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Organizacijos
Valstybės idealas - organizuota visuomenė. Juo 

didesnis organizuotumas, juo geresnis susiklausymas, 
lengvesnis bendrų darbų atlikimas. Užtat organizacijos, 
atlieKančios didelį vaidmenį valstybiniame gyvenime, dir
bančios savanoriškai visuomeniniais pagrindais, valstybei 
neša visokeriopos naudos, daug daugiau jai duodamos, 
negu iš jos imdamos.

LIETUVAI paskelbus nepriklausomybę, tautos at
gimimas, šalia visų kitų tautinių apraiškų, ėmė 
reikštis atkurtomis organizacijomis - ateitininkų, 
skautų, šaulių bei kitų. Steigėsi ir naujos - kudirkiečiai, 

maironiečiai, kiti jaunimo būreliai. Visi tie sambūriai re
gistravosi valdžios įstaigose ir savaimingai, niekieno nera
ginami pradėjo savo veiklą. Būta ir tarpusavio nesutari
mų, skaldymosi, kovos dėl vadovavimo ar formato, kaip 
tai atsitiko su skautais, būta ir nesusipratimų vadovaujan
čių tarpe; kai kuriais atvejais tikėtasi finansinės paramos 
iš valdžios, gal net ir apmokamų tarnybų. Per keletą metų 
reikalai ir klausimai išsisijojo, kai kurie vadovaujantys 
pirmūnai pasitraukė, atsirado kiti, ir po visų tų pradinių 
persitvarkymų užsibrėžta veikla surado sau tinkamiausius 
kelius. Po nepriklausomybės dešimtmečio galima tik pasi
džiaugti, kad organizacijos ne tik išliko, bet ir sustiprėjo. 
Didėja jų narių skaičiai, įgauna jos didesnį pasitikėjimą 
plačioje visuomenėje, jaučiasi atliekančios reikšmingą kū- 
rybinį-visuomeninį darbą. Atgimime sutiktos su įvairiais 
klausimais ir abejonėmis, šiandien jos savo veikla įrodo, 
kad idealizmas yra nepamainomas įnašas gerinant ir puo
selėjant visuomeninį, kultūrinį bei auklėjamąjį gyvenimą. 
Turbūt vienintelis, kuriuo galėtume tikrai pasitikėti.

SIEKIANT visokeriopos valstybinės gerovės, piliečių 
nusiteikimas, laikysena bei jų paruošimas yra pa
grindiniai varikliai. Jei piliečiai savo valstybės atžvil
giu yra šalti ir abejingi, jei jiems terūpi savasis kiemas, sa

va asmeninė karjera ir visa kita, kas tik jiems šiuo metu 
naudinga, - nesiderinimas prie bendrų valstybės reikalų 
bei užduočių ir gražiausius užmojus stabdys visą kaltę dėl 
nesėkmių suversdami vien tik valdžiai. Pastaroji be rimto 
ir laisvo daugumos piliečių įsijungimo pati viena nieko 
paveikesnio nepadarys. Visuomeninės organizacijos mo
ko, įpratina ir nuolat skatina savo narius dirbti bendrųjų 
reikalų naudai, ugdo ir stiprina sąmoningą požiūrį veikti, 
kad visiems būtų geriau. Užtat organizacijų nariai papras
tai būna ir aktyvesni, bendruosius siekius labiau supran
tantys valstybės piliečiai. O nuo mažens organizacijose 
užaugęs žmogus visuomeniniame bei politiniame gyveni
me dažniausiai reiškiasi kaip stropesnis pilietis, pasiruo
šęs tarnauti valstybei, kurios globą jaučia, kuri jam yra ta 
didžioji organizacija, jungianti žmones bendriems sie
kiams bei darbams. Piliečių paruošimu paprastai ir for
maliai rūpinasi švietimo bei auklėjimo institucijos pagal iš 
anksto valdžios nustatytas gaires. Ne paslaptis, kad Lietu
voje šiose institucijose dar ir dabar nėra išnykęs sovieti
nis, kai kur ateistinis pėdsakas. Trūksta dar daug kitaip 
orientuotų mokytojų bei auklėtojų, net kitaip nusiteiku
sių tėvų. Dėl to labai nukenčia tautiškumo bei pilietišku
mo skiepijimas. Šitą spragą kaip tik ir galėtų bent iš dalies 
užpildyti jaunimo organizacijos, ir tai be didelių išlaidų 
valstybei. Reikėtų tik ta linkme stipriau pasistūmėti - vie
šai ir drąsiai kelti šį klausimą, propaguoti organizacijų 
reikšmę, sudaryti geresnes sąlygas, kad organizacijos dar 
labiau didėtų ir stiprėtų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario 2001-02 m. biudžetas
Ontario finansų ministeris 

Jim Flaherty gegužės 9 dieną 
paskelbė naują provincijos biu
džetą: $63.3 bilijonai arba $1.3 
bilijono didesnį negu 2000/01 
metais. Šis biudžeto priedas 
skirtas beveik tik sveikatos ir 
švietimo reikalams. Apskritai 
paėmus, didžiausia biudžeto da
lis (38%) yra sveikatos tarnybai, 
mažiau tenka švietimui (18%), 
dar mažiau socialinei rūpybai 
(12%). Ekonominei plėtrai bei 
gamtosaugai skirta 9%, teisė
saugai 4%, valdžios išlaidoms 
4% ir provincijos skolos palūka
noms 15%. Pinigų skirta oro ir 
vandens taršos sumažinimui 
($25 milijonai), universitetams 
bei kolegijoms, kurie turi pasi
rengti 2003/04 metų studentų 
antplūdžiui (kai bus panaikinta 
13-ta klasė ir dvigubai daugiau 
jaunuolių atsiras prie jų durų). 
Toronto ir jo apylinkių viešo su
sisiekimo reikalams numatyta 
$250 milijonų per ateinančius 4 
metus. Daug diskusijų sukėlė 
mokesčių sumažinimas tėvams, 
kurių vaikai mokosi privačiose 
mokyklose, nes manoma, kad 
tai pakenks viešųjų mokyklų si
stemai. Kitų metų sausio 1 bus 
dar vienas, priešpaskutinis, as
meninių mokesčių sumažini
mas, pažadėtas (iš viso 20%) 
per 1999 rinkimų vajų. Per atei

nančius 5 metus bus mažinami 
verslo bendrovių mokesčiai $2.2 
bilijonais. Ontario bendrovės 
tada mokės 25% mažiau mo
kesčių, negu jos JAV kaimynės. 
“Svarbiau, kad verslas mokėtų 
daugiau algų, negu mokesčių”, 
pabrėžė J. Flaherty. Taip pat 
ministeris pakartojo planus par
duoti provincijos banką (Pro
vince of Ontario Savings Office) 
ir galbūt alkoholinių gėrimų 
parduotuves (LCBO).

Ontario provincijos skolos 
sumažinimas $3.2 bilijonais pa
naudojant perteklių 2000/01 
metų biudžeto pabaigoje buvo 
šioks toks netikėtumas: buvo 
laukiama $2 bilijonų. Dabar li
kusi skola yra maždaug $111 bi
lijonų. Jeigu ekonominio augi
mo pranašavimai 2001/02 metų 
laikotarpiui pasitvirtins 2.2% ly
gyje, žadama $1 bilijono pertek
lių 2001/02 biudžete skirti toli
mesniam skolos mažinimui. Pa
prastai politikai nelabai stengia
si skirti pinigų skolos mažini
mui, nes tai politiškai nepelnin
gos išlaidos, kurių balsuotojai 
neįvertina.

Federacinė valdžia netikė
tai paskyrė net $560 milijonų 
per ateinančius 3 metus meno 
reikalams. “Mūsų pareiga yra 
išlaikyti mūsų paveldą ir skatin-

(Nukelta į 6-tą psl.) r

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose. Iš kairės: Lietuvos ambasadorius Kanadoje Rimantas 
Šidlauskas, Astra Šidlauskienė, Kanados gynybos departamento karinio paruošimo skyriaus direktorius 
Andrius Rasiulis, KLB krašto valdybos vicepirmininkė Rūta Žilinskienė Nuotr. R. S. Jonaitienės

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose ministerė Sheila Copps su lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių pirmininkais Nuotr. R. S. Jonaitienės

Lengviau pažadėti, sunkiau ištesėti
“Ne tą valdžią išsirinkome” kalba Lietuvos žmonės

IGNAS MEDŽIUKAS
Gerai, kad dabartinė koali

cinė vyriausybė laikosi užsienio 
politikos krypties, paveldėtos iš 
ankstesnės vyriausybės, - įsi
jungti į tarptautines organizaci
jas, kad būtų užtikrintas Lietu
vos saugumas. Tačiau vykdant 
vidaus politiką pastebima, kad 
liberalų ir socialliberalų koalici
ja neturi rimtų kvalifikuotų 
žmonių aukštesnėms parei
goms. Pakviestieji ministeriais 
ar viceministeriais greit suklum
pa dėl nežinojimo savo kompe
tencijos ribų ar iškyla aikštėn 
peiktini darbai praeityje, nesu
derinami su užimtomis atsakin
gomis pareigomis. Apie tai 
“TŽ” 11 nr. straipsnyje “Naujos 
politikos sena pasaka” rašė Al
gimantas Eimantas, iškeldamas 
koalicinės vyriausybės šimtadie
nio nesėkmes.

Būdingas atvejis yra vicemi- 
nisterio R. Darulio, pagarsėju
sio storžievišku elgesiu su Šalči
ninkų mokytojais, kuriuos jis 
nustebino ne tik mandagumo 
stoka, bet ir nežinojimu Lietu
vos istorijos pradžiamokslio 
apie Lietuvos praeitį. Nenorė
damas jau anksčiau minėtame 
straipsnyje iškeltų faktų išplėsti 
ir nurodyti daugiau tos rūšies 
pavyzdžių, norėčiau tik iškelti, 
kaip Lietuvos žmonės atsiliepia 
apie savo valdžią.

“Opa, opa į Europą”
Štai kaunietis savo laiške į 

Ameriką rašo: “Lietuvos gyve
nimas neprognozuojamas. Atro
do, kaip raitelis lekiantis zovada 
per nelygius laukus, bet tas rai
telis... be galvos. Taigi mūsų 
valstybę valdo nelabai išmin
tingi valdžios pareigūnai. O gal 
tai daroma savanaudiškais tiks
lais. Pakso vyriausybės kai kurie 
ministerial tiek prisidirbo, kad j 
jokius vystyklus nesutilpo... Jau 
dabar tai vienur, tai kitur įsi
plieskia nesutarimai tarp koali
ciją sudarančių grupių. Stebėda
mi šiuos įvykius, kairieji šypsosi 
ir laukia, kada subyrės valdan

čioji koalicija, o tada valstybės 
vairas jiems bus atneštas ant 
porcelianinės lėkštės. Tada tai 
jie paims visus už ragų. Dabar 
Lietuvoje kalbama: opa, opa į 
Europą, o tada verksime, nes 
bus - opa, opa į Maskvą! O jei 
Brazauskas kandidatuos ir lai
mės prezidento rinkimus, vėl 
turėsime paraudusią Lietuvą. 
Prie to juk ir einama, nes žmo
nės tiek yra nustekinti, kad jie 
nesipriešins jokiems kairiųjų 
valdžios kėslams.

“Nevagi - esi durnas”
Vilnietė, administracijos pa

reigūnė laiške rašo: “Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, no
rėjau aktyviau prisidėti prie Lie
tuvos atstatymo. Dešimt metų 
buvau laiminga galėdama tar
nauti žmonėms, pati tikėdama 
ir kitus įtikinėdama šviesia Lie
tuvos ateitimi. Deja, dabar ma
no optimizmas blėsta. Skaudi
na, sukelia neviltį vyriausybės 
varguolių skurdinimo politika 
bei valdžios vyrų milijoninės va
gystės. Korupcija neregėto mas
to. Jaučiuosi svetima tarp tokių 
valstybės tarnautojų, kurių skai
čius sparčiai auga. Vėl klesti 
komunistinė nuostata: ‘nevagi - 
esi durnas!’ Skaudu, kai pensi
ninkas, buvęs profesorius maiti
nasi ‘Ubagų valgykloje’, nes jo 
pensija maža, o buvęs KGB dar
buotojas, dirbęs svetimos valsty
bės naudai, gauna tūkstantinę 
pensiją. Arba ministerijos sek
retorės alga - didesnė nei trijų 
habilituotų profesorių. Kiti vis 
toliau beviltiškai skursta. Ab
surdu, keistenybių laikai dabar 
Lietuvoje. Kas darytina? Kant
riai laukti, o neteisybė tegu 
klesti? Sesuo Nijolė sako: 
‘Melskimės!’”

Žemdirbių vargai
Vilkaviškietė savo laiške ra

šo: “Jau dešimt metų nepriklau
somybės, o dalykai tebėra liūd
ni, nes į valdžią lenda korum- 
puoti asmenys arba tokiais tam
pa įsitaisę šiltose vietose. Idea

lizmo nėra, nugali savanaudiš
kumas.

Prezidentas Adamkus dau
geliu atvejų, atrodė, būna nein
formuotas arba nežino tikros 
padėties. Taip jis apsijuokė kal
bėdamas žemdirbių suvažiavi
me. Ateina pavasaris, o žemdir
biai vėl pilni nerimo, nes nesu
mokėta už praėjusių metų der
lių, o pinigai labai reikalingi. O 
ką kalbėti už sumokėjimą už 
parduotą pieną. Daug kas pra
rado gyvulius, nes grupuotės su
sišlavė pinigus ir bankrotavę 
spruko į krūmus...

Neprarandu vilties, kad nu
galės protas. Tačiau pikta, kai 
ministeris tik pradeda dirbti ir 
‘apsikiaulina’ kur nors dėl savo 
naudos ar nagus prikiša pastū
mėtas... Susivieniję komunistai 
su socialdemokratais jau šypsosi 
ir, sudarę šešėlinę vyriausybę, 
laukia palankaus momento.

Vilkaviškyje dirba socialde
mokratų vadovaujama grupė, 
nesulaukdama jokios opozicijos. 
Dešinieji rajone lyg būtų po
grindyje, jokio garso apie save. 
Tik, ačiū Dievui, jau liovėsi 
šmeižtai prieš Landsbergį.

Kaip sužinome iš žiniasklai- 
dos, matyti, jog vyriausybę suda
rančios koalicijos nariai nepasi
tiki savo jėgomis ir svarsto dvi 
ministerijas perduoti opozicijos 
žmonėms. Tai reiškia, jog nori 
nusiimti dalį atsakomybės naš
tos nuo savo pečių”.

Sankirtis su žemdirbiais
Sankirtis su žemdirbiais - 

sunkiai išsprendžiamas uždavi
nys vyriausybei. Žemdirbiai ma
no, jog jie nepakankamai re
miami, kad pajėgtų išlaikyti rin
koje konkurenciją. Kaip “Lietu
vos rytas” rašo, Norvegijoje vie
nas ūkis per metus gauna 
120,000 litų valstybės paramą. 
Norvegijos produktų rinka yra 
apsaugota muitų barjerais nuo 
importo. Maisto gaminiai Nor
vegijoje yra bene brangiausi pa
saulyje. Mėsa net vidutines pa-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Bratislavos konferencija
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas gegu
žės 11-12 d.d. buvo Bratislavoje, 
Slovakijoje, kur jis su delegacija 
dalyvavo tarptautinėje konfe
rencijoje ŠAS (NATO) plėtros 
klausimais. Ten susirinko de
šimties valstybių, siekiančių na
rystės ŠAS-oje, vyriausybių va
dovai. Konferencijoje “Europos 
naujosios demokratinės valsty
bės: vadovavimas ir atsakomy
bė” dalyviai pažymėjo suprantą, 
kad dėl naujų narių priėmimo 
nuspręs ŠAS (NATO) valstybės, 
ir valstybės-kandidatės bus ver
tinamos kiekviena atskirai. Visų 
dalyvaujančių kraštų premjerai 
pasirašė Bratislavos memoran
dumą, kuriame dar kartą pa
brėžtas valstybių-kandidačių 
siekis įsijungti į euroatlantines 
organizacijas.

Seimo pirmininkas Vokietijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas gegužės 7- 
10 d.d. oficialiu vizitu lankėsi 
Vokietijoje, rašo ELTA/LGTIC. 
Jis susitiko su Vokietijos Bun
destago prezidentu Wolfgang 
Theirse bei su parlamentinių 
frakcijų ir komitetų vadovais. 
Drezdene jis susitiko su Sakso
nijos federacinės žemės ūkio 
ministeriu pirmininku ir kitais 
pareigūnais. Aptarta patirtis 
reformuojant ekonomiką, nuo
savybės grąžinimo, privatizavi
mo raidos ir kiti klausimai. 
Daug dėmesio buvo skirta dis
kusijoms apie Lietuvos ryšius su 
Karaliaučiaus sritimi Europos 
sąjungos plėtros kontekste. Sak
sonijos politikams buvo įteikti 
pasiūlymai bendradarbiauti su 
Lietuva informacinių technolo
gijų, techninės tekstilės, plast
masės gamybos bei elektronikos 
srityse. Susitarta, kad su Sakso
nijos žeme bus sustiprintas 
bendradarbiavimas ekonomikos 
ir socialinių reikalų srityje.

Lankėsi Vokietijos delegacija
Gegužės 1-3 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Vokietijos federacinės 
respublikos “Bundestago” Gy
nybos komiteto delegacija, va
dovaujama Gynybos komiteto 
pirmininko Helmuto Wieczo
rek, rašo ELTA/LGTIC. Vieš
nagės metu svečiai susitiko su 
seimo pirmininku Artūru Pau
lausku, Seimo valstybinio sau
gumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) nariais bei krašto ap
saugos ministeriu Linu Linkevi
čiumi. H. Wieczorek teigiamai 
vertino Lietuvos ketinimą kitais 
metais skirti krašto apsaugai 
2% nuo bendrojo vidaus pro
dukto (BVP). Jis sakė, kad Vo
kietijos partijos ir parlamentas 
sutars dėl ŠAS (NATO) plėtros. 
Manoma, kad Vokietijos pozici
ja Lietuvos narystės ŠAS atžvil
giu yra “santūriai pozityvi”.

Algas mokės valstybė
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas susiti
kimuose su Raseinių ir Taura
gės apskrities ir savivaldybių va
dovais pranešė, kad nuo kitų 
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Po šokėjų santūrumu ir kuklumu slypi didžiulė energija

metų atlyginimus mokytojams 
mokės ne savivaldybės, o valsty
bė, rašo ELTA/LGTC. Tai turė
tų palengvinti savivaldybių fi
nansinę naštą, kurios 60% suda
ro mokytojų atlyginimai. Šiuo 
metu atlyginimai mokytojams 
dažnai vėluoja, kartais net kelis 
mėnesius. Didžiausios proble
mos rajonuose yra nepakanka
mas finansavimas švietimo, svei
katos apsaugos srityse bei ap
skričių reforma. Šavivaldybių 
biudžeto planas nevykdomas.

Nori jungtis
Balandžio 28 d. Vilniuje 

120 dešiniosioms partijoms at
stovaujančių asmenų susirinko į 
antrąją Lietuvos dešiniųjų parti
jų konferenciją, skelbia ELTA/ 
LGTIC. Joje penkios dešinio
sios partijos - Tėvynės liaudies, 
Lietuvių tautininkų sąjunga, 
Lietuvos laisvės lyga, Demokra
tų ir Nepriklausomybės partijos 
pasirašė pareiškimą dėl ketini
mo jungtis į naują dešiniąją par
tiją. Patvirtinta būsimos partijos 
programa, skelbianti, kad ši 
partija vadovausis Europos liau
dies partijos, demokratijos, li
beralios ekonomikos, moder
naus tautiškumo ir krikščioniš
kos moralės principais. Naujoji 
partija, kuri vadinsis “Lietuvos 
krikščionys demokratai”, žada 
siekti narystės ŠAS (NATO) ir 
Europos sąjungoje. Partijos pir
mininku numatytas Kazys Bo
belis, Algirdas Saudargas - val
dybos pirmininku. (LŽ/LTGIC)

Peržiūrės atlyginimus
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

Lietuvos ministerio pirmininko 
Rolando Pakso pavedimu, So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija surinko duomenis ir 
apibendrintą informaciją apie 
darbo užmokestį ir kitas su dar
bo santykiais susijusias išmokas 
per 2000 metus ministerijose, 
vyriausybės įstaigose ir valstybės 
kontroliuojamose įmonėse.

Didžiausias darbo užmokes
tis, viršijantis 10,000 litų, moka
mas Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos, “Lietuvos gele
žinkelių” ir kai kurių kitų bend
rovių vadovams. Kai kuriose 
valstybės kontroliuojamose įmo
nėse buvo mokamos nemažos 
materialinės paramos pašalpų 
sumos, išmokamos atleidžiant 
vadovus ar pavaduotojus. Dau
geliui pareigūnų yra mokami 
priedai prie atlyginimų. Visiems 
viceministeriams nuo 15% iki 
100% tarnybinio atlyginimo dy
džio, visiems vyriausybės įstaigų 
vadovams.

Vyriausybė ketina peržiūrė
ti darbo apmokėjimo principus 
jai pavaldžiose įstaigose ir vals
tybinėse įmonėse. Ruošiami ak
tai, tvarkantys atlyginimų nusta
tymą, siejant įmonių vadovų už
mokesčius su ūkinės ir finansi
nės veiklos rezultatais. Nuo lie
pos 1 d. įsigalios Valstybės tar
nybos įstatymas, kuriame nusta
tytos valstybės tarnautojų darbo 
apmokėjimo sąlygos, kad darbo 
užmokesčiui skirtos lėšos būtų 
teisingiau panaudojamos.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Ryškėja lietuvių 
pasipriešinimas sovietams 

Dokumentų rinkinys apie Tauro apygardą

Arkivyskupas S. Tamkevičius 
Velykų proga paskelbtame žodyje 
“Kam ieškote gyvojo tarp miru
sių?” (Lk 24) tarp kitko rašo, kad 
mes dažnai esame panašūs j tuos 
beviltiškai nusiminusius Kristaus 
mokinius. Prieš 10 metų atgimi
mo banga į Katalikų Bendriją at
vedė daugiau žmonių, o tai sukū
rė iliuziją, kad daugiau K. Bendri
jai nebereikės eiti j Golgotą, kad 
niekas nedrįs jos kryžiuoti. Bet tai 
buvo apsigavimas. Iš tikrųjų jai 
reikės nuolatos kęsti pažemini
mus, būti kryžiuojamai, bet po to 
ji būtinai prisikels atsinaujinusi ir 
pilna gyvybės. “Bažnyčia - tai 
mūsų dienomis gyvenantis ir vei
kiantis Kristus” - rašo arkivysku
pas. Esą, nereikia stebėtis, kad ir 
po nepriklausomybės atkūrimo 
yra žmonių, kurie tebekovoja 
prieš Katalikų Bendriją. Ją visada 
galima kryžiuoti įrodinėjant, jog ji 
nereikalinga, nesugebanti prisi
taikyti prie naujų laikų, galima 
bandyti silpninti krikščioniškos 
moralės pagrindus prisidengiant 
pažangos, ėjimo į Europą ar kito
kiais šūkiais, gąsdinant vaikus ko
kia nors inkvizicija. Buvo ir bus 
žmonių, kurie to bijodami palai
kys įvairias sektas, bandys atkurti 
pagonybę, ignoruos ir gražiausias 
iniciatyvas. Užtat nevalia užmirš
ti, kad “Bažnyčios kelias - tai 
nuolatinis kryžiaus nešimas, bet 
tai drauge ir ėjimas į Velykų ryto 
prisikėlimą”.

Tikėjimo ir šviesos bendruo
menė, prieš 30 metų įsteigta Ma- 
rie-Helene Mathieu ir Jean Va- 
nier, susidedanti iš protiškai ne
įgalių žmonių, sukakties proga 
kaip maldininkai lankėsi Lurdo 
Dievo Motinos šventovėje. Bran
gindamas šį sąjūdį popiežius Jo
nas Paulius II sukakties proga 
laišku kreipėsi į sąjūdžio narius, 
tarp kitko nurodydamas, kad savo 
“surakintame kūne jūs dažnai tu
rite didžiulę sielą”. Šv. Tėvas dė
kojo visiems, kurie dirba su ne
įgaliaisiais. Priminė ir tai, kad ka
talikų, ortodoksų, anglikonų, pro
testantų įsijungimas į sąjūdį yra 
ekumeninis liudijimas, kad kiek
vienas žmogus yra Dievo dovana.

Lietuvos liuteronai protes
tuoja dėl jų nuosvybės Vilniuje 
atėmimo. Kaip “Keston News” 
Service” (2001.IV.26-30) praneši
me rašoma, Lietuvių evangelikų- 
liuteronų Bendrijos vadovybė pa
sipiktinusi balandžio mėnesio 
pradžioje padarytu teismo spren
dimu atimti nuosavybę, kuri buvo 
Bendrijai grąžinta 1990 m. Vil
niaus miesto taryba įrodinėjanti, 
kad nuosavybė grąžinta netinka
mu būdu. Miesto tarybos atstovė 
negalėjusi paaiškinti šio poelgio. 
Liuteronams tai atrodo kaip 
žingsnis, nukreiptas prieš neap- 
saugojamas religines mažumas.

Vilniaus katedroje Didįjį ket
virtadienį buvo aukojamos Kriz- 
mos Mišios, kurias koncelebravo 
kardinolas A. J. Bačkis su vysku
pais J. Tunaičiu ir J. Boruta, SJ. 
Dalyvavo apie 100 kunigų, dėko
jusių už pašaukimą kunigystėn.

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 

Jie atnaujino kunigystės įžadus, 
paliudijo vienybę su savo vysku
pu. Per pamokslą kardinolas pri
minė Šv. Tėvo kreipimąsi į kuni
gus, kviečiantį eiti į žmones, vesti 
juos šventumo keliu, patiems 
šventėjant, liudijant Kristaus mei
lę ir gailestingumą. Vakaro Mišių 
metu kardinolas plovė kojas dvy
likai jaunuolių. Didįjį penktadienį 
buvo einamas Kryžiaus kelias iš 
Katedros į Trijų kryžių kalną. Va
dovavo kardinolas, prie stočių bu
vo skaitomos poetės Lacrimos 
mąstymų maldos. Didįjį šeštadie
nį liturgijai taipgi vadovavo kardi
nolas A. J. Bačkis. Pamaldas 
transliavo Lietuvos televizija. Per 
Velyknakčio liturgiją kardinolas 
pakrikštijo aštuonis katechumenus.

Verbų sekmadienį, š.m. ba
landžio 8, ant Kryžių kalno buvo 
pastatytas ir pašventintas kryžius 
nuo Europos ir Lietuvos pasau
liečių pranciškonų. Sumanytoja - 
Margarete Martins iš Vokietijos. 
Apeigos pradėtos Mišiomis pran
ciškonų koplyčioje. Šventės daly
viai Dievui dėkojo giesme “Kry
žiau šventas”. Susitikimas baigėsi 
agape pranciškonų vienuolyne.

Apie popiežių Pijų XII išsa
mų straipsnį išspausdino “Das 
Ostpreussenblatt” 2001.V.5 lai
doje (atsiuntė Le.Kro.) Jo auto
rius Lothar Groppe, SJ, rašo, kad 
Pijus XII yra nepagrįstai puola
mas dėl tylos žydų naikinimo 
klausimu nacimečiu. Jis cituoja 
žydo istoriko Pinchas E. Lapide, 
mirusio 1997 m., veikalą “Roma 
ir žydas” (“Rom und die Juden”). 
Jame paliudyta, kad Katalikų 
Bendrija, vadovaujama Pijaus 
XII, išgelbėjo nuo tikros mirties 
700,000 ir gal net 860,000 žydų, 
t.y. daugiau nei kitos religinės 
Bendrijos, Raudonasis Kryžius ir 
Vakarų demokratijos kartu sudė
jus (188 psl.).

Jonavos parapijoje atgaivina
mos senosios Velykų tridienio 
tradicijos, apie kurias parapijie
čiams aiškino diakonas Emilis 
Jotkus. Nauja buvo ir tai, kad Di
dįjį ketvirtadienį klebonas kun. 
Vytautas Grigaravičius vakarinių 
Mišių metu plovė ir šluostė dvyli
kai vyrų kojas. Didįjį penktadienį 
parapijiečiai dalyvavo dvylikos ki
lometrų kryžiaus nešimo iš Ruk
los į Jonavą procesijoje. Po apei
gų per Ruklos seniūnijos teritori
ją kryžių nešė kun. dr. Arnoldas 
Valkauskas, jį pakeitė mokomojo 
kariuomenės pulko kariai, paskui 
klierikai ir kiti dalyviai. Procesijo
je buvo giedamos Gavėnios gies
mės ir graudūs verksmai, vado
vaujant kun. V. Grigaravičiui, ku
ris vėliau nešė kryžių penkis kilo
metrus. Jonavoje procesiją pasiti
ko didelis būrys tikinčiųjų. Dvi 
dienas trukusiame Švč. Sakra
mento garbinime dalyvavo daug 
parapijiečių bei įvairių organiza
cijų narių.

Jonavos klebonas dekanas 
Vytautas Grigaravičius š.m. ba
landžio 12 d. sušaukė visų parapi
jos laidotuvėse giedančių giesmi
ninkų susirinkimą, kuriame pasa
kė, kad neleistina, jog maldų už 
mirusiuosius tradicija virstų pasi
pelnymo šaltiniu. Jis apgailestavo, 
kad kai kurių gedulinių giesmių 
melodijos iškraipomos. Klebonas 
susirinkusiems įteikė giesmynus, 
pasiūlė kiekvienai grupei parengti 
repertuarą. Giesmes atrinks ko
misija, ir laidotuvėse tegalės gie
doti giesmininkai, gavę tos komi
sijos pažymėjimą.

Gedimino kalno bokštas Vilniuje su plevėsuojančia Lietuvos vėliava Nuotr. G. Pociaus

Lietuva pajudėjo į priekį
DR. JONAS KUNCA

Mūsų tautos ir valstybės is
torija moko: galime pasitikėti 
tik savimi. Šitas dėsnis galioja ir 
kiekvieno asmeniniame gyveni
me. Mūsų senoliai teisingai sa
kydavo: “Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi”. Ir dabartinius sunku
mus privalome nugalėti tik mes 
patys. Europa, JTO ir pasaulio 
bankai to už mus nepadarys.

Hitleris Lietuvą atidavė Sta
linui, bet tik laikinai, kol susi
tvarkys Vakarų fronte. Tada jis 
planavo atsisukti į Rytus ir su
triuškinti komunizmą. Bet apie 
Lietuvos išlaisvinimą nebuvo jo
kios kalbos. Mūsų žmonės būtų 
buvę iškelti į naujas žemes, o 
Pabaltijys kolonizuotas. Karas 
buvo pralaimėtas, ir visi vokie
čių planai buvo visiem laikam 
palaidoti.

O ką galvojo mūsų draugai 
vakariečiai? Jie jau buvo nutarę 
mus paaukoti sąjungos su Stali
nu labui. Trūko tik parašų, kai 
Maskva nutraukė derybas ir 
susidėjo su Hitleriu. Iki šiol ne
teko matyti paskelbto tų pasita
rimų turinio, nors nuo to laiko 
praėjo jau per 60 metų...

Dabar, kai eina derybos dėl 
Lietuvos įstojimo į ES, iš Ber
lyno girdime praeitį primenan
čius balsus. Buvęs Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris spau
doje rašo: Vokietijai nereikia 
pritarti Lietuvos priėmimui į 
SAS (NATO), nes tai įžeistų 
Maskvą, kuriai vokiečiai yra pa-

Lengviau pažadėti, sunkiau...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jamas turinčiai šeimai yra pra
bangos prekė. Prezidentas V. 
Adamkus susitikime su žemdir
biais pasakė, esą jie negali tikė
tis tokios paramos, kokia skiria
ma Vakarų šalyse, nes Lietuva 
nėra finansiškai pajėgi. Kaip 
rašoma tame pačiame “Lietuvos 
ryte”, Europos sąjunga stengiasi 
sumažinti žemės ūkio paramos 
naštą, nes 46% jos biudžeto ten
ka pašalpoms ūkininkams.

Anot laikraščio, prezidentas 
be reikalo tuo klausimu leidosi į 
diskucijas su žemdirbiais, nes iš 
anksto buvo aišku, kad tokia 
kalba jo populiarumui nebus 
naudinga. Čia seimo daugumos 
ir jo paskirtos vyriausybės užda
vinys ir atsakomybė.

Pašalpos ir priedai
Net ir praėjus pusmečiui 

nuo koalicinės vyriausybės su
darymo (socialliberalų ir libera
lų) jokių ryškesnių žymių apie 
ištesėjimą duotų pažadų, kuriais 
taip lengvai švaistėsi laimėjusių 
partijų kandidatai prieš rinki
mus, dar nematyti. Ne be 
reikalo dienraštis “Lietuvos 
rytas” šmaikštauja, kad “valsty
bės maiše - pragaištinga skylė”. 
Netekę premijų, biurokratai su
randa kelius, kaip pripildyti sa
vo kišenes. Nors iš vienos pusės 
stengiamasi taupyti, bet vietoje 
buvusių premijų išgalvotos pa
šalpos, kurių vien praėjusiais 
metais valdininkams išmokėta 
3.4 milijono litų. Taigi atlygini
mų sistemoje kažkas netvarko
je, nes pašalpas dažniausiai gau
na aukšto rango valdininkai, ku
rių atlyginimai ir šiaip jau dide
li. Štai Apsaugos departamento 
du direktorių pavaduotojai su
šelpti po 10,000 litų. Aplinkos 
viceministeriai uždirbo 3923 litų 

skolinę 70 milijardų markių ir 
t.t. Nedaug palankumo girdime 
iš Paryžiaus ir Londono. Vis 
dėlto Europa tebėra paklusni 
Amerikai. Jei Vašingtonas pa
sakys, jog Lietuvą reikia priimti 
į ŠAS, tai taip ir bus. JAV sena
te lietuvių kilmės vyrai jau ren
ka tam parašus. Mūsų išeivijos 
atstovams reiktų irgi veikti se
nato ir atstovų rūmų narius ir 
pačią administraciją. Mūsų pa
čių akcija gali turėti lemiamo's 
reikšmės.

Subtiliai palaikomi santy
kiai su Rusija randa ten neblogą 
atgarsį. Per prez. V. Adamkaus 
apsilankymą buvo pasirašytas 
bendras pareiškimas, kuriame 
duodama teisė abiem pusėm 
pasirinkti jom tinkamiausią sau
gumo kelią. Atseit, Maskva jau 
susigyveno su mintimi, jog Lie
tuva galėtų įstoti į ŠAS. Pagal 
rusų televiziją, tokiu atveju tu
rėtų būti garantuotas susisieki
mas su Karaliaučiaus sritimi. 
Valstybinių sienų sutartis žada 
būti retifikuota dar šiais metais. 
Jei prez. Putinąs įsakys, taip ir 
bus, nes parlamentas jam pa
klusnus. Esant tokiai dalykų 
būklei, Vakarų Europai būtų 
sunkoka priešintis Lietuvos įsto
jimui į ŠAS.

Mums belieka pasistengti ir 
nugalėti šalies vidaus sunku
mus, nes ekonominis ir adminis
tracinis atsilikimas bus didžiau
sia kliūtis įstojimui į ŠAS ir ES. 
O be to, tai yra ir žmonių skur
do priežastis. Vienas kitas ženk- 

per mėnesį, o kultūros - po 
6826 litus. Be to, viceministeriai 
prie algos gauna nuo 15% iki 
100% tarnybinio atlyginimo 
priedą. Panašiai mokama ir ki
tiems aukštesniesiems pareigū
nams.

Ar tai pateisinama, kai Lie
tuvoje yra tiek daug bedarbių!

Lengviausias darbas, atro
do, būti seimo nariu. Užuot lan
kę posėdžius, seimūnai kažkur 
bastosi savo reikalais. Iš 141 na
rio, kaip rašoma spaudoje, ba
landžio 26 d. seimo posėdyje 
dalyvavo tik 12 narių, o atlygini
mą vis tiek gauna.

Valdančiosios koalicijos part
neriai, negailėdami pažadų, rin
kimus laimėjo. Bet pažadėti yra 
lengviau, negu ištesėti. Todėl da
bar Lietuvoje dažnai išgirsi kal
bant: ne tą valdžią išsirinkome. 

MYLIMAI MOTINAI

a.a. PAULINAI ŠIMKIENEI
mirus, gilaus liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
valdybos narę IRENĄ VIBRIENĘ, jos šeimą bei arti
muosius -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos 
centro valdyba

MYLIMAI MAMYTEI

a.a. PAULINAI ŠIMKIENEI
mirus, dukrą IRENĄ VIBRIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia -

Baltiečių moterų tarybos lietuvių skyrius

las rodo, jog jau pradėta judėti į 
priekį. Biudžetan įplaukė 99% 
numatytos sumos. Užsienio eks
portas praeitais metais buvo 
26% didesnis nei užpernai, bet 
ir importas paaugo 13%. Vals
tybės skolos lyg ir apstojo didė
ti, o sausio mėn. sumažėjo 88 
milijonais litų. Užsieniui esame 
skolingi apie 3.5 milijardo dole
rių. Prekyba auga po 12% per 
metus, o BVP šiais metais bene 
padidės 4%. Skaičiai rodo, kad 
Lietuva pamažu atsigauna.

Tas atsigavimo procesas bū
tų kur kas greitesnis, jei vyriau
sybė ir gyventojai pasistengtų. 
Valdžia privalėtų greičiau per
tvarkyti šalies administraciją. Iki 
šiol to ji neįstengė padaryti. O 
žmonėm būtina tobulinti savo 
įmones, įvairinti produkciją, ge
rinti gaminių kokybę, tobulintis 
profesijoje ir amate, nustoti 
teikti valdžiai nerealius reikala
vimus. Be tvarkingai veikiančios 
administracijos reformų įgyven
dinimas yra lėtas ir dažnai ne? 
sėkmingas. Visi skundžiasi, kad 
trūksta darbo. Vyriausybė galė
jo tą būklę bent laikinai paleng
vinti, jei būtų laiku suorganiza
vus masinį miškų sodinimą žem
dirbystei netinkamose žemėse. 
Tarptautinės gamtos apsauga 
besirūpinančios organizacijos bū
tų tą darbą finansavusios. Bet ta 
proga buvo pražiopsota. Prastai 
dirbančių įmonių privatizavimas 
irgi vyksta gana lėtai dėl tos pat 
priežasties.

Skaičiai rodo, jog Lietuva 
pajudėjo į priekį. Eidami tokiu 
greičiu, pasiegtume Vakarų Eu
ropą po kokių 30 metų. Tam 
laikui sutrumpinti bent per pusę 
reikia pakelti BVP iki 7% per 
metus. Tai gana reali galimybė. 
Tik reiktų dar didesnių pastan
gų iš vyriausybių bei pačių gy
ventojų ir kartu ištvermės. Nau
dingiau būtų eikvoti jėgas re- 
cionaliam darbui, o ne tuščiai 
retorikai ir tarpusavio kivir
čams, kurių tikslas yra žeminti 
kitus ir kelti save. Reiktų page
rinti mūsų šalies atstovavimą 
užsienyje. Ten geriau siųsti ma
žiau, bet kompetentingesnių at
stovų, o ne bet kokių, kurie ne
moka nei svetimos kalbos, nei 
mandagumo, nei turi supratimą 
apie savo užduotį.

Džiugu, kad galų gale Lie
tuva pajudėjo į priekį. Galima 
tikėtis, kad nesustos vydurkelyje 
ir pagreitins žingsnius į švie
sesnę ateitį.

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Ką tik Lietuvos knygynuose 
pasirodė kapitalinis dokumentų 
rinkinys apie “Tauro” apygardą 
(Lietuvos partizanų “Tauro” 
apygarda 1945-1952 m., doku
mentų rinkinys, Lietuvos archy
vų departamentas, 584 p.; įva
das lietuvių ir anglų kalba). 
Knygos išleidimą finansavo Po- 
lybijaus fondas. Fondo pirm. - 
prof. dr. Tomas Remeikis.

Įvade rašoma: “Sovietinė is
toriografija bandė nuslėpti svar
biausią laisvės kovų tikslą - 
atkurti Lietuvos nepriklausomy
bę, iškreipė kovos turinį ir po
būdį. Lietuvių tautos ginkluotas 
pasipriešinimas okupantams daž
niausiai buvo interpretuojamas 
kaip klasių kova. Siekdamas fal
sifikuoti laisvės kovas ir sukom
promituoti Lietuvos ginkluotą 
pasipriešinimą, LSSR MA Pre
zidiumas, nurodžius LKP CK 
biurui, 1958 m. spalio 8 d. suda
rė redakciją archyviniams doku
mentams skelbti, paskyrė buvusį 
saugumietį Boleslovą Baranaus
ką (g. 1902, komunistas nuo 
1921 m., čekistas nuo 1940 m., 
genocido dokumentų klastoto
jas nuo 1958 m.) jos vyriausiuo
ju redaktoriumi ir pavedė jai 
parengti leidinius, kurie “de
maskuotų buržuazinius nacio
nalistus”.

LSSR KGB parinko ir leido 
redakcijai panaudoti saugumie
čių pažymas, tardymo protokolų 
ir kitus nuorašus iš pasipriešini
mo dalyvių baudžiamųjų bylų, 
originalius Lietuvos partizanų 
dokumentus ar jų kopijas (...). 
Tarp kitų buvo ir “Tauro” apy
gardos bei trijų jos rinktinių 
štabo dokumentai. Redakcija 
1960-1976 m. išleido 15 doku
mentų rinkinių, kelias dešimtis 
apybraižų, paskelbė daug 
straipsnių, kuriuose buvo duo
menų apie Suvalkijos partiza
nus. (...) Redakcijos išleistuose 
rinkiniuose (...) buvo skelbiami 
tendencingai parinktų partizanų 
baudžiamųjų bylų fragmentai”. 
Kitko, žinoma, iš bolševikinių 
“istorikų” ir negalima buvo ti
kėtis. Todėl anuo metu visą iš
leistą literatūrą apie partizani
nes kovas tegalima vertinti tik 
kaip sąmoningą falsifikatą, tin
kamą tik makulatūrai.

Apie “Tauro” apygardą tu
rime daug istorikų profesionalų 

Prieškarinės nepriklausomos Lietuvos kareivis ant eiklaus žirgo 
1936-37 m. Nuotr. A. M. Čepulio

PAD ĖKA

A+A
RIČARDUI DIRVELIUI,

netikėtai iškeliavus amžinybėn 2001 m. kovo 29 d.,

nuoširdžiai dėkojame Išganytojo parapijos kun. Algiman
tui Žilinskui už maldas ir jautrius žodžius laidotuvių na
muose, už apeigas šventovėje ir velionies palydėjimą į Šv. 
Jono lietuvių kapines. Nuoširdžiai dėkojame karsto nešė
jams. Ačiū L. Turūtaitei už giedojimą ir vargonavimą lai
dotuvių koplyčioje ir šventovėje.

Ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems ir kaimy
nams už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už gražias 
gėles, dosnias aukas Išganytojo parapijai ir “Heart & 
Stroke Foundation” a.a. Ričardo Dirvelio vardu, ir už pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą. Ačiū B. Stanulienei už pa
ruoštus laidotuvių pietus, mieloms ponioms ir panelėms 
už pyragus ir skanumynus.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liūdesio metu 
palengvino mūsų skausmą. Su nuoširdžiu dėkingumu -

Alfonsas Marcis, Milda Marcytė,
Della ir Raimundas Turiitos bei vaikučiai -

Justinas ir Aleksa

išleistos vertingos literatūros bei 
laisvės kovų dalyvių prisimini
mų. Visa ši medžiaga labai ver
tinga ir pakankamai objektyviai 
bei išsamiai nušviečia laisvės 
kovas “Tauro” apygardoje. Ta
čiau minėtos literatūros autoriai 
ne visada galėjo naudotis pilna 
išlikusia archyvine medžiaga, 
nes ji buvo nuolat papildoma. Ir 
štai istorikai ir publicistai sulau
kė nepaprastai vertingo doku
mentų rinkinio, kuris ateityje 
leis išvengti kartais pasitai
kančių netikslumų ir klaidų.

Įvado autorė rašo: “Rinki
nyje skelbiami Lietuvos partiza
nų Tauro apygardos štabo, Ge
ležinio Vilko, Patrimpo, Vytau
to ir Žalgirio rinktinių doku
mentai, saugomi Lietuvos visuo
menės organizacijų archyve, 
Lietuvos ypatingajame archyve 
bei esantys Tauro apygardos 
partizanų ir tremties muziejuje 
Marijampolėje. Spaudai buvo 
atrinkti politinę, ideologinę, or
ganizacinę partizanų veiklą ir 
svarbiausias kovines operacijas 
atspindintys dokumentai”.

Iš viso paskelbta 271 doku
mentas, kurių kiekvienas mena 
didvyriško partizaninio karo 
epizodus. Savo eilės dar laukia 
ir kitos paskirties dokumentai.

Knygoje taip pat pateikta 
informacija apie “Tauro” apy
gardos ir Geležinio vilko, Vy
tauto bei “Žalgirio” rinktinių 
vadus. Knygą papildo Lietuvos 
antisovietinio pasipriešinimo or
ganizacijų ir partizanų karinių 
teritorinių struktūrų bei vieto
vardžių rodyklė.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) • 

Atleistas seimo vicepirmininkas
ELTA/LGTIC praneša, kad 

gegužės 15 d. valdančiajai koali
cijai pasisekė atleisti Ramūną 
Karbauskį iš seimo vicepirmi
ninko pareigų. Pasiūlymą, kurį 
parėmė 72 parlamentarai, pri
statė 42 valdančiosios koalicijos 
seimo nariai. Balsavime nedaly
vavo socialdemokratinės koali
cijos, Jungtinė Naujosios de
mokratijos ir Valstiečių partijos 
frakcijos. Iniciatoriai R. Kar
bauskį apkaltino neatliekant 
jam priskirtų pareigų - globoti 
seimo komitetų ir komisijų 
darbą. RSJ

mailto:tcvzib@pathcom.com


Kanados Baltiečių vakare parlamento rūmuose gegužės 8 d: Baltiečių federacijos ir KLB pirm. A. Vaičiūnas, 
Paveldo ministerė Sheila Copps, sekretorė Irena Meiklejohn, KLB Otavos apylinkės pirm. Rūta Šiūlytė- 
Kličienė Nuotr. R. S. Jonaitienės

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose

Dirbo Vokietijoje, tarnavo Lietuvai
A. a. prelatas ANTANAS BUNGA (1919.1.5 - 2001.IV.25)

DR. VINCAS BARTUSEVIČIUS

2001 m. balandžio 25, 20.30 
vai., sunkios ligos pakirstas Vil
niuje mirė prelatas Antanas 
Bunga. Po 66 klajojimo metų jis 
2000 m. rudenį sugrįžo į savo 
gimtąjį kraštą, iš kurio buvo ki
lęs, ramiai praleisti savo gyveni
mo saulėlydžio. Deja, neilgai 
jam teko džiaugtis tėvyne. Palai
dotas balandžio 29 d. Vilniaus 
Kalvarijų kapinėse.

Biografija
Velionis gimė 1919 m. sau

sio 5 d. Šiupylių bažnytkaimyje, 
Šiaulių apskr. Maža, bet miela 
ir labai sena gyvenvietė. Tai liu
dija žmonių rankomis supiltas 
piliakalnis.

Velionis augo kaime, bet 
jautėsi pajėgus mokslui. Viduri
nį mokslą baigė Darbo rūmų su
augusiųjų gimnazijoje Kaune, o 
jausdamas pašaukimą tapti dva
sininku, 1943 m. įstojo į Kauno 
kunigų seminariją.

1944 m., grįžtant vokiečių- 
rusų karo frontui, daug lietuvių 
turėjo trauktis į vakarus. Tų 
bėglių tarpe buvo ir 25 metų 
klierikas Antanas Bunga. Eich- 
statte Rebdorfo lietuvių gimna
zijoje įsigijęs brandos atestatą 
1946 m. Tūbingeno universitete 
metus studijavo filosofiją. Tada 
įstojo į Bambergo kunigų semi
nariją ir 1952 m. buvo įšventin
tas kunigu.

Memmingene
Apie pusę metų talkinęs 

tuometiniam sielovados direk
toriui kun. Alf. Bernatoniui, 
kun. A. Bunga perėmė Mem- 
mingeno ir apylinkių lietuvių 
kapeliono pareigas. Memmin
gene buvo likusi viena iš nedau
gelio apylinkių, kur lietuviai gy
veno nors jau ne stovyklose bet 
palyginti kompaktiškai užsienie
čiams pabėgėliams specialiai 
pastatytuose butuose. Ir čia 
greit pradėjo aiškėti kun. Bun- 
gos organizaciniai gabumai, jo 
veiklos stilius ir apimtis. Šalia 
religinio žmonių aptarnavimo 
rūpinosi ruoša stambių lietuviš
kų parengimų su žymiais kalbė
tojais ir aukšta menine progra
ma; santykių palaikymu su vo
kiečių valdžios pareigūnais.

Šešerių metų sėkmingas 
darbas Memmingene nutrūko, 
kadangi kun. Bunga jautė pa
šaukimą į vienuolius. Taip 1958 
m. gruodžio mėnesį jis pasitrau
kė iš Memmingeno lietuvių ka
peliono pareigų ir išvyko į Ro
mą kur buvo lietuvių vienuolių 
marijonų centras. Toks sprendi
mas betgi nerado Aukščiausiojo 
pritarimo. Jis siuntė jam ženklą, 
kuris privertė kun. Bungą palik
ti karštą ir drėgną Romos mies
tą ir grįžti į Vokietijos gamtą.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

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

Vokiečių sielovadoje
Kadangi Memmingene dva

siškio vieta jau buvo užimta (ka- 
pelionauti buvo atkeltas kun. 
dr. Jonas Petraitis), kun. Bunga 
nutarė išmėginti savo jėgas vo
kiečių sielovadoje. Iš Augsbur
go vyskupo gavo nedidelio, miš
kų apsupto Bavarijos miestelio 
Mittelneufnacho parapiją. Ten, 
paskirtas ir dekanato jaunimo 
kapelionu, jis išdirbo 7 metus.

1967 m. Augsburgo vysku
pas Josef Stimpfle kun. Bungą 
paskyrė naujai įsteigtos turtin
gos kurorto Bad Wohrishofen 
parapijos klebonu. Klebonijos 
pašonėje kūrėsi Europos lietu
vių katalikų centras, kuriam va
dovauti turėjo pirmasis išeivių 
vyskupas dr. Pranas Brazys.

Čia kun. Bungai teko rūpin
tis naujai pastatytos parapijos 
šventovės įrengimu, pastatyti 
sielovados ir jaunimo centro na
mus, organizuoti chorą, katali
kiškas organizacijas, šalpą. Jam 
pavaldžios buvo net trys kaimy
ninės parapijos. Už nuopelnus 
sielovados darbe Augsburgo 
vyskupas jam suteikė Dvasinio 
tarėjo (“Geistlicher Rat”) gar
bės titulą.

Šalia to, kun. A. Bungos 
klebonija pasidarė ir lietuviškos 
veiklos centru: čia vykdavo Vo
kietijos lietuvių kunigų rekolek
cijos ir suvažiavimai, jaunimo 
seminarai ir pasitarimai, ateiti
ninkų suvažiavimai. Čia ir iš čia 
buvo ruošiami įvairūs didesni 
renginiai, religinių ir tautinių 
švenčių sukakčių minėjimai. 
Kaip pavyzdį galima paminėti 
1984 m. balandžio 4-8 d.d., kada 
pirma vyko lietuviams kunigams 
rekolekcijos, šeštadienį - ateiti
ninkų šventė, o sekmadienį šv. 
Kazimiero sukakties minėjimai 
lietuviams ir antrasis - kartu su 
vokiečiais, užbaigiant vaišėmis, 
kurių metu Augsburgo vyskupo 
į vokiečių kalbos žodyną buvo 
įrašytas naujas terminas - “Bun- 
ga-Fest”. Ir čia labai sėkmingą 
savo veiklą kun. Bunga baigė, 
išeidamas į pensiją (1985).

Ir vėl lietuviuose
Išėjęs į pensiją, pradžioje 

dirbo seselių vienuolių ir jų ve
damos senelių prieglaudos ka
pelionu Memmingene (kartu 
aptarnaudamas ir Memmingeno 
lietuvius), o vėliau iki grįžimo į 
Lietuvą (2000 m.) klebono pa
galbininku Maierhofen mieste
lyje.

Išėjimas į pensiją tačiau 
faktiškai reiškė pilną grįžimą į 
lietuvišką sielovadą. 1985 m. 
kun. Bunga paskirtas Lietuvių 
katalikų sielovados direktorium 
(vyskupų delegatas liet. kat. sie
lovadai). Retėjant lietuvių kuni
gų skaičiui, platėjo ir jo aptar
naujamas plotas. Kaip ir atpildą 
už jo nenuilstamą triūsą ir dar
bo įvertinimą popiežius kun. 
Bungai suteikė prelato titulą.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, atsidarė didesnės gali
mybės veiklai. Paramos organi
zavimas Lietuvos tikintiesiems 
reikalavo naujų pastangų ir dar
bo. Jis apėmė ir Lietuvos vysku

pų ir kunigų globą, kurių ne vie
nas viešėjo jo vaišinguose na
muose, kaip ir ne vienas prava
žiuojantis lietuvis mielai jo buvo 
priimtas.

Lietuvių bendruomenėje
Mažiau velionis reiškėsi 

centriniuose Bendruomenės or
ganuose, nors buvo eilę metų 
renkamas į Vokietijos LB tary
bą, o veikiau savo apylinkėje, o 
kur jos nebuvo, pvz. Bad W6h- 
rishofene arba Maierhofene, jis 
pats vienas savo buvimu ir savo 
energinga veikla sukurdavo ne 
tik kažką panašaus į eilinę apy
linkę, bet ir į ištisą lietuviškos 
veiklos centrą.

Joks tautinis renginys neap
siėjo be religinių apeigų. Bet ir 
atvirkščiai - kiekvienas religinis 
parengimas, jei jis buvo ruošia
mas kitataučių tarpe, kartu bu
vo ir tautinė demonstracija, ro
danti kitiems, kad Lietuva yra, 
kad ji yra už geležinės uždan
gos, kad ji neša vergovės jungą, 
kad yra kenčiančioji Bažnyčia, 
kurią reikia prisiminti maldoje 
ir paremti.

Prel. Bungos veikla pasižy
mėjo vienu ypatumu, kurio ypač 
stigo daugeliui kitų lietuvių. Ji
sai niekur neužsidarė grynai lie
tuvių tarpe. Jis savo veiklą vi
suomet kreipė ir į gyvenamąją 
aplinką tiek didžiaisiais paren
gimais, kurių programose daly
vaudavo žymūs profesoriai, vys
kupai, abatai, kardinolai ir par
lamentarai, tiek mažaisiais. Ir 
eiliniuose Vasario 16 minėji
muose dalyvaudavo bent jau 
miesto burmistras. Taigi prel. 
Bunga ta prasme buvo vienas iš 
uoliausių ir sėkmingiausių Lie
tuvos vardo garsintojų Vokie
tijoje.

Lietuvių bendruomenėje 
Vokietijoje prel. Bunga įsiri
kiuoja į pačių iškiliausių jos vei
kėjų eiles, kurių tarpe buvo ir 
ne vienas dvasiškis. Paskutiniai
siais metais daug kur jo pamal
dos ir jose pasakyti pamokslai 
bei po to įvyksiantys susitikimai 
atstojo ir tautinių švenčių minė
jimus bei apylinkės susirin
kimus.

Nauji reikalavimai
Lietuviai, karo metu palikę 

Lietuvą ir visą iki tol nusistovė
jusį gyvenimo būdą, atsirado 
naujose, t.y. kitose gyvenimo 
aplinkybėse. Niekas nebuvo išli
kę taip, kaip buvo namuose. 
Religinė, bažnytinė, parapijinė 
sritis čia nebuvo išimtis. Išeiviš- 
kas tuometinis gyvenimas reika
lavo kitokių veiklos bei pasireiš
kimo pavidalų negu kad Lie
tuvoje.

Dievas supranta visas kal
bas, ir jam yra vis tiek, kokia 
kalba žmonės į jį kreipiasi. Bet 
vis dėlto nuo seno buvo nusisto
vėjusi nuostata, kad Dievo žo
džio skelbimas, poteriai, religi
jos tiesų mokymas, apskritai re
liginis žmonių aptarnavimas tu
rėtų vykti jų gimtąja kalba. Kai 
Antrasis pasaulinis karas išbloš- 
kė milijonus žmonių iš savo tė
vynių, popiežius Pijus XII, su
prasdamas jų poreikius, paskel
bė “Exul familia” konstituciją, 
kuria visų tautybių išeiviams su
darė palankesnes sąlygas išlikti 
tokiais, kokiais jie paliko savo 
tėvynę, ir išlaikyti iš savo kraštų 
išsivežtus tautinius lobius: kal
bą, papročius, tradicijas, dorą ir 
tikėjimą. Tuo tikslu nustatytose 
ribose leido steigti lyg ir kiek
vienos tautybės išeiviams atskirą 
bažnytinę autonomiją su tos 
tautybės kunigu priešakyje. Lie
tuviai Vokietijoje ir Australijoje

(Nukelta į 4-tą psl.)

Šį pavasarį Kanados sostinė 
sulaukė 24-ojo Baltiečių vakaro 
parlamento rūmuose. Renginys 
buvo globojamas Kanados par
lamentarų grupės, kuriai pirmi
ninkauja senatorė Raynail An
dreychuk ir parlamento atstovė 
High Park - Parkdale rajonui 
Sarmite Bulte. Turėjęs įvykti 
praėjusį rudenį, tačiau atšauk
tas prasidėjus priešrinkiminei 
veiklai, “Baltic Evening” sulau
kė arti dviejų šimtų svečių š.m. 
gegužės 8 d. Rengėjai - Kana
dos baltiečių federacija, Kana
dos lietuvių bendruomenė, Lat
vių federacija bei Estų centrinė 
taryba. Organizaciniam darbui 
vadovavo KLB Otavos apylin
kės pirmininkė Rūta Kličienė.

Nuolatinėje kovoje su kitais 
parlamentarų laiką užimančiais 
įvykiais, šių metų renginiui dalį 
parlamentarų-svečių nurungė tą 
dieną vykęs buvusio ministerio 
pirmininko John Turner oficia
laus portreto atidengimas-sutik- 
tuvės.

Baltiečių vakaro priėmimas 
vyko toje pačioje salėje, kaip ir 
vakarienė.

Valandėlę pabendravę su 
pažįstamais ir naujai sutiktais 
ambasadoriais, jų pavaduoto
jais, baltiečiais bei baltiečių 
draugais, svečiai sulaukė vakaro 
garbės viešnios - Kanados pa
veldo ministerės Sheila Copps. 
Netrukus programos vedėja 
Andrėja Gutauskaitė pakvietė 
visus užimti savo vietas, pasvei
kino susirinkusius ir pristatė 
garbės svečius. Šalia daugiau 
kaip dešimties ambasadorių bei 
Vatikano atstovo Kanadoje 
Paolo Romeo, dalyvavo kai ku
rių Rytų Europos valstybių išei
vijos bendruomenių atstovai, o 
taip pat Kanadoje besilankantys 
Estijos kultūros ministerė Katri
na Saks ir Lietuvos seimo narys 
Algirdas Gricius.

Senatorė R. Andreychuk ta
rė sveikinimo žodį, pristatė ki
tus dalyvaujančius parlamenta
rus ir pakvietė pakalbėti minis- 
terę Sheila Copps. Kalbėdama 
angliškai ir protarpiais prancū
ziškai, ministerė pabrėžė Kana
dos vyriausybės nuolatinį ir pa
vyzdingą užmojį išsaugoti kultū
rinę įvairovę šioje valstybėje. 
Didžiausias 21-ojo amžiaus iššū
kis bus nepasiduoti globalizaci
jos suvienodinimui, bet išlaikyti 
daugiakultūriškai visuomenei rei
kalingą infrastruktūrą. Laisvo

Juodojo kaspino dienos steigėjas ir 
Rytų Europos bendruomenių Kana
doje kongreso pirmininkas MAR
KUS HESS Ntr. R. S. Jonaitienės

Armija krajova vėl apgaudinėja
KAZIMIERAS GARŠVA, 

“Vilnijos” draugijos pirmininkas

Kovo 9 d. Lenkijos laik
raštis “Trybuna” džiaugsmingai 
pranešė: “Kovo 8 d. Lietuvos 
lenkų sąjungos Vilniaus būsti
nėje” įvykęs “istorinis susitaiky
mas tarp Armijos krajovos ir 
Vietinės rinktinės veteranų”. 
Kalbėję klubų pirmininkai Vy
tautas Jocius ir Stanislav Kač- 
kan, kurio nusikaltimus tiria ge
neralinė prokuratūra. “Idėja dėl 
dviejų karo metais priešingose 
barikadose kariavusių formacijų 
atstovų susitaikymo kilo krašto 
apsaugos viceministeriui Jonui 
Gečiui, taip pat dalyvavusiam 
susitikime(...). Nutarta, kad su
sitaikymo akcija įvyks gegužės 
12 d. ir kad joje turėtų dalyvauti 
Lietuvos ir Lenkijos valdžios at
stovai”.

Gaila, kad tą dieną dalis 
Vietinės rinktinės karių neteks 
kario savanorio statuso, nes pri
pažins negynę Lietuvos, o tik 
bendradarbiavę su naciais (to
dėl Armija krajova ir skelbia tu
rėjusi juos naikinti). 1993 m. 
valstybinė komisija Armijos kra
jovos veiklai Lietuvoje įvertinti 
paskelbė: “Armija krajova ne
pripažino Vilniaus grįžimo Lie
tuvai, ruošėsi jį vėl atplėšti nuo 
Lietuvos, t.y. kėsinosi į Lietuvos 
teritorijos vientisumą(...), daly
vavo civilių žmonių, iš jų lenkų, 
persekiojime ir žudyme. Armi
jos krajovos partizanai Rytų 

pasirinkimo teisės apsaugojimas 
yra esminis ateities uždavinys.

Apie taikos ir demokratijos 
glaudų sąryšį kalbėjo Rytų Eu
ropos bendruomenių kongreso 
Kanadoje pirmininkas, Juodojo 
kaspino dienos iniciatorius Mar
kus Hess. Jis priminė, kaip svar
bus taikos išlaikymui yra demo
kratijos puoselėjimas. Aišku, iš
vadoje, kad narystė ŠAS (NA
TO) - tai svarbiausia saugumo 
ir demokratijos garantija naujai 
atsikuriančioms Rytų Europos 
tautoms.

Padėkos žodį tarė Baltiečių 
federacijos pirmininkas Algir
das Vaičiūnas, o invokaciją 
prieš vakarienę sukalbėjo Apaš
tališkasis nuncijus Paolo Ro
meo. Svečiams geriant kavą ir 
užsigardžiuojant lietuvišku ra
guoliu, baravykais bei saldai
niais, KLB vicepirmininkė kul
tūrai Irena Ross pristatė meni
nę programą, kurią atliko To
ronto kamerinio vieneto “Lyra” 
dalyviai - Daniela Kepowich, Ja
mes Mark, Vesna Vulunic su 
vadove smuikininke Audrone 
Šarpyte. Ši, kartu su pianiste 
Edita Morkūniene, taip pat gro
jo vakarienės metu. Klausytojus 
maloniai nuteikė vieneto atlie
kami Mozarto, Vivaldi, Čiurlio
nio, Naujalio ir kt. kūriniai.

Atsisveikinę visi išsiskirstė 
iš parlamento rūmų, patenkinti 
sklandžiai vykusia programa. 
Renginyje dalyvavo daugiau 
kaip 40 lietuvių iš Otavos, 
Montrealio, Hamiltono, Delhi 
ir Toronto. Taip pat dalyvavo 
ambasadorius Rimantas Šid
lauskas ir Astra Šidlauskienė 
bei visi ambasados darbuotojai, 
generalinis garbės konsulas Ha
ris Lapas ir Gražina Lapienė, 
PLJS pirm. Matas Stanevičius, 
KLB valdybos nariai, KLJS 
pirm. Darius Sonda ir Vytas 
Ruslys. “Lord Elgin” viešbuty
je, kur daugelis atvykusiųjų bu
vo apsistoję, KLB valdyba pasi
kvietė lietuvius ir kitus baltie- 
čius dar pabendrauti, pasidalinti 
įspūdžiais prie šeimyniškų vaišių.

Kaip ir kasmet, estų, latvių 
ir lietuvių bendruomenių pirmi
ninkai, nuvykę į Otavą šia proga 
susitiko ir su Gynybos departa
mento bei užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnais, informa
vo juos apie baltiečių pastangas 
užtikrinti jų tautų įjungimą į 
ŠAS (NATO), prašė, kad Kana
dos vyriausybė remtų šiuos Bal
tijos kraštų siekius. Nors ir bal
suojant už sąjungoje priimamas 
valstybes-nares lemiamas bus 
ministerio pirmininko, valdžios 
vadovo balsas, svarbu yra įvai
riuose valdžios sluoksniuose 
šiuos reikalus iškelti, kad su 
klausimu būtų susipažinę bei jo 
nuomonę padėtų įtaigoti įvairių 
valdžios institucijų pareigūnai 
bei parlamentarai. Baltiečių va
karas buvo proga išlaikyti bei 
užmegzti svarbius ryšius sie
kiant šio tikslo. Tikimasi, kad 
ateinančiais metais sulauksime 
25-tojo Baltiečių vakaro parla
mente, vieningai prie to tikslo 
artėdami. RSJ

Lietuvoje taip pat padarė nusi
kaltimų žmoniškumui, įvairiais 
motyvais yra terorizavę ir žudę 
niekuo nekaltus civilius gyven
tojus, daugiausia lietuvius”. To
dėl pradėję bendradarbiauti su 
tokia gauja taip pat negalės būti 
Lietuvos kariai savanoriai. AK 
paleista 1945 metais ir nieko 
bendro neturi su dabartine Len
kijos kariuomene.

Lenkijos diplomatai, dešimt 
metų besistengiantys reabilituo
ti AK, tuos dalykus puikiai žino. 
Po “istorinio susitaikymo” jie ti
kisi išgelbėti AK karius, kurių 
genocido bylą tiria Lietuvos ge
neralinė prokuratūra. Dėl to 
jiems negaila ir Jono Gečo, kad 
būtų sukompromituotas ir turė
tų atsistatydinti.

Asmeniškai “susitaikyti” ga
lėtų tik tie, kurie tiesiogiai 
1943-1944 m. dalyvavo tarpusa
vio mūšiuose. Norinti pasiekti 
istorinį susitaikymą, Armija kra
jova turi: 1) pripažinti, jog buvo 
įsiveržusi į Lietuvos valstybės ir 
etnines lietuvių žemes, kurias 
gynė Vietinė rinktinė, ne
bendradarbiavusi su naciais; 2) 
generalinei prokuratūrai nuro
dyti, kas nužudė 4000 civilių gy
ventojų; 3) kur kunigo Ambro- 
ziejaus Jakavonio ir kitų lavo
nai; 4) atsiprašyti AK aukas ir 
bent kiek joms atlyginti. Armi
jos krajovos aukų sąrašai, nusi
kaltimai yra paskelbti knygoje 
“Armija krajova Lietuvoje” (du 
tomai, 1995, 1999).

Paveldo ministerė SHEILA COPPS - pagrindinė Baltiečių vakaro 
kalbėtoja Kanados parlamento rūmuose Nuotr. R. S. Jonaitienės

KLB valdybos vicepirmininkas humanitariniams reikalams kun. EDIS 
PUTRIMAS su Baltiečių vakaro programai vadovavusia Andrėja 
Gutauskaitė Kanados parlamento rūmuose Ntr. R. S. Jonaitienės

SPAUDOS BALSAI

Tiktai apie Lietuvą
Rusijos dienraštis aštriai kritikuoja dabartinę 

Lietuvos politiką
Ryšium su Lietuvos prezi

dento vizitu Maskvoje Rusijos 
dienraštis “Nezavisimaja Gaze- 
ta” š.m. balandžio 7 d. laidoje 
išspausdino straipsnį “Apie tik
rai ir tariamai gerą kaimynys
tę”, kuriame rašo apie rusų tau
tybės asmenų diskriminavimą 
Lietuvoje. Straipsnyje yra kriti
kuojamas valstybinės kalbos 
įstatymas, pagal kurį dėl nepa
kankamo jos mokėjimo rusai 
praranda valstybinėse įstaigose 
darbus, kritikuojamas rusų kal
bos išstūmimas iš visų visuome
nės gyvenimo sričių, rusiškų 
mokyklų abiturientų lietuvių 
kalbos mokėjimo tikrinimas, be 
kurio neleidžiama stoti į aukš
tesniąsias mokyklas, peikia Lie
tuvos valdžios pastangas “tyliai” 
rusus asimiliuoti. Straipsnis taip 
baigiamas:

“Prie to reikia pridurti atvi
rą priešrusišką dabartinės Lie
tuvos politiką, ketinimą be jokio 
atsižvelgimo (nekalbant apie 
pagarbą) į Rusijos interesus ir 
jos nuomonę įstoti į ŠAS (NA
TO), praėjusių metų Lietuvos 
iškėlimą Rusijai 20 milijardų 
dolerių ieškinį už ‘okupaciją’ 
(priimtą Lietuvos seime įstaty
mo lygyje) ir pageidavimą ‘įtvir
tinti visa tai, ką Lietuva gavo tos 
‘okupacijos’ metais (praktiškai 
visą pramonę ir pusę dabartinės 
teritorijos), atsisakymą baigti 
sutartį dėl rusų krovinių tranzi
to per Lietuvos teritoriją į Kara
liaučių, paramą čečėnų separa
tistams ir vadinamai Gudijos 
opozicijai - ‘draugiškos Baltijos 
respublikos’ įvaizdis, kurioje nė
ra rusakalbių gyventojų diskri
minacijos, galutinai sužlugs”.

Tokių straipsnių Rusijos 
spaudoje gali būti daugiau, nes 
paskutinį nepriklausomą dienraš
tį Gusinskio “Segodnia” perėmė 
valdiška bendrovė “Gazprom”. 
Šiuo metu visi Rusijos dienraščiai 
remia valdžios politiką.

Aukotojai ir lenkų namai
Lietuvos lenkų dienraštis 

“Kurier Wilenski” š.m. balan
džio 28-30 d. laidoje persispaus
dino iš Varšuvos laikraščio 
“Nie” ilgoką straipsnį apie Vil
niaus Lenkų namus. “Nie” rašo: 
“82 metų amžiaus Anna Dolka- 
lis davė Vilniaus Lenkų namų 
statybai 100 litu. Ji gyvena iš 90 
litų pensijos, jos vyras mirė 
prieš šešerius metus. Tuo tarpu 
vadinamasis pragyvenimas yra 
brangesnis negu Lenkijoje. Dide
lis duonos kepalas kainuoja be
veik 4 litus, o kilogramas dešros - 
20. (...) ‘Pažadėjo, kad pavardės 
asmenų, kurie įmokėjo 40 bei 
daugiau litų, bus išgraviruotos 
Lenkų namų sienoje. Pagalvojau, 
kad vietoje antkapio nusipirksiu 
sau tokį paminklą. Pigus, 
patvarus ir puikus’ - sako ji. (...)

Maciejkianiec, kaip Lietu

vos lenkų sąjungos pirmininkas, 
kreipėsi į Lietuvos valdžią, pra
šydamas sklypo Lenkų namų 
statybai. Gavo amžinam naudo
jimui darbininkų rajone lopelį 
žemės už kelių kilometrų nuo 
senamiesčio. Prižiūrėjo kiekvie
ną su investicija susijusį darbo 
etapą. Su LLS-gos ir jos organo 
‘Nasza gazeta’ pagalba rinko 
statybai aukas, kad nebūtų kal
bama, jog lenkiškumas Lietuvo
je rūpi tik Lenkijos lenkams. Iš 
paskelbto aukotojų sąrašo aiš
kėja, kad, be pensininkės Dol- 
kalis šimtinės, surinko iš 800 au
kotojų nemažiau kaip 70,000 li
tų. (...) Oficialus namų atidary
mas įvyko š.m. vasario 18 d. Nei 
Lietuvos prezidentas, nei Kultū
ros ministeris nebuvo pakviesti. 
Alicja Grzeskowiat (Lenkijos 
senato maršalka) nebuvo pa
kankama vilionė, teikianti spek
takliui proporcingą išlaidoms iš
kilmingumą. Apie bendradar
biavimą su lietuviais nebuvo 
kalbama, nors pirmą kartą len
kai seimo nariai yra valdančioje 
koalicijoje ir užima du svarbius 
postus valdžios administracijoje 
- Švietimo ir Mokslo viceminis- 
terio ir Vilniaus apskrities virši
ninko padėjėjo. (...)

Lentos su A. Dolkalis įgra- 
viruota pavarde nebus, nes Lie
tuvos lenkų surinkti 70,000 litų 
kažin kur išgaravo”.

Lietuvos žydų kongresas
Lietuvos žydų bendruome

nės laikraštis “Litovskij Jerusa- 
lim” (“Lietuvos Jerusalės” ver
sija rusų kalba) š.m. sausio-kovo 
laidoje rašo apie pasaulio Lie
tuvos žydų (litvakų) sąskrydį: 
“Ligi Antrojo pasaulinio karo 
Lietuva buvo kraštas, kuriame 
klestėjo žydų kultūra, o Vilnius 
buvo vadinamas Lietuvos Jeru
zale. Karo metu žuvo beveik vi
sa garsi bendruomenė, o sovietų 
režimas baigė sunaikinti turtin
gą Lietuvos žydų kultūrą. Vis 
dėlto negausi, bet dinamiška 
Lietuvos žydų bendruomenė su
gebėjo išlikti ir tęsti savo protė
vių tradicijas. Lietuvos žydai, 
kaip ir visi litvakai (litvakais yra 
vadinami DLK žydai, taigi ir 
Gudijos, J.B.), nepriklausomai 
nuo to, kur jie gyventų ir kokiai 
kartai priklausytų, visada di
džiavosi savo kilme.

Sovietų valdžia visomis jė
gomis trukdė litvakų jėgų susi
vienijimui, nes nenorėjo negai
lestingai suardytos Lietuvos žy
dų kultūros pagrindų atstatymo. 
Pasaulyje nėra centro, kuris rū
pintųsi unikalios Lietuvos žydų 
kultūros ‘jidiškait’ paveldo ap
saugojimu. Mes ketiname ženg
ti šia kryptimi žingsnį. Kviečia
me visus litvakus į Pasaulio lit
vakų kongresą. (...) Lietuvos 
žydų bendruomenė.”

Kongresas įvyks Vilniuje š.m. 
rugpjūčio 27-30 dienomis. J.B.

i
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@ LAISVOJE TEVYNEJE @ UPEIVIAI PASAULYJE
TARPTAUTINĖS PRATYBOS

Gegužės 15 d. Lietuvos ir 
Latvijos pasienyje Baltijos jūroje 
vyko tarptautinės žmonių paieš
kos ir gelbėjimo pratybos, rašo 
ELTA/LGTIC. Ieškoti keturių 
lėktuvu skridusių žmonių bei pa
gelbėti kaimyninei valstybei buvo 
išsiųsti trys Lietuvos laivai, Jūrų 
paieškos ir gelbėjimo koordinaci
nio centro “Šakiai”, Pakrančių 
apsaugos rinktinės “Lilian” bei 
Valstybinio jūrų uosto direkcijos 
laivas “Vėtra”. Kartu su jais pra
tybose dalyvavo ir Latvijos bei 
Švedijos gelbėtojų pajėgos. Tuo 
pačiu metu Palangoje vyko mies
to ypatingų padėčių valdymo 
centro mokymai.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

Vilniuje gegužės 10-11 d.d. 
' vyko Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamento prie Lietuvos vy
riausybės organizuota konferen
cija “Mokyklos bendruomenės 
sąveika, puoselėjant tautinį iden
titetą”. Konferencijos atidaryme 
kalbėjo departamento direktorius 
Remigijus Motuzą, švietimo ir 
mokslo ministeris Algirdas Mon
kevičius, PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis, valstybinės 
kalbos inspekcijos atstovė Dan
guolė Mikulėnienė, Išeivijos insti
tuto direktorius dr. Egidijus 
Aleksandravičius. Kaip praneša 
LGTIC, jie aptarė globalizacijos 
ir informacijos amžiaus įtaką kal
bai, ryšių su bendruomenėmis iš
laikymo svarbą, švietėjų vaidmenį 
kalbos išlaikyme. Apibūdinant 
dabartinių lietuviškų mokyklų už 
Lietuvos ribų būklę, buvo pateik
ta medžiaga daugiausia apie į Ry
tus nuo Lietuvos esančias mokyk
las, o kai kurios, kituose žemy
nuose esančios, buvo tik pami
nėtos.

STIPRI ENERGIJOS GAMINTOJA
BNS/LGTIC praneša, kad 

pagal atominėse jėgainėse paga
mintą energijos dalį, Lietuva te- 
beužima tvirtas pozicijas tarp pa
saulyje vyraujančių kraštų. Ignali
nos atominė elektrinė 2000 m. 
pagamino 73.7% visos Lietuvos 
elektros energijos, o ši dalis pa
saulyje yra antra pagal dydį po

DCZMKV' FOUR SEASONS 
IXlZ/F IHK. REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
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"Dievas teikia mums meilę, 
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Jis mums duoda"
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Prancūzijos. Kaip rodo Tarptauti
nės atominės energijos agentūros 
(TATENA) ataskaitoje, ten ato
minės jėgainės patenkino 76.4% 
elektros energijos poreikio. Iki 
1998 m. Lietuva pagal šį rodiklį 
buvo vyraujanti, bet nuo to laiko 
elektros energijos dalis, pagamin
ta Ignalinos AE, sumažėjo maž
daug 4%. Lietuva yra įsipareigo
jusi pirmąjį, senesnį IAE reakto
rių uždaryti iki 2005 m. Antrasis 
gali veikti iki 2010 m. Ignalinos 
RBMK tipo sovietų gamybos 
reaktoriai yra tarptautinių žinovų 
laikomi nesaugiais.

SUGRIEŽTINS APMOKĖJIMO 
TVARKĄ

ELTOS/LGTIC žiniomis, Lie
tuvos vyriausybės iniciatyva bus 
nustatyta griežtesnė darbo apmo
kėjimo tvarka valstybės įmonių 
vadovams. Tarnybiniai atlygini
mai valstybinių įmonių vadovams 
bus nustatomi taikant minimalios 
mėnesinės algos koeficientus, at
sižvelgiant į įmonės kategoriją. 
Ketinama įvesti 6 įmonių katego
rijas, o priklausymą lems įmonės 
pardavimų bei paslaugų apimtys, 
darbuotojų skaičius ir įstatinis ka
pitalas. Išmokėti tam tikrus prie
dus, premijas bus galima tik pel
ningai dirbančiose įmonėse, pa
šalpos galės būti skiriamos tik 
ypatingais atvejais. Išeitinės kom
pensacijos suma negalės viršyti 
dviejų vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčio dydžių.

UŽSIENIEČIŲ SUSITIKIMAS

Gegužės 4 d. Vilniuje įvyko 
Užsienio lietuvių klubo susirinki
mas, kuriame pranešimą apie 
Lietuvos ekonomikos plėtrą ir už
sienio investicijas padarė Vytau
tas Gruodis, Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūros direktorius. 
LGTIC žiniomis, kalbėtojas supa
žindino skaitytojus su laipsnišku 
investicijų didėjimu Lietuvoje, 
ekonominiais pokyčiais ir augi
mu, atsigavimu po Rusijos krizės. 
Palankumą investicijoms jis išvar
dino Lietuvos geografinę padėtį, 
stabilią bankų sistemą, veiksmin
gą darbo jėgą, gerus kelius, gerai 
veikiančias ryšių sistemas. V. 
Gruodžio nuomone, didžiausia 
problema yra, kad užsienio inves
titoriai dar mažai žino apie Lietu
vą. Yra daug su reformomis susi
jusių sunkumų, nors mažiau negu 
kituose Rytų Europos kraštuose, 
o pagrindiniai trūkumai - dar ne
nusistovėję įstatymai, biurokrati
jos savivalė, korupcija.

KLAIPĖDAI - GARBĖS ŽENKLAS

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
Klaipėdos miestas gavo Europos 
tarybos garbės ženklą už tarptau
tinį bendradarbiavimą 1999-2000 
metais. Uostamiestis yra pirmasis 
miestas Lietuvoje ir tarp Baltijos 
valstybių, gavęs tokio aukšto 
laipsnio Europos tarybos apdova
nojimą. Bus surengtos Europos 
tarybos ženklo įteikimo iškilmės. 
Klaipėda buvo taip pat pirmasis 
miestas Lietuvoje ir tarp Baltijos 
jūros valstybių, gavęs tokį aukštą 
Europos tarybos apdovanojimą.

ATLYGINIMAI PENSININKAMS

ELTA/LGTIC praneša, kad 
Lietuvos seimas gegužės 8 d. pri
ėmė Valstybinių socialinio drau
dimo pensijų įstatymo pataisas, 
numatančias, jog nuo šių metų 
liepos 1 d. dirbantiems pensinin
kams, kurių draudžiamosios paja
mos neviršija vieno minimalaus 
atlyginimo (MMA) - 430 litų, bus 
mokama visa pensija. Tiems, ku
rių draudžiamosios pajamos virši
ja vieną MMA, bet neviršija 1.5 
MMA, bus mokama, kaip ir da
bar, bazinė pensija bei atitinkama 
papildomos pensijos dalis. Gau
nantys didesnį kaip 1.5 MMA už
darbį, gaus tik pagrindinę pensi
jos dalį - 138 litus. rsj

Istorinė nuotrauka: šv. Kazimiero minėjime Vokietijoje 1984.IV.8. Iš dešinės: a.a. prel. A. Bunga, vysk. A.
Deksnys, Augsburgo vyskupas J. Stimpfle

Dirbo Vokietijoje, tarnavo
(Atkelta 3-čio psl.) 

įsteigė tokią savo tautinę dele- 
gatūrą, kurios pirmuoju vedėju 
buvo kan. Feliksas Kapočius, o 
paskutiniuoju - prel. A. Bunga.

Pasikeitę laikai reikalavo ir 
kitokių santykių su pasaulie
čiais. Įprastas klebonavimas, 
formalus savo pareigų atlikimas 
naujose sąlygose negalėjo duoti 
norimų rezultatų. Sakyklų aukš
tumų ir klausyklų langelių sėk
mingai sielovadai neužteko. 
Dvasiškis ir pasaulietis turėjo 
susitikti kaip lygus su lygiu ir 
laisva diskusija pagrįsti savo po
zicijas. Demokratėjimo vyksmas 
visose srityse jau buvo prasidė
jęs. Daugelis kunigų tada tam 
dar nebuvo pasiruošę, seminari
jose tam nebuvo tinkamai nė 
paruošiami. Taigi dar gerokai 
prieš Vatikano II susirinkimą 
lietuviams dvasiškiams kilo 
klausimai, kuriuos Bažnyčia 
sprendė daug vėliau.

Prasidėjus II Pasauliniam 
karui lietuvių tauta atsidūrė di
deliame pavojuje. Lietuviams 
pabėgėliams grėsė prarasti savo 
tautinę tapatybę, t.y. nutausti, 
pamiršti savo kalbą, papročius, 
įsijungti į savo gyvenamąjį kraš
tą, kadangi tėvynės meilė buvo 
suprasta kaip krikščioniška do
rybė, lietuviui kunigui kilo pa
reiga stovėti ir jos sargyboje. 
Kunigas turėjo šviesti, įtikinti, 
paraginti, padrąsinti, patraukti 
juo sekti ir nuvesti šiuos tėvynės 
keliais į amžinąją tėvynę pas 
Dievą.

Kaip tad šiose naujose sąly
gose reiškėsi velionis?

Jeigu galima sakyti, kad 
prel. Bungos namų durys vi
siems buvo atviros, tai taip pat 
galima teigti, jog ir jo širdies 
vartai buvo plačiai visiems atvi
ri. Jo santykiai su pasauliečiais 
nesiribojo bažnyčia ir klausykla. 
Turėdamas natūralų tam gabu
mą, jis savo paprastu nuoširdu
mu sugebėjo rasti ryšį ir bendrą 
kalbą su paprastu kaimiečiu, iš
prususiu miestelėnu, su inteli
gentais ir su aukštais Bažnyčios 
ar valstybės pareigūnais.

KLB Kalgario apylinkės senoji valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Kęs
tutis Dubauskas, Silvija Kasper, Elvyra Krausienė, Pranas Gluoksnys; 
antroje eilėje: Petras Devenis, Cynthia Yaunish, Cecilija Kairaitis, Ne
lė Astravienė, Aldona Calixte Nuotr. M. Vartepetovo

KLB Kalgario apylinkės naujoji valdyba. Iš kairės: Kęstutis Dubaus
kas, dr. Mike Vartapetov, Kristina Kasper, Elytė Zubienė, Neringa 
Karlonienė, Elvis Karlonas, Inga Liaukonienė, Giedrius Kasperavičius

Nuotr. A. Krauso

Visą gyvenimą savo dvasia 
išliko paprastas, nekreipė per 
daug dėmesio į formas, buvo 
tiesus, nuoširdus, vaišingas, pa
sitarnavo ir aptarnavo kitus, su 
tuo pačiu užsidegimu virė cepe
linus tiek jaunam mokinukui, 
tiek vyskupui ar kardinolui.

Ne kartą teko girdėti žmo
nes, kurie buvo sužavėti prel. 
Bungos nuoširdumo ir vaišingu
mo, ištariant “tai tikras kuni
gas!” Krikščionybė jam nebuvo 
kokia nors galvojimo ar tikėji
mo sistema (mokslas), bet gyva 
religija, kuria gyventi reikia kas
dienybėje. Toks kasdieninis, 
nuoširdus krikščioniškų idealų 
vykdymas patraukia daugiau, 
negu išbarimas per pamokslą, 
tiesioginis mokymas, reikalavi
mų kėlimas. (Beje, niekados ne
teko prel. Bungo girdėti baran
tis per pamokslus). Tai daug 
sunkiau. Lengviau yra būti vien 
pamaldžiam, t.y. uoliai eiti baž
nytines pareigas, negu evangeli- 
ne dvasia kasdienybėje gyventi.

Visiems pastebimas šalia jo 
didžios energijos buvo ir kitas 
ypatumas, būtent jo visuomet 
gera nuotaika, giedras žvilgsnis 
ir optimizmas. Turbūt niekam 
neteko prel. Bungos matyti be
viltiško, pikto, susiraukusio, be
sibarančio. Niekados nebuvo 
puolęs į neviltį ir dėl savo tėvy
nės ateities.

Tai tikriausiai kilo iš jo na
tūralaus ir nuolankaus pasitikė
jimo Dievo Apvaizda, arba kaip 
kad jis pats sakydavo “Dievu
liu”. Ir, atrodo, jis liko neapvil
tas. Dievulis jam davė sveikatos 
ir jėgų dideliems darbams, davė 
bendravimo talentą, kurį jis to
bulai panaudojo, išklausė ir jo 
ne kartą siųstą malda grąžinti 
Tėvynei ir jos Bažnyčiai laisvę.

Vokietijos lietuviuose liko 
spraga, kurios nebus galima už
pildyti: katalikai liko be savo va
dovo ir kunigo, nors jų skaičius 
nuolat didėja, Ateitininkai liko 
be savo globėjo, Bendruomenė 
liko be vieno iškiliausių savo 
darbuotojų, be vieno svarbiųjų 
savo centrų.

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS VALDYBOS pirm. B. Mačys 
š.m. balandžio 2 d. sušaukė visų or
ganizacijų atstovų susirinkimą ku
rio tikslas buvo išrinkti naują apy
linkės valdybą. Nebuvo siūlyta ir 
neatsiradus kandidatų į naują val
dybą, visų pritarimu, valdyba sutiko 
pasilikti dar vienai kadencijai: 
pirm. - B. Mačys, vicepirm. - M. 
Gudinskas, sekr. - M. Biekšienė, 
ižd. - K. Deksnys, rengimo vad. - 
S. Kareckas, jaunimo ryšininkas - 
V. Remesat, narys - P. Brasas, gar
bės narys-patarėjas - J. Krištolaitis.

M. Biekšienė

Sault Ste. Marie, Ont.
KLB SAULT STE. MARIE 

apylinkė per savo pirmininką Vik
torą Vainutį atsiuntė $500 auką bu
vusiems Sibiro tremtiniams sušelp
ti. Savo laiške jie pageidauja, kad 
auka būtų persiųsta į Žemaitiją. Ši 
nedidelė lietuvių grupė, neužmiršo 
baisiojo tautos naikinimo. Jų nuo
latinės aukos tremtiniams ir našlai
čiams rodo, kad meilė bei užuojau
ta savo tėvų kraštui tebėra gyva jų 
širdyse.

KLK moterų dr-jos centro valdyba

Calgary, Alta.
VALDYBOS RINKIMAI. Ba

landžio 22 d. įvyko KLB Kalgario 
apylinkės valdybos rinkimai. Senoji 
valdyba pasitraukė, buvo renkama 
nauja. Naujosios sudarymui turėjo 
daug įtakos Elvyros Krausienės ry
šiai su naujai atvykusiais lietuviais. 
Ji atliko savo pareigą Kalgario apy
linkės bendruomenei ir pareiškė: 
“Jei bus kokių klausimų, padėsiu”. 
Už jos ilgametį darbą (26 m.) tau
tiečiai įteikė puokštę gėlių ir krišto
linį indą saldumynamas bei vai
siams. O vyras Arvydas gavo midui 
įsipilti kišeninį indelį. Visi buvę val
dybos nariai davė atsakymus į jiems 
pateiktus klausimus. Visuomenė 
juos priėmė ir jokių diskusijų ne
kilo. Vyko rinkimai. Buvo nutarta, 
kad bus renkamas tik pirmininkas, 
o kiti, sutikę įeiti valdybon, pasida
lins pareigom pirmajame valdybos 
posėdyje. Į pirmininkus kandidata
vo Elvis Karlonas ir Kęstutis Du
bauskas. 80% dauguma Elvis Kar
iūnas buvo išrinktas pirmininku. Po 
to vyko pasisvečiavimas, užkandžiai 
ir gyvos kalbos.

PIRMASIS POSĖDIS. Balan
džio 29 d. p.p. Karlonų namuose 
įvyko naujosios valdybos posėdis, 
kuriam pirmininkavo Elvis Kariū
nas. Daugumas naujųjų narių neži
nojo kokios atsakomybės jų laukia. 
Nelė Astravienė ir Kęstutis Du
bauskas padėjo jiems susigaudyti 
būsimose pareigose. Valdyba iš
rinkta trejiem metam. Be jau minė
to pirmininko valdybon įėjo: Inga 
Liaukionienė - vicepirmininkė, 
Giedrius Kasperavičius - sekreto
rius, Mykolas Vartapatovas - iždi
ninkas, Albertas Stasiulis - jau
nimo ir žiniaraščio reikalams, Elytė 
Zubis - žiniaraščio redaktorė ir 
bažnytiniai reikalai. Nelė Astravie
nė pasilieka mokyklos vedėja ir tal
kina tikybiniams reikalams. Kęstu
tis Dubauskas sutiko pasilikti atsto
vu KLB krašto taryboje, pagelbėt
naujos valdybos veiklai, taip pat rū
pintis tikybiniais reikalais ir pagel
bėti žiniaraščio leidyboje. Pirmieji 
naujos valdybos rūpesčiai bus - su
derinti gegužinę su atvykstančiais 
“saboniukais” iš Kauno, kaip paro
dyti Albertos gamtą ir surengti atsi
sveikinimo vakarą.

Kęstutis Dubauskas

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

JA Valstybės
Lietuvos dukterų draugijos 

metinė madų paroda įvyko vasario 
3 d. Ocean View Metodistų švento
vėje Juno Beach, FL, vietovėje. To
kių parodų visas pelnas skiriamas 
daugiavaikėms šeimoms ar vargs
tantiems vaikams Lietuvoje. Paro
dą atidarė Lietuvos dukterų draugi
jos pirm. D. Augūnienė, papasako
dama apie pernykščių metų suteik
tą pašalpą. Draugijos narės pašalpą 
asmeniškai įteikia vargstančioms 
šeimoms ar vaikams. Pernai su
kauptą pašalpą gabeno į Lietuvą D. 
Augūnienė, B. Ciurienė ir V. Ma- 
jauskienė. Šiais metais buvo mode
liuojami sportiniai, popietiniai bei 
vakariniai drabužiai. Modeliavimą 
atliko pačios draugijos narės. Po
pietę pagyvino V. Daugirdas, pa
dainuodamas keletą dainų ir akor
deonu atlikdamas liaudies melodi
jų. Po to vyko vaišės su gaivinan
čiais gėrimais. Buvo ir loterija - Al
donos Biliūnienės paveikslą laimė
jo dr. J. Šalna.

Argentina
Buenos Aires lietuviai š.m. va

sario 4 d. Aušros Vartų parapijos 
patalpose minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Mišias Aušros 
Vartų šventovėje atnašavo kun. A. 
Steigvilas ir kun. A. Lubickas. Gie
dojo parapijos choras. Užbaigiant 
pamaldas sugiedotas Tautos him
nas. Po pamaldų parapijos salėje 
vyko minėjimas. Buvęs Lietuvos 
garbės konsulas A. Rastauskas pa
sakė pagrindinę kalbą, kviesdamas 
nenutolti nuo Lietuvos ir nepaisant 
įvairių sunkumų, čia, Argentinoje 
darbuotis dėl jos geresnės ateities. 
Kun. A. Steigvilas savo žodyje ra
gino prisiminti didįjį Žemaičių vys
kupą M. Valančių, kurio 200-sis 
gimtadienis šiais metais švenčia
mas. Taipgi kun. A. Steigvilas nu
džiugino šventės dalyvius pranešda
mas, kad dėl K. Mačiulio ir kitų 
savanoriškos talkos laikraštis “Lai
kas” savo skaitytojus aplankys ir to
liau bent vieną kartą per du mėne
sius. O salėje esantys dalyviai laik
raščiui sumetė ir aukų (“Laikas” 
868 nr.).

Brazilija
Šv. Juozapo parapijoje Vila 

Zelinoje Juozapinių proga sureng
tas kasmetinis Šv. Juozapo “kermo
šius” (mugė). Lietuvių paviljonui 
vadovavo A. D. Tatarūnienė. Šiais 
metais pasigesta daugiau talkininkų 
iš jaunimo. Atidarymas įvyko šešta
dienį, kovo 17, o daugiausia žmo
nių atsilankė sekmadienį. Lietuvių 
paviljone buvo įvairių lietuviškų 
valgių ir gėrimo - “krupniko”.

Brazilijos lietuvių bendruome
nės rinkimai vyko per Vasario lė
tosios ir Šv. Kazimiero švenčių 
minėjimus. Balsavo 76 asmenys. 
Galėjo ir daugiau balsuoti, reikia 
tik susimokėti simbolinį nario mo
kestį. Tarybą sudaro 15 rinktų as
menų ir 5 buvę tarybos pirmininkai.

Prel. Juozų Šeškevičių aplankė 
svečiai iš Lietuvos: kun. Jonas Pau
lauskas ir kun. Juozas Pečiukonis iš 
Marijampolės rajono. Svečius lydė
jo Saulius Šeškevičius, prelato gi
minaitis. Kovo 25 d. svečiai kunigai
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tSSSSHBBBA
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT LIETUVIŲ KREDITO
A /vL/lV/Y kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

3.50%
3.50%
3.75%
4.00%
4.10%
4.25%
5.00%

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.50%
santaupas.................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)..............
1 m. ind..................
2 m. ind..................
3 m. ind..................
4 m. ind..................
5 m. Ind..................

2.50%
3.85%
4.00%
4.10%
4.25%
5.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Šv. Juozapo šventovėje aukojo lie
tuviškas Mišias.

Australija
Adelaidės lietuviai Vasario lė

tąją minėjo vasario 17 ir 18 d.d. Mi
nėjimas pradėtas šeštadienį, vasa
rio 17, per lietuvišką radijo valan
dėlę, su šventei pritaikyta progra
ma - muzika ir eilėraščiais. Pagrin
dinis minėjimas, kurį surengė LB 
Adelaidės apylinkės valdyba, įvyko 
sekmadienį, vasario 18, Lietuvių 
Namuose. Įvadiniu žodžiu jį pra
dėjo LB apylinkės valdybos pirm. J. 
Grigonytė, kartu pakviesdama į 
sceną buvusią Australijos lietuvių 
bendruomenės valdybos pirm. J. 
Vabolienę ir pasveikindama ją su 
Australijos valdžios apdovanojimu. 
Pastarajai buvo anksčiau įteiktas 
žymuo “Medal of the Order of 
Australia” už jos veiklą Lietuvių 
bendruomenėje. Po to vyko sveiki
nimai. Pagrindinę kalbą pasakė V. 
Stauskas, jaunesnės kartos atstovas, 
išryškindamas dabartines politines 
ir ekonomines Lietuvos negeroves. 
Meninės programos dalyje pasiro
dė dvi tautinių šokių grupės: 
“Branda” ir “Žilvinai”, kurios pa
kaitomis pašoko “Audėjėlę”, “Ru
gučius”, “Putinėlį”, “Trepsį”, “Ke
purinę” ir K. Karazijienės sukurtą 
šokį “Zum zum”. Grupių vadovai: 
V. Brindley ir A. Pocius. Taipgi 
choras “Lituania”, vadovaujamas J. 
Pociaus, akompanuojant R. Dai
niui, padainavo “Su dainele”, “Va
sara-ruduo”, “Metų laikai”, “Graži 
mūsų žemė”, “Gaudžia trimitai”, 
“Kur giria žaliuoja”. Po minėjimo 
Lietuvių Namų sodelyje nuleistos 
Australijos ir Lietuvos vėliavos, 
sugiedotas Tautos himnas (“Mūsų 
pastogė” 2001 m. 10 nr.).

Lenkija
Kovo 11-tosios minėjimas ko

vo 12 d. įvyko Varšuvoje, Jono 
Pauliaus II muziejuje. Jį surengė 
Lenkijos lietuvių draugijos Varšu
vos skyrius. Iškilmėse taipgi dalyva
vo Punsko lietuvių kultūros namų 
choras “Dzūkija”, vadovaujamas J. 
Pavilonio. Minėjime dalyvavo apie 
100 žmonių, tarp jų Varšuvoje 
studijuojantys lietuviai studentai su 
savo bičiuliais. Sveikino ir kalbą pa
sakė prof. M. Drozdowski, apžvelg
damas istorinius - politinius Lietu
vos ir Lenkijos santykius. Po to 
žiūrovai išklausė “Dzūkijos” choro 
koncertą. Jį paįvairino D. Pavilonis 
fortepijonu atliktais kūriniais. J. 
Malinauskaitė' padeklamavo eilė
raščių. Po meninės programos kal
bėjo Lietuvos diplomatijos atstovai. 
G. Puodžiūnas, reikalų vedėjas, 
kalbėjo apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reikšmę ir Lietu
vos bei Lenkijos diplomatijos raidą 
per pastaruosius 10 metų. Žodį ta
rė Lietuvos generalinė konsule 
Varšuvoje I. Valainytė, padėkoda
ma Lenkijos lietuviams už šaunų 
pasirodymą. Pabaigoje visiems pa
dėkojo dr. Br. Makauskas, kartu 
pakviesdamas kuklioms vaišėms 
Varšuvos lietuvių klubo patalpose. 
“Dzūkijos” choristai ir visi dalyviai 
linksmai traukė lietuviškas dainas 
(“Aušra” 2001 m. 6 nr.). J. Andr.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m.

7.80%
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
http://www.talka.net


“Raudokit, svajonių debesys”
J Iš Los Angeles lietuvių Dramos sambūrio veiklos

Kaliforniečiai mėgsta teat
rą, kad ir mėgėjų, lietuvių kalba 
aktualiomis temomis.

Po Velykų įvyko net du įdo
mūs spektaliai Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, kar
toti per dvi dienas. Savotiškas 
festivalis. Kelis mėnesius čia 
viešėjusi aktorė iš Šiaulių pasi
rodė kaip veikli menininkė, net 
ir režisierė. Jos dėka Dramos 
sambūris suvaidino (bal. 21 - 22 
d.d.) 125 m. M.K. Čiurlionio gi
mimo sukakčiai pažymėti sce
nos kūrinį “Raudokit, svajonių 
debesys”. Ji ne tik režisavo, bet 
ir scenarijų paruošė (be to, ji čia 
surengė porą literatūros popie
čių, pasirodė ir kaip įdomi skai
tovė, deklamuotoja).

Veikalo Čiurlioniui akto
riai: Amandas Ragauskas, ypač 
gerai atvaizdavęs Čiurlionį; 
žmon'os Sofijos vaidmenį kultū

ringai atlikusi Vaida Kiškytė; 
Motina - Veronika Ragauskie
nė; Tėvas - Leonardas Mielda- 
žys, Sesuo - Ramunė Vitkienė. 
Įspūdingo apšvietimo ir garso 
tvarkytojas - Gintaras Laurin
kus. Šviesusis - ypatingas vaid
muo veikale, atliktas Rolando 
Žukausko. Mistinis, romantiš
kas genijaus dailininko ir muzi
ko Čiurlionio gyvenimo pavaiz
davimas ypač žavėjo jaunesnius 
žiūrovus.

Sekantį savaitgalį (bal. 29- 
30 d.d.) buvo skaitytiniu būdu 
atliktas G. Bernard Shaw veika
las “Don Žuanas pragare”. Šį 
įdomų, filosofinį veikalą į lietu
vių k. išvertė ir jį režisavo Algi
mantas Žemaitaitis. Jis ir Vel
nio vaidmenį atliko; kiti - N. 
Ruplėnas, L. Laurinkienė, A. 
Pečiulis. ...Ale Rūta

“Raudokit, svąjonių debesys” veikalo režisierė (viduryje) Olita Dautartaitė ir aktoriai: Ema Dovydaitienė 
(Dramos sambūrio pirmininkė), R. Vitkienė, V. Kiškytė, A. Ragauskas, A. Laurinkus, V. Ragauskienė ir kiti

Remtinas Lietuvos baletas
Sis meno vienetas yra pasiekęs aukštą lygį, bet stokoja lėšų kilimui ir išlikimui
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Į Čikagos lietuvių operos generalinę repeticiją atsilankiusi žymioji 
solistė V. URMANA su ČLO dirigentu ALVYDU VASAIČIU ir “Meilės 
eliksyro” soliste LUANA KOPŪSTAITE-PAULETTI Ntr. Ed. Šulaičio 

Solistė V. Urmana Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Muzikos pasaulyje iš lietu
vių nedaug turime tarptautinio 
garso atlikėjų. Dabar pirmauja 
solistė Violeta Urmana, anks
čiau žinoma Urmanavičiūtės 
pavarde. Ši iš Marijampolės ki
lusi lietuvaitė, dabartiniu metu 
gyvena Vokietijoje (Miunche
ne) ir iš ten važiuoja į garsiąsias 
scenas visame pasaulyje, kur at
lieka pagrindinius vaidmenis 
operose bei dalyvauja koncerti
niuose pasirodymuose.

Neseniai Violeta debiutavo 
pasaulyje garsios Niujorko 
“Metropolitan” operos scenoje, 
kur jos partneriu buvo pasauli
nė žvaigždė Placido Domingo. 
Ji ten pasirodė Vagnerio opero
je “Parsifal”, atlikdama sunkų 
mezzo-soprano Kundry vaidme
nį. Vienas iš šių spektaklių (ba
landžio 7 d.) buvo transliuotas 
per radiją “Texaco” šeštadieni
nių operų serijoje ir buvo girdi
mas ne tik Čikagoje, bet ir visa
me pasaulyje.

Čikagiečiams nusišypsojo 
laimė šią solistę išgirsti ir pa
matyti Čikagoje. Čia ji turėjo 
tris pasirodymus “Symphony 
Center” salėje miesto centre 
įvykusiuose Verdi “Requiem” 
koncertuose (balandžio 24, 26 ir 
28). Šie koncertai buvo išpar
duoti ir susilaukė puikių įvertini
mų (ypatingai buvo išgirta mū
siškė Violeta) abiejuose vietos 
dienraščiuose - “Chicago Sun- 
Times” ir “Chicago Tribune”.

Solistė kartu su ją lydėjusiu 
draugu solistu Valdu Vyšniaus
ku iš Vilniaus, pasisiūlė ateiti ir 
į kelis lietuvių susibūrimus. Pir
mas jos susitikimas su Čikagos

cijos pradžią kartu su palydovu 
V. Vyšniausku, V. Urmana susi
pažino su operos kolektyvo va
dovais, o per pertrauką ir po re
peticijos susipažino ir su kitais 
žmonėmis. Su kai kuriais solis
tais viešniai yra tekę bendrauti 
jau Lietuvoje, o čikagiečius dai
nos entuziastus ji pamatė pirmą 
kartą.

Pabaigoje ji buvo pakviesta 
į sceną, kur iš arti susipažino ir 
su choro nariais bei kitais ČLO 
darbuotojais. Apgailestavo, kad 
sekmadienį - pastatymo dieną ji 
jau turi palikti Čikagą (skrido į 
Montrealį) ir negalės dalyvauti 
premjeroje.

Ji pasisakė, kad paskutinis 
jos koncertas Amerikos žemyne 
įvyks gegužės 6 d. Niujorko 
“Čarnegie Hali”, kur ji dainuos 
Australijos kompozitoriaus Ar
nold Schoenberg (1874-1951) 
didoko veikalo “Gurrelied” pa
statyme. Tada ji pajudės atgal į 
Miuncheną, kur dabar yra jos 
namai, tačiau juose tarp operų 
ir koncertų lietuvaitė tik trum
pai gyvena.

Mūsų dainos pažiba Violeta 
prisipažino, kad neseniai įsigijo 
butą Lietuvoje - Vilniuje, kuris 
dabar remontuojamas, tad ir į 
savo gimtinę ji dažniau užsuks. 
Beje, neužilgo Vilniuje Operos 
ir baleto teatre V. Urmana pasi
rodys kartu su Virgilijum No
reika, kur dalyvaus ir teatro 
simfoninis orkestras, diriguoja
mas Liutauro Balčiūno. Šis kon
certas įvyks birželio 6 d. Va
žiuojantieji atostogoms iš Ame
rikos į Lietuvą, šios retos progos 
turėtų nepraleisti. Nors bilietus 
reikalinga užsisakyti gerokai iš 
anksto.

Spaudoje dažnai skaitome 
ir džiaugiamės Lietuvos baleto 
pasiekimais, pasižymėjusiais šo
kėjais, pasirodymais įvairiuose 
kraštuose. Matę baleto spektak
lius Lietuvos operos ir baleto 
teatre Vilniuje neabejotinai pa
stebėjo šokėjų profesionalumą, 
aukštą techniką, meistriškumą, 
bet kartu ir kuklias dekoracijas, 
dar kuklesnius scenoje drabu
žius, liudijančius lėšų stoką.

Ar mums reikia remti Lie
tuvos baletą? Šis klausimas nėra 
naujas. Prieš II Pasaulinį karą 
Lietuvos vyriausybė rūpinosi 
operos ir baleto reikalais, skyrė 
lėšas užsienio choreografų al
goms, naujiems baleto pastaty
mams, angažuodavo Europoje 
žinomus baleto vadovus ir šokė
jus, mokėdavo nemažus pinigus 
dekoratoriams, bet atsirado 
daug skeptiškų balsų. Pasirodė 
spaudoje straipsniai, kuriuose 
buvo keliamas klausimas, ar tik
rai toks lėšų skyrimas yra reika
lingas. Į priekaištus taikliai atsa
kė V. Krėvė-Mickevičius, Balys 
Sruoga ir kiti rašytojai. Įdomu 
pastebėti, kai Lietuvos baletas 
debiutavo Londone 1935 m., ži
nomiausias britų baleto kritikas 
Arnold L. Haskell gyrė Lietuvą, 
sakydamas: “Laimingas kraštas, 
kurio didelė dalis jo mažo biu
džeto yra paskirta pirmos klasės 
baletui”.

Istorija kartojasi. Ir dabar, 
kai Lietuvos baletas yra pasie
kęs tokį aukštą meninį lygį, ypa
tingai reikalingas paramos, kad 
dar aukščiau iškiltų, kad pasiek
tų baleto meno viršūnes. Ka
dangi valstybė neturi pakanka
mai lėšų, tokia parama turi atei
ti iš baleto meno mėgėjų. Tai 
nieko naujo Vakarų pasaulyje, 
kur baletas ir opera be mėgėjų 
klubų, fondų, globėjų ir paliki
mų neišsilaikytų.

Lietuvos baletas šiuo metu 
yra pajėgus, aukšto lygio. Žino
mas prancūzų baleto kritikas ir 
istorikas, rašydamas “Vilniaus 
baletui - 75” baleto žurnale 
Dance Conservatoire 2001 m. 
137 nr. pareiškė: “Taip, išties 
Vilniaus baletas yra vienas ge
riausių kolektyvų Europoje”.

Daugumoje pasaulio baletų 
šoka įvairių tautų šokėjai. Pa
vyzdžiui, olandų “Dance Ne
therlands”, pačių olandų reta, 
šoka beveik visi, atvykę iš kitur. 
Taip nėra Lietuvos baleto gru
pėje, kur solistai yra jauni lie
tuviai.

1999 m. man teko garbė ke
liauti kartu su Lietuvos baleto 
šokėjais į Lodzę Lenkijoje, kur 
vyko Tarptautinis baleto festiva
lis. Aš negalėjau nepastebėti, 
kad po lietuvių šokėjų ir vadovų 
santūrumu ir kuklumu slypi di
džiulė energija ir kūrybingumas. 
Tai retas ir pagirtinas talentingų

baleto artistų bruožas.
1998 m. kartu su Ramona 

Ratas, buvusia Australijos bale
to šokėja, įsteigėm Lietuvos ba
leto bičiulių sąjungą (Friends of 
Lithuanian Ballet), kuri iki šiol 
su dideliu pasisekimu remia 
Lietuvos baletą lėšomis ir kitais 
būdais. Mes rodome Lietuvos 
baleto vaizdajuostes, leidžiame 
FLB News laikraštuką, rengiam 
varžytines bei loterijas ir tokiu 
būdu sutelkiame lėšų Lietuvos 
baletui. Mums talkina Lina Vit
kauskaitė iš Čikagos. Aš pats iki 
šiol įteikiau 6 prizus jauniems 
šokėjams.

Visais atvejais mums prita
ria ir padeda mūsų sąjungos 
globėjai: Marilyn Jones OBE - 
buvusi Australijos baleto prima 
balerina bei direktorė ir Vikto
ras Šliteris, Lietuvos generalinis 
garbės konsulas.

Mūsų narių gretose yra bu
vę Australijos baleto šokėjai, 
menininkai, įvairių profesijų 
žmonės, daugelis lietuvių ir 
australų baleto gerbėjų. Mūsų

veikla yra susidomėję įvairių 
kraštų žmonės. Gavome laiškų 
iš JAV, Graikijos, Ispanijos ir 
Pakistano baleto mėgėjų.

Nepaisant sėkmingos mūsų 
veiklos tenka pripažinti, kad 
Australijos lietuviai negali ly
gintis nei skaičiumi, dosnumu, 
nei finansiniu pajėgumu su 
Amerikos ir Kanados tautie
čiais. Visi geri norai, siekimai ir 
projektai atsimuša į lėšų stoką.

Todėl kviečiame visus prisi
jungti prie Lietuvos baleto bi
čiulių ir paremti Lietuvos ba
letą. Tolimesnei informacijai 
kviečiame surinkti raktažodžius 
“lithuanian ballet”, arba rašyti 
elektroniniu paštu: zalkus@ 
jeack.com.au arba ramona@ 
hightide.net.au arba paprastu 
paštu man - 16 Nandina Street, 
Forest Hill Vic., 3131 Australia, 
arba paštu Ramonai Ratas - 
PO Box 420, Spit Junction 
NSW, 3088 Australia.

Jurgis Zaikauskas, 
Lietuvos baleto bičiulių pirmininkas

Iš nusivylusių grupės

Apie “Naująjį židinį - Aidus”
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Perkėlus “Aidus” į Lietuvą, 
tikėjomės, kad maždaug panašų 
žurnalą gausime ir toliau. Užsi
sakėme. Daugelis nusivylėme. 
Kiek tokių nusivylusių - neži
nau, bet, pakalbėjus su draugais 
ir pažįstamais, pasirodė, kad 
daugelis buvusių prenumerato
rių “NŽ - Aidų” atsisakė, nes jų 
turinys pradžioje mums buvo 
gan svetimas, skirtas daugiau in
telektualams teologams, religi
jos ir religijos meno žinovams, 
nagrinėjantis ilgais straipsniais 
jiems įdomias temas, o aktualių, 
šių dienų klausimus apimančių 
straipsnių buvo nedaug. Per
skaitydavau vieną-kitą, peržiū
rėdavau knygų recenzijas, tai ir 
viskas. Po keleto metų ir mudu 
su vyru nebepratęsėme prenu
meratos. Bet vėliau, galvodami, 
kad vis tiek reikia remti lietuviš
ką - katalikišką spaudą, vėl už
sisakėme. Ir labai maloniai nu
stebome! “NŽ - Aidai” buvo 
daug įdomesnis ir aktualesnis! 
Ir kas metai jis tobulėjo, o pas
kutinius kelerius metus - jis tie
siog puikus!

Užtat ir rašau apie savo su
grįžimą. Gal lai paskatins pana
šius į mane irgi sugrįžti. Nenusi
vilsite! Rasite įdomių, aktualių 
straipsnių visam mėnesiui!

Prieš akis - du šių metų nu
meriai: sausio-vasario ir kovo. 
Jų tiražas - 1,000 egz. Apie juos

suomenę), laiškai, knygos, už
sklanda/atsklanda - istoriniai 
“dienorakščiai” (Palemonas 
Dračiula).

Kiekvienas šių skyrių yra 
įdomus. Straipsnių autoriai dau
giausia jauni ar jaunesnio am
žiaus žmonės, maždaug 1954- 
1976 metų gimimo.

Kadangi “NŽ - Aidai” yra 
religijos, kultūros ir visuomenės 
gyvenimo mėnraštis, tai jame ir 
vyrauja straipsniai šiomis temo
mis, bet jie yra aktualūs, apšvie- 
čiantys, verčiantys susimąstyti.

Redakcija rašo: “Nė vienas 
straipsnis nelaikomas nediskusi- 
niu. Rankraščiai nerecenzuoja
mi ir niekada negrąžinami”. Už 
tai yra ir diskusinių staipsnių.

O kas gi tie autoriai šiuose 
dviejuose numeriuose? Tai Al
girdas Patackas, Dalia Michelc- 
vičiūtė, Sigitas Benediktas Jur- 
čys, OFM, Kęstutis K. Girnius, 
Paulius Subačius, Guoda Stepo
navičienė, Egidijus Vareikis, 
Tomas Daugirdas, Leonardas 
Gutauskas, Jurgita Šiaučiūnai- 
tė-Verbickienė, Nijolė Lukšio
nytė-Tolvaišienė, Irena Vaišvi
laitė, Mantas Adomėnas, Da
rius Baronas, Sigitas Narbutas, 
Julius Sasnauskas, OFM, Naglis 
Kardelis, Rima Malickaitė, Ta- 
pio Koivukari, Aušra Grigaravi- 
čiūtė, Mokytojas Ekhartas ir 
Palemonas Dračiula.

Taigi autorių daug ir jų 
straipsniai geri. Man ypač įdo-

Lietuvos pianistai - Gabrie
lius Alekna, Andrius Žlabys, So
nata Deveikytė-Zubovienė ir Ro
kas Zubovas - jau spėję išgarsėti 
JAV, š.m. balandžio 17 d. atliko 
klasikinės muzikos kūrinius per
pildytoje salėje Vašingtone. J. S. 
Bacho, Fr. Šopeno, J. Brahmso, 
Fr. Šuberto bei G. Sodeikos 
klausėsi apie 200 klasikinės muzi
kos gerbėjų. Po koncerto progra
mos atlikėjai ir klausytojai buvo 
pakviesti į priėmimą su lietuviš
kais skanumynais. Koncertą su
rengė Lietuvos ambasada Vašing
tone bendradarbiaudama su me
no galerija “The Corcoran Gal
lery of Arts”. Inf.

Lietuvos kino režisieriaus 
Arūno Matelio dokumentinio fil
mo scenarijus “Radijo dienos” iš 
115 pateiktų projektų buvo at
rinktas tarp kitų penkiolikos ge
riausių. Busimasis dokumentinis 
filmas - apie pokario lietuvius, 
kuriuos vienintelis likęs tiesos 
skelbėjas “Amerikos balsas” įtiki
nęs, kad Amerika greitai ateis į 
pagalbą ir padės išsivaduoti iš 
Sovietinės imperijos. Kaip ELTA 
rašo, projektų atranką vykdė kino 
ir TV programa “Discovery Cam
pus” kartu su žymiausiais Euro
pos TV kanalais.

Fotomenininko Jono Dvariš
kio (1912-1940) nuotraukų albu
mą “Lietuva 1933-1940” 120 egz. 
tiražu išleido “Galerijos” leidykla 
Čikagoje. Leidinį paruošė ir fi
nansavo velionies fotografo jau
nystės draugo Petro Ąžuolo duk
tė Marytė Ąžuolaitė-Nemickienė 
kartu su savo vyru dr. Vidu Ne- 
micku. Apie tą leidinį ir ligi šiolei 
negirdėtą fotomenininką J. Dva
riškį žinutę paskelbė Ant. Naujo
kaitis laikraštyje “Literatūra ir 
menas” (2001.11.23). Rašoma, 
kad Pakruojyje gyvenęs J. Dvariš
kis fotografavo tuometinės Lietu
vos kaimus ir žmones, miestelius 
ir gamtovaizdžius. Jo darbų nega
tyvus suradęs Pakruojyje gyvenęs 
prel. Juozas Antanavičius, išsau
gojęs ir po Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo nuvykęs į JAV 
perdavęs P. Ąžuolui. Meniniu po
žiūriu, J. Dvariškio nuotraukos 
lyginamos su garsaus fotografo 
Balio Buračo darbais.

Teatro festivalis “Life”, tra
diciniu tapęs ir Vilniuje šešerius 
metus iš eilės rengtas, šiemet dėl 
finansinių sunkumų nebeįvyks. 
BNS pranešimu, “Life” direkto
rius Tauras Čižas sakė, kad toksai 
festivalis šiuo metu Lietuvai yra 
per brangus. Festivalį “Life” 1991 
m. įsteigė Lietuvos kultūros mi
nisterija, Vilniaus savivaldybė ir 
Teatro sąjunga. Iki 1998 m. 
festivaliui vadovavo teatrologė 
Rūta Vanagaitė (dabartinė minis- 
terio pirmininko patarėja), pa
reiškusi, kad Lietuvos publika nė
ra pakankamai supratinga ir išsi
lavinusi. Tai buvo pasakyta pakei
tus teatro kryptį pereinant iš tra
dicinių programų į cirko ir akro
batikos elementų kupiną progra
mą. R. Vanagaitė pasitraukdama 
paliko daug skolų, kurios šian
dien siekia 200,000 litų. Kultūros 
ministerija atsisakė festivalį fi
nansuoti, o reikiamos sumos rė
mėjams nepavyko sutelkti.

Žurnalistas Vaidotas Žukas, 
vadovavęs Lietuvos radijui ir tele
vizijai trejus metus ir tris mėne
sius ir iš tų pareigų pasitraukęs, 
kaip ELTA rašo, grižo į žurnalis
tinę veiklą. Vėl atgims daugelio 
mėgstama radijo programos laida 
“Vėjai”, 1999 m. laimėjusi St. 
Lozoraičio žurnalistinę premiją. 
V. Žukas užsimojęs įsteigti priva
tų dailės saloną ar galeriją, tačiau 
neatsisakąs minties imtis ir pla
tesnės veiklos.

Tarptautinė grafikos paroda 
atidaryta Vilniaus “Vartų” galeri
joje š.m. balandžio 14 d. Išstatyti 
šešių lenkų autorių ir jaunosios 
kartos grafikės Eglės Vertelkaitės 
naujausi darbai, taipgi ir čeko K. 
Dėmelio knygženkliai. Parodos 
lankytojai susipažino su tradicine 
grafikos technika - ofortu, meco- 
tinta, akvatinta, lino ir medžio 
raižiniais bei litografija. Iš lenkų 
autorių labiausiai išsiskyrė E. G. 
Stankevičiaus plakatų rinkinys. 
Kaip Elta pažymi, beveik visuose 
matomi autoriaus “autoportretai” 
- šaržuotos jo veido ar rankų dalys.

Dail. prof. Jono Čeponio, 
švenčiančio 75-tąjį gimtadienį, ta
pybos darbų paroda Vilniaus ro
tušėje veikė š.m. balandžio 11-28 
d.d. Parodos atidaryme apie J. 
Čeponio liepsnojančių spalvų pa
saulį, Vilniaus peizažus ir panora
mas kalbėjo kolegos dailininkai 
A. Petrulis, L. Tuleikis, V. Anta
navičius, menotyrininkė N. Tu
mėnienė. Dainavo R. Maciūtė ir 
jos studentės. Kaip ELTA rašo, 
sukaktuvininkas - savaimingas ta
pytojas, sugebantis peizažuose 
kalbėti džiaugsmingai ir skambiai, 
pradeda į pasaulį žvelgti drama
tiškai. J. Čeponis gimė 1926 m. 
balandžio 2 d. Gaveikėnuose, Ig
nalinos rajone. Vilniaus dailės 
institutą baigė 1951 m. Dėstyda
mas meną išugdė ne vieną daili
ninkų kartą. Jo paveikslų galima 
rasti Anglijos Londono bei Vo
kietijos Diuseldorfo muziejuose.

A. a. prof. dr. Juozas Bagdo
nas (1866-1956), gydytojas, knyg
nešys, publicistas, blaivininkas, V. 
Kudirkos bendradarbis, prisimin
tas ir architekto Jono Lukšės su
kurta atminimo lenta pagerbtas, 
ją atidengiant š.m. balandžio 13 
d. Kaune, prie A. Mickevičiaus 
gatvės 30-ojo namo, kuriame ve
lionis gyveno 1933-1944 m. Tuo 
taip pat paminėta aukštojo medi
cinos mokslo Kaune 80 m. sukak
tis. J. Bagdonas gimė 1866 m. 
balandžio 6 d. Slibinų kaime, Vil
kaviškio apskr. Pradėjęs medici
nos studijas Varšuvoje, jas baigė 
Maskvoje, kur labai uoliai įsitrau
kė į lietuvių tautinį judėjimą. Net 
50-čia slapyvardžių pasirašinėda
mas reiškėsi “Aušroje”, dalyvavo 
“Varpo” suvažiavimuose, platino 
draudžiamąją spaudą. Kaip EL
TA pažymi, gresiant suėmimams 
teko slapstytis užsienyje. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo pa
skirtas Sveikatos departamento 
direktoriumi, įsteigė ir vadovavo 
Vytauto Didžiojo universiteto ka
tedrai “Įvadas į mediciną”. Daug 
straipsnių skelbė sveikatos klausi
mais. Į Vakarus pasitraukė 1944 
m. Ilgesnį laiką gyveno Klyvlan- 
de, kur ir mirė. Snk.

lietuviais buvo balandžio 23 d. 
“Seklyčioje”, kur įvyko tradicinė 
muz. Fausto Strolios vedama 
“dainų popietė”. Čia jos palydo
vas V. Vyšniauskas sudainavo 
nemažai kūrinių solo, o V. Ur
mana pasitenkino dainavimu 
“Seklyčios” lankytojų chore, ku
ris apie valandą laiko traukė 
liaudies dainas, į kurias ir žy
mioji viešnia gana aktyviai įsi
jungė. “Seklyčios” lankytojai 
entuziastingai sutiko brangią 
viešnią, o šeimininkė Birutė Ja
saitienė ir vykstančių programų 
vedėja Elena Sirutienė pasvei
kino bei įteikė gėlių.

Sužinojusi, kad balandžio 
27 d. Čikagos lietuvių operos 
kolektyvas turės “Meilės eliksy
ro” operos generalinę repeticiją 
Cicere, viešnia panoro ir čia at
silankyti, nes tą vakarą turėjo 
laisvą. Atvykusi dar prieš repeti-

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose meninę programą 
atlikusios - smuikininkė AUDRONĖ ŠARPYTĖ ir pianistė EDITA 
MORKŪNIENĖ Nuotr. R. S. Jonaitienės

ir noriu parašyti keletą žodžių.

“NŽ - Aidai” eina jau vie
nuolikti metai. Garbės redak
torius yra kun. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM, (per jį galima 
“NŽ - Aidus” užsisakyti).

Parašyta, kad žurnalą ren
gia: Saulius Brazdauskas (vyr. 
red.), Vytautas Ališauskas (vyr. 
red. pavad.), Violeta Boskaitė 
(maketuotoja), Asta Giniūnienė 
(ikonografė), Gediminas Mike- 
laitis (red.), Nerijus Šepetys 
(red.), Mikas Vaicekauskas 
(red.) ir Tomas Vyšniauskas 
(techninis red.).

Šių dviejų žurnalo numerių 
turinį sudaro: laiškai redakcijai, 
dienoraštis, pašnekesys ar pasa
kojimas, žvilgsnis (Kęstutis K. 
Girnius), straipsniai įvairiomis 
temomis, pastabos, apžvalga 
(apimanti religiją, kultūrą, vi

ntus buvo straipsniai, liečiantys 
Lietuvos visuomeninį, politinį, 
religinį gyvenimą. Juos skaičiau 
su dėmesiu ir malonumu! Tokių 
“Naujojo židinio - Aidų” norė
jau, tokius dabar ir turiu - mo
dernios dvasios, aktualius, įdo
mius ir intelektualius!

Su “NŽ - Aidais” porą kar
tų per metus ateina labai įdo
mus ir vertingas priedas “Knygų 
aidai” (recenzijos, apžvalgos, 
anotacijos). Jį (š.m. nr. 3) rengė 
Vytautas Ališauskas (atsak. 
red.), Mikas Vaicekauskas 
(red.), Jūratė Kazlauskienė 
(maketuotoja), Rimantas Šab- 
linskas (maketo dailininkas).

Norintieji sugrįžti galėtų 
kreiptis į kun. L. Andriekų, 
OFM, Franciscan Monastery, P. 
O. Box 980, Kennebunkport, 
Maine 04046, USA. Prenume
rata - tik 44 doleriai. Kai ateina tikras pavasaris, prasiveržia ir gėlės visu savo grožiu

jeack.com.au
hightide.net.au
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pRISIKELIMO
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 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA 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, RRIFir 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%

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 
mortglčlus iki $750,000.

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

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

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’/z°/o
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 

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

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

BURNHAMTHORPE-CAWTH' 
bungalow su užbaigt'-^ Yu, 
dvigubas garažas, c' O /užda
roje gatvėje- S-7
KINGS'’-^. 'uUEENSWAY, 
paPS, J miegamųjų “condo- 
r ».,i", matomas CN bokštas ir 
ežeras-$219,900.
IŠNUOMOJAM*'rrtN$HBURN- 
MARTING^d^kamb. bung., 
$1790 m

Skambinti TEODORUI STANULIUI
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

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

FASS-gos pirmenybėse š.m. kovo 24-30 d.d. Mammoth Mountain, CA, pasi
žymėję savo grupėse sportininkai iš Kanados: (iš k.) AUDRIUS VAIDILA, 
laimėjęs bronzos medalius; MATAS FREIMANAS, laimėjęs sidabro me
dalius slalome ir didžiajame slalome, užėmęs antrąją absoliutaus laimėtojo 
vietą; dr. RIMANTAS KARKA (pirmas iš dešinės), laimėjęs sidabro me
dalius slalome ir didžiajame slalome. Tarp jų (su juosta) ALGIS SEKAS iš 
Kalifornijos, šių žaidynių organizacinio k-to pirmininkas, laimėjęs aukso 
medalį slalome ir didžiajame slalome

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: LKL vyrų baig

mėje dėl krašto čempionato pirmą
sias rungtynes Vilniuje laimėjo 
“Lietuvos rytas” 86:73, antrąsias 
Kaune “Žalgiris” 84:80 ir išlygino 
seriją 1:1. Žais ligi trijų pergalių. 
Visų laikų geriausias Lietuvos 
krepšininkas Arvydas Sabonis bus 
apdovanotas Tarptautinio olimpi
nio komiteto (IOC) Olimpiniu or
dinu. Apie tai Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui pranešė IOC 
pirmininkas Juan Antonio Sama
ranch. Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkai Arvydas Macijauskas 
ir Robertas Javtokas oficialiai pri
pažinti kandidatais dalyvauti birže
lio 27-ąją Niujorke vykstančioje 
NBA naujokų biržoje.

LENGVOJI ATLETIKA: Dis
ko metikas čempionas Virgilijus 
Alekna šiemet pasiekė trečią lai
mėjimą Qatar vykusiose “Grand 
Prix” varžybose. Jis diską nusviedė 
66 m 81 cm. Ankstyvesni laimėji
mai 67 m 52 cm ir 70 m 99 cm. 
Lengvosios atletikos varžybose 
Valmieroj (Latvija) aštuoniolika- 
metė panevėžietė E. Grigonytė su 
kartimi peršoko 3 m 40 cm ir page
rino Lietuvos rekordą.

SUNKIOJI ATLETIKA: Syk

tyvkar (Rusija) vykusiame Europos 
jėgos trikovės čempionate, kuriame 
rungtyniavo 70 sportininkų iš 17 ša
lių, biržietis Žydrūnas Savickas už
ėmė antrąją vietą grupėje 125 kg. 
Biržiečiai - Sigitas Mikalčikas (100 
kg) užėmė penktąją ir Arūnas Ra
nonis (82.5 kg) aštuntąją.

RANKINIS: Lietuvos vyrų 
rankinio čempionato aukso medalį 
laimėjo Kauno “Granito-Kaustos” 
rankininkai. Sidabro - Kauno “Lū- 
šio-Akademiko” klubas ir bronzos 
- Šiaulių “Šiauliai-Universitetas”.

ŠACHMATAI: Kaune vykusį 
šalies vyrų šachmatų čempionatą 
laimėjo tarptautinis didmeisteris 
Šarūnas Šulskis, antrąją vietą iško
vojo du kartus buvęs Lietuvos čem
pionu, tarptautinis dimeisteris vil
nietis Aloyzas Kveinys, trečiąją - 
taip pat tarptautinis didmeisteris 
vilnietis Darius Ruželė. V.P.

“Aušros” žinios
Metinis klubo pokylis įvyks bir

želio 2, šeštadienį. Mišios 5 v.p.p. Po 
Mišių premijų įteikimas ir vaišės pa
rapijos kavinėje. Kviečiami dalyvau
ti visi sportininkai, jų tėveliai, se
neliai, treneriai, rėmėjai. Šventėje 
dalyvaus ir vysk. P. Baltakis, OFM.

Dabartinė Lietuvių skautų brolijos vadija. Iš k. R. Rupinskas, A. Sekas, K. 
Ječius, E. Leipus, L. Narušis, K. Matonis, R. Bužėnas, A. Paužuolis, T. 
Dabšys, R. Otto (VS), G. Deveikis

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ti menų kūrybingumą ateinan
čioms kartoms”, kalbėjo min. 
pirmininkas J. Chretien pa
skelbdamas šią dovaną Toronto 
kultūrininkams gegužės 2 die
nos konferencijoje. Tai dos
niausia federacinė dovana me
nams per pastaruosius 40 metų. 
Didžiausia dalis pinigų, $80 mi
lijonų, skirta senstančių paveldo 
struktūrų, kaip teatrų, galerijų, 
muziejų, atnaujinimui. Kanados 
menų taryba gaus papildomai 
$75 milijonus (daugiau kaip 
$124 milijonus seniau skirtus) 
padėti menininkams ir suakty
vinti jų veiklą. Jaunųjų meninin
kų paruošimui skiriama $13 mi
lijonų. Kanados radijo ir televi
zijos bendrovė CBC gaus $60 
milijonų priedą šiais metais prie 
jos $923 milijonų 2001/02 metų 
biudžeto. Knygų ir muzikos lei
dykloms skiriamas $56 milijonų 
priedas, kad padėtų platinti ka
nadiečių rašytojų ir muzikų kū
rybą. Taip pat $108 milijonai 
skiriami “kanadianos”(Kanados 
istorijos, kultūros, menų) sve
tainių įvedimui Internete anglų

ir prancūzų kalbomis.
Kanadiečių apklausinėjimas 

2000 balandžio mėnesį, kokių 
profesijų nariais jie daugiausia 
pasitiki, parodė, kad labiausiai 
pasitikima med. slaugėmis - net 
72%. Toliau - vaistininkai (65%), 
gydytojai (52%), mokytojai 
(50%), policininkai (43%), dva
siškiai (31%), teisėjai (28%), 
bankininkai (16%), advokatai 
(11%) ir sąrašą užbaigia auto
mobilių pardavėjai (3%).

Medicinos slaugėms Britų 
Kolumbijoje įstatymais už
drausta streikuoti. Jos reiškia 
savo nepasitenkinimą darbo są
lygomis ir alga dirbdamos pagal 
taisykles: nepriima siūlomų 
viršvalandžių, nedirba oficialių 
darbo pertraukų metu. Atrodo, 
kad ne vien šios provincijos 
slaugės nepatenkintos darbo są
lygomis. Apklausos parodė, kad 
ne tik visoje Kanadoje, bet ir 
JAV, D. Britanijoje bei Vokieti
joje maždaug trečdalis slaugių 
nusiskundžia per ilgomis darbo 
valandomis, nuovargiu, tinka
mos techninės aparatūros stoka 
bei padėtimi ir algomis. G.K.

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Sportas
Jubiliejinės žaidynės

ŠALFASS-gos 50-mečio proga 
rengiamas jubiliejines sporto žaidy
nes, įvyksiančias Toronte š.m. lie
pos 4-7 d.d., globoja Prisikėlimo 
parapijos sporto klubas “Aušra”. 
Organizacinio komiteto pirminin
kas yra Alvydas Saplys, žaidynių - 
Rimas Miečius. Žaidynių progra
moje numatyta įvairių amžiaus gru
pių vyrų ir moterų tinklinis, lauko 
tenisas, stalo tenisas, kėgliavimas, 
šachmatai, golfas, šaudymas ir, aiš
ku krepšinis. Pastarojoje srityje da
lyvaus ir komanda iš Klaipėdos 
“Neptūnas”. Krepšinio ir tinklinio 
rungtynės vyks Humber College 
patalpose, prie Finch gatvės ir 
Highway 27.

Svarbu iš anksto užsisakyti 
viešbutyje kambarius šventei nu
matytame “International Plaza Ho
tel”, kuris yra netoli oro uosto ir 
Humber College. Iki birželio 3 d. 
Lithuanian Sports Jubilee vardu yra 
užrezervuota 130 įvairaus dydžio 
kambarių lietuviams, specialia kai
na - $119 (Kan.). Norint šia kaina 
užsisakyti kambarius, skambinti 
viešbučiui telefonu 416-244-1711 
arba 1-800-668-3656, internetu 
reserve@internationalplaza.com. 
Viešbučio tinklalapis: www.interna- 
tionalplaza.com.

Taip pat Humber College gali
ma užsisakyti kambarį (vienam 
žmogui) su pusryčiais už $33 (Kan. 
dol.) nakčiai. Kambarius užsisakyti 
pas Rimą Miečių, ei. pašto adresu 
rimmerl@sympatico.com.

Bendrabučio kambarius užsa
kyti reikia 5 naktims, nuo liepos 3 
iki liepos 8 d., užstatui įteikiant pu
sę reikalingos sumos iki birželio 15 
d. Iš JAV siųsti $55 “US Money 
Order” R. Miečiui, “Lithuanian 
Sports Jubilee”, 54 Burrows Ave., 
Toronto, ON M9B 4W7.

Skelbimai šventės programoje 
priimami iki birželio 15 d. taipgi R. 
Miečiaus adresu, arba faksu 416- 
234-8506. Viso puslapio kaina 
$500, pusės puslapio - $300, ketvir
čio - $200, vizitinės kortelės dydžio 
- $50. Dėl platesnės informacijos 
skambinti telefonu 416-234-5792 
darbo valandomis. Inf.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmininkės v.s. 

B. Banaitienės šauktame tarybos 
suvažiavime Lemonte, IL, bal. 21- 
22 d.d. dalyvavo 18 iš 29 narių. Pa
teikti visų rajonų veiklos praneši
mai. Kalifornijos rajonas pasiūlė 
2003 m. ruošti Jubiliejinę stovyklą 
Kalifornijos kalnuose, kur įrengta 
stovyklavietė su visais patogumais. 
Diskutuota - vadovų rinkimai ir 
pareigos. Taryba siūlo, pritariant 
pirmininkei, dabar sudaryti komisi
ją, peržiūrėti sąjungos nuostatus ir 
pagal reikalą pritaikyti, pakeisti. 
Prisitaikant prie dabartinių balsavi
mo sąlygų bei galimybių su pakeiti
mais supažindinti tarybą.

Kanados rajonui atstovavo ra
jono vadė v.s. fil. Rūta Žilinskienė. 
Suvažiavimo metu ji buvo apdova
nota Lelijos ordinu. Dalyvavo ir 
brolijos vyriausias skautininkas v.s. 
Romas Otto, taip pat iš Kanados 
rajono.

• Šv. Jurgio šventę iškilminga 
sueiga “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai paminėjo balandžio 21, šeš
tadienį Maironio mokyklos patal
pose po pamokų. Buvo įžodžiai ir 
pakėlimai.

• Šių metų rajoninė stovykla - 
“Romuvoje” rugpjūčio 4-18 d.d.

• Visuotinis “Romuvos” narių 
susirinkimas įvyko balandžio 24 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. Susi
rinkimą pradėjo ir vedė valdybos 
pirm. j.s. R. Sriubiškis. F.M.

• Hamiltono skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelio sueiga 
įvyko balandžio 25 d. pas sesę v.s. 
A. Pietrantonio. Dalyvavo 10 sesių 
ir viešnia - kalbėtoja R. Pakalniš
kienė. Ji papasakojo apie gėlių so
dinimą ir rodė daug nuotraukų iš 
savo gražaus ir spalvingo gėlėmis 
apsodinto kiemo. Ji jau daugelį me
tų yra laimėjusi Hamiltone skiria
mą “Trillium” žymenį. Sueiga tęsė
si prie kavutės ir saldumynų. Kita 
sueiga - laužas bus gamtoje ir įvyks 
sesės s. E. Kontenienės gyvenvietė
je birželio 6, trečiadienį, 4 v.p.p.

Būrelio sesės dalyvavo ir ba
landžio 1 d. Hamiltono “Širvintos- 
Nemuno”, tunto surengtoje Kaziu
ko mugėje, talkindamos įvairiuose 
darbuose. Vaikučių būrelis dalyva
vo skautininkių vestose spalvinimo 
varžybose. Jų darbai buvo iškabinti 
ir trims geriausiems dalyviams buvo 
įteiktos premijos. Reg. B.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
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

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
(va r. rate)

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.
3.75% už 2 m. GIC invest.
3.95% už 3 m. GIC invest.
4.60% už 4 m. GIC Invest.
4.55% už 5 m. GIC invest.
3.15% už RRSP & RRIF ind.
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.

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
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

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 MUDU TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

Cirrus

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

stra Travel______
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones 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 jUetuvą 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

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!
Tūriu 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.

♦ 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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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 ( 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

mailto:reserve@internationalplaza.com
http://www.interna-tionalplaza.com
mailto:rimmerl@sympatico.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo dukroms Vidai ir 

Rimai bei žentams Robertui ir Markui už staig
meną-pobūvi, giminėms ir artimiesiems už daly
vavimą, gėles ir dovanas man švenčiant 80 metą 
sukaktį. Ypatinga padėka mažajai anūkėlei, 
linksminusiai vaikučius.

Antanas BumbulisKg------- ----- ------ - —-------------- P

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
NE MINDAUGIEČIAI

Sužinojau iš Argentinos lietu
vių laikraščio “Laikas”, kad “Tėviš
kės žiburiuose” buvo aprašytas tau
tinių šokių grupės mindaugiečių 
pasirodymas Alta Gracia, Cordoba. 
Esą jie ten gražiai pasirodė. Bet tai 
buvo ne Mindaugo, o tautinių šo
kių grupė “Nemunas”. Mindaugo 
draugija yra broliška organizacija, 
mums artima, bet “Nemunas” yra 
atskiras vienetas. Oficialus jos pa
vadinimas: “Sociedad Cultural Li- 
tuana" de Socorros Mutuos, Ne
munas”.

Alfonsas Jonas Markus, 
“Nemuno” draugijos pirmininkas

KAD NEBŪČIAU KLAIDINGAI 
SUPRASTAS

“TŽ” 14 nr. skyriuje “Skaity
tojai pasisako”, “Tikrieji herojai” 
pasirašiusi “Vilnietė” stebisi mano 
keistais samprotavimais, nors konk
rečiai jų nenurodo.

Tolimesniame tekste rašoma, 
kad “Baltijos kelią” organizavo V. 
Landsbergis. Taip pat ir kitų svar
bių įvykių iniciatorius - V. Lands
bergis. Atrodo, kad aš ką nors ne 
taip esu parašęs apie V. Landsber
gį. Kad nebūčiau klaidingai supras
tas, noriu paaiškinti: aš niekad savo 
samprotavimuose apie Landsbergį 
nesu neigiamai parašęs ar lyginęs jį 
su Brazausku ar Paulausku. At
virkščiai, kaip “Drauge” taip ir 
“TŽ” apie jį rašiau tik teigiamai, 
keldamas jo nuopelnus atgaunant 
Lietuvos nepriklausomybę. Prisi
menu, prieš keletą metų esu gavęs 
iš vienos JAV gyvenančios profeso
rės laišką, kuriame buvo priekaiš
taujama, kodėl aš taip keliu V. 
Landsbergio nuopelnus, kuris sei
me labai užgauliu sarkazmu atsilie- 
pa apie savo oponentus.

Tiesa, aš nevengiau rašyti apie 
Landsbergį, ką kiti jo bendražygiai 
yra -pareiškę. Pvz. Vienas vilnietis 
profesorius, dalyvavęs sausio 13 
parlamento gynime, rašė: “Reikia 
pripažinti, kad V. Landsbergis labai 
daug padarė Lietuvos naudai. Ta
čiau 1991 m. sausio mėn. visą naštą 
ant savo pečių išnešė tie žmonės 
(didvyriai), kurie saugojo parla

mentą (tikriau parlamentarus) vi
duje ir už jo sienų. Tai buvo tūks
tančiai žmonių...”

Esu suminėjęs L. Garnelio ei
lėraštį, kuriame Landsbergis kalti
namas, kad pilietis tikėjosi, jog 
gims sūnus, o ne duktė, kad buvo 
jaunas ir ėmė senti, tai... “Lands
bergio kaltė” ir t.t. Panašiai ir kitais 
atvejais.

Žodžiu, stengiausi būti objek
tyvus, visada pažymėdavau, kieno 
čia buvo perduodama nuomonė. 
Tai kur čia mano keisti samprotavi
mai? Ig. Medžiukas,

Los Angeles 
ŠVENTĖS

Italijos interneto puslapyje pa
teikiami tos dienos šventieji. Gegu
žės 1 d. Italijoje yra švenčiama Sv. 
Juozapo Darbininko šventė, kaip 
pavyzdžio visiems darbininkams. 
Kovo 19 d. Šv. Juozapo šventė yra 
ir Tėvo diena. Rupgūčio 15 d. yra 
“Ferragosto” - prisiminimas impe
ratoriaus Augusto. Galėtume pasi
mokyti iš Bažnyčios, kuri visas pa
goniškas šventes “sukrikščionino”. 
Svarbu žmnėms duoti poilsio dieną 
- italai net savo prieš sąjungininkus 
kapituliacijos dieną švenčia kaip iš
laisvinimo dieną.

Kalbant apie šventes įdomu 
sužinoti, kodėl mes Motinos dieną 
švenčiam pirmą gegužės sekmadie
nį, o kiti - antrą?

Ambasadorius Algirdas Žemaitis,
Roma-Vilnius

Red. pastaba. Motinos dienos 
pradininkė yra jauna amerikietė A. 
Jarvis. Ji, netekusi savo motinos, 
pradėjo rengti pamaldas už ją ir ki
tas motinas 1908 m. Šią idėją ji pra
dėjo skleisti plačiau ir per keletą 
metų labai išplito. 1914 m. JAV 
kongresas nutarė įvesti Motinos 
dieną valstybiniu mastu antrąjį ge
gužės mėnesio sekmadienį. Pasirin
ko antrąjį sekmadienį galbūt del to, 
kad pavasario grožis S. Amerikoje 
žymiai ryškiau išsiskleidžia gegužės 
mėnesio viduryje. Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose buvo pasirinktas 
pirmasis sekmadienis atsižvelgiant į 
vietos sąlygas.

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos kopirmininkai Vytas Ruslys (kairėje) ir Darius Sonda, kun. Edis 
Putrimas ir neatpažintas svečias, dalyvavę Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose

Nuotr. ILS. Jonaitienės

Ir vėl paremta lietuviška veikla 
Kredito kooperatyvas, dosniai remiantis lietuviškas parapijas, spaudą, 

organizacijas, švietimą 
dytas paskolų vedėjas - Algis 
Nausėdas.
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.

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

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.: 905 271 "7171

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

(fe

'

Apdovanoti žydų gelbėtojai
Žydų holokausto paminėji

mo dieną, balandžio 18, Toron
te buvo pagerbti Antrojo pasau
linio karo meto žydų gelbėtojai. 
Minėjime, kuris įvyko Earl Ba
les parke, netoli Bathurst ir 
Sheppard gatvių, dalyvavo apie 
2000 žydų. Ten lietuvė Gabrielė 
Anužytė-Chvedukienė ir olandė 
Catharina Robbertsen bei jų 
šeimos apdovanotos “Righteous 
Among the Nations (“Pasaulio 
tautų teisuolio”) medaliais už 
žydų gelbėjimą.

G. Chvedukienės tėvai, Ig
nas ir Elena Anužiai, vokie
čiams užėmus Lietuvą, priėmė į 
savo globą Hasia Gaslevich, ku
ri vėliau juos surado Amerikoje

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

norėdama padėkoti už jų drąsą 
ir pagalbą. Jie taip pat padėjo ir 
kitiems žydams.

Apie tai buvo parašyta “The 
Toronto Star” dienraštyje ba
landžio 19 (“Greater Toronto” 
skyriuje). Straipsnyje paminėta, 
kad G. Chvedukienė, 83 m. am
žiaus, pasijautus! labai pagerb
ta, džiaugėsi galėjusi priimti 
medalį savo šeimos vardu. Jos 
tėvas visada jai priminęs “ieško
ti gero kiekviename žmoguje, o 
kiekviename yra geras žmogus”.

Olandai Robbertsonai buvo 
vieninteliai protestantai Vaso- 
rade miestelyje, patys žinojo, ką 
reiškia persekiojimas. Jie savo 
ūkyje irgi priglaudė nuo nacių 
besislapstančius žydus Dahl, Ei- 
senmann ir kitus. C. Robbert- 
son dabar yra 86 metų amžiaus. 
Jos šeima atvyko į Kanadą 1954 m.

Holokausto minėjimo orga
nizatorė Marilyn Somers pabrė
žė, kad tik tokių žmonių dėka žy
dų kartos galėjo išsilaikyti. RSJ

Šypsokimės
L. STANKEVIČIUS

(Tęsinys iš nr. 19)
- Kokios žuvys neplaukia 

vandenyje?
- Konservuotos.

- Koks geriausias būdas iš- • 
likti jaunam?

- Meluoti apie savo metus.

- Ar 40 metų žmogus dar 
gali augti?

- Taip, tiktai ne į viršų, bet į
ŠOnUS. (Bus daugiau)

VINCAS KOLYČIUS

Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo metinis 
narių susirinkimas įvyko balan
džio 22 d. Anapilio salėje. Ka
dangi Prisikėlimo par. salė dar 
nėra galutinai baigta, tai susirin
kimui reikėjo ieškoti kitų patal
pų. Buvo parūpintas autobusas, 
kuris neturinčius savo susisieki
mo priemonių, vežė į susirinki
mą, paimdamas narius nuo 
“Vilnius Manor” ir naujos Prisi
kėlimo par. pastato.

Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirm. dr. C. Jonys, pasvei
kindamas susirinkusius ir per- 
skaitydamas praėjusiais metais 
mirusių narių pavardes. Miru
sieji buvo prisiminti tylos minu
te. Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė M. Rusinas.

Valdybos pirm. dr. Č. Jonys 
pabrėžė, kad 2000 metai ko
operatyvui buvo sėkmingi, nors 
balansas nedaug tepasikeitė, ta
čiau metai buvo pelningi. Visoje 
Ontario provincijoje yra 321 
kredito kooperatyvas, vieni di
desni, kiti mažesni. Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
užima 52-rą vietą visų provinci
jos kooperatyvų tarpe. Metų pa
baigoje buvo 3486 nariai. Kaip 
ir kiekvienais metais, dalis ko
operatyvo pelno yra grąžinama 
nariams, taigi ir šiais metais tau- 
pytojams ir skolininkams buvo 
prirašyta 11% papildomų palū
kanų už gautas arba sumokėtas 
palūkanas. Neišdalinto pelno li
kutis buvo pervestas į koopera
tyvo rezervus, kurie pakilo iki 
8.6%. Rezervai parodo koope
ratyvo pastovumą ir mūsų ko
operatyvas visoje Ontario pro
vincijoje stovi rezervais stipriau
sių kooperatyvų pirmame de
šimtuke.

Nepamiršta ir lietuviška 
veikla. Švietimo, sporto, jauni
mo reikalams, bendruomeninei 
veiklai, parapijoms, chorams ir 
kitoms organizacijoms koopera
tyvo valdyba paskyrė $41,000. 
Priedo - Prisikėlimo par. staty
bos fondui buvo paskirta 
$61,000 auka.

Toliau valdybos pirm, api
būdino 2000 m. ekonominę pa
dėtį, kuri buvo gana gera ir 
pastovi. Praėjusiais metais buvo 
gautas iš Ontario valdžios leidi
mas išduoti sindikatines pasko
las, tai reiškia, kad susitarus su 
kitais kredito kooperatyvais 
skolinama sudėtinė suma, kuri 
yra didesnė, negu vienas koope
ratyvas galėtų skolinti. Tokių 
paskolų jau yra išduota. Koope
ratyvo valdyba panaikino pasko
lų komisiją, kuri būdavo renka
ma. Tam darbui atlikti pasam-

Daugelis kredito kooperaty
vų panaikina narių gyvybės 
draudimą, tačiau valdyba, atsi
žvelgdama j draudos svarbą, 
ypatingai vyresnės kartos na
riams, gyvybės draudimą tęsia 
be pakeitimų. Indėlių draudi
mas yra reguliuojamas Ontario 
provincijos ir jis buvo padidin
tas nuo $60,000 iki $100,000.

Pirmininkas taip pat pami
nėjo apie persikėlimą į naujas 
patalpas. Persikėlimas įvyko ga
na sklandžiai. Naujose patalpo
se įrengtas naujas seifas, apsau
gos sistema, nauji kompiuteriai, 
pritaikyti nauji baldai ir kiti 
įrengimai. Naujame seife yra 
įtaisytos saugos dėžutės, kurias 
nariai galės išsinuomoti.

Praėjusiais metais buvo nu
tarta patenkinti pranciškonų 
prašymą iš anksto apmokėti sta
tybos išlaidas už naujas patal
pas, kurios bus nuomojamos iš 
pranciškonų. Sumokėta nuoma 
už 25 metus į priekį, kas sudarė 
$510,000. Teisiškai buvo sudary
ta nuomos sutartis tarp kredito 
kooperatyvo ir pranciškonų, 
kaip tarp atskirų institucijų. 
Advokatų sudarytoje nuomos 
sutartyje yra aiškiai išdėstytos 
sąlygos, kas ir už ką yra atsakin
gi ir kokiomis sąlygomis; jeigu 
ateityje reikėtų, nuomos sutartis 
gali būti nutraukta.

Pabaigoje valdybos pirmi
ninkas padėkojo kooperatyvo 
tarnautojams už jų sąžiningą 
darbą, ypač pabrėždamas ko
operatyvo vedėją Ritą Norvai
šaitę, kuri tikrai daug darbo įdė
jo, tvarkant kooperatyvo reika
lus ir ruošiant persikėlimo į 
naujas patalpas planus. Padėka 
tenka ir visiems nariams, kurie 
yra tikrieji kooperatyvo savi
ninkai.

Iždininkės pranešimą per
skaitė Gražina Ignaitytė, pažy
mėdama, kad metai buvo už
baigti su 60.3 milijono dolerių 
balansu. Pajamos viršijo 3.5 mln. 
dolerių, nariams už santaupas ir 
skolininkams už sumokėtas pa
lūkanas buvo prirašyta 11% “re
bate” nuo gautų ir sumokėtų 
palūkanų sumos. Iš viso nariams 
prirašyta $342,000.

Iždininkė perskaitė koope
ratyvo skirtas aukas. Didesnės 
sumos, po $5,000 buvo paskirtos 
Tautinių šokių šventei, Mairo
nio šeštadieninei mokyklai ir 
Prisikėlimo parapijai; po $3,000 
- Tėviškės žiburiams ir Lietuvos 
kankinių parapijai. Kitos buvo 
mažesnės aukos bendroje su
moje $41,611. Prie to dar buvo 
paskirta speciali auka Prisikė
limo parapijos persikėlimo

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo tarnautojos ir tarnau
tojai. Iš kairės pirmoje eilėje: Irena Rentelienė, Birutė Jurienė, vedėja - Rita 
Norvaišaitė, Giedra Slabosevičienė; antroje eilėje: Dovydas Genys, Rimas 
Prakapas, Rasa Raugalaitė, Violeta Ramanauskienė, Nijolė Žukauskienė

Kai Jus pirksite arba parduosite namus per Kęstuti Raudi, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

fondui - $60,000. Atskaičius au
kas ir valdžios mokesčius grynas 
pelnas buvo $166,000, kuris bu
vo pridėtas prie kooperatyvo re
zervų. Pagal valdžios nustatytas 
normas šis kapitalas privalo būti 
nemažesnis kaip 5%, mūsų re
zervai sudaro 8.6% nuo viso 
turimo kapitalo.

Revizijos komisijos praneši
mą perskaitė E. Macijauskas. 
Revizijos komisija tikrindavo 
mėnesinius balansus, investici
jas, kad sutaptų su kooperatyvo 
knygomis, taip pat ir koopera
tyvo kasą, net fiziškai atliekant 
pinigų skaičiavimą. Komisijos 
nuomone visos operacijos yra 
vykdomos pagal kredito unijų 
išleistas taisykles ir įstatymus.

Paskolų komisijos praneši
mą perskaitė A. Simonavičius. 
Praėjusiais metais buvo gauti 33 
prašymai nekilnojamo turto pa
skoloms. Visi prašymai $3.8 mln. 
sumai buvo patvirtinti. Asmeni
nėms paskoloms buvo gauti 35 
prašymai, iš kurių 34 buvo pa
tvirtinti $819,000 sumai. Su šiuo 
pranešimu paskolų komisijos 
darbas baigėsi, nes pasamdžius 
paskolų vedėją, komisija panai
kinama.

Samdomas revizorius (Tink- 
ham and Associates) perskaitė 
savo pranešimą, paminėdamas, 
kad visos operacijos buvo veda
mos tvarkingai ir jokių netikslu
mų nepastebėta.

Diskusijų dėl pranešimų ne
buvo. Vienbalsiai buvo priimtos 
apyskaitos ir vėl patvirtintas tas 
pats revizorius 2001 metams.

Rinkimai. Kadangi iždinin
kė G. Ignaitytė nebesutiko kan
didatuoti, tai jos vietoje reikėjo 
išrinkti vieną narį į valdybą. Bu
vo pasiūlytas Algis Simonavi
čius, iki šiol buvęs paskolų ko
misijoje. Neatsiradus daugiau 
kandidatų jis buvo išrinktas val
dybom Revizijos komisijon bu
vo perrinktas E. Macijauskas.

Sekė klausimai ir pasiū
lymai. T. Stanulis pasiūlė pakel
ti nekilnojamo turto paskolų su
mą iki $250,000. Valdybos pir
mininkas tam pasiūlymui prita
rė ir prižadėjo, kad valdyba 
stengsis tą pasiūlymą įvykdyti.

Kaip ir kiekvienais metais, 
visi susirinkusieji nariai laukė 
loterijos ir vaišių. Dalyvaujan
tiems nariams loterijos būdu 
buvo išdalinta 8 piniginės pre
mijos po $25 ir 6 - po $50. Sekė 
vaišės - pilni pietūs, kuriuos pa
ruošė J. Gurklienė. Tuo ir bai
gėsi šis 38-tasis kooperatyvo 
metinis susirinkimas.

Reikia pasidžiaugti koope
ratyvo veikla ir parama lietuviš
koms organizacijoms. Dalis pel
no kiekvienais metais grąžina
ma taupytojams ir skolinin
kams. Sėkmingai veikia Anapi
lio skyrius, kur kasa atidaryta 
patogiomis taupytojams valan
domis. Prie naujų Prisikėlimo 
parapijos patalpų, kurių aplinka 
dar nėra užbaigta, matyti užra
šas “Bankelis”, kad atėję žmo
nės žinotų per kurias duris įeiti. 
Tačiau įėjęs į vidų stebiesi tikro 
banko vaizdu. Viskas nauja ir 
patobulinta. Tikim, kad mūsų 
kredito kooperatyvas augs ir to
liau, padėdamas savo nariams. 
O ta parama yra žymiai geresnė, 
negu kanadietiškose finansinėse 
institucijose. Teko skaityti, kad 
net Lietuvoje jau veikia 38 kre
dito kooperatyvai ir žmonės tuo 
džiaugiasi. Taupydami ir skolin
damiesi savo kredito kooperaty
ve padedame sau ir kartu pare
miame lietuvišką veiklą.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

MARGUTIS
PYSANKaO.M. Inc.

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.* 

&& Tel: (416) 233-4601 O
★Galioja kai kurie apribojimai.

mailto:kraudys@idirect.com
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Anapilio žinios

- 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 v.p.p. Mišias aukos 
kun. Pijus Šarpnickas, OFM.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 27, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigaivin
ti vynu arba alučiu.

- Kapinių lankymo proga Ana
pilio moterų būrelis gegužės 27, 
sekmadienį, rengia Laimos Marijos 
Janulienės tekstilės meno parodą. 
Atidarymas po 9.30 v.r. Mišių.

- Parapijos gegužinė bus birže
lio 10, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Lietuvos kankinių šventovės aikštė
je. Visi parapijiečiai kviečiami daly
vauti. Tą dieną parapijos salėje ce
pelinų nebus.

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

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

- Anapilio knygyne gauta: an
glų kalba virimo knyga “Traditional 
Lithuanian Foods”; vaikams mal
daknygė “Mano bičiulis Jėzus” bei 
šeimos maldų. Kapinių lankymo 
dieną, gegužės 27, knygynas bus 
atidarytas iki 3 v.p.p.

- Mišios gegužės 27, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Vlado Pūtvio šau
lių kuopos mirusius; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje gegužės 26, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Bronių Pakštą; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gegužės 
26, šeštadienį, 3 v.p.p. už parapiją.

Maironio mokyklos žinios
- Aukštesnieji lituanistiniai 

kursai jau atostogauja. Registracija 
ateinantiems mokslo metams vyks 
rugsėjo mėn.

- Lietuvių tautodailės institu
tas padovanojo mokyklai dvi Anas
tazijos ir Antano Tamošaičių kny
gas - “Lithuanian Sashes”. Knygas 
įteikė L Šernaitė-Meiklejohn. Nuo
širdus ačiū.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis - š.m. 

birželio 6 d., 7 v.v.
- Gegužės 25, 8 v.v. Lietuvių 

Namai rengia šokius. Visi kviečia
mi. Veiks baras.

- Birželio 16 d. Kanados lietu
vių jaunimo sąjunga rengia lauko 
festivalį prie Lietuvių Namų. Pra
džia 10 v.r. Kviečiame visus daly
vauti, prisidėti ir paremti šį renginį.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: B. G. Čižikai - $500 ($1,070), I. 
Kaliukevičius - $200 ($3080), A. S. 
Rukai - $100 ($150), a. a. A. Trin
kūno atminimui aukojo: $20 - A. 
Vitkienė; $10 - M. Vaitkienė. Slau
gos namų komitetas dėkoja už au
kas, kurios priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 
1A6. Slaugos namų elekroninis 
paštas: http://members.planeteer. 
com/~litn/

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - 
K. G. Balytos, V. J. Dzemionai.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
centrui aukojo: $100 - K. G. 
Balytos, V. J. Dzemionai.

A. a. Gražinos Balčiūnienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui Vita Lapaitienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 20 po ei
lėraščiu “Ąžuolas” išspausdinta 
Agnietė Jankaukienė. Turi būti 
Jankauskienė. Atsiprašome.

aktta vertimm2~X1N -L XX 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.VV. - 2'"" aukšte 

prie Runnymede požeminio stoties
Darbo valandos: 10 v.r. iki 7 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gegužės 27, 

per 10.30 v.r. Mišias giedos parapi
jos jaunimo choras, o parapijos 
choras kartu su Lietuvos kankinių 
parapijos choru kapų lankymo die
nos proga giedos kapinių koplyčio
je 3 v.p.p.

- Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės vyks Sekminių sekmadienį, 
birželio 3, per 10.30 v.r. Mišias. Še
šiolikai jaunuolių vysk. P. Baltakis, 
OFM, suteiks Sutvirtinimo sakra
mentą. Šį sekmadienį sutvirtina
miesiems bus susikaupimas ir išpa
žintys nuo 12 v. iki 2 v.p.p. Tuo pa
čiu metu tėveliams bus pokalbis, 
kuriame visi yra kviečiami daly
vauti.

- Į Toronto arkivyskupijos ku
nigų rekolekcijas šią savaitę yra iš
vykę kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM, ir kun. Liudas Januška, 
OFM.

- Kapinių lankymo dieną kuni
gai šventins paminklus prieš 3 vai. 
Mišias. Susisiekti su kapinėse esan
čiais kunigais.

- Pakrikštyti: Andriejus Au
gustinas Stasys Justinas, Kristinos 
(Šimkutės) ir Paulias Sukauskų sū
nus ir Matas Simas Fabijonas, Da
nos (Dirmantaitės) ir Aro Sužiedė
liu sūnus.

- Gegužės 16 d. palaidota a.a. 
Paulina Šimkienė, 88 m. Paliko sū
nų Romą ir dukrą Ireną Vibrienę 
su šeimomis. Lenkijoj mirė a.a. Ju
lija Degutienė, Broniaus Degučio 
mama. Lietuvoje mirė a.a. Leonas 
Ulba, Antano Ulbos brolis, ir a.a. 
Justinas Kazlauskas, Birutės Kaz
lauskaitės pusbrolis.

- “Kretingos” stovykloms re
gistracijos blankai buvo išsiuntinėti 
paštu. Jei kas jų negavo, juos gali 
gauti parapijos raštinėje. Jei sto
vyklose truks vietų, bus priimami 
anksčiau užsiregistravę. Stovyklų 
tvarka: lietuviškai kalbantiems lie
pos 8-21 d.d., lietuvių kilmės vai
kams lietuviškai nekalbantiems lie
pos 22 - rugpjūčio 4 d.d., šeimų su 
vaikais stovykla rugpjūčio 5-11 d.d.

- Pradedant šiuo šeštadieniu ir 
per visus birželio šeštadienius tal
kos būdu bus ruošiama stovyklavie
tė vasaros stovykloms. Jei kas gali 
prisidėti darbu, prašom skambinti 
Rūtai Jaglowitz tel. 416-622-9919.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
27: 8 v.r. už a.a. Eleną Stanevičie
nę; 9.15 v.r. už a.a. Antaną ir Leo
ną Dromantus; 10.30 v.r. už Mišių 
novenai pavestas gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Stasę Radzevičienę 
- 2 metinės, už a.a. Tatjaną ir Kle
mensą Dargius; už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gegužės 27, 

pamaldos 9.30 v. ryto.
- Moterų draugijos rengiamas 

“bazaras” atidėtas iki šeštadienio, 
birželio 2, 7 v. ryto. Daiktai pri
imami penktadienį, birželio 1, tarp 
6 ir 8 v. vakaro.

- Birželio 3 d. pamaldos 9.30 v. 
ryto su Šv. Komunija. Pamaldų me
tu vyksta sekmadienio mokykla. Po 
pamaldų - Moterų draugijos susi
rinkimas Lietuvių Namų patalpose.

- Parapijos metinė iškyla nu
matyta sekmadienį, birželio 27, 
Huron Parke, Mississaugoje.

“Parama” lietuvių kredito 
kooperatyvas paaukojo $2,000 
“Tremtinių grįžimo fondui” 
Lietuvoje. Tai stambi ir reikš
minga parama sovietų okupaci
jos aukoms sušelpti. Nuoširdi 
padėka “Paramai”, kuri šalia 
tiesioginių uždavinių mato rei
kalą padėti ir skurstantiems 
tremtiniams.

Antanas Bumbulis, ilgame
tis KLKKD “Žiburiai” valdybos 
narys ir buvęs spaustuvės reika
lų vedėjas, savo 80 m. sukakties 
proga “Tėviškės žiburiams” au
kojo $200.

Užjausdami dr. Birutę 
Jonienę, jos dėdei a.a. Broniui 
Petruliui mirus Lietuvoje, Silvi
ja ir Vincas Piečaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

Antanas Paškevičius atsiun
tė $150 vaikų kaimui “Vaiko 
tėviškės namai” ir benamiams 
vaikams Druskininkuose sušelp
ti. Nuoširdžiai dėkoja.

KLK moterų dr-jos centro valdyba

A. a. Paulinos Šimkienės 
atminimui, užjausdamos dukrą 
Ireną Vibrienę ir sūnų Romą su 
šeimomis “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje vaikams ir tremti
niams aukojo: po $40 - A. Ma- 
šalienė ir A. Puterienė; $10 - V. 
Kirkilienė. M.P.

Vakar gautas pranešimas, 
kad š.m. gegužės 21 d. mirė dr. 
Jurgis Gimbutas (1918-2001), 
išeivijoje plačiai žinomas visuo
menės ir kultūros veikėjas. Ve- 
lionies pelenai bus pervežti į 
Lietuvą.

“Gintaro” ansamblio vyresniųjų grupė, gražiai susirikiavusi repeticijos metu. Ji ruošiasi ne tik 
sukaktuviniam koncertui gegužės 26 d. Anapilyje, bet ir dalyvauti tarptautiniame festivalyje Meksikoje š.m. 
rugpjūčio mėn.

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

45 METŲ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ
'~į)o malūno 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

Kviečiame visus vaikus, tėvus, senelius, draugus į

KANADOS LIETUVIŲ SEIMOS ŠVENTŲ!
2001 m. birželio 3, sekmadienį

‘Bronte Creek Conservation” parke, QEW/Burloak Drive į šiaurę (tarp Oakville ir 
Burlington), Breckon Shelter (uždara pastogė), autoaikštė “F”

R
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11.00 v.r
11.30 v.r.

12.00 vai.
12.40 v.p.p.

- registracija
- susipažinimo žaidimai: 

visi dalyvauja (pastogėje)
- Šv. Mišios (pastogėje)
- pietūs

1.30 v.p.p. - organizuoti žaidimai:
taškų taškai, Ieškinys, spėk dainą Ir t.t.

2.30 v.p.p. - sporto aikštėje: futbolo, beisbolo
žaidimai jaunimas prieš suaugusius

3.30 v.p.p. - premijos ir atsisveikinimas.

MONTREAL®
Kun. Izidorius Sadauskas, 

SDB, lankosi Montrealyje ir gegu
žės 13 d. Aušros Vartų šventovėje 
aukojo Mišias, užprašytas KLB 
Montrealio apylinkės Motinos die
nos proga, ir pasakė pamokslą.

Lituanistinė mokykla gegužės 
12 d. paminėjo Motinos dieną ir 
užbaigė mokslo metus. Buvo vaiku
čiams išdalinti pažymėjimai, o abi
turientei Alinai Staškevičiūtei įteik
ta dovanėlė. Motinas vaikai pager
bė gražiais eilėraštukais ir smagio
mis dainelėmis. Mokiniai apdova
nojo čia buvusias motinas jų pačių 
darytomis dovanėlėmis. Po to visi 
vaišinosi pyragais bei šaltais gėri
mais ir kava.

Šv. Mišios Aušros Vartų šven
tovėje dabar bus aukojamos šešta
dieniais, 5 v.v. prancūzų kalba, sek
madieniais, 8.30 vai. r. anglų kalba 
ir Suma 11 val.r. lietuviškai.

Montrealio lietuvės katalikės 
moterys paskutinį kartą prieš vasa
rą susirinks birželio 3 d. po pamal
dų seselių namuose. Laukiamos vi
sos narės.

Aušros Vartų parapijos choras 
yra pakviestas giedoti per Tautybių 
Mišias birželio 2 d., 4 val.p.p. Šv. 
Juozapo oratorijoje. Po Mišių dar 
atliks keturias liaudies dainas. Vis
kas bus filmuojama “Radio Cana
da” televizijos stoties ir transliuoja
ma visoje Kanadoje.

Juozas Piečaitis - “Juozukas” 
prieš Kalėdas, slidinėdamas Laury
nuos kalnuose, nukrito nuo skar
džio ir po to ligoninėje pusiau be 
sąmonės išgulėjo šešias savaites. 
Kai kurie gydytojai jau buvo prara
dę viltį jį išgydyti. Tik maldos padė

jo. Už jį meldėsi Romoje, Paryžiuje 
ir Lietuvoje, taip pat ir Izraelyje, 
Vietname, JAV ir Kanadoje. Todėl 
jo motina Regina gegužės 12 d. 
Montrealio Aušros Vartų šventovė
je užprašė padėkos Mišias, kurias 
aukojo ir trumpai šių Mišių intenci
ją paryškino klebonas kun. Ričar
das Birbilas. Pasimelsti susirinko 
beveik visi gausūs giminaičiai bei 
artimieji, kurie Juozuko ligos metu 
vienaip ar kitaip ištiesė jam pagal
bos ranką. Susidarė gana didelis 
būrys iš Montrealio ir jo apylinkių, 
bet buvo svečių iš Atlantos, Toron
to ir Mississaugos.

Po pamaldų visi rinkosi i para
pijos gražiai papuoštą salę. Čia bu
vo paruoštos šalto maisto vaišės, 
kurios prasidėjo, atvykus klebonui 
ir sukalbėjus maldą. Vaišėms įpu
sėjus, Linas Staškevičius vedė liku
sią vakaro eigą. Pirmiausia buvo 
pagerbtos Juozuką labai nuošir
džiai slaugiusios gailestingos sese
lės Angelė ir Suzanne bei broliškai 
jį prižiūrėjusį James ir kitus kana
diečius mokslo draugus. Kaip tik 
šiomis dienomis Juozukui sueina 
20 metų amžiaus, todėl nuo visų 
šios dienos dalyvių buvo jam įteik
tas kompiuterio priedas - “skane- 
ris”. Buvo ir smulkesnių dovanėlių. 
Balsingieji užtraukė “Ilgiausių me
tų”. Po kurio laiko vėl aidėjo ta pa
ti giesmė - jo motinos gimtadienis 
čia pat. Jai įteikta giminių dovanė
le. Artėjant vidurnakčiui, svečiai 
pradėjo skirstytis.

Juozukas liko patenkintas šiuo 
pobūviu ir ypač laimingas, kad buvo 
priimtas į Concordia universitetą, 
kurį pradės lankyti šį rudenį. B.S.

b v Puikioje gamtoje galima toliau viešėti pvz. “Trillium trail, 2 km Half
/C ° >7 Moon Valley Trail, lookout, rollerblading trail

Įvažiavimas: suaug. 18 m. ir vyresniems - 4 dol., jaun. nuo 4 iki 17 m. - 2 dol., 
suaug. nuo 65 m. -3 dol., automobiliui visam laikui - 12 dol.
Informacija tel. 905-331-0303 vakarais. Rengia KLB švietimo k-ja, KLJS ir PUS valdybos

“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

“Ketvirtoji upė”, Č. Senke
vičiaus apsakymėlių ir novelių 
rinkinys, išleistas Lietuvoje, at
siradus paklausai, nedideliais 
kiekiais jau platinamas ir Kana
dos lietuvių tarpe. Knyga To
ronte gaunama “Tėviškės žibu
rių” administracijoje, Anapilio 
knygyne arba paskambinant St. 
Prakapui tel. 416 233-4486. Pla
tinimui po keletą knygų jau yra 
gavę KLB Otavos ir Montrealio 
apylinkių pirmininkai. Gauna
mos už šią knygą pajamos yra 
skiriamos KLKK draugijai “Ži
buriai”. (SKLB)

“Vilniaus rūmuose” gegu
žės 12 d. įvyko Motinos dienos 
minėjimas. Klubo pirmininkas 
A. Sukauskas pradėjo minėjimą 
pasveikindamas motinas ir pa
linkėdamas joms ilgo ir sveiko 
gyvenimo. Paaiškino, kaip atsi
rado Motinos diena.

P. Norušienė paskaitė iš sa
vo kūrybos apie motinas, p. Si- 
monaitienė padeklamavo E. 
Brazdžionio bei kitų poetų šiai 
progai pritaikytų eilėraščių.

Choras “Daina” padainavo 
labai gražių ir jausmingų dainų. 
Choristai - jau pagyvenę, bet jų 
balsai dar stiprūs. Puiku, kad jie 
taip gražiai prisiminė motinas, 
kurios buvo apdovanotos gėlė
mis. Po programos vyko vaišės su 
pyragais ir kava. Pr. Norušienė

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo D. Radzevičienė.

A. a. Aldonos Mikalauskie
nės atminimui ir a. a. Gražinos 
Balčiūnienės vienerių metų 
mirties atminimui “Kovai su vė
žio liga” vaikams ir tremtiniams 
Lietuvoje Regina Celejewska 
aukojo $40. (“TŽ” nr. 20 Mali
nauskienės pavardė įsibrovė per 
klaidą).

VISUS KVIEČIAME APSILANKYTI į

Artimos /hrt^ijos
^TEKSTILĖS MENO PARODĄ^

s
Kapinių lankymo dieną, gegužės 27, sekmadienį,

Anapilio parodų salėje
Atidarymas po 9.30 v.r. Mišių Anapilio moterų būrelis

Neeilinis “Gintaro” koncertas
Gegužės 26, šeštadienį, sukaktuvinis - 45-tasis Toronto 

gintariečių koncertas Anapilio salėje
“Gintaro” meninės progra

mos nėra tik eilė tautinių šokių. 
Liaudies šokių, įterptų dainų, 
muzikos ir dailiojo žodžio pynė 
ryškina temą, kuri šiais metais 
užvardinta “Po malūno spar
nais”.

Įprasta tvarka “Gintarui” 
groja kaimo kapela, susidedanti 
iš Valdo Ramanausko, Jurgio 
Valaičio, Audros Šarpytės, va
dovaujama Teodoro Pabrėžos. 
Siame metiniame koncerte pasi
rodys ir dainos vienetas-choras 
“Angeliukai”, vadovaujamas muz.

KLB žinios
- Šiemet sukanka 60 metų nuo 

pirmųjų masinių trėmimų į Sibirą. 
Minėjimas įvyks estų-latvių kated
roje (College - Jarvis) birželio 14 
d., 7 v. vak. Prašoma kuo gausiau
siai dalyvauti pagerbiant išvežtuo
sius ir prisimenant Baltijos kraš
tams padarytą didelę skriaudą. Da
lyviai kviečiami giedoti visų tautų 
himnus.

- Posėdyje buvo aptartas Bal- 
tiečių vakaras Otavoje. Jį rengiant 
daug pasidarbavo Otavos apylinkės 
pirm. Rūta Kličienė, kuriai KLB 
valdyba reiškia didelę padėką. Va
kare susitikta su Kanados Krašto 
apsaugos ir užsienio reikalų mi
nisterijų darbuotojais ir kalbėta 
apie Lietuvos priėmimą į ŠAS-gą 
(NATO).

- Naujasis KLB raštinės adre
sas - 1 Resurrection Rd., Toronto, 
Ont. M9A 5G1, tel. 416-533-3292, 
faksas 416-533-2282; e-paštas klb- 
@kanada.ca www.klb.org Raštinės 
darbo valandos: pirmadieniais ir 
trečiadieniais 4.30 - 8.30 v.v. ir ket
virtadieniais 9 v.r. - 7 v.v. Inf.

IEŠKOME darbuotojos pilnu laiku 
kavinėje. Skambinti tel. 416 866- 
6102 ir palikti žinutę.

Nijolės Benotienės.
Prieš savaitę teko stebėti 

ketvirtadienio vakaro repeticiją. 
Sugrįžusi iš studijų buvusi ginta- 
rietė ir susitikusi “Gintaro” va
dovę Ritą Karasiejienę ją nuo
širdžiai apkabino ir dalinosi 
įspūdžiais. Praėjusio sekmadie
nio generalinės repeticijos me
tu, net suprantamos įtampos 
nuolaikoje, buvo jaučiamas mo
kytojų pajėgumas su jaunimu 
pajuokauti ir artimai bendrauti. 
Buvo matyti, kad ryšys nesiribo
ja tautiniu šokiu, kad brandina
mas gilus priklausomumo jaus
mas, kuris, kaip “Gintaro” 45 
metų veiklos laikotarpis rodo, 
nenublunka su laiku.

Kiekvienoje šeimoje būna 
juoko ir ašarų, džiaugsmo ir 
pykčio, užsiangažavimo ir apati
jos. Kiekvienoje organizacijoje 
vadovai ir dalyviai susilaukia 
laurų ir kritikos. Laimėjimų ir 
nusivylimo. Tik tie, kurie niekur 
nepriklauso, nieko nedaro, bet 
dažnai kritikuoja, išvengia vis
ko! Gegužės 26, 6 v.v. būkime 
dalis “Gintaro” šeimos jubilieji
nių iškilmių. Džiaukimės savo 
gyva ir turtinga kultūra, daly
vaukime “Po malūno sparnais” 
metiniame “Gintaro” koncerte!

Rasa Kurienė

Marius E. Rusinas, CIO 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

Iš M. K. Čiurlionio minėjimo Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje, 
kur š.m. balandžio 8 d. muz. ROKAS ZUBOVAS kalbėjo tema “M. K 
Čiurlionio kelias į gamtovaizdį”. Nuotraukoje iš kairės: ambasadorius 
Rimantas Šidlauskas, muz. Rokas Zubovas, Sonata Zubovienė, S. Staške- 
vičienė, apylinkės pirm. Arūnas Staškevičius, Teresė Mickienė

Nuotr. A. J. Mickaus

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 Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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).

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.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

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.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

http://members.planeteer
http://www.klb.org

