaus Evangelijos liudytojais 
būti.

XX amžiaus tikėjimo liudy
tojų ekumeninį pagerbimą prie 
Romos Koliziejaus sušaukęs ir 
jam drauge su kitų Bendrijų at
stovais vodovavęs Popiežius Jo
nas Paulius II kviečia visus 
krikščionis įsiklausyti į liudiji
mus ir juos prisiminti, kad nie
kad iš atminties nebūtų ištrintas 
kankinių, liudytojų ir išpažinėjų 
drąsus tikėjimo ir meilės liudi
jimas.

Įsiklausykime ir mes, lietu
viai, į savo tautos dukterų ir sū
nų herojišką tikėjimo liudijimą: 
XX amžiaus vyskupų, kunigų, 
diakonų, vienuolių ir pasaulie
čių Lietuvos carinės Rusijos, 
Vokietijos nacių ir Sovietų Są
jungos priespaudos metais bei 
per du pasaulinius karus, nepri
klausomybės ir rezistencijos ko
vų metais, totalitarinių režimų 
koncentracijos stovyklose, lage
riuose ir tremtyje.

Šeštadienio rytą, kaip ir 
kiekvieną pirmąjį mėnesio šeš
tadienį, Romoje Sv. Petro bazi
likoje esančioje lietuvių Aušros

Naujoji Apaštalų šventovė (nekatalikų) atidarymo iškilmių dieną 
Klaipėdoje Nuotr. A. Juškevičiaus

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jas narystei į sąjungą kitame 
ŠAS viršūnių susitikime 2002 m. 
Pareiškime taip pat pažymima, 
kad ŠAS ir Europos sąjunga yra 
du svarbiausi euroatlantinės 
bendrijos ramsčiai ir kad narys
tės siekiančios valstybės privalo 
į jas įsijungti.

Konferencijoje dalyvavęs 
ŠAS generalinis sekretorius Ge
orge Robertson susitikime su 
Lietuvos ministeriu pirmininku 
Andriumi Kubiliumi pabrėžė, 
jog Lietuvos pažangos vertini
mas yra labai pozityvus, tačiau 
reikalingas realesnis darbų pla
navimas ir finansavimas, kvalifi
kuotų specialistų, kurie rūpintų
si įsijungimu į ŠAS, parengimas 
bei visuomenės informavimas ir 
parama. Kaip aiškus trūkumas 
nurodyta tai, kad Lietuva pra
ėjusiais metais nepajėgė skirti 
numatytų lėšų saugumui.
Įsteigtas savivaldybių forumas

BNS/LGTIC žiniomis, ge
gužės 6 d. įvyko Lietuvos CS at

Vartų, Gailestingumo Motinos 
koplyčioje Mišias atnašavo Vil
niaus vysk. Jonas Boruta, atvy
kęs į Romą dalyvauti XX a. ti
kėjimo liudytojų paminėjime 
sekmadienio vakarą Romos Ko
liziejuje.

Vysk. J. Boruta Mišių metu 
sakytame pamoksle paminėjo 
svarbiausius lietuviams šių, jubi
liejinių metų, įvykius, kurių įva
das buvo susitaikinimo pamal
dos prieš Kalėdas; paskui di
džiulės iškilmės - Lietuvos jubi
liejinės dienos Romoje kovo 
pradžioje; prieš Verbų sekma
dienį Vilniuje įvykusios Lietu
vos Tikinčiųjų Bendrijos atgai
los pamaldos; XX a. tikėjimo 
liudytojų paskelbimas, tarp ku
rių yra ir 114 Lietuvos kankinių. 
Vysk. J. Boruta paminėjo, kad 
šis Lietuvos kankinių sąrašas 
yra nepilnas, nes jau pasibaigus 
sąrašo sudarymui, vyskupų kon
ferencija gavo dar nemažai nau
jų Lietuvos tikėjimo liudytojų 
pavardžių. Anot vyskupo, šiam 
sąraše yra daugiau pasauliečių 
nei buvo tikėtasi, nes duomenis 
apie pasauliečius yra sunkiau 
surinkti nei apie kunigus. Pa
grindinis kriterijus, pagal kurį 
buvo sudarytas Lietuvos tikėji
mo liudytojų sąrašas, buvo tai, 
kad jie būtų tikėjimo kankiniai, 
o ne tik kankiniai, žuvę už tėvy
nę. Dauguma tikėjimo liudytojų 
yra sovietinio režimo aukos, 
nors taip pat yra ir nacių bei 
skaistybės aukų. Savo pamokslą 
vysk. J. Boruta baigė primini
mu, kad paskutinį liepos sekma
dienį Lietuvoje prie Kryžių kal
no vyks Lietuvos tikėjimo kan
kinių pagerbtuvės.

Kartu su vysk. J. Boruta į 
Romą atvyko Lietuvos kanki- 
nio-tikėjimo liudytojo, buvusio 
Lietuvos ambasadoriaus Italijo
je Valdemaro Čarneckio gimi
nės, kurie kartu su Romoje stu
dijuojančiais lietuviais bei Lie
tuvos ambasadoriais Kaziu Lo
zoraičiu prie šv. Sosto ir Roma
nu Podagėliu Italijoje, šeštadie
nį dalyvavo Mišiose Šv. Petro 
bazilikos lietuvių koplyčioje. A. 
a. V. Čarneckis buvo uolus ka
talikas, nukankintas Sibiro lage
ryje 1942 m.

Vatikano radijo lietuvių skyrius

stovaujančių savivaldybių narių 
susivienijimo steigiamasis suva
žiavimas. CS savivaldybių foru
mo pirmininku išrinktas Varė
nos meras Vidas Mikalauskas. 
Savo veikla forumas Lietuvos 
savivaldybėse sieks “opiausių 
problemų sprendimų - įtakos 
darbo vietų steigime, ypač kai
me, skatins verslą ir investuoto
jus”. Taip pat ketinama gerinti 
švietimo ir sveikatos priežiūros 
įstaigų darbo sąlygas, diegti in
formacines technologijas, telkti 
finansinius išteklius mieste 
būsto programoms, ugdyti 
bendruomenės kultūrą ir remti 
jaunimą. nei

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412
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Kryžių kalnas netoli Šiaulių. Miesto laikrodis (aut. V. Puronas, 1975). 
Skulptūra “Perkūnas” (aut. A. Raudonis) miesto muziejaus kiemelyje. 
Skulptūra “Šaulys” (skulpt S. Kuzma, 1986) Saulės mūšiui atminti 

Nuotr. S. Platūkio

Blaivininkų kongresas

“Caritas” ir jos veikla Kaune
Įspūdžiai apsilankius Kauno “Caritas” vargšų valgykloje

Balandžio 28-ąją Panevėžy
je įvyko Vyskupo M. Valančiaus 
blaivystės sąjūdžio V kongresas. 
Į jį suvažiavo blaivininkai iš įvai
rių Lietuvos vietų.

Šv. Mišias Švč. Trejybės 
šventovėje kartu su keletu kuni
gų aukojo Panevėžio vyskupas 
J. Preikšas. Ganytojas perskaitė 
blaivininkų aktą visuotinio atsi
prašymo ir susitaikymo žengiant 
į naująjį tūkstantmetį.

Kongresas tęsėsi Muzikinio 
teatro salėje. Sugiedojus Lietu
vos himną, prasidėjo numatytie
ji trys posėdžiai su neilgomis 
pertraukomis. Blaivystės tikslus 
ir uždavinius nušvietė sąjūdžio 
pirmininkas J. Kančys. Apie BS 
Dvasios vadų kolegijos veiklą 
Vilkaviškio vyskupijoje kalbėjo 
kun. I. Plioraitis. Doc. A. Gra
bauskienės pasisakymas lietė 
mokyklą kaip jaunimo bendra
vimo be svaigalų ugdytoją. BS 
valdybos ataskaitą pateikė prof. 
L. Mačiūnas. Nuomonėmis dėl 
BS aktyvesnės veiklos keitėsi A. 
Jankauskas, G. Jakubčionis, A. 
Juška, K. Rimas ir kt. Revizijos 
komisijos ataskaitą perskaitė P. 
Labanauskas. Apie valančišką 
spaudą kalbėjo redaktorius J. 
Jurevičius.

Kongresas priėmė kelias re
zoliucijas ir nutarė papildyti BS 
įstatus.

BS pirmininku perrinktas 
inž. J. Kančys, valdybos pirmi
ninku tapo Vilniaus Daukšos 
vid. m-los direktorius J. Kvede- 
raitis. Išrinkta nauja BS valdyba 
bei revizijos komisija.

Agapės metu įsigyta vertin
gų knygų, kurias pasiūlė keli au
toriai. Vis dėlto kongreso dar
bui trūko šiek tiek pakilumo: 
dalyvavo mažokai kunigų, neat
silankė nė vienas iš trijų pagal 
programą pranešėjais numatytų 
vyskupų.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Knyga apie likimus
Moksleivių kūrybos centro 

salėje Marijampolėje susirinku
siems gerbėjams buvo pristatyta 
mokytojų ekspertų Danutės ir 
Zigmanto Vidrinskų sudaryta 
knyga “Išplėšti iš Tėvynės del
nų”. Ją redagavo Perpetua 
Dumšienė, apipavidalino daili
ninkas Juozas Tumas, išleido 
Marijampolės firma “Piko va
landa” 650 egz. tiražu. Tai 18- 
kos šio miesto mokytojų, paty
rusių kraupią tremtį gulaguose 
ar dalyvavusių rezistencinėje 
kovoje prieš bolševizmo kėslus, 
atsiminimai.

Knygos sudarymo principus 
nušvietė Z. Vidrinskas, padėko
jęs rėmėjams už išskirtas lėšas. 
Po to apie savo patirtas negan
das vienas po kito kalbėjo 15 
bendraautorių, sudarytoja D. 
Vidrinskienė, visuomenės atsto
vai. Bendradarbiai ar pažįstami 
negailėjo šiltų padėkos žodžių 
bei gėlių ir sudarytojams, ir savo 
išgyvenimus nušvietusiems. Dau
gelio akyse spindėjo ir sielvarto, 
ir džiaugsmo ašaros.

Tremtinių ir patriotines dai
nas atliko ansamblis, vadovau
jamas A. Galuzienės.

Jeronimas Šalčiūnas

Dideli kaltinimai lietuviams
(Atkelta iš 2-ro psl.)

pirmininko adv. J. A. Melamed 
kalbos vietų aiškiai dvelkia pro- 
kurorinė dvasia, besireiškianti 
kaltinimais ir agresyvia neapy- 
kant visai lietuvių tautai bei jos 
valstybei Lietuvai. Kad žudynės 
buvo organizuojamos nacių, be
veik neužsimenama. Kalčiausi 
lietuviai. Kad tuo metu Lietuvo
je vyko ir plataus masto žydų 
gelbėjimas - nė žodžio.

Tai labai vienašališka kalba 
nukentėjusio žmogaus, nema
tančio visos tiesos. Dėl mažo 
būrelio lietuvių nusikaltėlių jis 
sodina visą lietuvių tautą į kal
tinamųjų suolą. Belieka tikėtis, 
kad busimasis istorijos teismas 
tars teisingumo žodį.

Tuo tarpu apgailėtina tai, 
kad Lietuvos žydų draugija Iz
raelyje skleidžia vienašališką sa
vo laikyseną ir neapykantą Lie
tuvai tarptautinėje plotmėje. 
Užsienio spaudoje vis pasirodo 
jos inspiruoti straipsniai su per-

V. PRIŠČEPIONKA, 
Ottawa, Ont,

Lotyniškas žodis “caritas” 
reiškia meilę, artimo meilę, gai
lestingumą. 1924 m. Amsterda
me įvykęs tarptautinis karitaty- 
vinės veiklos atstovų suvažiavi
mas įsteigė tarptautinę katali
kišką labdaros organizaciją, kuri 
1928 m. pasivadino “Caritas Ca- 
tholica” vardu. Šios organizcijos 
veikla yra daugiariopa: jos glo
boje įvairiuose pasaulio kraš
tuose yra šimtai ligoninių, sene
lių prieglaudų, našlaitynų, varg
šų valgyklų ir kitais labdaros 
reikalais besirūpinančių įstaigų. 
Darbuotojai yra kunigai, vie
nuoliai, pasauliečiai; jų tarpe - 
daug savanorių.

Tarptautinė veikla
Šiandien ši organizacija va

dinasi “Caritas Internationalis”, 
kuri, vadovaujama daugelio 
kraštų vyskupijų, stengiasi 
skelbti Katalikų Bendrijos so- 
cialinę-pastoracinę misiją. Jos 
veiklos tikslas yra, neatsižvel
giant į žmonių religiją, rasę, lytį 
bei tautybę, skleisti solidarumą 
tarp paskirų žmonių bei skirtin
gų tautų ir įtvirtinti socialinio 
teisingumo reikią.

Ypatingas dėmesys yra krei
piamas į tuos žmones, kurie dėl 
įvairių priežasčių yra atsidūrę 
“gyvenimo pakraštyje”: nusivy
lusius gyvenimu, suluošintus, li
gonius, bedarbius, benamius, 
alkstančius, pabėgėlius ir iš
tremtuosius. Kaip tarptautinis 
Raudonasis kryžius bei “Salva
tion Army”, “Caritas internatio
nalis” organizacija greitai rea
guoja į gamtos nelaimėse nu
kentėjusius ir įvairiais būdais 
stengiasi jiems pagelbėti ir, kiek 
sąlygos leidžia, juos sugrąžinti į 
normalų gyvenimą.

“Caritas” labdaros svarbą 
Popiežius Jonas Paulius II api
būdino taip: “Gailestingumo 
jausmas arba pasyvi kančia dėl 
kitų žmonių nedalios dar nėra 
(socialinis) solidarumas su ne
laimėn patekusiais (...) Tikras 
solidarumas yra tvirtas ir pasto
vus nusistatymas save įpareigoti 
bendrai žmonių gerovei (...), 
nes tikrumoje mes visi esame 
atsakingi visiems” (Solllicitudo 
Rei Socialis, 1987).

Panašiai 2000 m. kovo mėn. 
pradžioje Lietuvai skirtų Šven
tųjų metų jubiliejinių iškilmių 
metu Romoje Vilniaus arkiv. A. 
J. Bačkis tikinčiuosius ragino at
verti savo širdis kenčiantiems, 
nusivylusiems, dalytis meile ir 
žemiškomis gėrybėmis su vargšais.

Lietuvoje
Šiandien Lietuvoje, net ir 

dėtais kaltinimais Lietuvai.
Santykių gerėjimo linkme
Lietuvos valdžios pastangos 

paveikti bei apraminti nukentė
jusius žydų sluoksnius per pra
ėjusį dešimtmetį nebuvo sėk
mingos. Atsiprašymą bei apgai
lestavimą dėl kai kurių lietuvių 
dalyvavimo žydų žudynėse naci- 
mečiu išreiškė ir buvęs Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas, ir 
buvęs min. pirm. G. Vagnorius, 
ir kiti aukštieji pareigūnai, bet 
nesusilaukė palankaus atoliepio.

Pastaraisiais metais popie
žiaus Jono Pauliaus II iniciatyva 
ir Lietuvos katalikų vyskupai 
specialiu aktu išreiškė apgailes
tavimą dėl tikinčiųjų nepakan
kamo ryžto pagelbėti persekio
jamiems bei žudomiems žy
dams. Šis aktas susilaukė palan
kaus atoliepio iš dabartinės Lie
tuvos žydų bendruomenės. Kaip 
į tai pažiūrės Lietuvos žydų 
draugija Izraelyje, dar nežinia.

Iš Izraelio atsiųstame prof. 
Dov Levino laiškutyje rašoma: 
“Būsiu labai patenkintas, jei jūs 
priimsite Popiežiaus doktriną ir 
ideologiją apie žydų likimą ir 
Lietuvoje”. Tai lyg ir nuoroda į 
galimą pasikeitimą nukentėju
sių Lietuvos žydų sluoksniuose 
teigiama linkme. Kad lietuvių 
visuomenė jau yra palinkusi į tą 
pusę, liudija ir minėtas Lietuvos 
vyskupų aktas. Kai viršūnėse 
pradeda pūsti nauji vėjai, ir vi
suomenė ima palengva keistis. 
Bet jeigu ir toliau vyraus tokia 
prokuroriška retorika, kurstanti 
neapykantą, kaip adv. J. A. Me
lamed kalba, sunku tikėtis pla
tesnio pobūdžio teigiamų rezul
tatų. Inf. 

po 10-ties atkurtos nepriklauso
mybės metų, vargšų netrūksta. 
Juos rasime miestuose, mieste
liuose, ypač daug kaimuose. Jų 
tarpe yra senukų pensininkų, 
brandaus amžiaus bedarbių, dir
bančių, bet iš darbdavio negau
nančių atlyginimo, suluošintų, 
ligonių, tėvų apleistų vaikų, naš
laičių, vargan patekusių intelek
tualų, iš kalėjimo išėjusių buvu
sių nusikaltėlių...

Labdara Kaune
Kanadoje ir JAV yra daug 

organizacijų bei savanoriškų 
grupių, kurios remia vargstan
čius Lietuvoje. Viena tokių gru
pių Kanadoje yra labdaros akci
ja, remianti įvairias “Caritas” 
institucijas Lietuvoje.

1999 m. rudenį lankantis 
Lietuvoje, teko arčiau susipa
žinti su Lietuvoje veikiančia 
“Caritas” organizacija, aplanky
ti Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” skyriaus išlaikomą vargšų 
valgyklą (“soup kitchen”), pasi
kalbėti su valgyklą lankančiais 
“globotiniais”. Kauno arkivys
kupijos “Caritas” skyriaus ener
ginga reikalų vedėja Onutė Vir- 
bašiūtė aprodė įstaigos patal
pas, jų žinioje sėkmingai vei
kiančią religinių-apeiginių dra
bužių siuvyklą (atidžiau apžiū
rėjus jų darbus, matėsi didelis 
darbininkų profesionalumas); 
taip pat supažindino su neseniai 
įsteigtu “Vaikų dienos centru”, 
nuvežė į Vilijampolėje darbinin
kų rajone esančią vargšų val
gyklą.

Labdaros valgykloje
“Caritas” valgykla įsikūrusi 

nuomojamose patalpose. Val
gomasis kambarys dėl lėšų sty
giaus neapšildomas, bet šiek 
tiek šilumos ateina iš greta 
esančios moderniai ir higieniš
kai įrengtos virtuvės. Keletas 
virtuvės darbuotojų yra apmo
kami, bet dauguma pagalbinio 
personalo yra savanoriai, laisva
laikiu atliekantys krikščioniškos 
artimo meilės pareigą.

Nors valgykloje kasdien 
maitinasi tik apie 200 žmonių, 
virtuvė sriubos pagamina 1000- 
čiui asmenų. Daug kas iš val
gančių turi leidimą parsinešti 
tam tikrą skaičių porcijų savo 
šeimos nariams arba sergan
tiems ir negalintiems atvykti į 
valgyklą. Taip pat didelis kiekis 
sriubos yra kasdien gabenamas 
VD universiteto studentams. 
Visiems valgytojams yra išduo
tos “maisto kortelės”, kuriose 
yra pažymima, jog savo “nor
mą” tai dienai jau yra gavęs; 
taip stengiamasi išvengti galimo 
apgaudinėjimo.

Valgančiųjų amžius yra įvai
rus: jauni vyrai ir moterys, vidu
rinio amžiaus, o taip pat ir ne
mažas skaičius senesnių žmo
nių. Vaikų čia nemaitina, bet 
mačiau keletą moterų su mažais 
vaikais ir keletą močiučių su sa
vo vaikaičiais. Valgančiųjų ap
ranga paprasta, bet švari ir tvar
kinga. Pasirodo, jog Kauno 
“Caritas” savo “globotinius” ap

Kauno arkivyskupijos “Caritas” išlaikomoje valgykloje
Nuotrs. V. Priščepionkos

rūpina ne tik maistu, bet ir rei
kalingais drabužiais, avalyne, o 
žiemos metu - šiltomis kepurė
mis, pirštinėmis.

Nešvarių žmonių čia nema
tyti. Mat miesto savivaldybė ne
seniai įrengė prausyklą su du
šais. Nemažas skaičius lankytojų 
savo noru eina apsiprausti, bet, 
kaip teko sužinoti, kai kurie, jei
gu nori gauti maisto, būna pu
siau su prievarta nuvedami j 
prausyklą.

Rėmėjai
Čia tenka pastebėti, jog 

miesto savivaldybės parama, ne
įskaitant prausyklos įrengimo, 
yra minimali. Ši valgykla išsilai
ko beveik išimtinai iš aukų. Pi
nigais bei maistu šelpia vyskupi
jos, vienuolynai, įvairios priva
čios įmonės, mėsos bei duonos 
gamyklos, privatūs restoranai, 
pavieniai asmenys, lietuviai au
kotojai iš užsienio.

Pasak reikalų vedėjos O. 
Virbašiūtės, pagrindinis šios 
valgyklos rėmėjas yra Toronto 
Prisikėlimo parapijos tarybos 
labdaros sekcija, vadovaujama 
dr. J. Čuplinskienės, kuri kas 
mėnesį atsiunčia 1200 dolerių. 
Taip pat laikas nuo laiko pinigų 
atsiunčia ir Otavoje sudarytas 
komitetas “Pagalba alkaniems 
Lietuvoje” - tai Otavos lietuvių 
bendruomenės narių aukos.

Valgytojų nuotaikos
Valgykloje teko pasikalbėti 

su keletu valgytojų. Visi gyrė 
sriubos kokybę: sriuba tiršta, 
dažnai su mėsos gabaliukais, 
kartais labiau panaši į košę; kas
dien prie sriubos gauna po storą 
riekę duonos (apsilankymo me
tu duona buvo balta - tai dova
na vienos kepyklos). Patenkinti 
tvarkinga ir švaria aplinka, rei
kalų vedėjos rūpestingumu ir 
jos motinišku atsidavimu (“čia 
mes pasijaučiame kaip žmonės”).

Taip pat teko girdėti ir nusi
skundimų dėl vyriausybės nesu
gebėjimo tvarkyti krašto ekono
mijos (“valdžia yra apmirusi”, 
“valdžią reikia keisti”, “valdžios 
žmonės užaugę be religijos: ne
sąžiningi, be užuojautos vargs
tantiems”). Paklausus kokią val
džią norėtų matyti, vienas iš jų 
atsakė: “Būtų gerai, kad dau
giau išeivių prisidėtų prie ko
mandinio krašto valdymo; juk 
jie yra išauginti demokratiniuo
se kraštuose; jie yra religingi, 
sąžiningi”.

Nežinau, kiek išeivių norėtų 
(ar galėtų) prisidėti prie “ko
mandinio krašto valdymo”, bet 
tikrai žinau, kad tūkstančiai iš
eivių, norėdami pagelbėti atsi
kuriančiai Lietuvos valstybei bei 
vis didėjančiai vargstančių mi
niai, nuoširdžiai remia įvairius 
labdaros darbus, kurių vienas - 
Kauno arkivyskupijos “Caritas” 
skyrius, padedantis tiems, kurie 
dėl savo ar dėl kitų žmonių kal
tės yra atsidūrę “gyvenimo pa
kraštyje”.
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Lietuvos užsienio reikalų ministerio A. SAUDARGO viešnagės metu 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje su Lietuvos diplomatinės 
tarnybos atstovais - V. Kleiza, L Bubliene, S. Balzeku, S. Sakalausku, 
G. Apuoku Nuotr. Ed. Šulaičio

Žydėjimas ir prisikėlimas
ANTANINA GARMUTĖ

Gaivios ir šiltos 2000-jų šv. 
Velykos. Regis, tokių neprisi
mename. Žalias sprogimas 
gamtoje: skleidžiasi lapai ir žie
dai, zvimbia karkvabaliai, takais 
bėginėja paukštelių jaunikliai. 
Prie Šv. Antano šventovės Kau
ne per Prisikėlimą žmonių jūra 
plačiai išsiliejo į gatves. Visi ap
sitaisę lengvai, vasariškai. Gau
džia vargonai. Plaukia giesmė. 
Švelni kaip dangaus skliautų 
žydrynė. Kaip virpantis oras ap
link. Jaunas darbininkas, nudė
vėtais batais ir nutrintais džin
sais, atsivedęs dvi mažas, iš
puoštas dukrytes nupirko joms 
“atlaidinį” saldainį. Perlaužė 
pusiau, padalino. Juk šiandien 
šventė - gamtoje ir sieloje. Ale
liuja!

Šalimais stovintis pagyvenęs 
vyriškis garsiai atsidūsta: “Šitiek 
tikinčiųjų, o meru Šustauską iš
sirinko - apsimetėliai!” Jam 
niekas neatsako. Žmonės mel
džiasi. Bendrauja su Dievu. 
Žmonės turi ir už ką padėkoti 
Aukščiausiajam.

Už nukritusią geležinę už
dangą ir plačius ryšius su pasau
liam Užsienio šalyse dirba ir 
mokosi apie 300.000 jaunų lie
tuvių. Įpratę dejuoti, nevertina
me to, ką gauname lengvai. Par
duotuvių lentynos lūžta nuo 
prekių gausos. Pernelyg greitai 
pamiršome tuos laikus, kai 
mums palikdavo tik galvijų ka
nopas ir kiaulių uodegas, o ge
resnio kąsnelio ar “deficitinės” 
prekės reikėdavo maldauti už 
papildomą kainą. O kokios bū
davo eilės prie tualetinio popie
riaus arba apelsinų, ypač žiemos 
metu...

Kartais girdime sakant: 
“Prie ruso buvo geriau!” Kodėl 
“geriau”? Ar kad išmokė vogti 
iš valstybės? Ir iš vargano žmo
gaus. Nepaisyti 10-ties Dievo 
įsakymų. Užkrėtė vis dar neišgy
doma godumo liga.

Griaužiamės dėl mažų pen
sijų. Betgi jos padeda išgyventi. 
Sovietmetyje kolūkietė mama 
gaudavo 8 rb. pensiją. Vėliau - 
11 rb., o pasiekus “brandų” so
cializmą - 28 rb. Tačiau tuomet 
ir į galvą neateidavo mintis, kad 
iš tokios pensijos galime pragy
venti. Nieko nežinojom apie ne
mokamų vaistų receptus. Dabar 
gi vaistinių - kone ant kiekvieno 
kampo. Tik, deja, ne visi žino
me, jog esama pigių, lietuviškų, 
vietinės gamybos vaistų.

PADĖKA

A+A
JADVYGA RUSLIENĖ 

mirė 2000 m. sausio 25 d., palaidota sausio 28 d., 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont. 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams E. Jurgučiui, OFM, P. Šarpnickui, OFM, bei L. Ja
nuškai, OFM, už gedulines Mišias. Dėkojame kun. E. 
Jurgučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuose ir palydė
jimą į kapines. Ačiū vargonininkei D. Radtkienei ir karsto 
nešėjams.

Dėkojame A. Sungailienei, KLKM draugijos var
du tarusiai atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už užprašytas Mišias, gra
žias gėles, aukas “Kovai su vėžio liga Lietuvoje”, pa
reikštas užuojautas žodžiu, spaudoje, laiškuose. Dėkoja
me B. Stanulienei už skanius pietus ir mieloms ponioms 
už pyragus.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų atmintyje. 
Liekame dėkingi visiems -

vyras Vilius, dukra Nijolė, sūnus 
Rimantas su šeima

Sovietinė gigantomanija pa
liko pėdsakus ne tik pramonėje. 
Nesaikingoje architektūroje. Gy
vensenos būde (jeigu namas - 
tai kuo didesnis, jeigu puota - 
tai irgi. Ir t.t.). Nelikus pramo
nės pabaisų gerėja valstybės 
ekologija. Gyvename švariau. 
Palaipsniui naikinamos nereika
lingų ir kenksmingų pesticidų 
sankaupos. Atsigauna ekonomi
ja. Statybos. Didžiausiuose mies
tuose paleidžiami nauji valymo 
įrenginiai. O kiek pastatyta 
šventovių! Vienuolynų! Veikia 
4 kunigų seminarijos. Atsiveria 
keliai į naujas dvasios aukštu
mas. Tai labai svarbu, nes nesi
laikant sąžinės neįmanoma įves
ti tvarką.

Jauna mūsų valstybė turi sa
vo kariuomenę. Ir Lietuvos ka
reiviams jau nebereikia būti pa
trankų mėsa svetimuose pasvie
čiuose, pavyzdžiui, Čečėnijoje.

Suvešėjus biurokratijai keiks- 
nojame girgždantį reformų veži
mą, ypač medicinos srityje, pa
miršdami išties įspūdingus mū
sų gydytojų laimėjimus. Unika
lias jų atliekamas operacijas! 
Tai - ir dešimtys širdies, inkstų, 
persodinimo atvejų, mikrochi
rurgijos stebuklai, skrandžio ir 
žarnyno, akių operacijos, atlikta 
kepenų transplantacija, ir t.t. 
Visa tai - laisvoje Lietuvoje! 
Turime kuo pasidžiaugti. Yra 
už ką padėkoti Viešpačiui!

Tėvynėje klesti demokrati
nė minties, žodžio ir spaudos 
laisvė. (Deja, kartais viršijanti 
realybės ir cinizmo ribas).

Politiniame gyvenime tebe
vyksta partijų formavimosi pro
cesas. Kai kurios, stambiosios, 
baigia išsikristalizuoti, išsigry
ninti. Aiškėja jų tikroji orienta
cija. Išsiviešina, apsinuogina ir 
atskiri politikai, kurių vaidmuo 
iki šiol daug kam buvo ne visai 
aiškus ir suprantamas. Rinkė
jams bus mažesnė galimybė ap
sirikti.

Didėja visuomenės trauka 
ŠAS(NATO) - mūsų saugumo 
garanto - link. Tai ir supranta
ma, nes imperiniai Rusijos sie
kiai Baltijos šalių atžvilgiu nesi
keičia.

Daugumai Lietuvos žmonių 
gyvenimas pereinamuoju laiko
tarpiu tebėra sudėtingas ir sun
kus. Bet - ryškėja ateities per
spektyvos. Keliasi Lietuva. At- 
gyjame. Skubame. Džiaugia
mės. Mus laimina PRISIKĖLI
MAS!
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@ LAISVOJE TEVYWEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
UOSTO ATSTOVYBĖ MASKVOJE

Lietuvos ambasada Maskvoje 
pranešė, kad nuo gegužės 15 d. 
Maskvoje atidaryta Klaipėdos jū
rų uosto nuolatinė atstovybė Ru
sijoje ir NVS kraštuose. Pagrindi
nė atstovybės misija bus repre
zentuoti Klaipėdos uostui valsty
biniu lygiu, siekiant pritraukti 
daugiau tranzitinių krovinių, už
megzti glaudžius ryšius su Rusijos 
ir kitų NVS šalių transporto ir 
pramonės institucijomis. Atstovy
bės vadovu paskirtas Lietuvos lai
vybos maklerių ir agentų draugi
jos prezidentas Vitalijus Marine- 
cas, praneša BNS/LGTIC. Rusija 
yra didžiausia Klaipėdos uosto 
partnerė. Jos kroviniai pernai su
darė 48.8% visos uosto krovos 
apimties.

GAUS KAZACHSTANO NAFTOS

“Wiliams International” bend
rovė, valdanti “Mažeikių naftą”, 
tikisi pirkti 1 mln. tonų naftos šie
met, o kitais metais 4 mln. tonų 
Kazachstano naftos. Taip pranešė 
“Williams Lietuva” direktorius 
Randy Majors. Šis naftos tieki
mas papildys tiekimus iš Rusijos, 
dėl kurių deramasi su Rusijos 
bendrovėmis “LUKoil” ir “Ju
kos”, skelbia BNS/LGTIC. Pernai 
iš Kazachstano “Mažeikių nafta” 
gavo 600,000 tonų naftos.

NAUJOS ATMINTINOS DIENOS

Lietuvos seimas gegužės 16 
d. papildė atmintinų dienų sąra
šą, skelbia ELTA/LGTIC. Rugsė
jo 22-oji pripažinta Baltiečių vie
nybės diena, o gegužės trečiasis 
sekmadienis - Partizanų pagerbi
mo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena. Prisimenama 
1236 m. rugsėjo 22 d., kada lietu
viai, talkinami latvių karių, mūšy
je prie Šiaulių nugalėjo kalavijuo
čių kariuomenę. Vadinamas Sau
lės mūšis tapo broliškų tautų vie
nybės simboliu. Atmintinų dienų 
sąraše yra 27 dienos.

DVIEJŲ TAUTŲ PARODA

Gegužės 24-26 d.d. Lietuvos 
parodų centre “Litexpo” vyko 
bendra Lietuvos ir Lenkijos paro
da “Lietuvos-Lenkijos mokslas ir 
pramonė saugumui ir gynybai”, 
praneša ELTA/LGTIC. Joje Len
kijos ir Lietuvos pramonės įmo
nės bei mokslo institucijos rodė 
įrangą, technologijas ir kitus ga
minius, kurie yra arba gali būti 
naudojami saugumo ir gynybos 
srityje. Vyko seminaras, kuriame 
abiejų kraštų mokslininkai supa
žindino su mokslo tiriamaisiais 
darbais saugumo ir gynybos tech
nologijų srityje. Parodoje dalyva
vo arti 60 firmų ir mokslo institu
cijų iš Lietuvos bei Lenkijos. 
Renginio tikslas buvo parodyti 
šių valstybių mokslo bei pramo
nės galimybes pajėgiems pirkė
jams, užmegzti ryšius, surasti 
naujų partnerių, išplėsti bendra
darbiavimą su Lenkijos pramoni
ninkais ir mokslininkais, dirban
čiais karinėje srityje.

RŪPI SAVIŽUDYBIŲ MAŽINIMAS

Seimo rūmuose gegužės 5-6 
d.d. vyko konferencija apie savi-

FOUR SEASONS 
rCJZ/r IrMX REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik 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. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

PĖDOS spec ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

žudybių sumažinimo galimybes Lietu
voje, rašo ELTA/LGTIC Dalyvavo 
žymūs Šveicarijos, Suomijos, Nor
vegijos, Vokietijos, Slovėnijos ir 
kitų kraštų mokslininkai. Konfe
rencijos tikslas buvo atkreipti vi
suomenės ir politikų dėmesį į šią 
sudėtingą problemą ir jos. spren
dimo būdus. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus savo žodyje 
ragino iškelti savižudybių prob
lemą aukščiausiu lygiu, įtraukti į 
darbą kaip galima daugiau 
institucijų ir keisti pačios visuo
menės požiūrį į šią problemą. Sa
vižudybių skaičius Lietuvos 1996 
m. siekė 46.4 atvejo 100,000 gy
ventojų, ir Lietuva pirmavo pa
saulyje pagal savižudybių skaičių. 
Nors jų skaičius yra pradėjęs ma
žėti (1999 metų duomenimis Lie
tuvoje 100,000 gyventojų tenka 41 
savižudybių atvejis), padidėjo 
mėginimų nusižudyti tarp vyrų 
skaičius.

ŽEMĖS ŪKIO NUOSTOLIAI

Lietuvos žemės ūkio specia
listų teigimu, dėl šalnų ir sausros 
žemės ūkis šiemet patyrė 250 
mln. litų nuostolių. Vidutiniškai 
kiekvienas rajonas patyrė apie 5 
mln. nuostolių, daugiausia - 
Utenos rajonas, nukentėjęs 8-9 
mln. litų nuostoliu, ir Alytaus ap
skritis. Joje nušalo 16,000 hektarų 
pievų, ganyklų ir vasarojaus. Dzū
kijoje patirta 2 mln. litų nuosto
lių. Pernai pietų Lietuvoje karvių 
sumažėjo 27%.

GRĮŠ I POLITIKĄ
ELTA/LGTIC skelbia, jog 

buvęs Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas žada grįžti į poli
tinę veiklą. Jis išreiškęs susirūpi
nimą “dėl Lietuvą užgriuvusių bė
dų ir paragino atsakingas ir kom
petentingas politines jėgas šlietis 
prie formuojamo kartųjų bloko”. 
Jo teigimu, reformų procesai Lie
tuvoje vyksta nenaudinga valsty
bei kryptimi, nes jie buvo vykdo
mi vadovaujantis politiniais moty
vais, negalvojant apie pasekmes.

“LA” SKELBS BANKROTĄ
BNS/LGTIC žiniomis, buvęs 

UAB “Lietuvos aidas” (LA) di
rektorius Algimantas Patamsis 
gegužės 1 d. kreipėsi į Vilniaus 
apygardos teismą dėl bankroto 
bylos tai bendrovei. Tą dieną iš 
vyriausiojo redaktoriaus pareigų 
atsistatydino Rimantas Varnaus- 
kas, o gegužės 2 d. A. Patamsis - 
iš direktoriaus pareigų. Jie pa
reiškė, kad taip pat kreipsis į teis
mą, jei 80% LA akcijų savininkas 
Algirdas Pilvelis toliau viešai juos 
kaltins sąmoningu laikraščio žlug
dymu. Jų teigimu, LA jau buvo 
bankrotavusi bendrovė prieš dau
giau kaip metus, dabar jos skolos 
siekia per 7 mln. litų. A. Pilvelis, 
jau investavęs į jį milijoną litų, ža
da investuoti dar pusantro milijo
no litų į dienraštį, ir vėl pasiekti 
buvusį 17,000 tiražą per pusantrų 
metų. Dabar “LA” tiražas šešta
dieniais yra 10,000, o šiokiadie
niais - 7,000. A. Pilvelis tiki, kad 
bankrotas bendrovei nebus pa
skelbtas. Gegužės 5 d. Aurimą 
Drižių, buvusį “Respublikos” 
laikraščio žurnalistą, naujuoju vy
riausiuoju redaktoriumi patvirti
no LA stebėtojų taryba RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba su svečiais - Lietuvos Šaulių sąjungos vadu pik. J. Geču ir 
išeivijos Šaulių sąjungos vadu Mykolu Abariumi. Sėdi iš kairės: K. Deksnienė, K. Deksnys, pik. J. Gečas, 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, M. Abarius; stovi - J. Deveikis, V. Bruzgis, A. Povilauskas, St. Senkus,
A. Jusys, M. Jonikas ir J. Krištolaitis

Jaunimas kviečia Jaunimą
Balandžio 8 d. JAV Lietu

vių jaunimo sąjunga turėjo savo 
metinį rinkiminį suvažiavimą, 
kuriame išrinko naują valdybą: 
Andrius Čižiūnas - pirmininkas, 
Marius Petrušonis - vicepirmi
ninkas, Pranas Čižiūnas - iždi
ninkas ir Jūratė Zubinienė sek
retorė.

Mūsų nariai, Amerikos lie
tuviai tarp 18 ir 35 metų am
žiaus, yra labai išblaškyti. Dau
guma JAV LJS narių - labai ak
tyvūs lietuvių organizacijose, 
bet vienas kitą mažai pažįsta. Ši 
padėtis sudaro labai daug prob
lemų JAV LJS organizacinėj 
veikloj.

JAV LJS suvažiavimo dalyviai (iš k.): Australijos LJS atstovė Melisa Savic
kaitė, JAV LJS ižd. Pranas Čižiūnas (Vašingtonas, DC), Aras Mattis (Či
kaga), JAV LJS sekr. Jūratė Zubinienė (Čikaga), Čikagos LJS pirm. Nida 
Bichnevičiūtė (Čikaga), PLJS valdybos narys Marius Vygantas (Čikaga), 
Julytė Plačaitė (Čikaga), Australijos LJS atstovas Linas Šeikis, JAV LJS 
pirm. Andrius Čižiūnas (Vašingtonas, DC), Kristen Logan (Niujorkas), 
Tomas Matušaitis (Čikaga), Kanados LJS pirm. Matas Stanevičius ir 
PLJS valdybos narė Daina Batraks (Kanada)

ninu skambino K. Riekutė; fleita 
pagrojo M. Kelečiūtė; tautinį airių

HAMILTONO VAIKŲ DIE
NOS CENTRO komiteto suruoštas
Velykų stalas š.m. balandžio 30 d. 
sutraukė apie 200 tautiečių. Virtu
vėje šeimininkavo Bronė Skverec- 
kienė su padėjėjomis. Salę ir stalus 
puošė Elvyra Bajoraitienė. Velykinį 
stalą ir užkandžius tvarkė Audronė 
Žemaitytė. Margučių stalą prižiūrė
jo Aldona Volungienė. Didžiausias 
loterijos laimikis buvo metalinis sta
liukas su dviem kėdėm. Jį padova
nojo “Vita, Frans Peters” daržinin
kystė. Staliukas buvo parduotas iš 
varžytinių, kurias vedė Algis Choro- 
manskis. Prie loterijos dirbo ir R. 
Tirilienė.

Meninei programai vadovavo 
Marija Kalvaitienė. Pasirodė 4 ga
būs jauni Hamiltono lietuviai: pia-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas” [fy
atstovas) PfT

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

LAIKYS
BALTIC EXPEDITING

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury_________ Ontario

JAV Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba stengsis pagerin
ti ryšius tarp vietovių valdybų, 
suvienyti organizaciją, jos narius 
ir paskatinti jų bendradarbiavi
mą bei veiklą. Bandysime su
stiprinti informaciją apie JAV 
lietuvių jaunimo veiklą per JAV 
LJS interneto tinklapį (http:// 
www.tamos.net/~javljs), elek
troninį paštą (javljs@tamos.net) 
ir kitus JAV lietuvių informaci
jos šaltinius. Jeigu pas jus jauni
mas ką daro, prašom mums pra
nešti, mes pranešime kitiem.

Todėl kviečiame ir prašome 
lietuvių jaunimą pasidaryti akty
vesniais savo Lietuvių bendruo- 

šokį pademonstravo J. Kalvaitytė; ir 
škotiškom dūdelėm (bag pipes) pa
grojo škotiškai apsirengęs K. Kal
vaitis. Penkias dainas padainavo pa
rapijos moterų choras, vadovauja
mas D. Deksnytės. Choristės buvo 
apdovanotos Reginos Pakalniškie
nės pagamintom gėlių puokštelėm. 
Marija Kalvaitienė padeklamavo ei
lėraščių. Po pertraukos parapijos 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, pa
laimino stalus. Pietų metu buvo 
pardavinėjami bilietai loterijai, ku
riai vadovavo V. Tirilienė. Daugelio 
aukų ir dovanų dėka gauta 2,228.50 
dol. pelno. Pinigai jau pasiųsti į Lie
tuvą Vaikų dienos centrui. Zosė 
Rickienė padėkojo visiems aukoju
siems ir atsilankiusiems G.M.

Margučiai ant Velykų stalo Vaikų dienos centro komiteto renginyje 2000 m. 
balandžio 30 d. Hamiltono Jaunimo centre Nuotr. A. Žemaitytės

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.
Prašom neruošti per sunkių dėžių.

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS
Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealis) (514) 521-9910

Nuotr. M. Borusienės

menės apylinkės jaunimo orga
nizacijose ir susibūrimuose: Lie
tuvių skautų sąjungoj, ateitinin
kuose, Lietuvos vyčiuose, lietu
vių sportų klubuose, lietuvių pa
rapijose, Lietuvių jaunimo są
jungos vienetuose ir kitose or
ganizacijose. Mūsų organizaci
jos tikslas yra suvienyti lietuvių 
jaunimą ir padėti jiems susipa
žinti arba giliau pažinti savo 
protėvių kraštą ir sustiprinti sa
vo lietuvybę. Mes prašome lie
tuvių organizacijas padėti mums 
šioje ypatingai svarbioje lietu
viškoje veikloje.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas bus Australijoje - 
gruodžio-sausio 2000-2001 me
tais. Norintieji daugiau infor
macijos apie tai gali susisiekti 
šitokiais elektroninio pašto ad
resais arba telefonais: Bostone 
su Kaziu Adomkaičiu (kadom- 
kai@emeral.tufts.edu), arba 
Naida Šnigaite (snipas@ 
massed.net); Čikagoje su Jūrate 
Zubiniene (jankauskas@webtv. 
net); Klyvlande su Andriumi 
Dunduru (adunduras@hotmail. 
com); Los Angeles su Povilu 
Pakucku (povilas@ucla.edu) 
Daina Žemaitaityte (dabzy@ 
aol.com); Vašingtone/Baltimo- 
rėje su Andrium Čižiūnų (buz- 
zcut@tamos.net). Jeigu jūsų 
miestas nėra vienas iš įvardintų 
arba jums neįmanoma susisiekti 
su Lietuvių jaunimo sąjungos 
apylinke, susisiekite su JAV 
LJS pirmininku Andrium Čižiū
nų šiuo adresu: JAV LJS, 7766 
Trevino Lane, Falls Church, 
VA 22043, USA. Telefonas:
(703) 573-8193. Elektroninis 
paštas: javljs@tamos.net. Tink
lapis: http://www.tamos. net/~ 
javljs.

HAMILTONO LIETUVIAI au
kojo Kanados lietuvių fondui, 
reikšdmi užuojautą mirusiųjų šei
moms, norėdami taip pat paremti 
lietuvių jaunimą Kanadoje ir padėti 
Tėvynei tautiškumo ir demokrati
nio atstatymo darbuose: a.a. Leo
poldo Pliūros atminimui aukojo: 
$20 - R. J. Pleiniai, J. Stankus, G. 
J. Krištolaičiai; a.a. Stasio Karalėno 
atminimui: $20 - Z. Čečkauskas, J. 
Stankus ir G. J. Krištolaičiai. J.K.

“VAIKŲ DIENOS CENTRUI” 
aukojo $20 - Laima Stukienė. A.a. 
Leopoldo Pliūros atminimui auko
jo: $100 - P.Styra ir šeima; $70 - J. 
Z. Rickai ir šeima; $20 - N. Kisū- 
nienė, Aid. Paukšaitienė (Montrea- 
lis); $10 - Virg. Smith, Aid. Nor
kienė. Z.R.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

JA Valstybės
A. a. kun. Kazimieras Pugevi- 

čius, gimęs, augęs ir išsimokslinęs 
Amerikoje, plačiai reiškęsis lietu
viškoje veikloje, mirė vasario 29 d. 
Baltimorėje. Apie velionies gyveni
mą ir veiklą jau buvo “Tėviškės ži
buriuose” rašyta. Laidotuvės vyko 
kovo 4 d. iš Šv. Alfonso šventovėje 
Baltimorėje. Gedulo Mišias konce- 
lebravo Baltimorės arkivyskupas 
kardinolas Keeler, arkiv. W. Bor
ders, vysk. G. D. Bennett, SJ, vysk. 
W. C. Newman, prel. H. Zerhusen 
ir kun. R. Lawrence. Pamaldose 
dalyvavo Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone St. Sakalauskas, atsto
vaudamas savo krašto vyriausybei. 
Dalyvavo taipgi apie 40 kunigų ir 
beveik pilna šventovė tikinčiųjų. 
Mišių skaitinius atliko A. Skabeikis 
ir C. Skabeikienė, Evangeliją skaitė 
diakonas K. Kevalas. Įspūdingą pa
mokslą pasakė velionies artimas 
draugas kun. R. Lawrence, iškelda
mas jo prasmingą gyvenimą, kančią 
ir auką. Per pamaldas giedojo cho
ras “Daina”. Velionis palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse Baltimo
rėje šalia savo tėvų ir brolio. Karstą 
nešė kunigai: R. Andrietta iš Brazi
lijos, C. Canterna iš Baltimorės, E. 
Sawicki iš Niujorko, J. Wentderoth 
iš Baltimorės, diakonas K. Kevalas 
ir teologijos studentas M. Puronas 
iš Kauno arkivyskupijos.

Argentina
Kovo 11-tosios dešimtmečio 

minėjimą surengė Argentinos lietu
vių organizacijų ir spaudos (ALOS) 
taryba Aušros Vartų parapijos pa
talpose, Buenos Aires mieste. Jis 
pradėtas pamaldomis, kurias Auš
ros Vartų šventovėje laikė kun. A. 
Steigvilas ir kun. A. Lubickas. Gie
dojo parapijos choras, Mišių skaiti
nius atliko prof. E. Paršelis ir E. 
Ožinskienė. Po pamaldų sodely 
prie lietuviško kryžiaus padėta gė
lių ir pasimelsta už Lietuvos laisvės 
žuvusius. Minėjimo programa vyko 
parapijos salėje. Buvo įneštos Ar
gentinos ir Lietuvos vėliavos, sugie
doti abiejų valstybių himnai. Atida
rymo žodį tarė ALOS tarybos pirm. 
A. Kaminskas, kartu pakviesdamas 
Lietuvos garbės konsulą A. Ras- 
tauską pasakyti kalbą. Pastarasis 
apibūdino siekius atgaunant nepri
klausomybę prieš 10 metų. Meni
nėje programoje solistai Marija de 
los Angeles Daneri ir jos vyras 
Carlos Esquil padainavo duetą iš 
operos “Rigoletto”. Programai va
dovavo E. Čekanauskaitė de Suhr. 
Po programos vyko parapijos mote
rų paruoštos vaišės, o po jų - lietu
viškų dainų pynė. (“Argentinos lie
tuvių balsas” 1721 nr.).

Australija
A. a. Marija Malakūnienė, 

poetė, sulaukusi 88-rių metų, mirė 
balandžio 4 d. Viktorijoje. Velionė 
gimė 1911 m. gruodžio 12 d. Sugin
tų kaime, Žemaičių Naumiesčio 
valsč. Motinai mirus, ją užaugino 
teta. Lankė Palangos progimnaziją, 
kur pasirodė pirmieji jos literatūri
niai sugebėjimai. Tauragės mokyto
jų seminarijoje pradėjo rašyti vaidi
nimus, feljetonus, eilėraščius. Pir
mas jos eilėraštis išspausdintas 
“Naujoje vaidilutėje”. Velionė ben
dradarbiavo Australijos lietuvių 
spaudoje: “Mūsų pastogėje”, “Tė
viškės aiduose”, “Tėvynės židiny
je”. Keletą eilėraščių išspausdino 
“Terra Australis” - Australijos lie
tuvių poezijos rinkinys, išleistas 
1992 m. Dauguma poetės eilėraščių 
liko rankraščiuose. Rūpinamasi,

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -
AT TZ" A?? LIETUVIŲ KREDITO 

A rVLjrVZ-V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.50%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... 4.10%
180 dienų Indėlius................... 4.25%
1 m. term. Indėlius................... 5.25%
2 m. term. Indėlius................... 5.55%
3 m. term. Indėlius................... 5.85%
4 m. term. Indėlius................... 6.05%
5 m. term. Indėlius................... 6.30%
RRSP IrRRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. Ind.......................................5.25%
2 m. ind...................................... 5.55%
3 m. ind.......................................5.85%
4 m. Ind...................................... 6.05%
5 m. Ind...................................... 6.30% 

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

INTERAC KORTELĖ

kad jie būtų perduoti Lietuvių ar
chyvui Adelaidėje ar pasiųsti į Lie
tuvos literatūrinius archyvus. (“Mū
sų pastogė” 2000 m. 15 nr.).

Britanija
Š.m. kovo 4 d. Šv. Kazimiero 

parapijos klube įvyko skautų ir jų 
rėmėjų vakarienė - mugė. Ji tęsėsi 
po pamaldų ir sekmadienį, kovo 5. 
Svetainėje vyko dainų, šokių bei 
mįslių spėjimo programa. Skautai 
pasistengė pagaminti daug rank
darbių, kurie buvo pardavinėjami 
vakaronės metu. Didžiausią šurmu
lį sukėlė loterija su įvairiais laimi
kiais. Ji davė skautams 111 svarų 
pelno, kuris bus panaudotas organi
zacijos veiklai. (Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos laikraštėlis “Veni” 
2000 m. 5 nr.).

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės Berlyno apylinkės metinis narių 
susirinkimas įvyko š.m. sausio 27 d. 
Lietuvos ambasados Berlyne patal
pose. Išrinkta nauja apylinkės val
dyba: pirm. A. Wilkat, nariai - E. 
Schartner, K. Žulys, N. Raizičienė. 
Naujosios valdybos posėdis buvo 
sausio 30 d. pas E. Schartnerį. Bu
vusi valdybos pirm. Jūratė Dindas 
perdavė narių sąrašus, surinktą na
rių mokestį bei kitą informacinę 
medžiagą. Aptarti įvairūs apylinkės 
reikalai, pasiskirstyta darbais. 
(“Vokietijos LB valdybos informa
cijos” 2000 m. 1 nr.).

Lenkija
Seinų krašte Ramoniškių mo

kykloje lietuvių kalba pradėta mo
kyti prieš ketverius metus. Joje 
lietuvių kalbos pamokas lanko 18 
mokinių iš Ramoniškių ir Klevų 
kaimų. Dabar Krasnopolio vals
čiaus viršaitis nori šią mokyklą 
sumažinti iki 3-jų klasių. Kiti moki
niai būtų vežiojami į kitas mokyk
las. Tokiu būdu Ramoniškių mo
kykloje lietuvių kalbos mokymas 
dingtų. Tėvai atkakliai kovoja, bet 
viršaitis nenori nusileisti. Atsirado 
šiokių tokių vilčių. Krasnopolio vir
šaitis yra suplanavęs pertvarkyti vi
sas valsčiaus mokyklas. Su šiuo pla
nu ne visiškai sutinka Balstogės ku- 
ratorija, nurodydama, kad tokiam 
planui vykdyti trukdytų blogi keliai, 
kuriais būtų sunku autobusais mo
kinius vežioti. Tėvai tikisi, gal Ra
moniškių mokykla išvengs naujų 
pertvarkymų. Kaip rašoma “Auš
ros” 2000 m. 5 nr., Lenkijos konsti
tucija garantuoja gimtosios kalbos 
mokymą, tačiau, atrodo, viršai
čiams ji negalioja.

Adomo Mickevičiaus pagrindi
nę mokyklą Krasnave lanko 94 mo
kiniai, sueinantys į ją iš Palūnių, 
Sunkūrų, Užvidugirių, Būdos, Bur
biškiu, Bubelių, Rimkežerių, Juo- 
deliškių, Pelelių, Taurusiškių kai
mų. Tai lietuviškų, lenkiškų ir miš
rių šeimų vaikai. Lietuviškas klases 
lanko 20 mokinių. Toks pat skai
čius mokinių mokosi lietuvių kal
bos kaip dalyko. Mokyklos direkto
rius yra Kazimieras Rėkus, dirban
tis su 14-ka mokytojų, iš kurių 10 
yra lietuviai. Lietuviškas klases K. 
Rėkus pradėjo organizuoti 1987 m. 
Mokykloje vyko įvairūs renginiai, 
minėjimai. Šioje mokykloje Vasario 
16-ji švenčiama jau nuo seniai. Pas
taruoju laiku pradėjo veikti šokių 
grupė, dramos būrelis. 1992 m. pa
sirodė pirmas lietuviškas laikraštė
lis “Tėviškėlė”, kurį prirašo patys 
mokiniai. Jiems esą įdomu ir visai 
nesunku. (“Pasaulio lietuvis” 2000 
m. 3 nr.). J.Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m............8.20%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.tamos.net/%7Ejavljs
mailto:javljs@tamos.net
mailto:kadom-kai@emeral.tufts.edu
massed.net
mailto:povilas@ucla.edu
aol.com
mailto:buz-zcut@tamos.net
mailto:javljs@tamos.net
http://www.tamos


Milijoninis Amerikos lietuvių fondas
37-tasis Lietuvių fondo narių suvažiavimas Lemonte, netoli Čikagos

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Šiemetinis LF narių suva
žiavimas sukėlė nemažą susido
mėjimą, nes spaudoje buvo itin 
gausu įvairių straipsnių ir pasi
sakymų šio suvažiavimo temo
mis. Suvažiavimas įvyko balan
džio 15, PLC Lemonte, pirmą 
kartą LF salėje.

Suvažiavimą pradėjo LF ta
rybos pirm. Algirdas Ostis pa
sveikinimo žodžiu. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Algirdas Palio
kas, SJ. LF tarybos narė Ramo
na Steponavičiūtė vadovavo 
1999 m. mirusių 110 LF narių 
pagerbimui, Stasiui Jokubaus- 
kui uždegant žvakę, perskaitant 
mirusiųjų pavardes, visiems pa
garbiai stovint ir sugiedant 
“Marija, Marija”.

Tarybos pranešimas
LF tarybos pirm. A. Ostis 

pasidžiaugė, kad LF yra geroje 
finansinėje būklėje, dėkojo vi
siems už įdėtą darbą. Trumpai 
pakalbėjo apie praeitame suva
žiavime narių priimtą tiesioginį 
balsavimo būdą (už - 7114 bal
sų, prieš - 2931) ir pranešė, kad 
JAV LB taryba šio pakeitimo 
nepriėmė. Todėl, pagal LF įsta
tų 39-tą paragrafą, nariai sekan
čiame suvažiavime, t.y. šian
dien, gali nubalsuoti 75% balsų 
dauguma, kad narių pasirinkta 
sistema įsigaliotų, nepaisant ką 
nutarė JAV LB taryba. Baigda
mas pabrėžė: “LF nariai turės 
progą patys nuspręsti, ar pernai 
priimtas tiesioginis balsavimas 
galutinai įsigalios, ar ne. Kuri 
sistema veiks ateinančiais me
tais, priklausys grynai nuo LF 
narių, o ne nuo kitos organi
zacijos”.

Kai sninga 
Žvaigždėm

Šią naktį negalėjau aš užmigti - 
Vis akys klaidžiojo beribėj tamsoje... 
Staiga dangus žvaigždelėm ėmė snigti 
Ir žaižaras barstyt bedvasėj erdvėje...

Žvaigždele, krintanti žvaigžele, 
Kieno gyvybę su savim nešies?! 
Ir nežinia, ar ilgą kelią 
Spindėjai tarp gyvybės ir žūties?...

Kažkam negimusiam jinai nukrito, 
O kitas - gal nė žingsnio nežengė 

žeme...
Trečiasis, gatvėj eidamas parkrito, 
Ir vienas blaškosi beviltiškam 

riksme...
Gal ten, aukštai gyvybės siūlas trūko 
Lėktuvo krėsle nepasiekusiam 

namų?...
Gal su laivu nugrimzdo balkšvas 

rūkas
Slogion, nežinomon platybėn 

vandenų?...

Mintis rezgiau - galėjo gi nutikti - 
Mana žvaigždelė, sužibėjusi aukštai, 
Šią tamsią naktį imtų tyliai kristi 
Į žemę... Subyrėtų lyg lietaus lašai...

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė,
Marijampolė

JAV Lietuvių fondo narių suvažiavimas 2000.IV.15 Lemonte. Prezidiumas (iš k.): tarybos pirm. Algirdas Ostis, dr. 
Jonas Valaitis, Daina Kojelytė, valdybos pirm. Povilas Kilius, adv. Rimas Domanskis, sekr. Aldona Šmulkštienė

Spaudos atstovai JAV Lietuvių fondo metiniame suvažiavime Lemonte prie Čikagos balandžio 15 d. Iš k.: V. 
Jasinevičius, V. Kleiza, Ed. Šulaitis, L. Zavistauskienė, Br. Juodelis Nuotr. Z. Degučio

Valdybos pranešimas
LF v-bos pirm. Rūta Sta

niulienė negalėjo suvažiavime 
dalyvauti dėl tarnybinių įsipa
reigojimų. Jos pranešimą per
skaitė Sigutė Balzekienė. V-bos 
pirmininkė pranešime nušvietė 
1999 m. v-bos veiklą. 1999 m. 
LF pagrindinis kapitalas paau
go 678,134 dol. Ir pasiekė 
9,882,020 dol. sumą. Į LF įstojo 
53 nauji nariai. (Narių skaičius 
- 7,049). Š.m. pradžioje LF pa
grindinis kapitalas viršijo 10 
mil. dol. Jau yra išdalinta per 
LF veiklos 38 metus 8 mil. dol. 
lietuvybės išlaikymo reikalams. 
1999 m. v-ba pradėjo du plataus 
masto projektus: atnaujinti LF 
Interneto puslapį ir žinias bei 
pritraukti naujų narių, ypač iš 
LF stipendijas gavusiųjų.

Finansų komisijos pirm. 
Saulius Čyvas išryškino konkre
čiomis sumomis LF finansinę 
padėtį. Iš viso LF kapitalo “kny
gos vertė” (book value) yra 
8,811,780 dol. Kapitalo vertė 
biržoje (market value) yra 
13,187,701 dol. Metų gale LF 
nerealizuotas kapitalas (daugiau
sia iš korporacijų akcijų) buvo 
4,375,921 dol. Baigdamas siūlė 
per sekantį dešimtmetį kapitalą 
padidinti iki 20 milijonų dol.!

Paskirstytas pelnas
LF Pelno skirstymo komisi

jos pirm. dr. Antanas Razma 
pranešė, kad 1999 m. lietuvybės 
darbų finansavimui buvo pa
skirta 907,824 dol. Gauta 163 
prašymai studentų stipendi
joms, iš viso - per 200 prašymų 
iš 117 org-jų ir asmenų. Dr. A. 
Razma sakė: “Prieš 38 metus 
LF veikla krito į gerą dirvą ir 
šiandien džiaugiamės jos vai
siais. Manau su manimi sutiks 
kartu tą sėklą sėję LF pradinin
kai, kurių nemažai Fonde dar
buojasi. Steigėjų svajonės buvo 
kuklesnės, nes siekėme sutelkti 
tik vieną milijoną dolerių. Šiais 
metais skirstysime tą sumą - 
vieną milijoną dolerių!”

LF Lėšų telkimo ir paliki
mų komisijos pirm. Vaclovas 
Momkus pranešė, kad 1999 iš 
viso palikimais gauta 446,328.79 
dol. Nuo pradžios iš viso gauta 
palikimais 4,967,757 dol.

LF Patikėtinių tarybos pirm, 
dr. A. Razma pranešė, kad iš 
Lietuvai paskirtų 1,150,212 dol. 
jau yra išmokėta 886,671 dol. 
Didžiausi paremti projektai - 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus (300,000 dol.) ir VDU bib
lioteka (100,000 dol.) ir kt.

LF Kontrolės komisijos 
protokolą perskaitė Dalia Puš- 
korienė. Patikrinus knygas ir 
dokumentus, rasta, kad “LF fi
nansinis stovis operacijų ir at
skaitomybės pozicijų pakitimai 
metų gale yra tikri, teisingi ir 
paremti pateisinamais doku
mentais”.

Pagal Registracijos ir man
datų komisijos pranešimą, kurį 
padarė Kęstutis Ječius, suvažia
vime dalyvavo 140 LF narių bei 

įgaliotų atstovų su 11,660 balsų 
teise.

Rinkimai
Į LF tarybą 3 metų kadenci

jai rankų pakėlimu išrinkti No
minacijų komisijos pasiūlyti 
kandidatai: dr. G. Balukas, D. 
Kojelytė, V. Momkus, A. Ostis, 
dr. A. Razma ir dr. J. Valaitis. 
(Suvažiavimas kandidatų nepa
siūlė).

Į Kontrolės komisiją balsų 
dauguma slaptu balsavimu iš 6 
kandidatų išrinkti: V. Kleiza, D. 
Puškorienė ir P. Stončius. Kan
didatais liko A. Sakalaitė ir Z. 
Juškevičienė.

Prieš įstatų keitimą
Toliau sekė pristatymas ir 

balsavimas pagal įstatų 39 para
grafą dėl 1999.IV.24 priimtų 
įstatų pakeitimų įsigaliojimo. K. 
Ječius paaiškino LF tiesioginio 
balsavimo taisykles.

Diskusijose vieni nariai siū
lė įstatų pakeitimo balsavimą 
atidėti ir LF kartu su LB išdirb
ti taisykles, o kiti siūlė balsuoti.

Suvažiavimo nariams nubal
savus diskusijas baigti, vyko bal
savimas dėl įstatų pakeitimo 
priėmimo. Už balsavo - 8048, 
prieš - 3596. Nesudarius 75% 
daugumos, įstatų keitimas buvo 
atmestas.

Naujas projektas
Dr. J. Valaitis supažindino 

su LF steigėjo dr. A. Razmos 
premija. Tai “Lietuvos ir užsie
nio lietuvių kūrybos skatinimui 
LF steigėjo dr. Antano Razmos 
premijos, kurias gali laimėti as
menys, institucijos ir organizaci
jos, dirbančios lietuvių švietimo, 
mokslo, kultūros ir visuomeni
nės veiklos srityse”. Dr. J. Va
laitis smulkiau paaiškino tų pre
mijų skyrimo procedūras.

Diskusijose dalyvavusieji pa
brėžė, kad šis projektas yra visai 
naujas ir reikėtų jį nuodugniau 
pasvarstyti.

Baigminį žodį tarė D. Koje
lytė. Sugiedojus Lietuvos himną 
suvažiavimas baigtas (tęsėsi nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p.). Jis praėjo 
darbingai ir dalykiškai, visiems 
pasisakius rūpimais klausimais, 
pareiškus įvairias nuomones ir 
pasiūlymus, išklausius paaiški
nimų dėl iškeltų klausimų.

Lietuvių fondo narių suvažiavimo 
sekretorė, “Tėviškės žiburių”, “Drau
go” ir kitų laikraščių bendradarbė 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ prie dar
bo stalo Lemonte balandžio 15 d.

Nuotr. Ed. Šulaičio

Muzikinis Klaipėdos teatras garsėja naujais vokalais, scenos 
žymūnais - Nida Grigalavičiūte, Šarūnu Juškevičiumi, Jūrate 
Mikalauskaite, Mindaugu Gyliu, laimėjusiu Kristoforo prizą, ir kitais

Nuotr. A. Juškevičiaus

FILMŲ PASAULYJE

Lenkų filmas “Ugnimi ir kalaviju”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Žymus lenkų rašytojas Hen
ryk Sienkiewicz (1846-1916) au
go bajorų šeimoje, kurioje vyra
vo lenkiška nuotaika, pasmilko
ma kautynių legendomis. Do
mėjosi sena literatūra. Daug ke
liavo, buvo užsukęs Lietuvon. 
Lenkams patiko jo raštai, vertė į 
svetimas kalbas. 1905 m. už ro
maną “Quo vadis” gavo Nobe
lio premiją.

H. Sienkievicz parašytą 
“Ogniem i mieczem” (Ugnimi ir 
kardu), angliškai “With Fire 
and Sword” į lietuvių kalbą iš
vertė J. Sužiedėlis 1931-32 m.

Filmui mintis kilo Sibire

1940 m. sovietiniai rusai 
daug žmonių ištrėmė į Sibirą, jų 
tarpe Krokuvoje 1932 m. kovo 
15 d. gimusį Jerzy Hoffman’ą. Iš 
Lenkijos jam atsiuntė spaudos. 
Labai patiko H. S. “Ugnimi ir 
kardu” (lenkų kalba). Pasiryžo 
veikalui duoti filminį pavidalą. 
Paleistas Lenkijoje rado finan
suoti sutikusį banką. Po ilgų pa
stangų sumanymas buvo įvykdy
tas 1999 m. Plačiai priimtas 
Lenkijoje ir kitur.

Filmas pradedamas 1647 
m., kai Vladislovas IV valdė 
Lenkiją ir Ukrainą. Kietame 
popieriuje spausdintame Euro
pos žemėlapyje Lenkija storu 
apibrėžimu pažymėta - nuo 
Juodosios jūros iki Baltijos jū
ros pakraščių ir St. Petersburgo. 
Lietuva neaiškiai pažymėta 
esanti Lenkijoje.

Atjoja Lenkijos kariuomenė 
- puikiai aprėdyta. Priekiniam 
arkliui po kaklu parišta balta 
skara. Priešai puola neatsargiai 
jojantį, kilpiniu partrenkia nuo 
arklio. Staiga pasirodo Lenkijos 
kavalerijos būrys, kazokus iš- 
šaudo. Išlaisvina partrenktąjį. 
Jis pasisako atjojęs iš anapus 
Dniepro upės, esąs kazokų pul
ko vadas Chmielnickis.

Seka dirbtinės pažintys su 
gražiomis lenkaitėmis, kad tuo
jau prasidėtų intryga. Prie jų 
taikstosi ne vienas, bet du smar
kūs vyrai. Taip lengviau pradėti 
kivirčus, kautynes. Nei vaizdo, 
nei žodžio apie lietuvius.

Tuo metu kautynėse dalyva
vo ir Lietuvos kariuomenės da
liniai, atskirai ar greta lenkų. 
1651 m. dideliame mūšyje 
Chmielnickio vadovaujama ka
riuomenė buvo nugalėta. Jis pa
sidavė Maskvai. Rusai pažadėjo 
kazokams leisti savarankiškai 
tvarkytis.

Filmas “Ugnimi ir kardu” 
pagamintas įdomiai, nors kivir
čams įsiliepsnojant į kautynes, 
ekranai stokoja paskutinio maz
go nukirtimo. Kita vertus, jei 

autorius taip parašė, kartais pa
naudojęs savo fantaziją, istori
nius įvykius naudojo tik tuos, 
kurie tiko veikalui. Tai nėra 
kaip priekaištauti filmo gamin
tojui. Meniškų detalių nedaug.

Daugelis žiūrovų nenori 
galvoti kaip, kodėl, ar tikrai taip 
buvo - jie nori veiksmingumo, 
gražiai atrodančių karių, rūmų, 
pilių su gražiomis moterimis, 
karingais vyrais. Spaudoje garsi
nama, kad šį filmą Lenkijoje 
matę daugiau žiūrovų, kaip “Ti
taniką”. Gavo milijonus dolerių 
pelno. Garsintas kaip geriausias 
Lenkijos 1999 metų filmas. Ar 
tikrai taip - skonio reikalas.

Kada turėsime lietuvišką 
“Ugnimi ir kardu”

Lietuvių tautos istorija di
desnė ir garbingesnė kaip lenkų. 
Tik toks skirtumas, kad lietuviai 
apie lenkus arba nerašo, arba 
rašo per gerai. Lenkai gi rašo 
apie lietuvius daugokai, bet daž
niausiai neteisingai, net iškrai
pydami mūsų istoriją, nutylėda
mi titulus, karalius vadina kuni
gaikščiais, pavagia karaliui ka
rūną, kuria šimtmečiais didžiuo
jasi savo muziejuje. Mandagiai 
lankantis Lenkijoje, nė žodžiu 
nereikalaujama nubausti nusi
kaltusius, grąžinti pavogtus 
daiktus, teritoriją ir 1.1.

Rašytojas Just. Marcinkevi
čius gražiai priminė karalių 
Mindaugą. Marijus Giedrys re
žisavo vertingą filmą apie Her
kų Mantą. Kazys Inčiūra teatrui 
davė Vincą Kudirką. Parašyta 
vertingų kūrinių, bet jie nepri
taikyti pasauliui. Kur Donelai
čio “Metai”? Kur Baranausko 
“Anykščių šilelis”? Kur Pietario 
“Algimantas”? Lenkai pasaulio 
ekranams davė iškreiptas “Žal
girio kautynes”. Kur lietuvių at
sakas? Rusų draudimas lietuviš
kai kalbėti, rašyti, skaityti. Ką 
apie tai žino pasaulis? Kryžiuo
čių ordino kruvinas “krikštas” 
prūsams. Kur mūsų atsakas? 
Kur bolševikinės Rusijos geno
cidinis tautos naikinimas istori
niame filme?...

Man iš Anglijos kažin kas 
siuntinėja gerai parengiamą di
delio formato iliustruotą savai
tinį žurnalą su duomenimis apie 
filmus, gaminamus Europoje. 
Ten nuolat yra apie Daniją, 
Olandiją, Belgiją, Suomiją, net 
Islandiją. Daug kitų valstybių, 
bet visiškai nieko apie Lietuvoj 
gaminamus filmus. Spėtina, nė
ra kas tuo rūpintųsi, nors Lietu
vai apie save pranešti pasauliui 
teigiama prasme vertėtų.

Beje, “Ogniem i miecziem” 
(Ugnimi ir kardu) išverstas į 26 
kalbas; teatre pirmą kartą vai
dintas 1904 m., pirmą kartą pa
gamintas filmu 1961 m. Italijoje.
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d KIILTIRINEJE VEIKLOJE
Renkama dokumentinė me- Diplomatuos šefo Stasio Lo-

džiaga leidiniui “Lietuvos kariuo
menės karininkai 1918 - 1953 m.”. 
Užsimota gana plačią dokumen
taciją paskelbti trimis tomais. Jau 
yra sukaupta keli šimtai buvusių 
karininkų nuotraukų su trumpais 
aprašymais. Pirmasis tomas turė
tų pasirodyti šių metų pabaigoje. 
Leidinio rengime yra pakviesta 
dalyvauti ir Kunigaikštienės Biru
tės draugija, kuriai vadovauja Z. 
Juškevičienė. Draugija telkia lė
šas. Asmuo, paaukojęs ne mažiau 
kaip $100, bus įtrauktas į aukoto
jų sąrašą leidinyje. Leidyba rūpi
nasi “Lietuvos kariuomenės ka
rių, nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų są
junga, LKKAS”. Išeivijoje įgalio
tinis - Jonas Variakojis, 3715 W. 
68th St., Chicago, IL 60629, tel. 
773 585-8649.

Dail. Povilo R. Vaitekūno, 
Vilniaus dailės akademijos tapy
bos katedros vedėjo, sukaktuvinė 
- gimimo 60 metų ir aktyvaus 
dalyvavimo meno pasaulyje 30 
metų - praeitį primenanti paroda, 
veikusi visą mėnesį, buvo atidary
ta š.m. kovo 16 d. Tapybos darbų 
rinkinys, išstatytas parodoje, 
skirstomas į kelias grupes - Pa
žaislio laikotarpio drobės, peiza
žai, matiurmortai. Ryškus religi
nis motyvas, įdomūs piešiniai, 
atlikti pieštuku bei tušu. Kaip 
ELTA rašo, P. R. Vaitekūnas 
parodose pradėjo dalyvauti 1966 
m., surengė ir savo asmeninių pa
rodų, su darbais pasirodė ir gar
siajame Stedeliko muziejuje Ams
terdame. Sukaktuvininkas yra ir 
vienas iš pokario Lietuvoje neofi
cialaus menininkų sambūrio 
“Grupė 24” įsteigėjas.

Vis plačiau žinomi muzikos 
talentai - pianistė Guoda Gedvi
laitė ir smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis - atliko ilgoką muziki
nę koncertų kelionę, pradėję ją 
Klaipėdoje š.m. kovo 22 d. ir 
baigę balandžio 11d. Ukmergėje. 
Kelionė apėmė dešimtį didesnių 
Lietuvos miestų - Panevėžį, Aly
tų, Jonavą, Šiaulius, Mažeikius, 
Joniškį, Anykščius, Plungę. Sugrį
žus į Vilnių, buvo padaryti kon
certų įrašai radijui ir televizijai. 
Numatoma - išleisti kompaktinę 
plokštelę. ELTA rašo, kad G. 
Gedvilaitė šiuo metu mokosi 
Frankfurto prie Maino aukštojoje 
muzikos mokykloje, yra koncerta
vusi Italijoje, Olandijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir 
JAV-bėse. V. Čepinskiui vos 23 
metai, o jau koncertavęs Ameri
koje, mokęsis Niujorke garsiojoje 
Julliardo muzikos mokykloje.

Antrasis šių metų “Jūros” 
numeris pasirodė balandžio mė
nesį. Pirmą kartą išleistas lietu
vių, rusų ir anglų kalbomis. Vy
riausioji žurnalo redaktorė - Zita 
Tallat-Kelpšaitė leidinio sutiktu
vėse priminė, kad žurnalas buvo 
leistas nuo 1935 metų iki 1939- 
tųjų Klaipėdoje ir ten atgaivintas 
1999 metais. Leidinyje spausdina
ma beveik viskas, kas susiję su jū
ra, marinistiniu menu ir meile jū
rai. Kaip ELTA rašo, žurnalas 
bus gabenamas ir platinamas įvai
riose parodose Odesoje, Kijeve, 
Sankt Peterburge, Taline. Žurna
lo apimtis - maždaug 60 puslapių, 
leidžiamas 3000 - 5000 egz. tira
žu. Šiemet tikimasi išleisti šešis 
žurnalo numerius. Leidimo lėšo
ms telkti rašytojas marinistas Ig
nas Pikturna 1995 m. įsteigė 
paramos fondą, kuris ir šiuo metu 
kartu su UAB “Jūrų informacijos 
centru” rūpinasi žurnalo leidyba. 

Nuotrauka iš J. Hoffman’o filmo “Ugnim ir kalaviju” A. Domogarow 
(Bohun) kalbina Izabelę Scorupko (Helena)

zoraičio ir Stasio Lozoraičio 
(sūnaus) memorialinis muziejus 
įrengtas Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorato antrajame aukšte. 
Jo atidarymas įvyko š.m. balan
džio 28 d. Prezidento V. Adam
kaus atsiųstame sveikinime tarp 
kitko pasakyta, kad šis muziejus - 
tai “iškalbingas ir gražus nesume
luotos ir pasiaukojamos tarnystės 
Lietuvai liudijimas”. Šių iškilmių 
proga, kaip ELTA rašo, buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo su
tartis tarp VDU ir Vytauto Di
džiojo karo muziejaus. VDU rek
torius prof. V. Kaminskas padė
kojo našlei Danielai Lozoraitie
nei ir ambasadoriui Kaziui Lozo
raičiui už perduotus originalius 
daiktus Lozoraičių kambariui. Pa
žymėtina ir tai, kad muziejaus 
atidarymo data sutapo su VDU 
atkūrimo vienuoliktosiomis meti
nėmis.

Prof. Vytautas Jurgis Dičius, 
Lietuvos architektų sąjungos pir
mininkas, jo 70-tojo gimtadienio 
proga š.m. balandžio 28 d. buvo 
pagerbtas Architektūros riterio 
ordinu, nr. 11. Kaip Elta skelbia, 
pirmieji tokiais žymenimis buvo 
apdovanoti architektai Algiman
tas ir Vytautas Nasvyčiai. Tie or
dinai architektams skiriami už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos ar
chitektūrai. Sovietmečiu V. J. Di
čius buvo pasižymėjęs didesniais 
kūrybiniais projektais, už kuriuos 
pelnė aukštų apdovanojimų. Dvi 
kadencijas dirbo Architektūros 
fakulteto dekanu.

A a. skulptoriui J. Dagiui, 
buvusiam torontiečiui, prisiminti 
Lietuvos dailės muziejuje, Vilniu
je, vyko kultūros vakaras “Skulp
torius Jokūbas Dagys”. Vakaras 
buvo dalis nuolat dabar ten vei
kiančios parodos “Sugrįžusi išei
vijos dailė”. Vakaro programą 
atliko menotyrininkai Irena Kost- 
kevičiūtė, Romualdas Budrys ir 
velionies sūnus skulptorius Leo
poldas Dagys. Koncertavo an
samblis “Kanklės”. Parodoje žiū
rovai matė 16 neseniai iš Kana
dos parvežtų darbų. Kaip ELTA 
pažymi, J, Dagys yra sukūręs apie 
tūkstantį skulptūrų, reljefų, barel
jefų, tapybos darbų, piešinių. Jo 
darbų galima pamatyti Moder
naus meno muziejuje Montrealy- 
je, Kanados meno akademijoje, 
Toronto, Otavos, Kvebeko mu
ziejuose, lietuvių muziejuje Le
monte, IL. Įžvelgiama, kad J. Da
gio kūryboje labai ryškus karo 
šešėliu aptemdyto žmogaus ap
mąstymas.

Sigitas Geda, žymusis Lietu
vos poetas ir eseistas, š.m. gegu
žės 5 d. buvo apdovanotas trylik
tąja Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
premija už pernai išleistą jo kny
gą “Žydintys lubinai piliakalnių 
fone”. Kaip jau įprasta, premijos 
įteikimo iškilmė vyko Ustronės 
kaime. Kaip ELTA pažymi, pre
mijuota S. Gedos eseistikos knyga 
yra labai įdomi meniniu ir žan
riniu požiūriu, dargi su paties 
autoriaus piešiniais. Panevėžyje, 
kurio rajono savivaldybė šiuo me
tu finansuoja Bitės premijas, pas
taroji S. Gedos knyga esanti tapu
si retenybe. Bitės premija buvo 
įsteigta 1983 m. Iki nepriklauso
mybės paskelbimo buvo įteiktos 
aštuonios premijos. Vėliau po še- 
šerių metų pertraukos šia premija 
buvo apdovanota tragiškai žuvu
sio poeto Vaidoto Daunio šeima; 
ją taipgi yra gavę rašytojai B. 
Vilimaitė, V. Račickas ir A. 
Bernotas. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.80%
180-364 d. term.ind....................4.70%
1 metų term. Indėlius............... 4.90%
2 metų term, indėlius............... 5.25%
3 metų term, indėlius............... 5.45%
4 metų term, indėlius............... 5.55%
5 metų term, indėlius............... 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.90%
1 metų GlC-met. palūk............ 5.15%
2 metų GlC-met. palūk............ 5.50%
3 metų GlC-met. palūk............ 5.70%
4 metų GlC-met. palūk............ 5.85%
5 metų GlC-met. palūk............ 6.05%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.............................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.15% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.70% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.85% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 6.05% 
Taupomąją sąskaitą iki.......... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 8.00%

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 7.65%
2 metų......................7.90%
3 metų......................8.10%
4 metų......................8.25%
5 metų..................... 8.30%

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

HEFRIdEIlATIO.Y 
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 

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

MMnHMMiaHHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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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

Per Klaipėdos senamiestį teka Danės upė. Nors ji gerokai užteršta, bet meškeriotojai žvejoja. Kitoje pusėje 
matyti senelis “Meridianas” - buvęs restoranas laive Nuotr. A. Juškevičiaus

SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

LENGVOJI ATLETIKA: Per 
XVII SELL (aukštųjų mokyklų) 
žaidynes, kurios vyko Jelgavoje 
(Latvija), Lietuvos lengvaatlečiai 
iškovojo 9 aukso medalius ir pirmą 
komandinę vietą. Pažymėtina yra 
Adrija Grocienė trišuolio sektoriu
je 9 cm pagerinus jai priklausantį 
Lietuvos rekordą (13.33 cm) ir pa
nevėžietė E. Grigelionytė, su karti
mi iššokusi 310 cm. Ji ne tik pelnė 
nugalėtojos vardą, bet ir 10 cm pa
gerino Lietuvos suaugusiųjų rekor
dą. Daugiadienėse “Wyscig Soli- 
darnosci” vyrų lenktynėse (Lenki
ja), bendroje įskaitoje po penkių 
etapų lietuvis R. Lupeikis užima 
antrąją vietą. Pirmauja A. Wojtas 
(Lenkija). Disko metikas Virgilijus 
Alekna tarptautinėse lengvosios at
letikos varžybose Prahoje (Čekija) 
iškovojo pirmąją vietą. Jis diską nu
sviedė 68 m 60 cm. Šis Virgilijaus

rezultatas yra geriausias šį sezoną. 
Antras liko olimpinis čempionas 
vokietis Lars Rydel (65 m 10 cm), 
trečias - Jurgen Sult (64 m 28 cm).

FUTBOLAS: Po tryliktojo tu
ro rungtynių komandų lentelė: 1. 
Vilniaus “Žalgiris” - 32 taškai, 2. 
Kauno “Kaunas” - 31, Klaipėdos 
“Atlantas” - 27, Kauno “Karėda” - 
25, Panevėžio “Ekranas” - 23, Aly
taus “Dainava” - 12, Vilniaus “Po- 
lonija” - 11, Kėdainių “Nevėžis” - 
11, Kauno “Atletas - Inkaras” - 6, 
Gargždų “Banga” - 4.

STALO TENISAS: Baigėsi 
Lietuvos moterų pirmosios lygos 
komandų finalinės varžybos. Pir
mąją vietą iškovojo Kauno miesto 
sporto mokyklos komanda “Pante
ros” (Asta Gervytė, Viktorija Krav- 
čenko ir Irma Baranauskaitė). Ant
rąją - Eišiškių “Josvita” ir trečiąją 
- Kauno sporto mokyklos komanda 
“Akivaizda”. V.P.

KANADOS ĮVYKIAI

š Y I* S E 1ST O s 
Priėmime

Priėmime, kuriame svečiai vai
šinosi bei rinkosi valgius iš paruoš
to bufeto, sako žmona savo vyrui, 
einančiam nuo stalo į bufetą su 
lėkšte jau ketvirtą kartą:

- Ar tau ne gėda taip dažnai 
eiti į bufetą?

- Nė kiek! Aš ten vis pasakau, 
kad tai tau...

Vizitas pas gydytoją
■ Susirūpinęs pilietis skambina 

gydytojui, prašydamas priėmimo. 
Sekretorė sako, kad reikės laukti 
eilės dvi savaites. Ligonis sako:

- Per tiek laiko galiu numirti.
- Tai ne problema. Jei žmona 

praneš apie Jūsų mirtį, išbrauksime 
įrašyta vizitą.

Lėktuve
Skrendant lėktuvu 747 iš To

ronto į Britanijos Londoną ir įpu
sėjus skrydį virš Atlanto praneša pi
lotas keleiviams:

- Netekome vieno motoro, bet 
galime skristi su likusiais trimis. 
Vėluosime vieną valandą.

Po pusvalandžio sako pilotas 
keleiviams:

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
MOKA:

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų....................7.65%
2 metų....................7.90%
3 metų....................8.10%
4 metų....................8.25%
5 metų....................8.30%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
metais kiekvienas mokesčių mo
kėtojas gaus 200 dol. čekį. Au
tomobilių eksporto į JAV dėka 
ir dėl ten besireiškiančio ekono
mikos augimo, galima buvo On
tario provincijoje sumažinti mo
kesčius ir dar sveikatos apsaugai 
paskirti 1.4 bilijono dolerių.

Paskutinė apklausa rodo, 
kad apie 66% kanadiečių gal
voja, jog sveikatos apsauga per 
daug išnaudojama, todėl didėja 
išlaidos. Sakoma, kad daugelis 
žmonių dėl smulkmenų skuba į 
ligoninių pirmos pagalbos sky
rius arba dėl menko sunegala
vimo lekia pas gydytoją.

Siūloma, kad pradedant 
mokslo metus vaikai turėtų iš
reikšti ištikimybę kraštui ir ka
ralienei klasėje visi drauge gar
siai pakartodami pilietybės prie
saiką.

Vyriausias Kanados teis
mas atsisakė svarstyti nekasdie
ninę ukrainiečio V. Katriuk, 
Kvebeko bitininko, bylą, kurioje 
jis kaltinamas nusikaltimais ka
ro metu. V. Katriuk yra 78 m. 
amžiaus. Nuo 1951 m. gyveno 
Kanadoje svetima pavarde, bet 
neigia, kad esąs nusikaltėlis. 
1941 m. kovojo už savo krašto 
nepriklausomybę. Kaltinime tei
giama, kad jo batalionas dalyva-

vo nusikalstamoje veikloje Len
kijoje ir Gudijoje. Batalionui at
sidūrus Prancūzijoje, V. Katriuk 
iš jo pasitraukė ir įsijungė į po
grindžio kovotojų veiklą. Veng
damas išsiuntimo j Rusiją, įstojo 
į Svetimšalių legioną, bet neno
rėdamas vykti į Indokiniją iš le
giono pabėgo. Pasirinkęs svai
nio pavardę, atvyko į Kanadą ir 
apsistojo netoli Montrealio. 
Teisėjas nerado jo karo meto 
veikloje nusikaltimo pėdsakų.

“Hudson Bay” bendrovė 
1994 m. Manitobos muziejui pa
aukojo 10.000 istorinių daiktų ir 
taip pat 2.7 milijonus dolerių tų 
daiktų priežiūrai. Gegužės mėn. 
2 d. bendrovei sukako 330 me
tų. Muziejus netrukus tuos 
daiktus rodys naujai įrengtoje 
galerijoje. “Hudson Bay” buvo 
karaliaus Karolio II įsakymui 
įsteigta 1670 m.

Kanados karinio laivyno 
vadovybė tik dabar prisipažino, 
kad naikintojo “Athabaska” 
priešlėktuvinė gynyba vos nenu- 
mušė Vokietijos naikintuvo, ku
ris netoli Puerto Rico dalyvavo 
pratimuose. Tas įvykis paskati
no peržiūrėti pratimų vykdymą.

- Netekome antro motoro, bet 
galime skristi su likusiais dviem. 
Vėluosim dvi valandas.

Dar po pusvalandžio pasigirsta 
piloto balsas:

- Netekome trečio motoro, bet 
galima skristi su likusiu vienu. Vė
luosime tris valandas.

Vienas susirūpinęs keleivis su
šuko:

- Dėl Dievo meilės! Jei netek
sime dar vieno motoro, čia sėdėsi
me visą naktį!

Kvebeko bloko partija par
lamente klausinėjo ministerį 
pirmininką J. Chretien apie vie
ną bilijoną dolerių, skirtų jo rin
kiminėje apylinkėje darbo vietų 
kūrimui. Teigiama, kad kai ku
rios bendrovės gautus pinigus 
panaudojo ne darbo vietoms 
steigti, bet visai kitiems reika
lams.

Į Kiniją atgal išsiųsta 90 ne
legalių laimės ieškotojų. Toks 
nemažas būrys buvo slapta lydi
mas stiprios apsaugos ir įsodin
tas į lėktuvą. Tai tik dalis iš ke
turiais laivais atgabentų į Kana
dos vakarinį krantą pabėgėlių. 
Grąžinimu tikimasi atbaidyti 
būsimus iš Kinijos nekviečiamus 
“svečius”. Br. St.

■I

ANTANAS 
GENYS

SuWut
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.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

Gulbių pora su 5 vaikučiais Lūšio ežere, Ignalinos rajone
Nuotr. V. Matulaičio

(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

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

Etobicoke, Ont. M9C 5K4
(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305
Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

TEIRA UKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI ir UŽSISAKYKITE JAU DABAR!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

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

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

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

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


Tradicinės šventės Lietuvoje
Apie jas rašo Latvijoje leidiiamas laikraštis “The Baltic Times”
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NORKUS
VYTAUTAS P. ZUBAS
“Kūčių vakarą Vilniaus gat

vės anksti ištuštėja”, - rašė laiš
ke iš Lietuvos prieš kelis de
šimtmečius. “The Baltic Times” 
š.m. balandžio 27 d. Rokas Tra- 
cevskis to laiško teiginį lyg ir 
patvirtina. “Prisikėlimo šventė 
Lietuvoje sutampa su gamtos 
atbudimu. Vargu ar rastum šei
mą, kur nebūtų dažomi ir gra
žinami margučiai Velykoms ba
landžio 23 dieną. Šventovės Ve
lykų rytą buvo prikimštos mal
dininkų. Antroji Velykų diena, 
balandžio 24, skirta giminėms 
bei draugams lankyti ir vaišėms.

“Lietuva yra vienas kraštų 
su mažiausiu švenčių skaičiumi 
Europoje”, sakė Gediminas 
Ilgūnas, prezidento patarėjas. 
Kraštas greitai persiėmė darbo 
kultu ir laikraščiai pilni skaity
tojų laiškų, raginančių vyriau
sybę mažinti nedarbo dienų - 
švenčių skaičių. Iš tikrųjų, ofi
cialių švenčių yra tik 11 per me
tus, tiek pat turim ir Kanadoje.

Kalėdos ir Velykos yra po
puliariausios šeimos šventės, 
sovietmečiu neoficialiai švęstos 
net komunistinės nomenklatū
ros. Akvilina Mercaitienė, rent
geno specialistė, gyvenimą pra
leido Vilniaus grietinėlės viršū
nėse. Jos vyras buvo komunistų 
partijos Centro komiteto (CK) 
narys. “Būti komunistu bosu 
buvo viešas darbas. Privačiame 
gyvenime jie pasiliko lietuviais 
ir stengėsi išnaudoti menkiau
sias progas būti naudingais tau
tai sunkiose svetimųjų valdymo 
sąlygose”, sakė Mercaitienė. 
Oficialiai Kalėdų ir Velykų so
vietmečiu nebuvo, bet privačiai 
net partijos šulai šventė “nor
malias” šventes, kaip ir visa 
tauta.

“Aukštoji partinė nomenk
latūra Kalėdas ir Velykas šventė 
šeimose: dažė margučius, dengė 
stalus šventiniais valgiais. Vely
kų rytą jų tėvai ėjo į ankstyvas 
Mišias. Jų aukštus postus uži
mantys vaikai to daryti negalė
jo”, pasakojo Mercaitienė.^ Ji 
sakė, kad net jos kaimynas Čes

Išeivijos šaulių vadai, susitikę su Lietuvos Šaulių sąjungos vadu pik. 
JONU GEČU. Sėdi iš kairės: Kanados šaulių rinktinės vadas PETRAS 
JONIKAS ir išeivijos šaulių vadas MYKOLAS ABARIUS; stovi: pik 
JONAS GEČAS ir Toronto šaulių kuopos vadas Vyt. Pečiulis

Nuotr. I. Pečiulienės

SIUNTINIAI | BALTIJOS POST V A I. S" T Y B E S
2985 Bloor St. W., Etobicoke 

(Salia "Paramos” kredito kooperatyvo skyriaus)INTERNATIONAL
❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
❖ pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų
❖ nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų 

kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 
namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

MUSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ
Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 
TORONTE: "Astra Travel” 416-538-1748, “Via Baltica” 416-767-6210 

HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

* nauji namai ir remontai
* pilni projektai ir statyba
* projektai pagal užsakymą

< elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)
Pager (416) 331-4218

lovas Juršėnas, tuo laiku taip 
pat CK narys, dabar LDDP va
dovas ir vienintelis seimo atsto
vas save laikantis ateistu, taip 
pat švęsdavęs Velykas.

Mercaitienė turinti seserį, 
gimusią vasario 16, Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Soviet
mečiu švęsti šią šventę buvo 
griežčiausiai uždrausta. “Mano 
sesuo savo gimtadienį švęsdavo, 
nors buvo žmonių, kurie tai da
rė diena anksčiau ar diena vė
liau, kad išvengtų nesusiprati
mų su saugumu”, kalbėjo Mer
caitienė. “Mano mėgstamiau
sios šventės yra katalikiškos ir 
tautinės: Velykos, Kalėdos, Va
sario 16 ir Kovo 11. Man nepa
tinka ‘importuotos’ šventės, 
kaip St. Valentine ir Hallowe
en. Paaugliai jas mėgsta, bet 
man jos atrodo dirbtinės”.

Yra ir daugiau taip manan
čių. “Man nepatinka St. Valen
tine. Atrodo kažkokia ‘plastiki
nė’ šventė. Aš mėgstu Jonines”, 
kalbėjo Vytenis Andriukaitis, 
socialdemokratų partijos vado
vas. “Per Jonines, birželio 24 d. 
dega laužai, vainikai paleidžia
mi į vandenį, žmonės dainuoja 
ir šoka tą trumpiausią metų 
naktį”.

“Man labiausiai patinka an
tradienis prieš Užgavėnes. Kau
kėti ir neprastai apsirengę žmo
nės tą dieną vaikšto Vilniaus 
gatvėmis. Prie kavinių gatvėje 
kepa blynus, kurie praeiviams 
dalinami nemokamai”, sakė 
moksleivė Asta.

“Aš mėgstu Kaziuko mugę, 
kovo 4 d., skirtą Lietuvos globė
jui šv. Kazimierui. Šiemet ta 
data man buvo ypatinga: su 
choru važiavau giedoti Vatika
ne. Šv. Tėvas man padarė ne
paprastą, žodžiais neapsakomą 
įspūdį. Italų policininkai taip 
pat paliko gerą įspūdį: manda
gūs ir pasirengę turistui padėti”, 
pasakojo Anita Buzienė.

Ne tik jai vienai š.m. kovo 4 
buvo ypatinga. Apie 3,000 mal
dininkų iš Lietuvos tą dieną bu
vo Romoje. Jų tarpe buvo ir 
prezidentas Valdas Adamkus.

4 priestatai, pamatai
* virtuvės, prausyklos
♦ rūsių užbaigimas

Toronto Vlado Putvio šaulių kuopos nariai susitikime su Lietuvos Šaulių sąjungos vadu pik JONU GEČU
Nuotr. Rimo Pečiulio

Prieš ligų įsisenėjimą III

JUOZAS
Re/max West įstaigoje

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

West Ftealtv lr»c.

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

Nemokamas namų įvertinimas

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Fiziologiniams organizmo 
sveikimo procesams skatinti 
ypač naudingi kurortiniai veiks
niai: klimato terapinės procedū
ros, įvairių fizinių savybių ir 
cheminės sudėties mineraliniai 
vandenys, gydomieji purvai. Ši
tai buvo žinota jau senovės In
dijoje, Kinijoje, Egipte, Graiki
joje, Romoje.

Kurortiniais veiksniais ypač 
domėjosi prieškarinės nepri
klausomos Lietuvos mokslinin
kai: 1923 m. Lietuvos minerali
nius vandenis išsamiai aprašė 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakulteto profesorius 
J. Bagdonas, 1929 m. - geologas 
profesorius S. Kolupaila. 1925 
m. VDU prof. K. A. Buinevi- 
čius išleido knygelę “Klimato ir 
balneologijos lekcijos”. Tais 
pačiais metais dr. J. Venckūnas 
parašė knygelę “Birštonas”. 
Dr. B. Matulionis, paskutinysis 
prieškarinės Lietuvos Birštono 
kurorto direktorius, medicinos 
tarnybos pulkininkas, 1935 m. 
“Medicinos” žurnale paskelbė 
originalų bei išsamų straipsnį 
“Dumblo vonios”, kuriame nag
rinėjamos problemos neprarado 
savo aktualumo ir šiandien.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Lietuvos kurortais susidomėjo 
Kauno medicinos instituto (da
bar Kauno medicinos universi
tetas) ir Mokslų akademijos 
Eksperimentinės medicinos ins
tituto mokslininkai. Nuo 1967 
m. kurortinės teorijos ir prakti
kos problemas Lietuvoje našiai 
sprendė Kurortologijos moksli
nio tyrimo laboratorija, kuriai 
teko vadovauti šių eilučių auto
riui. Gana greitai subūrėme jau
nų specialistų - gydytojų, psi
chologų, biochemikų, biofizikų 
- kolektyvą, įsteigėm laborato
rijos skyrius Birštono, Druski
ninkų, Palangos kurortuose, įsi
gijome modernios diagnostinės 
ir terapinės aparatūros, užmez
gėme glaudžius mokslinius ry
šius su Rytų ir Vakarų kurorto- 
logais. 1966 m. įsteigta Lietuvos 
fizioterapeutų ir kurortologų 
mokslinė draugija, o prie Svei
katos apsaugos ministerijos - 
probleminė komisija “Kurorti
nė reabilitacija”.

Kasmet mūsų kurortuose 
rengiamos mokslinės konferen
cijos, simpoziumai, seminarai, 
taip pat leidžiami mokslinių 
darbų rinkiniai, metodiniai nu
rodymai, teikiami racionalizaci
niai pasiūlymai, daromi išradi
mai. Visa tai per Druskininkų 
kurorto bazinę “Draugystės” 

sanatoriją sistemingai diegiame 
į kurortinę praktiką. Tai leidžia 
pagerinti kurortinę profilaktiką, 
antirecidyvinį gydymą, kurorti-

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

nę neįgaliųjų reabilitaciją.
Kovojant su ligų įsisenėjimu 

ypač perspektyvi pasirodė anks
tyvoji reabilitacija ir antirecidy- 
vinis gydymas. Pirmuoju atveju 
pacientas, išbuvęs dėl konkre
čios ligos atitinkamą laiką klini
koje, atvyksta į kurorto sanato
riją ir čia yra gydomas dietine 
mityba, mineralinio vandens gė
rimu, jam atsargiai taikomos 
mineralinio vandens vonios, fi- 
zioterapinės procedūros (elek
trinis raumenų stimuliavimas, 
elektros miegas, ultraaukšto 
dažnio elektros laukas), plauky
mas baseine, gydomoji kūno 
kultūra bei masažas. Didesnę 
laiko dalį pacientas praleidžia 
gryname ore. Visa tai žymia da
limi padeda likviduoti ligos (pa
tologinio proceso) liekaminius 
reiškinius.

Persirgusieji sunkia liga 
(pvz. po širdies ar smegenų in
farkto, pašalinus piktybinį navi
ką) neretai ima jausti kažkokį 
nepatogumo, netgi kaltės jaus
mą. Todėl jie ima šalintis nuo 
kitų asmenų, bandrauja tik būti
niausiu atveju, užsisklendžia sa
vyje. Atvykę į kurorto sanatori
ją, tokie pacientai sutinka dau
gelį panašia liga persirgusių, ku
rie tačiau yra pakankamai 
draugiški, be minėto uždarumo 
komplekso. Susitikdami valgyk
loje, balneofizioterapijos gydyk
loje, dalyvaudami pramogų va
karuose, menamas kaltės jaus
mas bei uždarumas dažniausiai 
praeina arba bent ryškiai sumažėja.

Antirecidyvinio gydymo tak
tika šiek tiek kitokia, nes ir pa
cientai čia kitokie. Persirgus ko
kia nors somatine (kūno) arba 
psichosomatine liga ir esant re
misijai, pacientui kurorto sana
torijoje taikomas žymiai inten
syvesnis gydymas, kurio pagrin
dą sudaro gydomųjų durpių 
kompresai (šildomos procedū
ros), aukštos mineralizacijos 
(20 - 25 g/1) chloridinės natrio, 
kalio, kalcio vonios, gydomoji 
kūno kultūra, darbo terapija. 
Esant reikalui neatsisakoma ir 
aparatinės fizioterapijos proce
dūrų. Kaip ir ankstyvos reabili
tacijos metu - plaukymas basei-

SKAITYTOJAI PASISAKO
REIKALINGA PAGALBA

Mielieji, kreipiamės į jus, pra
šydami pagalbos Rūtai Kynaitei, 
Žvėryno gimnazijos abiturientei. 
Aštuoniolikmetė Rūta jau metai 
serga ūmia leukemija. Šiuo metu 
jos sveikata blogėja ir yra būtina 
kaulų čiulpų persodinimo operaci
ja. Tėvai, praradę viltį išgelbėti 
dukrą, išgyvena gilią depresiją, to
dėl Rūtos likimu ėmė rūpintis 
draugai bei ją supantys žmonės.

Operaciją, kuri galėtų išgelbėti 
Rūtą, galima atlikti Lenkijoje. Dėl 
tokios galimybės jau susitarta. (Lie
tuvoje kaulų čiulpų transplantacijos 
nutrauktos dėl lėšų stygiaus, o Rū
tos atveju reikalinga donorinė 
transplantacija, kurios Lietuvoje iš 
viso nėra galimybės atlikti, nes gi
minaičiai būti donorais netinka ir 
reikia kreiptis į Europos donorų 
banką). Donorinė transplantacija 
kainuoja apie 100,000 Lt. Dalis su-

ne, gydomoji kūno kultūra, įvai
rios klimato terapijos proce
dūros, o ypač psichoterapija, 
taikomos beveik visiems pa
cientams.

Kurortinio darbo patirtis ir 
šia kryptimi vykdomas moksli
nis tyrimo darbas leido su ben
draautoriumi prof, habil. dr. A. 
Juozulynu paruošti ir išleisti 
monografiją “Kurortinė medici
na”, kurioje aprašytas sąnarių, 
virškinimo, nervų sistemos, neu
rologinėmis, dermatologinėmis, 
ginekologinėmis ligomis ir neu
roziniais sutrikimais bei elgesio 
nuokrypomis sergančių kurorti
nio gydymo bei reabilitacijos 
efektyvumas. Tikimasi, jog tai 
padės atsisakyti besaikio vaistų 
- cheminių preparatų vartojimo 
ir stiprins norą plačiau pasinau
doti gamtiniais kurortiniais 
veiksniais, kurie, kaip minėta, 
skatina fiziologinius sveikimo 
procesus.

Kurortinė medicina puikiai 
išlaikė tūkstančius metų trukusį 
patikrinimą ir todėl pilnai nusi
pelnė, kad būtų plačiau naudo
jama ligų prevencijai, gydymui 
ir neįgaliųjų reabilitavimui. Su
prantama, kurortinių veiksnių 
panaudojimas turi savas taisyk
les. Pagrindinė jų - išsekę orga
nizmo sveikatos rezervai, o taip 
pat tokios ligos, kurių metu 
fiziologinių sveikatos procesų 
skatinimas būtų žalingas. Tai vi
sos kraujo ligos, piktybiniai na
vikai, išsekimas, pshichinės li
gos, epilepsija, narkomanija, 
nefritas, absoliuti aritmija, šir
dies veiklos nepakankamumas 
ir kt.

Baigiant tenka priminti 
visiems žinomą tiesą, kad daug 
paprasčiau ir lengviau saugoti 
sveikatą, negu susirgus gydytis, 
o taip pat, jog vaistai geriau 
tinka ūmioje ligos stadijoje, ka
da reikia slėgti jos procesus. Iš
oriškai ligai aprimus per anksti 
džiaugtis nederėtų, nes ligos 
procesas varo savo ardomąjį 
darbą toliau, liga chronizuojasi, 
o tada vaistai tampa mažiau pa
veikūs. Todėl čia daug svarbiau 
yra skatinti kurortiniais veiks
niais fiziologinius organizmo 
sveikimo procesus.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

V JflLstra Travel_______
& Services Ine.

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 * Drauda *

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ / LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI!
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija “Finnair“. 

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

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

mos yra surinkta: 15,000 Lt. skyrė 
UAB “Siguldos baldai”, po 4,000 
LT - Bernardinų šventovės rekto
rius Julius Sasnauskas ir verslininkė 
Leonora Palaima. Mažesnes sumas 
paaukojo įvairūs žmonės.

Jeigu galite prisidėti gelbstint 
merginos gyvybę, prašome pervesti 
bet kokią pinigų sumą į Rūtos Ky- 
naitės sąskaitą Nr. 422145494 Lie
tuvos Taupomajame banke, Sosti
nės skyriuje. Banko kodas 60111.

Kun. Julius Sasnauskas, 
Vilniaus Bernardinų bažnyčios 

rektorius, Maironio 10-1, LT-2001
Vilnius. Tel. 609292, mob. 8 299 96179

Girvydas Duoblys, 
Pilietinių iniciatyvų centro direktorius, 

Žemaitijos 13/10, Vilnius 2001. Tel. 
224418, fax 615606, mob. 8 299 96 906

BPL Import/Export

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
TėI777b6)~233-4607.....~Faxr(4i6) 233^304?

Siuntiniai laivu ir lėktuvū
TIESIOG į VILNIŲ

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

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORONTO"? MONTREAL
Anapilio žinios

- Toronto arkivyskupijoj yra 
organizuojama 2000-tųjų jubilieji
nių metų iškilmė š.m. birželio 18 d., 
2 v.p.p. “Air Canada Centre”. Mū
sų parapijai yra paskirta 45 vietos. 
Norintieji šventėje dalyvauti, prašo
mi kreiptis į parapijos raštinę pasi
imti ar užsisakyti bilietus.

- Gegužės 25, ketvirtadienį, 
mūsų parapijos klierikas Vytautas 
Staškevičius Romos Šv. Pauliaus 
bazilikoje buvo įšventintas diakonu.

- Lietuvos kankinių šventovės 
zakristijonu sutiko būti Vincas Ba
lionas.

- Birželio 2 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Sutvirtinimo sakramentas 
mūsų parapijos jaunimui bus tei
kiamas birželio 11, Sekminių dieną, 
11 v.r. Mišių metu. Pamaldose 
giedos “Angeliukų” choras.

- Pirmoji mūsų parapijos ge
gužinė įvyks Anapily birželio 18, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. Dėl 
platesnės informacijos prašome 
skambinti į parapijos raštinę tel. 
905 277-1270.

- Šventųjų metų giesmių šven
tė - “Kristui gieda Lietuva” - vyks 
liepos 2 d. Vilniaus Kalnų parke. 
Šventės komiteto pirmininkas vysk. 
Juozas Preikšas prašo tai šventei 
aukų, kurias galima aukoti per 
mūsų parapiją.

- Mūsų parapijoje įsteigtas Iš
eivijos lietuvių klierikų studijų fon
das, kurį norima išugdyti, kad iš jo 
nuošimčių būtų galima remti mūsų 
ateities klierikus, pasiryžusius po 
kunigystės šventimų darbuotis mū
sų tarpe. Prašome aukas tam reika
lui aukoti ir palikimus rašyti mūsų 
parapijos vardu, nurodant aukos 
tikslą.

- Mišios birželio 4, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Penkauskų ir Trinkų 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Oną-Mariją Lapavi- 
čienę; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, birželio 3, šeštadienį: 3 v.p.p. 
už a.a. Rožę Augustinavičienę.

Slaugos namų žinios
- Lietuvių slaugos Namų va

jaus komiteto posėdis įvyko gegu
žės 16 d. Išklausyti T. Stanulio ir R. 
Juodžio pranešimai. Pasiskirstyta 
pareigomis: vajaus komiteto pirmi
ninkas - T. Stanulis, vicepirminin
kas - E. Steponas (lietuvių visuo
menės reikalams), vicepirmininkas 
dr. R. Zabieliauskas (kanadiečių vi
suomenės reikalams), Slaugos na
mų žinių korespondentė - Danguo
lė Baltrušytė-Sher.

- Birželio 24, šeštadienį, 12 
v.p.p. 3660 Bloor St.W., Etobicoke 
įvyks Slaugos namų prakasimo 
šventė. Kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti. Nuoširdus ačiū 
dr. R. Zabieliauskui už jo $600,000 
garantiją (line of credit), remiant 
Slaugos namų statybą.

- Išsamesnis pranešimas dėl 
Slaugos namų statybos ir planuoja
mos vajaus komiteto veiklos bus 
paskelbtas atskirai. DBS

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $300 aukojo O. 
Raubienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Raubienė, J. 
O. Gustainiai, J. Kari; $50 - A. 
Mačiulaitienė.

Ir mažieji koncertavo Motinos dienos programoje Anapilio salėje 
Mississaugoje. Viršuje: Vytautas Dzemionas, Povilas, Domininkas ir 
Viltė Grigučiai; žemiau: Paulius Kriščiūnas ir Julija Kriščiūnaitė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Dr. Kazimieras Ambrozaitis, 

baigęs Toronto arkivyskupijos ve
dusių diakonų ketverių metų pasi
ruošimą, bus įšventinamas į diako
nus š.m. birželio 17, šeštadienį, 10 
v.r. Šv. Mykolo katedroje. Birželio 
18, sekmadienį, mūsų parapijoj,
10.15 v.r. Mišiose jis pasakys pa
mokslą ir bus pristatytas parapijie
čiams, kuriems jis bus paskirtas 
tarnauti.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą mė
nesio penktadienį Šv. Valanda ir 
Mišios 7 v.v. Seneliai ir ligoniai lan
komi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Pirmą mėnesio 
šeštadienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi Rožinio kalbėjimui ir 
Mišiom 10.30 v.r.

- Novena į Šv. Dvasią praside
da šį penktadienį. Knygutės su no- 
venos maldomis yra padėtos šven
tovės prieangyje.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Linda Keršytė ir Gernot Got- 
thans.

- Parapijos biblioteka vasaros 
metu, pradedant šiuo sekmadieniu, 
veiks tik pirmais mėnesio sekma
dieniais.

- Išvežtųjų į Sibirą paminėji
mas parapijoj įvyks š.m. birželio 18 
d. per 10.15 v.r. Mišias, kurių metu 
giedos jungtinis parapijos ir “Vo
lungės” choras.

- Naktinė adoracija, kuri To
ronto vyskupijoj kartą per mėnesį 
vyksta vis kitoj parapijoj, birželio 2- 
3 d. naktį bus Št. Mary Star of the 
Sea parapijoj prie Lakeshore Blvd, 
ir Peter St., Mississaugoj. Pradžia 
penktadienį 9 v.v.,/ užbaiga šešta
dienį 5.15 v.r.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcijos pravestas naudotų daiktų ir 
rūbų išpardavimas, kurio metu dar
bu prisidėjo daugiau kaip devynias
dešimt žmonių, davė $7,500 pelno.

- Dar yra bilietų į Toronto ar
kivyskupijos organizuojamą 2000- 
tųjų jubiliejinių metų iškilmę, š.m. 
birželio 18 d., 2 v.p.p. “Air Canada 
Centre”, kuriame telpa daugiau 
kaip 20 tūkstančių žmonių. Mišių 
metu giedos jungtinis daugelio pa
rapijų choras. Kadangi neišdalintus 
bilietus prašo grąžint į vyskupijos 
kuriją, norintys šioje iškilmėje daly
vauti yra prašomi kuo greičiau už
sisakyti ar pasiimti bilietus.

- Pasaulio jaunimo dienų daly
viai, kurie vyks į Europą š.m. rug
pjūčio mėnesį, yra kviečiami kartu 
su tėveliais dalyvauti informaci
niame susirinkime parapijos patal
pose birželio 11 d., 7.30 v.v.

- Mišios sekmadienį, bir
želio 4: 8.15 v.r. už a.a. Kazimierą 
ir Uršulę Žukauskus ir jų šeimos 
mirusius; 9.15 v.r. už Skriskių šei
mos mirusius; 10.15 v.r. už a.a. 
Kazimierą ir Adolfiną Alseikas, už 
a.a. Joną Šimkų, už Ulbų šeimos 
mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šio sekmadienio pamaldos

11.15 v. ryto su Šv. Komunija.
- Parapijos tarybos posėdis nu

matytas birželio 20 d., 7.30 v.v. V. 
Norvaišienės bute.

- Moterų draugijos susirinki
mas įvyks birželio 25 d. po pamal
dų, šventovės patalpose.

Atitaisymas: “Angeliukų” chorui 
$350 aukojo Kanados lietuvių fondas, 
o ne Lietuvių tautos fondas. Ačiū.

N. Bcnotienė

Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus ir lituanistinių kursų moksleiviai prie Kanados parlamento rūmų
Otavoje š.m. gegužės 7 d. Nuotr. R. Stravinskienės

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyks Toronte-Missisau- 
goje jau už mėnesio! Bilietų dar 
yra į visus renginius. Nuo birže
lio 1 d. užsakyti bilietai nebebus 
siunčiami paštu, nenorint, kad 
jie užkliūtų arba dingtų. Visus 
bilietus bus galima atsiimti prie 
registracijos stalo, kuris veiks 
nuo birželio 29 d. Regal Cons
tellation viešbutyje. Bilietus už
sakyti pas V. Tasecką (tel. 905- 
824-4461) arba J. Vingelienę 
(tel. 416-233-8108). Šventės su
venyrai (marškinėliai, plakatai, 
leidinys ir kt.) bus pardavinėja
mi Regal Constellation viešbu
tyje ir šventės metu arenoje.

“Tėviškės žiburių” 50-me- 
čio proga Montrealio audėjų 
būrelis “Vaivorykštė” savaitraš
čiui paaukojo $50, o Kanados 
lietuvių katalikių moterų drau
gijos Montrealio skyrius - $100. 
Leidėjai montrealietėms nuošir
džiai dėkingi.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Pamokos 

dar vyksta birželio 3 ir 10 d.d. Bus 
galima registruoti vaikus ateinan
tiems mokslo metams, jeigu, dar to 
nepadarėte.

- Dėkojame Prisikėlimo para
pijai, paaukojusiai $1,500 Toronto 
Maironio mokyklai ir Kanados lie
tuvių fondui, paskyrusiam $600 
lituanistiniams kursams.

- Gegužės 26 d. įvyko mokslo 
metų užbaigimas ir vakarienė Prisi
kėlimo parapijoje. Baigė dvidešimt 
keturi abiturientai, kurie puikiai 
pasirodė poezija ir šokiu. Juos pa
ruošė Nijolė Benotienė ir Gintarė 
Sinskaitė, akompanavo Lilija Tūru- 
taitė. Rima Puterytė atliko prane
šėjos pareigas, Jurgis Kuliešius iš
spausdino programą. Ričardo Pet
ronio dėka gražios gėlės puošė salę. 
Atsisveikinome su Indre Paškaus- 
kiene ir Zita Bersėnaite, kurios 
pasitraukia iš mokytojavimo. Mai
ronio mokyklos vedėja Aldona Ši- 
monėlienė, padėkodama lituanisti
nių kursų mokytojai ir vedėjai Ni
jolei Benotienei už 10 metų darbo, 
jai įteikė meno kūrinį - grafiką. 
KLB pirmininkas Algirdas Vaičiū
nas paskyrė medalį Živilei Šelmie- 
nei už daugiau kaip 15 metų darbo.

Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje gegu

žės 28 d. dalyvavo 91 asmenys. Pra
nešimą padarė LN valdybos pirmi
ninkas L. Steponas.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. birželio 1, ketvirta
dienį.

- Slaugos namų statybai auko
jo: L Punkris $500 ($3,750), J. D. 
Margis $1,000 ($2,900), V. Lackus 
$50, L. Balsienė a.a. R. Pūko atmi
nimui $20 ($2,473.70), V. Juška $250, 
dr. M. Valadka $500 ($1,500), G. 
Meiluvienė $100, J. M. Vaseris $100 
($1,100), B. Valančienė $100; a.a. 
G. Balčiūnienės atminimui suauko
ta $2,435. Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir para
mą Slaugos namams. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- LN reikalingi tarnautojai, ga
lintys dirbti “Lokyje” ir atlikti salių 
priežiūrą. Kreiptis į LN vedėją dar
bo valandomis tel. 416 532-3311.

- LN statybos ir remonto ko
mitetas ruošiasi atnaujinti LN pa
talpas, todėl kreipiasi į LN būrelius 
bei visuomenę, prašydami minčių 
bei pasiūlymų, kokius norėtumėte 
matyti atnaujintus Lietuvių Namus. 
Savo pageidavimus bei pasiūlymus 
prašome pateikti LN raštinėje.

ANAPILIO VAIKŲ DARŽELIS ieš- 
ko moters dirbti vasaros laikotar
piu. Skambinti tel. 905 272-4074.

Toronto arkivyskupija prieš 
4 metus pradėjo organizuoti 
2000-jų jubiliejinių metų iškilmes, 
kurios įvyks “Air Canada Centre” 
š.m. birželio 18, sekmadienį. Kaip 
rašo “The Catholic Register”, iš
kilmės prasidės 2 v.p.p. su meni
ne programa, kurioje muzika, šo
kiu, daina ir dailiuoju žodžiu bus 
pavaizduojama katalikybės raida. 
Giedos 500 balsų choras, kuriam 
diriguos Jim Caley su choristais iš 
įvairių parapijų. Liturginį šokį at
liks keturiasdešimt penki katali
kiškų gimnazijų moksleiviai. Čia
buvių misijos bendrija rodys savo 
atsinaujinimo (purification) ritua
lą. Meninė dalis užsibaigs parapi
jų atstovams atnešant po vieną jų 
papuoštą medinę plytą prie alto
riaus, kuris iš jų bus pastatytas.

Mišias atnašaus Toronto ar
kivyskupas kardinolas Aloysius 
Ambrozic su kunigų taryba ir ki
tais diecezijos vyskupais. Aukų 
procesijoje dalyvaus įvairių tauty
bių atstovai, tikinčiųjų maldos 
bus skaitomos itališkai, kinietiš- 
kai, prancūziškai, lenkiškai, por
tugališkai, angliškai ir vietnamie- 
tiškai. Komunija bus dalinama 
parapijų klebonų, parapijiečiams 
sėdint arenoje kartu.

Šių jubiliejinių iškilmių me
cenatai yra Čanadian Imperial 
Bank of Commerce, Bank of 
Montreal, Merrill Lynch ir Sun 
Media bendrovės. Bilietus galima 
gauti parapijqse. “Air Canada 
Centre” yra mieste, netoli gele
žinkelio ir požeminio “Union” 
stoties.

A. a. Gražinos Balčiūnienės 
brangiam atminimui, užjausda
mi dukras Iną ir Vitą bei jų šei
mas, Salomėja ir Jonas Andru- 
liai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Gražinos Balčiūnienės 
atminimui pagerbti Aldona ir 
Algirdas Vaičiūnai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Gražinai Balčiūnienei 
mirus, skausmo valandoje už
jausdami dukras Vitą ir Iną su 
šeimomis, Jim ir Irena Meikle- 
john “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Gražinai Balčiūnie
nei mirus, užjausdami dukras 
Iną ir Vitą ir jų vyrus bei arti
muosius, našlaičiams sergantie
ms džiova ir vėžio ligomis Lie
tuvoje paremti aukojo: $50 - 
“Anapilio” moterų būrelis, A. 
Puteris; $40 - A. L. Dalinda; 
$30 - E. Markauskas; $25 - R. 
Celejewski, A. G. Valiūnai, V. 
Šukienė, V. Kubilienė; $20 - P. 
Z. Augaitis, E. H. Stepaičiai, A. 
Genčius, M. Vasiliauskienė, Z. 
B. Remeika, A. B. Matulaičiai,
O. Juodišienė, U. Bleizgienė, E. 
G. Kuchalskiai, A. Ivanauskie
nė, D. A. Barkauskas, S. G. 
Krašauskai, A. V. Bubelis, G. P. 
Stripiniai, B. Čepaitienė, P. Da
linda, M. S. Bušinskai, A. Bum
bulis, G. Ignaitytė, I. Ignaitienė,
P. Linkevičius, A. Valienė, A.
Jucienė, V. Simanavičienė; $15 
- V. Lėverienė, E. Bočkienė; 
$10 - I. P. Lukoševičiai, J. S. 
Kryževičiai, V. Kaknevičius, O. 
Dementavičienė, A. Petkevičie
nė, I. Jakowich, J. Gačionienė, 
I. Stasiulis, J. J. Kulikauskas, A. 
A. Kuolai. M.P.

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

JONAS ir DORIS MARGIS - $1,000 ($2,400).
Nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Kapinių lankymo diena
Pavasarinė kapinių lanky

mo diena sekmadienį, gegužės 
28, buvo saulėta, bet vėsi. Susi
rinko keletas šimtų lietuvių iš 
Toronto, Hamiltono, Delhi, St. 
Catharines, Vasagos bei kitų 
vietovių aplankyti savo mirusių, 
pasirūpinti antkapių pašventini
mu, dalyvauti gražioje aplinkoje 
laikomose Mišiose. Kapinių 
lankymo proga Anapilio mote
rių būrelis surengė Gintaro Re- 
pečkos skulptūros parodą, ku
rios atidarymas įvyko po 9.30 
v.r. pamaldų. Parodoje buvo 
menininko sukurtų lietuviškų 
geležinių kryžių, tinkamų antka
pių papuošimui, o taip pat me
dinių velniukų ir kaukių. Iškil
mingos pamaldos vyko kapinių 
koplyčioje 3 v.p.p. Koncelebra- 
vo Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, kun. Eugenijus Jur
gutis, OFM, Londono Šiluvos 
Marijos parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Kaknevičius ir Ha
miltono Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Ta proga pastarasis pasa
kė įspūdingą pamokslą. Giedojo 
Anapilio parapijos choras, va
dovaujamas muz. Jono Govėdo 
kartu su Prisikėlimo parapijos 
choru, vadovaujamas muz. Da
lios Viskontienės. Susirinkusieji 
pasidžiaugė dalyvavę gražioje 
tradicinėje iškilmėje. Inf.

A. a. Leopoldui Pliurai mi
rus, reikšdami nuoširdžią užuo
jautą dukrai Dianai, sūnui Ro
mui ir jų šeimoms, O. ir J. Pet- 
rūnai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Gražinos Balčiūnienės 
atminimui O. ir L. Rimkai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Gražinai Balčiūnienei 
mirus, užjausdamai jos dukras 
ir jų šeimas, G. ir A. Tarvydai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Gražinai Balčiūnienei mi
rus, giminės ir draugai aukojo Lie
tuvių slaugos namų statybos fon
dui: $200 - D. J. Norkai; $125 - T. 
B. Stanuliai; $100 - I. Vibrienė, L. 
Daunienė, G. D. Sakus; $60 - E. O. 
Spūdai; $50 - R.L.S. Kuliavai, E. 
Kripienė, V. S. Liuimos, R. Liuimai- 
tė-Augaitienė, V. Liuimaitė-Kušne- 
raitienė, A. Puterienė, V. Dauginis, 
E. Čuplinskas, M. V. Kriščiūnai, A. 
P. Skilandžiūnai, A. L. Smolskiai, 
V. Ž. Vaičiūnai, W. N. O’Brien, R. 
Rusinas, R. S. Sapliai, V. E. 
Stanaičiai, F. Mačiulis.

$40 - Z. Mažonas, A. Jagėlie- 
nė; $30 - V. Lapaitienė, A. B. Ma
tulaičiai, Z. Lembertienė, A. M. 
Pranevičiai; $25 - Murauskų šeima, 
J. Zenkevičius, L Ross, V. V. Paš- 
kai; $20 - L. Pocienė, I. Paškaus- 
kienė, O. Yčienė, L. Balsienė, S. 
Pikula, V. Kaknevičius, P. Šimkevi- 
čienė, J. Aukštaitis, V. Paulionis, L. 
Rudaitis, B. P. Sapliai, Č. Senkevi
čius, V. Jasinevičienė, V. S. Piečai- 
čiai, L. Bigauskienė, V. G. Butkiai, 
L Kairienė, J. O. Gustainiai, A. 
Byszkiewiez, L. Kybartienė, A. A. 
Valadkos, V. Saccollia, M. Tamulai- 
tienė, p. Kane, E. Krikščiūnienė, M. 
V. Vaitkai; $10 - M. Gudelienė, I. 
Jakowich, A. Bražys, I. Punkrienė.

Iš viso suaukota $2,395. Nuo
širdus ačiū visiems aukotojams.

Teodoras Stanulis, 
Lietuvių slaugos namų vajaus 

k-to pirmininkas

Pirmųjų sibirinių trėmimų mi
nėjimas vyks birželio 11 d., 2.30 
v.p.p. Aušros Vartuose ekumeninė
mis pamaldomis, kuriose dalyvaus 
estai bei lietuviai ir latviai su savo 
chorais. (Estų skaičius Montrealyje 
labai sumažėjo). Po pamaldų para
pijos salėje bus visų susitikimas 
prie kavos.

Lietuvos kariuomenės kpt. Al
gis Baltaduonis ir Itn. Donatas An- 
tanevičius baigė penkių mėnesių 
prancūzų kalbos kursą ir gegužės 
27 d. grįžo į Lietuvą. Apie keturias
dešimt bičiulių, su kuriais karinin
kai buvo artimiau susipažinę, iškėlė 
jaukias išleistuves gegužės 20 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. At
siradus gražiabalsiams dalyviams, 
buvo padainuota skambių dainų, 
kurios patiko ir sujaudino išvyks
tančius karininkus.

Anksčiau buvo minėta, kad Es
ther Bryan ruošia visų Kanadoje 
esančių tautinių grupių bendrą au- 
dinį-skiautinę (quilt), į kurią kiek
viena grupė įdės po gabalą savo kū
rybos. Dalinis šio projekto “Invita
tion” pristatymas įvyko gegužės 18 
d. Otavoje, parlamento rūmuose.

Po solistės E. Kardelienės vardo fondo surengto konkurso stipendijoms 
gauti - studentai, vertintojų komisija ir dėstytojai prie Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto vėliavos

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų Įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

A. a. Stasio Duobos, bran
gaus brolio atminimui vietoje 
gėlių, Cecilija Pakštienė ir šei
ma “Tėviškės žiburiams” auko
jo $58.

A. a. Gražinai Balčiūnienei 
mirus, giminės ir draugai jos at
minimui pagerbti aukojo AL
MOS FONDUI: $100 - B. Lu
košienė, G. D. Sakus, J. D. 
MacDougal; $50 - E. Dobers- 
tein, V. Balsienė, dr. A. S. Pace- 
vičiai, A. A. Vaičiūnai, J. Pace- 
vičienė; $30 - A. S. Mikšiai, A. 
Mikšienė, L. Matulevičienė; $25 
(JAV) - A. L. Palaima; $20 - R. 
Žilinskienė, G. Meilus, A. Au- 
gaitienė, I. Jakowich, A. Jage- 
licnė; $15 - U. Bleizgienė; $10 - 
E. Senkuvienė, V. Petrauskienė, 
A. Monstvilienė. Iš viso suauko
ta $810.

LIETUVĖ MERGINA ieško mažo 
buto arba kambario. Skambinti va
karais tel. 416 588-8755.

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

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

R&žŪRdEBH
Professionals lnc.,EL

Realtor
Sales Associate RA

1645 Dundas Si. W |V
Mississauga, ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

Nemokamai namų Įvertlnlrnaa 

Susirinko apie du šimtai dalyvių. 
Projekto sumanytoja pasveikino su
sirinkusius, padėkojo valdžios at
stovams už paramą ir paaiškino, 
kaip vyksta, darbas. Ministerio pir
mininko pavaduotojas Herb Gray 
ir po jo kiti kalbėtojai užgyrė pro
jektą ir linkėjo ištverti iki pabaigos. 
Buvo paruoštos vaišės. Šiame ren
ginyje iš Montrealio dalyvavo Bi
rutė Nagienė bei Regina ir Petras 
Brikiai, o iš Otavos buvę montrea- 
liečiai Stasė Danaitienė bei Elė ir 
Petras Jurgučiai.

Sužadėtiniai yra kviečiami lan
kyti priešvestuvinius kursus birželio 
10, šeštadienį, 9-5 vai. Montrealio 
arkivyskupijoje, 2000 Sherbrooke 
St.W. Kursų kaina porai $25, įskai
tant pietus. Pranešėjos-lektorės: 
Lydia St. Denis ir Sonia Kesik-Mit- 
chell. Pastaroji teikia smulkesnę in
formacija tel. 514 925-4300 pap. 
343.

Elžbietos Kardelienės fondui 
paskutiniu metu aukojo: $50 - D. 
R. Sondos; $100 - dr. Kristina Gu- 
daitė; $150 - dr. Virginija Gudaitė. 
Praneša fondo valdybos pirm. sol. 
Antanas Keblys. B.S.

FAX: 766-1349

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

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

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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


