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Tremtinių diena
Kasmet birželio 14-tąją vienokiu ar kitokiu būdu 

minime pirmus didžiuosius masinius lietuvių, latvių ir 
estų trėmimus, įvykdytus 1941 m. pagal slaptus Maskvoje 
sudarytus mažesnių tautų naikinimo planus, talkinant 
vietiniams komunistinio režimo kolaborantams.

T
UOS, kaip ir ankstesniuosius Stalino įvykdytus 
nusikaltimus šiandien jau drąsiai turėtume nieko 
neklausydami pavadinti pirmąja šio šimtmečio 
tautžudyste, metodais, aukų skaičiumi ir žiaurumais toli 

pralenkusią vėlesnę nacinę, buvusią itin nukreiptą tik į 
vieną tautą. Nėra abejonės, kad istorija tai patvirtins, ir 
uždangos, dar šiaip taip slopinančios baisiuosius netoli
mos praeities vaizdus, bus pakeltos, nes istorinė tiesa ne
gali būti slepiama arba kieno nors užsakymu tyčia iškrai
poma. Nors jau ir mirę, bet vieną kartą turės būti išvar
dinti ir visi nusikaltėliai, net ir jų anuometiniai bendrinin
kai gėdingai tylėję, kai ištisus dešimtmečius vyko baisios 
nekaltų žmonių žudynės. Todėl neleistina, kad besisielo- 
jant dėl šių dienų žmonių persekiojimo ir žmogaus teisių 
laužymo būtų pamiršti praeities kankiniai. Rengiami me
tiniai trėmimų ir priespaudų minėjimai turėtų visa tai pri
minti, kaskart stipriau pabrėžti dar ir todėl, kad pvz. išei
vijoje traukiantis iš veiklos vyresniesiems, jaunesnieji apie 
tą klaikią netolimą praeitį per daug nežino. Su visu kitu 
palikimu ir paveldu turėtų būti naujiems vadovams per
duodamos ir praeities žaizdos. To nežinojimas ar papras
tas dėmesio nekreipimas tik pagelbėtų tiems, kurie perša 
užmiršti komunizmo ir okupacijos tautai padarytą žalą. 
Bendruomenės suvažiavimuose ar veikėjų posėdžiuose 
reikėtų nevengti prisiminti tremtinius, kovotojus ir kanki
nius, gal net kaskart trumpu minutės susitelkimu.

G
RĮ ŽTANČIŲ į tėvynę iš Sibiro ar kitų tremties 
vietų gyvenimas Lietuvoje nėra lengvas. Šiaip ar 
tail1 ta’ labiausiai visokeriopos pagalbos reikalingi 
žmonės, dauguma jau pasenę, paliegę, nedarbingi, tikri 

tautos kankiniai, kuriems dėmesys platesniu valstybiniu 
mastu dar vis ribotas. Tiesa, yra jau pastatyti ir statomi 
jiems gyventi namai, yra padidintos pensijos, teikiamos 
transporto ar kitos privilegijos. Bet jų gyvenimas skurdus, 
ir tai ne vien medžiagine prasme. Išskyrus gimines ar ki
tus artimuosius, nemažai pašalaičių į sugrįžusius tremti
nius skersakiuoja su mintimi, kad nereikėjo judėti iš 
tremties vietų ir dėl to būtų buvę visiems geriau. Tai dau
giau pavydi pažiūra, kasdieniame gyvenime bet kokiais 
atvejais sunkiai išvengiama. Ji betgi neturėtų užkrėsti 
blaiviau mąstančių, tautinės savimonės nepraradusių, o 
labiausiai jaunesniųjų, kuriems trėmimai ir tautai padary
ti nuostoliai tolydžio tampa tolstanti istorija. Išeivijoje, 
kaip aukotojų sąrašai rodo, nemažai yra skiriama Tremti
nių grįžimo fondui, dėl kurio reikalingumo neturėtų kilti 
abejonių. Būtų gražu ir naudinga, jei minėdami sibirinius 
trėmimus, tam fondui ar kitai kokiai tolygiai šalpai pradė
tume aukoti organizuotu būdu. Birželio 14-toji galėtų 
tapti tremtinių rėmimo diena vykdant specialias rinklia
vas, suorganizuojant išankstinius trumpalaikius vajus. Tai 
padėtų ne tik sutelkti daugiau lėšų tremtiniams remti, bet 
ir sujudintų bendruomeninę veiklą dar vienu metiniu už
siėmimu. Talkon reikėtų kviesti ir jaunimo organizacijas 
tuo palaikant tremties dienų bei tautos tragedijos atmini
mo tęstinumą. Ką tuo reikalu padarysime šiandien - turė
sime rytoj. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Pinigų švaistymas rezervate

Indėnų Samson Cree, pir
mosios genties rezervate Alber
tos provincijoje vadovai iššvais
tė per vienerius metus 142 mili
jonus dolerių. Reikalaujama 
peržiūrėti, kaip tie pirmieji Ka
nados gyventojai sunaudojo 
kasmet jiems skiriamus 6.3 bili
jonus dolerių. Viename turtin
giausių Samson Cree rezervate, 
kurio ribose buvo rasta alyva ir 
gamtinės dujos, išskyrus vadovy
bę, klesti skurdas. Jeigu tie 142 
milijonai būtų išdalinti visiems 
rezervate vienodai, tai kiekvie
nam suaugusiam ir vaikui tektų 
po 28,000 dol., bet pvz. vienai 
šeimai, kurioje yra 5 vaikai, 
duodama mėnesiui tik 729 dol. 
pašalpos. Raštinės darbuotojai 
už dalyvavimą posėdyje išmokė
ta 1,500 dol. 1998 m. Cindy 
Buffalo, vadės Florence Buffalo 
duktė gavo už vieną darbo die
ną 7,700 dol. Daug išlaidų ne
buvo pagrįstos jokiais įrody
mais.

Kanados aukščiausias teis
mas praėjusį rudenį nusprendė, 
kad N.B. Burnt Church “mik- 
mags” rezervato indėnai turi 
teisę be atskiro leidimo žvejoti 
ištisus metus. Kadangi šiaip žve
jybos laikotarpis yra ribotas, tuo 
liko nepatenkinti kiti gyvento
jai. Vykstant įtampai, indėnų 
spąstai vėžiams būdavo nuo pri

rišimų paleidžiami, jų laivai per
sekiojami. Kitų vietovių indėnai 
užstojo savo gentainius, o fede
racinė valdžia paskyrė taikinto
ją. Kol kas Burnt Church vieto
vėje tarp indėnų ir kitų žvejų vy
rauja šaltos paliaubos.

Albertos universiteto medi
cinos tyrinėtojams pavyko laiki
nai pagydyti diabetu sergančius 
pacientus, kurie kasdien gavo 
insulino įšvirkštimus. Atradimas 
remiasi insuliną gaminančių ląs
telių įšvirkštimu. Tačiau, kad 
kūnas tų ląstelių neatmestų, rei
kia imti numatytus vaistus. Tai 
dar nėra galutinis išgydymas, 
bet jau žingsnis ta linkme, nes 
dar reikia sustabdyti šalutines 
reakcijas.

Canterbury (Anglijos) arki
vyskupas G. Carey susirinku
siems 2000 žmonių į ekumeni
nes pamaldas šv. Mykolo kated
roje, Toronte kalbėjo apie rei
kalingą katalikų ir anglikonų 
Bendrijų susijungimą. Pamaldo
se dalyvavo Ontario premjeras 
M. Harris, buvęs ministeris pir
mininkas J. Turner, Vatikano 
ambasadorius Kanadai arkivys
kupas P. Romeo. Kardinolas E. 
Cassidy iš Australijos, pirminin
kaujantis krikščionių Bendrijų 
susivienijimo tarybai, perskaitė 
popiežiaus laišką, kuriame jis iš-

Garvežys traukinio, gabenusio į Sibirą Lietuvos tremtinius 1941 metais (atstatytas pagal originalinį modelį); 
žemiau - autentiškas vagonas, gabenęs tremtinius. Tokiuose vagonuose buvo tremiami tūkstančiai lietuvių

PRANEŠIMAS IS NIUJORKO

Lietuvio balsas Rusijai
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisuos posėdžiuose Ženevoje kalbėjęs lietuvių atstovas 
prof. Algis Geniušas kaltina Rusiją dėl genocidinio karo Čečėnijoje. Kai Rusijos atstovas 
priekaištavo Lietuvai ir kitom Baltijos valstybėm dėl mažumų teisių varžymo, lietuvių 

atstovas atskleidė visą tiesą, išryškindamas rusų melą
Kai Europos tarybos parla

mentinė grupė kovo mėnesį 
Strasburge nusprendė laikinai iš 
Rusijos atimti balsavimo teisę 
už jos veiksmus Čečėnijoje (už 
tai balsavo ir Lietuvos delega
tai), Čečėnijos klausimas buvo 
gyvai diskutuojamas ir Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komisjios 
posėdžiuose Ženevoje. Lietuvių 
balsas pasigirdo ir ten.

Niujorke veikiančio BA- 
TUN’o įstaigą pasiekė šios ko
misijos 56 sesijos (kovas-balan- 
dis) dokumentų rinkinys. Vie
nas baltiečių balsas toje sesijoje 
priklausė BATUN’o veikėjui - 
Vilniaus ir Kauno universitetų 
profesoriui Algiui Geniušui. Jis 
dalyvavo posėdžiuose kaip nevy
riausybinės organizacijos, Tarp
tautinės laisvųjų žurnalistų fe
deracijos, atstovas.

Į Maskvos siautėjimo Čečė
nijoje kritiką Rusijos delegatas 
Ženevoje atsikirto aštriais NA

TO ir Baltijos valstybių puoli
mais. Pvz. kovo 29 d. jis tvirtino, 
jog NATO sąmoningai nekrei- 

reiškė išskirtinį pasigėrėjimą ar
kivyskupu G. Carey ir pavadino 
vienybės pasitarimus ieškomu 
perlu. G. Carey sakė, kad šių 
dienų katalikai ir anglikonai ne
gali būti kaltinami už praeities 
nesusipratimus ir žiaurumus. 
Susirinkę iš viso pasaulio katali
kų ir anglikonų vyskupai Toron
te, po penkių dienų pasitarimų 
apie Bendrijų susijungimą išsi
skirstė nenutarę kas darytina. 
Kai kurių protestantų Bendrijų 
vadovai nepritaria vykstantiems 
vienybės pasitarimams.

Toronte, didžiausiame Ka
nados mieste, statistikos duo-

(Nukclta į 8-tą psl.) 

pia dėmesio į Baltijos valstybėse 
siaučiančią etninių mažumų 
“diskriminaciją - Estijoje ir Lat
vijoje tokios grupės tegalinčios 
pasirinkti “nesavanorišką asimi
liaciją” arba “prievartinį ištrė
mimą”.

“Tai netiesa”, savo kalboje 
balandžio 29 d. atsakė Geniu
šas. Rusijos “sąmoninga ir siste
minga dezinformacija”, anot jo, 
siekia užblokuoti Baltijos valsty
bių įstojimą į NATO ir Europos 
sąjungą. Tokie kaltinimai ypač 
skaudžiai įžeidžia Baltijos vals
tybes, kurios buvo ir nacistinės 
Vokietijos, ir buvusios Sovietų 
Sąjungos nusikaltimų aukos. 
Geniušas priminė, kad kovo 24 
d. NATO atstovai pareiškė, jog 
Rusijos mėginimai uždelsti su
tarties dėl Latvijos-Rusijos sie
nų pasirašymą, jos nenoras pa
gyvinti bendravimą su Latvija, 
nepagrįsti priekaištai Latvijai 
žmogaus teisių bei visuomenės 
jungimo srityse nepaveiks NA
TO nuosprendžio dėl Latvijos 
įsijungimo į šią Sąjungą.

Latvijos pilietybė atvira vi
siems, nepriklausomai nuo jų 
kilmės, patikslino BATUN’o 
veikėjas. Per pusę šimtmečio so
vietinės okupacijos į Latviją bu
vo atkelta pusė milijono imig
rantų, latviai beveik tapo mažu
ma savo pačių šalyje. Nors dau
gelis dabar Latvijoje gyvenančių 
rusų nenori jungtis į Latvijos vi
suomenę kalbiškai ir kultūriš
kai, apie 90% tokių nepiliečių 
nusprendė pasilikti Latvijoje, 
kur jiems garantuota teisė išlai
kyti savo tautinę tapatybę ir kul
tūrinę autonomiją. Šios teisės 
užtikrintos ir mažumoms Estijo
je. Latvija ir Estija pakeitė savo 

įstatymus, dar labiau palengvin- 
damos rusakalbiams įsigyti pi
lietybę.

Prof. Geniušas pasiūlė Ru
sijai gerinti savo santykius su 
Baltijos valstybėmis, atsižvelgti į 
jos veiksmų Čečėnijoje kritiką ir 
pagerinti fino-ugrų mažumos 
Tolimojoje Šiaurėje - udmurtų, 
marių, komių - kultūrinį gyveni
mą. Per 70 metų toji mažuma 
buvo beveik nušluota nuo že
mėlapio, net ir dabar jie neturi 
galimybės steigti mokyklų savo 
kalba ir puoselėti savo kultūrą.

Anot Geniušo, su panašio
mis problemomis susiduria ir 
lietuvių mažuma Kaliningrado 
srityje. Pvz., kai Lietuvoje išeina 
43 periodiniai leidiniai rusų kal
ba, toje iki dantų militarizuoto
je srityje lietuvių mažuma neturi 
nė vieno laikraščio, mokyklos, 
radijo ar televizijos programų 
lietuvių kalba.

Rusijos akcija Čečėnijoje, 
pareiškė kalbėtojas, nėra kova 
su teroristais, bet planingai pa
ruoštas genocidinis karas. Ko
votojai už Čečėnijos laisvę vadi
nami banditais, kaip jie buvo 
vadinami okupuotose Baltijos 
valstybėse. Rusijoje pasigirstan
tys reikalavimai pakartoti Stali
no laikų masinius trėmimus iš 
Čečėnijos primena panašią stra
tegiją, siekusią palaužti pasi
priešinimą Baltijos šalyse.

Prof. Algis Geniušas baigė 
savo kalbą, ragindamas JT ko
misiją paveikti Rusiją, kad ji su
stabdytų savo akciją prieš civi
lius gyventojus, nutrauktų karo 
veiksmus ir pradėtų derybas su 
Čečėnijos teisėta vyriausybe, 
pasiremiant 1996 m. paliaubų 
sutartimi. (LER)

Ryšiai su Karaliaučiumi
BNS/LGTIC žiniomis, ge

gužės 17-18 d.d. Kopenhagoje 
vyko tarptautinė konferencija, 
kurion buvo pakviesti Europos 
sąjungos valstybių bei Rusijos 
atstovai. Lietuvos užsienio rei
kalų viceministeris Oskaras Ju- 
sys skaitė pranešimą apie Lietu
vos ir Karaliaučiaus ryšius. Taip 
pat dalyvavo Rytų Europos ir 
Vidurinės Azijos šalių skyriaus 
vedėjas Evaldas Ignatavičius, 
ambasadorius ypatingiems pa- 
vedimams Viktoras Baublys, 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto direktorius 
Raimundas Lopata.

Atskirs elektrinę
Gegužės 18 d. Lietuvos sei

mas priėmė “Lietuvos energi
jos” (LE) reorganizavimo įsta
tymą. Juo numatoma atskirti 
Lietuvos elektrinę, Elektrėnuo
se esančią šiluminę jėgainę, nuo 
“Lietuvos energijos”, ir steigti 
specialios paskirties akcinę 
bendrovę, praneša ELTA/ 
LGTIC. Nesėkmingai veikian
čią LE numatoma padalinti į at
skiras elektros gamybos, pa
skirstymo ir perdavimo įmones. 
Uždarius pirmąjį Ignalinos AE 
reaktorių, Elektrėnų elektrinė 
turėtų tapti pagrindine elektros 
gamintoja, nors dabar ji gamina 
tik kelis nuošimčius krašto 
elektros energijos.

Įstatymo rėmėjai, valdan
čioji dauguma pritarė pertvar
kymo projektui, tikėdami, kad 
atskyrus elektros gamybą nuo 
perdavimo ir paskirstymo, ener
getikos sektorius galės veiks
mingiau dirbti, bus užkirstas ke
lias grobstymams. Opozicijos 
atstovai bijo, kad veikdama at
skirai Lietuvos elektrinė sunyks 
ir bus parduota pusvelčiui.

Priimtas įstatymas
Lietuvos seimas gegužės 18 

d. priėmė Centrinės kredito 
unijos įstatymą, kuriuo siekia
ma sukurti ir įtvirtinti koopera
tinės bankininkystės sistemą 
Lietuvoje. Kaip skelbia ELTA/ 
LGTIC, šis dokumentas nustato 
Centrinės kredito unijos steigi
mą, narystės joje sąlygas, valdy
mą, reorganizavimą ir likvidavi
mą. Centrinė kredito unija 
(CKU) veiks kaip kooperatinė 
bendrovė pajinio kapitalo pa
grindu, atliks kredito unijų lik
vidumo palaikymo ir mokumo 
atkūrimo funkcijas, priiminės 
indėlius bei grąžintas lėšas, 
teiks paskolas bei prisiims su 
tuo susijusią riziką ir atsako
mybę.

Vyriausybė turės numatyti 6 
mln. litų CKU steigiamojo kapi
talo ir Stabilizacijos fondo su
darymui, paskirti asmenį arba 
instituciją, kuri jai atstovautų 
steigiant CKU ir pradėtų steigi
mo darbus. CKU turi būti 
įsteigta iki 2001 m. lapkričio 1 d.
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Naujas LRT pirmininkas
Naujosios Lietuvos radijo ir 

televizijos tarybos nariai gegu
žės 24 d. pirmininku išsirinko 
rašytoją Marcelijų Martinaitį. 
Jis yra vienas iš keturių LRT ta
rybos narių, Lietuvos preziden
to paskirtų šešeriems metams. 
Narių iš viso yra 12. Pirmininko 
pavaduotoju išrinktas filosofas 
Vytautas Ališauskas. LRT tary
ba perima vadovavimą instituci
jos, turinčios 10 mln. litų skolą. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, nau
jasis vadovas žada išlaikyti da
bar įstaigoje dirbančius tarnau
tojus. Per dvi savaites taryba 
turi paskelbti konkursą nau
jam generaliniam direktoriui 
išrinkti.

Lankėsi Slovakuos premjeras

Slovakijos premjeras Miku- 
lašas Dzurinda su ponia lankėsi 
Lietuvoje gegužės 17-18 d. d. 
oficialiam vizitui. Jis susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
ministeriu pirmininku Andriu
mi Kubiliumi bei kitais pareigū
nais. Lietuvos ir Slovakijos vy
riausybių vadovai pasirašė su
tartį dėl pajamų bei kapitalo 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo ir išankstinio mokesčių 
slėpimo apsaugos. Svečias su 
delegacija buvo pakviesti susiti
kimui su Lietuvos pramoninin
kų konfederacijos ir Lietuvos 
vežėjų automobilių dr-jos “Li- 
nava” atstovais.

Numatys žalos atlyginimą
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

Lietuvos seimas gegužės 16 d. 
pritarė Vytauto Landsbergio 
paruoštam įstatymo projektui 
dėl sovietų okupacijos žalos at
lyginimo. Jo pagrindinis tikslas 
- apibrėžti Lietuvos suverenias 
teises ir užsienio politikos užda
vinius, siekiant, kad būtų atly
ginta žala, padaryta Lietuvai ir 
jos gyventojams per SSRS 1940- 
1990 metų okupaciją ir prijun
gimą.

Pasak V. Landsbergio, nuo
stolių kompensavimas paremtas 
ir tarptautine teise, ir Lietuvos 
piliečių valia, išreikšta per refe
rendumą šio dešimtmečio pra
džioje. Priimant Rusiją į Euro
pos tarybą 1996 m. buvo konsta
tuota, kad Rusija įsipareigoja 
padėti asmenims, anksčiau iš
tremties iš okupuotų Baltijos 
valstybių, ar jų palikuonims su
grįžti į savo kraštą pagal specia
lias repatrijavimo ir atlyginimo 
programas.

Lietuva savo reikalavimams 
pagrįsti iki šiol neturi atitinka
mo teisės akto. Projekte nusta
toma Lietuvos vyriausybės pa
reiga įsteigti SSRS okupacijos 
žalos kompensavimo fondą, nu
statyti šio fondo teisinį statusą 
ir numatyti lėšas, kurios būtų 
kaupiamos šiame fonde. RSJ
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Sibiro sniegynuose, kur dalis Lietuvos jaunimo kentė šaltį, badų ir pažeminimą. Pirmoji iš kairės - 
klaipėdietė JADVYGA REMBULDIENĖ Nuotr. A. Juškevičiaus

SPAUDOS BALSAI

Lenkų sąjunga su priešu
Rasti dokumentai rodo, kad Armia Krąjovva bendradarbiavo 

su nacių karinėmis pajėgomis

9 RELIGINIAME GFENIME
Kauno arkikatedroje bazili

koje sukaktuvinių metų proga 
š.m. balandžio 2-9 d.d. vyko Ga
vėnios rekolekcijos atskiroms 
žmonių grupėms: Kat. Bendrijos 
darbuotojams, medicinos darbuo
tojams, kultūrininkams, verslinin
kams, valstybės tarnautojams, 
moksleiviams, studentams, moky
tojams, dėstytojams, jaunimui bei 
šeimoms. Vadovavo arkivyskupas 
S. Tamkevičius, su grupėmis dir
bo kunigai L. Jagminas, G. Vit
kus, A. Grušas, diak. A. Žygas, 
vysk. J. Boruta, SJ, ir kt. Pasisaky
ta, kad tokio pobūdžio dvasinio 
atsinaujinimo dienos yra naudingos.

Lietuvos vyskupai š.m. balan
džio 24 d. susitiko su Lietuvos mi- 
nisteriu pirmininku Andriumi 
Kubiliumi^ Dalyvavo arkivyskupai 
S. Tamkevičius ir A. J. Bačkis bei 
gen. sekretorius vysk. J. Boruta, 
SJ. Aptarti valstybės ir Katalikų 
Bendrijos santykiai, švietimo ir 
socialinės pagalbos klausimai, sie
kiant tose srityse glaudesnio 
bendradarbiavimo.

Rekolekcijos sutuoktiniams 
š.m. balandžio 7-9 d.d. vyko Birš
tono “Versmės” sanatorijoje. Da
lyvavo 24 poros. Rekolekcijas ve
dė kun. A. Gudaitis, SJ. Daugiau
sia dalyvių buvo iš Kaišiadorių, 
kiti - iš Birštono, Plungės, Telšių, 
Vilniaus ir Kauno. Renginį finan
savo Kaišiadorių vyskupijos ir 
Lietuvos šeimos centrai.

Kaišiadoryse buvo pašven
tinti Maltos ordino pagalbos tar
nybos (MOPT) Kaišiadorių sky
riaus namai. Iškilmėse dalyvavo 
apaštališkasis nuncijus arkiv. Er
win J. Ender, jo patarėjas mons. 
dr. George Antonysamy, Vilniaus 
vyskupas pagalbininkas Juozas 
Tunaitis, Osnabriuko vyskupijos 
(Vokietija) Maltos ordino pagal
bos tarnybos atstovai mons. K. 
Wdste, J. Bredol ir L. Unerstall. 
Šv. Mišių metu prie didžiojo alto
riaus buvo uždegta lėktuvu spe
cialiai iš Vokietijos atgabenta 
šventoji ugnis iš Betliejaus. Pa
mokslo metu MOPT Lietuvoje 
dvasios vadovas vysk. J. Tunaitis 
pabrėžė, jog MOPT savanoriai 
savo gerais darbais pasiryžę vyk
dyti Kristaus norą kurti Dievo ka
ralystę žemėje. Po šv. Mišių vysk. 
J. Matulaitis pašventino MOPT 
Kaišiadorių skyriaus namus ir rė
mėjų padovanotą automobilį 
maistui išvežioti. MOPT Kaišia
dorių skyriaus nariai, vykdydami 
socialinį projektą “Maistas ant 
ratų”, išvežioja maistą Kaišiado
rių bei Žiežmarių socialiai remti
nų šeimų moksleiviams ir keturių 
seniūnijų vienišiems pagyvenu
siems žmonėms.

“Kryžių kalnas fotografuose” 
- tokiu pavadinimu Šiauliuose 
š.m. kovo 31 d. vyko tarptautinė

konferencija, kurioje dalyvavo 
svečių iš Latvijos, fotomenininkų 
iš Vilniaus ir Šiaulių. S. Valiulis ir 
S. Žvirgždas skaitė pranešimus 
“Kryžių kalnas ir jo vaizdų fiksa
vimo istorija”. Nušviesta kalno at
siradimo istorija maždaug nuo 
1831 metų iki šių dienų. Šiuo me
tu Kryžių kalnas vis labiau garsėja 
pasaulyje, kalną lanko įvairių tau
tų bei konfesijų žmonės, apie šią 
išskirtinę vietą daug rašo lenkų 
spauda, leidžiami specialūs infor
maciniai leidiniai. Kalną yra foto
grafavę žymiausi fotografai. Kon
ferencijoje vyko gyvos diskusijos, 
aptarta ten vykusi paroda, kurioje 
vokiečių darbai pasirodę labai 
aukšto techninio lygio. Mons. K. 
Jakaitis pasidžiaugė, kad kalnu 
domisi inteligentijos atstovai, sa
kė, kad jau reikėtų specialistų, 
kurie padėtų kalną išsaugoti

Katalikų teologijos fakulte
tas Vytauto Didžiojo universitete 
paminėjo savo 10 metų sukaktį. 
Šia proga fakulteto dėstytojai, 
studentai bei svečiai dalyvavo šv. 
Mišiose Švč. Trejybės šventovėje, 
kurias kartu su vyskupais Riman
tu Norvilą, Vladu Michelevičiu- 
mi, kunigais aukojo Katalikų teo
logijos fakulteto didysis kancleris 
arkivyskupas S. Tamkevičius. 
Akademinė dalis įvyko Kauno 
kunigų seminarijos salėje. Fakul
teto dekanas mons. doc. dr. Vy- 
tautas-Steponas Vaičiūnas prane
šė, jog šį fakultetą jau baigė be
veik 400 studenų, o šiuo metu ja
me studijuoja 473 bakalauro 
laipsnio siekiantys studentai, 29 
magistrantai ir 6 doktorantai. Per 
šį dešimtmetį prie fakulteto prisi
jungė Kretingos Šv. Antano kole
gija, reorganizuota į Kretingos 
Šv. Antano religijos studijų insti
tutą prie Katalikų teologijos fa
kulteto, buvo įsteigtas KTF Vil
kaviškio vyskupijos filialas. KTF 
vadovus, dėstytojus ir studenus 
pasveikino VDU rektorius prof. 
Vytautas Kaminskas. Jis pastebė
jo, kad praėjusieji 10 metų buvo 
svarbūs ne tik Lietuvos valstybei, 
universitetui, bet ir teologijos fa
kultetui; prisiminė, kad 1990 m. 
rektorato posėdyje neplanuotai 
buvo atkurtas Teologijos-filosofi
jos fakultetas, 1994 m. reorgani
zuotas į Katalikų teologijos fakul
tetą Vytauto Didžiojo universi
tete.

Lietuva - kandidatė | Europos sąjungą 
Atsiradusios abejonės ir priekaištai ypač dėl atitinkamos informacijos stokos. Nemažai 

šviesos įnešė D. Britanijos ambasadorius savo kalboje Anykščiuose

ALGIMANTAS EIMANTAS

Nemažai šurmulio tautoje 
sukėlė Lietuvos siekiai tapti 
ŠAS (NATO) ir ES nare.

Rengiantis seimo rinkimams
Rinkimų į seimą vajus jau 

prasidėjo. Susibūrė LDDP ir 
socdemai į kairiųjų koaliciją, 
pasirinkdami A. Brazauską va
dovu. Valstiečiai su milijonie
riumi R. Karbauskiu priešakyje 
po savivaldybių rinkimų sėkmės 
smarkiai pasisako prieš ES.

A. Paulausko socialiberalai, 
nors iki savivaldybių rinkimų 
priešinosi ŠAS narystei, dabar 
keičia savo nuostatą. Bet ma
žinti lėšas kariuomenei neatsi
sako, nors tai pažeidžia ŠAS na
rystės sąlygas.

Iš tų krašto politikų nesi
mato jokių dalykiškų ar sistemi
nių rodiklių, kurie būtų reikš
mingi Lietuvai. Jie sako - žalin
ga Lietuvos ūkiui tapti ES nare. 
Tai kenks ir Lietuvos prekybai 
su rytais ir t.t. Jie nepateikia jo
kių įrodymų tokiems tvirtini
mams.

Dešiniosios politinės jėgos 
taip pat per mažai rūpinasi išsa
miu ir tiksliu žmonių orientavi
mu.

Ambasadoriaus aiškinimas
Prieš keletą savaičių Di

džiosios Britanijos ambasado
rius Lietuvai Christopher Rob
bins kalbėjo Anykščiuose apie 
ES privalumus. Jis šią savo kal
bą taikė Lietuvai. Įsidėmėtinas 
ambasadoriaus sistemingas ir 
nuoseklus ES nario pareigybių 
išdėstymas.

Daugumai mūsų tautiečių 
žinios apie ES ir Lietuvos pers
pektyvas jon patekti yra gan ri
botos. Tad pravartu supažindin
ti skaitytojus su minėtos kalbos 
pagrindinėmis mintimis.

Politinėje srityje jis iškėlė 
taikos esmę, pabrėždamas, kad 
ES nariai neturi teisės skelbti 
karo vienas kitam. Lietuvai, 
ypač taika, reiškia laisvę ir ne
priklausomybę.

Paminklinė Rainių koplyčia, kur 1941 m. birželio 24-25 buvo nužudyta 
daug lietuvių patriotų Nuotr. A. Juškevičiaus

A.a. ELENAI M. STANEVIČIENEI 
mirus,

jos dukrą ONĄ ELEONORĄ, sūnus - ALFONSĄ, 
ANTANĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

Hamiltono ir Niagaros pusiasalio 
“Tėvynės sąjungos” valdyba

Stabilumo srityje pabrėžė 
žmogaus teisių užtikrinimą, tarp 
jų ir spaudos laisvės. ES yra įsi
pareigojusi “en masse” ginti tas 
teises.

Saugumo srityje ES numato 
28 šalių junginį, kuris vien savo 
kiekybe tramdys išorinę agresi
ją. Lietuvai tai pirmaeilis porei
kis. ES turint glaudžius ryšius 
su ŠAS gynybos sistema, san- 
kirčio išvengimas darosi realus.

ES narystė įgalina įtakoti 
europinę ir pasaulinę santvar
kas, politiką ir ekonomiją. Lie
tuva savo balsu prisidėtų prie 
pageidautinų ir naudingų spren
dimų vykdymų, ypač santykių su 
Rusija srityje.

Ekonominėje srityje ES na
riai vienijasi prekybos ir investi
cijų poveikiais. Jau dabar Lietu
va eksportuoja į Vakarų Euro
pą 50% savo gamybos, o į Rusi
ją tik 7%. Žemės ūkio gami
niams Lietuva dar nėra išug
džiusi atitinkamos rinkos; tapu
si ES nare, šią problemą lengvai 
išspręstų. Rytų rinka dėl ES 
narystės nenukentėtų, tačiau ji 
ir toliau liktų nepastovi.

Investicijos Lietuvoje kles
tės, nes ES narystė, suteikusi 
teisę Lietuvos prekėms varžytis 
Vakarų rinkoje, stabilizuotų 
krašto ekonominę būklę, tie
siančią patrauklų kelią investici
joms. ,

Žemės ūkis
Šiais laikais Lietuvos žemės 

ūkyje tebedirbama dar sovietine 
tvarka. Vispusiška modernizaci
ja yra būtina.

Vakarų Europoje žemės 
ūkis yra taip sutvarkytas, kad 
žemdirbystė ir kaimo pramonė 
tapo neišskiriama. Lietuvai 
esant ES nare, ūkis bus, taip 
kaip ir kitų ES šalių, apsaugotas 
nuo staigių ir pavojingų povei
kių didelėmis subsidijomis. Lie
tuvos žemės ūkis pasieks Vaka
rų Europos lygį. Šiam tikslui pa
siekti jau šiais metais Lietuvai 
skirta 120 mln. eurų, o Ukmer
gės rajonas susilaukė D. Britani
jos paramos kaimo žmonių įdar
binimui smulkiame versle.

ES ekonominės gerovės 
stiprinimas yra griežtai regu
liuojamas. Atšakos, kaip aplin
kos apsauga, vartotojų teisės, 
stambaus verslo veikla ir t.t. yra 
prižiūrimos ir saugomos; gamy
bos standartų reguliavimai be 
išimties taikomi visiems ir vis
kam. Įvedus tokią komercinę 
tvarką Lietuvoje, prekių prana
šumas užtikrintų pelną.

Ignalinos jėgainė
Lietuvoje esama ekonomi

nių ir gamtosaugos spragų, ku
rios turi būti pašalintos siekiant 
narystės ES. Viena tokia kliūtis 
yra Ignalinos branduolinė elek

tros jėgainė. ES pageidauja ją 
uždaryti. Jau susitarta su ES, ir 
dabartinė Lietuvos valdžia tai 
vykdo: pirmasis reaktorius nu
matytas uždaryti 2003 m., o 
antrasis - 2009 m.

Ignalinos jėgainės uždary
mas užtikrina išvengimą tokios 
katastrofos, kaip Černobylyje. 
Ignalinos reaktoriai yra tos 
pačios rūšies kaip Černobylio - 
ne tik nesaugūs, bet ir ekono
miškai žalingi.

Ignalinos elektra nuvertėja 
padieniui. Gudija už Ignalinos 
elektrą yra Lietuvai įsiskolinusi 
65 mln. JAV dolerių, tad eks
portas ten sustabdytas. Klausi
mas lieka, kada ir kaip ta skola 
bus išmokėta.

Lietuvos vartotojai nepa
dengia elektros gamybos išlai
dų, nes elektra yra jiems tiekia
ma pigiau už savikainą. Nors 
valstybė padengia iš iždo gamy
bos išlaidas, tokia sunki finansi
nė našta darosi nepakeliama 
metai po metų.

Taigi tinkamiausia išeitis iš 
tokios keblios ir pavojingos “is
torinio atsitiktinumo” padėties 
prašosi minėtos jėgainės užda
rymo.

ES kraštai, nors dar ne visi, 
jau yra įsipareigoję dotacijomis 
stambiai paremti Ignalinos jė
gainės uždarymą 30-ties metų 
laikotarpyje.

Nepajėgs konkuruoti
Girdisi balsų, kad Lietuva 

nepajėgs konkuruoti su ES, 
ypač žemės ūkyje. Tuomet žlugs 
ir pramonė. (Taip skelbia R. 
Karbauskis ir valstiečių partija). 
Tai prielaida, rodanti, kad ne
atidėliojant reikia reformuoti 
biurokratiją, perauklėti nomen
klatūrą, pramonininkus ir žem
dirbius, išauginti naują valdinin
kiją, rasti rinką Europos vaka
ruose. Pramonėje ir žemės ūky
je pažanga jau pastebima. Pa
veikus darbas, skirtas rinkai ir 
vartotojui, duoda gerų rezultatų 
ir gamintojui.

Pažadai supirkti ūkininkų 
gaminius neturint kur ir kaip 
juos parduoti stumia Lietuvą į 
chaosą ir bankrotą.

ES programos padeda 
įveikti rinkos nesklandumus. 
Jos padės ir Lietuvai, tačiau 
žemdirbystė turi įsisavinti ES 
dėsnius ir jais naudotis. Tuomet 
išblės ir sovietinis mentalitetas. 
Ne valstybė, ne pasaulis privalo 
užtikrinti ūkininkams pragyve
nimo šaltinį.

ES yra pasiruošusi padėti 
Lietuvai visais atvejais - kandi
datūroje ir narystėje. Lietuvos 
dešiniųjų valdančioji koalicija 
tuo pasitiki ir yra verta krašto 
žmonių paramos ateinančiuose 
seimo rinkimuose.

Vokietijos savaitinis žurna
las “Der Spiegei” š.m. gegužės 8 
d. laidoje rašo: “Lenkų Armija 
Krajova (AK) Antrojo pasauli
nio karo metu bendradarbiavo 
kurį laiką su SS ir su Wehr- 
macht’u. Tai įrodo viename 
Maskvos archyve rasti doku
mentai, kuriuos istorikas Ber
nard Chiari paskelbė žurnale 
‘Osteuropa’. AK, kuri buvo len
kų egzilinei vyriausybei pavaldi, 
pradžioje kovojo prieš vokiečių 
okupantus už laisvą Lenkiją. 
Tačiau nuo 1943 metų AK ka
riai, vokiečių okupantams ste
bint, prieš sovietams ištikimus 
partizanus Rytų Lenkijoje, Gu
dijoje ir Lietuvoje vedė žiaurų 
pilietinį karą; lenkus supykdė 
tai, kad Stalinas 1940 m. įsakė 
Katyne sušaudyti tūkstančius 
lenkų karininkų.

1944 m. pradžioje Vilniaus 
AK pasiūlė vokiečiams tartis dėl 
bendradarbiavimo. Lenkai ly
giai labai nekentė bolševikų 
kaip ir vokiečių. SS-oberfiureris 
Wilhelm Fuchs pastebi, kad 
‘AK tai vienintelė jėga, galinti 
sulaikyti bolševikų-žydų gaujas’. 
1944 m. vasario 7 d. AK pulki
ninkas Aleksander Krzyžanows- 
ki sutiko, kad Vilniaus srityje 
kuriam laikui būtų padaryta tai
ka. Vokiečiai pasiūlė ginklus, 
vaistus ir sužeistųjų globą. Len
kai norėjo ilgesnį laiką su 18 
pėstininkų batalionų paremti 
Hitlerio kovą prieš sovietus ir 
už tai jie reikalavo nutraukti vo
kišką terorą bei pripažinti 1939 
m. Lenkijos sienas. Kad ‘išban
dytų vokiečių lenkų bendradar
biavimą’, AK pasiūlė lenkų tre
čią partizanų brigadą vokiečių 
vadovybės dispozicijai. Ji gavo 
kartografinę medžiagą, vokiečių 
šnipų surinktas žinias ir, vokie
čiams įsakius, užpuolė sovietų 
partizanus. Prie pastovios sąjun
gos vienok nepriėjo. Londono 
egzilinė vyriausybė atsisakė pla
tesnio su naciais bendradarbia
vimo ir tik keli mažesni AK da
liniai toliau bendradarbiavo su 
vokiečiais. Kai 1944 m. Stalinas 
užgrobė Vilnių, įsakė deportuo
ti AK vadovybę; daugelis AK 
kovotojų buvo suimti”.

Grįžta Brazauskas
Niujorke rusų kalba leidžia

mas dienraštis “Novoje Ruskoje 
Slovo” š.m. gegužės 10 d. laido
je rašo: “Buvęs Lietuvos prezi
dentas ir pirmasis LTSR kom
partijos sekretorius Algirdas 
Brazauskas pareiškė grįžtąs į di
džiąją politiką. Jis ketina suda
ryti kairiųjų jėgų koaliciją, kuri 
turėtų visas galimybes laimėti šį 
rudenį įvyksiančius seimo rinki
mus. Jeigu tai įvyktų, tai po se
kančių prezidento rinkimų grei
čiausiai juo taptų Brazauskas. 
Šis 67 metų Brazausko pareiški
mas valdiškos televizijos ekrane 
daugeliui nebuvo netikėtas. Pa
gal lietuviškus šaltinius Bra
zauskas ligi šiol yra respubliko
je populiarus. Prieš dvejus su 
puse metų, kai jis pranešė savo 
atsisakymą kandidatuoti antram 
prezidento terminui, sakyda
mas, kad į politinę sceną turėtų 
įeiti nauja karta, daug Lietuvos 
moterų prie televizorių ekranų 
verkė”.

Ne visados mėgstama val
džia yra gera valdžia. Brazaus
kas, būdamas prezidentu, pasi
rašė žalingą Lietuvai Maišiaga
los memorandumą, pirko ne
skraidantį ‘Star-Jet’ lėktuvą, o 
užsienio paskolos buvo naudo
jamos ne produkcijai, bet pra
valgomos. Aišku, užsienio skolų 
“pravalgytojams” tokia valdžia 
patiko.

Lenkų sąjungos skilimas
“Kurier Wilenski” š.m. 

gruodžio 13 d. laidoje rašo: 
“1989 m. gegužės 5 d. buvo 
įsteigta Lenkų kultūrinė-visuo- 
meninė draugija. Nepraėjus nė 
metams, ši draugija transforma
vosi į Lietuvos lenkų sąjungą, 
kuri tapo pirmąja bendra visuo
menės organizacija atstovaujan
čia Lietuvos lenkų bendruome
nei. (...) Vienok jau keletas 
metų Sąjunga vis labiau nustoja 
būti jungiančia ir tautiečius vie
nijančia organizacija. Paskuti
niojo pirmininko darbo pobūdis 
privedė prie masinio išstojimo 
ligšiolinių LLS narių. (...) Ri- 
šardo Maciejkianiec’o vadovau
jama LLS jau nebėra visų orga
nizacija; intrigos, arogancija, 
elementarios asmeniškos kultū
ros stoka, perdėtas apie savo 
pranašumą ir nuopelnus galvoji
mas, įsitikinimas apie savo ne
klystamumą, nesugebėjimas iš
klausyti priešingą nuomonę, ne
sveika ambicija ir kartu nesle
piama žmonių panieka, jų stum- 
dymas ir jais manipuliavimas; 
tie pirmininko veiklos ir būdo 
bruožai kompromituoja ne tik jį 
patį, bet, deja, ir visą organiza
ciją, visą Lietuvos lenkų bend
ruomenę. Esant tokiai padėčiai, 
LLS-gos centro valdyba priėmė 
vieninteliai teisingą sprendimą: 
laikinai atleisti R. Maciejkia- 
neic’ą iš LLS pirmininko ir LLS 
organo ‘Nasza Gazeta’ vyr. re
daktoriaus pareigų”.

Savo ruožtu Maciejkia
niec’o šalininkai pašalino iš 
LLS-gos keletą jo priešų, jų tar
pe Kovo 11-tos Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo akto 
signatarą Z. Balcewicz, kuris 
nuslėpė, kad praeityje buvo Vil
niaus miesto politinių spectar- 
nybų veiklos koordinatoriumi. 
(“K.W.” 2000.IV. 18 d.). Paša
linti Maciejkianiec’ą iš “Nasza 
Gazeta” redaktoriaus pareigų 
nepavyko. Jis pusiau slaptoje 
savo šalininkų konferencijoje 
padidino akcininkų skaičių nuo 
100 ligi 310 ir laikraštį privatiza
vo (“Gazeta Wilenska” 2000. 
IV.20-26 d.).

Vilniaus Lenkų namų staty
bos pradininku buvo R. Maciej- 
kianiec. “Kurier Wilenski” š.m. 
kovo 16 d. laidoje rašo, kad jo 
statyba kainavo netoli 5 mil. 
JAV dolerių ir jo išlaikymas kas 
metai kainuos 100,000 JAV do
lerių. Statybą finansavo Lenkų 
bendrija Lenkijos mokesčių mo
kėtojų pinigais. LLS susikal- 
džius Lenkų bendrijos pirminin
kas A. Stelmachowski dar nepa
sakė kam jis įteiks šio pastato 
raktus. J.B.

AtA
ELENAI STANEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos sūnų ALFONSĄ STANEVIČIŲ, marčią VIDĄ 
STANEVIČIENĘ, vaikaičius - MATĄ ir ONUTĘ 
nuoširdžiai užjaučiame -

KLB krašto valdyba

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
MATILDAI KUOLIENEI

(mamytei)
iškeliavusiai amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su mylimom 
dukrom - dr. LIUDYTE LEKNICKIENE ir dr. 
ANGELE KAZLAUSKIENE bei jų šeimomis-

Ramutė Vergara 
Malvina Kasperavičienė 
Maria Carreno Vergara

AtA
JUOZAS DZENKAITIS

1916-1999

Šv. Mišios už mano mylimą 
vyrą aukojamos Los Angeles, CA, 
Šv. Kazimiero parapijos šventovėje 
šių metų birželio 17 ir 18 dienomis,
šeštadienį 11 vai. ir sekmadienį 8 vai. ryto. Lietuvoje -
Vilkaviškio katedroje.

Prašome visus draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionies sielą šv. Mišių aukoje.

Nuliūdusi žmona Bronė Dzenkaitienė

mailto:tevzib@pathcom.com


Jo Eminencįja Lietuvos kardinolas a.a. VINCENTAS SLADKEVIČIUS 
(Iš leidinio “Kardinolas”)

Didieji Lietuvos rūpesčiai
Pokalbis su Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku Kauno arkivyskupu 

metropolitu SIGITU TAMKEVIČIUM

Kančios ir kardinolo kelias
A. a. Kardinolo Sladkevičiaus gyvenimo ir veiklos 

pagrindiniai bruožai
2000 m. gegužes zo a., eida

mas 80-sius metus, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė a.a. kardino
las Vincentas Sladkevičius, 
Kauno arkivyskupas emeritas.

Velionis gimė 1920 m. rug
pjūčio 20 d. dabartiniame Kai
šiadorių rajone, Žaslių parapi
joje, Guronių kaime. Jis buvo 
jauniausias vaikas šeimoje. Dar 
būdamas 9 metų amžiaus busi
masis kardinolas neteko tėvo. 
Mokėsi Žaslių pradinėje mo
kykloje, o 1932 metais įstojo į 
Kaišiadorių gimnaziją. 1933 me
tais perėjo į Kaišiadoryse įsteig
tą katalikišką gimnaziją, o 1934 
metais įstojo į Kauno jėzuitų 
gimnaziją. Ją baigęs, 1939 me
tais įstojo į Kauno tarpdiecezinę 
kunigų seminariją.

Kunigo šventimai V. Slad
kevičiui buvo suteikti 1944 m. 
kovo 25 d. Pirmąsias šv. Mišias - 
primicijas kun. V. Sladkevičius 
aukojo Žaslių parapijos šven
tovėje 1944 m. balandžio 10 d.

Pirmoji kunigo Vincento 
Sladkevičiaus darbo vieta buvo 
Kietaviškių parapija, kurioje jis 
buvo paskirtas eiti vikaro parei
gas. Praėjus vos trims mėne
siams buvo perkeltas vikaro ir 
kapeliono pareigoms į Merkinę. 
1946 metais tapo Aukštadvario 
parapijos klebonu. Tais audrin
gais laikais ilgai neužsibuvęs 
Aukštadvaryje jaunas kunigas 
buvo paskirtas Kaišiadorių gim
nazijos kapelionu. Tiesa, jam 
nebuvo leidžiama įkelti kojos į 
gimnaziją, todėl jaunasis kape
lionas su mokiniais susitikdavo 
katedros zakristijoje.

Gresiant areštui, kun. V. 
Sladkevičius pasitraukė iš Kai
šiadorių, kurį laiką gyveno Čio
biškio parapijoje, vėliau Ned
zingėje, kol galiausiai buvo pa
skirtas Šešuolių parapijos kle
bonu. 1948 m. rugpjūčio mėnesį 
kun. V. Sladkevičius buvo pa
skirtas Kuktiškių parapijos kle
bonu, tačiau jau po mėnesio 
perkeltas į Inturkę, kur klebo
navo iki 1952 m.

1952 metais kun. V. Sladke
vičius tapo Kauno tarpdiecezi- 
nės kunigų seminarijos prefek
tu. Greitai jis perėmė ir semina
rijos dvasios tėvo pareigas. Lai
kai buvo neramūs, nuolat buvo 
jaučiama nepalanki oficialiosios 
valdžios atstovų nuotaika,v sie
kianti išnaikinti tikėjimą. Šioje 
sunkioje situacijoje kun. V. 
Sladkevičiaus ryžtingas atkaklu
mas ir nuoširdus prisirišimas 
prie tikrųjų tikėjimo vertybių 
buvo gaivinanti atrama kunigų 
seminarijos auklėtiniams.

1956 m. Kaišiadorių vysku
pas Teofilius Matulionis suteikė 
kun. V. Sladkevičiui garbės ka
nauninko titulą. 1957 m. gruo
džio 2 d. kanauninką Vincentą 
Sladkevičių popiežius Pijus XII 
paskyrė Kaišiadorių vyskupu 
pavaduotoju su paveldėjimo tei
se. Atsižvelgiant į tuo metu 
esančią nepalankią situaciją, 
Kaišiadorių vyskupas Teofilius 
Matulionis konsekravo V. Slad
kevičių vyskupu 1957 m. gruo
džio 25 d. Birštono klebonijoje.

Tuometinis religijų reikalų 
įgaliotinis neleido vyskupui V. 
Sladkevičiui eiti vyskupo parei
gų. Iki 1959 m. vyskupas V. 
Sladkevičius gyveno Kaune pri
vačiame bute. Jis buvo atleistas 
taip pat ir iš seminarijos, nuolat 
varginamas kvietimais į sovietinį 
Saugumą, kuris stengėsi savo pu

sėn palenkti jau spėjusį įgyti ti
kinčiųjų tarpe autoritetą vyskupą.

1959 m. pavasarį vyskupas 
V. Sladkevičius buvo ištremtas į 
Nemunėlio Radviliškį Biržų ra
jone. Šioje nuošalioje Šiaurės 
Lietuvos parapijoje vyskupas iš
gyveno iki 1976 m. Nuo 1970 m. 
ėjo Nemunėlio Radviliškio ir 
Suosto parapijų klebono parei
gas. 1972 m. Nemunėlio Radvi
liškyje, atsiklausus vyskupo V. 
Sladkevičiaus nuomonės, buvo 
pritarta “Lietuvos katalikų Baž
nyčios kronikos” leidimui, kurį 
pristatė kun. Sigitas Tamkevi- 
čius. Darbuojantis Nemunėlio 
Radviliškyje užsimezgė ir vysku
po V. Sladkevičiaus ryšiai su 
pogrindine kunigų seminarija, 
kurios daugelį absolventų jis 
pats ir pašventino kunigais.

1972 m. vyskupas V. Slad
kevičius atliko laikinuosius įža
dus marijonų kongregacijoje, o 
1975 metais - amžinuosius.

1976 m. vyskupas buvo civi
linės valdžios perkeltas į Pabir
žę, kur gyveno iki 1982 m.

1982 m. vyskupas V. Slad
kevičius galiausiai tapo Kaišia
dorių vyskupijos apaštališkuoju 
administratoriumi. Į Kaišiado
rių katedrą jis iškilmingai įžen
gė 1982 m. rugpjūčio 6 d.

1988 m. pavasarį vyskupas 
V. Sladkevičius buvo paskirtas 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininku. Tais pačiais metais 
jis pirmą kartą išvyko į Romą su 
vizitu “ad limina” drauge su ki
tais Lietuvos vyskupais.

1988 m. gegužės 29 d. vys
kupas V. Sladkevičius buvo pa
skirtas Šventosios Romos Bažny
čios kardinolu. Vėliau, kalbėda
mas apie šį paskyrimą, Jo Emi
nencija jį įvertino ne kaip skirtą 
jo asmeniui, bet kaip atlyginimą 
visai lietuvių tautai už parodytą 
tvirtumą priespaudos metais.

1989 m. vasario 7 d. kardi
nolas V. Sladkevičius buvo pa
skirtas Kauno arkivyskupu. 
1991 m. jis pats konsekravo sa
vo įpėdinį Kauno arkivyskupijo
je dabartinį arkivyskupą Sigitą 
Tamkevičių, su kuriuo Jo Emi
nenciją siejo pasipriešinimo 
veikla sovietinės ateistinės prie
spaudos metais.

1993 m. kardinolas V. Slad
kevičius dar kartą su visais Lie
tuvos vyskupais lankėsi Romoje 
su vizitu “ad limina”, o tų pačių 
metų rugsėjo mėnesį, kaip Vys
kupų konferencijos pirminin
kas, priėmė su apaštališkuoju 
vizitu Lietuvoje besilankantį po
piežių Joną Paulių II.

1995 m. laikydamasis baž
nytinės teisės nuostatų, kardi
nolas Vincentas Sladkevičius at
sistatydino iš Kauno arkivysku
po pareigų. Liko gyventi Kaune 
kaip emeritas. Jį jau seniau var
ginusi liga reiškėsi vis labiau. 
Nežiūrint skausmų, kiek galėda
mas dar kurį laiką dalyvaudavo 
pamaldose Kauno arkikatedro
je, mielai vykdavo į Šiluvą, kur 
kiekvieno mėnesio 13 dieną 
renkasi tikintieji. Dar labiau nu
silpus sveikatai, ligoje visiems ro
dė kantrumo ir nuoširdaus pasiti
kėjimo Dievo Apvaizdos pavyzdį.

Kardinolas V. Sladkevičius 
buvo pašarvotas Kauno arkika
tedroje bazilikoje. Laidotuvės 
įvyko 2000 m. birželio 1 d. 11 
valandą Kauno arkikatedroje 
bazilikoje.
Lietuvos vyskupų konferencijos 

sekretoriatas

“Žvelgiant į Lietuvos žmo
nių kasdienybę nuvilia, kad ne
matome tarp žmonių vienybės, 
sutarimo. Pasigendu konkrečių 
projektų, planų krikščioniško
sioms socialinėms idėjoms vyk
dyti. Užtektų įgyvendinti Jėzaus 
Kalno pamokslą, ir gyvenimas 
tuojau pasikeistų, tuoj sulauktu
me geresnių laikų, gražesnio pa
saulio. Bet kol kas to nematyti. 
Lyg koks nesubrendimas, esame 
pasimetę, lyg trauktumės į šešė
lį. Labiausiai mums stinga drą
sių idėjų ir uolaus jų vykdymo”, 
- tai ištrauka iš “Laisvosios Eu
ropos” radijo korespondento V. 
Valiušaičio pokalbio su mons. 
dr. Vytautu Kazlausku (“Keturi 
dešimtmečiai VATIKANO RA
DIJO tarnyboje”, - “Žemės 
Druska”, 2000, vasaris, p.6.).

Jei pasižvalgytume po Lie
tuvą, atrastume daugybę ne tik 
žaizdų, bet ir piktžaizdžių, ne
leidžiančių atsigauti tautos dva
siai, atsistoti visu ūgiu Bažnyčiai 
ir tautai, kuri pradėtų tikėti 
ateitimi, prasmingai naudotųsi 
tikrąja po tiekos metų taip sun
kiai iškovota laisve ir nepriklau
somybe. Visa yra Dangus siųsta. 
Todėl turiningos programos 
Lietuvos II Eucharistinis kong
resas, kviečiamas 2000 birželio 
1-4 Kaune, yra tarsi viena iš tų 
didžių priemonių, kuriomis lie
tuviškoji dvasiškija stengiasi su
telkti tikinčiųjų pastangas, suju
dinti jaunimą, paskatinti vyres
niuosius ir padrąsinti visą Lietu
vą naujam žygiui.

- Ar, Jūsų supratimu nūdie
nis mūsų politinis, ekonominis, 
kultūrinis ir ypač mūsų tautos 
dorinis, dvasinis gyvenimas yra 
normalus, ar jis reikalingas di
džių permainų ir tikro velykinio 
Prisikėlimo?

“Pašešupių armonika - 2000”
Viso rajono kapelų šventė, sutelkusi net keliolika 

muzikinių sambūrių

VALERIJA VILČINSKIENĖ

Karštą balandžio 28 pava
karę į Gelgaudiškio kultūros 
namų salę pradėjo gūžėti svete
liai iš viso rajono - šauniosios 
kaimo kapelos. Net visas devy
netas jų susirinko į “Pašešupių 
armonika - 2000” šventę. Pir
maisiais metais šios šventės vyk
davo Šakiuose, o šiemet nu
spręsta kasmet keliauti vis į ki
tus kultūros namus. Šį pavasarį 
laimė nusišypsojo Gelgaudiškiui.

Maloniai svečius sutiko šei
mininkai. Stenduose nuotrau
kos, pasakojančios apie kape
los, teatro, choro kolektyvų kas
dienybę, šventes, išvykas. Daug 
ir tolimų jų jau būta. Pasiekta 
Raseiniai, Marijampolė, Puns
kas... Žaliuojančioje vejoje vi
sus maloniai pasitiko Gelgau
diškio UAB “Vigrida”, pakvie
tusi atsigaivinti, užkąsti, šašlykų 
paragauti. Jai vadovauja direk
torė Virginija Remeikienė. Ma
žojoje salėje šventės dalyvius 
sūriu, medumi, gira ir kitais gar
dumynais vaišino šeimininkai.

Džiugu, kad ši šventė tapo 
tradicine rajonine pavasario 
švente. Šauniausioji kapela vyks
ta į šventę, vykstančią apskrity
je, o apskritis geriausiai kapelai 
įteikia kelialapį į metų pabaigo
je vykstančią respublikinę šven
tę: “Grok, Jurgeli”.

Maloniai nuteikia progra
mos pasirinkimo laisvė, vertina
mas išradingas prisistatymas, 
komisijos pateiktas pageidavi
mas - vokalas. Trukmė apie 15 
minučių. Svarbiausia - visų lau
kia prizai.

Sibirinių trėmimų paminklas, pastatytas buvusių tremtinių ir 
politkalinių 1989 m. N. Vilniuje

- Praėjęs dešimtmetis viso
se Lietuvos gyvenimo srityse bu
vo labai sunkus. “Normalaus” 
gyvenimo galėjo tikėtis tik labai 
dideli utopistai arba užuomar
šos. Neįvertinti arba neleistinai 
užmiršti, kokius dvasinius nuos
tolius padarė okupacija, yra di
delė klaida, trukdanti suvokti 
Lietuvos dabartį. Nemažesnė 
klaida - neįvertinti ne tik pozi
tyvią, bet ir negatyvią materia- 
listinę-hedonistinę Vakarų kul
tūros įtaką. Manau, kad pats di
džiausias paklydimas po Lietu
vos atgimimo - tai per mažas 
dėmesys dvasiniam - doriniam 
tautos prikėlimui. Bažnyčia, 
okupacijos metais persekiota ir 
marinta, be rimtos valstybės pa
ramos ir savo darbe nuolatos 
sutikdama dirbtines kliūtis, nėra 
pajėgi atlikti milžinišką visuo
menės dvasinio prikėlimo dar
bą. Nemanau, kad reikalingas 
kažkoks naujas prisikėlimo im
pulsas - tiesiog reikalingas kas
dienis Lietuvą ir Bažnyčią my
linčiųjų žmonių pasišventimas, 
kurio, deja, dažnai pasigendu 
net dvasiškių ir kitų Bažnyčios 
darbininkų tarpe.

- Kokius įvykius, pastangas 
ir datas per šį dešimtmetį nuo 
Nepriklausomybės atgavimo lai
kote savo vyskupijoje ir Lietuvoje 
reikšmingiausias ?

- Pirmas reikšmingiausias 
įvykis - priėmimas Lietuvos res
publikos konstitucijos, kuri ga
rantuoja tikėjimo laisvę ir teisę 
tėvams ugdyti vaikus pagal savo 
įsitikinimus. Antrasis labai 
reikšmingas įvykis buvo Šv. Tė
vo apsilankymas 1993 metais 
Lietuvoje. Nuo tada daugelis 
mūsų tautiečių naujai įvertino 
Katalikų Bažnyčios misiją pa
saulyje ir mūsų Tėvynėje. Tre
čias labai svarbus įvykis, tik ką

Šios šventęs,rėmėjai - rajo
no savivaldybių vadovai, skyrių 
vedėjai. Jie įsteigė asmeninius 
prizus, įvertintus vienoda kaina, 
patys dalyvavo šventėje ir juos 
teikė jiems patiems labiausiai 
patikusiam kolektyvui. į

Šios šventės sumanytojas - 
Šakių Kultūros skyrius. Malo
nu, kad jis gyvena savo kolekty
vų nuotaika, jaučia juos, sten
giasi paskatinti, palaikyti, pa
remti, praskaidrinti gyvenimą 
tuo gyvenančių ir to pasiilgusių. 
“Svarbiausia - kaip teigia Kul
tūros skyriaus vedėja Augenija 
Kasparevičienė, - kad žmonės 
gyventu tuo, ką gražaus savy tu
ri, skatinti jų norą, palaikyti 
iniciatyvą”.

Šurmuliuoja salė, nekan
triai laukdama renginio pra
džios. Scenoje - zanavykiškas 
kiemas: rūtų darželis, aptvertas 
tvorele, su pamauta puodyne, 
šalia suolelis, platūs kiemo var
tai. Pagaliau scenoje vedantieji: 
Rūta Bosienė - “gaspadinė” ir 
Edgaras Pilypaitis - “gaspado- 
rius”, vienas kitą “diedu” ir 
“boba” bevadiną. Apie visai 
rimtus ūkio ir renginio reikalus 
papostringavę scenoje, pristato 
solidžią vertinimo komisiją.

Į sceną vedantieji kviečia 
Barzdų kultūros namų kapelą, 
vadovaujamą Vytauto Mastei- 
kos, Liepalotų kultūros namų 
kapelą ir jos vadovą Romą 
Skaisgirį, Iždagų kultūros namų 
kapelą ir vadovą Raimondą 
Stankaitį. Ši kapela nepralei
džia nė vienos rajoninės kaimo

(Nukelta į 4-tą psl.) 

pasirašytos sutartys tarp Vatika
no ir Lietuvos respublikos, ku
rios leis Bažnyčiai išlaikyti rei
kiamą autonomiją ir drauge 
bendradarbiauti su valstybe Lie
tuvos žmonių gerovei. Reikš
mingus įvykius užbaigčiau jubi
liejinių metų patiriamomis ma
lonėmis. Tačiau esu giliai įsitiki
nęs, kad joks renginys, joks nors 
ir pats didžiausias įvykis negali 
nulemti dvasinio tautos prisikė
limo, todėl man pats reikšmin
giausias praėjusio dešimtmečio 
“įvykis” - tai dažnai sunkiai pa
stebimas daugybės žmonių pa
siaukojantis darbas religinio 
švietimo, karitatyvinėje, sielova
dos ir kt. srityje. Jeigu šito dar
bo nebūtų buvę, be galo apgai
lėtinas šiandien būtų Lietuvos 
veidas.

- Kas, Jūsų nuomone, skau
džiausia ir skubiausiai taisytina 
dabar mūsų visuomeniniame ir 
bažnytiniame, ypač sielovados, 
gyvenime?

- Šiandien visose gyvenimo 
srityse labiausiai kenkia nesusi
kalbėjimas, praktinis materializ
mas ir idealizmo stoka. Bažnyti
niam darbui labai kenkia ne
konstruktyvi kritika. Pyktis ir 
kaltinimai iš pasaulietinės sfe
ros lengvai peržengia ir bažnyti
nio gyvenimo erdves. Sielovado
je ypač trūksta pasišventusių 
kunigų ir katechetų. Bažnyčia 
labai kenčia dėl “kulto darbuo
tojų” sindromo. Dabartinėje 
pragmatiškoje ir hedonistinėje 
visuomenėje šį tą pozityvaus pa
daryti gali tik šimtaprocentiniai 
idealistai.

- Ar pakankamos ir veiks
mingos yra Lietuvos Bažnyčios 
iki šiol taikytos ir panaudotos 
priemonės susidariusiai padėčiai 
pataisyti?

- Esu įsitikinęs, kad Bažny
čia Lietuvoje ėjo teisinga kryp
timi, nes rūpinosi naujų kunigų 
formavimu, pasauliečių įtrauki
mu į Bažnyčios darbą, naujų, la
bai reikalingų bažnytinių insti
tucijų kūrimu ir 1.1. Tačiau viso
se srityse darbų padaryta per 
mažai, t.y. tiek, kiek buvo jėgų.

-Ar nemanote, kad tikrajam 
visam Jūsų arkivyskupijos ir visos 
Lietuvos dvasiniam atgimimui 
reikėtų imtis tokių žygių, tokių 
užmojų, kad vieningai ir sutarti
nai būtų šauktasi Dangaus pa
galbos?

- Šioje vietoje esu šiek tiek 
kitokios nuomonės. Tikrai rei
kalingas maldos ir aukos žygis 
per Lietuvą, tačiau jis jau vyks
ta, nes daugybė tikinčiųjų mel
džiasi, daro atgailą ir dirba, kad 
Lietuva prisikeltų. Man nepa
tinka tik atgailos demonstra
vimas.

-Ar nereikėtų visą Jūsų arki
vyskupiją ir kartu tautą galbūt 
per busimąjį kongresą ar po jo 
plačiausiu mastu pakviesti į tam 
tikrą, ypatingą aukos, pasninko 
ar kitokią panašią tautos mastu 
atgailą, kurios ypač būdavo daž
nos ST laikais?

- Pasiūlymų daryti viešas at
gailas būdavo nuo pat nepri
klausomybės atgavimo laikų, - 
susižavėję kai kuriais Senojo 
Testamento aprašymais, kai kas 
siūlė ir vyskupams su kunigais 
apsirengti atgailos drabužiais ir 
rengti viešas atgailos pamaldas, 
pavyzdžiui, kur nors ant Tauro 
kalno. Kad vienkartinis išjudini
mas nėra labai veiksmingas, liu
dija Baltijos kelio akcija. Reika
lingi žmonės idealistai - dvasiš
kiai ir pasauliečiai, kurie atkak
liai kasdien savo aplinkoje liu
dytų Kristų.

- Kokie Jūsų arkivyskupijos 
numatomi didžiausi darbai, pro
jektai išorinės, ypač vidinės Baž
nyčios planai ir projektai iki 2010 
metų?

- Sielovadinėje plotmėje 
planuojame intensyvinti darbą 
su jaunimu ir šeimomis. Taip 
pat labai noriu, kad Lietuvoje 
pradėtų veikti katalikiška radijo 
stotis, nes žmonės labai stokoja 
dvasinio maisto, o kukli katali
kiška literatūra nepasiekia visų 
alkstančiųjų.

Gausios Dievo palaimos 
linki ir meldžia -

Arkivysk. S. Tamkevičius.
Kalbėjosi -

kun. K.J. Ambrasas, SJ
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Tremtinių pastatyti kryžiai, primenantys tūkstančių lietuvių kančias 
Sibiro tremtyje

Žvilgsnis į Lietuvos politikos laukus
Vyrai irkluoja, o valstybės valtis stovi vietoje

IGNAS MEDŽIUKAS

Iš žiniasklaidos ir gaunamų 
laiškų sužinome, kad Lietuvoje 
buvo labai šiltas balandis. Per
žydėjo vyšnios, slyvos, žydi obe
lys, kaštonai. Žmonės kalba, 
kad tokio ankstyvo gamtos su
kru timo jau nebuvo šimtą metų. 
Dabar pats gražiausias laikas. 
“Duok Dieve, kad tokia darna 
būtų ir politikoje”, laiške rašo 
vienas vilnietis profesorius. 
“Labai norėtųsi, kad valstybėje 
būtų geresnė tvarka. Visiems, 
bet ne vien elitui, sėdinčiam 
rūmuose, statytuose sovietinės 
aukščiausios tarybos nariams, 
mokėjusiems tik kilnoti rankas 
ir už tai gavusiems iš valstybės 
daug malonių: butus, automobi
lius ir privilegiją nusipirkti ki
logramą apelsinų už 14 kapei
kų, kai visi kiti mokėdavo pus
antro rublio.
Už privilegijas turėtų atsilygin

ti kruopščiu darbu
Dabartinis Lietuvos parla

mentas liko toks pat sovietinis 
pagal mąstymą ir darbus, tačiau 
jame sėdintieji gavo dar papil
domų teisių: važinėti po užsie
nius, naudotis valdiškais auto
mobiliais net ir savo asmeniš
kiems reikalams, taip pat kito
kiomis privilegijomis, už kurias 
jie savo darbais turėtų atstovau
jamiems žmonėms atsidėkoti. 
Seimas kuria įstatymus vieną po 
kito, o paskui šimtą kartų taiso.

Visą šią makalynę seimas 
užprogramavo jau nuo pat pra
džios, nustatydamas visų kaden
cijų parlamentarams dirbti pa
gal tokį modelį. Nesvarbu kas 
bus tas seimo rūmų šeiminin
kas: Sąjūdis, LDDP ar konser
vatoriai, rudenį į valdžią atėję 
paulauskininkai (neduok Die
ve!) ar paksininkai (šiek tiek ge
riau!) dirbs tokiais pačiais me
todais.

Duonos ir žaidimų
Na, o kaip žmonės? Jie kaip 

Romos plebėjai - jiems reikia 
duonos ir žaidimų. Žaidimai 
mažiau kainuoja (juo labiau, 
kad žmonės patys už juos susi
moka), tai jų duoda “per akis”. 
Įvairūs festivaliai, besivaipan
čios gražuolės scenoje, kurioms, 
deja, Dievas nedavė balso. Taigi 
jaunimas staugia, senesni page
ria, o pilkoji masė nulemia rin
kimų rezultatus, nes nori duo
nos. Jei duonos nedavė LDDP, 
balsavo už konservatorių “šva
rių rankų” pažadus: jei ir tie 
nuo tos pilkosios masės nusuko 
savo naudai duonos kepalą, tai 
balsuoja vėl už kairiuosius, ku
rie gali būti ir persikrikštiją ir 
įgavę kitą raudonos spalvos at
spalvį., Žmonės - ne buliai, rau
donos spalvos nesibaido. Svar
bu, kad būtų kas dantimis 
kramsnoti. Po to ketverius me
tus spjaudysis, kad išrinko idio
tus ir pasirinks naują “balagani- 
nę trupę”.

Laisvės ir nepriklausomybės 
kaina

Taip ir gyvename nuo vienų 

rinkimų iki kitų. Atrodo, lyg tai 
būtų demokratinėje visuomenė
je ir aplinkoje. Tik spauda “rė
kauja”, o iš tikrųjų demokrati
jos nėra - jos tik šešėlis.

Gal ir gerai, kad spauda de
maskuoja įvairius valdžios vyrų 
“rankdarbius”. Tačiau didžiausi 
dienraščiai labai sumaniai, tie
siog subtiliai ir preciziškai sėja 
tautos sąmonėje nepasitenkini
mo mintis, kartais labai gražiai 
jas susiedama su nepasitenkini
mu Lietuvos nepriklausomybe. 
Tai jau tragedija! Jei žmogui 
neduoda valgyti, tai jis ir pradės 
galvoti, kad “prie ruso” buvo 
geriau. Juk eiliniam žmogeliui 
nepasiaiškinsi, kad už laisvę ir 
nepriklausomybę taip pat reikia 
“užmokėti”.

Užkliuvo ir prezidentas
Pastaruoju metu žiniasklai- 

da susirado kompromituojan
čius dokumentus, kad Valdas 
Adamkus, dar būdamas JAV 
Aplinkos apsaugos (Environ
ment Protection Agency) 5-tojo 
regiono direktorius, važinėjo į 
Lietuvą už šios agentūros pini
gus, nors nuslėpė, kad kartu 
Lietuvoje organizavo politinę 
kompaniją. Tai buvo paskelbta 
Čikagos dienraštyje, “Chicago 
Tribune”. Apie tai sužinojusi 
agentūra pareikalavo grąžinti 
pinigus, nes Valdas Adamkus 
buvo pateikęs sąskaitas kaip už 
komandiruotes. Jis aplinkos ap
saugos agentūrai grąžino dau
giau kaip 7,000 dolerių, kurie 
jam buvo sumokėti už keliones į 
Lietuvą. Taip rašo “Lietuvos ai
do” nr. 88, 2000 m. gegužės 6 d. 
Aurimas Drižius. Tos informa
cijos paneigimo iki šiol neteko 
pastebėti.

Vagiama iš papratimo

“Gerą gyvenimą”, rašo pro
fesorius, galima sukurti tik dar
bu. “Prie ruso” daug kas gerą 
gyvenimą kūrė vogdami. Ir da
bar iš papratimo daug kas vagia 
iš ūkių ir valstybinių įmonių, kol 
jos atsiranda prie bankroto. Ta
da bosai beveik pusvelčiu pasi
ima bankrotuojančias įmones, 
jas pertvarko ir gauna didelius 
pelnus, o žmonėms ir valstybei 
lieka tik “trijų pirštų kombina
cija”.

Be abejonės, yra daug pro
tingų ir dorų žmonių, tačiau to
kie dažniausiai užguiti ir nu
stumti. Tai arba plebėjai arba 
inteligentai. Valdžios žmonėms 
- tai “patrankų mėsa”, o kai 
kam net realūs konkurentai į 
valdžios krėslus.

“Štai toks mūsų gyvenimo 
vaizdas, kai vieni irkluoja į vieną 
pusę, kiti į kitą. Atrodo, kad visi 
dirba, o valtis stovi vietoje. Juda 
tik tiek, kiek vėjas pastumia”.

r -»AMocrm- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
APDOVANOTI PARTIZANŲ 

RĖMĖJAI
Lietuvos vyriausybė iš rezer

vo fondo partizanų ryšininkams ir 
rėmėjams apdovanoti Lietuvos 
partizanų pasipriešinimo kovų 56- 
ųjų metinių proga paskyrė 37,500 
litų. Jie bus perduoti Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrui. Kaip praneša 
ELTA/LGTIC, gegužės 25 d. mi- 
nisteris pirmininkas Andrius Ku
bilius padėkos lakštais ir premijo
mis apdovanojo 15 partizanų ryši
ninkų ir rėmėjų. Valstybinius ap
dovanojimus gegužės 26 d. įteikė 
prezidentas Valdas Adamkus.

STREIKAVO VAIRUOTOJAI
Gegužės 18 d. Vilniaus tro

leibusų ir autobusų vairuotojai 
paskelbė vienos dienos neteisėtą 
streiką. BNS/LGTIC žiniomis, 
streikavo beveik visi visuomeni
nio transporto darbuotojai - apie 
600 vairuotojų Vilniaus troleibu
sų parke, 500 - autobusų parke. 
Jie reikalavo laiku mokėti atlygi
nimus ir juos padidinti bei nema
žinti darbo vietų, nors Vilniaus 
meras tvirtino, jog atlyginimai 
pastaruoju laiku nevėlavo.

SULAIKYTA TEISĖJA
Klaipėdoje gegužės 11d. teis

mo patalpose Generalinės proku
ratūros, Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) bei policijos pareigū
nai sulaikė teisėją Oną Gailiuvie- 
nę, Klaipėdos apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus pirminin
kę. Ji įtariama 2,000 JAV dolerių 
kyšio priėmimu už palankų spren
dimą E. Osipovos baudžiamojoje 
byloje už spirito laikymą ir parda
vinėjimą. Pinigai rasti teismo pa
talpose, bylos duomenys ir įrody
mų visuma leidžia įtarti ją pada
rius nusikaltimą. Generalinio 
prokuroro K Pėdnyčios prašymu, 
teisėjos įgaliojimus iki galutinio 
teismo sprendimo sustabdo sei
mas. Teisėjus skiria ir atleidžia 
prezidentas.

ATLYGINS UŽ 
PRIVERSTINĮ DARBĄ

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) žiniomis, 
Vokietijos ir Austrijos vyriausy
bės kartu su įmonėmis, kuriose 
Antrojo pasaulinio karo metu 
žmonės iš okupuotų kraštų dirbo 
priverstinį darbą, nukentėjusiems 
žada atlyginti padarytą žalą. Sie
kiant išaiškinti išmokėjimo gali
mybes bei paruošti išmokėjimo 
tvarką, SADM kreipėsi į savival
dybes, prašydami talkos duomenų

FOUR seasons 
Ivfzzrlrxk REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos 1
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes -r-
Wasagos, Staynerio ir
Collingwood o a py- EjEKk 
linkcsc kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave.,

IHamilton, Ont. L8M 2W7

surinkimui, nes Lietuvoje iki šiol 
nėra vienoje vietoje sukauptų ži
nių apie nuo nacių okupacijos nu
kentėjusius gyventojus.

KINUOS DELEGACIJA 
LIETUVOJE

Gegužės 22-25 d.d. Vilniuje 
vyko derybos dėl Lietuvos ir Kini
jos perdavimo sutarties, praneša 
BNS/LGTIC. Sutarties tikslas yra 
abiems pusėms palankiomis są
lygomis plėtoti teisinį bendradar
biavimą šioje srityje. Šalys įsipa
reigos viena kitai išduoti asmenis, 
surastus vienos šalies teritorijoje, 
o kitos šalies teisingumo insti
tucijų ieškomus dėl jiems iškeltos 
baudžiamosios bylos arba laisvės 
atėmimo bausmei vykdyti pagal 
įsiteisėjusį nuosprendį.

DERYBOS SUSTOJO
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Lietuvos derybos dėl narystės 
Pasaulio prekybos organizacijoje 
(PPG) atsidūrė aklavietėje, nes 
JAV nesutinka, kad valstybės pa
rama žemės ūkiui būtų skaičiuo
jama pagal Lietuvoje vartojamą 
metodiką. Lietuvos delegacija ba
landžio viduryje Ženevoje tikėjosi 
išspręsti paskutinius nesutarimus 
dėl žemės ūkio ir baigti derybas. 
Tačiau pasiūlytus kompromisi
nius sprendimus dėl eksporto pa
ramos panaikinimo ir valstybės 
paramos žemės ūkiui JAV, Nau
joji Zelandija, Kanada ir iš dalies 
Australija atmetė. Užsienio rei
kalų viceministerio Algimanto 
Rimkūno nuomone, daug jautie
nos ir paukštienos produktų bei 
grūdų gaminančios Jungtinės 
Valstijos nori, kad Lietuva šiems 
produktams dar labiau sumažintų 
muitus ir atvertų savo rinką.

ATIDARYTAS INFORMACUOS 
CĘNTRAS

Gegužės 22 d. Kauno apskri
ties viešojoje bibliotekoje atidary
tas tos apskrities Europos infor
macijos centras, rašo BNS/ 
LGTIC. Europos komitetas prie 
vyriausybės, siekdamas geriau in
formuoti Lietuvos visuomenę 
apie šalies jungimąsi į Europos 
sąjungą, steigia Europos informa
cijos centrus devyniose Lietuvos 
apskrityse: Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Mari
jampolės, Telšių, Tauragės bei 
Alytaus. Jų paskirtis - suteikti ap- 
skričų gyventojams informaciją 
bei skatinti jų susidomėjimą įsi
jungimo procesu, teikti informa
ciją įmonėms, organizacijoms bei 
verslininkams.

NAUJA PASIENO UŽKARDA

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
gegužės 19 Šalčininkų rajone 
Dieveniškių kilpoje atidaryta 
nauja Vilniaus pasienio policijos 
rinktinės užkarda. Įamžinant at
minimą Gintaro Žagūnio, tarny
bos pamainos viršininko, kuris, 
beginklis, buvo nužudytas vykdy
damas savo pareigas, užkarda pa
vadinta jo vardu. Naujasis pasta
tas, užimantis 1100 kv. metrų plo
tą, kainavo daugiau kaip 2 mln. 
Litų. Jame dirbantys pasieniečiai 
saugo 100.7 km. valstybės sienos 
su Gudija ruožą. Iki kitų metų 
pabaigos turėtų būti pastatytos 
dar keturios naujos užkardos — 
Kabelių, Purvėnų, Adutiškio ir 
Tverečiaus. Pagal Europos sąjun
gos PHARE programą tam skirta 
2.5 mln. eurų. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu "Union Gas” Z/n
atstovas) tei

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Gelgaudiškio Kultūros namų kaimo kapela, vadovaujama RIMO BOSO 
(su vainiku) Nuotr. G. Jokūbaičio

“Pašešupių armonika - 2000
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kapelų šventės, šis vadovas dir
ba tik keletą metų, bet malonu 
klausytis jų melodijų, paties va
dovo dainavimo.

Paskutinė prieš pertrauką 
groja Ritinių kultūros namų ka
pela, vadovaujama Viktoro Ja- 
sulevičiaus.

Po pertraukos šventę toliau 
tęsia Patašinės kultūros namų 
kapela ir jos vadovas Valdas 
Sinkevičius. Vidine kultūra, es
tetiniu atlikimu išsiskiria jų 
programa.

Pagaliau scenoje pati seniau
sia, apie 33 metus gyvuojanti 
Sintautų kultūros namų kapela. 
Dešimtį metų šioje kapeloje 
groja Marytė Duobienė ir Sigitas 
Duoba. Kapelai vadovauja Sigito 
sūnus Virginijus. Joje groja du 
Sigito broliai; vieno iš jų žmona 
Genutė, tik viena Birutė Gar- 
muvienė nepriklauso giminei. Ją 
ir pavadino giminės kapela. 
Nuoširdžiais plojimais salė pa
prašė pakartoti Duobų Vytauto 
ir Genutės dainą.

Sintautiečius pakeičia Girė
nų kultūros namų kapela ir jos 
vadovas Antanas Sperauskas.

Po jų scenoje - Šakių laisva
laikio bei pramogų centro kape
la ir vadovas Andrius Krikšto- 
laitis. Pagaliau scenoje - jos šei
mininkai gelgaudiškiečiai. Nuo 
1993 metų jai vadovauja Rimas 
Bosas.

Kiekviena kapela sujaudina 
klausytojų jausmus ir širdis. Kas 
koja būgnui pritars, kas neištvė
ręs ima dainuoti, o keletas neiš
laiko ir šokti bando. Be galo 
graži, šviesi, įsimintina šventė. 
Drįsčiau sakyti, gal nebūtų ji to
kia nuostabi, jei ne drąsūs, iš
maningi, visa matantys ir visur 
spėjantys dalyvauti vedantieji 
Rūta ir Edgaras. Čia jie, susėdę 
ant suolelio, romantiškai klau
sosi, čia gaspadoriškai vienas ki
tam juoką iškrečia, sutartinai 
kojomis ar rankomis pliaukši ir 
mataruoja, čia neiškentę į polką 
ar valsą leidžiasi. Be galo gyvas, 
nuoširdus, tikrų zanavykų “gas-

padorių” bendravimas, lyg vieni 
savam kieme su savais svečiais 
būtų... Ne veltui Kultūros sky
riaus vedėja Augenija Kaspare - 
vičienė džiaugsmu atsidususi ta
ria: “Jūs turit didelę Dievo do
vaną - Edgarą...” “Džiugu, kad 
yra tokių žmonių, norinčių, ga
linčių tai daryti. O juo labiau tai 
ne profesionalai, o savamoksliai 
žmonės” - su džiugesiu kalba 
savivaldybės sekretorė Rima 
Rauktienė. Jai pritaria savival
dybės kontrolierė Asta Domei
kienė. Ir kitais metais jos mielai 
pažada paremti šiuos dalyvius.

Artėja lemiamas momentas 
- komisijos žodis. Kiekviena ka
pela pradžiuginama rėmėjų pri
zu, pastebint jos tobulėjimą per 
metus nuo buvusios šventės. 
Šauniausios kapelos prizas ir 
kelialapis į apskrities šventę ati
tenka gelgaudiškiečiams. Kultū
ros skyriaus vedėja jiems negaili 
gerų žodžių, apibūdindama kaip 
brandžiausią, susiformavusią, 
geriausią vokalą turinčią kape
lą. Prizai įteikiami ir geriau- 
siems atskiriems atlikėjams, 
muzikantams. Juos įteikia patys 
rėmėjai.

Svarūs Kultūros skyriaus 
vedėjos Augenijos Kasparavi
čienės žodžiai: “Džiaugiasi šir
dis žiūrint į šiuos žmones, lin
kiu, kad išsaugotų kūrybos ug
nelę, norėtų tobulėti, tik kūryba 
žmogų daro turtingu. Tegul ki
tais metais dalyviai netelpa 
scenoje”.

Vedantieji dėkoja Kultūros 
skyriaus vedėjai Augenijai Kas
paravičienei ir etnokultūros 
specialistei Aurelijai Papievie- 
nei, kurių dėka šiemet ši šventė 
įvyko Gelgaudiškyje.

Tegul kiekvienas kolektyvas 
stiebiasi į saulę savąja šviesa, sa
vuoju nepakartojamu grožiu. 
Juk visiems taip norisi nors ke
liom akimirkom pamiršti nuos
kaudų, išdavysčių, nepriteklių ir 
rūpesčių kupiną gyvenimą... 
Tad nors akimirkomis pasisem
kime šviesos iš tų, kurie jos turi, 
ir dėkokime, nes tai - didžioji 
dovana...

Tautiečių būrelis važiuoja į atlaidus Lietuvoje Nuotr. V. Kapočiaus

Ottawa, Ont.
A.a. KAZIMIERAS GUDŽIŪ

NAS, 89 m. amžiaus, po ilgos vargi
nančios ligos, iškeliavo amžinybėn 
š.m. balandžio 21 d. Paliko žmoną 
Anelę ir dvi dukteris - Nijolę Gray 
ir Ritą Mankowski. Velionis buvo 
labai ištikimas OLB-ės narys, nors 
oficialiai ir priklausė St. George’s 
parapijai. Kol sveikata leido, ištiki
mai lankė lietuvių mėnesines pa
maldas.

Laidotuvės įvyko jo parapijos 
šventovėje, kur gedulines Mišias 
anglų kalba atnašavo vietos kun. 
Francis McEvoy ir mūsų kapelio
nas kun. dr. V. Skilandžiūnas. Prie 
liturginių apeigų atlikimo daug pri
sidėjo visi velionies šeimos nariai, 
ypač Rita ir Nijolė su savo šeimo
mis, giminės bei draugai-kaimynai. 
Vienas jų - Robert Czerny, groda
mas gitara ir kartu giedodamas, 
puikiai vadovavo visų giedojimui. 
Michael Mankowski perskaitė savo 
gražiai paruoštą “Eulogy”, pagarbų 
atsisveikinimo žodį.

Palaidojus velionį Capital Me
morial Gardens kapuose, po mūsų 
kapelionio sukalbėtų lietuviškai lai
dojimo maldų, velionies žmona 
Anelė pakvietė visus dalyvius į savo 
namus užkandžiams.

PRISIMINDAMI a.a. Kazimie
rą Gudžiūną, Otavos ir laidotuvėse 
dalyvaujantys Montrealio lietuviai 
“Vaiko tėviSkės namams” paaukojo 
400 dol.: R. O. Barisos, J. A. Bui
vydai, S. Danaitienė, E. Dalmotie- 
nė, J. M. Kandižauskai, V. Lietuv- 
nikas, G. S. Mitalai, V. L. Plečkai
čiai, V. I. Priščepionkos, A. Rašyti- 
nienė, A. A. Savickai, C. D. Vasi
liauskai, D. H. Vasiliauskai, S. V. 
Vasiliauskas, V. Vasiliauskas, B. 
Vilčinskienė ir S. Žinaitis; Lietuvių 
fondui paaukojo 110 dol.: V. V. 
Radžiai, V. J. Valiuliai, EI. Dalmo- 
tienė, D. Mogck; Heart and Stroke 
Foundation - 20 dol. aukojo D. Da- 
nienė.

A.a. STASĖ ŽILINSKIENĖ, 
92 m. amžiaus, paliko šį pasaulį 
š.m. gegužės 8 d. Peterborough, 
Ont., globojama savo dukters vie
nuolės Marijos,' gyvenančios ten 
pat “Sister’s of St. Joseph” vienuo
lyne. Prieš keletą metų velionė po 
savo vyro a.a. Vinco ir savo sūnaus 
a.a. Viktoro netekties, paliko Ota
vą ir apsigyveno mieste, kur gyvena 
ir jos vienuolė duktė. Laidotuvėms 
todėl ir buvo atvežta į Otavą, kur 
yra palaidoti jos vyras ir sūnus.

Velionė buvo pašarvota Kelly 
laidotuvių namuose. Visas laidoji
mo religines apeigas atliko jos šei
mos seniai pažįstamas dvasininkas 
mons. Eddy Lunney. Mūsų kape
lionas suspėjo aplankyti velionę ir 
pasimelsti prie jos karsto. Ši šeima 
buvo viena iš pirmųjų naujakurių 
Otavoje po II Pasaulinio karo. Visi 
šeimos nariai greitai įsijungė į 
bendruomeninę veiklą ir niekuo
met neapleisdavo lietuviškų pamal
dų, kurių metu, velionė, turėdama 
gražų balsą ir jos dar jaunai, muzi
kaliai dukrai grojant vargonais, pri
sidėdavo prie visų bendro giedoji
mo. Velionė palaidota “Notre Da
me Cemetery”, Ottawa, Ont. Ilsė
kis ramybėje!

PAGALBA ALKANIEMS LIE
TUVOJE. Š.m. kovo 26 d. po lie
tuviškų pamaldų buvo tęsiamas va
jus renkant aukas “velykinio stalo 
pagerinimui” Kauno arkivyskupijos 
“Caritas” išlaikomai vargšų val
gyklai. Aukojo: V. S. Balsevičiai, F. 
Baradinskienė, R. O. Barisos, J. A. 
Buivydai, E. Dalmotienė, S. Danai
tienė, J. D. Daniai, K. A. Gudžiū
nai, P. E. Jurgučiai, J. Jurjonienė, 
J. M. Kandižauskai, R. R. Kilčiai, 
A. Lapenai, G. S. Mitalai, V. L. 
Plečkaičiai, V. L Priščepionkos, J. 
Radžius, V. V. Radžiai, A. A. Sa
vickai, dr. A. Šidlauskaitė, kun. dr. 
V. Skilandžiūnas, J. V. Verbylos, B. 
Vilčinskienė. Iš viso surinkta 305 
dol. Aukas rinko Gintas Mitalas ir 
Irena Priščepionkienė.

Iš Kauno “Caritas” reikalų ve
dėjos O. Virbašiūtės gautas laiškas, 
kuriame ji dėkoja “Otavos lietu
viams už auką ir begalinį rūpestį 
mūsų bėdomis”. Iki šiol Otavos lietu
viai per Toronto Prisikėlimo parapiją 
arba tiesiai Kauno “Caritas” reika
lams yra suaukoję 2712 dol. Kor.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lemonto LB apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 9 d. 
Pasaulio lietuvių centro patalpose. 
Jį pradėjo LB šios apylinkės valdy
bos pirm. R. Kronas. Invokaciją su
kalbėjo Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos kapelionas kun. A. 
Paliokas. Tylos minute prisiminti ir 
pagerbti apylinkės bendruomenės 
mirę tautiečiai. Susirinkimui vado
vavo pats valdybos pirmininkas, o 
sekretoriavo N. Nausėdienė, per
skaičiusi ir praėjusio susirinkimo 
protokolą. R. Kronas apžvelgė val
dybos metinę veiklą, suminėdamas 
atliktus renginius ir pabrėždamas, 
kad apylinkės valdyba ypač nori 
įtraukti į bendruomenių veiklą jau
nimą, tam tikslui surengdama ir 
jaunimo talentų pasirodymo popie
tę. Ypač gerai veikia socialinių rei
kalų skyrius, vadovaujamas G. Ka
zėno. Sis skyrius tarp kitų dalykų 
suorganizavo naujiems ateiviams 
anglų kalbos kursus. Pradėtos su 
geru pasisekimu išvykos į muziejus, 
teatrus ir žymesnes vietoves. B. 
Nainienė, L Kazlauskienė ir V. 
Gvildienė sėkmingai organizuoja 
kiekvieną antradienį popietes, ku
riose pasivaišinama, pabendrauja
ma ir padainuojama linksmų lietu
viškų dainų, akordeonu pritariant 
S. Jagminienei. Neatsiradus naujų 
kandidatų, palikta ta pati valdyba ir 
revizijos komisija kitai kadencijai.

Argentina
Šv. Kazimiero parapijos su

kaktuviniais metais kovo 4 d. Rosa
rio mieste viena gatvė pavadinta 
kun. Juozo Margio vardu. Tai pir
mas toks atsitikimas Argentinos lie
tuvių gyvenime. Parapijos klebonas 
kun. Diego Maximino su gausia pa
rapijiečių minia pašventino Planta
tion gatvės naują pavadinimą: Pad
re Jose Margis. Velionis kun. J. 
Margis ilgus metus darbavosi šioje 
parapijoje. Jis įsteigė pradžios mo
kyklą, neturtingiems vaikams val
gyklą, rankdarbių dirbtuvę ir tauti
nių šokių ansamblį “Šaltinis”. (“Ar
gentinos lietuvių balsas” 1721 nr.).

Australija
Sidnio Lietuvių Namuose ba

landžio 9 d. Bibliotekos bičiulių bū
relis surengė popietę, kurioje įvai
rių sričių kolekcionieriai išstatė sa
vo rodinius. R. Kalėda, žinomas iš
eivijoje ir Lietuvoje, banknotų ir 
monetų rinkėjas, popietės dalyvius 
supažindino su monetomis iš Lietu
vos-Lenkijos valstybės laikų, taipgi 
nepriklausomos tarpukario Lietu
vos. Ypač dėmesys buvo atkreiptas 
į 1938 m. 2-jų litų monetą su prezi
dento Antano Smetonos atvaizdu, 
kuri nebuvo paleista į rinką, todėl 
dabar yra pasaulinė retenybė. O. 
Kapočienė pavaizdavo savo gyveni
mo momentus nuotraukomis, lan
kytų kraštų atvirukais ir sveikinimų 
kortelėmis. Dr. V. Doniela parodė 
du savo pašto ženklų rinkinius. Vie
name rinkinyje - DP stovyklų išleis
ti “pašto ženklai”, žinoma, neturėję 
galiojančios reikšmės, atkreipiantys 
dėmesį tų, kuriems įdomus tuolai
kinis pabėgėlių gyvenimas. Istorija 
besidomintis J. Reizgys atnešė savo 
didžiulio rinkinio kelis spaudos to
mus. Popietė baigta kavute ir py
ragais. (“Mūsų pastogė” 2000 m. 15 
nr.).

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) Stoke On Trent 
skyrius, gerai savo laiku gyvavęs, 
įvykusiame kovo 4 d. susirinkime 
buvo uždarytas. Jame dalyvavo 7

skyriaus nariai ir DBLS centro val
dybos narys J. Alkis. Buvo tartasi 
dėl tolimesnės skyriaus veiklos. Kai 
paaiškėjo, kad niekas nesutinka 
kandidatuoti į valdybą, vienbalsiai 
nutarta skyriaus veiklą sustabdyti. 
Ižde likusius 46 svarus nutarta pa
aukoti Britų-lietuvių vaikų fondui. 
Susirinkime, kaip rašoma “Europos 
lietuvio” 2000 m. 9 nr., buvo jaučia
mas nusivylimas dėl nesantaikų 
DBLS centro valdyboje ir sąjungos 
namų pardavimo Londone.

A. a. Juozas Žaliauskas, eida
mas 75-tuosius metus, mirė kovo 21 
d. Wolverhamptone. Velionis lankė 
Marijampolės gimnaziją iki 1943 
metų, o 1944 m. įstojo į gen. Ple
chavičiaus Vietinę rinktinę. Ją vo
kiečiams nuginklavus, buvo išvežtas 
į Vokietiją. Atvykęs į Angliją 1947 
m., apsigyveno Wolverhamptone. 
Įsisteigus DBLS skyriui, jis darba
vosi šio skyriaus valdyboje, du kar
tus būdamas ir jos pirmininku. 
Velionis buvo dosnus lietuviškiems 
reikalams, geros nuotaikos, lanky
davo visus lietuvių renginius ir skai
tė lietuvių spaudą. Užaugino dukrą; 
žmona mirė prieš 5-rius metus, ša
lia jos ir palaidotas. Gedulines lai
dotuvių apeigas atliko Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas. Liūdesy 
liko duktė su šeima ir brolis 
Lietuvoje.
Vokietija

Stuttgarto LB apylinkės nariai 
susitinka vieną kartą per mėnesį. 
Mišias aukoja prel. A. Bunga. Po 
pamaldų visi susirenka Kolpingo 
namuose pasivaišinti, pabendrauti 
bei atšvęsti religines bei tautines 
šventes. Sausio ir vasario mėnesių 
susitikimuose dar jautėsi kalėdinės 
bei naujametės nuotaikos. Kovo 5 
d. prisimintos Lietuvos nepriklau
somybės 82-trosios metinės. LB 
apylinkės valdybos pirm. L. Klafs 
visus pasveikino prasmingu žodžiu. 
Lietuvos istorinę valstybingumo 
raidą apžvelgė studentė J. Dalan- 
gauskaitė. J. Preikšaitis visus links
mai nuteikė lietuviška liaudies mu
zika. (“Vokietijos LB valdybos in
formacijos” 2000 m. 1 nr.).

Gudija
Pažymėtini Rodūnios apylin

kės lietuvybės darbuotojai. Gydyto
jos G. Krisiūnienės pastangomis 
buvo įsteigtas Rodūnios - Varanavo 
lietuvių klubas. Ji yra kilusi iš šio 
krašto ir dažnai lankosi Rodūnioje, 
padėdama organizuotis savo tautie
čiams. Ji taipogi laikoma ir kitų 
lietuvių telkinių globėja bei patarė
ja. Nuo 1996 m. Rodūnios - Vara
navo klubui vadovauja šios sudėties 
valdyba: pirm. inž. K Mikša iš 
Kargaudų kaimo, vicepirm. V. 
Mackevičius iš to paties kaimo, me
no vadovė M. Motiejūnienė iš Du
bintų, N. Tuomienė iš Ramaškonių. 
Klubas bendradarbiauja su Lydos 
lietuvių sekmadienine mokykla, re
mia Rodūnios mokyklos veiklą. 
Daug keliaujama. (“Lietuvių go
dos” 2000 m. 1-2 nr.). j. Andr.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877

Viktoras Remesat,
BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
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

ĮTAIKYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

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

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

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-4781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealis) (514) 521-9910

į "Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

į Lougheed Funeral 
Home

1 Žmonės, kurie atjaučia kitus

3 Sudbury Ontario

ii'TAT LIETUVIŲ KREDITOA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50% Asmenines nuo............ 7.80%

...2.75% neklln. turto 1 m............8.20%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius................ ....4.10% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. .... 4.25% apmokėjimai.
1 m. term, indėlius.............. .... 5.25%
2 m. term, indėlius.............. .... 5.55% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius.............. .... 5.85% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius.............. .... 6.05% atsargos kapitalu
5 m. term. Indėlius.............. 3 mil. dol. Ir KanadosRRSP ir RRIF 
(Variable)............................. .... 2.50% valdžios Iki $100,000.00
1 m. Ind................................. .... 5.25% sumos draudimu
2 m. Ind................................. .... 5.55%
3 m. Ind................................. .... 5.85%
4 m. Ind................................. .... 6.05%
5 m. ind................................. .... 6.30%

Y

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


Kapadokijos srityje Turkijoje kalno uoloje iškaltos būstinės, kuriose 
senovėje gyveno žmonės

Istorinės krikščionių vietovės Turkijoje
Kelionė iš Turkijos sostinė s Ankaros į Efezą, kur yra saugomas ir Kristaus 

Motinos Marijos namas

Kovojant Vietinėje Lietuvos rinktinėje
Vokiečių okupacijos metais buvo sudaryta karinė savanoriška Lietuvos pajėga, pavadinta Vietine rinktine, 
vadovaujama generolo Povilo Plechavičiaus. Jos paskirtis buvo kovoti prieš artėjančią Lietuvai grėsmę - 
bolševikus. Kai vokiečių valdžia pareikalavo gen. P. Plechavičių įjungti Vietinę rinktinę į vokiečių karines 
pajėgas, jis nesutiko, ir Vietinė rinktinė buvo prievarta išformuota. Čia spausdinami išgyvenimai 

Kanadoje gyvenančio FELIKSO MOCKAUS, dalyvavusio minėtoje Vietinėje rinktinėje
“TŽ” 2000 m. sausio 11 ir 

vasario 15 d. rašiniuose apie 
Vietinę rinktinę nurodyti ne
tikslūs batalionų duomenys. Iš 
tikrųjų buvo 308-as batalionas 
su jo vadu majoru Andriūnu. 
Ukmergėje buvo pirma ir antra 
kuopos, o Utenoje trečia ir 
ketvirta. Man teko būti pirmoje 
kuopoje, kuriai vadovavo vyr. 
leitenantas Jackūnas. I ir II 
kuopos atliko registraciją ir pir
mą naktį miegojo Ukmergės 
Amatų mokykloje ant grindų. 
Rytojaus dieną neturint kur tas 
kuopas apgyvendinti, visi tų 
kuopų savanoriai buvo paleisti 
4-riom dienom atostogų. Po 4- 
rių dienų sugrįžę į kuopas prisi- 
statėm jau Ukmergės pradžios 
mokyklos patalpose. Gavom 
maišus, prisikimšom šiaudų ir 
ant grindų miegojom bei atli
kom apsimokymus su kariška 
tvarka.

Po savaitės gavom unifor
mas ir prancūziškus šautuvus su 
30 šovinių. Kuopoms davė ir 4 
lengvus kulkosvaidžius su 80 - 
100 šovinių. Kas 6 ar 10 gavo 
rankinę granatą. Po trumpo su
pažindinimo su šautuvų dalimis 
turėjome šaudymo praktiką. 
Tam buvome gavę po 10 šovi
nių. Atlikdami šaudymo prakti
ką pajutome šautuvų ir kulkos
vaidžių netikslumus, nes iššovus 
3-4 šūvius gilzė prisvildavo ir 
sunku buvo išimti.

Apmokymui žygiavome su 
gražiomis dainomis į Šventosios 
pašlaites iki gegužės 1 d. Tai 
buvo pranešta, ir žinojom kad 
gegužės 1 d. išvažiuosim į Vil
niaus kraštą.

Išleistuvės
Gegužės 1 d. iš ryto susirin

ko labai daug žmonių mūsų iš
leisti. Abi savanorių kuopos bu
vo išrikiuotos ir po trumpų kuo
pų vadų atsisveikinimų su uk-

FELIKSAS MOCKUS, Lietuvos
Vietinės rinktinės savanoris 
1944.IV.12 prie Ukmergės gim
nazijos vartų

mergiškiais buvo komanda... 
“žengte marš!” Daina! Kai už- 
traukėm “Sudiev, sesute...” visi 
buvo sujaudinti, ne tik tėvai. Vi
sų akyse žvilgėjo ašaros. Mes 
žygiavom per Ukmergę ir apie 3 
km. už jos. Nepratę greitai pa
vargom. Mūsų vadai greitai su
sirišo su seniūnais. Greitai ga
vom pastelę - ūkininkai mus 
nuvežė į Uteną. Jau temstant 
Utenoje apgyvendino pradžios 
mokykloje. Joje pernakvoję ant 
grindų, iš ryto pasistiprinę ma
myčių skanumynais iš mokyklos 
kiemo žygiavom į traukinėlio 
stotį. Stotyje jau radom III ir IV 
kuopas. Tai buvo pirmą kartą 
visas 308-tas batalionas su jo 
vadu majoru Andriūnu. Jis ir 
atsisveikino su uteniškiais.

Stotyje buvo daug žmonių - 
tėvų, giminių, draugų. Buvo 
graudus atsisveikinimas, kaip ir 
Ukmergėje: susikabinę atsisvei
kino, verkė. Pasigirdo komanda 
lipti į vagonus. Sukaukus garve
žiui, traukinėlis pajudėjo ir liko

IRENA ČERNIENĖ, Ankara

Didelė dalis tos žemės, ku
rią romėnai žinojo kaip Mažąją 
Aziją, dabar priklauso Turkijai. 
Kraštas apdovanotas ypatinga 
kultūrine, istorine, geografine 
mozaika. Čia yra labai daug vie
tų, susijusių su krikščionybe, bet 
pas mus mažai žinomų.

Dabar keliaukime į Efezą 
(Efes) - garsiausią, įspūdingiau
sią ir geriausiai išlikusį bei pri
žiūrimą klasikinį miestą Vidur
žemio jūros srityje, nors pats 
miestas yra Egėjos jūros pa
krantėje. Efezas buvo antras di
džiausias miestas Romos impe
rijoje. Čia atkeliavę Jonas kartu 
su šv. Marija, o vėliau atvyko ir 
šv. Paulius, kuris iš sielos gilu
mos parašė laišką efeziečiams.

visa liūdinti minia. Pagaliau pa
siekėm Ašmeną.

Alšėnų pilyje
Ašmenoje mūsų pirmąją 

kuopą išrikiavo ir paskyrė į Al- 
šėnus. Kitos kuopos buvo pa
skirtos kitur, bet dar paliktos 
Ašmenoje. Tik išžygiavus iš sto
ties, matėsi, kad mumis džiau
gėsi mažas būrelis lietuvių. Mes 
pražygiavom su daina, bet to
liau nesimatė nė vieno žmogaus 
- atrodė labai nyku. Taip žygia
vom Alšėnų link. Pusiaukelėje, 
berods, Lenkavčinoj ilsėjomės 
ir tik kitą dieną pasiekėm Al
šėnų pilį.

Pilis gerokai aplūžus. Pir
mas aukštas apgriuvęs, prikrau
tas šiaudų, o antram aukšte dar 
buvo du dideli kambariai, ku
riuose mes ir apsigyvenom. Pri
sinešėm šiaudų ir vietos užteko. 
Virtuvė buvo lauke.

Perkant duoną
Apie pilį apaugę krūmai ir 

medžiai. Priekyje mažas upelis, 
kuriame po trijų dienų plovėm 
apatinius ir kojines. Kelias, ku
riuo atėjom, ėjo tolyn. Gegužės 
12-tos vakare mes 5 su puska- 
rin. Bedulskiu ėjome į vienkie
mį pirkti duonos. Vos tik pri
ėjom ir mus įsileido į vidų, su
sėdom kalbėti tik lenkiškai, pa- 
prašėm ir gavom pirkti kepaliu
ką duonos (prastos). Tuo mo
mentu atsidarė durys, kambarin 
įėjo aukšto ūgio kariškis, vokie
čių uniforma, labai gerai 
ginkluotas, su automatu, daugy
be šovinių, granata; kalbėjo lie
tuviškai. Pasižiūrėjo į mūsų šau
tuvus ir pasakė, kad saugotu
mės, nes čia yra labai daug ban
ditų ir išėjo daugiau nieko ne
sakęs. Buvome nustebinti ir il
gai nelaukę išėjom. Tamsu. 
Ėjom viens nuo kito truputį to
liau ir pasiekėm laimingai savo 
sargybą. Niekas neužpuolė. Ry-

Pradėjus švęsti 2000 m 
krikščionybės sukaktį, verta pa
minėti, kad po Jeruzalės Efezas 
laikomas antru svarbiausiu 
krikščionių centru. Šv. Jonas 
paskelbė Dievo pranašautą 
“Apokalipsę” septynioms bend
ruomenėms. Visos septynios 
buvo toje teritorijoje, kur šian
dien yra Turkija. Tai Efezas 
(Selęuk), Izmir, Bergama, Thya- 
teira (Akhisar), Sardes (Salihi, 
Philadelphia (Alasehir) ir Lao- 
dicė (Goncali).

Žodis “bažnyčia”, kuris var
tojamas čia, reiškia ne pastatą, 
o krikščionių bendruomenę. 
Plačiąja žodžio prasme, Romoje 
ir jos apylinkėse jausmai krikš
čionių atžvilgiu buvo pradėję 
blogėti politiniais sumetimais, o 
Jeruzalėje ir Šv. Žemėje vyravo 
ekonominiai veiksniai. Šiuo po
žiūriu Mažoji Azija, kad ir pri
klausė Romos imperijai, bet bu-
vo toliau, ir krikščionys čia jau
tėsi saugiau. Be to, Mažojoje 
Azijoje buvo daug skirtingų et
ninių ir religinių bendruomenių, 
kurios jau buvo išmokusios gy
venti toleruodamos viena kitą. 
Tokia marga kombinacija sąly
gojo tai, kad ir naujos religijos 
galėjo plisti mažojoje Azijoje 
geriau negu kitur.

Švč. Marijos namas
Ekumeninio susirinkimo 431 

m. rinkiniuose rašoma, kad po 
Jėzaus mirties šv. Jonas ir šv. 
Motina Marija keliavo ir apsigy
veno Efeze. Iš tikrųjų šv. Moti
na Marija apsigyveno netoli 
Efezo, truputį aukščiau kalnuo
se, kur išlikęs jos namas. Ji pra
leido čia paskutines savo gyve
nimo dienas 37-45 AD. 1967 m. 
popiežius Paulius VI ir 1979 m. 
popiežius Jonas Paulius II, ap
lankydami šv. Marijos namą, 
parodė, kokia svarbi ši vieta yra 

tojaus dieną, vos prašvitus, mes 
8 buvom paskirti tuo pat keliu 
eiti ir pasitikti sunkvežimį su 
maistu. Jį greitai sutikom ir par
važiavom kartu.

Vokiečių apsuptyje
Gegužės 15-tos naktį aš bu

vau paskirtas toliau nuo pilies 
krūmuose sargybom Kaip tik 13 
ir 14 d. buvo sumuštos III ir IV 
kuopos. To nežinojau. Apie 2 v. 
nakties ne per toliausiai paste
bėjau švieselę ir keistą šlamėji
mą. Tuojau pranešiau sargybos 
budinčiajam viršininkui, kuopa 
buvo išdėstyta apie pilį. Laimei 
niekas nepuolė, o rytą anksti at
važiavo sunkvežimiai, lydimi 
šarvuočio. Visą kuopą patikri
no, sukimšo į sunkvežimius, įsa
kė būti pasiruošus, nes važiuo
jant tilteliai buvo nuardyti.

Pasiekėm Ašmenos prie
miestį. Ten buvo mokykla ir ša
lia jos sporto aikštelė, kurioje 
jau buvo tos dvi kuopos suri
kiuotos. Ant visų aikštelės kam-

(Nukclta į 6-tą psl.) 

krikščionims. Oficialaus vizito į 
Turkiją metu 1999 m Merye- 
mana (taip turkai vadina šią vie
tovę) lankėsi ir Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus bei jį 
lydėjusi delegacija.

Šv. Motinos namas yra ne
didelis, bet jaukus. Jį lanko ne 
tik krikščionys, bet ir musulmo
nai, nes šv. Mergelė Marija jų 
taip pat yra gerbiama. Tą dieną, 
kai teko lankytis Meryemana, 
pylė lietus, o viduj buvo jauku, 
nes ir krikščionys, ir musulmo
nai uždega žvakes ir pasimel
džia. Netoli namuko yra fonta
nas, kurio vanduo, anot tikin
čiųjų, turi gydomųjų savybių. 
Gal čia svarbiau ne vanduo, o 
pats tikėjimas, kad čia pabuvus 
ar to vandens atsigėrus, yra įvy
kę stebuklų.

Lankantis toje vietoje teko 
pasikalbėti su sesele Nicole-Ma- 
rie, kuri priklauso Nekaltai pra
dėtosios Marijos vienuolijai 
(Convent of the Sisters Minor 
of Mary Immaculate). Šis ordi
nas įsikūrė prieš 16 metų iš bu
vusio karmelitų ir pranciškonų 
ordino. Dabar šv. Motinos Ma
rijos namą prižiūri dvi seselės ir 
trys pranciškonai. Seselė Nico- 
le-Marie nuoširdžiai ir labai 
gražiai pasakojo apie šv. Moti
nos namą.

Neįmanoma detaliai apra
šyti nuostabaus Efezo grožio, 
nes tik pamačius galima pajusti 
didingą to miesto praeitį ir se
novės architektų meistriškumą. 
Dabar čia dar vis vyksta kasinė
jimai ir restauravimo bei kon
servavimo darbai, kuriuos kartu 
su turkais atlieka austrų archeo
logai. Tačiau jau tiek daug at
kasta, kad galima lankyti.

Kapadokija
Kapadokija yra į pietvaka

rius nuo Ankaros už kokių trijų 
šimtų km. Kadaise čia buvo vei
kiantis ugnikalnis. Kelis kartus 
pasikartoję ugnikalnio išsiverži
mai užklojo žemę moliu ir pele
nais. Ilgainiui lava sukietėjo, ir 
geologiniai kitimai iškėlė kalnus 
ir slėnius - nepakartojamą rel
jefą. Per amžius žmonės išgram- 
dė tą minkštą paviršių, pastatė 
namus ir kelių aukštų požemi
nius miestus. Tie uolose įrengti 
urviniai namai apsaugojo krikš
čionis nuo puolančių juos arabų 
642 m ir vėliau.

Kapadokijoje yra per 400 
religinių vietų - buvusių švento
vių ir vienuolynų. Daugelyje jų 
yra puikiai išlikusių, nepraradu
sių savo spalvų religinių freskų. 
Kapadokija buvo vienas pirmų
jų rajonų, kur apsigyveno krikš
čionys. Šv. Velykų proga čia vy
ko ekumeninės pamaldos, lai
komos tiek katalikų, tiek orto
doksų dvasininkų.

Prie Švč. Motinos Maruos namo Efeze IRENA ČERNIENĖ ir seselė 
NICOLE-MARIE

Kapadokijoje, Turkuos srityje, kalne įrengtas vyno sandėlis, kuriuo 
domėjosi išvykos dalyvis DONATAS ČERNIUS

AtA
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Šauniai atrodė Lietuvos jūrinių karo pajėgų kariai Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios iškilmėse Klaipėdoje
Nuotr. A. Juškevičiaus

Tarptautinis kongresas Vilniuje
Komunizmo siautėjimui pasmerkti Vilniuje rengiamas š.m. 
birželio 12-14 dienomis tarptautinis kongresas ir tribunolas, 
primenantis Niurnbergo tribunolą, pasmerkusį nacizmą.

Dalyvaus gana daug tarptautinio lygio žymūnų

Kovojant Vietinėje Lietuvos rinktinėje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

pų SS kariai su sunkiais kulkos
vaidžiais, automatais, šautuvais.

Mums įsakė kuopos vadas 
išlipti, surikiavo beveik prieš tas 
sumuštas kuopas. Jų daugelis 
buvo tik su apatiniais, apvilkti 
draugų milinėmis, basi. Kiek 
jiems buvo likę šautuvų, jau bu
vo sumesti krūvoje, o nurengtų 
buvo apie 70. Sakė, kad buvo 15 
sužeistų ir 20 užmuštų. Sakė, 
kad tos 2 kuopos žygiavo į 
Granžiškes ir buvo užpultos.

Į Vilnių ir Kauną
Kai mūsų I kuopa buvo išri

kiuota, priekin išėjo mūsų 308 
bataliono vadas maj. Andriū- 
nas. Labai susijaudinęs tarė: 
“Vyrai, mes neturime patyrimo 
kariauti. Turime atiduoti gink
lus ir amuniciją, būsime nuvežti 
į Kauną trims mėn. apmokymui, 
o dabar neškite po vieną gink
lus ir meskite į šią krūvą su 
amunicija. Visi sumetėm ir pasi- 
jutom esą belaisviai.

Vėl visus sukimšo į sunkve
žimius ir pasakė nebandyti bėg
ti, nes būsit nušauti, o jeigu pa- 
bėgsit, tai bus nušauti draugai.

Jau su belaisviais sunkveži
miai važiavo Vilniaus link. Vil
niuje visa vilstinė sustojo prie 
vokiečių štabo būstinės ir buvo 
pakartota neišlipti. Stovėjo gal 
apie valandą ir po to per Vilnių 
Kauno link. Privažiavus Kaišia
dorių lauką visa vilstinė sustojo, 
pasigirdo keletas šūvių, bet ne
teko girdėti, kad būtų kas nu
šautas.

Artėjant vakarui, sunkveži
miai važiavo toliau. Lietui ly
jant, jau sutemus, buvome Kau
ne. Buvo įsakyta iš sunkvežimių 
neišlipti, ir juose išstovėjom iki 
1710 į VI fortą

Gerokai prašvitus sunkveži
miai pajudėjo ir greitai priva-

Lietuviškos mokyklos Vilnijoje
Nepriklausomoje Lietuvoje Vilniaus krašte lietuviškų mokyklų steigimui 
labai priešinasi vietiniai lenkų nacionalistai, tačiau didėja vietinių 
gyventojų reikalavimas mokyklų su dėstomąja valstybine lietuvių kalba

“Vilnijos” draugijos Kauno 
skyrius rūpinasi lietuviškomis 
Šalčininkų rajono mokyklomis. 
Šiuo metu jų yra 27, iš kurių 5 
vidurinės, 6 pagrindinės ir 16 
pradinių. Yra 2 darželiai, o 2 
pradinės mokyklos yra darže- 
liai-mokyklos. Bendras mokyto
jų skaičius artėja prie 250.

Šalčininkų rajono mokyk
las, tuo pačiu ir lietuviškas, ka
muoja bendros Lietuvos mo
kyklų problemos, tačiau yra ir 
savų specifinių, sąlygotų šio 
krašto praeities ir rajoną val
dančios Lenkų sąjungos Lietu
voje (ji ir Lenkų rinkimų akcija) 
veiklos.

Tapus Lietuvai nepriklau
soma ir lietuvių kalbą paskelbus 
valstybine, vietos gyventojai, 
dauguma ir lietuviškai nemo
kančių, suprato valstybinės kal
bos svarbą ir, rūpindamiesi savo 
vaikų ateitimi, pradėjo reikalau
ti lietuviškų mokyklų. Šalčinin
kų rajono savivaldybės švietimo 
skyrius gyventojų reikalavimus 
sabotavo. Tada lietuviškas mo
kyklas pradėjo steigti Vilniaus 
apskrities viršininko adminis
tracijos švietimo skyrius, aršiai 
priešinantis rajono savivaldybei. 
Todėl Šalčininkų rajone ir viso
je Rytų Lietuvoje yra trijų pa
valdumų mokyklos: pavaldžios 
rajono švietimo skyriui, paval
džios apskrities švietimo skyriui 
ir tiesiogiai pavaldžios Švietimo 
ir mokslo ministerijai. Būna, 
kad rajono švietimo skyriui pa
valdžiai pradžios mokyklai ne
leidžiama tapti pagrindine, nors 
tam yra visos sąlygos. Tada to 

žiavo VI fortą. Vartai atsidarė, 
ir mus įvežė į aukštomis dvigu
bomis spygliuotomis tvoromis 
aptvertą VI fortą. Gavom įsaky
mą išlipti. Suskaičiavo, vėliau 
davė užvalgyti, nuvedė į pirtį 
nusiprausti ir nutelinti. Perėjom 
patikrinimą ir po jo nuvedė į 
barakus su 3-jų aukštų lovomis 
be matracų. Buvo sunki naktis.

Rytą pusryčiai, patikrini
mas. Už tvoros prisirinko daug 
žmonių, bet juos nuvarydavo, o 
jie ir vėl grįždavo.

Gegužės 18 d. - vėl į pirtį. 
Iš pirties išėjus jau buvo pa
ruoštos vokiečių aviacijos uni
formos, kurias davė iš eilės ne
žiūrint ūgio. Turėjome tarp sa
vęs keistis.

Į geležinkelio stotį
Gegužės 19 d. iš ryto gavom 

pusryčius ir po jų įsakymą pasi
imti daiktus. Surikiavo po ketu
ris ir išvedė pro vartus. Šaugomi 
ginkluotų iš abiejų pusių žygia
vom ta pačia gatve, kuria atvežti 
stovėjom. Vieni nuo kitų suži
nojom, kad veda į geležinkelio 
stotį ir gavom komandą, jau vo
kišką dainuoti. Iš karto sutarėm 
nedainuot, bet greitai susitarėm 
dainuoti, kad kauniečiai išgirstų ir 
pamatytų. Nors buvo graudu, bet 
dainos gražiai skambėjo iki pasie
kėm stotį, bet ne pagrindinę.

Stotyje jau buvo paruošti 
prekiniai vagonai. Prisirinko 
daug žmonių, bet ginkluota sar
gyba neprileido arčiau prieiti ir 
net neleido paduoti laiškų. Aš 
irgi vienam sargybiniui įdaviau, 
kad paduotų, bet nežinau ar 
padavė.

Sudiev Lietuva
Po geros valandos buvo 

įsakymas lipti į vagonus. Taip 
sukimšo, kad tik stati sutilpo
me. Rodos kas 4 vagonas turėjo 
sargybas. Mano vagone irgi bu- 

pasiekiama per apskrities švieti
mo skyrių. Tokioje mokykloje I 
- IV klasės pavaldžios rajono, o 
V - X - apskrities švietimo sky
riams. Tai dvigubo pavaldumo 
mokykla su skirtingais planais, 
skirtingomis algomis ir jų mo
kėjimo laiku, skirtingomis ko
misijomis bei tikrintojais ir nesi
baigiančiais pradinių klasių pra
šymais priimti apskrities glo
bom Kokia palanki dirva intri
goms, kiršinimui, šmeižtui, me
lui, apgaulei. Tai taip patinka 
rajono savivaldybei, kad dvi
gubo pavaldumo panaikinimui 
priešinamasi iš paskutiniųjų.

Beveik susiformavus lietu
viškų mokyklų tinklui ir neį
stengiant jų panaikinti (nebent 
per pradėtą vykdyti mokyklų 
reformą), prieš jas imamasi ra
finuoto poveikio priemonių, nu
kreiptų prieš mokytojus. Jei tai 
pavyksta, mokykloje sutrinka 
darbas, krinta jos autoritetas 
vietos gyventojų akyse, jie nelei
džia į ją savo vaikų ir, geriausiu 
atveju, mokykla nustoja augusi, 
o būna, kad ir užsidaro. Tokių 
atvejų yra buvę. Iš naujo atkurti 
mokyklą toje vietovėje jau ne
įmanoma.

Reikia pažymėti, kad vietos 
gyventojai, tiek draugai, tiek ir 
priešai, lietuviškų mokyklų gy
venimą ir veiklą stebi labai 
atidžiai. Mokytojams čia tenka 
ypač didelė atsakomybė, kokios 
nėra likusioje Lietuvoje. Moky
tojas čia tiesiogine prasme yra 
Lietuvos atstovas.

“Vilnijos” draugijos 
Kauno skyrius 

vo 8-ni su automatais ir kulkos
vaidžiu. Durys buvo atdaros, tik 
su geležinėm štangom. Mūsų 
vagone buvo tik 20 vyrų. Vago
nų, kurie neturėjo sargybos, du
rys buvo uždaros.

Privažiavus Kazlų Rūdos 
laukus, apžėlusius kadugiais, 
keletas ir iššoko pro langelius. 
Buvo sustabdytas traukinys ir į 
bėgančius tratino kulkosvai
džiai. Bet nušautų nebuvo, nes 
kadugiai apsaugojo.

Vėl traukinys judėjo Kybar
tų link. Taip tyliai ir Lietuvos 
sieną pravažiavom susijaudinę. 
Rytprūsiuose dar keletas pabė
go, bet šaudymų nebuvo.

Vokietijos miestuose
Privažiavus Karaliaučiaus 

priemiestį, traukinys sustojo la
bai didelėje stotyje lauke. Joje 
buvo kelios lauko virtuvės, ku
riose gavom sriubos, duonos 
gabalą dešros ir sviesto. Neuž
teko, bet buvo smagiau. O tie, 
kurie buvo sukimšti, gavo atsi
kvėpti.

Gegužės 21 d. jau buvome 
Oldenburge. Stotyje išrikiavo ir 
per miestą vedė į kareivines. Vi
sa komanda vokiškai ir vis šau
kia dainuot. Kareivines pasie
kėm be dainos, o kareivinėse 
reikėjo atlikti valymo darbus.

Prasidėjo registracijos, tik
rinimai ir rikiuotės mokymas, 
su kuriuo buvo daug nemalonu
mų. Gavome daug bėk, gulk, 
kelk - nesvarbu kur, purve ar 
ant akmenų. Priedo reikėjo 
kasti apkasus ir atlikti virtuvės 
darbus.

Birželio 1 išveža į Gtlstrow, 
kuriame didelis geležinkelio 
mazgas, oro uostas ir dažnesni 
bombardavimai, po kurių reikė
jo lyginti duobes ir atlikti kitus 
darbus.

Karui baigiantis
Taip vargome iki birželio 9 

d. Gustrow’e. Už neklausymą 
teko daug bėgti, bet tai buvo 
paskutinė diena. Tą dieną visus 
išskirstė. Kurie buvo didesnėse 
grupėse, nebuvo gerai, o kurie 
buvo mažesnėse - buvo geriau. 
Man teko būti 7-nių grupėje. 
Teko dirbti įvairius darbus vir
tuvėje, kasti apkasus ir visokius 
kitokius darbus atlikti iki karo 
pabaigos.

Birželio 20 d., jau artėjant 
rusams, netekom vadovų. Mes 
likę 3 lietuviai stengėmės trauk
tis daugiau į vakarus. Mums se
kėsi iki pasiekėm DP stovyklą. 
Tai buvo jau karui pasibaigus, 
perėjus įvairiausius išgyvenimus 
ir dar pagyvenus Berlyno miške, 
kuriame buvo vieni lietuviai su 
kapitonu Miliausku. Iš tos sto
vyklos į naują DP gyvenimą iš
keliavau su dviem draugais - 
Ūsu ir A. Viskučiu.
^X^X^H^X^X^H^X^X^X^X^X^X^

Pasaulinio garso dail. M. Dobužins
kio apranga kompoz. J. Karnavi- 
čiaus operai “Radvila Perkūnas” 
1935 m. Kauno Valstybės teatre

Dar nepilnai suskaičiuoti, 
ištirti ir įvertinti komunistų 
siautėjimo pasaulyje padaryti 
nusikaltimai ir jų pasekmės, bet 
ir dėl to, kas žinoma, sąžinė ne
leidžia nieko nedaryti. Kartu su 
Tarptautiniu kongresu, kuris 
vyks Vilniuje š.m. birželio 12-14 
d., vyks ir tarptautinis visuome
ninis tribunolas, kuris paskelbs 
nuosprendį komunistų partijos 
ideologijai, jos sukurtom repre
sinėm struktūrom KGB, “Sta- 
zi”, ir kt.

Rengiamų Kongreso ir Tri
bunolo tikslas - sukurti pasauly
je nepakantumo atmosferą 
griaunamai komunistinei ideo
logijai, sukurti tokias prevenci
nes priemones, kad būtų užkirs
tas kelias šiai ideologijai restau
ruoti, o ten, kur ji dar gyvuoja, - 
būtų izoliuota nuo demokrati
nio pasaulio. Būtina, kad visų 
šalių vyriausybės ir parlamentai 
savo šalyse sukurtų tokią teisinę 
aplinką, kad komunistinė ideo
logija būtų pasmerkta, o nusi
kaltę asmenys nubausti netai
kant senaties. Jeigu nepadarysi
me šių darbų, neįvertinsime 
vykdytų žmonijai nusikaltimų ir 
jų pasekmių, VETEREM FE- 
RENDO INJURIAM INVI
TES NOVAM (pakęsdami seną 
skriaudą, sulauksime naujos).

Kongreso ir Tribunolo or
ganizacinis komitetas kreipėsi į 
26 valstybių įvairias nevyriausy
bines organizacijas, mokslo ir 
tyrimo institucijas bei genocido 
tyrimo centrus su kvietimu daly
vauti Vilniuje ruošiamo Kong
reso bei Tribunolo darbe, 18 
valstybių jau patvirtino savo da
lyvavimą. Iš viso tikimasi, kad į 
Vilnių atvyks apie 50 atstovų iš 
įvairių valstybių ir padarys pra
nešimus. Gavome sutikimus da
lyvauti Kongreso darbe tokių ži
nomų asmenybių kaip Sergej

ALVYDAS VASA1TIS ir solistas iš Vilniaus AUDRIUS RUBEŽIUS po 
“Traviatos” operos Cicero mieste Nuotr. Ed. Šulaičio

Pasaulyje pagarsėjęs scenografas
Prisimenant dailininką Mstislavą Dobužinskį

EGIDIJUS MAŽINTAS
Neseniai teko lankytis Niu

jorke, kur aukštomis kainomis 
varžytinių būdu buvo pardavi
nėjami baleto ir operų pastaty
mų eskizai, kuriuos Paryžiuje 
1922-1929 m. laikė garsusis Ru
sijos baletmeisteris Sergejus 
Diagilevas. Tarp garsiųjų pasau
linio masto menininkų darbų 
buvo ir vilniečio dail. M. Dobu
žinskio darbai.

Anuometinio Petrapilio dai
lės akademijos profesorius M. 
Dobužinskis gimė Vilniuje 1875 
m. Jo protėviai kilę iš Ukmergės 
rajono, Dobužių kaimo. Iš Rusi
jos į Lietuvą grįžo 1920 m. 
kviestas besikuriančio Valstybės 
teatro, kuriam trūko scenogra
fo. Tuo metu Europoje jis jau 
buvo plačiai žinomas ir spektak
liams apipavidalinti vis būdavo 
kviečiamas į Paryžių, Berlyną, 
Romą, Londoną ir kt.

Lietuvoje iki 1939 metų jis 
apipavidalino apie 40 operos, 
baleto, dramos spektaklių. Savo 
privačioje teatro dekoracijų stu
dijoje išugdė visą būrį jaunų 
dailininkų. Padarė didelę įtaką 
Lietuvos teatro kultūrai bei tra
dicijoms. M. Dobužinskis sukū
rė nepakartojamas dekoracijas 
P. Čaikovskio operai “Eugeni
jus Onieginas” (1925 m.), M. 
Musorgskio “Borisas Goduno
vas” (1931 m.).

Kovaliov, Rusijos Durnos atsto
vas, disidentas; Jaroslava Moze- 
rova, UNESCO Generalinės 
konferencijos pirmininkė Elena 
Boner, žmogaus teisių gynimo 
aktyvistė, Andrejaus Sacharovo 
našlė; Zbignev Romaszewski, 
senatorius, žmogaus teisiu Evni- 
mo komitetas Lenkijoje; prof. 
Sachiko Hatanaka, tarptautinių 
studijų fakultetas Čubu univer
sitetas Japonijoje; arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, Markus 
Meckel, Vokietijos Bundestago 
narys ir kiti.

Nacizmas žlugo dėl pralai
mėto karo. Totalitarinis komu
nistų režimas daugelyje valsty
bių žlugo dėl demokratinio ju
dėjimo spaudimo. Tačiau pa
saulyje komunizmas nežlugo, 
dar yra komunistinių valstybių; 
yra valstybių, kurias valdo ko
munistai netiesiogiai. Šiose vals
tybėse pažeidžiamos žmogaus 
teisės, jos nestabilios, jų ūkis 
primityvus. Visi Niurnbergo 
procese pripažinti nusikaltimai 
žmonijai buvo daromi ir komu
nistų visur, kur tik jiems atsiver
davo galimybė veikti. Tie nusi
kaltimai yra prigimtiniai komu
nizmo pasaulėžiūros ir jo esmės 
bruožai. Jie yra tikrasis komu
nizmo turinys. Komunistiniai 
režimai žudė ir trėmė ištisas 
tautas (čečėnai, ingušai, Krymo 
totoriai...).

Būtina užkirsti kelią komu
nizmo restauravimui. Reikia 
kurti mokslo institutus, memo
rialus, muziejus komunizmo nu
sikaltimams tirti ir jo aukų at
minimui įamžinti. Ateinančios 
žmonių kartos privalo žinoti 
apie XX amžiaus siaubo - ko
munizmo nusikaltimus žmonijai 
ir žmogiškumui.

Vytas Miliauskas, 
Kongreso ir tribunolo org.

komiteto pirmininkas

Kurdamas dekoracijas M. 
Dobužinskis daug laiko skirda
vo autentiškumo suradimams, 
kruopščiai tyrinėdavo šaltinius 
bibliotekose bei archyvuose. 
Taip jo tie dekoracijų eskizai 
tapdavo išbaigtais kūriniais. Be 
to, net ir smulkiausios jo sceno
vaizdžio detalės turi ne vien tik 
etnografinį, bet ir kryptingą 
emocinį krūvį.

Plačią jo teatrinės kūrybos 
apimtį rodo ir spektaklių apran
gos kūryba, ne mažiau dailinin
kui svarbi ir sudėtinga sritis. Jis 
iki šių dienų yra laikomas vienu 
didžiausiu įvairių laikotarpių 
aprangos žinovu. Istorinį apran
gos autentiškumą jis sugebėjo 
kūrybiškai pajungti vaizdinei 
veikėjo charakteristikai papildy
ti ir išryškinti.

Mstislavą Dobužinskį rišo 
sena ir jautri draugystė su kom
poz. M. K. Čiurlioniu. Pastara
jam 1909 m. jis padėjo patektį į 
žymiausių Rusijos simbolistų 
parodas, šelpė ir rėmė tada dar 
mažai kam žinomą lietuvių tau
tos genijų. Šiemet abu meninin
kai yra pagerbiami švenčiant jų 
gimimo 125-tąsias metines. Abu 
gimė Lietuvoje, kiekvienas skir
tingai gyveno, bet abu paliko 
tautai brangų kūrybinį palikimą.
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Po gražiai pasisekusio “Traviatos” spektaklio gegužės 7 d. Mortono 
auditorijos Cicero mieste scenoje: svečias solistas iš Vilniaus 
ARVYDAS MARKAUSKAS su buvusiais Čikagos lietuvių operos 
solistais Dana Stankaityte, Stasiu Baru, Audrone Gaižiūniene

Nuotr. Ed. Šulaičio

Solistas iš Lietuvos KĘSTUTIS ALČIAUSKIS su ČLO talkininkais
GIEDRE ir JUOZU KONČIAIS Nuotr. Ed. Šulaičio

Po “Traviatos” Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS
Čikagos Lietuvių operos 

kolektyvas šį kūrinį statė jau 
trečią kartą - pirmoji premjera 
buvo 1966, o antrą kartą ji 
nuskambėjo 1971-siais. Anuo
met pastatymai vyko Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
Čikagoje, o šį sykį - dvigubai 
daugiau žiūrovų talpinančioje 
Mortono vid. mokyklos audito
rijos salėje.

Minėdami Lietuvos operos 
80 metų sukaktį, gerai žinome, 
kad anuomet “Traviatoje” pa
grindinį - Alfredo vaidmenį at
liko Kipras Petrauskas, o po 80 
m. Cicero mieste čikagiečių 
operos entuziastų pastatytą 
“Traviatą” stebėjo jo dukra 
Aušra Petrauskaitė.

Rekordinis žiūrovų skaičius
Šiemet jau buvo 15-tas kar

tas, kai ČLO savo premjeras 
stato Cicero vid. mokyklos salė
je, kuri talpina 2,500 žmonių. 
Pradžioje čia būdavo duodami 
du spektakliai, o jau kuris laikas 
pasitenkinama tik vienu. Tačiau 
ir vieną kartą rodant žmonių vis 
mažėdavo ir jų skaičius nesiek
davo 2,000. Šį sykį jis jau per
žengė 2,000 ribą. Tai rodo, kad 
žiūrovai vėl labiau pamėgsta 
mūsų operos entuziastų rodo
mus kūrinius. Vis daugiau 
naujai iš Lietuvos atvykstančių
jų įsijungia ne tik į patį operos 
kolektyvą, bet ir ateina pasižiū
rėti spektaklių.

Solistai iš Lietuvos
Jau desėtkas metų, kai 

ČLO pagrindinius solistus kvie
čia iš Lietuvos. Net ir režisierius 
iš ten atvyksta. Tai pakelia šios 
operos lygį, o be to, su vietinė
mis pajėgomis dabar nebūtų 
galima išsiversti.

Šiemetiniame pastatyme gir
dėjome visais atžvilgiais nuo
stabią solistę Sigutę Stonytę, 
kuri maloniai nustebino klau
sytojus savo sugebėjimais. Jos 
partneris klaipėdietis solistas, 
dabar dainuojantis Vilniaus 
operos ir baleto teatre Audrius 
Rubežius, gal ir nebuvo toks, 
kokį daug kas norėtų matyti 
Alfredo vaidmenyje, tačiau jis 
savo užduotį atliko gerai. Dar 
efektingiau pasirodė trečiasis 
asmuo iš pagrindinio trejeto - 
irgi vilnietis solistas Arvydas 
Markauskas, kurį jau aštuntą 
kartą girdime ČLO pastatymuo
se. Jis čia atliko sudėtingą Al
fredo tėvo vaidmenį.

Kiti solistai, kai kurie iš jų 
turėję tik menkesnius vaidme
nis, kaip Genė Bigenytė, Nijolė 
Penikaitė, Julius Savrimas, Kęs
tutis Alčiauskis, Vytautas Šim
kus, Vaclovas Momkus ir Pra
nas Olis pasistengė gerai atlikti 
savo užduotis. K. Alčiauskis, ir
gi atvykęs iš tėvynės, mažam 
vaidmeniui, sunegalavus vieti
niam solistui Algimantui Bar- 
niškiui, per vieną dieną turėjo 
paruošti ir jo vaidmenį.

Didelis krūvis krito ant vil
niečio režisieriaus Eligijaus Do

marko pečių. Šis vyras, irgi jau 
ne pirmą kartą talkinąs CLO, 
maždaug per 10 dienų turėjo 
atlikti sunkų darbą. Tačiau da
bar, kiek teko girdėti iš jo paties 
lūpų, tokia padėtis jam nėra 
naujiena.

Galimas daiktas, kad dau
giausia prie operos paruošimo 
prisidėjo dirigentas ir muzikinis 
vadovas Alvydas Vasaitis, šias 
pareigas einantis jau 25 metai. 
Apšvietimą ir sceną tvarkė Lai
ma Šulaitytė-Day ir Thomas 
Rusnak, kuriems talkino pora 
dešimčių Mortono gimnazijos 
dramos klasės mokinių. Kon
certmeisterio ir chormeisterio 
pareigas atliko Mangirdas Mo- 
tekaitis. Šoko ir baleto grupė, 
kuriai vadovavo Juozas Vance
vičius. Grojo 40 žmonių ameri
kiečių profesionalų orkestras 
(vadovas Charles Stine) su vie
na lietuvaite Linda Veleckyte. 
Apranga ir dekoracijos atke
liavo iš Stivanello bendrovės 
Niujorke.

Darbščioji operos valdyba
Operų nebūtų be darbš

čiosios valdybos, kuri atlieka 
administracinius darbus, sutel
kia lėšas, nes iš žiūrovų suneštų 
pinigų ji jokiu būdu negalėtų 
išsilaikyti. Valdybos pirm. Vac
lovas Momkus (jis operos chore 
dainuoja jau 40 metų ir kartu 
atlieka šalutinius solo vaidme
nis), Jurgis Vidžiūnas, Virginija 
Savrimienė, Valerija Žadeikie- 
nė, Romas Burneikis, Ramunė 
Račkauskienė, Rudolfas Vadu- 
kaitis šimtus, o gal net tūkstan
čius valandų kiekvieną sezoną 
praleidžia operos reikalams.

Šiemet, šalia 40 metų ope
ros chore dainavusio V. Mom- 
kaus, buvo pagerbtas ir tiek pat 
metų jame išbuvęs, taip pat 
nemažai šalutinių solo vaidme
nų paruošęs Julius Savrimas. 
Operos chore yra vienas narys 
Petras Čelkis, dainuojantis jau 
44-jį sezoną, taigi nuo pat 
pirmųjų dienų.

Pooperinis koncertas
Gegužės 14 d. (praėjus sa

vaitei po “Traviatos”) Jaunimo 
centro salėje įvyko “Pooperinis” 
(ne popierinis kaip “TŽ” 18 nr. 
per klaidą buvo parašyta) kon
certas, kuriame dalyvavo “Tra
viatoje” dainavusieji solistai, 
choras, o taip pat ir šokėjai. 
Koncertas buvo pradėtas sol. A. 
Rubežiaus arija iš “Čigonų 
barono”, o baigtas “Traviatos” 
pirmame veiksme nuskambėju
sia ištrauka — “Pakelkim tau
rę”, kurią atliko choras ir so
listai - S. Stonytė ir A. Rube
žius.

Smagu, čikagiečių pastan
gas remia ir kitur gyvenantieji 
mūsų tautiečiai. “Traviatos” pa
statyme matėme apie 50 mūsų 
tautiečių, specialiai atvykusių 
net iš Klyvlando. Pavieniai au
tomobiliais ir lėktuvais atsku
bėjo ir iš tolimesnių vietovių. 
Tai rodo, kad ČLO ir jos pa
statymai yra tikrai dėmesio verti 
dalykai.



Karys, kalinys ir poetas
Balys Mačionis, parašęs 6000 eilėraščių. Apie j j rašo brolis 

Vytautas, telkiantis lėšas poezijos rinkiniui išleisti
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d KULTI1 RlISEJE VEIKLOJE
Š. m. rugpjūčio 11 dieną su

kaks 25 metai nuo poeto ir arto
jo, GULAG’-o kankinio Boles
lovo Mačionio mirties. B. Ma
čionio gyvenimas nuo vaikystės 
susijęs su Daugų apylinkėmis. 
Darnioje šeimoje visi buvo dai
ningi. Dzūkiška daina žadino ir 
poeto talentą.

1941-ųjų pavasarį poetas 
suimamas šventovėje Daugų 
kaip “samyj bolšoj predatelj” (iš 
KGB archyvų). Pirmosiomis ka
ro dienomis, ištrūkęs iš IX-ojo 
forto, kovojo Kauno sukilėlių 
gretose.

Antrą kartą į NKGB ranaks 
pakliuvo 1944-jųjų rudenį. Už 
savo eilėse išreikštą nepaprastą 
meilę Tėvynei buvo nuteistas 
kaip “predatelj Rodiny” (tėvy
nės išdavikas) ir 15 metų jos ne
bematė. Kurį laiką kalėjo su S. 
Solženicynu. Po lagerių tėviškėn 
į Atžalyno kaimą grįžo 1959 m. 
dirbo kolūkiečiu, laiškininku. 
1971 m. atgulė amžino poilsio 
Daugų kapinėse.

Rašyti B. Mačionis pradėjo 
1932 m. Sukūrė beveik 6000 ei
lėraščių, bet dalis jų žuvo poka
rio metais. Kai kurie eilėraščiai 
išleisti Italijoje vietos kalba (kn. 
“Sibiro dainos”). Tik skaudu, 
kad laisvoje Tėvynėje, kurios jis 
taip ilgėjosi, leidyklos neranda 
lėšų net pirmai knygai išleisti. 
Štai vienas jo eilėrašičų.

Tyruose keleivis sunkiai kojas kelia, 
Jau širdis krūtinėj plazda vos gyva: 
Kurgi tu, Tėvyne, tolima žvaigždele? 
Kurgi tu, mažute mano Lietuva?

Svetimas dangus man, šaltos jojo šviesos, - 
Čia diena pavirsta naktimi juoda, - 
Lyg žvaigždė beribėj negyva, užgesus, 
Gąsdinu laimingus su savo rauda...

Svetimas dangus man, svetimi jo skliautai, - 
Ne, po daungumi tuo neprigyti man - 
Kuo tave užjausti išvežtą, sugriautą, 
Mano brangužėle vargo Lietuva?

Atgimimo laikotarpiu, kai 
man pasakė, kad jau galima 
spausdinti jo kūrybą, aš kukliai 
laukiau, kada iš manęs tų rank
raščių paprašys. Tokiu būdu ne
pataikiau ant “bangos”. Jau 

Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus mokinė E. Stravinskaitė 
(kairėje) ir R. Jonušonytė (dešinėje) moko skambinti kanklėmis
Otavos lietuvių mokyklos mokinę Lietuvos ambasadoje išvykos metu

Nuotr. N. Benotienės

Toronto Maironio mokyklos lituanistinių kursų moksleiviai, dalyvavę 
išvykoje į Otavą ir ten surengtoje meninėje programoje. Iš kairės: 
G. Stasiulevičus, A. Rusinas, A. Povilaitis Nuotr. R. Stravinskienės

Toronto Maironio mokyklos mokiniai, keliaudami po Otavą, nemažai laiko praleido autobuse
Nuotr. N. Benotienės

apie 10 metų “Vagos” leidyklo
je guli spaudai paruošta apie 
300 psl. B. Mačionio poezijos 
knyga. Norint 1000 egzemplio
rių tiražu išleisti, reikia apie 
10,000 Lt, kurių mes neturime.

Pagal brolio gyvenimo apra
šymą galite spręsti ir apie mus - 
likusius. Sovietmety ne kartą iš 
mūsų buvo beveik viskas atimta. 
Saugantis nuo Sibiro, man teko 
nakvoti: darželyje tarp gėlių, 
krūmuose, miške ant samanų, 
svetimuose klojimuose be savi
ninko žinios, javų gubose, Trijų 
kryžių kalno akacijų krūme... 
1946 m. Kūčias valgiau nepažįs
tamam kaime užklydęs pas ne
pažįstamus žmones. Ne kartą 
atleistas iš darbo ir dar daugiau 
kartų nepriimtas į darbą. Vil
niuje gyvenu 46-tus metus, bet 
per visą sovietmetį negavau: bu
to, kelialapio į užsienį, talono 
nusipirkti automobilį, šaldytuvą, 
televizorių ar net patalynę. Tik 
atgimimo laikotarpiu gavau 2 
talonus: nusipirkau skalbimo 
mašiną ir dviratį.

Mažai skiriasi ir kitų šeimos 
narių praeitis. Dar gyve esame: 
keturios seserys ir aš. Visi pen
sininkai. Jeigu rastumėt galimy
bę finansiškai nors kiek parem
ti, būčiau Jums labai dėkingas. 
“Vagos” leidyklos finansiniai 
rekvizitai: Medicinos bankas, 
kodas 260101710, s-ta 301070 
315. Apie perlaidą būtinai pra
nešti man. Mano adresas: Vy
tautas Mačionis, Minties 14-59, 
LT-2051 Vilnius, Lithuania.

BALYS MAČIONIS

Toronto Maironio mokyklos VIII sk. ir lituanistinių kursų moksleiviai Civilizacijos muziejuje Otavoje. 
Pirmosios eilės kairėje (stovi) — tėvų komiteto pirm. B. Batraks, dešinėje antra — mokytoja G. Sinskaitė 
(sėdi) Nuotr. R. Stravinskienės

Kraupus sovietinis palikimas

■ ■

Pastangos susidoroti su buvusios Rytų Vokietijos
tarnautojų. Bet dar daugiau bu
vo neoficialių darbuotojų, šni
pų, kurie sekdavo dominančio 
asmens visas gyvenimo sritis ir 
pranešinėdavo saugumo parei
gūnams, kurie jiems nurodynė- 
davo, kaip “palaužti” asmenį ar 
sutrukdyti jo priešiškus keti
nimus.

Knygoje plačiai aprašomas 
tokių neoficialių darbuotojų 
verbavimo būdai, kuriais pri
versdavo asmenį bendradar
biauti su saugumo pareigūnais.

Tai, kad tiek daug žmonių 
sutiko tapti šnipais knygos au
torius aiškina sekimo ir spaudi
mo pasekme, kurią suformavo 
nuolatinės grėsmės jausmas. 
Anot jo, kas nenorėjo tapti kan
kiniu, o linko mėgautis duotu 
gyvenimu, tam prisitaikymas ta
po jo gyvenimo būdu. Be to, 
prisitaikymas buvo pradedamas 
ugdyti vaikų darželyje, o jau 
mokykloje jie buvo pratinami 
viena galvoti, o kita sakyti, buvo 
įtaigojama suvokti, kad prisitai
kymas ir paklusnumas užtikrina 
karjerą.

Knygoje taip pat svarstomas 
klausimas: pamiršti praeitį ar ją 
įvertinti? Už pamiršimą pasisa
kė Vakarų Vokietijos politikai 
ir nepriekaištingi buvusios

JUOZAS VITĖNAS

Rytų ir Vakarų Vokietijoms 
1990 m. susijungus, suvienytos 
Vokietijos Bundestagas 1991 m. 
priėmė įstatymą “dėl buvusios 
VDR valstybės saugumo tarny
bos dokumentų”. Jo tikslas bu
vo istoriškai, politiškai ir teisiš
kai ištirti ir įvertinti buvusios 
Vokietijos Demokratinės res
publikos (Rytų Vokietijos) sau
gumo ministerijos veiklą ir su
teikti galimybę piliečiams susi
pažinti su valstybės saugumo 
(Staatssicherheit) bylomis. Tam 
reikalui buvo įsteigta speciali ži
nyba, kurios vadovu buvo pa
skirtas Joachim Gauck. Apie šių 
bylų tvarkymą 1991 m. buvo iš
leista jo knyga “Die Stasi Ak- 
ten”, kurios vertimas “Štazi by
los” lietuvių kalba buvo šiemet 
išleistas.

Knygos vertėjas Sigitas Asi- 
nauskas šiai jos laidai gavo au
toriaus pratarmę, kurioje jis ra
šo: “Šis tekstas, parengtas pagal 
daugelį interviu, rodo tuometi
nę mūsų būklę. Jis supažindina 
su tuo, ką mes tuo metu žinojo
me, ir suprantama, žinios nega
lėjo būti labai detalios ir išsa
mios. Dauguma išvardintų skai
čių šiandien jau neaktualūs, o 
kai kurie mano teiginiai - pase
nę. Apie Valstybės saugumo 
struktūrą ir metodus garsūs 
mokslininkai jau parašė išsamių 
straipsnių, su kuriais ši knygelė 
negali lygintis. Vis dėlto prita
riau prašymui leisti šios knygos 
vertimą į lietuvių kalbą” (9 psl.).

Knygos sudarytojai M. 
Steinhausen ir H. Knabę knygos 
įžangoje taip pat rašo, kad ji at
sirado po keleto pokalbių ir kad 
svarbiausias jos tikslas - “su
teikti ryžto akis į akį stoti su 
šiuo Vokietijos istorijos tarps
niu be jokių ‘jeigu’ ir ‘bet’” (12 
psl.).

Buvusios VDR valstybės 
saugumo ministerijos palikimas 
iš tikro yra stulbinantis: šeši mi
lijonai asmeninių bylų, iš kurių 
keturi milijonai buvusių rytų 
Vokietijos piliečių ir du milijo
nai buvusių Vakarų Vokietijos 
piliečių. Visos šios bylos sudaro 
122,000 bylų tomų. Be to, dau
gybė maišų, ryšulių, lagaminų su 
dokumentais. Rasta taip pat di
džiulės pelenų krūvos, sudegin
tų dokumentų likučių, juostelė
mis supjaustytų ar sukapotų 
dokumentų.

Rytų Vokietijoje tuo metu 
buvo 16 milijonų gyventojų, o 
jos saugumo ministerijoje dirbo 
apie šimtus tūkstančių etatinių

Lietuvaitė operų viršūnėse
EGIDIJUS MAŽINTAS

. Violeta Urmanavičiūtė (Ur- 
mana), marijampolietė, nuo 
mažų dienų rodžiusi aiškius mu
zikinius gabumus, tėvų skatinta 
ir leista, mokėsi fortepijono mu
zikos J. Gruodžio technikume 
Kaune, po to - Vilniaus mu
zikos akademijoje studijas tęsė 
prof. L. Grybauskienės priežiū
roje. Čia pastebėtas mergaitės 
noras dainuoti, ir Violeta pasu
ko solistės keliu. Talentas gana 
greitai prasiveržė į plačią viešu
mą - Suvalkijos dukra pradėjo 
reikštis ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Kritikų gerai įvertin
ta pradėjo garsėti Europoje. 
Gastroliavo Vokietijoje, Italijo
je, Prancūzijoje, Olandijoje, Is
panijoje ir kitur. Susidomėjo ja 
ir Amerika.

Šiandien Violeta Urmana 
jau yra kelių tarptautinių kon
kursų laureatė, dainavusi Mila
no “La Scaloje” su žymiuoju

4— —X
Irena Norkaitytė-Gelažienė, 

BALTOJI PAUKŠTĖ. Eilėraščiai. 
Tapyba. Hickory Hills, Illinois. An
no Domini MM. Tiražas - 300 egz. 
84 psl.

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly, Volume 46:1 (2000). 
Editorial office: Lituanus, Violeta 
Kelertas, Department of Slavic a. 
Baltic Languages a. Literature (m/c 
306), 1628 University Hall, Uni
versity of Illinois at Chicago, 601 
South Morgan Street, Chicago, IL 
60607-7112, USA.

Valerija Vilčinskienė, NEPA
LIKI PO SAULE VIENŲ... Eilė
raščiai. Redaktorė - Marija Rut
kauskienė. Dailininkė - Eglė Dra- 
gūnaitytė. Leidykla “Romuva” (Vy
tauto g. 32, Marijampolė 4520). Ti
ražas - 1000 egz. Marijampolė, 
1999 m., 132 psl. Tai trumpi, skam
būs daugiausia religinio turinio ei- 

saugumo bylomis
VDR piliečiai. Jie teigė, kad 
praeities iškėlimas gali būti pa
naudotas spaudimui ir šantažui. 
Prieš pasisakė ir evangelikų at
stovai. Tačiau knygos autorius 
teigia, kad problemų nutylėji
mas dar nepadėjo jokiai visuo
menei - tai parodė ir VDR iširi
mas. Anot jo, Štazi praeities 
naštos mes atsikratysime, kai 
bus dėl jo baigti ginčai.

Pagaliau knygoje svarstoma 
piliečių teisė susipažinti su bylo
mis. Autorius pasisako už tokią 
teisę. Ją taip pat pripažinęs 
konstitucinis teismas. Pasinau
dodami šia teise iki pereitų me
tų pabaigos 4,48 milijonai žmo
nių yra pateikę paraiškas, iš ku
rių 1,67 milijoną sudaro piliečių 
prašymai susipažinti su jų by
lomis.

Knygos pabaigoje pateikia
mas vertimas “Įstatymo dėl bu
vusios Vokietijos demokratinės 
respublikos valstybės saugumo 
tarnybos dokumentų”.

Joachim Gauck, ŠTAZI BY
LOS. Kraupus VDR paliki
mas. Parengė M. Steinhausen 
ir H. Knabę. Stasi Akten. Iš 
vokiečių kalbos vertė Sigitas 
Asinauskas. Išleido Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras. Vilnius, 
2000 m. 166 psl.

VIOLETA URMANAVIČIŪTĖ-
URMANA

Recardo Mutti, G. Verdi opero
je “Nabucco”, A. Vivaldi “Ma
gnificat” ir kt. 2001 metais ji 
dainuos “Metropolitan” operos 
teatre su garsiuoju Placido Do
mingo. Yra pakviesta dainuoti 
Japonijoje, Austrijoje, Ispanijo
je. Gastrolių planas sudarytas 
net iki 2004 m. Europoje Viole
tą vadina “Vokalo karaliene” 
arba “pasaulio vokalinės muzi
kos žvaigžde”. Pažymėtina, kad 
solistės karjerą ji pradėjo prieš 
šešerius metus.

Hsiųsta paminėti
lėraščiai. Leidinio pradžioje - Kris
taus Kryžių kelių keturiolika stočių 
su poetiškais apmąstymais bei mal
domis.

Jonas Užpurvis, MANO LITE
RATŪRINIS PALIKIMAS. Redak
cinė komisija: Juozas Girdzijaus
kas, Vytautas Gocentas, Domas 
Kaunas. Parengė Regina Sinkevi
čienė. Mažosios Lietuvos fondas 
(pradai). Išleido BĮ UAB “Litimo” 
(T.Vrublevskio g. 6, Vilnius 2000). 
Vilnius, 1999 m., 516 psl.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, METRAŠTIS XV. Redak
cinė komisija: akad. prof. Vacys 
Milius (pirmininkas), Algimantas 
Katilius, dr. Antanė Kučinskaitė, 
dr. Elena Neniškytė, dr. Saulius 
Girnius. Redaktorės - J. Kardelytė, 
L. Sidarienė, “Katalikų akademi
jos” leidykla (A. Jakšto 9, Vilnius). 
Tiražas - 300 egz. Vilnius, 1999 m., 
794 psl.

Vilniaus “Meno forto” trupė 
š.m. kovo 26 - balandžio 8 d.d. 
dalyvavo Tarptautiniame teatro 
festivalyje Venezueloje, kur lietu
viai aktoriai vaidino rež. Eimunto 
Nekrošiaus pastatytą “Hamletą”, 
susilaukusį ypatingai gero įverti
nimo. Festivalyje dalyvavo 26 
teatro trupės iš įvairių kraštų ir 
16 vietinių. Spektakliai vyko ketu
riolikoje salių bei sostinės aikštė
se. ELTA pabrėžia, kad prie sėk
mingos lietuvių viešnagės daug 
prisidėjo Lietuvos ambasada Ve
nezueloje.

“Lietuvos” kino teatro salėse 
ir “Skalvijos” kino centre šeštą 
kartą rengiamo festivalio “Kino 
pavasaris” programos buvo rodo
mos š.m. kovo 24 - balandžio 2 
d.d. Jos pradėtos režisieriaus Alg. 
Puipos juosta “Elzė iš Gilijos”, 
rodyta vasario mėnesį tarptauti
niame festivalyje Berlyne. Besido
mintys naujausiais filmais taipgi 
pamatė Dianos ir Kornelijaus 
Matuzevičių dokumentinę prem
jerą “Esu”, vaidybinį filmą “Kie
mas” rež. V. Navasaičio. Be lie
tuvių autorių su savo kūriniais 
pasirodė režisieriai iš Prancūzijos, 
Vokietijos, Danijos, Švedijos, An
glijos, Estijos, Latvijos, Norvegi
jos ir Suomijos. ELTA pirmena, 
kad šis festivalis siejamas su pa
gerbimu režisieriaus Arūno Žeb- 
riūno, kuris šiemet švenčia savo 
amžiaus 70-metį.

Keturių Savickų - trijų kartų 
menininkų - diplomato ir rašytojo 
Jurgio Savicko, jo sūnų tapytojų 
Augustino ir Algirdo ir vaikaičio 
Raimundo darbų paroda buvo 
atidaryta š.m. balandžio 26 d. Sa
vicko galerijoje, Vilniuje, kurios 
šeimininkas yra Raimundas. Pa
roda skiriama jo senelio 110-to- 
sioms gimimo metinėms prisimin
ti. Rodiniai buvo išdėstyti trijose 
salėse, iš kurių viena buvo skirta 
Jurgio Savicko raštams, nuotrau
koms ir vienam jo 1920 m. nuta
pytam paveikslui “Natiurmortas 
su gėlyte”. Kaip ELTA rašo, pa
rodos atidarymas sutapo su gale
rijos praplėtimu. Atsirado galimy
bė veikti nuolatinei Savickų šei
mos parodai. Be to, galerijoje da
bar rengiamos ne tik meno pa
rodos, bet veikia ir dailės mo
kykla, kurią lanko 15 klausytojų.

Kultūrinę autonomiją sten
giasi gauti Karaliaučiaus lietuviai. 
Šiuo metu tame krašte gyvena 
apie 20,000 lietuvių, kuriems va
dovauja tenykštės bendruomenės 
pirmininkas Sigitas Šamborskis. 
Kultūrinės autonomijos reikalu 
š.m. balandžio 29 d. buvo sušauk
tas specialus susirinkimas, kuria
me dalyvavo penkiolikos organi
zacijų atstovai. Kultūrinis gyve
nimas toje rusų valdomoje srityje 
yra gana judrus. Tilžės ir Ragai
nės mokyklose yra įsteigtos as
tuonios pradinės lietuvių kalbos 
klasės. Kitose bendrojo lavinimo 
mokyklose bei katalikų parapijo
se veikia lietuvių kalbos būreliai, 
sekmadieninės mokyklėlės. Jauni
mo veiklą koordinuoja Karaliau
čiaus srities jaunimo sąjunga, tu
rinti padalinius rajonuose. Veikia 
sporto klubas “Pilkalnis”. Kaip 
ELTA rašo, anot S. Šamborskio, 
didžiausias veiklos dėmesys yra 
skiriamas lietuvių kalbai ir tauti
niam auklėjimui, savitarpio pa
galbai bei tremtinių ir politinių 
kalinių šeimų globai.

A. a. GRAŽINA BALČIŪNIENĖ, prieš iškeliaudama amžinybėn, 
parėmė labdaringą dantų gydymo kliniką “Perlą”, nupirkdama a.a. 
Jokūbo Dagio skulptūrą-bareljefą

Dovydui Katzui, vilniečiui ir 
Andriui Rimvydui Mikšiui, Baton 
Rouge, LA, paskirtos kūrybinės 
stipendijos: Dovydui - studijuoti 
nykstančią žydų “Jidish” literatū
rą, Andriui - kūrybinę fotogra
fiją, pranešė “The New York 
Times”. “The John Simon Gug- 
genhaim Memorial Foundation” 
įsteigta 1925 m. prisiminti mirusį 
17 metų šeimos sūnų. Šiais metais 
iš beveik 3000 orašvmu atrinko 
182, sudarant jiems kuo tin
kamiausias kūrybai bet kokioje 
mokslo ar meno srityje sąlygas 
nepaisant kokios rasės, religijos 
ar tautybės yra prašytojas. Šiuo 
kartu paskirta $6,345,000. Atsi
žvelgiama, ką yra sukūręs pra
šytojas ir ką jis siekia nuveikti. 
Prieš 30 metų šitokią premiją 
buvo gavęs Romas Viesulas- 
Veselauskas, sukūręs Dainų cik
lą, ir buvo pakviestas vadovauti 
Temple universiteto Romos sky
riui, kur jis ir mirė. Alsa

Europos komitetas prie Lie
tuvos vyriausybės, Žurnalistų są
junga ir Žurnalistų draugija skel
bia konkursą tema “Lietuvos in
tegracija į Europos sąjungą”. Jau 
antrą kartą rengiamo tokio kon
kurso tikslas yra skatinti visuome
nės susidomėjimą Lietuvos įsijun
gimo į Europos sąjungą klausi
mais bei problemomis. Konkursui 
bus priimami visi šiais metais tuo 
reikalu skelbiami straipsniai, jų 
ciklai, komentarai, reportažai, 
pokalbiai, televizijos bei radijos 
laidos ar kiti žurnalistiniai žanrai, 
Kaip ELTA praneša, pateikus 
darbus vertins nepriklausoma ko
misija. Laimėtojai bus skelbiami 
Naujųjų metų išvakarėse. Darbai 
konkursui priimami iki š.m. gruo
džio 1 d. Lietuvos žurnalistų są
jungoje.

A. a. poeto Henriko Radaus
ko 90 - tasis gimtadienis š.m. ba
landžio 28 d. buvo įspūdingai pa
minėtas Vilniaus rotušėje litera
tūros ir muzikos vakaru, kuriame 
dalyvavo Žiemgalos draugijos Vil
niaus skyriaus pirm. prof. Vytau
tas Šernas, literatūrologas Gied
rius Viliūnas, poeto giminaitė 
skulptorė Elvyra Radauskaitė, 
nemažai velionies vaikystės kraš
to veikėjų iš Pakruojo rajono. 
Koncertinę minėjimo dalį atliko 
sol. Judita Leitaitė, pianistas An
drius Vasiliauskas, violončelistas 
Virgilijus Vasiliauskas, vargoni
ninkas Vidas Pinkevičius. Skaity
ta velionies poezija. Kaip ELTA 
pažymi, H. Radauskas gimė Kro
kuvoje, ankstyvą jaunystę pralei
do Rozalimo valsčiuje, baigė Pa
nevėžio mokytojų seminariją ir 
kurį laiką mokytojavo. Vėliau 
Kaune studijavo lietuvių, rusų ir 
vokiečių kalbas, dalyvavo Balio 
Sruogos teatro seminare. Dirbo 
Klaipėdos radiofone, Švietimo 
ministerijos knygų leidykloje. Pa
sitraukęs į Vokietiją, daugiau at
sidėjo kūrybiniam darbui. Persi
kėlęs į JAV dirbo įvairius darbus, 
kol pavyko gauti tarnybą Kongre
so bibliotekoje Vašingtone, kur 
dirbo iki mirties 1970 m. Šalia 
savo poezijos rinkinių “Fonta
nas”, “Strėlė danguje”, “Žiemos 
daina”, “Eilėraščiai”, nemažai yra 
išvertęs beletristikos iš rusų, len
kų, vokiečių bei prancūzų kalbų. 
H. Radausko poeziją V. Kubilius 
įvertina kaip išgrynintą poetinę 
konstrukciją. Snk.
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SIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
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%

Nekiln. 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 įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų 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)

L U DA REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

1111111111111111111111 
ROYAL LeRAGE 
■■■■■■■■■»■■■ ii iiiiami i iiii i iiiii

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
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KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

menimis, nuo oro taršos kasmet 
miršta apie 1000 žmonių. Labai 
nukenčiama nuo automobilių 
variklių išmetamų dujų, azoto 
dioksido ir anglies oksido (žino
mo smalkių vardu). Toronte 
kiekvieną vasarą tarp 5 ir 10 
dienų skelbiamas sveikatai 
kenksmingas oras, kurį sudaro 
dūmų su rūku mišinys, paįvairi
namas azonu, metalo dulkėmis 
ir rūgščių kritulių smulkiais la
šeliais.

“Air Canada”, sekdama 
JAV aviacijos priežiūros įstai
gos surastus “Boeing 767” lėk
tuve sugadintus varžtus, taip pat 
nutarė patikrinti Kanadoje lai
komus 29 lėktuvus. Nors tie 
varžtai 1980 m. nutarimu turėjo 
būti pakeisti, bet vis dar vartojami.

Mirė teisininkas J. Desche
nes, 76 m., buvęs Kvebeko 
aukščiausio teismo pirmininkas. 
1980 m. jis pirmininkavo Kana
dos komisijai, ieškančiai karo 
nusikaltėlių, gevenančių šiame 
krašte. 1993 m. buvo išrinktas į 
Jungtinių Tautų tribunolą, kuris 
teisė buvusius Jugoslavijos kari
nius nusikaltėlius.

Į tariamas terorizmu W. L. 
Ebke buvo suimtas Yellowkni
fe. Vokietijos prokuroras įtaria, 
kad W. L. Ebke priklausė slap
tam teroristų būreliui ir dalyva
vo pasikėsinimuose ir susišau
dymuose. Neaišku, kaip W. L. 
Ebke pralindo pro imigracijos 
tikrinimą, nes įtariamuosius tu
rėtų apklausti Kanados saugu
mo tarnybos. RCMP ir Vokie
tijos policija jį suėmė be pasi
priešinimo.

Ontario prerųjeras M. Har
ris gavo iš ministerio pirminin
ko J. Chretien pritarimą, kad 
Torontas bandytų gauti leidimą 
rengti 2008 m. olimpines žaidy

nes. Taip pat gautas pažadas 
prisidėti pinigais prie numatytos 
olimpiadai vietos paruošimo ir 
įrengimo. 2008 m. olimpiadai 
stiprus varžovas yra Kinija.

Albertoje daug prieštaravi
mų sukėlė sveikatos priežiūros 
įstatymas “Bill 11”. Prieš tą įsta
tymą jau vyko demonstracijos, 
nes nurodoma, kad prasideda 
visuotinė sveikatos apsaugos ir 
priežiūros pabaiga. Į statymas 
leidžia privačioms klinikoms da
ryti mažas operacijas ir palaikyti 
ligonius kelias dienas. Albertos 
premjeras R. Klein tvirtina, kad 
tai padės išlaikyti Kanadoje 
sveikatos apsaugą. Federacinės 
sveikatos apsaugos ministeris 
sakosi turįs dėl to įstatymo abe
jonių. “Bill 11” neprieštarauja 
bendram Kanados išleistam 
sveikatos apsaugos įstatymui.

Manitobos NDP valdžia su
darė biudžetą, kuris pakeis Ma
nitobos mokesčių sistemą. 
15,000 dolerių ar mažiau uždir
bantys nemokės mokesčių. Kiti 
sako, kad tuo atveju visa mokes
čių našta guls ant vidutines pa
jamas gaunančių gyventojų.

Ontario valdžia žada pri
stabdyti organizuotų kriminalis
tų gaujų plėtrą. Prokuroras J. 
Flaherty tikisi, kad bus priimtas 
naujas įstatymas, leidžiantis nu
savinti gaujų pinigus ir nekilno
jamą turtą, kuris dažniausiai yra 
valdomas uošvių vardu. Sako
ma, kad organizuotos gaujos 
Ontario mokesčių mokėtojams 
kasmet kainuoja apie 1.5 bilijo
no dolerių.

Iš Jamaikos kalėjimo pabė
go kelios dešimtys kriminalis
tų. Spėjama, kad dauguma jų 
bandys patekti į Kanadą, kur to
kių ir taip jau nemažai čia gy
vena. Br.St.

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

Skautų
• Gegužės 23 d. Hamiltono 

skautininkių “Šatrijos Raganos” 
būrelis savo sezono darbą baigė 
kartu su Hamiltono “Širvintos” 
tunto vadovėmis mažojoje “Aušros 
Vartų” parapijos salėje suruošta 
vakarone. Skautas vytis, vaistinin
kas, per MacMaster universiteto 
radijo stotį transliuojamos lietuviš
kos radijo valandėlės darbuotojas, 
Viktoras Remesat susipažino su iš 
Punsko į Kanadą pasisvečiuoti at
važiavusia Aldona, ir praeitais me
tais jiedu Punske susituokė. Aldona 
šį pavasarį atvažiavo į Hamiltoną ir 
jau įsijungė į lietuvišką veiklą. Se
sės su Viktoro motina S. Remesat 
sustojusios sudarėm taką, o įėjusius 
jaunavedžius Viktorą ir Aldoną su 
duona, druska ir taurele sutiko šir- 
vintietės Silvija ir Loreta, įteikda-

ve ikla

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

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

mos ir gėlių. “Šatrijos Raganos” 
būrelio sesės Liuda ir Marytė vedė 
vakaronę. Buvo skaitomi humoris- 
tiški patarimai jaunamartei Aldo
nai. Prisidėjome visos ir dainomis. 
Jauniesiems buvo įteikta dovana ir 
sudainuota “Ilgiausių metų!” Besi- 
vaišinant ir bendraujant prie suneš
tinių vaišių stalo, vakaronė praėjo 
smagioje ir pakilioje nauotaikoje. 
Baigėme su “Ateina naktis”. Reg.B.

• Gegužės 28, Šv. Jono lietu
vių kapinių lankymo dieną jose lan
kėsi daug tautiečių ir iš kitų lietu
viškų vietovių. Iškilmingos Mišios 
buvo atnašaujamos kapinių koply
čioje. Prieš Mišias buvo šventinami 
mirusiųjų paminklai. Vienas iš jų 
buvo skautininko a.a. Stasio Kuz- 
mo, pastatytas jo žmonos Genovai
tės. Prie kapo susirinko nemažas 
būrys artimųjų, kai kurių organiza
cijų atstovų, skautininkų-kių. Pa
minklą šventino skautų-čių dvasios 
vadas s. kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Prisimenant s. Stasio 
gerus darbus, apie tai trumpai kal
bėjo v.s. F. Mockus, o už dalyvavi
mą šiose apeigose visiems padėkojo 
velionies žmona Genovaitė Kuz
mienė. F.M.

VTSEJnKJESŪKKSk

lAtliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

I Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741J 66 Mimico Avė. Toronto Ont.|q| Savininkas Jurgis Kuliešius

Sportas
v
Žinios iš Lietuvos

FUTBOLAS: Lietuvos jauni
mo futbolo rinktinė iškovojo įspū
dingą pergalę (05-31) Panevėžyje 
kontrolinėse rungtynėse, 3:0 nuga
lėjusi Ukrainos bendraamžius.

LENGVOJI ATLETIKA: Lie
tuvos lengvaatletė L Krakoviak 
tarptautinėse varžybose Ostravoj 
(Čekija) laimėjo 1500 m. bėgimo 
varžybas. Ji nuotolį nubėgo per 4 
min. 7,97 sek. ir įvykdė nustatytą 
Sidney olimpinių žaidynių A lygio 
normą. Antrąją vietą laimėjo bėgi
kė R. Drazdauskaitė (4 min. 16,56 
sek.). Aluksnėjė (Latvija) vykusia
me Baltijos šalių orientavimosi 
sporto keturių amžiaus grupių čem
pionate, vyrų varžybų nugalėtoju 
tapo S. Ambrasas, jaunimo - D. 
Vosyliūtė ir H. Paužas, jaunių - I. 
Valaitė, jaunučių - S. Krėpša. Esta
fetėse laimėtojais tapo - Lietuvos 
moterų (G. Voverienė, D. Ališaus
kaitė, V. Rudzenskaitė), vyrų (S. 
Ambrasą), M. Mažulis, E. Vove
ris), jaunių (L Valaitė, K. Masevi- 
čiūtė, E. Grigaitė), jaunučių (S. 
Krėpšta, R. Pogorelovas, R. Pober- 
žinas) komandos. Asmeninėse elito 
varžybose pirmąsias vietas užėmė 
estė Elo Saue ir Svajūnas Amb
rasas.

IRKLAVIMAS: Pasaulio bai
darių ir kanojų irklavimo taurės 
varžybų trečiajame tarpsnyje Veng
rijoje Lietuvos atstovai Alvydas 
Duonela ir Egidijus Balčiūnas dvi
viečių baidarių varžybose 200 m 
nuotolyje užėmė trečiąją vietą. Tra
dicinis vandens turizmo maratonas 
vyko Merkio upe, 31 km atkarpoje 
nuo Varėnos iki Puvočių. Vyrų dvi
vietėmis baidarėmis nugalėtojais 
tapo Arūnas Tuminauskas ir Egidi
jus Jakavonis - Alytaus “Srautas” 
(2.38:02). Vienvietėmis baidarėmis 
pirmą vietą laimėjo Gediminas Ja
kavonis - Varėnos “Jotvingis” 
(2.49:20). Komandiniu nugalėtoju 
tapo Kauno “Yris” I komanda.

DVIRAČIAI: Pasaulio moterų 
dviračių taurės varžybų ketvirtaja
me tarpsnyje 100 km lenktynėse 
Montrealyje (Kanada) Diana Žiliū
tė užėmė trečiąją vietą ir bendroje 
įskaitoje išlaikė pirmaujančią pozi
ciją. V.P.

| Aukojo T. žiburiams 
$1,000 - G. Kuzmienė; $260 - A. Pi
lipavičius; $100 - E. Delkus; $72 - 
S. Šetkus; $57 - G. Sirutis, L Jurce- 
vičius, dr. A. Dailydė; $50 - J. B. 
Mažeika; $40 - J. Motiekaitis; $37 -
A. Jocas; $20 - M. Jokšas; $15 - U. 
Žilinskienė; $14 - A. Tamošiūnas,
B. Stončius; $12 - M. Gelažius, S. 
Plučas; $10 - M. Remienė, J. Rie
kus, K. Polikaitis; $7 - G. Kazėnas, 
J. Banylis, J. Vizgirda, B. Underys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$ 60 - P. S. Odinis, L. Klimas; $55 - 
A. Kiškis, J. Vizgirda; $53 - M. 
Gelažius, S. Grigaliūnas, Z. Romei- 
ka, M. Gudjurgis, J. Kukutis, M. 
Aukštuolis, V. Pečiulis, V. Šniuolis, 
N. Jonaitis, J. Gris, J. Kregždė, V. 
Lelis, M. Lietuvninkas, L. 
Mačikūnas, G. P. Mitalas, J. 
Pusvaškis, A. Šiškus, J. Šimkus, G. 
Ignaitytė, E. Martišius, A. Supro- 
nas, L Kerelis, S. Šarkus, V. Grige- 
lytė, V. Hanson, R. Marlin.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$63 - M. Genčius, G. Kuzmienė, I. 
Paškauskas, S. Ignatavičius, A. Jo
cas, S. Petkevičius, P. Tutlys, R. 
Geležiūnas.

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

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.20% už 1 m. term, indėlius 
5.50% už 2 m. term, indėlius 
5.55% už 3 m. term, indėlius 
5.65% už 4 m. term. Indėlius 
5.85% už 5 m. term, indėlius 
4.95% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.45% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.75%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.90% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.20% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.45% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.90% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.20% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 8.50%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................8.05%
2 metų....................8.20%
3 metų....................8.25%
4 metų....................8.30%
5 metų....................8.35%

su keičiamu
nuošimčiu.............6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard Cirrus

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

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

WALTER V. DAUGINIS
IVSI KAVC E - 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

'Quo&n ALGIS
.iZZZ 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.

TEIRAUKITĖS 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


Slaugos namų statyba
Š.m. gegužės 16 d. Toronto 

Lietuvių Namuose įvyko slaugos 
namų statybos vajaus komiteto 
posėdis. Dalyvavo LN ir Labda
ros valdybos nariai - pirm. E. 
Steponas, vicepirm. T. Stanulis, 
ižd. J. Slivinskas, SN komiteto 
pirm. R. Juodis, SN komiteto ir 
LN valdybos nariai - dr. R. Za- 
bieliauskas ir R. Sonda, LN mo
terų būrelio atstovės - B. Abro- 
maitienė ir D. Šerienė, LN vyrų 
būrelio atstovai - J. Rovas ir B. 
Laučys, LN kultūros komisijos 
pirm. V. Kulnys.

Buvo išklausyti T. Stanulio 
ir R. Juodžio pranešimai. T. 
Stanulis pateikė 2000 metų au
kų SN statybai rezultatus: nuo 
sausio mėnesio surinkta iš pri
vačių asmenų 25,000 dol. (su
rinktų aukų fondas pakilo iki 
855,000 dol.). Šios aukos - tai 
visuomenės atsakas į pasiųstus 
prašymus aukoti ir remti SN 
statybos projektą.

T. Stanulis pranešė, kad 
kreiptasi į “Paramos” valdybą 
dėl aukos pašto išlaidoms, nes 
buvo išsiųsta 3000 laiškų lietu
vių visuomenei.

R. Juodis informavo, kad 
sveikatos ministerija nedavė lei
dimo papildomai 30 lovų (trečio 
aukšto statybai). Ministerijai 
buvo pateikti 54 organizacijų 
prašymai. Lietuviai buvo 26-ti 
eilėje. R. Juodis pasiryžęs vėl 
pateikti prašymą dėl leidimo 
papildomai 30 lovų trečio aukš
to statybos užbaigimui.

SN statybos vajaus komite
tas svarstė finansinę statybos 
padėtį bei kelius ir būdus lė
šoms telkti. Jau pasirašyta su
tartis su “Canning Contracting 
Limited” dėl statybos 60 lovų 

Su paskutinėmis a.a. dailininko JOKŪBO DAGIO skulptūromis 
Toronto Lietuvių Namuose. Iš kairės: dr. S. Kazlauskas, LN moterų 
būrelio pirm. S. Ciplįjauskienė, narė B. Abromaitienė, dr. A Kazlauskienė

INTERNATIONAL

SIUNTINIAI Į BALTI JOS 
PfiST VALSTYBES

. 2985 Bloor St. W., Etobicoke 
(Salia “Paramos” kredito kooperatyvo skyriaus)

❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
❖ pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų
❖ nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų
❖ kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės 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

t « ! ?

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

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

* priestatai, pamatai
* virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

4 elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

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

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

dviejų aukštų pastato ir trečio 
aukšto sienų konstrukcijos. Ge
gužės mėnesį gautas iš sveikatos 
ministerijos čekis 1,900,000 dol. 
Šie pinigai yra iš 2,400,000 val
džios paskirtos paramos SN sta
tybai.

LN ir Labdaros valdyba 
šiuo metu rūpinasi 3.5 mln. do
lerių paskolos gavimu iš finansi
nių institucijų. Tam tikslui pa
samdytas atitinkamas profesio
nalas. SN statyba kartu su trečio 
aukšto rėmų konstrukcija įkai
nota 8.3 mln. dolerių. Turimi fi
nansiniai ištekliai: Ontario val
džios 2.4 mln. dol. parama, pa
skola statybai, Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvo $50,000 
dol. auka; pažadėtos aukos: Lie
tuvių Namai - $100,000, “Vil
nius Manor” $50,000, kredito ko
operatyvas “Parama” $75,000, 
dr. R. Zabieliausko banko ga
rantija $600,000 kartu su liku
čiu grynais SL fondo sąskaitoje. 
Dar trūksta $600,000. Taigi la
bai svarbu, kad šiuo metu lietu
vių visuomenė kuo dosniau ir 
greičiau remtų SL statybos fon
dą, prisidėtų prie vajaus komi
teto pastangų ir darbo.

SN vajaus komiteto gegužės 
16 d. posėdyje buvo apsvarstyta 
įvairūs planai ir tikslai, kaip 
ateityje bus organizuojamas au
kų rinkimas. Buvo nutarta bir
želio 24 d. rengti oficialią SN 
statybos prakasimo iškilmę, į 
kurią bus pakviesti politinių 
partijų, spaudos ir televizijos at
stovai'

Sekantis posėdis įvyks bir
želio 22 d. Vajaus komitetas pa
stoviai informuos lietuvių visuo
menę apie SN statybos eigą ir 
vajaus komiteto veiklą. D.Š.

Dabartinė “Paramos” vadovybė. Pirmoje eilėje iš kairės: revizijos kom. 
pirm. A. Vaičiūnas, sekr. R. Urbonavičiūtė, pirm. A. Šileika, revizijos 
kom. narė R. Pleinytė-Čygienė, vicepirm. K. Draudvila; antroje eilėje: 
valdybos narys A. Saplys, ižd. L. Baiaišis, vedėjas L. Zubrickas

Torontiškės “Paramos” milijonai
Metinis kredito kooperatyvo susirinkimas, kuriame 
išryškėjo sėkminga jo veikla ir gausi finansinė parama 

lietuviškoms institucijoms
Š. m. balandžio 16 d. Lietu

vių kredito kooperatyvas “Para
ma” sušaukė visus savo narius į 
eilinį metinį susirinkimą. To
ronto Lietuvių Namų didžioji 
menė sunkiai sutalpino visus at
vykusius, kurių šiais metais susi
laukta 411. Apsilankė ir svečiai 
iš kaimyninių kredito koopera
tyvų. Hamiltono “Talkai” atsto
vavo valdybos pirm. Jonas Ston
kus, ižd. Stasys Dalius ir narys 
Jonas Skaistys, o Toronto Prisi
kėlimo parapijos kooperatyvui 
- pirm. Česlovas Jonys, vice
pirm. Vytautas Bireta ir revizi
jos komiteto narys Edvardas 
Macijauskas. Iš Montrealio at
vyko “Lito” revizijos komiteto 
narė Joana Adamonytė.

Gausus narių dalyvavimas 
metiniame susirinkime - tai ge
ras kooperatyvo gyvastingumo 
rodiklis. Valdyba, aukodama sa
vo profesinius sugebėjimus ir 
energiją racionaliam “Paramos” 
finansinių išteklių tvarkymui, 
dirba narių naudai ir tikisi jų 
iniciatyvos ir pritarimo. Metinis 
susirinkimas ir yra tas forumas, 
kuriame nariai skatinami nau
dotis savo statutine teise siūlyti 
valdybai darbo gaires, priimti 
atliktų darbų ataskaitą bei tvir
tinti projektus ateičiai, pagaliau 
rinkti pačią valdybą. Tai stip
riausia grandis, jungianti ko
operatyvo šeimininkus, jo valdy
tojus ir tarnautojus bendram 
darbui. Šios ypatingos jungties 
dėka “Parama” per 48 gyvavimo 
metus išaugo į stipriausią, gau
siausią ir daugiausia kapitalo 
turintį lietuvių kredito koopera
tyvą pasaulyje. Toliau tęsti “Pa
ramos” darbui nariai perrinko 
Audrių Šileiką ir naujai išrinko 
Alvydą Saplį, į revizijos komite
tą buvo naujai išrinkta Ramunė 
Pleinytė-Čygienė.

Paskutinieji antrojo tūks
tantmečio metai, valdybos pirm. 
Audriaus Šileikos ir ižd. Lino 
Balaišio ataskaitose išsamiai 
nagrinėti, buvo itin sėkmingi. 
Aktyvo balansas paaugo $1.33 
milijono, metų pabaigoje viršy
damas 115 mln. dolerių. Narių 
skaičius ūgtelėjo iki 5,943. Tai 
labai reikšmingas pasiekimas, 
atsižvelgus į tai, jog vyresnioji 
karta nesugrąžinamai tirpsta, o 
jaunesnioji neretai atitolsta, 
paviliota stipriųjų komercinių 
galiūnų siūlomomis technikos 
naujovėmis ir konkurencinėmis 
paslaugomis.

Tačiau “Parama”, nors ir 
neprilygdama didiesiems ban
kams finansiniu pajėgumu, ne
atsilieka. Per pastaruosius me-

RETINK
Professionals Inc., 

Realtor
Sales Associate 

1645 Dundas St W
Mississauga, ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

H»molrama«n»mų|v«rllnlma» 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

tus įvesti nauji patarnavimai ir 
naujos darbo formos žymiai 
pakėlė apyvartą ir pelningumą. 
Lengvatinės nekilnojamo turto 
paskolų išdavimo sąlygos leidžia 
skolininkams nemokėti palūka
nų pirmus tris įsiskolinimo mė
nesius ir šitaip sutaupyti nema
žas sumas. Priedo, kiekvienam 
asmeniui, kurio rekomendacija 
išduota šios rūšies paskola, iš
mokamą $250 paskatinimo pre
mija. Šios iniciatyvos dėka 
paskolų balansas iki 1999 m. 
pabaigos paaugo septyniais mi
lijonais dolerių, pasiekdamas 
$74 mln. Būtina paminėti, kad 
pilnai apdraustų santaupų riba 
pakilo iki $100,000, tuo tarpu 
bankų indėliai draudžiami tik 
iki 60,000 dol. Tad indėliai “Pa
ramoje” nepalyginami saugesni. 
Nenuostabu, kad daugelis narių 
čia ne tik mielai skolinasi, bet ir 
perkelia iš kitur investavimus ir 
kasdienines operacijas. Pastarą
sias žymiai palengvina elektro
ninės kasos kortelės, kuriomis 
kol kas nariai neribotai gali 
naudotis nemokamai. Visos sis
temos aptarnavimo išlaidos su
mokamos iš kooperatyvo iždo.

Kaip ir iki šiol, “Parama” 
stengiasi savo narius aptarnauti 
kuo geriau ir greičiau, neimda- 
ma jokių patarnavimo mokes
čių. Abiejuose skyriuose tar
nautojai ne tik atlieka eilines 
transakcijas, bet ir neatidėlioda
mi sprendžia visas iškilusias 
problemas. Šių raštinių darbui 
svetimas biurokratinis formalu
mas, kuriame skęsta daugelis 
didžiųjų bankų. Ilgametės tra
dicijos papildomos būtinomis 
naujovėmis. Visiems kompiute
rinių ryšių mėgėjams “Parama” 
siūlo naudotis nauju Internet 
tinklapiu, kurio puslapiuose ga
lima surasti įvairią informaciją, 
pasitikrinti sąskaitų balansus ar 
paduoti prašymus paskoloms. 
Artimiausioje ateityje elektroni
nių paslaugų padaugės.

Kaip ir kiekvienai finansinei 
įstaigai, “Paramai” labai svarbu 
taip tvarkyti sukauptą aktyvą, 
kad esamomis sąlygomis užtik
rintų kuo didesnį finansinį pa
stovumą ir gauti kuo daugiau 
pelno. Kas ją skiria nuo kitų 
finansinių įstaigų, o ypač ko
mercinių bankų, yra tai, kaip tas 
pelnas paskirstomas, kokiems 
tikslams sunaudojamas. 1999 m. 
iš 910,000 dol. pelno beveik 
722,000 sugrįžo į narių sąskai
tas. Skolininkams ir indėlinin
kams išmokėta po 13% sugrą
žintų ir papildomų palūkanų. 
Tokio didumo priedų “Para
mos” nariai dar niekada nebuvo 
gavę. Be to, metų eigoje įvai
rioms organizacijoms ir visuo
meniniams užmojams paaukota 
per 162.45 tūkstančio dolerių. 
Iš žymesnių aukų verta pami
nėti 75,000 dol. paskirtus slau
gos namų statybai, 20,000 dol. 
tautinių šokių šventei ir 10,000 
dol. Sibiro tremtinių grįžimo 
fondui. Kelios dešimtys smul
kesnių aukų paskirtos įvairioms 
vietinėms švietimo, kultūros ir 
sporto organizacijoms.

Toronto
A. a. skulptoriaus Jokūbo 

Dagio darbai žavėjo savo primi
tyviu stiliumi, išreiškiančiu gilų 
jausmą. Š.m. balandžio 30 d. 
Toronto Lietuvių Namuose, 
įvyko paskutinė jo darbų paro
da Kanadoje. Dauguma neiš- 
parduotų jo darbų yra Biržų 
muziejuje “Sela” ir privačioje 
Dagio sūnaus priežiūroje Lietu
voje. Jaunoji išeivijos karta nu
pirko likusias (70) skulptūras 
bei paveikslus. Pelnas paskirtas 
labdaringai Palangos dantų gy
dymo klinikai “Perlas”. Komite
tas dėkingas visiems pirkėjams 
bei aukotojams, ypač a.a. Lois 
Dagienės seseriai bei svainiui 
Adelei ir Douglas Brow už šią 
dovaną ir supratimą padėti varg
šams ir našlaičiams Lietuvoje.

Angelė Kazlauskienė
Kanados katalikų savaitraš

tis “The Catholic Register”, lei
džiamas Toronte, š.m. birželio 5 
laidoje, išspausdino žinutę apie 
popiežiaus Jono Pauliaus (V.29), 
laišką, reiškiantį užuojautą Lietu
vai dėl a.a. kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus mirties. Žinutėje 
sakoma, kad popiežius iškėlė Ve- 
lionies nesvyruojantį tikėjimą, kai 
sovietiniai pareigūnai bandė su
stabdyti jo paskirtį eiti vyskupo 
pareigas. “Kad ir sukliudytas il
giems metams vykdyti vyskupo 
paskirtį ir ištremtas į mažą mies
telį, niekad nesileido įbaugina
mas, parodė šviečiantį pavyzdį ti
kėjimo į dieviškąją Apvaizdą ir iš
tikimybę Petro sostui”.

XI LTŠŠ aukotojai nuo ba
landžio 1 d. iki gegužės 15 d.: 
$5,000 - dr. R. Zabieliauskas; 
$1,000 - Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdyba; $500 - 
Anapilio moterų būrelis; $250 - 
V. Balsienė, J. D. Margiai, dr. 
A. S. Pacevičiai, B. Stalioraitis, 
P. G. Stauskai, M. Vasiliauskie
nė; $200 - V. Normantas; $150 
- L. Žliobienė; $100 - O. Juodi- 
šienė, P. T. Kareckai, J. I. Ross, 
R. Tumpa, F. Venckevičienė; 
$50 - V. Butkys, L. Daunienė,
L. Dyer, V. Kazlauskas, M. 
Mikelėnas-McLoughlin, A. Olis, 
R. Poškienė, A. Sagevičius, V. 
E. Stanaičiai, L. Svirplienė, D. 
Vaidila; $46 - R. Narušienė; 
$35 - A. Lukos; $25 - J. Bie
liūnas, V. Žalnieriūnas; $22 -
A. F. Račkauskai; $20 - A. Ma- 
sionienė, J. Šeidys, V. Spudulis; 
$18 - R. Vilkas; $15 - J. Lelis; 
$10 - G. Alkevičius, S. Panavas,
M. Stakėnas, G. Ziaugra; $8 - 
G. Lemieux.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $150 - E. Kronienė; 
$110 - P. Tutlys; $100 - E. Rau- 
dienė, O. Krikščiūnienė, A. Pa- 
karnienė, M. S. Bušinskai, E. 
Kripienė, F. Juzėnas, J. Asme- 
navičius, E. Zakarževskienė, V. 
Kubilienė, A. E. Šiškai; $50 - 
U. Bleizgienė, S. Kuzmickas, A.
B. Ledas, B. Galinienė, D. Ba- 
tūrienė, V. Jasinevičienė, L. 
Morkūnienė, A. J. Zalągėnai,
O. Dementavičienė, B. Žiobie- 
nė, S. Steigvilienė, A. Puterie- 
nė, J. Dovidaitienė (a.a. Prano 
Dovidaičio ir Gudinskų šeimos 
mirusių atminimui), P. Balase- 
vičius, A. Gontą, O. Skėrienė, 
B. Molis, O. R. Berentai, J. 
Kaliukevičienė, A. Lukošienė, 
B. G. Čižikai, J. A. Kutkos, L. 
Einikienė, R. Bražukienė, V. 
Timošenko, D. Zulonienė, E. 
Ažubalienė, Z. P. Augaičiai, B. 
Pivoriūnas, S. Stankienė; $40 -
P. Gabrėnas; $30 - M. Lapienis, 
A. Petkevičienė; $25 - A. Vaiš
vilienė (a.a. Mykolo Vaišvilos 
VI metinių proga); $20 - A. 
Dobienė, M. Statulevičienė, J. 
Dimskis, I. Patašienė, B. Pitt
man, E. Girėnienė, P. Stauskas, 
P. Z. Jonikai, B. Nayman, A.A. 
Stunguriai; $15 - R. Bekerienė; 
$10 - P. N. Puidokai, D. Mita- 
lienė, P. Daržinskas.

Žengdama į naują tūkstant
metį, “Parama” pasirenka augi
mo kelią. Nauji laikai iškels ne
lengvas užduotis. Audriaus Ši
leikos žodžiais tariant, yra “pa
likti mūsų vaikams “Paramą” 
tokią, kokią turėjo mūsų tėvai ir 
kokią mes turime”.

Dalia Kuliešienė

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
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JA**. JUOZAS NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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, ase., llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

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

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

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

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvū
TIESIOG į VILNIŲ

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

- Birželio 5, pirmadienį, palai
dota a.a. Janina Grabošienė, 95 m. 
amžiaus.

- Sutvirtinimo sakramentas mū
sų parapijos jaunimui bus teikiamas 
birželio 11, Sekminių dieną, 11 v.r. 
Mišių metu. Pamaldose giedos 
“Angeliukų” choras.

- Jaunųjų talentų koncertas 
įvyks birželio 11, Sekminių dieną 1 
v.p.p. Veiks jaunųjų dailininkų pa
roda. Po koncerto - kavutė. Įėjimas 
- laisva auka. Atlikėjus prašome re
gistruotis pas Deimantę tel. 905 
848-9628 arba pas Juliją tel. 905 
615-8681. Rengia parapijos tarybos 
Kultūrinė sekcija.

- Sibirinių trėmimų ekumeni
nės pamaldos-minėjimas bus birže
lio 13, antradienį, 7 v.v. Šv. Andrie
jaus latvių-estų liuteronų švento
vėje prie Carlton ir Jarvis gatvių 
sankryžos. Skatiname parapijiečius 
kuo gausiau dalyvauti.

- Toronto arkivyskupija orga
nizuoja Šventųjų metų iškilmę bir
želio 18, sekmadienį, 2 v.p.p. “Air 
Canada Centre” patalpose prie To
ronto traukinių stoties. Mūsų para
pijai yra paskirtos 45 vietos. Norin
tieji šventėje dalyvauti, prašomi 
kreiptis į parapijos raštinę ir pasi
imti bilietus.

- Pirmoji mūsų parapijos gegu
žinė įvyks Anapily birželio 18, sek
madienį po 11 v.r. Mišių. Dėl pla
tesnės informacijos prašome skam
binti 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.

- Mišios birželio 11, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Antaną Elijošių; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už 
Bronių Žutautą; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje, birželio 10, šeštadienį: 
3 v.p.p. už a.a. Juozą Vieraitį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį - Sekminių pa

maldos 11.15 v. ryto.
- Išvežtųjų į Sibirą paminėji

mas pamaldų metu įvyks birželio 
18 d., 11.15 v. rytą.

- Parapijos tarybos posėdis nu
matytas birželio 20 d., 7.30 v.v. V. 
Norvaišienės bute.

- Moterų draugijos susirinki
mas įvyks birželio 25 d. po pamaldų 
šventovės patalpose.

- Š. m. gegužės 29 d. Oakvillėj, 
Ont. mirė Matilda Dagytė-Kuolie- 
nė, sulaukusi 91 m. amžiaus. A. a. 
Matilda gimė 1908 m. rugpjūčio 15 
d. Biržų apskrityje. Po gedulinių 
pamaldų Išganytojo šventovėje bir
želio 2 d. velionė buvo išlydėta į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississaugo- 
je, Ont. Paliko liūdinčius: dukrą dr. 
Angelę ir žentą dr. Sigitą Kazlaus
kus; dukrą dr. Liudą ir žentą Min
daugą Leknickus; vaikaičius Viliją 
ir Povilą; provaikaičius Adomą ir 
Andrių.

Slaugos namų žinios
- Birželio 24, šeštadienį, 11 v.r. 

3660 Bloor St.W., Etobicoke įvyks 
Slaugos namų prakasimo šventė. 
Kviečiame visus lietuvius gausiai 
dalyvauti.

- Slaugos namų vajaus komite
to ir statybos lėšų telkimo garbės 
komiteto posėdis įvyks birželio 8 d., 
7 vai. vak. Lietuvių Namuose, posė
džių kambaryje (seklyčioje).

- Slaugos namų statybai auko
jo: P. Stočkus - $100 ($200), P. 
Čiurlys - $100 ($200), J. A. Pet
rauskai - $3000 (5000), A. Lajukas 
$100 ($300), K. Pajaujis - $500, A. 
Jurkšaitis - $100 ($465), J. Jasins- 
kas $$200, a.a. B. Balčiūnienės at
minimui: P. Greeniaw - $25, J. 
Rinkūnienė - $25 ($145). A. a. Ma
rijos Vilčiauskaitės atminimui: $55 - 
R. A. Ulbos; $50 - B. Stalioraitis, 
V. Gudaitis; $20 - B. Stankaitis, A. 
Rūkas, B. Čepaitis, A. B. Matulai
tis, A. E. Valiūnai, F. Dicum; $10 - 
L. Ulbaitė-Viola, J. Z. Stravinskai; 
$5 - E. Gordon. A. a. Laimučio 
Dūdos atminimui $50 aukojo V. ir 
A. Kulniai.

Slaugos namų vajaus komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą Slaugos 
namams. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

—---------  T"-

JONAS ir ALEKSANDRA PETRAUSKAI - $3,000 ($5,000)

Nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Birželio mėnuo yra skirtas 

Jėzaus Širdies garbinimui. Jėzaus 
Širdies litanija kalbama sekmadie
niais po kiekvienų, o šiokiadieniais 
po 8 v.r. Mišių.

- Parapijos raštinėj dar galima 
įsigyti Šv. Raštą, išleistą Lietuvoje 
su Senuoju ir Naujuoju Testamen
tais vienoje knygoje.

- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
Trečiojo ordino nariai renkasi Mi- 
šiom ir susirinkimui šį ketvirtadie
nį, birželio 8,10 v. ryto.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Audra Puzerytė ir Andrius 
Viskantas.

- Birželio 3 d. palaidota a.a. Ma
rija Vilčiauskaitė,94 m. Giminių Ka
nadoj neturėjo. Lietuvoje mirė a.a. 
Jonas Viliūnas, J. Žulienės brolis.

- Sibiro trėmimų minėjimas 
parapijoj bus birželio 18 d. per 
10.15 v. r. Mišias. Ta proga giedos 
jungtinis parapijos ir “Volungės” 
choras. Baltiečių federacijos ren
giamas trėmimų minėjimas vyks 
birželio 13 d., 7 v.v. Šv. Andriejaus 
latvių-estų liuteronų šventovėje. 
Pamokslą ten sakys prel. Jonas 
Staškevičius.

- Šį sekmadienį, birželio 11 
bus daroma Toronto arkivyskupijos 
“ShareLife” vajui trečioji ir pasku
tinė rinkliava.

- Organizuojama talka aptvar
kyti “Kretingos” stovyklavietei bir
želio 10, 17 ir 24 d.d. Kas gali pa
dėti, prašom skambinti Rūtai Jag- 
lowitz 622-9919. Stovyklų laikas: 
lietuviškai kalbantiems liepos 9-22 
d.d., lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams liepos 23 - 
rugpjūčio 5 d.d. Daugiau žinių 
galima gauti pas Liną Kuliavienę 
766-2996.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komiteto užsibrėžtas tikslas surinkti 
žemės nupirkimui pusantro milijo
no dolerių jau pasiektas. Iki šiol su
rinkta $1,501.177. Kadangi parduo
ti pastatai nedavė tiek pajamų, kiek 
reikia statybai, vajus bus tęsiamas 
toliau. Ypač prašomi prisidėti, ku
rie tam tikslui dar nėra aukoję.

- Mišios sekmadienį, birželio 
11: 8.15 v.r. už Juknų šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Stasį ir Janiną 
Černiauskus; 10.15 v.r. už Ireną 
Jurkienę (20 metinės) ir už Oną ir 
Vincą Beresnevičius, už Paulių 
Skučą (20 metinės), už Stasį Pacaitį 
(4 metinės); 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 5.30 v.p.p. 
“Aušros” klubo narių intencija.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, bir

želio 4 d. dalyvavo 200 žmonių. 
Svečių knygoje pasirašė Birutė Po- 
zingienė iš Kauno. Pranešimą pa
darė ir su svečiu supažindino LN 
valdybos narė A. Byszkiewicz.

- LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 22 d., 7 v.v.

- LN reikalingi tarnautojai, ga
lintys atlikti sekmadieninių pietų 
paruošimo darbus valgykloje ir pri
žiūrėti sales. Kreiptis į LN vedėją 
darbo valandomis tel. 416-532-3311.

- LN statybos ir remonto ko
mitetas ruošiasi atnaujinti LN pa
talpas ir kreipiasi į LN būrelius bei 
visuomenę, prašydamas pateikti 
minčių bei pasiūlymų, kokius norė
tume matyti atnaujintus Lietuvių 
Namus. Savo pageidavimus bei pa
siūlymus prašome pristatyti į LN 
raštinę.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo E. 
Ališauskienė.

STASYS JOKŪBAITIS, Lietuvos 
šaulių sąjungos garbės narys, už 
nuopelnus atkuriant ir stiprinant 
Šaulių sąjungą, apdovanotas Šau
lių sąjungos Pasižymėjimo ženklu 
Lietuvos šaulių sąjungos vado pik. 
Jono Gečo potvarkiu

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame 
SIBIRINIŲ MK1III1MWX 
trėmimų 
birželio 13, antradienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto Šv. Andriejaus latvių-estų šventovėje (Carlton-Jarvis gatvių sankryžoje). 

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei j pamaldas rinktis 
6.30 valandą vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
A ♦RENGINIAI*
BIRŽELIO 30, PENKTADIENĮ

8 v.v. ŠVENTĖS ir TAUTODAILĖS PARODOS ATIDARYMAS
Mercury Room, Regal Constellation Hotel, 900 Dixon Rd., Toronto

9 v.v. JAUNIMO ŠOKIAI - Patio Ballroom, Regal Constellation Hotel

LIEPOS 1, ŠEŠTADIENĮ

8 v.v. SUSIPAŽINIMO VAKARAS - Galaxy Ballroom, Regal Constellation Hotel

LIEPOS 2, SEKMADIENĮ
PAMALDOS

9.30 v.r. Lietuvos kankinių parapijoje - Anapilis, 2185 Stavebank Rd., Mississauga 
9.45 v.r. Liet, evangelikų liuteronų Išganytojo parapijoje, 1691 Bloor St.W., Toronto
10 v.r. ŠVENTĖS IŠKILMINGOS MIŠIOS, atnašaujamos vysk. Pauliaus Baltakio

Gemini Room, Regal Constellation Hotel
10.15 v.r Prisikėlimo parapijoje, 1011 College St., Toronto

2 v.p.p. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga (kampas Matheson, 
tarp Kennedy Rd. ir Hwy 403)

6.30 v.v. UŽBAIGIAMASIS POKYLIS (6.30 v.v. kokteiliai, 8 v.v. vakarienė)
Regal Constellation Hotel, Galaxy ir Constellation Ballrooms

Prašome bilietus užsisakyti skambinant V. Taseckui (905-824-4461) arba J. Vingelienei (416- 
233-8108). Šventės (koncerto) bilietai taip pat gaunami per Ticketmaster (tel. 416-870-8000) ir 
prie Įėjimo. Hershey Centre durys atidaromos 1 v.p.p. Aikštėje automobilių statymas nemo
kamas. Bilietai Į pokylį pardavinėjami tik iš anksto.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI!
XI LTŠŠ RENGĖJAI

Anapilio lietuvių sodybos 
(Anapilis Christian Community 
Centre) korporacijos narių me
tinis susirinkimas įvyks š.m. bir
želio 27, antradienį, 7 v.v. Ana
pilio parapijos salėje. Nesusirin
kus kvorumui, už pusės valan
dos (7.30 v.v.) šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus. Valdyba

XI-toje Tautinių šokių 
šventėje iš Lietuvos dalyvaus 
keturi ansambliai: Panevėžio 
“Grandinėlė” ir “Kanapėlės”, 
Utenos “Levindra” ir Kauno 
VD universiteto “Žilvitis”. 
Prieš jiems grįžtant į Lietuvą, 
Šventės rengimo k-tui pritarus, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
didžioje salėje liepos 3, pirma
dienį, 6 v.v. rengiamas išleistu
vinis koncertas. V.K.

Gauta žinia iš Niujorko, kad 
š.m. gegužės 31 d. mirė žurnalistė 
Salomėja Narkėliūnaitė, eidama 
79-sius metus (gimusi 1920 m. 
spalio 7 d. Švenčionių apskr.). Ji 
gana plačiai reiškėsi lietuvių 
spaudoje tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje. Vilniuje studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą, Niujorke - 
slavistiką ir žurnalistiką. Spaudos 
darbui ji buvo gerai pasiruošusi. 
Jos reportažai buvo spausdinami 
“Drauge”, “Vienybėje”, “Tėviškės 
žiburiuose” ir kitur. Velionė akty
viai reiškėsi ir Lietuvių žurnalistų 
sąjungoje - pastaruoju metu buvo 
jos valdyboje. Nevengė talkos 
įvairiems leidiniams, skaitė Šv. 
Rašto vertimo korektūras, prisi
dėjo prie jo techniško paruošimo 
spaudai.

Maironio mokyklos žinios
- Birželio 10 yra paskutinė 

mokslo metų diena. Dar galima re
gistruoti vaikus ateinantiems moks
lo metams, jei dar to kas nepadarė.

- Nuoširdus ačiū Kanados lie
tuvių bendruomenės Toronto apy
linkės valdybai, paskyrusiai 250 do
lerių mūsų mokyklai.

- Rugsėjo 9 d. prasidės nauji 
mokslo metai. Lauksime visų su
grįžtančių! Živilė
LIETUVĖ MERGINA ieško mažo 
buto arba kambario. Skambinti va
karais tel. 416 588-8755._________
REIKALINGA nerūkanti, rusiškai 
kalbanti namų tvarkytoja, kuri gy
ventų kartu. Skaminti tel. 416 665- 
2450.

Toronto lietuvių dramos teatras

“AITVARAS”
vaidina VYTAUTO ALANTO 3-jų veiksmų komediją

š.m. birželio 13, antradienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Įėjimas - $12
Spektaklio pajamos skiriamos Slaugos namų statybai
Visus nuoširdžiai kviečiame nuotaikingai praleisti vakarą ir kartu 

paremti šio kilnaus ir svarbaus projekto įgyvendinimą.
AITVARIEČIAI

Iš PLB valdybos “TŽ” re
dakcijoje gautas pranešimas 
apie jos pareikštą užuojautą 
Kauno arkiv. S. Tamkevičiui, 
SJ, dėl a.a. Kardinolo Sladkevi
čiaus mirties. Štai užuojautos 
tekstas: “Pasaulio lietuvių ben
druomenė giliai liūdime Lietu
vai ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai netekus kilnaus Dievo 
Tarno Jo Eminencijos kardino
lo Vincento Sladkevičiaus. Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
vardu reiškiame Jums, Eksce
lencija, ir visai Lietuvos Katali
kų Bažnyčiai gilią užuojautą. Jo 
Eminencijos kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus gyvenimas ir 
darbai lieka mums, užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, ypa
tingu artimo meilės pavyzdžiu” 
Pasirašė PLB pirm. Vytautas 
Kamantas.

A. a. Vlado Kriaučeliūno at
minimui duktė Virginia Hanson 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Laimučio Dūdos atmi
nimui V. ir K. Kulniai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Elenos Stanevičienės 
atminimui “Tėvynės sąjungai” 
aukojo: $20 - M. L. Paškai, V. 
P. Šidlauskai.

A. a. Elenai Stanevičienei 
mirus, reikšdami gilią užuojautą 
jos šeimai, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $50 - A. Z. Sta
naičiai; $25 - L. K. Meškauskai, 
N. Z. Stonkai; $20 - A. P. Ar
mėnai, J. H. Ottai, G. J. Krišto
laičiai, Z. Čečkauskas, J. Stan
kus; $10 - A. Didžbalienė. J.K.

Keltuvo vajui $50 aukojo E. 
Ališauskienė.

A. a. Janinai Grabošienei 
mirus, užjausdami dukrą Ireną, 
sūnus Leonardą ir Jurgį, Stanių 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A.a. Janinos Grabošienės 
atminimui, užjausdami jos duk
rą Ireną Ross su šeima, “Tėviš
kės žiburiams” $30 aukojo Rita 
ir Juozas Karasiejai.

A. a. Janinai Grabošienei 
mirus, užjausdami dukterį Ireną 
Ross su šeima ir sūnus su jų 
šeimomis, Antanina ir Juozas 
Vilimai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Jonui Dainauskui 
Čikagoje mirus, dalindamas! 
skausmu su pussesere Jūra, 
pusbroliu Rimu ir jų šeimomis, 
Vita Lapaitienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Gražinos Balčiūnienės 
atminimui pagerbti Gediminas 
ir Dalia Jočiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $200.

A.a. Gražinos Balčiūnienės 
atminimui, užjausdami dukras - 
Iną ir Vitą su šeimomis, Irena 
Kymantienė ir Osvaldas Kušne- 
raitis “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A a. Matildai Kuolienei 
mirus, jos šviesiam atminimui 
pagerbti, užjausdami dukras dr. 
Liudą Leknickienę su vyru Min
daugu bei šeima ir dr. Angelę 
Kazlauskienę su vyru dr. Sigitu 
ir visus artimuosius, Aldona ir 
Mečys Empakeriai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

“Lito” narių keturiasdešimt 
penktas metinis susirinkimas įvyko 
gegužės 28 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Valdybos pirmininkė 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė 4 
vai. p.p. atidarė susirinkimą, visus 
pasveikindama ir paprašydama pra
eitais metais mirusius narius pa
gerbti susikaupimo minute. O tokių 
narių buvo net aštuoniolika. Toliau 
vyko įvairūs pranešimai. Šiuo metu 
“Litui” priklauso 2066 nariai, o čia 
suvažiavo 121 narys ir 13 svečių. 
Praėjusieji metai buvo geri ir “Li
tas” pirmą kartą pasiekė 33 milijo
nų dolerių balansą, per metus pa
augdamas dviem milijonais. Atsar
gos kapitalas - 2.5 mln. dolerių. Iš 
gauto pelno $225,000 tūkstančiai 
bus grąžinti nariams: po 9.04% 
kaip priedas dėl “Lite” laikomų pi
nigų išmokėtų palūkanų ir liek pat 
skolininkams už jų išmokėtas pa
skolų palūkanas. Lietuviškiems rei
kalams pagal įvairius organizacijų 
projektus per metus išmokėta 
$22,350.

Rinkimų šiemet nebuvo, nes 
du valdybos nariai ir viena revizijos 
ir etikos komisijos narė baigė savo 
kadencijas ir jie vėl kandidatavo. 
Daugiau kandidatų neatsirado. 
Tuo būdu visi buvo perrinkti akla
macijos būdu. Valdybą sudaro: 
pirm. Rūta Pocauskaitė-Rudinskie
nė, vicepirm. Paul Rutkauskas, 
sekr. Arūnas Staškevičius, nariai 
Rimantas Jurkus ir Gytis Vazalins- 
kas. Vedėjas Bruno Bulota. Revizi
jos ir etikos komisija: pirm. Joana

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

A. GUREVIČIAUS SĄRAŠAI. Iš
leista KL žurnalistų sąjungos. 
Kaina su persiuntimu $12. Tai 
žydų gelbėjimo knyga, su per 
6000 gelbėtojų pavardžių. Įvadas 
lietuvių-anglų kalba. Gaunama 
parapijų kioskuose. Užsakant ra
šyti: S. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7. Tel. 
416 233-4486.

KLB žinios
• Baigėsi anglų kalbos pamo

kos naujiems ateiviams, kurios vyko 
Lietuvių Namuose. KLB pirm. A. 
Vaičiūnas ir vicepirm. R. Žilinskienė 
padėkojo mokytojai Daliai Barz- 
džiūtei už nuoširdžiai atliktą darbą. 
Pamokos vėl prasidės rugsėjo 12 d.

• Baltiečių vakarą numatoma 
surengti spalio 18 d. Otavoje.

• KLB krašto tarybos XVII- 
tojo suvažiavimo trečiąją seriją nu
matoma sušaukti š.m. spalio 28 d. 
Hamiltone.

• Pasaulio lietuvių bendruo
menės X-asis seimas šaukiamas 
2000 m. rugpjūčio 16-20 d.d. Vil
niuje, Lietuvos respublikos seimo 
patalpose. Kanados lietuvių bend
ruomenei atstovaus: Petras Ada- 
monis, Judita Čuplinskienė, Stasys 
Dalius, Kęstutis Dubauskas, Danu
tė Garbaliauskienė, Vincas Kadis, 
Teresė Pargauskienė, Pranas Par- 
gauskas, Romas Vaštokas, Rūta 
Žilinskienė; taip pat KLB pirm. Al
girdas Vaičiūnas ir Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos pirm. Matas 
Stanevičius.

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.

Adamonytė, sekr. Alfredas Pališai- 
tis ir narė Lynn Zienka-Goodwin. 
Per klausimus ir sumanymus buvo 
pasikeista nuomonėmis dėl “Lito” 
tolimesnės veiklos. Susirinkimas 
baigtas puikia karšta vakariene.

Pasaulio jaunimo kongresas 
įvyks šių metų pabaigoje Australi
joje. Keturi Montrealio jaunuoliai 
rengiasi ten dalyvauti. Kelionė ir 
gyvenimas ten gana daug kainuoja. 
Todėl jie bando įvairiais būdais už
sidirbti pinigų, kad sumažėtų jų iš
laidos. Todėl gegužės 27-28 d.d. su
ruošė daiktų išpardavimą (“garage 
sale”). Viskas vyko seselių namuo
se bei prie jų - ant tako, vedančio į 
namus. Išpardavimas buvo gerai iš
reklamuotas ir svetimtaučių spau
doje, todėl pirkėjų nestigo, o ren
gėjai patenkinti pasisekimu. Dau
giausia darbo įdėjo besiruošiantys 
skristi į Australiją jaunuolaii ir jų 
motinos Vilija Bulotienė, Lilė Ged- 
vilaitė-Landry, Regina Piečaitienė 
ir Irena Valkauskienė.

Arūnas Staškevičius gegužės 
27 d. savo namuose atšventė pen
kiasdešimt metų amžiaus sukaktį. 
Buvo suvažiavusi dalis plačios gimi
nės ir keletas bičiulių.

Pasaulinės dviratininkių tau
rės lenktynėse gegužės 28 d. Mont- 
realyje 100 km trečią vietą užėmė 
Diana Žiliūtė iš Lietuvos. Pirmą ir 
antrą vietą laimėjo suomė ir italė, 
nuvažiavusios abi tuo pačiu laiku - 
per 2 vai. 46 min. 41 sek. Diana at
siliko 1 min. ir 3 sek. Šiose lenkty
nėse dalyvavo 79 dviratininkės. B.S.

LIEPOS-RUGPJUČIO mėn. iš
nuomojamas 3-jų miegamųjų bu
tas High-Park rajone. Tel. (416) 
604-8185, (416) 606-8209.

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

NEMOKAMAI atiduodu neturtin
giems, nedarbingumo pašalpą gau
nantiems asmenims ligoninės lovą 
su nauju matracu, invalidams pra
timams daryti prietaisą ir kitus li
goniams reikalingus daiktus. Tei
rautis vakarais tel. 416 653-9489.
CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel, 416 503-1687.
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.

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

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų


