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Gėda ir negėda
Po puikaus Lietuvos krepšininkų pasirodymo 

olimpinėse žaidynėse Australijoje vienas žymus žurnalis
tas tarė: “Dabar negėda būti lietuviu”. Reiškia, kai kada 
ir gėda. Galimas dalykas, žurnalisto pagalvota apie plin
tančias negeroves.

K
RAŠTE nebesuvaldomas nusikalstamumas ple
čiasi ir į kitas šalis, į kurias patekti suvaržymai 
mažėja. Bevizį režimą pirmiausia išnaudoja įvai
raus plauko nusikaltėliai. O JAV tos “žaliosios kortos” ne 

vienam nedorėliui labai pravertė. Nemaloniai ir sukre
čiančiai nuskamba žinios iš Čikagos, Anglijos, Ispanijos - 
kiek ten nelegalų, kiek sukčių, vagių, narkotikų platintojų 
sėdi kalėjimuose. Guodžiamės - negi ten lietuviai, gal tik 
Lietuvos piliečiai ar įvairūs pasaulio perėjūnai, randantys 
prieglobstį Lietuvoje?.. Gal? Vis dėlto yra žinoma, kad 
nemažas skaičius ir mūsų tautiečių yra pasinešę slidžiais 
keliais į nežinią. Kaip kokia epidemija žmonėse plečiasi 
nebesuvaldoma aistra staigiu būdu praturtėti ir “gerai gy
venti”. Kai kuriems gyvenimas tapo kortų staleliu - tru
putį rizikos, ir kišenės pripildytos. Už menką nelegalią 
paslaugą ar patarnavimą - iš karto dešimtys tūkstančių! 
Užuot ieškoję darbo ir garbingu būdu gaunamo atlygini
mo kažkokių turtų trokštantys aistruoliai lenda į padug
nes savo laimei išbandyti, įsivelia į mafijos tinklus, ir tada 
- nei pirmyn, nei atgal. Kenčia šeimos, dejuoja giminės - ' 
gėda jiems ir visiems tautiečiams. Prieinama iki tokio mo
ralinio nuosmukio, kad įsivėlęs į nusikalstamus užsiėmi
mus drįsta rimtai pareikšti, jog žmogui visai nesvarbu, ko
kiais keliais ateina pinigai. Taigi vaizdas liūdnas, apgailė
tinas ir taisytinas. Ar įmanoma nupuolusiam prisikelti? 
Žinoma, kad įmanoma.

N
EGĖDA būti lietuviu, kai tūkstančiai įvairiatau
čių gėrisi M. K. Čiurlionio genijumi pasaulyje 
garsiausiame d’Orsay muziejuje Paryžiuje, kai 
iškilūs muzikai ar operos solistai šiltai sutinkami pačių 

žymiausių teatrų scenose, kai talentingų rašytojų knygos 
verčiamos į daugelį kalbų, kai darbštūs mokslininkai va
dovauja mokslo įstaigoms už Lietuvos ribų, kai jų vardais 
pavadinami nauji atradimai. Negėda būti lietuviu matant 
kaip išeivijos močiutės ir motinos veža vaikus į lietuvišką 
mokyklą, kaip tėvai stengiasi, kad jų augintiniai priklausy
tų lietuviškom organizacijom, stovyklautų su bendraam
žiais vasaros stovyklose, aktyviai dalyvautų savuose rengi
niuose, skaitytų savąją spaudą ir kalbėtų lietuviškai. Ne
gėda būti lietuviu matant, kaip tautiečiai išeivijoje remia 
savo Bendruomenę, savas parapijas - visa, kas čia lietu
viška - nepamiršta ir Lietuvoje vargstančių, pagalbos ir 
paramos reikalingų. Kiekvienas lietuvio padarytas geras 
darbas, atliktas garbingas žygis - tai kaip kokios premijos 
visiems tautiečiams, visada laukiantiems tik gerų žinių 
apie savuosius. Sakoma, kad sugadinti vardą labai lengva, 
bet atstatyti dažnai nepaprastai sunku. O kas blogiausia, 
kad dėl vieno asmens ar kokios grupelės netinkamo elge
sio sprendžiama ir apie visus kitus. Šitaip atsirado ir “žyd
šaudžių” pavadinimas, segamas visai tautai. Kas kada ką 
padarė, šiandien reikia aiškintis, teisintis, atsiprašinėti. 
Blogi darbai, kaip ir gerieji, įsispaudžia tautos istorijon. 
Atbukusiems savanaudžiams, žinoma, nebėra svarbu, kas 
bus po jų, kas apie ką rašys ar kalbės. Bet tai žema, gal 
jau net nebe žmogiška. Dievui reikia dėkoti, kad iki tokio 
nuosmukio tėra nusileidusi dar nedidelė tautos dalelė. 
Reikėtų visiems išvien budėti, kad toji dalelė nedidėtų. O 
tai jau - daug didesnis ir aiškesnis visų dėmesys morali
niam klausimui. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Įdomios meno parodos
Ontario meno galerija 

(AGO) Toronte gegužės 5 d. 
atidarė XVII š. flamandų daili
ninkų parodą, kuri tęsis iki rug
pjūčio 12 dienos. Parodos puoš
mena - Paul Rubenso meno 
darbai, kurių Šiaurės Amerikos, 
o tuo labiau Kanados, muzie
juose labai nedaug. Apie 100 
paveikslų, išstatytų šioje paro
doje, atkeliavo iš St. Petersbur- 
go Ermitažo muziejaus, iš impe
ratorės Kotrynos II Didžiosios 
(valdė nuo 1762 iki 1796 metų) 
rinkinio, kuriame yra apie 1000 
flamandų dailininkų darbų. Jos 
valdymo laikais flamandų me
nas buvo visoje Europoje labai 
madingas, o Kotrynai II meno 
kūrinius atrinkti padėdavo žy
mūs prancūzų filosofai ir meno 
žinovai Voltaire ir Diderot, su 
kuriais ji bendravo. Atvežtųjų 
kūrinių dalis buvo laikomi Er
mitažo fonduose ir retai kada 
būdavo parodomi muziejaus 
lankytojams. Atkeliavo ir žymu
sis Rubenso Žemės ir vandens 
vienybė (The Union Of Earth 
And Water) bei visa eilė jo 
bendraamžių dailininkų, kaip 
Anthony van Dyck, Jacob Jor- 
daens, Frans Snyder, Jacob van 
Oost, darbų. AGO direktorius 
M. Teitelbaum pradėjo derybas 

su Ermitažu dėl šios parodos 
jau seniai. AGO globėjai turėjo 
paruošę apie 100 paveikslų są
rašą, Ermitažas pasiūlė savo, 
šiek tiek kitokį, sąrašą ir įsileido 
AGO delegaciją pasidairyti po 
muziejaus fondus, kuriuose san
dėliuojama daugiau kaip 3 mili
jonai įvairių eksponatų. Po šios 
apžiūros buvo susitarta ne tik 
dėl šios parodos paveikslų, bet 
ir dar dėl dviejų parodų per 
ateinančius 3 metus. AGO su
rengs Kanados dailininkų darbų 
parodą Ermitaže 2002 metais.

Valstybinė galerija (Natio
nal Gallery of Canada) Otavoje 
šią vasarą, birželio 15-rugsėjo 
16 d.d., globoja kilnojamąją 
austrų dailininko Gustav Klimt 
(1867-1918) parodą. Tai įdomus 
modernistas, vadinamojo Jugen- 
dstil žanro tapytojas, kurio gau
sus darbų rinkinys yra Vienos 
Belvedere muziejuje. Prieš tai 
Otavoje vyks taip pat ir Tulpių 
festivalis (gegužės 11-21), kur 
galima pasigrožėti įvairiose Ota
vos ir Hull vietose tūkstančiais 
įvairiaspalvių tulpių, kurias po 
II Pasaulinio karo Otavai pado
vanojo Olandijos karališkasis 
dvaras už karo metu suteiktą

(Nukelta į 6-tą psl.)

Čikagos lietuvių operos valdybos pirm. V. Momkus (antras iš k.) buvo maloniai nuteiktas susilaukęs žymiųjų 
svečių - solistų V. URMANOS ir V. VYŠNIAUSKO, atvykusių į kolektyvo “Meilės eliksyro” generalinę 
repeticųą. Dešinėje ilgametis ČLO talkininkas RIČARDAS SOKAS Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos ambasadorius V. UŠACKAS, atvykęs iš Vašingtono į Čikagą, dalyvavo Š. Amerikos lietuvių jaunimo 
krepšinio varžybų atidaryme. Jis (dešinėje) su Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos direktoriaus pavaduotoju 
G.S. NAUJIKU ir treneriais - DŽIUGU NUTAUTU ir ROLANDU PENIKU Nuotr. Ed. Šulaičio

Dalis kaimiečių tebėra įsikibę į žemę
VIKTORAS ALEKNA

Dažnai žiniasklaidoje sako
ma: Lietuva - žemės ūkio kraš
tas. Iš tikrųjų Lietuva beveik ne
turi gausesnių žemės gelmių 
turtų. Visas jos turtas - žemės 
paviršius, t.y. laukai, pievos, gi
rios, paviršiaus vandenys... 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą be
veik 80% Lietuvos gyventojų 
gyveno laukuose pastatytose so
dybose, dirbo žemę, jos derliu
mi patys maitinosi, o tuo, kas li
ko, maitino ne tik miestiečius, 
bet ir siuntė savo gaminius į už
sienio šalis. Lietuva tada į už
sienius siuntė beveik tik žemės 
ūkio gaminius: mėsą, sviestą, 
kiaušinius, miško gėrybes. Tada 
atrodė, kad kitaip ir būti negali.

1940 m. įvykusi sovietinė 
okupacija Lietuvoje pakeitė vis
ką. Pirmiausia žemė tapo ne sa
vininko, o valstybės turtu. An
tra, sovietų šalis jau trečiojo 
amžiaus pabaigoje buvo pradė
jusi Rusiją pramonininti. Tai iš 
karto pradėjo daryti ir Lietuvo
je. Visų pirma nusavino žemę, 
ūkininkus padarė kolchozų bei 
sovehozų darbininkais. Kadangi 
už darbą kolchoze buvo nieko 
ar beveik nieko nemokama, tai 
buvę ūkininkai, o sovietinių lai
kų kolchozininkai, savo vaikus 
išvarė į miestus, kur ir už gatvės 
šlavimą ar indų plovimą valgyk
loje buvo mokama keletas rub
lių.

Ir atsitiko, kad per 1989 
metų gyventojų surašymą Lietu
vos miestuose jau gyveno 68% 
žmonių, o kaimuose liko tik 
32%. Bet ir iš tų 32% žemelę 
dirbo gal tik pusė. Kiti dirbo 
kolchozų kontorose, mokyto
jais, paštininkais, kelių prižiūrė
tojais, sveikatos bei kultūros 
įstaigose. Žinoma, gyvendami 

kaimuose, ir tokie valdininkėliai 
turėjo daržą, ne vienas laikė 
karvutę, šėrė paršiuką, lesino 
būrelį vištų, nes iš sovietinio at
lyginimo buvo sunku išsiversti. 
O juk ir vaikučiams miestų dar
bininkėliams neretai reikdavo 
padėti kaimo kumpeliais, dešre
lėmis, kiaušinėliais, bulvių mai
šeliu, svogūnų pynele, obuoliu
kų ar vyšnios uogele, kartais ir 
tuo nušiurusiu rūbeliu, gautu už 
atliekamą pieniuką, nuneštą į 
pieno surinkimo punktą...

Taip buvo ūkininkaujama 
60 ar net 25 arų ūkelyje sovieti
niais laikais. Įsigudrino ūkinin
kauti ir iš kaimo atėję į miestą 
inteligentai: kas tik galėjo, sten
gėsi gauti šešis arus kolektyvi
niame sode. O tuose šešiuose 
aruose iš kaimų kilę miestiečiai 
įsigudrino dirbti taip, kad vasa
rą nereikdavo turguje ieškoti 
svogūnų laiškų, serbentų ar 
braškių, ankstyvųjų bulvyčių ar 
agurkėlio... Kai ko prisikrauda
vo ir žiemai. Geri buvę laikai...

O kas atsitiko, pasikeitė po 
1990 metų kovo 11 d., kai Lietu
va dar kartą ryžosi atkurti savo 
nepriklausomą valstybę? Pir
miausia visiems kolūkiečiams 
vietoj 60 arų buvo paskirta po 
tris hektarus. Ak, tas Landsber
gis. Jis norėjo, kad kolūkietis 
nevogtų iš bendro kolūkio lauko 
šieno karvutei, bulvių kiaulytei, 
grūdų saujos vištytei, norėjo, 
kad trjų hektarų plote jis ūki
ninkautų savarankiškai. Bet ir ši 
Nepriklausomybės dovana lig 
šiol keiki ima. Girdi, visus “tro
belninkais”, pasak kun. Stanis
lovo Dobrovolskio, padarė. O 
tam trobelninkui lengviau buvo 
prisivogti karvei pašaro iš kol
chozo laukų, negu šiandien pri
sišienauti iš trijų hektarų. Juk 
dalgiu šienauti jis jau nemoka, 

nemoka dalgio ne tik iškalti, bet 
ir pagaląsti. O traktoriaus, trak
torių traukiamos pjaunamosios 
ar kertamosios jis neturi. Dirbti 
su kaimynais jis nelinkęs, nes iki 
pat gerklės prisisotino per 50 
metų sovietiniu kooperatyvu - 
kolchozu.

Atgavus nepriklausomybę 
buvo priimtas įstatymas grąžinti 
buvusiems savininkams arba jų 
įpėdiniams sovietų 1940 m. at
imtą žemę. Tačiau tas įstatymas 
toks painus, kad štai jau vie
nuoliktieji metai naujieji valdi
ninkai vis niekaip nesugeba pa
baigti tos vadinamosios žemės 
pertvarkos - žemės grąžinimo 
savininkams. Ir ko tiems valdi
ninkams skubėti: kai viską su
tvarkys, ir jie bus nereikalingi. 
Tai ir delsia, suka žemės per
tvarkos įstatymo vykdymą kaip 
apatinę girnapusę.

Ir vis dėlto namažai buvusių 
savininkų jau ūkininkauja. Nors 
vargelio naujiesiems savinin
kams daugiau negu Petro Cvir
kos Taručiui iš “Žemės maitin
tojos”. Trobesių žemėje nelikę. 
Net šuliniai užversti. Sodelių nė 
kvapo - išrovė traktoriais net 
žydinčias obelis Sniečkaus pa
siuntiniai - senosios Lietuvos 
naikintojai. Likviduojant kolū
kius gavo traktorių gal dvide- 
šimtas-trisdešimtas. O ir geriau
sias žemes pasiėmė buvę kol
chozų pirmininkai, agronomai. 
Ir ne po keliolika ar kelias de
šimtis, o po kelis šimtus ar net 
tūkstančius hektarų. Tie buvę 
kolchozų pirmininkai, dabarti
niai dvarininkai, sovietiniais lai
kais paršeliais veršeliais maitinę 
ministerijų pareigūnus, partijų 
sekretorius šiandien savo reika
lavimais, blokadomis šokdina 
nepriklausomos Lietuvos valsty-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Latvijos reikalavimai
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Latvijos jūros aplinkos valdyba 
reikalauja iš Būtingės terminalo 
savininkės “Mažeikių naftos” 
atlyginti 391,000 litų. Šioje su
moje - 640 litai už lėktuvo skry
džius naftos dėmei apžiūrėti ir 
383 litai už naftos tyrimą. Likusi 
suma - gamtos išteklių mokestis 
dėl naftos, patekusios į Latvijos 
teritorinius vandenis kovo pra
džioje, kada Būtingės terminale 
pumpuojant naftą į Norvegijos 
tanklaivį nutrūko lynas, tvirtinęs 
laivą prie plūduro ir trūkus žar
noms, 3 tonos naftos išsiliejo į 
jūrą. Dalis naftos buvo surinkta, 
likusi - neutralizuota. Palangos 
apylinkės teismas kovo pabaigo
je dėl šio įvykio nubaudė “Ma
žeikių naftos” generalinį direk
torių Jim Scheel 10,000 litų ad
ministracine bauda. Šis buvo 
antrasis rimtesnis atsitikimas 
per beveik dvejus metus.

Sutartis su Bulgarija
Gegužės 8 d. Lietuvos už

sienio reikalų viceministerė Da
lia Grybauskaitė, lankydamasi 
Bulgarijos sostinėje Sofijoje, pa
sirašė laisvosios prekybos sutar
tį. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
Bulgarija yra sudariusi CEFTA 
(Vidurio Europos laisvosios 
prekybos sutartis) sutartį su ki
tomis Vidurio Europos valsty
bėmis ir derasi dėl narystės Eu
ropos sąjungoje. Sutartyje daly
vaujančios šalys panaikins im
porto muitus pramoninėms pre
kėms per pereinamąjį laikotar
pį. Po sutarties įsigaliojimo į 
Bulgariją eksportuojant lietuviš
kos kilmės galvijus, šaldytą 
kiaulieną, paukštieną, šaldytas, 
rūkytas žuvis, pieną, sviestą, sū
rį, ledus, alų ir pan. bus taikomi 
lengvatiniai muitų tarifai. Šiuo 
metu galioja laisvosios prekybos 
sutartys Lietuvos su Europos 
sąjunga, Latvija, Estija, Lenkija, 
Čekija, Slovakija, Slovėnija, 
Turkija, Vengrija ir Ukraina, o 
derybos su Rumunija jau baigtos.

Policijos reforma
Balandžio 27 d. vidaus rei

kalų ministerijoje įvyko seimo 
Valstybinio saugumo ir gynybos 
komitetų atstovų pasitarimas su 
Vidaus reikalų ministerijos, Po
licijos, Pasienio policijos ir Mo
kesčių policijos departamentų 
vadovais. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, šių metų biudžete policijos 
pareigūnų darbo užmokesčiui 
numatyta skirti 268.4 mln. litų, 
nors reikėtų 429.4 mln. litų. Ki
toms išlaidoms, pvz. benzinui, 
telefonams, patalpų išlaikymui 
reikia 159.8 mln. litų, o bus ski
riama 440.4 mln. litų.

Vidaus reikalų ministeris 
Vytautas Markevičius pranešė, 
jog nuo gegužės 1 iki spalio 1 d. 
vykdoma reforma pakeis polici
jos darbo organizavimą ir valdy
mą, taip pat jos vaidmenį visuo
menėje ir santykį su kitomis tei
sėsaugos institucijomis. Specia
lizuotoms ir teritorinėms įstai
goms bus suteikta daugiau sava
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rankiško valdymo, finansų pa
naudojimo ir personalo forma
vimo srityse. Bus mažinamos 
Policijos departamento darbo 
vietos nuo 680 iki 200. Laisvi 
etatai bus perduoti j pertvarko
mas ar steigiamas specializuotas 
policijos, policijos profesinio 
ugdymo, teritorinės policijos 
įstaigas. Policijos centrinės val
dymo įstaigos išlaidos sumažės 
daugiau kaip 7.5 mln. litų. Pa
sienio policijos departamentas 
nuo gegužės 1 d. perorganizuo
jamas į Valstybės sienos apsau
gos tarnybą. Taip pat bus refor
muojama ir Mokesčių policija, 
steigiama papildoma institucija 
tirti finansiniams, turtiniams 
nusikaltimams ir pinigų plovimo 
atvejams.

Sumažėjo gyventojų
“Lietuvos ryto” žiniomis 

(2001.V.11), visuotinio gyvento
jų surašymo pirminiais duome
nimis per vienuolika metų Lie
tuvos gyventojų skaičius suma
žėjo beveik 180,000 žmonių, ar
ba 5 nuošimčiais. Krašte liko 
3,496,000 gyventojų. Dėl suma
žėjusio skaičiaus keisis vienas iš 
pagrindinių ekonominės padė
ties rodiklių - bendrojo vidaus 
produkto (BVP) dalis, tenkanti 
vienam gyventojui. Pernai kraš
to BVP vienam gyventojui buvo 
12,157 litai. Dabar šis skaičius 
padidėjo iki 12,851 lito.

Nors šis ekonominis rodik
lis teigiamas, manoma, kad su
mažėjo darbo jėgos, o ne bedar
bių, todėl nedarbo lygis (12.8%) 
gali padidėti. Pagal BVP, Lietu
va atsilieka nuo Estijos 1007 li
tais - skirtumas sumažėjęs be
veik per pusę. Estijoje 2000 me
tų surašymo duomenimis liko 
tik 1,376 gyventojų. Latvijoje 
gyventojų skaičius, praėjusių 
metų surašymo duomenimis, su
mažėjo 291,000 arba 10.9%.
Pritaria “Lisco” privatizavimui

Balandžio 18 d. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus iš
reiškė savo paramą vyriausybei, 
kuri apsisprendė 76.36% “Lie
tuvos jūrų laivininkystės” (“Lis
co”) akcijų parduoti Danijos fir
mai “DFDS Tor Line”. Už akci
jas bus sumokėta 47.6 mln. JAV 
dolerių, o per trejus metus bus 
investuojama mažiausiai 60 
mln. JAV dolerių. Po pertvarky
mo laivyno kontrolė vėl pereis į 
vyriausybės rankas.

Kaip praneša ELTA/LT- 
GIC, V. Adamkaus nuomone, 
sutartis su “DFDS Tor Line” 
užtikrins laivininkystės moder
nizavimui būtinas investicijas, 
šios bendrovės smulkiųjų akci
ninkų interesus ir visų Lietuvos 
vežėjų galimybes naudotis Lie
tuvos valstybei strategiškai svar
biomis keltų linijomis. Prezi
dento teigimu, baigiantis “Lis
co” privatizavimo procesui iški
lusi nesantaika dėl galimų pro
cedūrinių privatizavimo ne
sklandumų neturėtų būti kliūtis 
valdančiosios koalicijos ir vy
riausybės strateginiams tikslams 
įgyvendinti. RSJ
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® RELIGINIAME GW ITIMf

Kongresas, neišvengęs klaidų 
Tarptautinis komunizmui įvertinti kongresas Vilniuje 2000 metų 
birželyje susilaukė daug kalbėtojų, gausių dalyvių, bet neprasiveržė į 
plačiąją politinį erdvę Be to, jame netrūko ir klaidų iš rengėjų 

pusės. Atoliepis į V. Miliausko straipsnį “TŽ” 2001 m. 14 nr.

Išeivijos vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, atsakė į klausi
mus, kuriuos jam pateikė “Lietu
vos ryto” korespondentas Alvydas 
Ziabkus. Pokalbis, pavadintas 
“Vyskupą gąsdina bažnyčių staty
ba”, išspausdintas to dienraščio 
š.m. balandžio 18 d. laidoje. Iš 
pokalbio sužinome, kad per de
šimtį metų Lietuvoje pastatyta 
daugiau kaip 100 šventovių. Kitos 
jų statybos dėl lėšų stokos įklim- 
pusios. Vyskupas mano, kad gi
gantiški šventovių pastatai “grei
čiau trukdo dvasiniam žmogaus 
ryšiui su Dievu. A.a. Vytautas Jo
nynas, dailininkas ir architektas, 
JAV suprojektavęs daugiau kaip 
tris šimtus šventovių, Lietuvoje 
nustebęs ir negalėjęs suprasti, ko
dėl Lietuvos maldos namams rei
kia viduramžiškų pastatų? Ameri
koje statomos lengvos konstrukci
jos šventovės. Nesuprantama, ko
dėl mažame Šventosios miestelyje 
reikia milžiniškos šventovės, o iš 
Klaipėdoje statomos Šv. Kazimie
ro šventovės bokšto galima būtų 
pastatyti naują šventovę. Ameri
kos vyskupų konferencija yra su
dariusi septynių vyskupų komite
tą, kurios visose JAV parapijose 
renka aukas Rytų kraštų Katalikų 
Bendrijoms paremti. Lietuva kas
met gaunanti 15 nuošimčių su
rinktos sumos. Pernai tai sudarė 6 
mlj. JAV dolerių. Didžioji dalis tų 
pinigų skiriama Lietuvos kunigų 
rengimui Romos kolegijoje. Sta
tyboms skiriama tik išimties tvar
ka. Pvz. kardinolo A. J. Bačkio 
dėka Vilniuje buvo paremta A. 
Jakšto spaustuvės ir seminarijos 
statyba. Iš Religinės šalpos bei 
pagal kunigų testamentus surink
tų lėšų buvo skirta “bažnyčioms 
modernizuoti” bei religiniam švie
timui vienas milijonas dolerių.

Septyniolikoje pasaulio kraš
tų yra apie 140 organizuotų lietu
viškų parapijų arba misijų. Po 
Antrojo pasaulinio karo JAV bu
vo 113 parapijų; dabar likę 83. 
Kanadoje veikia 12 parapijų ir 
misijų, Pietų Amerikoje - 3. Azi
joje keletą šimtų lietuvių aptar
nauja kun. Slapšys, SJ, gyvenantis 
Indijoje. Nutautėjimas akivaiz
dus. Pensilvanijos valstijoje yra 30 
lietuvių statytų šventovių, kuriose 
šiuo metu lietuviai gimtąja kalba 
tik gieda ir sukalba maldą. Po 
Antrojo pasaulinio karo Ameri
koje iš viso uždaryta 30 parapijų. 
Čikagoje iš 13 lietuvių katalikų

Kolegija laukia paramos
Popiežinės Šv. Kazimiero kolegijos Romoje metinis 

kreipimasis į lietuvių visuomenę
Įžengę ^trečiąjį tūkstantme

tį, kartu su Sv. Tėvu ir visa Baž
nyčia, drąsiai einame toliau 
paskui Kristų, kupini vilties ryž
to. Prieš mūsų akis - tie patys 
religiniai ir buitiniai rūpesčiai 
dėl geresnės ateities.

Sv. Tėvo raginami, kasmet 
kreipiamės į lietuvių visuomenę, 
beldžiamės į mūsų geradarių ir 
bičiulių širdis. 38-osios Pasaulio 
dienos maldų už pašaukimus 
proga kviečiame:

MELSTIS UŽ PAŠAUKI
MUS: “Melskite pjūties šeimi
ninką, kad atsiųstų darbininkų į 
savo pjūtį (Mt 9,38). Todėl kvie
čiame visus karštai melstis, nes 
nėra geresnės priemonės už 
maldą. Melskimės šeimose, pa
rapijose, organizacijose.

METINIS KOLEGIJOS 
ŠALPOS VAJUS. Dar ilgai 
teks laukti, kol Lietuva galės 
remti ir išlaikyti savo vienintelę 
popiežinę kolegiją užsienyje. 
Todėl mes pakartotinai Jus 

šventovių veikia tik trys, Niujorke 
iš penkių liko dvi. Geresnė padė
tis Kanadoje, kur parapijų jauni
mas užsiima kultūrine, visuome
nine, sportine veikla, organizuo
jamos vasaros stovyklos. Daugiau 
tikėtasi iš naujai atvykstančių 
Amerikon. Per dešimtį metų jų 
atvyko apie 40,000, tačiau parapi
jose kol kas lankosi tik 2-3 nuo
šimčiai. Anglijoje - kitaip. Iš Tel
šių atvykęs kun. A. Tvarijonas 
mano, kad Londone lietuvių 
šventovę lanko apie 85% naujai 
atvykusių. Pokalbyje vyskupas pa
klaustas papasakojo apie savo gy
venimą ir veiklą, kuri išeiviams 
daugiau ar mažiau žinoma.

A. a. prel. Antanas Bunga 
(1919-2001) mirė Vilniuje š.m. 
balandžio 25 d. Palaidotas balan
džio 29 d. Vilniaus Kalvarijų ka
pinėse. Į amžinojo poilsio vietą 
velionį malda palydėjo kard. A. J. 
Bačkis, vadovavęs gedulinėms 
Mišioms, vyskupai J. Tunaitis, J. 
Žemaitis, J. Matulaitis, R. Norvi
lą, įvairių vyskupijų kunigai, sese
lės vienuolės bei gausus būrys pa
sauliečių. Velionis gimė 1919 m. 
sausio 5 d. Šiupylių kaime, Šiau
lių apskr. Kunigu įšventintas Vo
kietijoje 1952 m. Ten kurį laiką 
dirbo vokiečių sielovadoje, apdo
vanotas “Geistlicher Rat” garbės 
titulu. Nuo 1986 m. rūpinosi lie
tuvių sielovada, aktyviai dalyvavo 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime. 2000 m. sugrįžo į tėvy
nę ir apsigyveno Vilniuje. Žmo
nės velionį apibūdina kaip gerą 
kunigą, vaikų draugą, ligonių 
guodėją, ypatingą Marijos garbin
toją, uolų religijos mokytoją.

Naujasis 2001 metų Vatikano 
žinynas “Annuario pontificio” 
popiežiui buvo įteiktas š.m. ba
landžio 9 d. Leidinyje pateikti vi
suotinės Katalikų Bendrijos duo
menys. Raudonos kepuraitės nau
jiems 44 kardinolams buvo įteik
tos vasario 21 d. Šventasis Sostas 
diplomatinius santykius palaiko 
su 174 kraštais. Katalikų per me
tus pagausėjo nuo 1,02 iki 1,04 
milijardo. Pusė pasaulio katalikų 
gyvena Amerikos žemyne, 27 
nuošimčiai Europoje, 12 nuoš. Af
rikoje, 10 - Azijoje ir 1 nuoš. 
Okeanijos kraštuose, įskaitant ir 
Australiją. Praeitais metais įšven
tinti 222 vyskupai. Pasaulyje šiuo 
metu yra 4,482 vyskupai, 405,009 
kunigai, 55,428 vienuoliai vyrai, 
809,351 vienuolės, 2,449.659 ka
techetai.

kviečiame atverti savo gerumą 
ir padėti kolegijai išlikti 
veiksmingai savo auklėjimo 
darbe. Jūsų medžiaginė pagalba 
yra būtina ir prasminga, ypač 
prisitaikant mums prie vis 
reiklesnių Europos sąjungos 
reikalavimų ir nuostatų. De
dame į Jus viltis ir tikime, kad 
trečiojo tūkstantmečio pirmieji 
metai bus sėkmingi ir našūs.

Dėkodami už Jūsų solidaru
mą ir dosnumą praeityje, prašo
me ir toliau mūsų neužmiršti, 
ypač savo maldose. Mes pasto
viai meldžiamės už visus kolegi
jos geradarius ir jų artimuosius. 
Sveikiname Jus, linkime Jums ir 
visiems gausios Prisikėlusio 
Kristaus palaimos.

Prel. Alg. Bartkus,
Rektorius

P.S. Čekius ir aukas siųsti: 
Pontificio Collegio Lituano, c/o 
Mons. Al. Bartkus, Rettore, V. 
Casalmonferrato, 20, 00182 Ro
ma - Italia.

Žygiuoja Lietuvos karo laivyno jurininkai Nuotr. H. Paulausko

Laiškas iš Lenkijos ANTANAS Suraučius
Įvairūs rūpesčiai, liečiantys Lietuvą, jos gyventojus ir iš dalies Lenkijos lietuvius

Perskaičiau š.m. “TŽ” 5-tą 
numerį ir sušukau: “Tegul bus 
pagarbintas ‘TŽ’ 5-tas nume
ris!” O tai todėl, kad perskai
čiau jame Antaninos Garmutės 
optimistinį ir kovingą pasisaky
mą, nors slogiu pavadinimu 
“Puola nauji lietuviai”. Taip, tie 
“naujieji lietuviai” - plėšikai, 
skriaudėjai, skaudūs kiekvie
nam doram lietuviui. Ištisa savų 
plėšikų, verteivų, skriaudėjų 
klasė. Optimistinė A. Garmutės 
frazė pasisakymo gale: “Mūsų, 
piliečių, matyt, laukia dar ne 
viena, o šimtai bylų Strasburge. 
Nes kiek galima kentėti?”

Tvirtas ir labai reikalingas 
Algirdo Gustaičio straipsnis 
“Lietuvos aidas ir kas toliau?” 
Autoriaus žodžiais, tai reikia ži
noti visuomenei. Ir Viliaus Bra
žėno “Trudeau iš kitos pusės 
žiūrint”. Straipsnio gale prime
nama seniai išsakyta ir ne kartą 
pažinta tiesa: “Tačiau, anot A. 
Linkolno, ‘Tylėjimas, kai reikia 
kalbėti, padaro žmones bai
liais’”. Nepasakyčiau, kad lietu
viai bailiai, tik gal kiek neran
gūs. Ilgiau tylėję, daugiau ken
tėję, juo veiksmingiau prabils.

Yra žmonių, kuriuose gyvas 
dar atsakomybės jausmas. To
dėl neskubama daryti išvadas. 
Bet laikas duoda naujų faktų, 
išryškina liūdnos tikrovės ap
raiškas. Su ramesne atsakomybe 
galima daryti išvadas. Ir skelbti 
jas.

Gan anksti praėjusiame pa
sididžiavimo, vilčių ir nusivyli
mo dešimtmetyje teko pastebė
ti, kad Lietuvos tautinėje ir pi
lietinėje visuomenėje nėra ryš
kios ribos tarp nomenklatūros ir 
tų, kuriuos vadinome ir norėtu
me vadinti savaisiais. Jau pra
džioje buvo parodytas nepasiti
kėjimas lietuvių išeivija Vaka
ruose, vėliau - kliūtys dėl kandi
datų į Lietuvos prezidentus. Su 
laiku vis daugiau faktų, liudijan
čių nepasitikėjimą užsieniuose 

MYLIMAM SENELIUI

a.a. PETRUI RĖKUI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame mūsų choristę RŪTĄ 
RĖKUTĘ-

Anapilio jaunimo choras “Angeliukai” ir jų tėveliai

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

-paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

gyvenančiais tautiečiais, šio lie
tuvių tautos potencialo neįverti
nimą. Nors kartais pasigirsta 
balsas, kad lietuvių tautai reika
linga jos diaspora, kad išeivija 
suvaidino svarbų vaidmenį lais
vės ir nepriklausomybės atsiko
vojime. Sunku dar pasakyti, ko
dėl taip yra. Ar dėl nenuoseklu
mo, dėl apsileidimo, ar dėl silp
nos tautinės savimonės? Ar dar 
kitų priežasčių? Čia jau būtų 
reikalinga ištisa studija. Tam su
sirinktų pakankamai medžiagos.

Su laiku pastebimas ir dau
giau suprantamas visuotinis so
vietinės žalos pasėlis. Nužmogi
nimai palietė visus. Daugiau ar 
mažiau priklausomai nuo povei
kio trukmės, aplinkybių, homo 
sapiens buvo nužmogintas. La
biau “sapiens” savanaudišku
mui, grobuoniškumui, nusikals
tamumui. Mažiausiai tinkantis 
kūrybiniam gyvenimui, besilai
kantis tikrų žmogaus vertybių. 
Todėl ir nėra ryškios ribos tarp 
daugiau ar mažiau “homo so- 
vieticus” ir “homo patrioticus”.

Lenkijoje buvo atsisakoma 
pripažinti Sovietų Rusijoje rep
resuotų asmenų teises ir privile
gijas jos piliečiams lietuvių tau
tybės. Beveik ketverius metus 
tęsėsi diskriminuojamų mūsų 
tautiečių pastangos atgauti tas 
teises. Buvo kreiptasi užtarimo į 
Lietuvos valdžią, bet paramos 
nebuvo, negauta jokių atsakymų 
į raštus. Lietuviai Lenkijoje, pa
likę vienui vieni, tęsė kovą ir tu
ri jau laimėjimų.

Kitas taip pat plačiau minė
tinas faktas: Lietuvos partiza
nams, savanoriams kariams, 
laisvės kovotojams kariams, ku
rie tapo karo invalidais, pripa
žįstamos vienkartinės išmokos, 
bet tiems kurie negyvena pasto
viai Lietuvoje, tos vienkartinės 
išmokos nesumokamos, remian
tis LR vyriausybės 1998 m. vasa
rio 12 d. nutarimu nr. 177. Ko
dėl? Kodėl nebuvo nei LPKTS, 

nei LLKS bei kitų organizacijų 
protesto ir reikalavimų atsiimti 
tą gėdingą vyriausybės nuta
rimą?

Kai vienas aukštųjų no
menklatūros atstovų, beje, švie
tėjas metė šūkį “Patriotizmas - 
idiotizmas”, daugiau kaip pusė 
lietuvių tautinės visuomenės bu
vo sukrėsta. Bet paaiškėjus LR 
vyriausybės nutarimui nr. 177, 
pasmerkimas tam Lietuvos 
“švietėjui” atslūgo, kadangi tą 
patį ankščiau išsakė ano meto 
LR vyriausybė. Išeina taip: iš 
pradžių pripažinimai, liaupsini
mai, aukštieji apdovanojimai, o 
po to nepripažinimas, savųjų 
diskriminacija. Dažnai skun
džiamės, kad nesame tokie vie
ningi, taip tvirtos tautinės savi
monės, taip veržlūs, kaip lenkai. 
Anaiptol nenorėčiau visais len
kų pavyzdžiais sekti, bet pas 
mus silpnybių, nenuoseklumo 
yra daug. Todėl ir neigiamų, gė
dingų faktų vis daugiau pasitai
ko. Štai pora atvejų.

Pvz. ką pasakysiu tam Mer
kinės jaunuoliui, kuris visos die
nos Panaros mūšyje 1945 m. va
sario 28 d. buvo prie manęs sun
kiai sužeistas, neteko kojos; ap
gydytas buvo permestas pro 
Punską į Lenkiją.

Ką pasakyti, kaip kalbėtis 
su LLD Slupsko skyriaus nariu, 
kuris buvo 1941 m. sukilėliu 
Kaune, vėliau kariu savanoriu 
Vietinėje rinktinėje, vokiečių 
nublokštas prie Atlanto užkar
dos, buvo begrįžtantis į Lietuvą, 
bet užsiliko Lenkijoje arti Lie
tuvos. Koks buvo, toks ir yra lie
tuvis patriotas, aktyviai dalyvau
jantis Lietuvos atgimimo de
šimtmetyje. Patiems nepatogu 
garsiai ir plačiai kalbėti, kad ne
būtų kaltinami siekią asmeniš
kos naudos. Bet yra dar gyvos 
tautos dalis ir pačioje Lietuvoje, 
kuri galėtų tarti savo žodį. Nuo
stabu, kaip lietuviai išeivijoj yra 
taip greit nurašomi iš gyvos tau
tos - savųjų Lietuvoje, ypač gy
venantys Lenkijoje.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

J. P KEDYS

“TŽ” š.m. 14 nr. Vytas Mi
liauskas straipsnyje “Juodoji ko
munizmo saulė” paskelbė buvu
sio kongreso istoriją. Savo pra
nešime jis suminėjo kongreso 
nuveiktus darbus, net nė žodžiu 
neprasitarė apie padarytas klai
das, kurios neigiamai atsiliepė į 
šio istorinio įvykio sėkmę.

Aš, kaip politinis kalinys ir 
prieškomunistinio žurnalo an
glų kalba “News Digest Interna
tional” 30 metų leidėjas ir vyr. 
redaktorius Australijoje, vykau į 
šį kongresą padaryti pranešimo. 
Atvykau į Vilnių 2000 m. gegu
žės pradžioje ir kongreso pro
gramoje neradau “Komunizmo 
manifesto”. Juk reikėjo iškelti 
pagrindinį klausimą - kas ko
munizmo teoriją paruošė, pa
skelbė ir ką ji reiškia!

Sekančiame kongreso orga
nizatorių susirinkime užkalbi
nau V. Miliauską ir pareiškiau, 
jog programoje nėra paminėtas 
“Komunizmo manifestas” ir ar 
jis nesutiktų leisti man padaryti 
pranešimą apie jį? Jis nukreipė 
mano prašymą į kitą pusę ir 
pareiškė, jog aš turiu skambinti 
A. Anušauskui. Kai aš jam pa
skambinau, gavau trumpą ir aiš
kų atsakymą: “Kalbėtojų pro
grama užbaigta, negaliu jums 
padėti”! Vėl skambinau V. Mi
liauskui. Šis sako paskambinsiąs 
man vėliau.

Po kelių valandų gaunu pra
nešimą vėl kalbėti su A. Anu- 
šausku. Pastarasis praneša, jog 
gaunu teisę kalbėti ne daugiau 
10 minučių birželio 12 d., ryti
nėje sesijoje, seimo konferenci
jų salėje.

Aš pareiškiau nepasitenki
nimą dėl 10 minučių laiko, nes 
dauguma kalbėtojų kalba 15 - 
25 min. ir pabrėžiau, jog aš 
kalbėsiu tema, kuri šio kongreso 
buvo visai pamiršta, nors jos turi
nys yra tas, dėl ko šis kongresas 
yra šaukiamas! Mano tema: 
“Komunizmo manifestas ”!

Mano “viršininkas” nieko 
neatsakė.

Dalis kaimiečių tebėra įsikibę...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bės valdžią, vis šaukdami: Paro
dysim jums tą Landsbergio ne
priklausomybę! Sukit ienas į 
Maskvą! Kai kas ir suka: Mal- 
deikis, Prunskienė...

O kaimas vargsta. Dirbtų tą 
žemelę, bet nėra kuo, nėra kaip, 
o ir savo vaikų iš miestų nepar- 
sivilioja. O blogiausia, kad nau
jieji kapitalistai iš ūkininkų ga
minius surenka, bet tik surenka, 
o ne superka, nes už gaminius - 
pieną, galvijus, kiaules, grūdus, 
cukrinius runkelius, linus, vai
sius, daržoves užmoka po metų, 
o kartais ir visai neužmoka. Ieš

Tap atrodė prieškarinės nepriklausomos Lietuvos kareiviai artileristai 
1936-37 m. Nuotr. A. M. Čepulio

AUKOKIME LĮETUVAĮper

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

(Tasai mano pranešimas 
buvo paskelbtas “Lietuvos ai
do” 2000.VII.3 laidoje antrašte 
“Komunizmo manifestas ir dar 
kai kas”).

Antra kongreso rengėjų 
klaida - atsisakymas vienai iš 
žymiausių pogrindžio organiza
cijų LLL (Lietuvos laisvės lygai) 
kongrese padaryti pareiškimą. 
Kokią tautinę veiklą ši organi
zacija vykdė prieš okupantą, 
galima suprasti iš šio pavyzdžio. 
1987 m., kai Gorbačiovas gana 
tvirtai sėdėjo Kremliaus soste, 
LLL surengė viešą ir gana gau
sią demonstraciją kartu su lat
viais ir estais 1987 m. rugpjūčio 
23 d. prieš Ribbentropo-Molo- 
tovo sutartį prie Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje.

Tai buvo revoliucinio pobū
džio protestas prieš Lietuvos 
okupaciją. Mano leidžiamas an
glų kalba žurnalas “News Di
gest International” paskelbė 
daugelio pasaulio žiniasklaidos 
atsiliepimus apie šią demonstra
ciją. Tai buvo pirmas toks drą
sus žygis visoje Sov. Sąjungos 
istorijoje.

Iš šios politinės ir gana pa
vojingos demonstracijos organi
zatoriams nebuvo leista daryti 
pranešimo komunizmui įvertinti 
kongrese!

Trečia kongreso organiza
torių klaida buvo sutikimas su 
valdžios atstovų politiniais rei
kalavimais. Dėl to užuot kon
greso pabaigoje paskelbus ko
munizmo įvertinimą, jis buvo 
atidėtas ir paskelbtas po kelių 
mėnesių prieš rinkimus Lietu
voje, siekiant pagerinti rinkimų 
rezultatus. Deja, rinkimų duo
menys nebuvo palankūs tuome
tinei valdžiai, o kongreso išva- 
dinio įvertinimo įtaką po kelių 
mėnesių sumažėjo. Tai primena 
medžiotojų posakį - vienu šūviu 
dviejų kiškių nenušausi.

Taigi kongreso organizato
riams reikėjo žiūrėti komuniz
mo kongreso reikalų, o valdžios 
pareigūnų reikalavimus palikti 
po kongreso.

kok per teismą, tai už savo ga
minius dar teks primokėti. Tei
sėjams, advokatams...

O labiausiai ūkininkai bai
minasi įstatymo, kuriuo bus lei
džiama žemę pirkti užsienie
čiams. Kažin ar pirks tie užsie
niečiai žemę Lietuvoje, nes ją 
reikia dirbti. O kur dėtis ir par
davus? Automobilį pirkti ir va
žiuoti į Ispaniją apelsinų raš
kyti?

O pavasaris artėja. Ir karve
lis suburkuos: padūks vyrai, 
barstys žirnius, o mudu surinksi
me. Juk Lietuvoje vis dar 18% 
gyventojų tvirtai laikosi įsikibę į 
žemę... Sėkmės jiems!

mailto:tevzib@pathcom.com


Autorius su žmona ir gydytoja E. Montviliene prie fontano “Vaikų 
ėdikas” Berne

Politiniai Lietuvos skersvėjai ir švietimo problemos

Autobusu į Šveicariją
JERONIMAS ŠALČIUNAS

Balandžio 6-osios naktį eks
kursantams iš Marijampolės ži
buriais mojo Seinai, Augusta
vas, Varšuva... Patogiuose krės
luose įsitaisę 5 vyrai ir 32 mote
rys: 14 pedagogų, 17 tarnautojų, 
5 medikai, 1 studentė. Nuo įso
dinimo lydės vadovės menotyri
ninkės A. Šaikūnienės praturti
nantis žodis, organizatorės O. 
Sakalauskienės rūpestingumas, 
vilkaviškiečių S. Petrukaičio (į- 
steigęs nuosavą kelionių biurą) 
bei A. Matukaičio paslaugumas.

Per Lenkiją ir Vokietiją
Lenkijoje dirvos daug kur 

apsėtos. Miškuose prikrėsta plu
kių varškės. Čekijoje driekiasi 
Karpatų grandinė. Šmėžuoja pi
lys, kolektyviniai sodai be jokių 
mūriukų. Dulksna įveda į Pra
hą, kur vidurdienį galėjome ste
bėti sargybų keitimo iškilmę 
prie prezidentūros. Nakčiai pri
glaudė viešbutis “Aria”.

Vokietijos autostradose pa
sitiko ilgėlesnė giedra. Nueita 
prie įspūdingo paminklo Vilhel
mui II Koblence. Jo šventovių 
varpai ligi tol negirdėtu gaudi
mu paragino skubėti į “Formule 
1” viešbutį Kiolno priemiestyje, 
kur atgaivinome įbaustas kojas.

Pusryčiams bemėsiai patie
kalai. Vingiais leidžiamės į Mo- 
zelio slėnį. Neįtikėtinai skar
džiose uolose puikuojasi vynuo
gynai, žemiau glaudžiasi balta- 
sieniai rausvastogiai bažnytkai
miai. Slėnio pasaką užbaigia 
Triero miestas su romėnų laikus 
menančiais Porta Nigra vartais, 
prekyviete ir IV amžiuje pasta
tyta katedra, saugojančia Kris
taus tuniką.

Pravirkęs dangus Ardėnų 
aukštuma atveda į Liuksembur
gą. Gražioje katedroje stebime 
Svč. Sakramento negausią ado
raciją. Konstitucijos aikštėje 
stiebiasi paminklas Viliumui II. 
Aikštelėse daugiaspalvės plast
masinės karvutės - velykiniam 
laikotarpiui.

Aikštelėse Ciuriche
Atsibudę ir atlikę formalu

mus Bargen muitinėje, prade
dame pažintį su išsvajota Švei
carija. Prieš pietus nuo kalvos 
leidžiamės į Ciurichą (400,000 
gyv.) - kultūros, bankų, pramo
nės lopšį. Centrinėje (turtingų
jų) Bahnhof gatvėje gėrimės 
spalvingų pastatų (ligi 5 aukštų) 

Grupė ekskursantų iš Marijampolės arti tilto per Limatą Ciuriche. 
(Klūpo antroji iš kairės vadovė Akvilė Saikūnienė) Nuotr J. Šalčiūno

fasadais, paminklu įžymiajam 
pedagogui J. Pestalociui, žėrin
čiomis vitrinomis. Čia viskas 
brangu, todėl nevyrauja ryžtas 
pirkimams... Tenkinamės žinio
mis apie miestą, jo kontrastus: 
šalia galimybių saugiai pasidėti 
pinigus dar neseniai kai kuriuo
se kvartaluose buvo laikomi na
miniai gyvuliai. Senamiestyje - 
svarbios reformatų šventovės. 
Štai Šv. Petro šventovės bokšte 
8 m skersmens laikrodžio dug
nas - didžiausias Europoje. Prie 
Limato tilto - Frau Miunster 
šventovė. Jį perėjus - dvibokštė 
katedra su garsiuoju vienuolynu 
ir M. Šagalo vitražais. Pilkasie- 
nė rotušė įsibridusi į Limato 
vandenis, kuriuos papildo iš po 
geležinkelio stoties besiveržianti 
Žili drumsta upė.

Sostinėje
Pakeliui į Berną pro rūką 

primenančius debesis balsvuoja 
vis aukštėjantys Alpių kūgiai. 
Sniegas juose ištirps tik birželį. 
Tada Raudonojo kryžiaus tėvy
nėje, kur tik */« teritorijos tinka 
gyventi žmonėms, vasara pasiūs 
žalesnį rūbą. Jis privilios turistų 
potvynį. Šiam aptarnauti net ne
dideli miesteliai, kaimai nusėti 
viešbučiais, moteliais, išnuomo
jamais namais, butais, kamba
riais. Žemė (kaip ir miškai) ša
lyje branginama, nedirvonuoja. 
Aukštai įkalnėse pabirusios pa
vienės trobelės (ne daugiau po 
2 pastatus), nes tik ten išgali įsi
kurti mažiau pasiturintieji. Tuo 
tarpu vien Ciuriche 1 m2 žemės 
kainuoja 100,000 frankų! Tur
būt dėl to apie 90% žmonių gy
venamąsias patalpas nuomojasi.

Šveicarai laikosi neutralu
mo, tačiau yra pasiruošę gyny
bai. Rimtam atvejui slėptuvėse 
sukaupta pakankamai maisto 
atsargų. Dėl sąžiningumo ir pa
tikimumo pirmieji viešbučių 
šveicoriai buvo tikri šveicarai. 
Jų kariai tebesaugo Šv. Sostą 
Vatikane.

Berne akį traukia meškiu
kai - miesto simbolis Arės kran
te. Centrinė gatvė po galerijų 
arkomis veda rotušės ir senųjų 
miesto vartų link. Linksmai 
trykšta figūriniai fontanai. Auk
suotas karys bokšto angoje pen
kis kartus suduoda į varpą - pa
vakarių metas! Natūralių akme
nų aikštė pašaukia prie neregė
to grožio centrinių durų gale 
gotikinės reformatų katedros. 
Nuo dar nežydinčių rožių kalne-

KUN. A. GRAŽULIS, SJ, 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos 

direktorius

Lietuvos istorijoje yra kelios 
lemtingos datos, kurias kiekvie
nas turi atsiminti: 2003 metais 
minėsime Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Mindaugo karūnavi
mo arba Lietuvos karalystės gi
mimo 750-ąsias metines, 2009- 
aisiais - Lietuvos vardo paminė
jimo rašytiniuose šaltiniuose 
tūkstantmetį; 1410 m. liepos 15- 
oji - Žalgirio mūšis - nutraukė 
du šimtus metų trukusią gink
luotą ekspansiją iš Vakarų; 
1918 m. vasario 16-oji išplėšė 
Lietuvą iš Rytų imperijos bei 
padėjo naujo valstybingumo pa
grindus, ir 1990 m. kovo 11-toji 
- tai mūsų likiminis pasižadėji
mas Lietuvai, sau ir ateinan
čioms kartoms.

Visos šios datos yra vieno
dai svarbios Lietuvai. Jos rodo 
mūsų valstybės brandą ir naują
ją dieną. Antrą kartą tapusi ne
priklausoma Lietuva įsijungė į 
Vidurio ir Rytų Europos išlaisvi
nimo eigą, padiktuotą pasaulio 
raidos. Galima drąsiai teigti, kad 
dabar Lietuva yra sudedamoji 
demokratinio pasaulio dalis.

lio atsiveria puiki Berno pano
rama.

Kalnuose
Dvi naktys prabėgo Fruti- 

gen miestelio viešbutukyje “Ad
ler”. Jį naujasis šeimininkas P. 
Schmid įsigijęs už 3 milj. frankų. 
Maitinimas įvairus, kaloringas. 
Ropštėmės prie didingo Tru- 
melbach krioklio. Dunda, verda 
olų pakriūtėmis krentantys upe
lio vandenys! Apačioje - suve
nyrų pasiūla!

Po to - Grindelvald. Lynu 
slenkančiomis kabinomis (mūsų 
nr. 52) po šešis kėlėmės į First 
kalną (2168 m). Viršuje šilčiau 
negu tikėtasi. Vis dėlto slydimas 
idealus. Šimtus slidininkų kitas 
keltuvas užveža dar 600 m. Iš 
ten jie ir nedideles slides užsi
dėję mažamečiai vaikai (kartais 
prilaikomi tėvų tarp kojų) sėk
mingai leidžiasi ir žaibiškai su
stoja. Spragsėjo mūsų fotoapa
ratai, skambėjo lietuviškos dai
nos!

Aplankėme Interlaken mies
tą. Parvedė tradiciniai (net 
“žvynuoti”) šveicarų namai: 
apačia mūrinė, kiti aukštai iš 
medžio. Ten gyvenama. Gale 
daug neplačių langų, prieš ku
riuos dengti ištisiniai balkonai.

Liucernoje
Senuoju Gottard keliu vin

guriavome į Liucerną. Šį Šveica
rijos perlą neveltui apdainavo 
prie Keturių Kantonų ežero pa
buvoję mūsų J. Maironis, V. 
Putinas. Traukia barokinė jėzui
tų parapijinė šventovė kalvoje 
su 11 auksuotų altorių! Nuosta
bus seniausias pėsčiųjų tiltas, 
papuoštas 104-riais vaizdais, 
įrašais po jais. Žavus “ledo” 
muziejus su ledynų paliktomis 
duobėmis, veidrodžių karalystė, 
paminklas liūtui.

Virš programos buvome už
vežti į Lichtenšteino valstybėlę! 
Pirkiniai bet kokia valiuta papil
dė anksčiau įsigytus šveicariškus 
laikrodžius ar sūrį.

šen Gallene gėrėjomės vie
nuolyno ansambliu, gražiausia 
barokine katedra, pastatais. Va
dovė Akvilė vedė 7-nių šalių, o 
svarbiausia - Šveicarijos meno 
istorijos, gamtos, kultūros, kas
dienybės labirintais. Svetimoms 
įtakoms atsparioje Šveicarijoje 
tvyro darna, patriotizmas. Mo
kyklų dar neslegia rūkymo ar 
narkotikų antplūdis. Mokiniai 
mandagūs. Jų santykiai su mo
kytojais šilti. Ypatingos lavini
mo sąlygos vaikams, nusprendu- 
siems būti kunigais ir gydytojais. 
Vertinami kelias kalbas mokan
tieji mokytojai. Tokie per mė
nesį gauna 5,000 frankų. Darbi
ninkai - 3,000 fr.

Dėkota organizatorei, vado
vei, vairuotojams, įteiktos dova
nos. Autorius skaitė savo pos
mus, sukurtus čia pat vykstant 
vaizdingomis vietovėmis. Linkė
ta malonių Kristaus Prisikėlimo 
švenčių. Tik nenujausta, kad il
gam vargins drebulys dėl išjung
to centrinio šildymo ir velyk- 
nakčiu atvėsimo su sniego pa
talais...

Daugelyje pažengusių vals
tybių švietimas laikomas valsty
bės pirmos svarbos klausimu. 
Lietuvos Švietimo įstatyme skel
biama: “Švietimas - prioritetinė 
valstybės remiama Lietuvos 
Respublikos raidos sritis. Švieti
mas lemia krašto kultūrinę, so
cialinę bei ekonominę pažangą, 
stiprina žmonių ir tautų solida
rumą, toleranciją, bendradar
biavimą”.

Nors pastaraisiais metais 
švietimui ir aukštajam mokslui 
skirtos lėšos sudaro nemenką 
Lietuvos biudžeto dalį, švieti
mui lėšų nepakanka, nes pats 
šalies biudžetas yra labai men
kas. Palyginti su kitomis labiau
siai remiamomis valstybės sriti
mis, švietimui nėra skiriama pa
ti didžiausia biudžeto lėšų dalis. 
Faktai byloja, kad palyginti ne
didelė valstybinio produkto da
lis, tenkanti švietimui, yra kur 
kas mažesnė, negu daugelio at
silikusių šalių. Pažangios šalys, 
kurių valstybinis produktas, ten
kantis vienam gyventojui, de
šimtis kartų viršija Lietuvos 
BVP, švietimo reikmėms skiria 
kur kas didesnę lėšų dalį. Atro
do, kad Lietuva ne vejasi pažan
gias šalis, o vis labiau nuo jų at
silieka.

Taigi dėl visiems žinomos 
prastos ekonominės situacijos 
švietimas iki šiol nėra finansuo
jamas kaip prioritetinė mūsų 
raidos sritis. Švietimo įstatyme 
užfiksuota nuostata, kad švieti
mas - prioritetinė Lietuvos Res
publikos raidos sritis, tėra tik 
deklaracija. Kad tokio finansa
vimo švietimui neužtenka, rodo 
ir tai, kaip nuskurdo dauguma 
mokyklų: tiek bendrojoje lavini
mo, profesinių ir aukštesniųjų, 
tiek ir aukštųjų. Dėl lėšų stokos 
neatnaujinama mokyklų įranga, 
mokymo priemonės. Pastarai
siais metais pasirodė keletas 
naujų vadovėlių bendrojo lavi- 

- nimo mokykloms, tačiau to ne
pakanka, kad susikurtų konku
renciją skatinanti vadovėlių rin
ka. Bibliotekos pastaruoju metu 
beveik negauna naujų knygų ir 
žurnalų.

Ir susiklosčius tokiai situaci
jai Vilniaus jėzuitų gimnazija, 
kuriai jau 430 metų, gyvuoja. 
Sunkiai, be realios perspektyvos 
gauti normalų, bent jau tokį, 
kokį gauna kitos Lietuvos vidu
rinio mokslo institucijos (vie
nam šių įstaigų moksleiviui Vil
niaus mieste 1999 metais skirta 
1554 Lt metams, o Jėzuitų gim
nazijos moksleiviui tik 613 Lt 
metams) finansavimą iš valsty
bės. Tik 25% reikalingų lėšų 
gimnazijos mokytojų algoms 
mokėti skiria Vilniaus miesto 
savivaldybė. Mes neprašome, 
kad mums savivaldybė sumokė
tų už šildymą bei elektrą, tačiau 
savivaldybė turėtų apmokėti vi
sas mokymo programas, nes ei
namosios išlaidos yra apmoka
mos iš pinigų, kuriuos surenka
me iš 30-40% gimnazistų tėvų, 
dar išgalinčių paremti savo ir 
ne tik besimokančius vaikus, bei 
rėmėjų ir geradarių iš viso pa
saulio. Juo labiau, kad buvo 
kreiptasi į Vilniaus miesto merą 
Artūrą Zuoką bei Lietuvos pre
zidentūrą su prašymu paaiškin
ti, kodėl toks skirtumas moks
leiviams skiriamų lėšų. Gavome 
mero atsakymą, kad remiantis 
LR vyriausybės nutarimu nr. 
441, 1995.03.28, Vilniaus miesto 
savivaldybė biudžeto projekte 
numatė, kad Jėzuitų gimnazijos 
mokinio išlaidos ugdymui bus 
tokios pat, kaip ir savivaldybės 
mokykloje besimokančio moki
nio išlaidos. Todėl perspektyvos 
nuo 2001 rugsėjo 1 d. atrodo 
šviesesnės.

Gal iš pradžių buvo padary
ta klaida, kad nekūrėme valsty
binės mokyklos, nes tikėjomės 

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.
Fondo nr. 119021236RR0001

normalaus finansavimo, kas bu
vo žadėta ir kas priklauso įstaty
miškai. Bet nereikia pamiršt 
biurokratinės rutinos - daug ža
dama ir nėra tikrai aišku ar bus 
pažadai ištesėti. Dar praeitais 
metais tikėjomės palankaus Lie
tuvos įstatymo dėl nevalstybinių 
ir konfesinių mokyklų rėmimo 
biudžeto, kurį, deja, prezidentas 
vetavo, remdamasis, kaip sakė 
jis pats, lankydamasis Vilniaus 
jėzuitų gimnazijoje, žiniomis iš 
Vilniaus miesto savivaldybės, 
jog pinigų nėra ir nebus. Dėl to 
įstatymas atidėtas metams. 
“Kam priiminėti įstatymą, kuris 
nebus vykdomas” - teisinosi ša
lies vadovas, atvykęs su vizitu į 
gimnaziją kaip tik mūsų planuo
tos tylos akcijos dieną.

Bet juk einame į Europą, ir 
Lietuvos piliečiai gali tikėtis, 
kad bus laikomasi Europos są
jungos nuostatos, pagal kurią 
valstybė remia ir valstybines, ir 
privačias (įskaitant Bažnyčių 
globojamas) mokyklas. Tai ar 
nerodo tokių įstatymų vėlavi
mas nesutapimo tarp mūsų vals
tybės skelbiamos ir realiai vyk
domos švietimo politikos ir švie
timo rėmimo?

Mažų mažiausiai keista, kad 
šalies biudžete negalima surasti 
tų papildomų lėšų, kad jau bent 
neliktų skirtumo tarp paprastos 
savivaldybės mokyklos ar gim
nazijos ir Jėzuitų gimnazijos. O 
gal tiesiog nenorima? O juk kal
ba eina apie mūsų vaikus, apie 
šalies ir tautos ateitį. Juo labiau, 
kad Jėzuitų gimnazijos auklėji
mo tikslas - visapusiškos, dva
singos, intelektualios, Dievą 
mylinčios, pasirengusios tarnau
ti kitiems asmenybės ir dorų, są
žiningų Lietuvos piliečių augi
nimas.

Gimnazija vadovaujasi as
menybės ugdymo organizavime 
ne tik LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos programa, bet ir 
tarptautiniais jėzuitų švietimo 
principais: gimnazijos mokiniai 
klases valosi patys, globoja 25 
senelius, kuriems yra nešiojama 
sriuba ir duona į namus, moki
niai atlieka 120 vai. praktiką 
vaikų namuose, senelių globos 
namuose, ligoninėse, mokslei
viai vyksta į Vokietiją, o iš ten 
bei Vengrijos atvyksta mokiniai 
pas mus dvasingumo programai 
į gimnazijos stovyklą.

Būtų galima galvoti apie 
gimnazijos praplėtimą, juolab, 
kad varžosi į gimnaziją 3.5 vaiko 
į vieną vietą. Gimnazijoje norė
tume turėti patalpas dvasingu
mo ugdymui. Jos tarnautų skau
tams, ateitininkams, jaunimo 
organizacijoms, tėvams, moky
tojams. Yra statoma stovykla
vietė. Ateities planuose - sporto 
salė. Darbų netrūksta ir su Die
vo palaima bei parama iš valsty
bės bei rėmėjų tikimės nesustot 
pusiaukelėje mūsų siekiamo 
tikslo - šviesti jaunuomenę ka
talikiška dvasia.

Švietimas - tautos išlikimo 
sąlyga. Lietuvai reikalingas ko
kybiškai naujas, XXI amžiui 
pritaikytas ir tuo pačiu metu be
siremiantis katalikybės princi
pais švietimo modelis. Jau da
bar visuomenė kelia daug sudė
tingesnius reikalavimus, didėja 
žmonių tarpusavio nepriklauso
mybė. Kaip niekada anksčiau 
šiandien žmogiškųjų santykių 
plėtra įgyja labai svarbią reikš
mę. Valstybinės ekonomikos 
tampa tarptautinėmis ar net an- 
titautinėmis. Pasaulis bendrau
ja. Todėl neišvengiamai reika
lingas bendradarbiaujantis švie
timas tam, kad sėkmingai suras
tume savo vietą pasaulio bend
rijoje. Tad kviečiu visus galin
čius ir norinčius prisidėti prie 
mūsų bendro reikalo. Adresas: 
Baltic Jėzuits. Advancement 
Office 2345 W. 56- Street, Chi
cago, IL 60636-1040, USA.
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Kun. A. Gražulis, SJ, Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius su mokiniais

Trijų vyskupų siluetai
Motiejus Valančius, Jurgis Matulaitis, Julijonas 

Steponavičius kultūros vakaruose Vilniuje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Š.m. balandžio 13 d. sukako 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
130-osios gimimo metinės. Joms 
Vilniuje buvo skirti keli rengi
niai. (Tiesa, ne iškilmingi, didin
gi, bet keli).

Pirmiausia sveikintiną ini
ciatyvą parodė valstybinis Lietu
vos muziejus, kuris, tęsdamas 
ketvirtadieninių kultūros istori
jos vakarų sumanymą, kovo 29 
ketvirtadienį paskyrė trim vys
kupam: Motiejui Valančiui, Jur
giui Matulaičiui ir Julijonui Ste
ponavičiui - jų veiklos įtakai 
valstybei.

Apie pirmąjį - didįjį Žemai
čių ganytoją Motiejų Valančių - 
kalbėjo vysk. Jonas Boruta, apie 
antrąjį - Jurgį Matulaitį - šių ei
lučių autorė, apie trečiąjį - Juli
joną Steponavičių - Vilniaus 
universiteto doktorantas Arū
nas Streikus.

Apibendrindamas įvairiapu
sę, plačią vysk. Motiejaus veik
lą, apėmusią dorovės ugdymą, 
blaivinimą, sąmoningo tikėjimo 
plėtimą, neatskiriamą nuo rašto 
mokymo, J. Boruta pabrėžė vys
kupo asmenybės šviesumą, tvir
tumą, kartu diplomatiškumą bei 
didžiulę meilę ganomiesiems.

Vysk. M. Valančius išaugo 
veikiamas senojo Vilniaus uni
versiteto (filomatų, filaretų) tra
dicijų, mokėsi Vilniaus kunigų 
seminarijoje; gyvenimo pabai
goje jau buvo veikiamas atgimi
mo judėjimo idėjų.

Jurgis Matulaitis - visiškai 
atgimimo judėjimo kūdikis, vei
kiamas jo idėjų, ir pats jas stip
riai veikęs. Jis - lietuvių (“pri
gimtosios”) kalbos gynėjas, dva
sininkijos lietuviškų šaknų at
gaivintojas. Jo nuopelnai čia ne
nuneigiami. Labai ryškūs jie 
taip pat socialinės veiklos srity
je, Lietuvoje ir Lenkijoje.

Apie paskutinį pranešimą 
(skirtą vysk. J. Steponavičiui) 
kun. Vaclovas Aliulis, pasakė: 
klausiausi kaip kokio detektyvo, 
nors padėtį žinojau. Remdama
sis vyskupo bylos duomenimis, 
A. Streikus parodė tvirtą, valin
gą asmenybę, nuėjusią kelią nuo 
kunigo iki vyskupo. (Iškviestas 
liudininku S. Tamkevičiaus by
loje kalbėti atsisakė, teprataręs: 
“didžiuojuos tokiais kunigais”).

Po pirmojo paminėjimo 
erdvioje, istorine praeitim dvel
kiančioje salėje^ Žemutinės pi

Trijų vyskupų vakaro paskaitininkai: Vilniaus universiteto 
doktorantas A. Streikus, vysk. J. Boruta, SJ, istorikė G. Gustaitė

Nuotr. A. Žižiūno

lies pastate, kuri kartu su kitais 
atsikūrė prezidento A. Brazaus
ko laikais, tuoj pat, kovo 31 d., 
J. Matulionio sukaktis buvo pa
minėta Katalikų M.A. Įdomu, 
kad jos patalpose (Jakšto 9) J. 
Matulaičio vyskupavimo metu 
veikė lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazija. Prieš palikdamas 
Vilnių 1925 m., jis atėjo su gim
nazija atsisveikinti. Tad rūmai 
istoriškai susiję su vyskupu, Pa
laimintuoju Matulaičiu.

Įžanginį žodį tarė vysk. J. 
Boruta. O po jo apie J. Matulai
čio socialinę veiklą, 1909 m. 
Kaune vykusius socialinius kur
sus, jų reikšmę tiek Bažnyčios, 
tiek visuomenės gyvenime (pir
mą kartą viešai, ne bažnyčioje 
prabilta lietuvių kalba, be to - 
apie socialinius klausimus) pa
sakojo šių eilučių autorė.

Tautinio judėjimo audinyje 
Kauno kursai buvo reikšminga 
gija. Norėtųsi priminti, kad kur
suose perskaityta J. Matulaičio 
paskaita “Bažnyčia ir nuosavy
bė”. Vėliau, M. Krupavičiui 
vykdant žemės reformą ši pa
skaita padėjo jai teorinius pa
grindus, išgelbėjo krikščionis 
demokratus, kaltintus nesiskai
tymu su šventa nuosavybės 
teise.

Plačiausiai, išsamiausiai J. 
Matulaičio veikla buvo apimta 
paskutiniame minėjime, vyku
siame balandžio 20 d. Mokslų 
akademijos mažojoje salėje 
(Gedimino pr. 3) 16 vai. Pir
miausiai čia kalbėjo prof. Gin
tautas Česnys (anatomas, antro
pologas), toliau - kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, (“J. Matulaitis - 
Katalikų Bažnyčios veikėjas”) ir 
šių eilučių autorė (“Arkivysku
pas J. Matulaitis - jo veiklos įta
ka valstybei”).

Po įžangos G. Česnys aiški
no archeologo Vytauto Urba
navičiaus vaizdajuostės (“J. Ma
tulaičio palaikų perlaidojimas 
Marijampolės bažnyčioje) iš
trauką. (Filmuota 1987 m., J. 
Matulaitį paskelbus palaimin
tuoju). Ištraukos vaizdai puikiai 
atkuria perlaidojimo nuotaiką - 
kupiną pagarbos, iškilmingos 
rimties, dalykiškumo. Negali 
nejaudinti atsisveikinimas. Ar
kivyskupo Palaimintojo palaikai 
jau guli naujame karste su nau
jais bažnytiniais drabužiais, jau 
įdėtas raštas apie perlaidojimą 
su parašais. Tuoj bus uždėtas

(Nukelta į 4-tą psl.)
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LAISVOJE 11/(11,11 © LIETUVIAI PASAULYJE
PADIDĖS AKCIZO TARIFAS
Lietuvos seimas gegužės 8 d. 

priėmė Akcizų įstatymo pataisą, 
kuria nuo šių metų birželio 1 d. 
tūkstančiui cigarečių nustatytas 
32 litų akcizas, vietoje dabartinio 
30 litų. Vidutinė mažmeninė ciga
rečių kaina padidėtų apie 0.05 li
to už 20 vienetų. Tikimasi, kad 
valstybės biudžetas 2001 m. gaus 
papildomų 5 mln. litų pajamų. 
Akcizo už cigaretes tarifą siūloma 
padidinti iki 2009 m. pabaigos, 
stengiantis suvienodinti jį su Eu
ropos sąjungos reikalavimais - 
57% populiariausių cigarečių vi
dutinės mažmeninės kainos.

NAUJAS LRT DIREKTORIUS
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 

Lietuvos valstybinio radijo ir te
levizijos (LRT) taryba iš vie
nuolikos kandidatų LRT gene
raliniu direktoriumi gegužės 8 
d. išrinko Valentiną Milaknį. 
Konkurso būdu šią vietą laimė
jęs 53 m. V. Milaknis buvęs 
ūkio ministeris Andriaus Kubi
liaus vyriausybėje. Konkursas 
buvo paskelbtas iš pareigų atsi
statydinus Vaidotui Žukui, ku
rio požiūriai dėl 19 mln. litų sie
kiančių LRT skolų administra
vimo nesutapo su LRT tarybos 
nuomone.

UŽSIENIO KAPITALAS

BNS/LGTIC žiniomis, šių 
metų pradžioje Lietuvoje buvo 
užregistruotos 7124 bendros Lie
tuvos ūkio subjektų ir užsienio 
kapitalo ar užsienio kapitalo įmo
nės. Bendras jų užregistruotas 
įstatinis kapitalas buvo 10.5 bin. 
litų, iš jų 5.3 bin. litų, arba 50.2% 
- užsienio kapitalas. Į Lietuvos 
ūkį praeitų metų pabaigoje kapi
talo buvo investavę 112 pasaulio 
valstybių investuotojai. Daugiau
sia - 58.4% investavo Europos 
sąjungos valstybės. Pagal atskiras 
valstybes 2000 m. pabaigoje pir
mavo JAV, Danija, Didžioji Bri
tanija, Švedija, Vokietija.

PANAIKINTA RINKLIAVA
Lietuvos vyriausybė balan

džio 18 d. nusprendė pakeisti 
ankstesnį nutarimą dėl žyminio 
mokesčio, reikalaujamo iš užsie
nio lietuvių vykstančių laikinai gy
venti į Lietuvą, bei studentų ir 
dėstytojų, ten vykstančių pagal 
sutartis. Nutarime šiems asme
nims buvo nustatytas 450 litų mo
kestis. Kaip rašo BNS/LGTIC, at
sižvelgdama į susidariusią “vėl 
nepalankią užsienio lietuviams” 
bei užsienio kraštų studentams ir 
dėstytojams padėtį, vyriausybė 
mokestį panaikino.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

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
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PA TOGIOSE 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

TARĖSI DĖL PASIENIO TVARKOS

Balandžio 24 d. Lenkijoje, 
Seinuose, vyko Lietuvos ir Lenki
jos pasienio, muitinės, veterinari
nės kontrolės tarnybų bei Palau
kės vaivadijos vadovų susitikimas. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, jo 
tikslas - supaprastinti pasienio 
formalumus keleiviams bei krovi
niams ir pagreitinti Lietuvos ir 
Lenkijos valstybinės sienos kirti
mą. Susitikime aptartos darbo or
ganizavimo problemos Lazdijų - 
Aradnykų ir Kalvarijos-Budzisko 
sienos perėjimo punktuose ir ieš
kota būdų, kaip jas išspręsti. Pa
didėjus krovininių automobilių 
srautui tarp abiejų valstybių, Kal
varijos-Budzisko sienos perėjimo 
punktui tenka labai didelis darbo 
krūvis, viršijantis jo projektines 
galimybes. Svarstyta galimybė 
plėsti punktų iš abiejų sienos 
pusių žinybas veidrodiniu princi
pu. Lietuvos delegacija taip pat 
stengėsi išsiaiškinti visų Lenkijos 
valstybinių sienų apsaugos tarny
bų požiūrį į Lietuvos teikiamą 
siūlymą leisti per Lazdijų-Arad- 
nykų sienos perėjimo punktą va
žiuoti transporto priemonėms iki 
6 tonų keliamosios galios.

EUROPOS SAUGUMO 
KONFERENCIJA

Balandžio 27-28 d.d. Vilniuje 
vyko tarptautinė konferencija 
“Europos saugumas: Lietuvos ir 
Prancūzijos požiūriai”, praneša 
ELTA/LGTIC. Ją surengė Vil
niaus universiteto tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų insti
tutas, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, Prancūzijos ambasa
da Vilniuje ir Lietuvos ambasada 
Paryžiuje bei Roberto Šumano 
fondas. Nagrinėti politiniai ir ka
riniai pasirengimo narystei ŠAS 
(NATO) požiūriai, naujosios Eu
ropos saugumo pusiausvyros poli
tiniai iššūkiai, šiandieniniai Lietu
vos regioninės aplinkos ypatumai. 
Konferencijoje dalyvavo aukšti 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijos Planavimo ir analizės 
centro, Prancūzijos tarptautinių ir 
strateginių santykių instituto, Gy
nybos ministerijos strateginių rei
kalų delegacijos pareigūnai.

APSAUGOS TARNYBŲ VEIKLA
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

balandžio 20 d. baigėsi Lietuvoje, 
Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje 
vykusios bendros šių valstybių sie
nos apsaugos tarnybų, policijos ir 
muitinės operacijos “Migla - 2” 
antroji dalis. Pirmoji vyko kovo 
mėnesį. Pagrindiniai tikslai buvo 
kova su kontrabanda, naudojimo
si padirbtais, sugadintais ir nega
liojančiais dokumentais atvejų at
skleidimas. Siekta tobulinti kraš
tų dalyvių tarpžinybinį ir tarptau
tinį bendradarbiavimą bei keiti
mąsi informacija. Lietuvoje veikla 
buvo vykdoma pasienio ruože su 
visomis kaimyninėmis valstybėmis 
ir Klaipėdos jūrų uoste. Tuose 
pasienio kontrolės punktuose bu
vo sustiprinta asmenų, transporto 
priemonių, vykstančių per valsty
bės sieną kontrolė, sugriežtintas 
jų dokumentų patikrinimas, su
stiprintas patruliavimas kontrolės 
punktų prieigose. Papildomas dė
mesys buvo skirtas įvežamos au
galinės ir gyvulinės kilmės gami
nių bei jos dokumentų kontrolei, 
atsižvelgiant į galimą snukio ir 
nagų ligos plitimą. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai tautinių mokyklų susitikime Toronte. Iš kairės: L. Putelytė, V. Pečiu
lytė, V. Benotaitė, P. Valiulis, J. Valiulytė, J. Sondaitė, E. Stravinskaitė Nuotr. A. Simonėlienės

KLB pirmininką A. Vaičiūną duona ir sūriu vaišina A. Valiulytė ir V. Be
notaitė tautinių mokyklų susitikime Toronte Nuotr. A. Šimonėlienės

Tautinių mokyklų susitikimas
Balandžio 28 d. Toronto 

Don Bosco mokykloje įvyko tre
čiasis tautinių kalbų simpoziu
mas, kuriame dalyvavo aukštes
niųjų lituanistinių kursų visų tri
jų skyrių moksleiviai. Jie paruo
šė lietuviškų suvenyrų parodą, 
pasirūpino vaišėmis ir gražiu el
gesiu parodė savo kultūringą iš
auklėjimą. Taip pat konferenci
joje, kaip ir praeityje, dalyvavo 
KLB pirm. A. Vaičiūnas, kun. 
E. Putrimas, Maironio mokyk
los vedėja A. Šimonėlienė. Kon
ferencijos programa susidėjo iš 
keleto dalių: sveikinimų, apdo
vanojimų, užsiėmimų studen
tams, kocerto ir vaišių. Už ge
riausius pažymius ir aktyvų da
lyvavimą auktesniųjų lituanisti
nių kursų veikloje buvo apdova
nota Caroline Bates.

Čia savo įspūdžiais dalinasi 
simpoziume dalyvavę mokslei
viai.

Toronto mokyklų jaunimas, 
besimokantis savo tautų kalbų, 
ir gaunantis Ontario valdžios 
tautinių kalbų užskaitą, susirin
ko pasididžiuoti savo kultūra, 
kalba, tradicijomis, maisto įvai
rumu. Ponia M. E. Donovan, 
kuri yra katalikų mokyklų ins
pektorė (Superintendent), tarė 
sveikinimo žodį. Ji paminėjo, 
kaip yra svarbu išlaikyti savo tė
vų kalbą Toronte, nes mes turi
me plačiausią kultūrinę įvairovę 
visame pasaulyje. Kai jaunimas 
susirenka skleisti savo tautos ir 
kultūros, išplečia Kanados mo
zaiką. Mozaika yra paveikslas, 
sudėtas iš mažų gabaliukų, ku
rie yra paimti iš sudužusių stik
lų, šukių; lygiai kaip ir mes - da
lys mūsų tėvynės ir sudarome 
Toronto daugiakultūrinį vaizdą.

Livija Jonaitytė, X skyrius

Tiek daug kraštų, tiek daug 
žmonių ir vaikų - visi susirinko 
švęsti savo kultūrų. Aš negalė
jau tikėti, kad tiek daug vaikų 
mano amžiaus čia susirinko 
paminėti Toronto daugiakultū- 
riškumo. Salėje mes buvome 
paruošę parodą. Kai atėjau prie 
mūsų stalo, pamačiau koks jis 
gražus. Jį puošė knygos, ginta
rai, tautinės juostos ir didžioji 
mūsų trispalvė.

Vėliau auditorijoje buvo 
malonu matyti Caroline Bates 

LAIKYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

užlipančią ant scenos priimti 
apdovanojimo už geriausius 
OAC pažymius, kurį įteikė KLB 
pirm. A. Vaičiūnas. Mes visi su
stojom ir pradėjom jai ploti. Bu
vo smagu dėl jos laimėjimo. La
bai buvo įdomu matyti įvairių 
tautų šokių ir dainų koncertą. 
Mūsų “Gintaras” šiais metais 
nedalyvavo, bet visi kiti kraštai 
labai gražiai pasirodė.

Tomas Kuras, X skyrius
Man labai patinka dalyvauti 

tautinių kalbų simpoziume, nes 
visų tautų jaunimas gali susieiti 
ir džiaugtis savo tėvynėje. Kiek
vienais metais mes klausomės 
dainų, koncerto, dalinamės 
maistu, matome kokius tauti
nius drabužius nešioja ir suži
nome kaip skirtingi žmonės gy
vena. Nėra geresnio būdo suži
noti apie pasaulio tautas, kaip 
sueiti su tais žmonėmis ir su jais 
pasikalbėti.
Viktorija Paulionytė, X skyrius

Žiūrėk į dešinę - lenkai, ten 
kairėje - kroatai, o kas šoka 
scenoje? Kiniečiai. O mes? Lie
tuviai - Valiuliai sėdime šioje 
auditorijoje apsupti visokiausių 
kultūrų, kalbų, veidų ir džiau
giamės, nes galime pamatyti, 
kokia ypatinga Kanada yra, kiek 
daug žmonių, kalbų ir kokie 
esame laimingi galėdami vieni iš 
kitų mokytis. Mano brolis Pau
lius pirmą kartą lankėsi tautinių 
kalbų simpoziume, nes jis tik 
pirmus metus lanko aukštes
niuosius lituanistinius kursus. 
Jis nustebo pamatęs kiek daug 
mokinių lanko panašius kursus 
ir kiek daug energijos buvo šioje 
salėje. O aš jau trečią kartą esu 
šioje konferencijoje ir man nie
kada nenusibos stebėti kaip kitų 
tautų jaunimas šoka, kalba, su
žinoti apie jų tradicijas ir papro
čius. Siame simpoziume visi jau
čiamės kaip viena didelė šeima, 
o kartu visi esame mūsų kultūrų 
ir tautybių ateitis Kanadoje. Vi
si kalbame skirtingomis kalbo
mis, turime skirtingas plaukų ir 
odos spalvas, bet visi kartu atsi
stoję giedame “O, Canada”!, nes 
visi esame žmonės, visi turime 
protą, mintis ir širdis, o širdyse 
meilė, kuri mus visus riša.

Aurelija, XIII sk. ir Paulius, 
IX sk. Valiuliai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Trijų 
vyskupų...

(Atkelta 3-čio psl.) 
antvožas, ir karstas įkeltas į 
naują koplyčios altorių (supro
jektuotą skulp. V. Vildžiūno; 
portreto autorius - dail. V. Cip
lijauskas). Būrelis dalyvaujančių 
eina atsisveikinti. Vieni priklau
pia, žegnojasi, nusilenkia, kiti - 
bučiuoja (kun. Vaclovas Aliu
lis). Vyskupas J. Preikšas užsu
ka antvožo varžtelius, užant
spauduoja, ir karstas daugelio 
rankų įkeliamas į altorių.

Pradėdamas pasakoti apie 
J. Matulaičio religinę veiklą, 
kun. Vaclovas Aliulis pajuoka
vo, kad kalbėti šia tema tiek pir
mam, tiek antram gana keblu, 
nes nežinia, ką yra numatęs pa
sakoti kitas pranešėjas. Bet vis
kas susiklostė sklandžiai. V. 
Aliulis, glaustai nušvietęs J. Ma
tulaičio veiklą, ypač iškėlė jo 
nuopelnus Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigime, marijonų 
vienuolijos atnaujinime.

Pagrįstas šaltinių duomeni
mis šių eilučių autorės praneši
mas išryškino J. Matulaičio 
veiklą tautinio judėjimo laiko
tarpiu, meilę “Lietuvai - Moti
nėlei”, neišblėsusią per,visą gy
venimą, atsispindėjusią kiekvie
name veiklos bare.

Pabaigoje pranešėjus papil
dė klausytojai, papasakodami 
atsiminimus. Tai padarė du pro
fesoriai - Povilas Čibiras (medi
kas) ir Alfonsas Žilėnas (ekono
mistas). Pirmasis prisiminė savo 
jaunystės laikus, Vytauto Di
džiojo gimnaziją, kai joje staiga 
pasklido gandas - vyskupas 
ateina atsisveikinti. Tai buvo 
1925 metai. (Prof. P. Čibiras da
bar veikiausiai yra vienintelis to 
įvykio liudininkas). Antrasis su 
didele pagarba prisiminė savo 
profesorių - įžymųjį Vladą Jur- 
gutį, J. Matulaičio studentą Pe
trapilio dvasinėje akademijoje. 
Dėstydamas Vilniaus universi
tete, jis ne sykį prisiminė savo 
Mokytoją.

I Hamilton, Ont.
A.a. ALDONAI MIKALAUS

KIENEI mirus, užjausdami jos šei
mą aukojo “Aleksandro Mikalaus
ko Varėnos tremtinių fondui”: 
$100 - “Ąžuolas” Hamiltono pen
sininkų klubas; $30 - R. Pakalniš
kienė; $25 - R. Choromanskytė; 
$20 - B. Antanaitienė, E. Bajorai- 
tienė, A. J. Gedriai, D. L. Gutaus
kai, M. L. Paškai, A. Repčytė, J. B. 
Staniai, L. J. Stungevičiai, D. Šva
žienė; $15 - A. Matulizc; $10 - R. 
Fronczak, S. Kalvaitienė; “Vaiko 
tėviškės namams” aukojo: $25 - E. 
Šopienė; $20 - R. Choromanskytė, 
M. Vaitonienė.

A.a. ANTANINAI JANUŠKIE
NEI mirus, užjausdami jos šeimą 
aukojo “Vaiko tėviškės namams”: 
$20 - A. J. Gedriai; $10 - R. 
Fronczak. Nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos Hamiltono skyrius

FOUR SEASONS
tVl/Zr InCk REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

JA Valstybės
“Lithuanian Mercy Lift” yra 

JAV-bių labdaros organizacija, įsi
steigusi 1990 m. ir suteikusi Lietu
vai labai daug medicininės pagal
bos. Šiuo metu pradeda plėstis 
HIV/AIDS epidemija Lietuvoje. 
JAV-se yra susidariusių šiai ligai 
gydyti atliekamų vaistų. Reikia pa
sirūpinti juos surinkti ir perduoti 
Lietuvai. Šie vaistai yra labai bran
gūs ir Lietuvai būtų sunku jais savo 
piliečius aprūpinti. Lietuvos AIDS 
centras, globojamas sveikatos mi
nisterijos ir padedamas “Lithuan
ian Mercy Lift” organizacijos, va
dovauja HIV/AIDS, STD ir IDU 
programoms ir Vilniaus, Kauno bei 
Klaipėdos klinikoms. Reikalinga vi
sokeriopa pagalba. Galintys patys 
padėti ar žinantys kitus galinčius 
padėti prašomi susisiekti su “Lith
uanian Mercy Lift” organizacija. E- 
paštas - audriusdundzila@home. 
com; tel. 773 593-7500.

St. Petersburgo Bayfront cent
ro arenoje kovo 7-11 d.d. vyko me
tinis tarptautinis festivalis “Folk 
Fair”, kuriame dalyvavo apie 50 
tautybių, tarp jų ir lietuviai. St. Pe
tersburgo lietuvių klubas yra vienas 
iš 13-kos pirmųjų tautinių grupių 
šio festivalio steigėjų. Šiais metais 
lietuviai neturėjo savo virtuvės ir 
daugelis pasigedo lietuviškų valgių. 
Bet lietuviai buvo suorganizavę sa
vo parodą, kuriai vadovavo G. Ka
rosas iš Bostono. Meninę programą 
atliko tautinių šokių grupė “Aud
ra”, vadovaujama D. Adomaitie
nės. Kaip rašo šios lietuvių ben
druomenės apylinkės žiniaraštis 
“Lietuvių žinios” 298 nr., paroda ir 
meninė programa gerai pavyko, ir 
publikos teigiamai įvertinta, nema
žai nupirkta lietuviškų suvenyrų. 
Per pirmąsias dvi dienas buvo su
vežti iš plačios St. Petersburgo apy
linkės pradžios mokyklų ir gimnazi
jų mokiniai, kad galėtų susipažinti 
su tautinių grupių kultūra.

Brazilija
Vila Zelinoje, lietuvių telkiny, 

kovo 4, sekmadienį, buvo švenčia
ma Šv. Kazimiero šventė. Ta proga 
buvo teikiamas Sutvirtinimo sakra
mentas ir atidengtas kun. Bene
dikto Suginto biustas Šv. Juozapo 
šventovės prieangyje. Mišias konce- 
lebravo Belem regiono vyskupijos 
valdytojas mons. W. Caldeira, kun. 
E. Putrimas iš Kanados, ir kun. P. 
Rukšys. Sutvirtinimo sakramentą 
priėmė 11 jaunuolių (mergaičių bei 
berniukų). Mišių skaitinius atliko 
sutvirtinamieji. Choras, vadovauja
mas A. Tatarūno, pagiedojo “Veni 
Creator” ir šv. Kazimiero giesmių. 
Aukų nešime dalyvavo ansamblio 
“Rambynas” šokėjos. Kun. Bene
dikto Suginto biustą atidengė A. D. 
Tatarūnienė ir A. Bumblis, o jį pa
šventino mons. W. Caldeira. Šven
tės pietuose dalyvavo ir lietuviškas 
jaunimas, suvažiavęs iš Lietuvos, 
Argentinos ir Urugvajaus. Kalbas 
pasakė kun. E. Putrimas, Brazilijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. T. 
Butrimavičius, Lietuvių jaunimo 
sąjungos atstovas iš Argentinos ir I. 
Daugvilaitė iš Lietuvos. Pastaroji 
atvežė iš Lietuvos juodos duonos 
kepalą, kuris buvo padalintas pobū
vio dalyviams (“Mūsų Lietuva” 
2001 m. 4 nr.).

Australija
A. a. Balys Nemeika, su

laukęs 78-rių metų, mirė kovo 20 d. 
“Royal” ligoninėje Adelaidėje. 
Velionis gimė Vilniaus krašte susi
pratusių lietuvių ūkininkų šeimoje, 
baigė vidurinę mokyklą. Visa šeima • 
labai džiaugėsi, kai Vilnius 1939 m.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

66nTĄT TZ A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A 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 T valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.
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2 m. term, indėlius..................4.00%
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buvo grąžintas Lietuvai. Jis 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir vėliau dar
bavosi vienoje amerikiečių sargy
bos kuopoje. Į Australiją atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Adelaidėje, 
įsijungdamas ir į lietuvišką veiklą, 
ypač sportą. Sporto ir kitais klausi
mais rašė lietuvių spaudoje. Jo ra
šinys apie lietuvių sargybų kuopas 
amerikiečių tarnyboje Vakarų Vo
kietijoje yra saugomas Karo muzie
juje Kaune. Adelaidėje velionis 
dalyvavo Lietuvių sąjungos veiklo
je, eidamas sekretoriaus ir kitas pa
reigas. Jis taipgi priklausė ir kitoms 
organizacijoms. Negailėjo aukų 
Lietuvos reikalams. Buvo nevedęs. 
Velionies laidotuvės įvyko kovo 22 
d. Gedulines Mišias Šv. Kazimiero 
šventovėje aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. J. Petraitis. Po pamaldų 
su velioniu atsisveikino P. Bielskis, 
V. Baltutis ir A. Talauskas,“Cente- 
nial Park” kapinių krematoriumo 
koplyčioje laidotuvių maldas atliko 
kun. P. Petraitis, visi dalyviai sugie
dojo “Viešpaties angelą” ir Tautos 
himną (“Mūsų pastogė” 2001 m. 13 
nr.).

Britanija
Škotijos lietuviai vasario 18 d. 

savo klubo patalpose priėmė Lietu
vos ambasadorių Londone J. Palec
kį. Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos Škotijos skyriaus pirm. A. 
Poutney ambasadorių supažindino 
su garbingais Škotijos asmenimis: 
parlamentaru dr. J. Reid, ministe- 
riu Šiaurės Airijai M. McMahon, 
Lanarcshire vadovu J. McCabe, 
meru B. McCulloch ir Hattoning 
tarybos nariu H. Curran. Dr. J. 
Reid pasveikino ambasadorių J. 
Paleckį, primindamas savo ilgalai
kius ryšius su Škotijos lietuviais. 
Ambasadorius, keletą žodžių taręs 
lietuviškai, anglų kalba papasakojo 
apie savo veiklą ir baigdamas pa
prašė pateikti ir klausimų. Jie dau
giausia sukosi apie algų darbinin
kams neišmokėjimą Lietuvoje, be
darbystę, apie galimybę lietuviams 
išlaikyti dvigubą pilietybę. J. Palec
kis sakė, kad dabar Lietuvos vy
riausybę sudaro palyginti jauni 
žmonės - vidurkis 40 metų, kad jie 
pasistengs padaryti pagerinimų. 
Lietuva tikisi, kad 2004 m. jai pa
vyks įstoti į Europos sąjungą. Am
basadorių dr. Reid apjuosė tautine 
juosta, Lietuvių klubui padovanojo 
butelį lietuviškos degtinės, o pasta
rieji atsilygino buteliu “Scotch 
Whisky”. Buvo pasikeista dovano
mis ir su meru B. McCulloch. Po to 
draugiškoje nuotaikoje vyko užkan
džiai. Pasak vietinių lietuvių, amba
sadoriaus atsilankymas sustiprino 
ryšius su Lietuva.

A. a. Vacys Leonas, 81-rių 
metų, mirė Londono Ealingo ligo
ninėje. Velionis po II Pasaulinio 
karo per Vokietiją atsidūrė Angli
joje. Pradžioje apsigyveno Man- 
chesteryje, o vėliau persikėlė į Lon
doną ir čia gavo darbą inžinerijoje. 
Buvo vedęs medicinos seserį grai
kę, kuri visada mielai dalyvaudavo 
lietuvių renginiuose. Velionis nuo 
pirmų dienų įsijungė ir į Didž. Bri
tanijos lietuvių sąjungą. Taipgi pri
klausė ir kitoms lietuvių organizaci
joms, eidamas jose įvairias parei
gas. Skaitė ir rėmė lietuvių spaudą. 
Buvo giliai tikintis, lankė ir rėmė 
lietuvių šventovę Londone, taipgi ir 
Grienfordo šventovę, iš kurios pa
laidotas šios vietovės kapinėse. Ge
dulines Mišias atnašavo Grienfordo 
šventovės kunigas ir lietuvių para
pijos klebonas (“Europos lietuvis” 
2001 m. 4 nr.). J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m...........6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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“Meilės eliksyras” Čikagoje
Čikagos lietuvių operos 45-ji metinė šventė
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□ miRINĖJE VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Tie, kurie atėjo balandžio 
29 d. į Morton East gimnazijos 
auditoriją (o jų buvo arti 2,000), 
galėjo paragauti “Meilės eliksy
ro”. Tai italų kompozitoriaus 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
viena iš penkių (nors jis parašė 
apie 60) iki šių dienų dar stato
mų jo sukurtų operų.

Si yra nuotaikinga, galima 
sakyti, net komiška opera, kurią 
ČLO kolektyvas yra pamėgęs, 
nes ji buvo pastatyta jau trečią 
kartą. Apie šios operos pirmąjį 
pastatymą Čikagoje 1975 m. ra
šęs mūsų žymusis kompozito
rius ir kritikas Vladas Jakubė- 
nas yra taip išsireiškęs: “Tai ne
komplikuoto siužeto komedija, 
paremta kone ištisai dainavimu 
ir neišsemiamai turtingu kom
pozitoriaus melodiniu išradin
gumu, kuriame linksmiausi mo
tyvai skamba nebanaliai ir nau
jai, bet kuriame nuoširdžiai kai 
kur prašneka ir melancholiška 
lyrika”.

Mačiusieji šios operos an
trąjį pastatymą 1990-siais, jame 
galėjo išgirsti Lietuvos operos 
milžiną Virgilijų Noreiką. Šį 
kartą, matyt, likimas į Čikagą iš 
Lietuvos atsiuntė jo mokinį - 
Edgarą Prudkauską, kuris savo 
mokytojui tikrai gėdos nepada
rė. Jis maloniai stebino savo 
tvirtu balsu. Kaimo vaikino - 
Nemorino vaidmenį atliekąs 
jaunasis Edgaras šiaip gana san
tūrią publiką išjudino po puikiai 
atliktos arijos “Una furtiva lac- 
rima”.

Kai kas šiam dar nedaug 
sceninės patirties turinčiam dai
nininkui galėtų prikišti jo gana 
statišką sceninę laikyseną, ta
čiau šiame vaidmenyje jam di-

Sol. V. URMANOS palydovas ir draugas Lietuvos solistas VAIDAS 
VYŠNIAUSKAS dainuoja solo per dainų popietę “Seklyčioje” Čikagoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

Mažlietuvių veikla
Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (MLRS) ir 

Mažosios Lietuvos fondo (MLF) visuotiniai susirinkimai
Suvažiavimas šiais metais 

įvyks birželio 9-10 d.d. Čikago
je, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.

Šeštadienį, birželio 9, bend
ras abiejų organizacijų susirin
kimas ir suvažiavimo atidary
mas 8.45 vai. ryto. Po to - 
MLRS visuotinis darbo susirin
kimas ir po trumpos pertraukos 
MLF visuotinis susirinkimas, 
prisilaikant įprastos darbotvar
kės, baigiant valdančių organų 
rinkimais. MLF visuotinio susi-

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Ntr. M. Pranevičiaus

delio išradingumo ir nereikėjo. 
Gal ir gerai, kad nuo šio rudens 
E. Prudkauskas pradės dirbti 
Londono operoje, kur jam atsi
vers daugiau galimybių tobulė
ti ne tik balsinės medžiagos, bet 
ir vaidybinių plonybių srityse.

Lygiavertė E. Prudkausko 
partnerė, turtingos ūkininkaitės 
Adinos vaidmenyje buvo Nida 
Grigalavičiūtė, kuri šiame spek
taklyje laimėjo žiūrovų simpati
jas. 1997 m. gavo “Kristoforą” 
už vaidmenį “Sevilijos kirpėjo” 
operoje Lietuvoje, šis sopranas 
dar ilgai džiugins žiūrovus.

Daug švelnaus humoro įne
šė seržantas Belcore - Laimo
nas Paulienius. Ypač stipriai 
pasirodė daktaras Dulcamara 
(Sigitas Dirsė). Pastarasis ilges
nį laiką (1991-99) yra dirbęs 
įvairiuose teatruose Vokietijoje, 
tad jo vaidybiniai sugebėjimai 
yra dideli, o taip pat ir jo sodrus 
baritono balsas patrauklus.

Į solistų ansamblį gražiai 
įsijungė ir Lijana Kopūstaitė- 
Pauletti, kuri yra išsimokslinusi 
Lietuvoje ir dar ne taip seniai 
persikėlusi gyventi Čikagon. Ji 
šiuo metu dar studijuoja daina
vimą profesoriaus Norman Gul
brandsen klasėje De Paul uni
versitete. Lijana savo išlavintu 
soprano balsu ir gera vaidyba 
buvo įtikinanti Adinos draugės 
- Gianettos vaidmenyje.

Ypač minėtini režisierius iš 
Vilniaus Eligijus Domarkas ir 
čikagietis ČLO dirigentas bei 
meno vadovas A. Vasaitis. Pas
tarąjį senesnieji ČLO pastatymų 
lankytojai atsimena, kai jis 1975 
m. dirigavo vieną iš “Meilės 
eliksyro” spektaklių. Ir dabar, 
daugiau negu po ketvirčio šimto 
metų, jis labai sąžiningai jau 
vienas eina jam patikėtas sun- 

rinkimo metu prof. V. Pėteraitis 
padarys išsamų pranešimą apie 
MLF knygų ir ML enciklopedi
jos rengimą. Vilius Trumpjonas 
pasidalins savo įspūdžiais iš ke
lionės po Karaliaučiaus kraštą.

Mažosios Lietuvos enciklo
pedijos sutiktuvės ir MLF dr. 
Vydūno mokslinės/literatūrinės 
premijos įteikimas sekmadienį, 
birželio 10, Balzeko muziejuje. 
13 vai. prof. Vilius Pėteraitis 
pristatys Mažosios Lietuvos en
ciklopediją Čikagos lietuviškai 
visuomenei.

Po trumpos pertraukos 
MLF dr. Vydūno mokslinės/li
teratūrinės premijos įteikimas 
muzikologei dr. Davai Kšanie- 
nei, laimėjusiai premiją už rank
raštį “Muzikinis gyvenimas Ma
žojoje Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte iki 1940 m.: lietuvių ir vo
kiečių kultūrų sąveika”. Po įtei
kimo laureatės dr. D. Kšanienės 
paskaita. 18 vai. iškilminga va
karienė.

Per abi dienas vyks MLF 
knygų paroda; knygas bus gali
ma įsigyti vietoje. Kviečiame vi
sus MLF narius bei mūsų veik
lai pritariančius dalyvauti.

MLF valdyba 

kias pareigas ir vis yra jaunatviš
kai žvalus.

“Meilės eliksyro” pastaty
mui nemažai dirbo ir koncert
meisteris Manigirdas Motekai- 
tis, jau daug kartų ir anksčiau 
talkinęs šiam operos kolektyvui. 
Chormeisterės pareigas gerai 
atliko irgi iš Lietuvos kiek anks
čiau atvykusi Gitana Snapkaus- 
kaitė.

Apšvietimą bei sceną tvarkė 
Laima Šulaitytė-Day bei Tho
mas Rsnak, ir jų talkininkai 
Mortono gimnazijos mokiniai. 
Čia gražiai užsirekomendavo ir 
operos choro nariai, kurių gana 
daug jau dainuoja dešimtis me
tų ir už tai jokio atlyginimo ne
gauna. Dalis choristų yra nese
niai atvykę iš Lietuvos. Orkestrą 
sudarė amerikiečių muzikų gru
pė vadovaujama Charles Stine.

Paminėtina ir ČLO valdyba 
su pirmininku Vaclovu Momku- 
mi. Kiti valdybos nariai: Jurgis 
Vidžiūnas, Virginija Savrimie- 
nė, Valeriją Žadeikienė, Romas 
Burneikis, Ramunė Račkaus
kienė, Rudolfas Valdukaitis. Iš 
jų - operos vicepirmininkas J. 
Vidžiūnas šias pareigas eina 28 
metus, o operos chore dainuoja 
40 metų.

Beje, šio pastatymo progra
miniame leidinyje įdėti padėkos 
žodžiai bent 30-čiui žmonių, ku
rie vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie renginio. Q ČLO kolekty
vui aukojusiųjų sąrašas siekia ne 
vieną šimtą asmenų ar grupių. 
Šiemet su didžiausia auka 
(11,000 dolerių) prisistatė Lie
tuvių fondas.

Negalėjusieji pamatyti ir iš
girsti “Meilės eliksyro” Cicere, 
jie turėjo progą tai padaryti ge
gužės 6 d. Jaunimo centre Čika
goje. Čia arijas iš šios operos 
dainavo solistai, o chorinius kū
rinius atliko ČLO choras.

Baigiant reikia pasakyti, jog 
bendras šių metų “Meilės elik
syro” pastatymo vaizdas buvo 
geras, ypatingai žinant, jog iš
skyrus solistus ir orkestrą čia 
darbavosi mėgėjai. Publikoje 
matėsi nemaža žiūrovų ir iš kitų 
miestų: net buvo atvykęs pilnas 
autobusas tautiečių iš Klyvlan- 
do. Taigi labai gražiai buvo ap
vainikuotas 45-tas ČLO kolek
tyvo sezonas. Dabar belieka 
laukti 46-jo.

'<5p'5S> .

Atsiųsta paminėti
LIETUVA, Filatelistų draugi

jos žurnalas, nr. 1 ir 2/227. Vyr. re
daktorius - Jonas Variakojis, re
daktorius - Edmundas Jasiūnas. 
Administratorius - Kazys Rožans- 
kas, 3450 West 62- Street, Chica
go, IL 60629, USA. Viršelio daili
ninkas - Antanas R. Šakalys.

Palėvenės vienuolynas, kurio patalpose rengiama mėgėjų teatrų šventė

Teatro spektakliai vienuolyno patalpose
Lietuvos mėgėjų teatrų 

šventę “Sielos ilgesys” rengiame 
Kupiškyje, Palėvenės dominin
konų vienuolyne š.m. birželio 
16-17 dienomis.

Šventės programa sudaryta, 
remiantis praėjusio tūkstantme
čio iškiliausių dvasininkų litera
tūriniais kūriniais - Motiejaus 
Valančiaus, J. Tumo-Vaižganto, 
Antano Baranausko, Maironio 
ir kitų.

Dalyviams suteikta proga 
pamatyti brandžiausių Lietuvos 
teatrų spektaklių Palėvenės 
bažnyčioje, šventoriuje, domi
ninkonų vienuolyne, pabuvoti 
konferencijoje, šv. Mišiose, ap
žiūrėti unikalią parodą, atspin
dinčią domininkonų vienuolynų 
išlikimo kelią.

Solistė VIOLETA URMANA-URMANAVIČIUTĖ Čikagos “Seklyčioje” 
dainavo liaudies dainas su kitais tautiečiais. Šalia jos - JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. MARIJA REMIENĖ ir spaudos bendradarbis 
ANTANAS PAUŽUOLIS Nuotr. Ed. Šulaičio

“Sun Times” apie Lietuvą
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“TŽ” skaitytojai jau buvo 
žurn. Edvardo Šaulaičio supa
žindinti su šiais straipsniais. 
Verta parašyti, kaip viskas pra
sidėjo.

2000 m. vasarą Nijolė Vo- 
kietaitienė atnešė “Lietuvos vai
kų vilties” koordinatorei Birutei 
Jasaitienei straipsnį iš “Sun Ti
mes”, kuriame to laikraščio ko
respondentas Neil Steinberg ra
šė, kad už sugautą kažkokią di
delę žuvį laimėjęs $1000 premi
ją, kurią nori skirti kokiai nors 
labdaros organizacijai. Sąlyga - 
parašyti trumpą laišką ir pasiū
lyti ką.

Kadangi tuo metu “Sekly
čioje” po ortopedinių operacijų 
“Shriners” ligoninėje gyveno 
keletas “Lietuvos vaikų vilties” 
komiteto atvežtų gydytis mer
gaičių ir jų motinos, tai kelios 
mergaitės parašė angliškai taip, 
kaip mokėjo (nebuvo taisyta) 
trumpus laiškelius. Viena mer
gaitė išreiškė dėkingumą “Lie
tuvos vaikų vilčiai” bei “Shri
ners” ligoninės gydytojams ir 
džiaugėsi, kad jų dėka grįžus į 
Lietuvą nebesiskirs iš kitų vaikų 
ir galės gyventi normalų gyve
nimą.

Matyt, šis laiškelis atkreipė 
žurnalisto N. Steinberg dėmesį, 
nes parašė straipsnį ir įdėjo tos 
mergaitės nuotrauką “Sun 
Times”.

Jis vėliau teiravosi “Lietu-

Jorge Luis Borges, FIKCIJOS. 
Sudarė ir parengė Stasys Goštau
tas. Iš ispanų ir anglų kalbų vertė 
Valdas Petrauskas, Tomas Venclo
va, Stasys Goštautas ir jo vadovau
jamo vertimo seminaro dalyvės. 
Redagavo Tomas Venclova. Išleido 
“Baltos lankos” (Mėsinių g. 4, Vil
nius 2001). Vilnius, 2000 m., 142 psl.

Kreipiuosi į geraširdžius 
tautiečius ne tik iš Kupiškio, bet 
ir iš Biržų, Rokiškio, Pasvalio, 
Anykščių, Panevėžio, Utenos, 
taip pat - į religines bendruo
menes bei dvasininkus, prašyda
ma paremti materialiai pirmą 
kartą Lietuvoje vykstantį tokio 
turinio renginį.

Surinktos lėšos bus panau
dotos ne tik kultūrinei veiklai, 
bet ir apleisto vienuolyno res
tauravimui. Būtų labai malonu 
jeigu atsilieptų tie, kurie minė
tomis dienomis ketina viešėti 
Lietuvoje ir pageidautų daly
vauti teatro “Provincija” organi
zuojamoje šventėje.

Nijolė Ratkienė, 
režisierė, projekto autorė,

Melioratorių 9-20, Noriūnai, 
Kupiškio raj. Lithuania. 

vos vaikų viltyje” apie šio komi
teto darbą, apie “Shriners” ligo
ninę ir Lietuvą. Jo premiją už 
žuvį laimėjo kažkokia kita orga
nizacija.

Neil Steinberg, sužinojęs, 
kad vasario mėn. pradžioje vėl 
važiuoja (jau 10-tą kartą) į Lie
tuvą “Shriners” ligoninės vyr. 
chirurgas dr. John Lubicky su 
grupe gydytojų ir seselių vienai 
savaitei parodomoms operaci
joms, konsultacijoms ir paskai
toms, išreiškė norą važiuoti kar
tu, susipažinti su jų darbu Lie
tuvoje, “Lietuvos vaikų vilties” 
vaikais bei Santariškėse veikian- 
čiom “Lietuvos vaikų vilties” 
pastangomis įrengtom ir aprū
pintom dviem operacinėm. Su 
juo turėjo vykti ir fotografas, 
kurio “Sun Times” taip lengvai 
nesiunčia, bet žurnalistui pavy
ko įtikinti redakciją, kad jo rei
kia. Tad vyko ir fotografas Ro
bert Davis.

Kadangi N. Steinberg būti
nai norėjo susitikti ir su Lietu
vos prezidentu, kuris tuo metu 
buvo išvykęs, tai N. Steinberg iš
vyko keliom dienom vėliau, ne
gu daktarai, prisirinkęs medžia
gos susipažinimui su Lietuva iš 
įvairių šaltinių, jų tarpe ir Lie
tuvos ambasados Vašingtone.

B. Jasaitienė padėjo jam su
sirišti su prezidento patarėju 
Remigijumi Gaška, kuris apsi
ėmė žurnalistą su Vilniumi ir 
Lietuva supažindinti, kol grįš 
prezidentas.

Tai tokia buvo pradžia, ku
rios išdavoje buvo parašyta ilgų 
straipsnių serija dienraštyje 
“Sun Times”, kuri ėjo visą sa
vaitę. Tai buvo retas įvykis, nes 
apie Lietuvą labai mažai ar be
veik nieko nerašoma didžiojoje 
spaudoje.

Ąžuolas
Ąžuole didingas, 
Medžių pažiba, 
Tu toks paslaptingas, 
Kas gi tau yra?

Ar kad vėjai laužo 
Jaunas šakeles 
Ir nebegalės jos, 
Išaugini giles?

Šimtmečiais čia stoviu, 
Viską aš mačiau.
Pasakyti noriu, 
Ką dabar matau...

Priešo šmėklos lakstė 
Siautėjo karai.
- Bet šiandien, Lietuvi, 
Ką gi tu darai?

Karo mūs šalelėj 
Nebėra seniai, 
Kraujas ant žemelės 
Liejas nemažai...

Vienas kitą žudot, 
Gailesčio nėra, 
Dievo nebežinai - 
Žūsta Lietuva.

Žudomi seneliai
Ir visai maži;
Sesės ir broleliai 
Žūsta nekalti.

Šakos susiūbavo,
Lapai sušlamėjo, 
Ąžuolas dejavo, 
Ašaros byrėjo.

Agnietė Jankaukienė,
Kazlų Rūda

Lietuvos dailės paroda “Tra
dicija šiandien” buvo atidaryta 
Švedijoje šalia Stockholmo esan
čiuose Vasby dailės parodų rū
muose š.m. balandžio 14 d. Paro
doje išstatyti trisdešimties šiuolai
kinių dailininkų 63 kūriniai - ta
pyba, grafika, taikomasis menas. 
Paroda, globojama I. Kuizinienės 
ir E. Lubytės, rengta Lietuvos 
dailės muziejaus Šiuolaikinės dai
lės informacijos centro, veiks iki 
š.m. gegužės 13 d.

Lenkijos knygų leidykla 
“Ksiąžka I wiedza” ruošiasi iš
leisti lietuvių poezijos antologiją. 
Poezijos rinktinę parengė grupė 
autorių, tarp kurių ir Lenkijoje 
gyvenanti Birutė Markuzaitė ir 
buvusi vilnietė Alicija Rybalko. 
Knygos sutiktuvės numatomos 
per 46 -ją tarptautinę Varšuvos 
knygų mugę š.m. gegužės 16-20 
d.d. Mugėje dalyvaus 24 valsty
bės. Paskutinį kartą lietuvių poe
zijos antologija Lenkijoje buvo iš
leista 1938 m. (BNS).

Vokiečių istorikės Ruthos Ki- 
belkos mokslinės studijos “Vilko 
vaikai” sutiktuvės įvyko š.m. kovo 
28 d. Valstybinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje, kur apie skaudžius 
aprašomus įvykius kalbėjo pati 
autorė, Rytprūsių vokiečių vaikų 
draugijos “Edelveisas Vilko vai
kai” atstovai, kiti kultūros veikė
jai. Knygos turinys - tai sukrečian
tys liudininkų pasakojimai apie li
kimą našlaičiais tapusių vaikų, 
ieškojusių duonos Lietuvoje. 
Knygą išleido “Baltų lankų” lei
dykla, į lietuvių kalbą išvertė Rū
ta Savickaitė. Laisvai lietuviškai 
kalbanti knygos autorė apgailes
tavo, kad kai kurie tų baisių įvy
kių liudininkai ir dabar dar neno
riai prabyla apie patirtus išgyveni
mus. Tačiau iš surinktos medžia
gos susidarė labiausiai Vokietijo
je skaitoma knyga, kuri buvo leis
ta keturiomis laidomis. Nustatyta, 
kad iš Lietuvos kaimuose elgeta
vusių 4000 - 5000 vokiečių Vilko 
vaikų šiandien Lietuvoje gyvena 
132. Daugelis išlikusių išvyko 
gyventi į Vokietiją. Kaip ELTA 
pažymi, knygos autorė gimė Rytų 
Vokietijoje, tėvai kilę iš Klaipė
dos krašto. R. Kibelka buvo akty
vi VDR žmonių teisių gynimo na
rė, mokėsi lietuvių ir lenkų kalbų, 
tapo istorike, parašė mokslinių 
straipsnių apie Baltijos kraštus.

“Nežinoma XX a. paskutinio
jo dešimtmečio Lietuvos dailė” - 
tai jau trečius metus Lietuvių 
dailininkų sąjungos rengiamas 
parodų ciklas. Š.m. balandžio 18 
d. atidarytas, šį kartą, kaip rašo 
ELTA, aprėps ne tik keturias 
LDS galerijas Vilniuje, bet išsi
plės ir pasieks Klaipėdą, Kauną, 
Panevėžį. Parodų ciklo tikslas - 
parodyti, kaip keitėsi Lietuvos 
dailė per paskutinį dešimtmetį. 
Vilniuje grafikos centro galerijoje 
“Kairė-Dešinė” veiks paroda “Es
tampo dešimtmetis”, Medalių ga
lerijoje lankytojai susipažins su 
nepastatytų paminklų bei skulp
tūrų projektais, Taikomosios dai
lės galerijoje vyks tekstilės paro
da, “Arkos” galerijoje įsikūrė Pa
nevėžio keramika, LDS Klaipė
dos galerijoje bus rodomi šiuolai
kinių lietuvių tapytojų darbai, Pa
nevėžio “Galerijoje XX” atidaro
ma talentingo tapytojo ir vitražis- 
to, prof. Stasio Ušinskio mokinio, 
Kazimiero Griniaus darbų paro
da, Lietuvos dailininkų sąjungos 
(LDS) Kauno galerijoje lankyto
jai susipažins su tapytojo Vytauto 
Povilaičio vyresniojo, abstrakcio- 
nizmo pradininko, naujausiais 
darbais.

Anapilio jaunimo choro “Angeliukai” vyresnioji grupė kartu su Aleida 
Limbertie, kuri yra “Community Folk Art Council” direktorė. 
Dainininkės atliko programos dalį “Easter around the World” 
balandžio 8 d. Toronto miesto rotušėje Nuotr. N. Benotienės

Jurbarko kraštas kviečia į 
pirmąsias šiemet suorganizuotas 
dienas “Panemunių žiedai” gegu
žės 12 - 27 Seredžiuje, Veliuono
je, Raudonėje, Pilies I ir Jurbar
ke. Renginio tikslas - išryškinti 
šio krašto ypatingai turtingą kul
tūrinį, gamtinį paveldą, išjudinti 
vietinių miestelių žmones, kad 
aktyviau įsitrauktų į turizmo vers
lą. Plačią programą ir smulkią in
formaciją paskelbė Jurbarko tu
rizmo informacijos centro vadovė 
Iveta Radimonaitė (tel. ir faksas 
8248-51204, 8287-34329).

“Tauragiškių balsas” š.m. 
balandžio 3 d. laidoje įsidėjo nuo
trauka pailiustruotą Elenos Ci- 
bienės straipsnį apie Liudą Lau- 
galytę-Stungevičienę, Hamiltone 
veikiančios lietuvių radijo valan
dėlės “Gintariniai aidai” ilgametę 
vedėją, tauragiškę, 1948 m. pasie
kusią Kanadą ir apsigyvenusią 
Hamiltono mieste. Kanados lie
tuviams, ypač hamiltoniečiams 
bei torontiečiams, gerai žinoma 
jos uoli kultūrinė veikla, jos gyve
nimas ir radijo darbai straipsnyje 
glaustai, bet vaizdingai nušviesti.

Lietuvos bibliotekininkų drau
gija paskelbė 2000 metų bibliote
kininko vardo laimėtoją. Laurea
te tapo ir 5000 litų premiją gavo 
Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos 
direktorė Aldona Kerpytė. Ji pre
mijuota už gerą bibliotekinį ir in
formacinį aptarnavimą, jaunimo 
ir neįgaliųjų skaitytojų lavinimą, 
aktyvią visuomeninę veiklą. Ši 
pirmaujanti premija ir kitos pa
skatinamosios mažesnės premijos 
buvo įteiktos š.m. balandžio 26 d. 
Lietuvos kultūros ministerijoje.

Mažosios Lietuvos fondo 
(MLF), vadovaujamo inž. Gyčio 
Šerno, pirmajame šių metų ben- 
draraštyje tarp įvairios kitos įdo
mios informacijos paskelbta ir iš
skirtinė per pastarąjį dešimtmetį 
atlikta kultūrinė veikla. Išleista 13 
knygų, finansiškai paremtos 10. 
Visos knygos liečia Mažosios Lie
tuvos istoriją, etnografiją, kalbą, 
dvasinę kultūrą bei politinius sie
kius. Didžiausias užmojis, pra
dėtas vykdyti - tai Mažosios Lie
tuvos enciklopedija, kurios pir
mas tomas pasirodė prieš praeitų 
metų Kalėdas. Tai gražiai išleis
tas kultūrinis paminklas, kuris 
bus statomas toliau. Leidybai 
remti ir administraciniam darbui 
atlikti 1998 m. Toronte buvo su
daryta MLF vykdomoji valdyba, 
kuriai vadovauja G. Šernas, 1096 
Fifth Line Adjala, R.R. 1, Lo
retto, Ont., LOG 1L0; tel. ir 
faksas 519 942-3752.

Suaugusiųjų vidurinė mo
kykla “Varpas” Vilniuje š.m. ko
vo 29 d. Mokytojų namuose iškil
mingai šventė savo veiklos 60-me- 
tį. Direktorė M. Gailiušienė EL
TOS korespondentui papasakojo, 
kad mokykla įkurta 1940 m., turė
jusi suaugusiųjų gimnazijos statu
są, vėliau keitusi pavadinimus ir 
1999 m. jai suteiktas “Varpo” 
vardas. Šią mokyklą yra baigę na- 
mažai žymių žmonių - rašytojas 
Mykolas Sluckis, poetas Edvardas 
Drėgva, žurnalistas Algimantas 
Čekuolis ir kt. Mokykla, įsikūrusi 
Šopeno gatvėje, šiuo metu moko 
612 moksleivių nuo 18 iki 35 m. 
amžiaus. Joje dirba 36 pedagogai. 
Yra pritaikyta lanksti mokymo si
stema - dieninė, vakarinė, neaki
vaizdinė, eksterno - Mokykla at
laikanti konkurenciją su dieninė
mis vidurinėmis mokyklomis. 
Pernai iš “Varpą” baigusių 130 
moksleivių 40 įstojo į aukštąsias, 
26 - į aukštesniąsias mokyklas. Snk.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................3.10%
180-364 d. term.ind..................... 3.10%
1 metų term. Indėlius................. 3.30%
2 metų term, indėlius................. 3.50%
3 metų term, indėlius................. 3.70%
4 metų term, indėlius................. 4.00%
5 metų term, indėlius................. 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4, metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.55%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”............................. 3.15%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.85%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......4.80%
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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................  7.50%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................5.85%
2 metų........................6.60%
3 metų........................6.70%
4 metų........................6.90%
5 metų........................6.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.10%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

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

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

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

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER 
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2%
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3
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Skambinti TEODORUI STANULIUI
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

ŠALFASS-gos surengtose jaunučių krepšinio varžybose š.m. balandžio 28-29 d.d. Lemonte, IL, svečiai iš Lietuvos - 
Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos Vilniuje direktorė ZITA MARČIULIONYTĖ-GRIGONIENĖ ir jos vyras 
JONAS GRIGONIS. Dešinėje - Čikagos lietuvių veikėja INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ su dukraite ir kt. Ntr. R. Šulaičio

Kanados lietuvių jaunimo krepšinio rinktinė, susitikusi su Š. Marčiulionio 
krepšinio mokyklos bendraamžiais, rungtynių pertraukos metu ŠALFASS- 
gos surengtose žaidynėse Lemonte, IL š.m. balandžio 28-29 d.d.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio lygos pusbaigmėje “Lietuvos ry
tas” 98:73 ir 92:83 nugalėjo “Šiau
lius”, o Kauno “Žalgiris” 114:75 ir 
106:80 - Alytaus “Alitą”. Abudu 
laimėtojai ateinančią savaitę baig
mėje kovos dėl LKL čempionato ir 
aukso žiedų. Arvydas Sabonis pa
reiškė, kad Lietuvos rinktinėje ne
žais. Tačiau jis nežada baigti karje
ros, tik neaišku, kuriame klube jis 
žais.

KULTŪRIZMAS: Baku (Azer
baidžane) pasibaigusiame Europos 
vyrų kultūrizmo (sunk, atletikos) 
čempionate mažeikietis Rolandas 
Pocius iškovojo aukso medalį. Toje 
pačioje per 90 kg svorio grupėje vil
nietis Olegas Žiūras laimėjo bron
zos medalį. Vilnietis Simeonas Ber- 
kovičius (iki 80 kg) irgi iškovojo 
bronzos medalį. Tarp 24 dalyvavu

sių šalių Lietuvos komanda užėmė 
antrąją vietą.

ŠAŠKĖS: Eupatorija (Ukraina) 
pasaulio jaunimo (iki 19 metų) pa
prastųjų šaškių pirmenybėse antrą
ją vietą gavo Šiaulių “Dubysos” 
sporto mokyklos auklėtinis A. Ky
bartas - 11 taškų iš 18 galimų.

BRIDŽAS: Lietuvos sportinio 
bridžo pirmenybes laimėjo A. Sau
lius ir G. Šarkanas, antrąją vietą - 
G. Poška ir R. Zencevičius, trečią
ją - L. Birbalas ir E. Tallat-Kelpša.

RANKINIS: Lietuvos lygos mo
terų rankinio čempionėmis tapo 
Vilniaus “Eastcon AG-2000” ko
manda baigmėje 21:19 ir 25:20, nu
galėjusios Vilniaus “Eglės-Šviesos” 
komandą. Bronzos medalį laimėjo 
Panevėžio “Levuo” 20:19 ir 28:25, 
įveikusios Pasvalio “Svalios” ko
mandą. V.P.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prieglaudą jų karalienei ir jos 
šeimai. Liepos 14-24 dienomis 
ten vyks taip pat ir IV Prancū
zakalbių sporto žaidynės, kurio
se dalyvaus sportininkai iš maž
daug 50 tautų bei vyks įvairūs 
kultūriniai renginiai.

Montrealio meno muziejuje 
(Montreal Museum of Fine Arts') 
nuo birželio 14 iki rugsėjo 16 
vyks P. Picasso meno darbų pa
roda Picasso Erotique, kurioje 
bus išstatyta apie 300 įvairių jo 
darbų. Birželio 28 - liepos 8 
Montrealyje vyks Džazo festiva
lis, kurio metu įvairiose miesto 
dalyse, salėse ir po atviru dan
gumi, vyks 500 džazo renginių, 
iš kurių 350 bus už dyką.

Jungtinės tautos 2001 me
tus paskelbė Savanorių metais. 
Karališkoji Kanados pinigų ka
lykla ta proga išleido specialią 
10 centų monetą, pagerbdama 
apie 7.5 milijono kanadiečių sa
vanoriškai dirbančių sveikatos, 
mokslo, socialinės rūpybos bei 
auklėjimo tarnybose.

Helge Ingstad, norvegų ra
šytojas, kuris pirmas nustatė, 
kad vikingai pasiekė Šiaurės 
Amerikos krantus anksčiau už 
Kolumbą, mirė Oslo mieste, su
laukęs 101 metų. Jis su žmona 
archeologe Anne Stine kasinėjo 
vikingų sodybą L 'Anse aux Mea
dows (Newfoundland) vietovėje 
ir nustatė, kad ten vikingų gy
venta maždaug 1000-siais me
tais. Šią vietovę Jungtinių tautų 
organizacija UNESCO įrašė į 
Pasaulinio paveldo sąrašą. A. 
Stine mirė 1997 metais, sulau
kusi 79 metų.

Stockwell Day, sąjungiečių

partijos - oficialios federacinio 
parlamento opozicijos - vado
vas, padaręs visą eilę politinių 
klaidų, pagaliau susilaukė iš sa
vo partiečių aštrios kritikos. Ke
li sąjungiečiai parlamentarai at
sisakė svarbių partijos pareigy
bių, parlamentaras Art Hanger 
viešai reikalavo, kad S. Day at
sistatydintų iš vadovo pareigų. 
Po ilgų, ir - kaip atrodo - gana 
audringų, partijos posėdžių “re
voliucija” šiek tiek aprimo. La
biausiai S. Day buvo puolamas 
už tai, kad nesilaikė patarėjų 
paruoštos strategijos puolant li
beralus parlamento diskusijų 
metu.

Oro taršos perspėjimas 
šiais metais atėjo anksti ne tik 
Torontui, bet ir visai Ontario 
provincijos pietryčių daliai ir 
tęsėsi keletą dienų. Oro taršos 
perspėjimai būna skelbiami ta
da, kai taršos rodiklis peržengia 
50-ties balų ribą. Oro tarša pri
klauso ne vien tik nuo tempera
tūros: saulės spindulių sąlytis su 
nuodingų cheminių medžiagų 
mišiniu ore sukelia pavojingą 
taršą, temperatūra tik pagreiti
na procesą. Palyginimui, pasku
tinių 5 metų pirmųjų taršos per
spėjimų datos: 1997 - birželio 
24, 1998 - gegužės 15, 1999 - 
gegužės 30, 2000 - birželio 9 ir 
2001 - gegužės 3. Windsor (On
tario) gali kaltinti JAV, tiksliau 
Detroito pramoninį rajoną, už 
90% oro taršos, bet Toronto 
80% oro taršos yra pačių gamy
bos. Aštuonios iš daugiausia 
nuodingų cheminių mišinių, iš
leidžiančių į atmosferą, bendro
vių yra pietryčių Ontario. G.K.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Sportas 
Jaunučių 

žaidynės
Š. m. balandžio 28-29 d.d. Či

kagos apylinkės! (Lemonte, Boll- 
ingbrooke, Romeoville, Lockporte) 
įvyko ŠALFASS surengtos jaunių 
krepšinio varžybos, praėjusios su 
iki šiol nematytu dalyvių gausumu, 
varžybine tvarka bei pakilia nuo
taika.

Žaidynėms daug svorio pridėjo 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mo
kyklos jaunųjų atstovų dalyvavimas. 
Jie čia ne tik žygiavo krepšininkų 
parade (iš viso čia matėsi net 50 
vienetų su apie 500 jaunųjų krepši
ninkų), bet ir žaidė su Kanados ir 
JAV lietuvių jaunimo rinktinėmis, 
kurias abu kartus nugalėjo.

Gražus buvo ir varžybų atida
rymas šeštadienio rytą Lemont, 
H.S. didžiojoje sporto salėje. Čia 
tvarkingai į salę įžygiavusius jau
nuosius krepšininkus pasveikino 
ŠALFASS-gos vicepirmininkas Ma
rius Gudinskas iš Hamiltono, kuris 
perskaitė ir Sąjungos pirmininko - 
torontiečio Audriaus Šileikos svei
kinimo žodį. Daugiausiai dėmesio 
susilaukė naujojo Lietuvos ambasa
doriaus Vašingtone Vygaudo Ušac- 
ko linkėjimai jauniesiems krepšinio 
entuziastams ir paskirtos dovanos 
geriausiems žaidėjams. Atidarymo 
programą vedė Jūratė Zubinienė, o 
JAV, Kanados ir Lietuvos himnus 
sugiedojo Dalė Lietuvininkienė. In- 
vokaciją sukalbėjo sesuo vienuolė 
Laima.

Žaidynių žiūrovų dėmesį la
biausiai, traukė “marčiulioniukų” 
pasirodymai. Šeštadienio popietę 
jaunieji svečiai iš Vilniaus įveikė 
Kanados lietuvių bendraamžių 
rinktinę 96-65, o varžybų pabaigoje 
- sekmadienį po pietų ir JAV jau
nuosius krepšininkus 88-45.

Rungtynėse su Kanados lietu
vaičiais daugiausia taškų (30) įmetė 
vilnietis Martynas Pocius, padaręs 
net 7 tritaškius. Kanadiečių rinkti
nėje labiausiai pasižymėjo M. Ake
laitis iš Toronto “Vyčio” klubo su 
20 taškų.

Susitikime su JAV lietuvių jau
nimo rinktine (ją sudarė Čikagos, 
Detroito ir Klyvlando žaidėjai) sve
čiai iš Vilniaus irgi neturėjo daug 
vargo. Laimėtojų tarpe išsiskyrė 
Pocius ir Tomas Balietis su 20 taš
kų ir Nerijus Kliukas - 12. Ameri
kos rinktinei daugiausia taškų pel
nė Algytis Kasputis iš Detroito - 16 
ir Čikagos “Lituanicos” atstovai Ju
lius Gylys - 13 ir Dainius Marčaus- 
kas -12.

Iš viso per abi dienas buvo su
žaista net 100 rungtynių. Daugiau
sia pirmųjų vietų iškovojo “Litua
nicos” jaunieji: jie aiškiai pirmavo.

Štai laimėtojai: berniukų B 
klasė - L “Lituanica I”, 2. Detroito- 
Klyvlando jungtinė komanda; ber
niukų C kl. - 1. “Lituanica I”, 2. 
Hamiltono “Kovas”; berniukų D 
kl. - 1. “Lituanica I”, 2. Detroito 
“Kovas”.

Mergaičių B kl. - 1. Toronto 
“Vytis”, 2. “Lituanica”; mergaičių 
C kl. - Toronto “Vvtis”. 2. “Litua
nica”; mergaičių D kl. - “Lituanica 
I”, 2. Toronto “Aušra”.

Jaunių D klasė - 1. “Lituanica 
I”, 2. Hamiltono “Kovas”; “Mole
kulių” kl. - 1. “Lituanica I”, 2. 
Hamiltono “Kovas”. Ed Šulaitis

“Aušros” žinios
- Metinis klubo pokylis įvyks 

birželio 2, šeštadienį. Mišios 5 
v.p.p., po Mišių premijų įteikimas 
ir vaišės parapijos kavinėje. Visi 
kviečiami dalyvauti kartu su klubo 
steigėju vysk. P. Baltakiu, OFM, 
šioje klubo šventėje.

- Visų trenerių posėdis įvyks 
parapijos bibliotekoje gegužės 16 
d., 7 v.v.

Primename
Anapilyje veikia lietuvių spor

to klubas. Pirmadieniais 7 v.v. - 
tinklinis (veda Mindaugas Leknic- 
kas), o antradieniais - šachmatai 
(veda Leonardas Jonuška). Steigia
si stalo teniso ir krepšinio sekcijos. 
Visus susidomėjusius šiomis ketu
riomis sporto šakomis prašome ir 
toliau registruotis pas Praną Vilkelį 
tel. 905 279-1867.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
3.10% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.15% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind.
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.85%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.05%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................ 6.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.10%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortglčius Iki 95% 

Įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
* komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

stra Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones j Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

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

2455 Cawthra Rd., Unit 20 P® ST Tel. (905) 281-9665
1 -888-861 -7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINĄ

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.r. — 6 V.V.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki vidurio 
birželio dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 945 dolerius. Šitų bilietų 
nedaug telikę - jei ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šios puikios kainos 
prisideda mokesčiai, priklausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainu garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės į mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Jūrių bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į kitus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tik man asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! 

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


“Parama” vis auga
Duomenys iš metinio Toronto lietuvių kredito kooperatyvo 

“Parama” susirinkimo
Š. m. balandžio 8 d. Toron

to Lietuvių Namų Mindaugo sa
lėje įvyko 48-asis metinis “Para
mos” narių susirinkimas. Užsi
registravusių - 316 narių. Meti
nį susirinkimą pradėjo (ir vedė) 
A. Šileika, valdybos pirminin
kas, pasveikindamas visus susi
rinkusius narius bei svečius. Pir
mininkas pristatė valdybą: K. 
Draudvilą - vicepirmininką, L. 
Balaišį - iždininką, R. Urbona
vičiūtę - sekretorę, A. Saplį - 
narį; revizijos komiteto narius: 
A. Vaičiūną - pirmininką, A. 
Morkūną - sekretorių, R. Plei- 
nytę-Čygienę - narę.

Susirinkusieji plojimais pa
sveikino “Paramos” vedėją L. 
Zubricką bei Lietuvių Namų 
skyriaus vedėją N. Marijošienę. 
Tylos minute pagerbti 73 miru
sieji “Paramos” nariai.

Darbotvarkė priimta vien
balsiai, plojimais. Valdybos sek
retorė R. Urbonavičiūtė išsa
miai perskaitė praeito metinio 
susirinkimo, įvykusio 2000-ųjų 
balandžio 6 d., protokolą, kuris 
narių priimtas be pataisų.

Pirmasis pranešimas 
“Paramos” kredito kooperatyvo 
valdybos pirmininko A. Šilei
kos. Kooperatyvas 2000-uosius 
užbaigė su ypatingai gerais fi
nansiniais rezultatais. Esą kiek
vienas narys gali didžiuotis bū
damas didžiausio ir stipriausio 
lietuviško kredito kooperatyvo 
visame pasaulyje savininku. Ak
tyvas pasiekė beveik 122 milijo
nus dolerių (iki šiol dar niekada 
nepasiektas skaičius), tai - 6 mi
lijonais daugiau lyginant su 
1999 m. Išmokėtas pelnas na
riams pasiekė beveik 1.4 milijo
no dolerių. Asmeninės ir nekil
nojamo turto paskolos paaugo 7 
milijonais dolerių. Pirmininkas 
pasidžiaugė, kad “Parama” pa
sirašė, kartu su Prisikėlimo pa
rapijos ir “Talkos” kooperaty
vais, 2 milijonų sudėtinę nekil
nojamo turto paskolą naujai 
Prisikėlimo parapijos šventovei.

Narių skaičius išaugo nuo 
311 iki 6077. Malonu, kad ne
paisant didėjančio pirmosios 
lietuvių imigrantų bangos mirš
tamumo, “Parama” yra iš tų ne
gausių lietuviškų institucijų (ar
ba organizacijų), kurių narių 
skaičius auga bei finansinė galia 
didėja. Nors 2000-ieji metai bu
vo labai sėkmingi, tačiau 2001- 
ieji prasideda ekonominiu ne
tikrumu. Jau tris kartus per pir
mus tris šių metų mėnesius Ka
nados ir Amerikos centriniai 
bankai sumažino palūkanas, no
rėdami paskatinti ekonomiją. 
Akcijų rinka nukrito pirmą kar
tą per dešimtmetį ir, regis, grei
tai neatsigaus. “Paramos” val
dyba įdėmiai seka visus pasikei
timus ir stengiasi, kad ekonomi
nis slūgtelėjimas nepasiektų 
“Paramos”.

Mintis, kad kooperatyvas 
turi socialinių įsipareigojimų 
lietuvių bendruomenei, nu
skambėjo aiškiai pirmininko

pranešime. 2000-aisiais “Para
ma” paaukojo 46 lietuviškoms 
organizacijoms per 138,000 do
lerių. Kiekvieną finansinės pa
ramos prašymą valdyba apsvars
to labai kruopščiai ir objekty
viai. Neįmanoma patenkinti 
prašymų, kuriuose nėra išsa
maus paaiškinimo, nėra aiškių 
tikslo krypčių. “Parama” remia 
Slaugos namų statybą, ne 100%, 
o 150%. Todėl kooperatyvas 
paskyrė 75,000 dolerių auką sta
tybai ir dar 7,000 dolerių pasky
rė aukų rinkimo išlaidoms. Tai 
didžiausia auka, kurią “Parama” 
yra paskyrusi savo istorijoje.

Pirmininkas paaiškino, kad 
buvo sušauktas susirinkimas 
Slaugos namų paskolos esmės 
išsiaiškinimui ir pareiškė, kad 
ateityje skelbs tolimesnių disku
sijų rezultatus.

“Paramos” valdybos vardu 
A. Šileika padėkojo Lietuvių 
Namų pirmininkui E. Steponui 
bei Slaugos namų statybos ko
miteto pirmininkui R. Juodžiui 
už konkrečius pasiūlymus. “Bū
tų malonu, kad lietuvių koope
ratyvai prisidėtų prie abiejų sta
tybos projektų”.

Kaip valdyti “Paramą” ilga
laikėje perspektyvoje, kaip pasi
ruošti, kad “Parama” ir toliau 
augtų, būtų finansiškai stipri ir 
pelningai tarnautų ateinan
čioms kartoms - ateities klausi
mai. Šie klausimai sulaukė di
delio narių susidomėjimo.

Pranešėjas pabrėžė, kad per 
eilę metų kreditų kooperatyvų 
skaičius Ontario provincijoje 
sumažėjo nuo 1700 iki 290. Iš
nyko nepajėgūs kooperatyvai, 
mažesni visai užsidarė. Daugu
ma jų nebuvo pasiruošę ateičiai, 
neturėjo strateginio plano. O 
tarp etninių kredito kooperaty
vų, pavyzdžiui, lenkų, olandų, 
ukrainiečių ir kitų, įvyko susi
jungimai.

Praeitų metų spalio mėne
sio ištisą šeštadienį “Paramos” 
valdyba praleido penkių ir de
šimties metų strateginio plano 
ruošimui. Gegužės mėnesį val
dyba vėl susitiks pilnai dienai 
baigti strateginio plano ruošos. 
“Paramos” valdybai vadovauti 
121 milijonų dolerių finansinei 
institucijai - atsakinga pareiga. 
Kiekvienais metais kooperatyvo 
valdymas tampa sudėtingesnis. 
Užtikrinti sėkmę, aišku, reikia ir 
profesionalios, patyrusios valdy
bos. “Paramos” valdybos nariai 
- gerai išsilavinę, savo profesijų 
žinovai. Beje, ši valdyba - jau
niausia iš visų lietuviškų institu
cijų.

Antras pranešėjas - L. Ba- 
laišis, iždininkas. “Paramos” 
narių santaupos pakilo 4.5%. 
Didžiausią piniginį įnašą sutel
kė užšaldomi terminuoti indė
liai (GIC), kurie paaugo nuo 2.4 
milijono iki 44.4 milijono. Žiū
rint pelno ir nuostolio santykio, 
pajamos pakilo nuo 722,000 iki 
7.08 milijono. Administracinės

(Nukelta į 8-tą psl.)

1 naują Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos šventovę prieš pirmąsias Mišias įnešamas Švenčiausias 
(klebonas kun. Aug. Simanavičius, OFM) Nuotr. D. R. Puterių

Dideli užmojai, didelės viltys
Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos centrui persikėlus į naują vietą
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 41 ę 769-3577

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.

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” dalyviai džiaugiasi 
kooperatyvo leidiniu Nuotr. D. L. Blynaitės

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” dalyviai Arvydas 
Jonušonis, Regina ir Saulius Masioniai domisi kompiuteriu

Nuotr. D. L. Blynaitės

Prieš pat Velykų šventes 
pirmą kartą atsivėrė naujos Pri
sikėlimo šventovės Toronte du
rys. Tai įvyko tarytum sponta
niškai, be reklamos, be didelio 
triukšmo. Į pirmąsias šv. Mišias 
ir Gavėnios rekolekcijas gausiai 
susirinko parapijiečiai bei sve
čiai, nugirdę, kad balandžio 
penktosios vakarą įvyks istorinis 
momentas. Vakaro apeigos pra
sidėjo iškilminga procesija, da
lyvaujant parapijos kunigams, 
svečiui pamokslininkui, organi
zacijų atstovams ir daugeliui pa
rapijiečių. Pirmą sykį paruoštas 
altorius, įnešti liturginiai reik
menys, kurie prieš tris savaites 
su tokia pat rimtimi buvo išnešti 
iš senosios šventovės.

Iš tikrųjų tą vakarą išsipildė 
svajonė, tikrove tapo per eilę 
metų susikaupusios viltys. Ta
čiau tai įvyko kruopštaus plana
vimo, bendrų pastangų ir Dievo 
palaimos dėka.

Prieš septynerius metus kle
bono kun. Augustino Simanavi
čiaus, OFM, iniciatyva ir para
pijos tarybai pritariant buvo su
kviestas ateities planavimo ko
mitetas, kuriam buvo pavesta iš
nagrinėti perspektyvas parapi
jos ateičiai, atsižvelgiant į finan
sinius bei demografinius duo
menis. Žymiai pasikeitus sąly
goms nuo parapijos įsteigimo, 
rūpėjo užtikrinti šios lietuviš
kos, katalikiškos bendruomenės 
klestėjimą.

1953-iais metais, arkivysku
po kardinolo McGuigan kvieti
mu, vienuoliai pranciškonai at
vyko į Torontą steigti antros lie
tuviškos parapijos, kartu ir nau
jo pranciškonų vienuolyno. Jie 
parinko visiems patogią vietą 
College gatvėje, rajone, kur tuo 
metu gyveno dauguma lietuvių. 
Čia pastatyti namai daugiau 
kaip keturiasdešimt metų tarna
vo parapijos bendruomenei, čia 
buvo ir svarbus lietuvių kultūri
nio gyvenimo centras, priglau
dęs jaunimo organizacijas, dai
nos ir šokio ansamblius, sporti
ninkus, Kanados lietuvių bend
ruomenės raštinę ir t.t. Tačiau 
1994-aisiais metais parapijos 
ateities planavimo komiteto at
liktos apklausos bei analizės ro
dė, kad vis sunkiau darėsi nau
dotis savo parapija. Trys ketvir
tadaliai parapijiečių, tiek vyres
niosios kartos, tiek jaunesnio
sios, pasisakė gyveną vakarų 
Toronte arba Etobicoke prie
miestyje. Daugelis pasisakė, jog 
parapijos atstumas nuo jų namų 
neigiamai veikė parapijos cent
ro lankymą. Pastebėta ir tai, 
kad dėl įvairių priežasčių para
pijos patalpos vis mažiau buvo 
naudojamos savaitės dienomis, 
kad grėsė pavojus tapti “sekma
dienine parapija”, toli gražu ne 
tokia, kokią įsivaizdavo parapi
jos iniciatoriai, kurioje kasdien 
suktųsi veiklos ratas. Dauguma 
parapijiečių išreiškė norą užtik
rinti parapijos ateitį sau ir savo 
vaikams, toliau puoselėti savitas 
katalikiškas ir lietuviškas tradi
cijas. Tad, remiantis ateities 
planavimo komiteto duomeni
mis, ir buvo pradėtas vienas iš 
didžiausių šiuometinių išeivijos 
lietuvių projektų.

Prisikėlimo parapijos per-

Po paskutinių Mišių senojoje Toronto lietuvių Prisikėlimo šventovėje 
išnešamos altoriaus relikvijos (kun. E. Jurgutis, OFM) Ntr. D. Blynaitės

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

ORTODONTfiS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

kėlimas į naujas patalpas vakarų 
Toronte - milžiniškas projektas, 
prie kurio dirbo šimtai žmonių. 
Tinkamo sklypo suieškojimu 
prasidėjo įvairių darbų virtinė. 
Išskyrus architekto projektą, 
statybą ir daiktų pervežimą, vis
kas atlikta parapijiečių savano
rių ir pranciškonų bendromis 
pastangomis. Penkerių metų 
laikotarpyje nupirktas sklypas, 
gauti reikalingi leidimai iš arki
vyskupijos ir miesto savivaldy
bės, parduotos senosios patal
pos, suorganizuoti įrangos iš
pardavimai bei daiktų perveži
mas. Praktiškai tai reiškia, kad 
savanorių pastangomis sudary
tos dešimtys sutarčių, sušaukta 
šimtai posėdžių, sudaryti sudė
tingi finansiniai planai, išardy
tos sienos, grindys ir langai, su
klijuota per tūkstantį kartoninių 
dėžių, supakuota kelios tonos 
reikmenų.

Kadangi šio projekto suves
tinė kaina viršija dešimt milijo
nų dolerių, ypatingos pastangos 
buvo kreiptos į lėšų telkimą. 
Sėkmingai įvykdytas vajus su
telkti pusantro milijono dolerių 
žemės pirkimo išlaidoms pa
dengti ir šiuo metu dar neįpusė- 
jęs antrasis vajus - sutelkti $1.32 
milijonų statybos išlaidoms. Ry
šium su vajais išsiuntinėti tūks
tančiai laiškų, surengti pokyliai, 
koncertai, karnavalai, varžyti
nės, žygiai, ir išpardavimai, iš
leista vaizdajuostė ir virimo 
knyga, kurių pasisekimas pri
klausė tiek nuo organizatorių, 
tiek nuo dosniai atsiliepusių da
lyvių, rėmėjų. Malonu pastebė
ti, kad šalia asmeninių aukų su
laukta finansinės paramos ir iš 
neparapijinių organizacijų, pvz. 
“Volungės” choro, “Aitvaro” 
teatro, lietuviškų kredito koo
peratyvų.

Šiandien akivaizdūs darbo 
vaisiai. Resurrection Rd. gatvė
je, netoli Bloor ir Islington, virš 
naujosios šventovės švyti lietu
viškas kryžius. Sekmadieniais 
šv. Mišios aukojamos šviesioje, 
erdvioje šventovėje. Naujose 
vienuolyno patalpose jau apsi
gyveno vienuoliai pranciškonai. 
Salia įsikūrė Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvas, kyla 
Toronto lietuvių slaugos namai 
- “Pastogė”.

Nekantriai laukiama staty
bos pabaigos, kad galėtų vėl

vykti gaji parapijos veikla. Ar
chitektų Antano Švedo ir Vikto
ro Palio projektas, šalia gražios 
šventovės, apima koplyčią, ku
rioje šiokiadieniais bus laiko
mos šv. Mišios, didžiulę salę, 
tinkamą koncertams, krepšinio 
rungtynėms ir pokyliams, mo
dernią virtuvę, jaukią kavinę. G. 
Kuzmienės dosnumo dėka, jos 
vyro a.a. Stasio Kuzmos atmini
mui dedikuota įspūdinga biblio
teka. Yra ir kambariai chorų re
peticijoms ir organizacijų susi
rinkimams, KLB-ės būstinė ir 
klebono raštinė. Pastatas pritai
kytas ir sunkiai vaikščiojantiems
- yra keltuvas, visus kambarius 
galima pasiekti be laiptų. Aikštė 
talpins 120 automobilių, tačiau 
dar neišasfaltuota; su savininkų 
leidimu naudojamasi šalimais 
esančios “Basics” parduotuvės 
aikštelėmis. Nuo Islington pože
minio stoties iki šventovės durų
- maždaug šeši šimtai metrų.

Persikėlimo darbams sėk
mingai pasibaigus, priderėtų 
ruošti džiaugsmingas užbaigtu- 
ves. Juk sėkminga pabaiga - tai 
darnaus parapijiečių ir dvasiškių 
bendravimo nuopelnas, jaunes
niosios ir vyresniosios kartos 
bendro darbo rezultatas. Tačiau 
prisiminus priežastis, dėl kurių 
imtasi milžiniško uždavinio, ver
čiau švęsti naują pradžią, toliau 
viltis, kad parapija ilgai gyvuos 
ir klestės. Tikimasi, kad sulau
kusi brandaus amžiaus parapija 
ir toliau tarnaus visoms kar
toms, nuolat reaguodama į savo 
bendruomenės besikeičiančius 
poreikius. Tikimasi, kad neiš
blės parapijos steigėjų dvasia, 
ant kurios tvirtų pamatų pasta
tyti ir naujieji pastatai. Galiau
siai tikimasi, kad tą pirmtakų vi
ziją pasisavins ir puoselės jau
nesnioji karta, tiek čia gimusi, 
tiek atvykusi iš Lietuvos.

Naujos šventovės ir visų pa
statų šventinimas įvyks š.m. spa
lio 13-14 dienomis. R.G.

'VurY °

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

A 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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

Prašau skambinti šiandien
PARAPIJOS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

MARGUTIS
PYS ANKA - VI.M. Ine.

4134 Dundas St. West,
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

O Tel: (416) 233-4601 SS
*Galioja kai kurie apribojimai,

! $^00* $^00* i
X For 1 parcel X i
Hal ’Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office.
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Anapilio žinios
- Gegužės 17, ketvirtadienį, 

laidojamas a.a. Kazimieras Ališaus
kas, 74 m. amžiaus. Laidotuvių Mi
šios bus 11 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje.

- Gegužės mėnesį Lietuvos 
kankinių šventovėje Gegužinės pa
maldos vyksta sekmadieniais 11 v.r. 
Mišių pabaigoje.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
parapijoje priimamos ištisą Velykų 
laikotarpį. Vokelių toms aukoms 
padėta prie visų šventovės durų.

- “Žodis tarp mūsų” gegužės- 
birželio knygelių laida jau gauta. Ją 
platina Sigita Aušrotienė sekma
dieniais parapijos salėje.

- Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 27, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje vyks 3 v.p.p. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mo
kyklinis autobusas į pamaldas veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

- Ryšium su Kapinių lankymo 
diena, sekmadieninės pamaldos 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje tą savaitgalį bus gegužės 26, 
šeštadienį, 3 vai. po pietų. Mišias 
aukos kun. Pijus Šarpnickas, OFM.

- Kapinių lankymo dienos 
pietūs gegužės 27, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu bei alučiu.

- Diak. Vytautas Staškevičius 
bus šventinamas kunigu birželio 17, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Lietuvos kan
kinių šventovėje. Kunigystės šven
timus teiks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Po šventimų vyks vaišės 
Anapilio salėje.

- Mišios gegužės 20, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Penkauskų ir Trinkų 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
3 v.p.p. už Kusinskių mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 19, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Benediktą Stonkų.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį sekmadienį, 9.30 v. ryto 
pamaldas ves tarybos narys Ričar
das Hiršas.

- Šeštadienį, gegužės 26, 7 v. 
ryto prasidės Moterų draugijos 
ruošiamas “bazaras”. Daiktai pri
statomi penktadienio vakare, gegu
žės 25 d. tarp 6 ir 8 v.v.

- Moterų draugijos susirinki
mas numatytas sekmadienį, birželio 
3, po pamaldų Lietuvių Namų pa
talpose.

- Parapijos metinė iškyla nu
matyta sekmadienį, birželio 24, 
Huron Parke, Mississaugoje.

- Nuoširdžiai dėkojame kredi
to kooperatyvui “Parama” už skirtą 
1,500 dol. auką parapijai.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 13 d. Lietuvių Na

mų svetainėje įvyko tradiciniai Mo
tinos dienos pietūs, į kuriuos susi
rinko 455 svečiai. Vyrų būrelio na
riai pasveikino mamas įteikdami 
joms po gėlę ir pasiūlydami pasivai
šinti gėrimu.

- LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 6 d., 7 v.v.

- Gegužės 25, penktadienį, 8 
v.v. Lietuvių Namai rengia šokius, į 
kuriuos kviečia visus, mėgstančius 
pabendrauti ir pajudėti. Girdėsite 
ir pasišoksite pagal mėgstamus kla
sikinius ir lietuviškus įrašus (AB
BA, Smokie, Elvis, Povilaitis, Hi
perbole ir t.t.). Šokių metu veiks 
baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: A. a. D. Zulonienės atminimui 
LN moterų būrelis - $50; a.a. O. 
Urnavičienės atminimui duktė A. 
Kilinskienė aukojo - $100; I. B. 
Lapple - $100 (630), B. Norkus - 
$100 (300). Slaugos namų komite
tas dėkoja visiems už paramą Slau
gos namams. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6. Slaugos namų 
elektroninis paštas: http://mem- 
bers.planeteer.com/~litn/.

A. a. Aldonos Malinauskie
nės atminimui ir a.a. Gražinos 
Balčiūnienės vienerių metų 
mirties atminimui “Kovai su vė
žio liga” vaikams ir tremtiniams 
Lietuvoje Regina Celejewska 
aukojo $40.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, Motinos 

dienos proga, per 10.30 v.r. Mišias 
giedojo “Volungė”, vad. D. Vis- 
kontienės.

- Parapijoj lankėsi ir pamoks
lus praeitą sekmadienį pasakė 
Kennebunkport’o lietuvių pranciš
konų vienuolyno viršininkas kun. 
Jonas Bacevičius, OFM.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Irma Jurkevičiūtė su Mark 
Pepper.

- Pakrikštyti: Lukas Saulius 
Vidos (Balsevičiūtės) ir Jurgio Kai
rių sūnus; Antanas Vytautas, dr. 
Daivos (Labanauskaitės) ir Juozo 
Norkų sūnus; Makana Aleksandra 
Algutė, Rasos (Malinauskaitės) ir 
Kevin McLean dukrelė.

- Knygutės “Žodis tarp mūsų”, 
gegužės ir birželio mėnesiams pla
tinamos sekmadieniais po 10.30 v.r. 
Mišių.

- Per ateinančias dvi savaites 
parapijos kunigai pasikeisdami daly
vaus Toronto arkivyskupijos kunigų 
rekolekcijose, kurios vyks Šv. Au
gustino seminarijoj. Šią savaitę 
vyksta klebonas ir kun. E. Putrimas.

- “Kretingos” stovykloms re
gistracijos blankus galima gauti pa
rapijos raštinėj. Stovyklų tvarka: 
lietuviškai kalbantiems vaikams lie
pos 8-21 d.d., lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vaikams 
liepos 22 - rugpjūčio 4 d.d., šeimų 
su vaikais rugpjūčio 5-11 d.d.

- Stovyklavietei paruošti orga
nizuojama talka gegužės 26 d. ir 
kiekvieną birželio mėnesio šešta
dienį. Kas gali padėti, prašomi 
skambinti Rūtai Jaglowitz 416 622- 
9919.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
20: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Stasį Mer
kelį; 10.30 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Joną Gudelį ir jo 
šeimos mirusius, už a.a. Joną Sima
navičių ir už a.a. Joną Navaką.

Maironio mokyklos žinios
- Gegužės 12 d. mokyklą ap

lankė svečiai iš JAV švietimo tary
bos - Violeta Gedgaudienė ir jos 
vyras, kurie pamatė mūsų darželių 
Motinos dienos programėlę.

- Gražiai pasirodė vaikų dar
želiai, pagerbdami mamytes, kurios 
apdovanotos rožėmis. (Ricardo 
Petronio dėka). Vaikai padainavo 
(paruošti Dalios Viskontienės, Lili- 
jos Turūtaitės ir jų padėjėjo And
riaus Rusino), ir deklamavo eilė
raščius. Juos paruošė mokytojos 
Vida Valiulienė, Janina Dziemo- 
nienė ir padėjėjos Julija Tumelytė 
ir Liucija Petrašiūnaitė.

- Penktame skyriuje (Monikos 
Rasčiauskienės klasėje) buvo įdomi 
valandėlė, nuo 9 v.r. iki 10 v.r., pra
eitą šeštadienį, gegužės 12. Vaikai 
atsinešė savo naminius gyvuliukus 
(pets) į klasę! Draugai turėjo pro
gos pamatyti triušį, kačiuką, šuniu
ką, žiurkėną ir kt.

- Gegužės 19 d. pamokų ne
bus, dėl karalienės Viktorijos sa
vaitgalio.

- Kad geriau galėtume pasi
ruošti ateinantiems metams, turime 
žinoti mokinių skaičių. Tėvai pra
šomi užpildyti registracijos blankus 
ir sugrąžinti klasės mokytojoms iki 
birželio 2 d.

- Mokyklos bei aukštesniųjų li
tuanistinių kursų užbaigimo iškilmė 
įvyks penktadienį, birželio 1, 6.30 
v.v. didžiojoje Anapilio salėje. Bi
lietus platina B. Batraks.

- Paskutinis mokslo metų šešta
dienis - birželio 9 d. Tą dieną Mai
ronio mokyklos kanklininkės daly
vaus Kanados baltiečių muzikos 
festivalyje. Koncertas įvyks latvių 
Namuose - 4 Credit Union Dr. (Eg- 
linton ir Don Valley) 7 v.v. Živilė

Motinos dienos proga su
rengtos motinų pagerbtuvės di
džiojoje Anapilio salėje susilau
kė apie 150 dalyvių. Programą 
pradėjo Anapilio parapijos tary
bos jaunų šeimų sekcijos atstovė 
J. Dzemionienė įžanginiu žo
džiu ir eilėraščiu. Scenoje išsiri
kiavęs “Angeliukų” choras (jau
nesnioji grupė), vadovaujamas 
D. Grigutienės, akompanuoja
mas muz. J. Govėdo, padainavo 
keletą dainelių. Netrūko ir mo
tinai skirtų deklamacijų, prie 
kurių prisidėjo ir duetas, palydi
mas vargonėliais V. Ramanaus
ko. Angeliukai, baigę savo pro
gramą, gavo po rožę, kurias 
nunešė savo motinoms. Prel. P. 
Gaidai sukalbėjus maldą, prasi
dėjo vaišės, puikiai paruoštos J. 
Gurklienės. Baigiant vaišes, įvy
ko loterija, kurioje laimė nusi
šypsojo daugeliui dalyvių. Pažy
mėtina, kad šiose pagerbtuvėse 
dalyvavo daugiausia jaunos šei
mos su savo mažaisiais.

A. a. Alberto Jonelio mirties 
metinių atminimui žmona Mi
lana Jonelienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos naujoji šventovė, vienuolynas ir kiti pastatai. Projektas architektų 
Antano Švedo ir Viktoro Palio

Visi kviečiami į dailininkės

/Tdačikūnaitės
PRIVAČIOS STUDIJOS DARBŲ

PAVASARINĮ IŠPARDAVIMĄ GINTARINI Al PAPUOŠALAI

2001 m. gegužės 26, šeštadienį, 
nuo 2 v.p.p. iki 6 v.v.

993 Queen St. West, The Candy Factory, 
Suite 314, Toronto, ON 
Tel.: (416) 603-0724

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

45 METŲ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ

'~į)o malūne sparnais
2001m. gegužės 26, šeštadienį, 6 v.v., Anapilio salėje

PROGRAMOJE - visos “Gintaro” šokėjų grupės, kaimo kapela ir “Angeliukų” choras, 
vad. N. Benotienės. Bilietai platinami sekmadieniais parapijose 
arba pas J. Vingelienę teL 416233-8108. Įėjimas $10.

“Gintaro” tėvų komitetas

Toronto Maironio mokykla ir 
Aukštesnieji lituanistiniai kursai 

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME 2000-2001 MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMO AKTE,

kuris įvyks birželio 1, penktadienį, 6.30 v.v., 
Anapilio didžiojoje salėje

Bilietai gaunami pas B. Batraks tel. 905 271-1640. MAIRONIO MOKYKLA

Lietuvos valstybinio muziejaus 
fotografo ICąslUČič tčZkaUS

NUOTRAUKŲ PARODA 
Kapinių lankymo dieną, 

gegužės 27, sekmadienį 
Kanados lietuvių muziejuje Anapilyje

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija Kapinių lankymo 
dieną, gegužės 27, sekmadienį, 
bus atidaryta po 9.30 v.r. Mišių 
iki 3 v.p.p.

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) meti
nis narių susirinkimas šaukia
mas š.m. gegužės 29, antradienį, 
7 v.v. Anapilio parapijos salėje.
Nesusirinkus kvorumui, už pu
sės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nepaisant dalyvaujančių narių 
skaičiaus. Valdyba

Metiniame baltiečių susiti
kime su Kanados parlamenta
rais Otavoje (“Baltic Evening”) 
gegužės 8 d. meninę programą 
atliko Toronto kamerinis viene
tas “Lyra”, vadovaujamas smui
kininkės Audronės Šarpytės. 
Susitikime dalyvavo KLB krašto 
valdybos ir Baltiečių federacijos 
pirmininkas A. Vaičiūnas, kiti 
valdybos nariai, Toronto apylin
kės pirmininkė D. Garbaliaus- 
kienė ir kai kurių kitų apylinkių 
atstovai. Renginio organizavi
mui vadovavo KLB Otavos apy
linkės pirmininkė R. Kličienė. 
(Plačiau kt. nr.).

Aloyzas Rūta “Tėviškės ži
buriams” paaukojo $1,000. Lei
dėjai dėkingi už stambią para
mą savajai spaudai.

A. a. Bronei Merkienei mi
rus, užjausdama jos dukrą Sofi
ją Kojelienę ir artimuosius, Zu
zana Lembertienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

Kanados lietuvių šeimos 
šventė rengiama birželio 3, sek
madienį “Bronte Creek Conser
vation” parke (tarp Oakvillės ir 
Burlington). Registracija 11 vai. 
ryto. Programoje - žaidimai, 
Mišios, pietūs, sportas, premijos 
ir kt. Daugiau informacijos - 
skambinant vakarais tel. 905 331- 
0303. Rengia KLB švietimo k-ja 
ir KUS bei PUS valdybos. Inf.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - U. Paliulytė, F V 
Mockai; $50 - M. Žymantienė.

Gautas “Tėviškės žiburių” 
bendradarbės iš Šiaulių istori
kės Redos Ulinskaitės laiškas, 
kuriame rašoma:

“Dėkojam Viešpačiui už ke
lią nuo žemės dulkių, lyg dan
gaus žvaigždžių. Skaudžios ne
tekties valandą išėjus amžiny
bėn brangiai mamytei Paulinai 
Šimkienei, nuoširdžiai užjaučia
me ir liūdime kartu su jos dukra 
Irena Vibriene ir sūnumi Romu 
Šimkumi bei anūkais ir pro- 
anūkais. Liūdi krikšto dukra 
Aušra Ulinskienė su šeima. 
Šiauliai. Lietuva.”

Tikinčiajai Lietuvai $40 au
kojo O. Dalindaitė.

A. a. Vytautui Stukui mirus, 
užjausdami jo brolį Juozą, Almą 
ir velionies visą šeimą bei gimi
nes Juozas ir Lydija Lukšos, 
London, Ont. “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.
IEŠKOMA AUKLĖ 1 metų vaikui. 
Nuo pirmadienio iki penktadienio. 
Netoli Old Mill požeminio stoties. 
Skambinti tel. 416 239-0178 (na
mų) arba 416 236-5856 (darbo).

IEŠKOME dviem vaikučiams auk
lės, kuri gyventų kartu 3-5 dienas 
per savaitę. Skambinti nemokamu 
telefonu (905) 584-6600; išgirdus 
signalą, rinkti (519) 938-8844.

AMT A VERTIMM Z~11N I/!. AGENTŪRA
Vertimai dokumentų visose srityse 
(imigracijos, verslo, technikos, teisės) 
į lietuvių, lenkų, ukrainiečių, gudų, 
rusų, anglų, prancūzų ir kt. kalbas

Tei 416-766-4921
Faksas: 416-766-3937
2230 Bloor St.W. - 2*~aukšte 

prie Rūnnymede požeminio stoties
Darbo valandos: 10 v.r. Iki 7 v.v.

Bronė ir Jonas Lukoševičiai iš
sikelia pastoviam apsigyvenimui į 
Torontą. Bronė ilgus metus moky
tojavo Montrealio lituanistinėje 
mokykloje. Jonas anksčiau buvo la
bai aktyviai įsijungęs į lietuvių 
bendruomenės veiklą. Buvo nuošir
dūs Aušros Vartų parapijos nariai 
ir rėmėjai. Taip ir tirpsta mūsų lie
tuviškas telkinys.

Shirley (Milaknytės) ir Robert 
Ivan pirmgimė dukrelė pakrikštyta 
Zoe-Judith vardais. Krikštijo kle
bonas kun. Ričardas Birbilas Auš
ros Vartų šventovėje. Naujoji kata
likė gyvena Kanata, Ont.

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

“Parama” vis auga
(Atkelta iš 7-to psi.)

išlaidos nukrito iki 149.6 tūks
tančio. “Paramos” pelnas 2000 
m. - 463,000 didesnis, negu per
nai. O kadangi 2000-ieji atnešė 
pelno, tai valdyba nutarė išmo
kėti 15% papildomų palūkanų 
taupytojams ir grąžinti 10% mo
kėtų palūkanų skolininkams. 
Pranešėjas pasidžiaugė, kad di
delė auka išduota Prisikėlimo 
parapijos persikėlimo fondui - 
50,000 dolerių, o po 7,500 tūks
tančio aukas gavo Prisikėlimo 
parapijos stovyklavietė bei 
skautų stovyklavietė “Romuva” 
(stogų dengimui).

Paskolų skyriaus vardu 
kalbėjo N. Gordon. 2000 m. 
gauta 419 prašymų. Iš jų 369 - 
patvirtinti. Tai 235 asmeninės 
paskolos ir 134 nekilnojamo 
turto paskolos. Palyginus su 
1999 m. visų asmeninių ir riboto 
kredito paskolų balansas padi
dėjo per 612,000, o nekilnojamo 
turto paskolų balansas beveik 
6.5 milijono. 2000 m. gruodžio 
31d. buvo tik dvi atsilikusios as
meninės paskolos daugiau negu 
90 dienų. Ir tų atsilikusių pasko
lų nuošimtis trim ketvirčiais že
mesnis už ministerijos leidžia-
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
miesto centre, geras susisiekimas, 
visi patogumai, nebrangu. Skam
binti Valerijai tel. 416 979-2273 
rytais arba 416 861-9409 paliekant 
žinutę.

GRAŽIOJE vietoje Hamiltone ati
darytas pensininkams namas (reti
rement home), 1800 King St. E. 
Vienviečiai, dviviečiai kambariai 
(vienam ar dviem asmenim), puiki 
priežiūra ir maistas. Kaina nuo 
$1,300 mėnesiui. Teirautis tel. 905- 
544-8481 dr. Jadwiga Weiss.

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

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

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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Montrealio lietuvių sporto 
klubas “Tauras” šiemet švenčia 50 
gyvavimo metų sukaktį ir tuo pačiu 
aktyvina savo veiklą. Krepšininkų 
sąrašuose yra 40 jaunuolių, 10-18 
metų amžiaus. Į treniruotes, vyks
tančias kiekvieną trečiadienį 6-9.30 
vai. vakarais Aušros Vartų parapi
jos salėje, ateina 20-25 asmenys. 
Dabar į klubą priimami ir nelietu
viai sportininkai. Trenerio pareigas 
iš Romo Otto perėmė Frank Sprin
ger. Administratorium yra Antanas 
Mickus, kuris teikia ir bet kokią in
formaciją. “Tauras” yra dėkingas 
“Litui”, kuris klubo sukakties pro
ga narius aprengė naujomis unifor
momis. B.S.

mus 3%.
A. Vaičiūnas, revizijos ko

miteto pirmininkas: per 2000- 
uosius sušaukti 9 posėdžiai, pa
tikrinti abu “Paramos” skyriai, 
ypač paskolų skyriai. Visi patai
symai ir pasiūlymai perduoti 
valdybai. Valdybos posėdžiuose 
dalyvaudavo vienas iš revizijos 
komisijos narių. Pranešėjas pa
siūlė, kad “Paramos” kredito ko
operatyvo finansinė apyskaita bū
tų patvirtinta metinio susirinki
mo taip, kaip valdybos priimta.

B. Hubley, “Paramos” revi
zorius, narius trumpai supažin
dino su atskaitomybe ir reikala
vimais.

Dėmesio sulaukė ir diskusi
jos, kuriose iškelti įvairūs klau
simai: komunikacijos, lietuviškų 
kredito kooperatyvo sujungimo, 
Slaugos namų statybos, aukų or
ganizacijoms, stipendijų studen
tams pasiūlymai ir problemos.

“Paramos” kredito koope
ratyvo metinė 2000-ųjų apyskai
ta priimta vienbalsiai narių plo
jimais. Metinis 48-asis susirinki
mas baigtas Lietuvos himnu.

Susirinkusieji pasivaišino ir 
G. Kobelskienės paruoštais gar
džiais užkandžiais.

Baigti norėčiau Alphonse 
Desjardins žodžiais: “Be taupy
mo visos ekonominės pastangos 
būtų lygios nuliui... Darbas su
kuria turtą, tačiau taupymas jį 
sukaupia ir išlaiko... Be taupy
mo nebūtų kapitalo, o be kapi
talo ką nors padaryti būtų ne
įmanoma”. I. P.

Punia Construction Ltd. 
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

http://mem-bers.planeteer.com/%7Elitn/
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

