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Kaip ir kas beplanuotų išeivijos ateitį, kokių siūly
mų bei patarimų beskleistų, - viskas priklausys nuo to,
kiek ir kokios gyvybinės medžiagos bus dar likę sparčiai
nykstant vyresniesiems, viso bendruomeninio gyvenimo
pradininkams ir judintojams.

Pakilusi infliacija

J

Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS šventina Penktųjų pasaulio
lietuvių žaidynių vėliavą
Nuotr. A. Sabaliausko

AR vienas užmojis, ketinantis pajudinti jauni
mą - tai rengiamos Lietuvių jaunimo dienos gruo
džio 26 - 31 d.d. Hamiltone ir Toronte. Sumany
mas tokias dienas rengti kilo pernai įvykusiame Aštun
tajame pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, kuriame tar
ta, kad jaunimui suvažiuoti kas ketveri metai yra per ma
žai - reikia dažnesnių susitikimų. Tuo nauju bandymu
rūpintis, renginį padėti organizuoti nepabūgo Kanados
lietuvių jaunimo sąjunga, vadovaujama O. Stanevičiū
tės. Šiandien dar sunku pasakyti, kiek ir iš kur atsilieps
jaunimas ir parodys noro tokiose dienose dalyvauti. No
ro ir entuziazmo gal dar užtektų, bet visi didieji suvažia
vimai pareikalauja nemažai lėšų. Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunimui lėšų klausimas lengviau sprendžiamas
palyginus su kitais kraštais, kur dėl to susidaro rimta
Penktųjų pasaulio lietuvių žaidynių dalyviai neša pašventintą šventės vėliavą Gedimino prospektu į Kalnų
problema. Bet kaip ten bebūtų, rengėjai į šį suvažiavi
parką - į atidarymo iškilmę
Nuotr. A. Sabaliausko
mą žiūri optimistiškai. Kitaip ir negalėtų būti - jei užsi
mota, turi būti ir įvykdyta. Jau praeitą pavasarį buvo iš
RAŠO IŠ VILNIAUS
siuntinėtas to renginio programos projektas ir prašyta
dėl jo pasisakyti. Programoje numatyta sportas, išvykos,
koncertas, pobūvis, Mišios, Naujųjų metų sutikimas. Tai
daugiu pramoginės bei pažintinės sritys. Atrodo, kad
1995 metų liepos 29 - rugpjūčio 5 dienomis
tokio plataus masto suvažiavimui tiktų ir studijinė dalis.
Juk suvažiuojama ne vien tik susitikti ir linksmiau laiką
GENOVAITĖ GUSTAITĖ
praleisti, bet galbūt ir apie bendrą tolimesnę veiklą pa
kaip gyvą, judrią būtybę. Bet - nuoširdžiai, svetingai. Prie
galvoti. Mezgami pasaulio lietuvių jaunimo ryšiai - geras
fizinis aktyvumas tik pirmoji buvusio Saugumo eisena nuš
Didžiulė Vilniaus arkika
ženklas ateičiai. Tokį vyksmą reikėtų tik tinkamai išnau
pakopa. Reikšmingesnis yra čiūva, sustoja, orkestras nuty
tedros erdvė sekmadienio ry
doti, tiesti kelius, kuriais teks greitai eiti. Organizuotu
proto aktyvumas - jis pakelia la, vėliavos palinksta, prie
tą
užlieta saulės. Šventovė
mas yra būtinas. Nėra abejonės, kad apie tai suvažiavęs
į aukštesnę pakopą. O svar paminklo padedama gėlių žu
pilna šviesos, spalvų, garsų jaunimas pakalbės, paieškos naujų būdų kaip tarpusa
besnis - dorinis aktyvumas. vusioms, kentėjusiems, išti
giedojimo,
maldų, susikaupi
vio ryšius stiprinti. Č.S.
Tai - Aukščiausiojo dovana/...) kusiems.
mo, tapenimo, verkšlenimo,
Jeigu nebus dvasinio aktyvu
krykštavimo, bėgiojimo. Kiek
Kalnų parke
vaikų, jaunimo: filmuojan mo, žmogaus gyvenimas bus
Prožektorių apšviestas, va
KANADOS ĮVYKIAI
sužlugdytas, tauta bus nelai
čio, fotografuojančio, su kup
minga. Per žaidynes keliau karo sutemų apsuptas Kalnų
rinėm, didžiojoje navoje su
kime į Lietuvą, per Lietuvą - parkas pilnas žmonių - gal
vėliavom.
apie 20,000. Šventę pradeda
į save, į savo sielą”.
“Brangūs broliai ir seserys,
Ontario provincijoje tvirtai iš politikos. Jo planus at
eiseną atvedęs “Trimitas” su
Kardinolo Vincento Slad savo šokėjomis. Jį pakeičia
laikosi birželio 8 d. parlamen skleidžia James Rusk turėtu brangūs svečiai, atvažiavę iš
kevičiaus žodžius įdomu pa policijos akademija taip pat
to rinkimus laimėję progresy pasikalbėjimu, paskelbtu rug tolimų kraštų” - sveikindamas
vieji konservatoriai ir prem pjūčio 5 d. Toronte Kanadai atėjusius prabyla monsinjo lyginti su prezidento Antano su šokėjomis. Iškilmingai įne
jeru tapęs jų vadas Mike Har leidžiamame dienraštyje “The ras K. Vasiliauskas per Mi Smetonos žodžiais, pasakytais šamos vėliavos - Lietuvos vals
ris. Atrodo, Ontario gyventojai Globe and Mail”. Bob Rae jam šias, skirtas žaidynių atidary per I Lietuvių tautinės olim tybinė ir Pasaulio lietuvių
piados atidarymą. Kokie jie žaidynių. Pastarąją nešė pra
laukė reformų, ypač didelio aiškino, kad politinį per mui, vėliavos šventinimui.
artimi - tas pats dėmesys kul eities sporto garsenybės: V.
valdžios išlaidų sumažinimo. sitvarkymą Ontario provinci “Būkime tvirti kūnu ir siela” Matyt, dėl šio pažado jo popu joje, o gal ir visoje Kanadoje tai pagrindinė pamokslo min tūrai, amžinosioms, dvasinėms Vencienė, K. Šapka, V. Barvertybėms. “Gal niekur tiek dauskienė, V. Briedis, A. Rup
liarumas kyla, opozicinių par gali atnešti stiprus partijų tis. “O, kad mūsų brangioji
tijų - mažėja. Sveiko proto re posūkis į dešinę Kanados ir tėvynė suprastų tą svarbiau nereikalinga drausmė, ištver šienė ir D. Pozniakas, iškėlė
voliucija turbūt jau neatrodo ypač Ontario parlamentų rin sią tikslą - ugdyti gražų, svei mė, susivaldymas ir tvirta V. Grybauskas (JAV visų žai
juokinga net ir opozicinėms kimuose. Pasak Bob Rae, atei ką, dvasingą žmogų, kurio sie valia bei nuosaikumas, kaip dynių dalyvis). Netrukus už
sporte ir žaisme. O padoru degamas žaidynių aukuras
partijoms. Liberalų vadovė ties planus reikia persvarsty loje viešpatautų tiesa, grožis,
mas, dargi riteriškumas visų deglu, uždegtu Kaune V. Cho
Lyn McLeod Ontario parla ti ir savo jėgas sujungti NDP gėris. Tuomet mūsų tėvynė at
pirma. (...) Kūno kultūra turi mičiaus prie Nežinomo karei
mente dabar turi 30 atstovų, socialistams ir liberalams. On rastų pačius gražiausius ke
eiti šalia dvasios kultūros, vie vio kapo. Per 19 dienų apke
NDP socialistų vadas Bon Rae tario provincijoje dabar vėl lius į šviesią ateitį. Tegul kuo
na kitą papildydamos”. Tai liavo Lietuvą ir pasiekė Vil
- tik 17. Premjeras M. Harris, gali įsitvirtinti premjero M. greičiau bus pasiekta ši svajo
prezidento mintys, pareikštos nių, Kalnų parką.
parlamente turėdamas 82 kon Harrio konservatoriai, skal nė, ir mūsų tėvynė gyvens kaip
1938 m. liepos 17 d.
servatorių balsus, galės tęsti dydami nesutariančius libera viena šeima”. “Išklausyk mus,
Viešpatie
”
.
Neužmiršo
mon

Meras ir prezidentas
savo politiką.
lus ir NDP socialistus. Iš Ka
Sportininkų žygiuotė
Ontario opozicinių partijų nados parlamento iškritus sinjoras ir Medininkų aukų.
Iškilmę pradeda Vilniaus
Sekmadienio popietę (1995.
vadų likimas tebėra nežino konservatoriams ir į jį įsiver Jau ketvirtosios jų metinės...
miesto meras A. Vidūnas. Svei
VII.30) Vilniuje Gedimino
mas. Galimas dalykas, jų atei žus Kvebeko bloko separatis
kina, linki: “Sportuokime,
Vyskupo ir kardinolo žodžiai
prospektu į Kalnų parką žy
tis labiau paaiškės, Ontario tams bei Vakarų Kanados re
draugaukime,
stiprinkime
Amžinų
vertybių
reikšmę,
giuoja
sportininkai svečiai
parlamentui pradėjus darbą formų partijai, liberalams
lietuvybę vardan tos Lietu
ir šeimininkai. (Svečių iš 14—os
rugsėjo 26 d. Liberalė Lyn taipgi gali prireikti suartėji būtinybę jų siekti kėlė taip
vos”. Pasidžiaugia krepšinin
pat
vyskupas
S.
Tamkevičius
šalių
sulaukta per 600. Kaip
McLeod turbūt pasitrauks, mo su NDP socialistais. Re
kų laimėjimų, ypač, kad jis
Kaune,
per
pamokslą,
skirtą
pareikšta spaudos konferen
nes į vadus jau ruošiasi kan miantis tokiomis Ontario NDP
pasiektas Atėnuose - olimpia
cijoje, tiek net nesitikėta didatuoti veteranas Sean Con socialistų vado Bob Rae min žaidynių pabaigai. “Jeigu olim
dų
lopšyje, ypač, kad ten lie
way. Ontario NDP socialistams timis, neatrodo, kad jis norė piados, įvairios žaidynės ne juk džiaugsmo metai jau pra tuviai iškovojo ne tik sidabrą,
tarnaus
doriems,
kilniems
tiks

ėjo...
Didžiausios
delegacijos
pralaimėjus rinkimus, jų va tų pasitraukti iš politikos.
bet ir visuotinį graikų žiūrovų
lams, visi siekimai bus lyg mui
atvyko iš Rusijos - 136 ir JAV
das Bob Rae vengė viešumos.
Atbėgėlių Kanadon taryba lo burbulas”. Vyskupas pami - 116, o iš pašonėje esančios palankumą, išreikštą vienu
Dabar paaiškėjo, kad jį lai pareikalavo, kad būtų pagrei
skanduojamu žodžiu “Lietuva”.
Latvijos - 90, Estijos - 14, Len
kiniu profesoriumi vienerių tintas ir jų pabėgant namie pa nėjo paskutinius krepšininkų
Po jo kalba prezidentas A.
kijos - 59, Vokietijos - 7, iš
metų laikotarpiui buvo pa liktų šeimų įsileidimas. Pagal laimėjimus, sykiu pastebėjo,
Brazauskas. Pasidžiaugia žai
kad
“
šventi
dalykai
gali
būti
tolesnių
žemių:
Australijos
kvietęs Toronto universite dabartinį įstatymą tokie asme
dynėmis, vykstančiomis tėvy
tas. Toks profesoriavimas yra nys pirmiausia turi būti pa suniekinti, jeigu bus panau - 50, Kanados - 34, Argentinos nėje be jokio svetimo karei
- 17; buvo ir po vieną, atstova
tik dalinis darbas, kurį gali tikrinti, ar jie yra tikri pabė doti tuščiai garbei”.
O štai kaip tas pačias min
vusių Ukrainai, Kiprui. Šei vio, sveikina visus, ypač pir
ma atlikti laisvalaikiais.
gėliai iš juos persekiojančios tis išreiškė kardinolas V. Slad
mininkų žaidynėse dalyvavo mosios olimpiados dalyvius ir
savo
šalies.
Tik
gavę
oficialų
kevičius
1991
m.:
“
Dievas
suku

4802).
Žiūrovai sutinka, palydi skelbia žaidynių atidarymą.
Ontario NDP socialistų va
(Nukelta į 2-rą psl.)
ria žmogų ne kaip akmenėlį, o
delegacijas - dideles, mažas
‘
(Nukelta į 2-rą psl.)
das Bob Rae nėra pasitraukęs

D

Pasaulio lietuviy žaidynių iškilmės

Ontario NDP vado planai?

NUMERIO KAINA - $1

Savaitė Lietuvoje

Atžalos turi kerotis
AUNŲJŲ atžalų kerojimasis įvairiose to savojo gy
venimo srityse, nusistovėjusiuose ir jau tvirtuose
sluoksniuose bus tas pirmasis ir patikimiausias užsitikrinimas, kad išeivijos ateitis bus ne vien tik posėdžių
bei straipsnių temos, nuoširdūs norai bei skambūs pava
dinimai, bet ir aiški tikrovė, tiesa, gal kiek kitokia savo
forma pagal ateinančių kartų išgales ir sampratas, - vistiek tuo pačiu tautinio bruožo turiniu, kuriame vyrauja
lietuvybės išlaikymas tikrąja to žodžio prasme. Užtat pa
girtini visi jaunimo užmojai telktis, judėti, laikytis drau
ge. Artinasi Kanados lietuvių vaikų šventė, įvyksianti
š.m. spalio 14-15 d.d. Anapilio sodyboje, Mississaugoje,
Ont. Renginys sveikintinas. Į jį tikimasi suburti kaip ga
lint daugiau lietuvių mokyklose besimokančių vaikų jų
pačių pasirodymams, aktyviam dalyvavimui, varžyboms.
Numatyta programa turi aiškų kultūrinį atspalvį, kuris
mažiesiems labiausiai ryškina, kodėl jie tokie, kodėl jie
skiriasi nuo savo bendraamžių kaimynų ar nelietuviškų
mokyklų draugų. Kultūrinės veiklos apraiškose tautinio
bruožo kėlimas vaikus stipriausiai sujungia, nes tai aki
vaizdžiausias tapatybės suvokimas. Atrodo, kad Vaikų
šventės organizatoriai, lietuviškų šeštadieninių mokyk
lų mokytojai bei kiti švietimo darbuotojai, panašia min
timi vadovaudamiesi, bando skelti naują kibirkštį, kad
nuo mažens užsidegtų širdelės ieškoti sau vietos lietu
vių aplinkoje.
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Kaip skelbia ELTA, rugpjū
čio viduryje Lietuvos ministeris pirmininkas Adolfas Šle
ževičius pranešė, jog šiais me
tais infliacija sieks 30%, vie
toje numatytų 25%. Tarptauti
nio valiutos fondo (TVF) atsto
vo Baltijos kraštuose, Peter
Cornelius teigimu, “didesnė
negu planuota metinė inflia
cija Lietuvoje nekeltų rūpes
čio, jei ją didintų vyriausybės
veiksmai, kuriuos TVF seniai
jai rekomenduoja”. Infliacija
du kartus šiais metais pašo
kusi dėl maisto produktų pa
brangimo. “Šis faktorius neke
lia TVF pasitenkinimo”, rašo
ELTA rugpjūčio 16 d. Infliaci
ja, kilusi dėl padidėjusių būs
to šildymo išlaidų arba geres
nio mokesčių surinkimo, ma
žiau keltų nerimo. Vis dėlto
P. Corneliaus nuomone iki me
tų pabaigos infliacija gali ne
siekti 30%, o palyginti su Lat
vija ir Estija jos “dinamika
ir struktūra” Lietuvoje yra
pagerėjusi.
Juodojo kaspino diena
Lietuvoje rugpjūčio 23 d.
buvo minima Juodojo kaspino
diena. Visos iškeltos trispal
vės perrištos juodu kaspinu
prisimenant skaudžią Molotovo-Ribbentropo sutarties su
kaktį. Vilniuje Mišios buvo
aukojamos arkikatedroje, o
vėliau po eisenos prie seimo
rūmų susirinko keli tūkstan
čiai žmonių išklausyti opozi
cinių partijų vadovų kalbų,
praneša ELTA. Pirmąją de
monstraciją Juodojo kaspino
dienai paminėti surengė Lie
tuvos laisvės lyga 1987 me
tais. Sekančiais metais ta
proga susirinko apie 100 tūks
tančių lietuvių Vingio parke,
reikalavo
Molotovo-Ribbentropo sutarties protokolų at
šaukimo. Lietuvos Sąjūdis
kartu su Latvijos bei Estijos
tautiniais judėjimais suorga
nizavo “Baltijos kelią” 1989
m. rugpjūčio 23 d., kai nuo Vil
niaus iki Talino susiėmę ran
komis stovėjo 600 kilometrų
eilė — apie milijonas žmonių.

65%, privatizavo pramonė. Ki
tų ūkio šakų privatizuoto ka
pitalo buvo daug mažiau: sta
tybos pramonės — 11%, preky
bos ir visuomeninio maitini
mo srityje — 7%, transporto
ūkyje — 3% viso privatizuoto
turto. Iš viso per tą laiko
tarpį buvo privatizuota 5700
objektų arba 85% visų numaty
tų sąraše. Stambių ir viduti
nių įmonių buvo privatizuota
viešo akcijų pasirašymo būdu,
2727 smulkus objektai parduo
ti varžytinėse, 15 parduota
skelbiant geriausio verslo pla
no konkursą. Už laisvai keičia
mą valiutą parduota 46 įmo
nės. Iš viso privatizuoto tur
to vertė siekia 3.5 bilijonus
litų, arba 72% privatizuotino
valstybės turto.

Derybos su Estija

ELTA praneša, kad rugpjū
čio 13 d. Taline įvyko Estijos
ir Lietuvos delegacijų dery
bos. Buvo apsvarstyti susita
rimai dėl investicijų skati
nimo ir apsaugos bei dėl bend
radarbiavimo socialinės ap
saugos srityje. Pokalbiuose
buvo pristatyti siūlymai dėl
valstybių sienos apsaugos bei
muitinių tvarkos pagerinimo
naudojant vienodą technolo
giją, muitinės dokumentus bei
kompiuterių sistemą. Buvo
pasikeista nuomonėmis ir pa
tyrimu dėl prekių importo po
litikos, aptartos abiejų kraš
tų gyventojų, neturinčių pilie
tybės, judėjimo galimybės. Pa
žymėta, jog visose Baltijos
valstybėse turėtų būti moder
nizuojami
sienų perėjimo
punktai.
Susitiko vidaus reikalų
ministerial

“Lietuves ryto” žiniomis,
liepos 29-30 d.d. Estijoje įvy
ko Lietuvos, Latvijos ir Estijos
vidaus reikalų ministerių su
sitikimas. Kalbėta apie orga
nizuotą nusikalstamumą, nu
matyta 15 bendradarbiavimo
krypčių, kiekvienai valstybei
po 5. Lietuva ruoš dokumen
tus, teiks siūlymus kovos su
nelegalių pinigų legalizavi
mu, automobilių vagystėmis
Lankėsi Vokietijos gynybos
ministeris
bei pasų ir leidimų sistemos,
Rugpjūčio 21 d. Lietuvoje techninio perginklavimo bei
lankėsi Vokietijos gynybos mi liudytojų ir nukentėjusiųjų
nisteris Volker Ruhe, pradė apsaugos srityse. VR minis
damas savo kelionę po Balti teris R. Vaitekūnas spaudos
jos valstybes. Krašto apsau konferencijoje pranešė, jog
gos ministerijoje įvyko Vo numatyta iki rugsėjo 30 d.
kietijos ir Lietuvos delegaci įsteigti koordinacinį biurą,
jų pokalbis, kuriame svečiai kuris padės organizuoti bend
žadėjo ir toliau tęsti Lietuvos rą Baltijos kraštų policijos
kariškių mokymo Vokietjoje veiklą, per jį bus nuolat kei
programą, skelbia “Lietuvos čiamasi informacija. Jis taip
rytas”. Taipgi kalbėta apie pat sakė, kad rugsėjo mėnesį
Vokietijos pagalbą Lietuvoje Vilniuje turėtų pradėti veik
kuriamam panašaus pobūdžio ti automobilių radijo apsau
gos sistema (pavogtas maši
mokymo centrui Rukloje.
nas, kuriose yra tokia apsau
Privatizavimo duomenys
ga, policija galės greit pasek
Kaip rašo ELTA, nuo 1991 m. ti). Jis pažymėjo, kad nauja
rugsėjo iki 1995 m. liepos mė sis biuras ne tik bendaus su
nesio, Ekonomikos ministeri žiniasklaida, bet ir leis įvai
jos privatizavimo departa rius biuletenius, platins me
mento duomenimis, didžiau todinę medžiagą, tyrinės tei
rsj
sią valstybės kapitalo dalį, giamą užsienio patirtį.
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Būsimas Lietuvos piliečio tipas?

Valteris ir Marta Kiškūnai,
Jurgis ir Teresė Kiškūnai

AfA

STASEI NORKIENEI-KALŪZIENEI
mirus,
Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos būstinėje
Romoje 1994.XII.2. Viduryje - generalinis organizacijos direktorius JACQUES DIOUF, senegalietis, toliau Lietuvos respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius minėtai organizacijai ALGIRDAS ŽEMAITIS

Pasaulio lietuvių žaidynių iškilmės

Vilniaus krašto lenkų šeimos pradėjo leisti savo vaikus į lietuviškas
mokyklas. Tuo susirūpino lenkų veikėjai. Apie tai rašo lenkų spauda.
(Atkelta iš 1-mo psl.)
Ji taip pat vis prisimena “Armia Krajowa” dalinių bendradarbiavimą
Atidarymo renginys buvo
su vokiečiais. Rusų spauda domisi lietuvių-žydų byla
sustyguotas tvirtai, sykiu leng
vai,
dailiai. Jo dalys plaukte
Lietuvoje paskelbus lietu daujant, J.B.), buvo paleistas,
vių kalbų valstybine, daug len ne todėl, kaip rašo Z. A. Sie plaukė, greitai be stabčiojikų tėvų ėmė leisti savo vaikus maszko, kad buvo glaudžiuose mų, labai sklandžiai.
Alfabeto tvarka išsirikiavu
į lietuviškas mokyklas, nes len santykiuose su vokiečiais, bet
kiškose mokyklose lietuvių todėl, kad vokiečiams Lupasz sios atžygiuoja delegacijos
kalbos gerai neišmoksta, ir jų ko buvo naudingesnis gyvas su valstybės pavadinimu, jos
absolventai turi sunkumų negu miręs. Jėgų išdėstymo vėliava - Argentina, Austra
aukštesnėse mokyklose bei rytų pakraščiuose specifika lija, Baltarusija, Estija, JAV,
darbovietėse. Tai labai erzi vertė Lupaszko ir kitus len Kanada, Kipras, Latvija, Len
na lenkų veikėjus. Lietuvos kų dalinius kovoti dviejuo kija, Rusija, Ukraina, Vokie
seimo lenkų frakcijos narys se, o kartais ir trijuose fron tija, Lietuva.
Jan Mincewicz “Kurier Wi- tuose: pirmasis buvo vokiečių,
Žavinti pradžia
lenski” š.m. gegužės 24 d. lai antrasis - vis stiprėjančios
Atidarymo esmę atskleidė
doje pareiškia:
sovietų partizanų brigados, o šūkis: “Leisk pažiūrėti į šitą
“Lenkai, nemokėdami nė trečiasis - vokiečių apginkluo virsmą gyvos kalbos, gyvų žmo
vieno lietuviško žodžio, eina tų lietuvių frontas”. Gestapo nių”. Įgyvendinant renginį
(koks siaubas!) į lietuvišką paleistas Lupaszko kaip tik pa dalyvavo apie 500 sportininkų,
mokyklą. Ten jie yra mielai sižymėjo tame trečiame fronte meno kolektyvų narių. (Ren
laukiami, kur per kelerius me tų pačių metų liepos mėn. iš- ginio režisierius, puikiai min
tus, užuot mokęsi programos žudydamas beginklius Dubin tį įgyvendinęs - V. Kazlauskas).
dalykų, visų pirma mokysis gių miestelio gyventojus”.
Kuriami vaizdai (nuo senovės
kalbos. Lenkui didelio išsi
Kitoje vietoje Szyleyko rašo: su deglais, žirgais, kariais,
lavinimo nereikia būti mūri “Buvo taip pat atvejų, kai vie vaidilutėm į dabartį su vai
ninku arba troleibuso vairuo tiniai vadai sovietų pavojaus kais, žaidžiančiais krepšinį,
toju. Toks asmuo, baigęs mo akivaizdoje priėmė iš vokie jojančiais ant arkliukų, akro
kyklą, nemokės nei pagrindi čių ginklus, bet už tuos retus batiniais sporto numeriais...)
nių dalykų, nei gimtosios kal atvejus AK vadovybė nesiėmė žavėjo profesionalumu, meniš
bos, nepažins kultūros ir isto atsakomybės, o vietiniai va kumu, labai vykusiu, pasigė
rijos. Jo laukia visiškas kokios dai būdavo baudžiami”. Pagal rėtinu muzikos pritaikymu,
nors kultūros trūkumas (lie vokiečių šaltinius, vokiški sumanymo ir išraiškos vieno
tuviška nebus jo gimtoji), sa ginklai buvo pristatomi į AK ve. Be to, reikėtų padėkoti...
vo tautinės tapatybės stoka rankas dažnai ir dideliais gamtai, maloningai globoju
(lietuvių tarpe jis bus lenku, kiekiais. Jokiam vietiniam siai renginį. Vakaro tykumą,
o lenkų - lietuviu), įvairūs nu vadui dėl to galva nenusirito.
ramuma. Neblaškomos vėjo,,
sivylimai ir visiška gyvenimo
kokios prašmatnios, žėrinčios
Lietuvių bylos Amerikoje
perspektyvos stoka. Šiandien
fejerverkų žvaigždės!
“Nacis ar lietuvis enciklojau vis dažniau užsimenama
Busimoji olimpiada
apie specialių mokyklų len pedistas? - klausia Niujorke
Per
žaidynių uždarymą Kau
rusų
kalba
leidžiamas
dien

kams (žemesnė rasė?) organi
ne prezidentas pakvietė visus
zavimą. Mane gąsdina toks Lie raštis “Novoje Ruskoje Slovo”
dalyvauti 1998 m. antrojoje
š.m. rugpjūčio 2 d. laidoje.
tuvos piliečio tipas”.
olimpiadoje, iš tikrųjų istori
Laikraštis
rašo:
Štai kokios nelaimės, pagal
nėje, ženklinančioje pirmo
“87-rių metų lietuvis Alek
Lietuvos seimo narį ištiks tą,
sios lietuvių tautinės olimpia
“tipą”, kuris lankys lietuviš sandras Lileikis, buvęs emig
dos, įvykusios 1938 m., atgai
ką mokyklą. Tačiau vaikų tė racinės leidyklos ’Lietuvių
vinimą, įgyvendinimą. (Šią
vai galvoja kitaip. Nepaisant enciklopedija1 valdytojas (“LE”,
mintį ypač kėlė sporto vete
lenkų veikėjų gąsdinimų ir 37 tomų leidėju buvo Juozas
ranai, pirmosios olimpiados
lenkiškų savivaldybių trukdy Kapočius, J.B.), seniai išėjo
dalyviai. Dabar jai pritarė
mų, lietuviškų mokyklų ir jų į pensiją ir gyvena Massachu
tiek užsienio, tiek Lietuvos
mokinių skaičius Rytų Lietu setts valstijos Norwood mieste
lyje. Kaip ’France-Press“ agen
voje auga.
tūra pastebi, teisingumo mi
Lenkų atsiminimų literatū
“Armia Krajowa” ir vokiečiai nisterijos darbuotojai apibū
roje
A. Lileikis retkarčiais
Z. A. Siemaszko straipsnis, dina jį kaip vieną iš pačių kru
išspausdintas “Zeszyty Histo- viniausių nacių, bet kada at minimas, bet ne kaip vienas
ryczne” 1994 m. UO-toje lai vykusių į JAV. Lileikis atvy iš žydų holokausto vykdytojų
doje, kuriame jis nurodo Ar ko į JAV 1955 m. ir 1976 m. ga ar bendradarbių. Išsamioje
Yitzak Arad knygoje “Ghetto
mia Krajowa bendradarbiavi vo Amerikos pilietybę. (...)
in Flames” apie Vilniaus žydų
mo faktus su vokiečiais, su
Kaip
’
France-Press
“
pažymi,
holokaustą A. L. yra tik vieną
silaukė daug prieštaraujančių
atsiliepimų lenkų spaudoje. didelė pagalba amerikiečių kartą paminėtas kaip Vilniaus
Viename tokių atsiliepimų, tardytojams buvo KGB archy Saugumo viršininkas.
Toronto lenkų dienraštis
išspausdintų “Zeszyty Histo- vų dokumentai, kuriuos jie
ryczne” š.m. 112 laidoje J. Z. gavo 1992 metais... ’Tai aukso “Gazeta” š.m. rugpjūčio 18gysla“, - sako apie šiuos archy 20 d. laidoje praneša, kad 78
Szyleyko rašo:
vus OSI direktorius Eli Rozen metų amžiaus Jonui Stelmo
“Rotmistras Lupaszko, atsi baum. Praėjusiais metais jų kui buvo atimta JAV piliety
tiktinai
lietuvių
suimtas žinių dėka buvo pradėtos by bė. Jis buvo apkaltintas tar
Vilniuje 1944 m. kovo pabai los prieš septynis asmenis, navimu
batalione,
kuris
goje ir perduotas į gestapo kuriems stengiamasi atimti 1941 m. išžudęs per 9,000 žy
rankas (jam pačiam to pagei Amerikos pilietybę”.
dų Kaune. J. B.

sporto vadovai). Praktiškai
VI žaidynių laiką numatyta
derinti su dainų švente ir visą
renginį skirti 80-osioms vals
tybės nepriklausomybės bei
60-osioms pirmosios olimpia
dos metinėms paminėti.

Tragiški šešėliai
Saulėtas IV žaidynių dienas
anuomet sukrėtė kraujo puta,
užliejusi Medininkų muitinę,
o šias - redaktoriaus Vaidoto
Daunio žuvimas Vingyje šešta
dienį, dar prieš oficialų žai
dynių atidarymą.
Rašė spauda: “Stiprus vėjo
gūsis netikėtai nutraukė ba
lioną laikančią virvę, ir dar
neparuoštas skydžiui aparatas
šoko aukštyn (...) Matyt, Vaido
tas bandė sulaikyti atitrukusį
balioną ir pakibo ant jo”. Ba
lione buvo oreivystės Lietu
voje pradininkas, beveik 200
kartų į dangų kilęs Rimvydas
Maciulevičius. Jis Vaidoto
nematė, bet staiga išgirdo:
“Rimai, aš čia”. Puolė prie
krašto, griebė už riešų. Balio
nas vis kilo. Buvo gal 400 m.
aukštyje. “Jaučiau kaip jis
slysta man iš rankų”. Liko pen
ki našlaičiai - mažiausiam
5 mėnesiai, vyriausiam - 12
metų. Monsinjoras per Mišias
prašė pasimelsti už pulkelį
našlaičių, žmori*^“ parodžiusią
nelaimėje nepaprastą stipry
bę, labai tikinčią. Tokio pat
tikėjimo kaip ir jis, Vaidotas
Daunys, literatas, rašytojas,
žurnalistas, žurnalų - “Kran
tai”, “Naujoji Romuva” - re
daktorius, 37 metų.
Baigminės nuotaikos
Vyriausybė žaidynėm pas-

kyrė 3 milijonus litų. Kaip pa
juokavo A. Mičiūdas (Argenti
na), jų negalima priskirti iš
laidoms. “Tai buvo investici
jos pasaulio lietuvių vienybei
stiprinti”. Taip pat apie tai
kalbėdamas, S. Metrikis (Ar
gentina) paskaičiavo, kiek do
lerių išleido kiekvienas sve
čias - bent po šimtą tikrai, o
svečių per 600. Tad įplaukos
ne tokios jau menkos...

Ką davė žaidynės šalia paja
mų, išlaidų skaičiavimo, pui
kiai jautė ir šeimininkai, ir
svečiai. Ne vienas jų išreiškė
savo susižavėjimą. Antai A.
Laukaitis (Australija) po žai
dynių kalbėjo: “Sužavėti Lie
tuva ir žaidynėmis, jokių nu
siskundimų negirdėjome - nei
dėl maisto, nei dėl nekvynės(...)
Svarbiausia ir gražiausia yra
tai, kad mūsų jaunimas, pabu
vęs Lietuvoje, tvirtai apsis
prendžia geriau mokytis lietu
vių kalbos, kad galėtų ben
drauti lietuviškai”.
Panašia mintimi pasidalijo
ir S. Metrikis (Argentina): “Iš
pradžių buvome nedrąsūs, nes
blogai kalbėjome lietuviškai,
bet dabar turim labai daug
noro mokytis šios kalbos”.
Pirmajai tautinei lietuvių
olimpiadai A. Miškinis sukūrė
olimpiados giesmę. Vienas jos
posmelis skambėjo: “Iš kitų
tolimų kontinentų // Į tėvynę
- laivais ir lėktuvais! // Kad
ji augtų, žydėtų, gyventų, // Mes
visi visada tik lietuviai. Mūs
darbais Lietuva pasidžiaugs”.
Tad 1998-aisiais “Iš kitų
tolimų kontinentų į tėvynę
- laivais ir lėktuvais!”

Kanados įvykiai
(Atkelta iš f-mo p_sl.)

pripažinimą ir leidimą pasilik
ti Kanadoje, jie galėdavo atsi
vežti žmonas ir vaikus. Ši pro
cedūra trukdavo keletą mėne
sių ar net ir metų.
Atbėgėlių Kanadon tarybos
vykdomoji pirm. Nancy Wors
fold dabar pataria tokių atei
vių žmonas ir vaikus įsileisti
Kanadon, kai jų vyras ir tėvas,
pripažintas pabėgėliu, dar ne
turi teisės įsikurti Kanadoje.
Tokio leidimo čia galės lauk
ti kartu visa šeima. Šiam pa
siūlymui pritaria ir nelegalių
ateivių antplūdžio Kanadon
niekaip negalintis sustabdyti
italų kilmės Kanados imigraci
jos ministeris S. Markis (Ser
gio Marchi). Atrodo, vėl bus
tęsiamas Kanados valstybinės
labdaros lėšų žarstymas neaiš
kių ateivių šeimoms, nors jas
turėtų taupyti ir dabartinė
Kanados liberalų ministerio
pirm. J. Chretieno vyriausybė.
Kvebeko provincinė polici
ja prieš penkerius metus bu
vo pradėjusi susišaudymą su
mohawk genties indėnais Oko
je, jų Kanesatako rezervate
prie Montrealio. Indėnai ta
da kaltino Okos miestelio kvebekiečius, kad jie savo golfo
aikštę norėjo praplėsti dali
mi rezervato žemės, kurioje
kadaise buvo indėnų protė
vių kapai. Ilgokai truko tą bal
tųjų proveržį sustabdžiusi
ginkluotų indėnų blokada.
Kai ją bandė užimti Kvebeko
provincinė policija, 1990 m.
liepos 11 d. susišaudyme žu
vo policininkas Marcel Lemay.
Kas jį nušovė, ir šiandien ne
paskelbta. Blokados puolimą
sustabdę indėnai jį laiko pa
čių nepatyrusių policininkų
auka.
Okos blokadą ir Kvebeko
Šokis su deglais Vilniaus Kalnų parke per Penktųjų pasaulio lietuvių žaidynių atidarymo iškilmę
Nuotr. A. Sabaliausko įtampą su indėnais pašalino

konservatorių ministeris pirm.
Brian Mulroney, Okon nusiun
tęs Kanados kariuomenės da
linį. Inicidentas buvo sustab
dytas be gyvybės aukų. Finan
sinis Kanados atsiskaitymas
su Kvebeku dėl turėtų išlaidų
įvyko tik prieš porą savaičių.
Liberalų ministerio pirm. J.
Chretieno vyriausybė atsiskir
ti nuo Kanados norinčiam Kve
beko premjerui J. Parizau per
davė 45,5 milijono dolerių.
Anksčiau iš konservatorių mi
nisterio pirm. B. Mulronio vy
riausybės Kvebekas šiam tiks
lui buvo gavęs tik 5,3 milijono
dolerių.
Kvebeko eskimų reikalams
atstovaujantis Makaviko kor
poracijos prez. Zebedee Nungakas pranešė, kad Kvebeko
eskimai atsiskyrimą nuo Kana
dos aptars atskirame referen
dume Nunavike, kur jų yra pusaštunto tūkstančio. Kvebeko
eskimai kontroliuoja ketvirta
dalį šios provincijos teritori
jos šiaurinėje dalyje. Jie savęs
nelaiko Kanados federacijos
gynėjais, bet kritikams pri
mena savo ilgus ryšius su Ka
nada. Panašiai buvo pasiegta
ir 1980 m. referendume. Tada
87% Kvebeko eskimų pravesto
je apklausoje pasisakė už pasi
likimą Kanadoje su jiems pri
klausančia šiaurine terito
rija. V.Kst.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ALEKSUI, sūnui
ALGIUI su šeima ir seserims Kanadoje ir Lietuvoje Teofilė Mišauskienė

Aldona Brusokienė

D. ir S. Liepai

AfA
ANDRIUI PETKEVIČIUI
mirus,
jo žmonai
užuojautą-

STASEI

reiškiame

nuoširdžią

Hamiltono Giedraičio medžiotojųžūklautojų klubas
Šaulių sąjungos garbės nariui

AfA
ANDRIUI PETKEVIČIUI
mirus,
žmonai STASEI, šaulių sąjungos garbės narei, visiems
giminėms su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopa

AfA
APOLINARUI SAKUI
mirus,
sūnų GEDIMINĄ su šeima ir visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame -

J. K. Gataveckai
R. A. Karkos

L. G. Matukai
A. R. Šileikos

BRANGIAI MAMYTEI

AfA
VIKTORIJAI PUNIŠKIENEI
mirus,
jos dukras ONUTĘ RIMKUVIENĘ ir JOANĄ RUDĖNIENĘ
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės
maldoje Jonas ir Elena Matulaičiai
Eginhart ir Irena Ehlers

AfA

LAIMUTEI BUTĖNIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu,
jos vyrą PETRĄ, dukrą MARYTĘ AKELAITIENĘ,

seserį GRAŽINĄ STAUSKIENĘ su šeimomis

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime B. P. Sapliai

E. J. Butkai

A. R. Sapliai

A. Genčiuvienė

A. Siminkevičienė

L. A. Sapliai

R. S. Sapliai

M. Lietuvninkienė

PA D Ė K A
AfA
VYTAUTUI TURŪTAI
mirus, nuoširdžiai dėkojam Prisikėlimo parapijos
kunigams už maldas laidotuvių namuose, atlaikytas
Mišias ir palydėjimą įŠv. Jono lietuvių kapines.

Esam labai dėkingi visiems, išreiškusiems mums
užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje, atsiuntusiems
gėles, užprašiusiems Mišias ir už dosnias aukas savo
pasirinktom organizacijom a.a. Vytauto Turūtos vardu.
Ačiū skautam ir skautėm už dalyvavimą ir jautrius
atsisveikinimo žodžius. Ačiū L. Turūtaitei ir D. Radtkei
už giedojimą, mieloms draugėms už pyragus ir B. Sta
nulienei už paruoštus laidotuvių pietus.

Irena Turūtienė, Vida, Raimundas ir Paulius
su šeimomis
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Skaudus Neringos likimas
tus bei apimtis.
3. Koreguoti Neringos gene
ralinį planą pagal visapusiš
kus tenykščio kultūros pavel
1995 m. gegužės pabaigoje
do tyrimus.
Klaipėdoje vykęs lietuvininkų
Prie tos rezoliucijos dar
bendrijos “Mažoji Lietuva”
pridursime
kelias pastabas.
VII suvažiavimas priėmė rezo
Gyvenantiems
didžiosiose
liucijas dėl krašto kultūros
paveldo likimo. Jas jau pa valstybėse, kur jūrų pakran
skelbė “Lietuvos aidas”,(1995 tės matuojamos tūkstančiais
mylių, kur gausu visokių
m. liepos 29 d. “Tebenaikinamas Mažosios Lietuvos pavel gamtos grožybių — kalnų, ma
rių bei miškų, gali pasirodyti
das”).
Atskirai buvo aptarta Nerin keistas toks triukšmas dėl ne
didelio Lietuvos kampelio.
gos ir jos kultūros paveldo
Deja,
net Baltijos valstybių
būklė. Rezoliucijoje sakoma:
“Kuršių nerijoje per šimt tarpe mūsų kraštas labiausiai
nuskriaustas istorijos — te
mečius
susiklostė
unikali
gamta ir savitas kultūros turi vos kelias dešimtis kilo
metrų pajūrio.
paveldas. Deja, sovietmečiu
Trumpam iš toli atvykstan
stengiantis sunaikinti Lie
tiems
ir dabartinė Neringa
tuvos, o ypač Klaipėdos kraš
to, etnokultūrinius savitumus, gali visai neblogai atrodyti,
Neringa labai nukentėjo. Per ypač lyginant su Lietuvos sookupacinio režimo dešimtme vietizuotų miestų skurdumu
čius visose atsakingose siste ar kolchozinių laukų plynė
mos grandyse (valdymas, pro mis. Dabar jau retas ir pa
jektavimas ir t.t.) dirbusiems mena, kokia ta Kuršių neri
žmonėms buvo įdiegta nuosta ja buvo prieškariu — tegu ir
ta, kad būtina naikinti ‘nevy be didesnių civilizacijos gė
kusį’ praeities palikimą, jį rybių, tačiau daugiau stulbi
pakeičiant ‘tobulais’ šiandie nanti savo laukine gamta ir
egzotiškais kaimeliais.
niniais kūriniais.
Dabar jau ir Lietuvos pre
Daugelis veikėjų, pareigūnų
bei specialistų taip tebemąs zidentas pageidauja, kad Kur
to ir dabar. Todėl ir toliau šių neriją kiti pripažintų
rengiami bei įgyvendinami kaip pasaulinę vertybę. De
barbariški Kuršių nerijos gy ja, ar nebus jau šaukštai po
venviečių ir jų aplinkos per piet. Per sovietinius dešimt
tvarkymo projektai. Taip uni mečius sugebėta tiek sunai
kalaus tenykščio kultūros pa kinti išties ypatingų senovi
veldo nesugebėta ir nenorėta nių statinių bei sodybų, sa
tinkamai įvertinti naujajame vanaudiškai plečiant kažkada
Neringos generaliniame pla buvusius jaukius kaimelius,
ne. Taip buvo rengiami tokie statant ten vis naujus betono
keisti projektai, kaip Lietu “kūrinius”. Kada gi bepavyks
vos prezidento vila Urbo kal prilygti bent panašiems Va
ne, gremėzdiškas Saulės laik karų Europos kampeliams,
rodis natūraliausiame nerijos kur gyventojai per šimtmečius
kampelyje, išgarsėjęs aero išsaugojo vaizdingas savo pro
dromas, olimpinis kaimelis tėvių sodybas, dabar tapusias
geru masalu turistams (ir ne
Juodkrantėje ir kt.
Lietuvos turto perskirstymo blogu pajamų objektu).
metais Neringa paversta ma
Skaudu prisiminti senųjų
terialine vertybe dalybų vers Neringos gyventojų likimą.
le. Neveiksminga paminklo- Kam šiandien berūpi Nidoje
tvarka, nesąžiningi jos parei ar Juodkrantėje gyvenusios
gūnai, dangstomi vis tų pačių Purvinų šeimos, kiti to kraš
sovietmečio veikėjų, nepadėjo to senbuviai! Deja, dažnam
išsaugoti Kuršių nerijos kul ateiviui terūpėjo ne svetimą
tūros paveldo vertybių. Nerin palikimą saugoti, lyg iš dan
gą toliau tvarko pasišovęs ją gaus nukritusias vertybes puo
iš pagrindų perdirbti vyriau selėti, o tik šeimininkauti pa
siasis architektas, užtariamas gal savo valią bei įgeidžius.
ankstesnių Mažosios Lietuvos Neatsitiktinai per šiuos savi
kultūros paveldo naikintojų. valdybių rinkimus Neringoje
Per ilgus amžius susiklosčiu buvo išrinkti tokie atstovai,
sias vertybes siekiama pavers kurie žadėjo aršiai ginti da
ti jau net ne valstybiniu tur bartinių gyventojų norus, ne
tu, o grupės naujųjų ateivių beleisti, kad kas iš šalies dar
pagal savo įgeidžius tvarko išdrįstų kokias pastabas reikš
mu dalyku. Pagal nevykusiai ti dėl niokojamų praeities ver
pertvarkytą Lietuvos pamink tybių.
losaugos sistemą praktiškai
Laisvę ir privatinimą dabar
nebesaugomais liko Mažosios apsukresnieji mėgsta sau nau
Lietuvos kultūros paveldo ob dinga linkme pakreipti. Juo
jektai. Naikinant Atgimimo kais lyginami dabartiniai Ne
metais pasiektus laimėjimus ringos privatizuotojų norai
paminklosaugoje, vėl palaips su kokios nors krašto galeri
niui grįžtama į sovietmetį — jos užgrobimu. Juk ir ten ga
į tuometinio niokojimo laikus. lėtų kambarių prižiūrėtojai
Neringa turėtų tapti nacio savo nuosavybėn viską išsida
naline vertybe, kurią tvarkant linti ir pagal savo supratimą
turėtų būti gerbiamos ir Mažo naudotis: gal vienas Čiurlio
sios Lietuvos tradicijos. Ne nio paveikslu užkištų kiaurą
belikus čia senųjų gyventojų langą, o kitas Rembrandto
— tikrųjų savininkų, Neringa drobę puspadžiams supjaus
turėtų būti valdoma kaip vi tytų.
Didelė Neringos (o ir visos
sos šalies turtas, globojant
Lietuvos) nelaimė — per so
čionykštį kultūros paveldą.
Siūlome: 1. Peržiūrėti Ne vietinį pusamžį tobulai išmok
ringos valdymo sistemą, tvar tas akių dūmimo menas. Buvo
kant Kuršių neriją kaip na ir tebėra pakankamai visokių
laureatų, profesorių ir ki
cionalinės reikšmės objektą.
2. Sustabdyti tolesnį Nerin taip tituluotų (o ir dabar val
gos kultūros paveldo naikini džios vadžias laikančių), ku
mą, pertvarkant paminklosau rie sugeba gražiais žodžiais
gos sistemą, keičiant projek bet kokias blogybes pridengti.
tavimo bei statybos priorite Kiek gi buvo ir tebėra šnekų
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MARIJA PURVINIENĖ,
MARTYNAS PURVINAS, Kaunas

Vienas didžiųjų Lietuvos ir jos kaimynių rūpesčių - saugoti Baltijos jūrų
nuo taršos. Tuo ypač rūpinasi gamtosaugininkai
Nuotr. D. Meilūno

•

Elektros gamykla, žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje

EDVARDAS ŠULAITIS

Toronto gydytojai MARYTĖ ir JUOZAS ULECKAI yra paaukoję Vytauto Didžiojo universiteto užsienio dėstytojų
bei studentų bendrabučiui Kaune 25,000 Kanados dolerių. Buvo atstatytas ir įrengtas 18 šimtmečio suiręs pastatas.
Ši auka buvo reikšmingas įnašas pastato atstatymui. Bendrabutiniuose butuose jau gyvena iš užsienio atvykę
dėstytojai. 1995 m. liepos 28 d. bendrabučio posėdžių patalpose buvo atidengta mecenatams Marytei ir Juozui
Uleckams skirta lenta, dalyvaujant dr. Marytei Uleckiėnei. Nuotraukoje - dr. Marytė Uleckienė pasirašo svečių
knygoje. Jos dešinėje - rektorius dr. BRONIUS VAŠKELIS, kairėje - Kanados lietuvių fondo revizijos komisijos
pirmininkas VYTAUTAS SKRINSKAS

Lietuvos invalidai ir kanadiečių pagalba
DAIVA DULAITYTĖ, Šakiai
Lietuva susipainiojusi sa
vo rūpesčiuose. Atrodo, mūsų
parlamentarai dirba žmonėms
arba bent stengiasi, tačiau
geresnių dienų dar nematyti.
“Stabilizuota padėtis” — iš
aukštos tribūnos šaukia vy
riausybės veikėjai. Gal sta
bilizavimo terminas netyčia
painiojamas su infliacija?
Kainos kyla, uždarbis ir pen
sijos padidinamos tik keliais
litais. Sunku suprasti, kas me
luoja: mūsų akys, žiūrėdamos
į prekių kainas, ar gerbiami
parlamentarai.

Yra daug “poniškų” bedar
bių, kurie renkasi darbus, nes
ne bet koks tinka! Jų valia!
Yra turtingai gyvenančių, pa
siturinčių ir galą su galu vos
suduriančių. Žodžiu, visuome
nė pasiskirsčiusi, kaip ir pre
kės parduotuvėse.
Pažiūrėkime, kaip gyvena
mūsų broliai ir sesės su nega
lia? Jie nesireklainuoja laik
raščiuose ir niekam per daug
“akių nedrasko”. Pavyzdžiui,
Šakių rajone yra apie 2200 in
validų. Jie susibūrę į Šakių
rajono invalidų draugiją (pir
mininkė L. Samuolienė), o Ki
dulių invalidai — į klubą “Da
lia” (pirm. D. Aukštikalnienė).
L. Samuolienė jau dveji me
tai vadovauja draugijai be at
lyginimo. Gavus labdarą, inva
lidų vežimėliai ir kitos prie
monės išduodamos tik patei
kus receptus, invalido pažy
mėjimą ir pareiškimą.
Š. m. liepos 22 d. įvyko Ša
kių rajono invalidų draugijos
susirinkimas. Čia buvo aptar
tos programos metams. V. Didjurgienė, Socialinės paramos
skyriaus vedėja, siūlė, kad
kultūrinius renginius I ir II
grupės invalidai galėtų lanky
ti nemokamai. Siūlė steigti
klubus pagal polinkius (rank
darbių, muzikantų, literatų,
sporto ir kt.). Tačiau invali
dų draugijos buhalteris, deja,
neturintis ką skaičiuoti, J.
Ūsas (I gr. invalidas) sakė: Vil
niuje ar Kaune galima ir spor
tuoti, gal ten yra ir specialios
aikštelės, bet mažame mieste
lyje Šakiuose “tai triušiuką,
tai vištelę pasišersim, nes rei-

kia pragyventi. Ką jau čia in
validas besportuos?”

Socialinės paramos skyriaus
vedėja pasiūlė organizuoti
Invalido dieną, parengti in
validų įdarbinimo ir užimtu
mo programą, įsteigti preky
bos skyrių, kuriame prekiau
tų invalidų dirbiniais.
— Siūlėm be rajono tarybos
pritarimo. Kiek bus iš šių pa
siūlymų priimta, visai neaiš
ku, — sako p. Didjurgienė. Pa
sirodo, nėra specialaus trans
porto, galinčio atvežti inva
lidus į renginius. Taip pat ne
pritaikyti invalidams šaligat
viai, netgi dantų gydytojų ka
binetai rajono poliklinikos
antrame aukšte. Nėra stoma
tologo etato, kuris I grupės
invalidus gydytų namuose. Li
goninėse nėra invalidų slau
gos palatų, gydytojo specia
listo ir masažisto.
“Sodros”, socialinio draudi
mo skyrius duoda patalpas in
validų draugijai. Žmonės tuo
labai džiaugiasi ir sumanė
steigti arbatinę. Reikia tikė
tis, kad šis sumanymas atneš
draugijai šiek tiek pajamų.
Dabar invalidai jaučiasi vy
riausybės pamiršti.
Kai savi tūpčioja vietoje,
pagalbos ranką tiesia užjūrio
lietuviai. Pažintis su komi
tetu “Pagallia' Lietuvos vai
kams”, pasak L. Samuolienės,
prasidėjo pernai. Buvusios
sintautietės, gyvenusios Ka
nadoje, a.a. Jakienės atmini
mui šis komitetas atsiuntė
naujutėlaitį invalido vežimė
lį, kurį Šakių invalidų drau
gijos tarybos nariai nutarė
paskirti Lenai Zotovaitei, in
validei nuo vaikystės. Vyko
susirašinėjimas su komitetu
ir 1994 m., prieš šv. Kalėdas,
sulaukė šakiečiai didelės pa
ramos iš Kanados. Ją sudarė
drabužėliai vaikams, vežimė
lis asmeniui iki 18 metų (jį
pasiėmė suaugęs žmogus),
“vaikščiojimo kojos”, ramen
tai. Buvo aukojamos šv. Mišios

(kun. Deimanto Brogio) už Ka
nados geradarius. Pasakyta ir
parašyta daug padėkos žodžių
aukotojams. Raštiškas padė
kas, pasak L. Samuolienės,
pasiuntė komitetui “Pagalba
Lietuvos vaikams”.
1995 m. liepos 22 d. Šakių
rajono savivaldybės salėje vėl
buvo dalinama labdaros siun
ta iš Kanados: vaikiški batu
kai, drabužėliai, vežimėliai.
Vienas vežimėlis atiteko dau
giavaikės Laimos Zybertienės
vaikeliui. Invalido vežimėlis
dar nepaskirtas, nors gauta
keletas prašymų. Invalidams
labiausiai reiktų lauko veži
mėlių, o atsiųstasis — tik kam
bariui. Tarybos narių sumany
mu bus dar kartą skelbta ra
joniniame laikraštyje apie
naująjį vežimėlį, ir kanadie
čių dovana atiteks tam, ku
riam labiausiai reikia.

Kaimo žmogeliui, pensinin
kui ir invalidui, neturinčiam
technikos, sunku įdirbti kelis
hektarėlius žemės. Pensijos
siekia tik 130-160 litų. Jei už
aria 1 ha žemės reikia mokėti
100 Lt. O tas 100 Lt. dar tik pra
džia darbų. Traktoristas, mo
kant už suarimą ar kitą kokį
darbą, į 15-20 litų jau nė ne
žiūri ... Vienu žodžiu, pensijėlės jau beveik nėra. Tad
už ką pirkti duoną, cukrų, bū
tiniausius reikmenis. O kur
dar vaistai? Duoda vaistinin
kai kelis mažus butelėlius ar
kelias piliules ir sako: 16 ar
ba 48 litai. (Yra vaistų sąra
šas, už kuriuos nereikia mokė
ti tam tikrų invalidumo gru
pių žmonėms, bet anksčiau jis
buvo ilgesnis! Kai kuriems rei
kia mokėti tik pusę vaistų kai
nos, o likusią dalį užmoka
“Sodra”).

Kyla klausimas: kaip ilgai iš
tokios pensijėlės galėtų išgy
venti prezidentūros veikėjai?
Turbūt jau tuomet nereikėtų
svajoti ir važinėti į tolimus
kraštus su visa šeimynėle pra
mogauti.

apie didžiuosius laimėjimus,
tobulus kūrinius, reikšmin
gus pasiekimus! Antai vos su
manius Urbo kalną apvaini
kuoti gremėzdiška preziden
to rezidencija, iškart net
keli tituluoti veikėjai ėmėsi
liaupsinti tokį “nuostabų už
simojimą”.
Taip ir su Saulės laikrodžiu
ant Parnidžio kopos būta. Vos
ne žygdarbiu laikoma tai, kad
į pasilikusį menką laukinės
gamtos kampelį buvo sutemp
ta dešimtys tonų betono,
įrengtas sovietinės epochos
vertas statinys. Mat anais Ignalinos atominėje jėgainėje prie reaktoriaus. Čia matomi lankytojai
laikais nusovietintiems pilie EDVARDAS ŠULAITIS ir GINTARAS KAROSAS (dešinėje) ir du AJ
Nuotr. V. Kapočiaus
čiams iš Rytų vis reikėdavo darbuotojai
stipresnių įspūdžių nei kokia
neliesta gamta ar europietiškos kultūros paveldas jiems
galėdavo teikti. Taip ir čia ar
chitekto įsibrauta nelyg su ba
lalaika ir armoške į unikalios
gamtos simfoniją — stelbiant
ir suardant buvusią harmoni
KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra
jąneliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje
Dabartinės Neringos rūpes
ir Lietuvoje.
čiai turbūt atspindi visos Lie
Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių
tuvos negalias. Turbūt tik pra
dedant mūsų kraštui išgyti
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.
iš sovietmečiu pasigautų ar
Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo
įpirštų dvasios bei kūno ligų,
geresne linkme pasisuks ir
(Lithuanian-Canadian Foundation).
Kuršių nerijos likimas. Ne
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
žinia tik kada tai bus, kiek dar
nuostolių patirs tenykštis kul
REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
tūros paveldas?

Turbūt nė vienas Lietuvoje
esantis objektas tiek daug nėra
linksniuojamas pasaulio spau
doje ir kartojamas įvairių kon
tinentų žmonių lūpuose, kiek
Ignalinos atominė jėgainė. Lie
tuva niekada nebūtų pasista
čiusi tokio objekto savo jėgo
mis. Jis tapo tuolaikinės Sov.
Sąjungos šiaurės-vakarų ener
getikos sistemos dalimi. Savo
amžiumi jėgainė dar nėra se
na - pirmasis blokas pradėjo
savo darbą 1983 m. pabaigoje,
o antrasis - 1987 m. rugpjūčio
mėn. Jau buvo gerokai pasiva
ryta trečiojo energetinio blo
ko statyboje, tačiau ji, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę,
buvo sustabdyta. Per ilgoką
laiką daug kas čia surūdijo
ar buvo pavogta ir tik šiemet
buvo pradėta jį nugriauti.
Dar prieš Lietuvai atgau
nant nepriklausomybę Ignali
nos AJ susilaukdavo nema
žai karčių žodžių iš vadinamų
jų “žaliųjų” judėjimo šalinin
kų (jiems tada vadovavo ener
gingas vyras - Zigmas Vaišvi
la). Kai prieš porą metų važia
vau pasižiūrėti į šią elektri
nę jėgainę, automobilyje gir
dėjau dar ir dabar populiaraus
dainininko Arvydo Bruniaus
dainų kasetę “Imperijos ga
las”, kurioje jis taip dainavo:

buvo pasigesta branduolinio
kuro kasetės (12 m ilgio, ran
kos storio, sverianti apie 230
kg.) Nors šios kasetės į kišenę
įsidėjęs neišsineši, ji taip ir
liko nesurasta ir turbūt nie
kas jos nebesuras.

Reaktorius iš arti
Patį didžiausią įspūdį pada
rė pats atominis reaktorius, į
kurį patekti reikia užlipti gal
50 ar daugiau laiptų ir gerokai
paprakaituoti, nes šiluma ten
nepavydėtina. Pradžioje reikia
apsirengti baltais drabužiais,
kaip ir ligoninėse, ir praeiti
ne vienas elektronine sistema
valdomas duris, kurių be spe
cialių kodų neatidarysi. Mus
lydėjo gamybinio-technologinio skyriaus inžinierė Liudmi
la Agvkian, kuri pažymėjo,
kad anksčiau jai dirbant Kras
nojarsko elektrinėje darbo są
lygos buvusios žymiai bloges
nės ir darbuotojų sveikatos
ten niekas nepaisė. Iš čia išei
nantieji yra tikrinami radio
aktyvumą matuojančiu apara
tu, kuris gali pasakyti ar esa
mo radioaktyvumo kiekis yra
pavojingas sveikatai. Čia teko
užeiti ir į specialią salę, kur
yra dešimtys įvairių rodyklių energiją reguliuojančių pultų,
prie kurių dirba geriausieji
savo šakos specialistai. Jie ir
gi rizikuotų savo gyvybe, jeigu
būtų aplaidus.
Ne, ne nereikia mums tos
Šios elektrinės konstrukcija
Ignalinos,
yra palyginti viena pažangiau
Ir oro malūnai elektrą gaminą.
Vežkit arčiau Kremliaus blokus sių iš RBMK reaktorių ir nau
jausias tokių įrengimų varian
Ignalinos,
tas. Palyginus su Černobylio
Tegul socializmui nervus jie
AJ, Ignalinos jėgainė yra ga
gadina.
lingesnė -1500 MW vietoje 1000
Apie šią jėgainę paskutinių
MW ir turi kitokią avarijų lo
kelių metų laikotarpyje buvo kalizacijos sistemą.
daug rašyta ir išeivijos spau
Tokie duomenys yra duoti
doje, ypač kai pasirodė grasi 1993 m. išleistame leidinyje
nimų ją susprogdinti. Dėl to ne
“Ignalinos atominė elektrinė”.
be reikalo buvo susirūpinta
Jos autoriai - mokslininkas iš
ne vien tik Lietuvoje, bet ir JAV - Kazys Almenas ir du vie
kaimyninėse valstybėse, ypač
tiniai - Benediktas Čėsna ir
Skandinavijoje. Švedija net
Algirdas Kaliatka. Čia rašo
nemažai parėmė lėšomis, kad
ma, kad Ignalinos AJ priklau
šiai elektrinei būtų užtikrin
so “verdančio vandens” jėgai
tas deramas saugumas.
nių kategorijai. Reaktorių au
Kur ta atominė jėgainė?
šinantis vanduo, jam tekant
Nors ji vadinasi Ignalinos per aktyviąją zoną, yra užvi
AJ, tačiau tai netikslu. Ignali rinamas ir iš dalies paverčia
na (nuo 1950 m. rajono centras, mas garu. Praėjęs pro reakto
turintis 5000 gyventojų) yra to rių vandens ir garo mišinys
lokai nuo šio pastato. Pradėjus patenka į didelius, esančius
statyti (tai atliko Sov. Sąjun virš aktyvios zonos, būgnus gos armijos kareiviai) šią jė separatorius. Čia vanduo nu
gainę, netrukus išdygo ir at sėda, o garas paduodamas į
skiras miestas, pradžioje pa turbinas. Atidavęs dalį savo
vadintas tuometinio Lietuvos energijos turbinai, garas kon
komunistų partijos boso Snieč densuojamas, o kondensatas
kaus vardu. Vėliau miesto var maitinimo siurblio dėka grą
das buvo pakeistas ir pavadin žinamas į tą patį būgną - se
tas šalia esančio Visagino eže paratorių, kur susimaišo su
ro vardu. Sniečkaus vardo prieš tai iš garo atskirtu van
miestas išdygo 1977 m.; 1981 deniu. Šilumnešis pagrindi
m. čia gyveno apie 10,000 žmo niais cirkuliacijos siurbliais
nių, dabar - 30,000. Tai dau grąžinamas į aktyviąją zoną,
giausia atominės jėgainės dar kur jo dalis vėl paverčiama
buotojai bei jų šeimos, kurių garu.
dauguma atvyko iš Sov. Sąjun
Žinoma, nematant tų objek
gos, nes Lietuvoje atitinkamų
tų
prieš save sunku visa tai
specialistų nebuvo.
Beje, šis naujas miestas nuo įsivaizduoti, bet būnant vie
elektrinės yra už penkių kilo toje yra tikrai įdomu visa tai
metrų. Ten lankantis teko gir stebėti ir pajusti šiuos nepa
prastos jėgos įrengimus.
dėti, kad atominės jėgainės
Čia minimą leidinį turėtų
darbuotojų šeimos pačios pir
mosios nukentėtų (jau neskai perskaityti visi, kurie domisi
Ignalinos AJ. Tada atpultų
tant jų pačių), jeigu jie čia ne
daug
bereikalingos baimės,
rodytų reikiamo budrumo ir
dėl to atsitiktų kokia nors di kuri baugina ne vieną mūsų
tautietį, ne tik Lietuvoje, bet
desnė nelaimė. Elektrinėje
ir užsienyje. Gaila, kad šis lei
dirba 6000 žmonių, kurių tik
dinys išleistas tik 1,500 egz.
apie 3% lietuviai. Visi kiti yra
tiražu.
rusai arba kitų slaviškų tautų
Šiuo metu nerimą kelia ne tik
žmonės, kurie ankstesniais
AE saugumas bei kiti panašūs
metais Lietuvoje būdavo ne
dalykai, bet ir jos amžius, nes
kenčiami, o dabar juos rei
Iganlinos AJ darbo ištekliai
kia prašyti, kad pasiliktų ir
baigsis
2010-2015 m. Jau dabar
dirbtų, nes be jų ši elektrinė
pradedama
galvoti, kur tada
negalėtų veikti.
ją dėti ir kaip išspręsti numa
Šioje elektrinėje teko lan
tomas problemas. Lengva buvo
kytis 1993 m. pavasarį kartu
dainuoti Arvydui Bruniui: prie
su keliais žurnalistais iš Vil
Kremliaus
jos blokų tikrai ne
niaus ir vienu tautiečiu iš JAV
nuveši!
Nervus
reikės gadinti
- Gintaru Karosu. Čia teko pra
patiems lietuviams.
leisti apie pusdienį ir susipa
žinti su AJ veikla iš arti. Ša
lia teigiamų dalykų teko pa
matyti ir išgirsti daug neigia
mybių. Keista, kad tuo metu
buvo nelengva pakliūti į pa
čios AJ vidų, tačiau perėjęs I
per įvairias kontroles galėjai
eiti kur tik nori, išskyrus re
aktorius. Nebuvo saugoma ne
2261 Bloor Street West,
baigto statyti trečiojo reakto
Toronto, Ontario M6S 1N8
riaus teritorija. Labai klai
kia atrodė surūdiję nebaigto
Visais namų pirkimoreaktoriaus griaučiai, kur kas
pardavimo reikalais jus
tik buvo galima - išvogta. Ir
informuos ir maloniai
dėl to niekas nesijaudino. Visi
patarnaus
šie įrengimai buvo perduoti I
Lietuvos energetikos ministe
NIJOLĖ B. BATES
rijai, kuri nelabai pajėgė su
tel.
416 763-5161
šiuo milžinu susidoroti.
(24 vai. pager)
Prieš man atvykstant, čia

4 psi. • Tėviškės žiburiai
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® LAISVOJE TEVfflEJE
NUOSTABIAUSIOS KOJOS?
Šiauliuose šią vasarą jau
trečius metus iš eilės “Nuosta
biausių kojų” konkursą surengė
televizijos studija “Argo”. Kon
kurso laimėtoją išrenka televi
zijos žiūrovai. Mat varžovių ko
jos rodomos televizorių ekra
nuose. Šiemetinio konkurso lai
mėtoja tapo Šešioliktosios vi
durinės mokyklos Šiauliuose
dvyliktoke Inga Leipusaitė. Ją
odinių drabužių komplektu ir
apyranke su brangakmeniais
apdovanojo
“Šiaulių
odos”
bendrovė ir “Smaragdo” juve
lyrinis salonas. Kuo tos kojos
yra nuostabiausios konkurso
rengėjai nepaaiškina.

BARANAUSKŲ GIMINĖ
Ruošiantis “Anykščių šile
lio” autoriaus vysk. Antano Ba
ranausko (1835-1902) šimtas še
šiasdešimtosioms gimimo meti
nėms buvo nutarta šios vasaros
liepos 29 d. surengti jo giminės
palikuonių susitikimą Anykš
čiuose. Šeimos genealogijos me
dyje jau yra apie keturis šim
tus devynioms kartoms priklau
sančių giminių. Jų atstovai su
sirinko Ažupiečiose, kur kadai
se buvo Teklės ir Jono Bara
nauskų sodyba. Šeimos genea
loginio medžio pradininkai jo
je išaugino penkis vaikus, tarp
kurių ten tada buvo ir Antanas,
busimasis poetas ir vyskupas.
Vytautas Bagdonas, “Dienos”
korespondentas
Anykščiuose,
skaitytojams pasakoja: “Susi
tikę pažįstami ir nepažįstami
žmonės, užsukę į A. Baranaus
ko klėtelę, apžvelgė nuo aukš
tokos kalvos Anykščių panora
mą ir nuskubėjo į Šv. Mato baž
nyčią, kur už Baranauskų gimi
nę buvo aukojamos Mišios. Vys
kupo skverelyje, šalia Antano
Baranausko paminklo, visa gi
minė — o žmonių susirinko arti
šimto — nusifotografavo. Seno
siose Anykščių kapinėse buvo
pagerbtas Teklės ir Jono Ba
ranauskų atminimas...”
KARTU SU ANYKŠTĖNAIS
Šeštadienio vakarą Anykš
čių kultūros rūmuose įvyko Ba
ranauskų giminės susitikimas
su anykštėnais. Koncertą gimi
nės nariams surengė vietiniai
Valaukio ir Puntukio ansamb
liai, dainavę: “Draugėn šven
tais pajautimais pinamės lyg
gijom . .Vysk, poeto A. Ba
ranausko kūrinius skaitė Kau
no dramos teatro aktorius E.
Stancikas. Tada paaiškėjo, kad
Baranauskų giminės atžalos yra
įvairių profesijų žmonės. At
žalų eilėms priklauso ir rašy
tojai Antanas Vienuolis-Žukauskas, Rapolas Šaltenis ir
Saulius Šaltenis. Liepos 30,
sekmadienį, visi dalyvavo Šv.
Onos atlaiduose ir pakermošyje, tautodailininkų mugėje. Vie
šintų klojimo teatras Kultū
ros rūmuose suvaidino Žemai
tės komediją “Stebuklingas
daktaras". Baranauskų giminė
turi apie porą šimtų atžalų,
bet jos ne visos yra susipažinu
sios. Sakoma, kad tiek daug Ba
ranauskų giminės narių pasku
tinį kartą buvo suvažiavusių
tik į vysk. A. Baranausko lai
dotuves 1902 m. Tokie susitiki
mai atnaujina užmirštus gimi
nystės ryšius. Anksčiau Anykš
čiuose buvo surengtas ir Biliū
nų giminės, susietos su ten pa

laidotu Jonu Biliūnu, atžalų
suvažiavimas.
PARTIZANŲ MUZIEJUS
Panevėžyje vėl darbą pradėjo
po ketverių metų atnaujintas
Partizanų muziejus. Jis buvo
įsteigtas 1990 m. Švč. Trejybės
šventovės klebonijoje, kur jam
patalpas parūpino anuometinis
klebonas kun. Robertas Pukenis. Per penkias savaites tada
šiam muziejui buvo sutelkta
puspenkto šimto partizanų nuo
traukų, daug išrašų iš KGB by
lų. Klebonijoje tada taipgi bu
vo atidarytas ir vysk. Kazimie
ro Paltaroko (1875-1958) muzie
jus. Abu tie muziejai buvo užda
ryti, rodiniai paslėpti po 1991
m. sausio kruvinųjų įvykių Vil
niuje. Partizanų muziejaus ro
diniai dabar jau yra susistemin
ti pagal partizaninės veiklos
apygardas, rinktines ir būrius.
Antanas Šimėnas “Lietuvos ai
de” praneša: “Čia yra nuotrau
kų iš Algimanto apygardos (jos
veikimo zona — prie Šventosios
upės Panevėžio, Kupiškio, Ro
kiškio ir Biržų apskrityse), Vy
čio apygardos (veikimo zona —
dalis Kėdainių, Panevėžio ir
Ukmergės apskričių), iš Žalio
sios rinktinės Šiaurės rytų da
lies, kuri iki 1950 m. priklausė
Algimanto apygardai, o nuo
1950 m. — Vyčio apygardai. ..”
Atnaujintas muziejus jau yra
susilaukęs trejeto tūkstančių
lankytojų ne tik iš pačios Lie
tuvos,- bet ir dažnų svečių iš
JAV, Australijos, Kanados, Vo
kietijos. Tarp jų yra ir nelie
tuvių.

POETO DAUNIO ATMINIMUI
Šiame “TŽ” skyriuje jau esa
me rašę apie oro balionų šven
tę liepos 29 d. Vilniaus Vingio
parke ir joje tragiškai žuvusį
jauną poetą, žurnalistą, kultū
rininką ir redaktorių Vaidotą
Daunį. Pasirodo, jis net nebu
vo “Pepsi” LY-OBY baliono įgu
los narys, tik talkininkas, do
mėjęsis skraidymo sportu, bet
apie jį beveik neturėjęs net ir
pagrindinių saugumo žinių. Už
uot paleidęs staiga nuo žemės
atsiplėšiantį piloto Rimvydo
Maciulevičiaus balioną, velio
nis įsikibo į gondolą, buvo iš
keltas ir žuvo nukritęs Vingio
parkan. Gaila ne tik tragiškai
žuvusio jauno žmogaus, bet ir
jo paliktos šeimos su penkiais
mažais vaikais. Jauniausiasis
yra tik penkių mėnesių kūdi
kis. Velionis buvo prisimintas
“Vartų” galerijoje žymaus pia
nisto Petro Geniušo atliktais
L. Beethoveno, F. Šopeno, S.
Rachmaninovo, C. Monteverdžio kūriniais. Velionies šei
ma — niekur nedirbanti žmona
su penkiais vaikais liko be pa
jamų ir pastogės. Mat jis ne
baigtą statyti namą buvo panau
dojęs užstatu paskolai gauti.
Paskola buvo paimta kelioms
kultūrinėms knygoms išleisti.
Velionies šeima žada rūpintis
Lietuvos vyriausybė ir Vilniaus
savivaldybė. Socialinės apsau
gos ministeris Mindaugas Mi
kaila pranešė, kad šeimai jau
paskirta vienkartinė 2.500 li
tų pašalpa. Kultūros ministe
ris Juozas Nekrošius painfor
mavo, kad jai dar kelerius me
tus bus mokama velionies gauta
valstybinė stipendija. Aukos
šeimos paramai renkamos ir
privačia iniciatyva.
y. Kst.

JA Valstybės

tuvės buvo pradėtos abiejų ku
nigų koncelebruotomis Mišiomis.

Zenonas Puzinauskas sporto
istorijon įėjo kaip jaunas krep
šininkas,
įjungtas
Lietuvos
Gedulo ir vilties proga Ade
krepšinio rinktinėn, 1937 m. laidės baltiečių taryba senuo
Rygoje laimėjusion Europos siuose parlamento rūmuose su
krepšinio
pirmenybes.
Tais rengė parodą “Baltijos šalių
metais jis buvo Kauno jėzuitų penkis dešimtmečius trukusi
gimnazijos abiturientas, už nuo kova už laisvę”. Parodos lan
pelnus krepšiniui ir Lietuvai kytojams buvo paruošti lanks
pasiektą laimėjimą, brandos tinukai su informacija apie
atestatą gavęs be abitūros eg pusšimtį metų trukusią sovie
zaminų. Iš tikrųjų jis buvo ne tinę Estijos, Latvijos ir Lie
tik geras krepšininkas, bet ir tuvos okupaciją, jos metu pa
geras moksleivis, gimnaziją ga tirtas kančias ir dabartinius
lėjęs baigti be švietimo minis pasikeitimus atgavus laisvę.
terijos jam suteiktos išimties.
Detroito lietuvių Šv. Antano parapijos 75-rių metų sukakties Mišios. Iš kairės: lietuvių kolegijos Romoje rektorius Lietuvos prezidentas Antanas
Britanija
prel. ALGIMANTAS BARTKUS, Šv. Antano par. klebonas kun. ALFONSAS BABONAS, vysk. PAULIUS BALTAKIS, Smetona tada jam ir kitiems
Detroito kardinolas ADAM MAIDA, buvęs klebonas VALTERIS STANEVIČIUS, kun. GINTARAS GRUŠAS Lietuvos krepšinio rinktinės
Gedulo ir vilties dienai Derbio
iš Vilniaus
Nuotr. J. Urbono nariams įteikė Vytauto Didžio lietuviai buvo pasirinkę birže
jo I laipsnio medalį, o Jauno lio 25, sekmadienį. Minėjimas
Hamilton, Ontario
giant šią gegužinę darbais prisidė $25 - B. B. Venslovai; $20 - E. K. sios Lietuvos organizacija — įvyko Ukrainiečių klubo patal
“Trijų liepsnų” žymenis. Z. Pupose.
Dalyvius
pasveikino
TĖVYNĖS SĄJUNGOS Hamil jo ir Niagaros pusiasalio TS gru Gudinskai, D. M. Jonikai, R. Pa zinausko proveržis krepšinyje
DBLS Derbio apylinkės valdy
pės
dalyviai.
Visiems
už
talką,
pa

kalniškienė,
F.
A.
Povilauskai,
tono ir Niagaros pusiasalio
abitūros metais išjudino ir ki bos pirm. J. Levinskas. Plates
skyriaus surengta gegužinė Gied ramą ir dalyvavimą rengėjai nuo O. B. Steponavičiai, A. P. Volun tų gimnazijų atstovus. Pagrin nį žodį apie masinį Lietuvių
širdžiai
dėkoja.
A.
Gedris
gės,
A.
J.
Mačiukai;
$10
K.
J.
Šle

raičio
medžiotojų-žūklautojų
trėmimą į Sibirą tarė skauti
A. a. ONUTĖS URBAITIENĖS at kaičiai, T. J. Povilauskai, F. Šopie- dinė kova tada prasidėjo tarp
klubo sodyboje rugpjūčio 20 d.
“Aušros” berniukų ir Kauno jė ninkas Juozas Maslauskas. Jis
minimui,
“
Tremtinių
grįžimo
fon

nė,
F.
Venskevičienė;
$5
-F.
M.
Gu

praėjo sėkmingai. Suvažiavo la
zuitų berniukų gimnazijų. Z.
taipgi palietė ir lietuvių iš
bai daug žmonių iš įvairių vie dui" aukojo: $50 - A. Kšivickienė; dinskai. A. a. Albino Krakaičio
Puzinauskas krepšinyje akty eivijos gyvenimą, pastangas
tovių. Programa buvo labai įvai $20 - L. D. Stukai; $20 - M. Vaito- atminimui: $20 - D. M. Jonikai, S.
viai reiškėsi dar ir pokari išsaugoti Lietuvai svetur už
ri ir įdomi. Jaunimas dalyvavo nienė. “Vaiko tėviškės namų" sta J. Miškiniai, T. J. Povilauskai, O.
niais metais DP stovyklose Vo augusį jaunimą. Jo lietuvišku
žaidimuose ir meškeriojimo var tybai Lietuvoje $10-A. Didžbalienė. B. Steponavičiai, A. K. Žilvyčiai;
kietijoje,
ypač JAV adminis mui didelės įtakos turėjo lie
Už
aukas
nuoširdžiai
dėkoja
$10
S.
K.
Karaškai,
Z.
Vainaus

žybose, kurias laimėjo P. Slavic
truojamoje zonoje. Gyvenant tuvių skautų organizacija. Šia
KLK moterų dr-jos Hamiltono kienė; $5 - F. M. Gudinskai.
kas. Visus linksmino daininin
skyriaus valdyba
proga minėjime Skautų rėmėjo
kai Vaičekoniai iš Panevėžio,
Mirusiųjų artimuosius užjau JAV, Z. Puzinausko ryšiai su
sportu susilpnėjo ir pagaliau
ordinu buvo pagerbta ilgame
UŽJAUČIANT ARTIMUOSIUS, čia ir už aukas dėkoja “linksmieji broliai” (A. Ulbinas
ir A. Kusinskas), Pečiulių šeima. vietoj gėlių “Pagalbai Lietuvos
PLV komitetas visiškai nutrūko dėl kitų dar tė skautų pagalbininkė Vladė
bų ir turbūt dėl pablogėjusios
Buvo paruoštas lietuviškų patie vaikams“ aukojo: a. a. Kazimieros
Sližienė.
kalų maistas, - ant iešmo kepti Bartkienės atminimui: A. J. Masveikatos. V. G. “Draugo” lie
Detroit, Ml
Šv. Kazimiero šventovės Lon
pos 28 d. laidoje praneša: “Lie
kepsniai bei kiti skanėstai. Ren- čiukai - $25. G. Agurkienės seseSAULIAUS ŠIMOLIŪNO PRA
done
klebonas kun. dr. Jonas
NEŠIMU, Detroito lietuvių Šv. pos 16 d. Beverly Shores, India
Sakevičius, MIC, birželio 8 d.
noje,
savo
namuose
(tikriausiai
Antano parapijos 75 metų sukaktis,
sutuokė iš Neringos atvykusį
jungta su Lietuvos vyčių 82-uoju nuo karščio) mirė Zenonas Puzi
lietuvį Edvardą Lodą ir Kolum
nauskas,
sulaukęs
75
metų
...
”
metiniu suvažiavimu ir jų Detroi
bijoje gimusią lietuvių kilmės
to 102-osios kuopos taipgi deiman
Kastanjėdą Martines.
Lietuvių
klubas
Floridos
St.
tine sukaktimi, rugpjūčio 13 d.
iškilmingai paminėta. Pradėta Mi- Petersburge birželio 25 d. atsi
šiomis, kurias aukojo Detroito ar sveikino su pensijon išėjusiu
Lenkija
kivyskupas kardinolas A. Maida fotomenininku Vytautu Augus
Punske šią vasarą stovyklavo
su vysk. P. Baltakiu ir kitais ku tinu, išvykstančiu gyventi Lie apie 40 maironiečių — moks
nigais. Muz. St. Sližys tai sukak tuvoje. Pasitraukdamas iš Lie leivių iš Vilniaus, Kauno, Pane
čiai sukūrė mišias, kurias giedo tuvos, jis išeivijon atsivežė
vėžio, Raseinių, Rokiškio, Biržų
jo parapijos choras. Kardinolas daug nepriklausomoje Lietuvo miestų bei rajonų. Punskan jie
je
darytų
nuotraukų
negatyvų.
pasidžiaugė ilgamete parapijos
buvo atvykę su mokytojais ir glo
veikla ir palinkėjo sulaukti 150 Jais naudojosi Bronius Kvik
bėjais. Iš Lietuvos atvykę sto
lys
savo
veikaluose
“
Mūsų
Lie

metų sukakties, įteikė vysk. P.
vyklautojai vaikščiojo po Puns
Baltakiui $10,000 ypatingiems už tuva” ir “Lietuvos bažnyčios”.
ko valsčiaus kaimus, susipažin
Apie
5.000
negatyvų
1993
m.
yra
daviniams jungiant po pasaulį iš
dami
su ūkininkų gyvenimu, užblaškytus lietuvius. Dėkojo vysku atidavęs Lietuvos valstybiniam
pas, ir minėjimo pabaigoje klebo muziejui, penketą šimtų — Lie rašinėdami įvairią tautosaką.
Maironiečiai aplankė Seinus,
nas kun. A. Babonas, išreikšda tuvos architektūros muziejui.
mas viltį, kad visiems susibūrus Su Lietuvon grįžtančiu fotome kurių vyskupu teko būti “Anykš
bus įmanoma ir toliau išlaikyti nininku Vytautu Augustinu atsi čių šilelio” autoriui. Nuvykus
į Suvalkus, buvo prisiminta
parapiją. Inf.
sveikino Lietuvių klubo pirm.
1920 m. spalio 7 d. pasirašyta
Albinas Karnius, Amerikos lie
• Ne savo noru pasitraukiau iš tuvių tautinės sąjungbs St. Pe- garsioji Suvalkų sutartis. Maitėvynės ... Dėl amžiaus gal ir ne tersburgo skyriaus pirm. Juo roniečiams taipgi įspūdingas
begrįšiu ten gyventi, bet knygas, zas Šulaitis. V. Augustinas pa buvo apsilankymas Vygrių vie
nuolyne ir prie jo ežero. Mai
kurias rašiau saviesiems, norėčiau dėkojo atsisveikinimo rengė
grąžinti Tėvynei.
(Alė Rūta) jams ir dalyviams. Joninių pro roniečiai jau grįžo Lietuvon.
ga Dalia Mackialienė padekla Dabar jie ruošiasi rudenį Kau
ne įvyksiančiam maironiečių
Hamiltono lietuvių vasaros dieninės stovyklos “Gintaras” stovyklautojai
Neužm irškime spaudos mavo Elenos Tumienės baladę.
sąskrydžiui, kuriame bus pami
ir vadovė IEVA GODELYTĖ, pastatę gintarinę pilį ir pasirodę vaidinime
nėtos
Maironio gimimo metinės.
Iškeliaujantiems
į
amžinybę
ky

Australija
“Jūratė ir Kastytis” Hamiltono vaikų šventėje (Gage parke) ir lietuvių
la klausimas, kam palikti savo san
pensininkų namuose “Rambynas”
A. a. Juozas Seliokas mirė Mel
taupas. Neužmirština, kad tarp
burne
liepos 11 d. Velionis, gi
OFFORD
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 45 męs 1906 m. gruodžio 12 d. Vil
REALTY LTD.
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” kaviškyje, buvo Lietuvos karo
lakūnas,
turėjęs
kapitono
laips

Žodis Sintautų šventovės statybos rėmėjams
Member Broker, 38 Hurontario St.,
- plačios apimties savaitraštis.
nį, baigęs Lietuvos karo mokyk
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Rašydami
savo
testamentus,
neuž

Didžiai gerbiami ir mylimi bro Lietuvos bei tikybos mylėtojas lą,
iš
pėstininkų
perėjęs
karo
Parduodant,
perkant ar
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
liai lietuviai, Sintautų parapijos Juozas Kregždys iš Lockport, II.
aviacijon. 1992 m. Melburne jis
tik dėl informacijos apie
čiai
į
anapus
vienas
po
kito,
o
“
Tė

sūnūs ir dukros, gimtosios para Jis parodė itin didelį rūpestį,
namus, vasarnamius,
buvo paskelbtas ramovėnų gar
pijos šventovės statybos rėmėjai!
išeivijos lietuvių tarpe rinkda viškės žiburiai” lieka šviesti ir to bės nariu.
ukius. žemes Wasagos.
Su dideliu džiaugsmu noriu mas ir persiųsdamas Sintautų liau. Mažėjant tautiečių skaičiui,
Stayneno ir Collingwojie reikalingi vis didesnės para
odo apylinkėse kreipki
Jums pranešti, kad 1995 m. rug šventovės statybai aukas.
Kun. Ričardas Repšys, MIC,
tės t
pjūčio 26 d. Vilkaviškio vyskupas
Tik ką atstatytos Sintautų šven mos, ypač nuolat kylant paruoši svečias iš Lietuvos, liepos 12
Angelę
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes d. atvyko Adelaidėn, pakviestas
Juozas Žemaitis pašventino at tovės langus puošia keli vitražai:
Šalvaitytę, B.A.^
statytą Sintautų šventovę, kurią, Juozo Vizgirdos “Šventoji šeima” tamentinis palikimas “Tėviškės ži pravesti rekolekcijų Australi
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Dievui laiminant ir tikintiesiems (tėvų Marijos ir Jono atminimui);
buriams” bus prasminga parama jos lietuvių kolonijose. OraJi mielai jums patarnaus.
remiant, pasisekė prikelti iš be Šalnienės “Prisikėlimas” (tėvų Ju ir visai lietuviškai veiklai. Adre uostyje jį sutiko Adelaidės lie
veik penkis dešimtmečius riogso zės ir Vinco atminimui); Bene sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185
Darbo tel. (705) 429-2121 ar
tuvių parapijos klebonas kun.
jusių ir niekintų griuvėsių.
dikto Neverausko iš Sterlings
(705) 445-5640
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., J. Petraitis, MIC, jos atstovai
Kad tai įvyko, priskiriu Visa HTS ornamentinis vitražas prie L5C 1T3, Canada.
namų tel. (705) 429-6428
“TZ" leidėjai V. Baltutis ir V. Patupas. Sutik
tos Valdovo didžiai malonei ir ge didžiojo altoriaus (tėvų Marce
rųjų žmonių aukoms bei paramai.
lės ir Vinco atminimui); velionės
Kai 1990 m. buvo pradėti sta Julės Jakienės
(savo artimie
Įvedu šildymo ir vėsinimo
tybos darbai, Jūsų, mylimi bro siems).
sistemą, atlieku visus
liai ir seserys lietuviai emigra
J. Vizgirda, ir šiais metais lan
taisymo ir skardos
cijoje, spaudoje pasirodė Sintau kydamasis Sintautuose, apžiūrėjo
darbus
r
tų šventovės statytojų kreipima šventovę, vitražus ir pamatęs,
(Esu “Union Gas”
//h
sis šiomis eilutėmis:
kad dar yra penki langai be vit
^rp A y jr A į) LIETUVIŲ KREDITO
atstovas)
,
ražų, išsitarė: “kreipsiuosi į tau
i /\
IXA KOOPERATYVAS
Broliai, sesės,
tiečius, kad visi Sintautų švento
Jurgis
Jurgutis
prikelkit, prikelkit mane!
vės langai būtų papuošti vitražais”.
Ne griuvėsiais - bažnyčia
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 383-9026
Ilgas sąrašas ir gausios Jūsų, se
aš trokštu stovėti.
serys ir broliai, aukos mūsų šven
154 Darlington Dr.
Tel. 905 544-7125
Su šventovėm visom
tovės statybai. Tegul Jūsų visų
Hamilton, Ontario L9C 2M3
Zanavykų krašte
Darbo
valandos:
pirmadieniais,
antradieniais ir ketvirtadieniais
vardai būna įrašyti į Gyvenimo
noriu garbinti Dievų
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
knygą,
kurios
niekas
negali
su

ir žmogui padėti!
naikinti, sudeginti, perrašyti ar
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
Tai padarė didelį įspūdį. Savo suklastoti.
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto ik[ 12 v. ryto.
iniciatyva, mums nesikreipus, ne
Reiškiu nuoširdžiausią padėką
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
prašius, buvo susirūpinta parama. visiems aukotojams, geradariams,
MOKAME
UŽ:
PASKOLAS
Pirmasis parama susirūpino Sintautų šventovės statybos rėmė
kasd.
pal.
čekių
sąsk.
iki.
.4.75%
Asmenines nuo.......... 13.00%
Juozas Vizgirda iš Aurora, II., jams, gyvenantiems emigracijoje,
nekiln. turto 1 m............ 8.00%
santaupas........................ 3.50%
linkiu
gausios
Dievo
palaimos,
1990 m. lankydamasis Lietuvoje
kasd. pal. taupymo sąsk.
sveikatos
ir
žemės
gėrybių
ap

jis paprašė mano ranka pasira
......................................... 3.00%
šytų aukų lapų, kad galėtų pra stumo.
Nemokami čekių ir sąskaitų
INDĖLIAI:
Su
didžiu
dėkingumu,
pagarba
šyti mūsų šventovės statybai pa
apmokėjimai.
Nemokama
ir
meile
90 dienų indėlius........... 5.75%
ramos.
prel. A. Maskeliūnas,
180
dienų
indėlius
........
5.75%
narių
gyvybės
drauda
Antrasis iniciatyvus ir didis
Sintautų parapijos klebonas
1 m. term.indėlius ......... 6.25%
‘Dievas teikia mums meilę,
pagal santaupų dydį
2 m. term.indėlius .......... 6.50%
kad mylėtume tą, kurį
iki $2.000 ir asmeninių
3 m. term.indėlius .......... 6.75%
Jis mums duoda”
paskolų drauda iki
4 m. term.indėlius .......... 7.00%

“Ne griuvėsiais trokštu stovėti”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

Atstatyta Sintautų šventovė, “nenorėjusi būti griuvėsiais’

Projektuoju ir gaminu paminklus,

Lougheed’s Limited

darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
pagal užsakovo pageidavimus.

šeima ir tarnautojai
“Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1

Sudbury

Ontario

5 m. term.indėlius ........ 7.25%
RRSP irRRIF
(Variable) ....................... 3.50%
1 m.ind.............................. 6.25%
2 m.ind.............................. 6.50%
3 m.ind.............................. 6.75%
4 m.ind.............................. 7.00%
5 m.ind............................. 7.25%

$25.000. Be to, narių

santaupos apdraustos
TALKOS atsargos kapitalu
per 2 mil. dot. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

Kas tas labdaringasis Soros?
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Amerikos bilijonierius, milijonais dolerių šelpiąs įvairias šalis,
įskaitant Lietuvą, kur yra įsteigęs “Atviros Lietuvos fondą”
George Soros, Vengrijoje
gimęs, 64-ių metų amžiaus
Niujorko finansininkas, per
paskutinius
dvejus
metus
greičiau sukaupė ir išdalino
pinigus negu bet koks kitas
žmogus pasaulyje. Savo vie
nuolikos bilijonų dolerių fi
nansinę imperiją jis valdo per
“Quantum Fund” įstaigą, kuri
investuoja bilijonines sumas
pasaulinėse rinkose. Jis taip
pat vadovauja “Soros” fon
dams, kurie labdaros tikslams
išdalina daugiau kaip $300
milijonų per metus, daugiau
sia Rytų Europoje.
Buvęs KGB tarnautojams skirtas specialus gydymo centras. Dabar čia įsikūrė Vilniaus universiteto “Žalgirio”
ligoninė (kairėje), vadovaujama dr. Juozo Olekos, ir Vilniaus universiteto mokomoji odontologijos klinika
(dešinėje), vadovaujama prof. Irenos Balčiūnienės
Nuotr. V. Kapočiaus

Slaptosios tarnybos veidas
Pagarsėjusi KGB tarnyba sovietinėje sistemoje tebeveikia ir dabar
skirtingu pavadinimu. Apie ją rašo Maskvos žurnalistė neseniai
Amerikos išleistoje knygoje
LEONAS BALTUŠIS
Nors komunizmas oficialiai
sugriuvo, bet dauguma buvu
sių komunistų partijos aukštų
šulų ir dabar gerai gyvena.
1994 m. spalio mėnesį buvo
išleista knyga “The State With
in a State: The KGB and Its
Hold on Russia, Past and Pre
sent” (Farrar, Straus & Gi
roux, $25).
***

Kai 1990 m. Sov. Sąjunga pra
dėjo irti, Rusijos žmonės, kaip
ir visas Vakarų pasaulis, tikė
jo, kad pagaliau ateina galas ir
visagalinčiai KGB teroro siste
mai. Ivgenia Albats, 37 metų
reporterė, dirbanti politinia
me Maskvos savaitrašty “Maskovskije Novosti” (Maskvos
naujienos), yra šios knygos
autorė. Tai neeilinė žurna
listė, kaip ir neeilinis laik
raštis. Kadangi jo negalima
prenumeruoti, žmonės keliasi
6 v.r., kad gautų laikraščio
kopiją kioske. Skaito jį per
tris milijonus žmonių. “Perestroikos” laikais buvo verčia
mas į 8 svetimas kalbas.
Ivgenia Albats 1994 m. gruo
džio mėnesį lankėsi Čikagoje
su savo 6 met,ų dukterim Olga.
“Chicago Tribune” korespon
dentė Barbara B. Buchholz ga
vo progą su ja pasikalbėti. Čia
keletas įdomesnių to reporta
žo minčių.
Tikrovėje, mes gal ir niekuo
met neturėsime tikros demok
ratijos Rusijoje. Įsivaizduo
kite, kas būtų, jei Vakarai, su
mušę Vokietiją 1945 m. būtų
palikę ir toliau Gestapo. Ma
no supratimu, demokratija
yra neįsivaizduojama, kai eg
zistuoja tokia įstaiga kaip
KGB. Čekoslovakijoje buvo
visiškai likviduota senoji če
kų saugumo įstaiga, bet ne Ru
sijoje. Pasikeitė tik vardas.
Šiandien ji vadinasi FCA (Fe
deracinė kontržvalgybos agen
tūra). L Albats daugiausia kal
tina prezidentą Boris Jelciną.
Jis laimėjęs rinkimus žurnalis
tų dėka, bet laimėjęs nusisuko
nuo jų, nes jam svarbiau asme
ninė valdžia negu krašto ateitis.
Daugelis tų, kurie būtų ati
davę savo gyvybę už Jelcino

idėjas, šiandien tvirtina, kad
demokratija nėra tinkama valdymosi forma Rusijai. I. Al
bats susidomėjo KGB veikla
1987 m., kai jai pavyko gauti
ir išstudijuoti slaptus KGB
dokumentus bei padaryti pasi
kalbėjimus su visa eile KGB
aukštų pareigūnų.
KGB istorija ją labai nuste
bino, ypač jos nuolatinis išli
kimas, nepaisant valdžios pasi
keitimų. Ji KGB agentus vadina
“homo sovieticus”, kurie nuo
latos informuoja apie kitus,
kad patys išliktų gyvi.
Prasidėjus
“perestroikai”,
vis dar buvo cenzūra. Reikėjo
išmokti rašyti pridengtai. At
rodė, kad rašau apie fiziką,
bet iš tikrųjų rašiau apie mū
sų visuomenės santykius, ir tik
gerai apsiskaitęs skaitytojas
galėjo suprasti mano mintis.
♦**

tik įspėjantys, kiti - grasinan
tys. Ji turėjo perspėti drau
gus: jei įvyktų automobilio
nelaimė, tegul žino, kad KGB
su ja susitvarkė. Kai kurie
draugai pradėjo jos vengti, ki
ti pradėjo bijoti, nes su kitu
pasibeldimu į duris gali pasi
rodyti “stukači”. Rusai tai va
dina KGB tarnyboje dirban
čius mušeikas, kurių pareiga pirmą kartą sumušti žmogų iki
sąmonės netekimo, o su antru
kartu dažniausiai viskas bai
giasi.
Jūs turite suprasti, kad bai
mė yra pats svarbiausias daly
kas totalistinėje sistemoje.
KGB biudžetas 1991 m. buvo
$7.4 bilijonai amer. dolerių.
1992 m. ji surado nedidelę
spaustuvę, kuri išspausdino
50,000 jos knygos egzemplio
rių. Paskiau ėjo antra laida.
Knygos ištraukos buvo taip pat
perduotos per “Laisvės radiją”
Miunchene. Knygoje tarp kitko
sakoma: “Jelcinui KGB yra rei
kalinga. Jis užaugo toj siste
moj. Jis yra alkoholikas. Jis
tai laiko mūsų gyvenimo dali
mi, tai vienintelis būdas iš
laikyti diktatūrinį režimą”.
♦♦♦
I. Albats yra žydų tautybės,
bet ištekėjusi už ruso. “Maskovskije Novosti” vyr. redakto
rius daug kartų patarė jai ra
šyti savo vyro pavarde, bet ji
yra gana užsispyrusi moteris.
Štai jos pačios žodžiai: “Mano
pavardė yra žydiška ir aš pati
atrodau kaip žydė. Aš turiu iš
saugoti savo pavardę ir kovoti
už ją. Tai viena mano nuolati
nės kovos dalis”.

Finansinė veikla

Soros, kaip ir kiti tarptau
tinio masto finansininkai, ieš
ko naujų rinkų besivystan
čiuose kraštuose. Tokia veik
la yra ypatingai svarbi, nes
JAV yra sumažinusi šalpą už
sieniui $23 bilijonais dole
rių sekantiems septyneriems
metams, o ir Europoje biud
žetų deficitais apsunkintos
valstybės neįstengia pagel
bėti kaimyniniams buv. komu
nistiniams kraštams.
Kiek gali padėti Sorso pora
šimtų milijonų? Daug, sako
“Time” žurnalistas James O.
Jackson, to žurnalo 1995 m.
liepos 10 d. laidoje. Tokio
pobūdžio veikla, privačios
investicijos ir privati lab
dara yra vienintelė viltis at
sikuriančioms valstybėms, ku
riose tarptautinio masto fi
nansininkai kaip Soros atkak
liai ieško naujų rinkų.
Jis 1993 m. įsteigė “Quan
tum Emerging Growth” fondą
investicijoms “trečiajame pa
saulyje”. Jo $1.5 bilijono
“Quantum
Industrial
Hol
dings”
neseniai
investavo
$225 milijonų Tarptautinio
valiutos fondo globojamoje
programoje, kuri finansuoja
elektrines
jėgaines.
Šiais
metais, “Quantum Industrial”
atkūrė petrochemijos projek
tą Vakarų Bengalijoje su $100
milijonų investicija.
Tokios investicijos yra įma
nomos tik todėl, kad dauguma
Soroso lėšų yra investuojamos
rizikingoje yaj.uit.os srityje.
Soros su didžiuliu pasisekimu
laviruoja valiutos rinkoje.
“Quantum” fondas 1992 m. per
vieną savaitę “išlošė” $1 bi
lijoną, kai Anglijos bankas

nukentėjo nuo sterlingo sva
rų nuosmukio. Jis prarado
$600 milijonų 1994 m., lenk
tyniaudamas su japonų jena,
tačiau tais metais jo fondai
neatsidūrė deficite. Jo inves
ticinių fondų tikslas yra už
dirbti pinigus, o šalpos fon
dų — dalinti didžiules sumas
pinigų.
Labdara

Per 25 metus Soros yra iš
dalinęs daugiau kaip $1 bilijo
ną savo pinigų įvairioms pro
gramoms. Jis įsteigė 450 stu
dentų universitetą Vidurio
Europai Budapešte; radijo
stotis žinių tiekimui Burno
je; vandens valymo įmonę Sa
rajeve; pastatė 200,000 butų
nepasiturintiems gyventojams
Pietų Afrikos priemiesčiuose.
Jo pinigais parūpinta 200
tonų mokslinių leidinių Ru
sijos bibliotekoms; 300,000
mokslininkų, likę be cento po
Sovietų Sąjungos sugriuvimo,
per jį gavo po $500; 1993-1994
m. jo lėšos sudarė apie treč
dalį viso Rusijos biudžeto
moksliniams tyrimams. JAVėse Soroso pinigais remiama
narkotikų įstatymų reforma ir
mirštančių slaugos progra
mos. 1994 m. jo fondai išskirs
tė $335 milijonų humanitari
niams tikslams, daugiau negu
bet koks kitas privatus gera
daris. Jis žada ir toliau au
koti tokiu mastu, o jei taip,
Soroso pavardė bus linksniuo
jama su tokiomis asmenybė
mis, kaip Rockefelleris, Car
negie ir Fordas, nors jų vardu
labdara buvo skirstoma dau
giausia po jų mirties.
Soroso tikslas yra daug pla
tesnis. Jis pabrėžia, kad Va
karai neturėtų praleisti pro
gos įrikiuoti buv. komunisti
nius kraštus į atvirų valsty
bių bendruomenę. Jo many
mu, daug laiko nėra — su so
vietų imperijos griuvimu pa
sibaigė šaltojo karo laikų pa
saulio santvarka, tačiau to ne
pastebėjome ir elgiamės nor
maliai, nors pradeda byrėti
visos mūsų bendros saugumo
institucijos.
Kilmė
“Lavinęsis filosofijos moks
luose, Soros nėra “tipiškas” fi
nansininkas nei geradaris, ra
šo J. O. Jackson. Nors jis savo
gyvenimą paskyrė pinigams
kaupti, nesišvaisto praban
gos simboliais — važinėja 6
metų senumo automobiliu,
skraido ne savo lėktuvu bet
komercinėmis oro linijomis.
O jo žmona jam perka apran
gą ir akinius. Brangiausias
jo laisvalaikio užsiėmimas
yra tenisas.
Soros gimė Budapešte, žydų
šeimoje, patyrusioje nacių
ir vėliau komunistų priespau
dą. Šeima pabėgo į Angliją
1947 m. Jis nuo to laiko ne
pakenčia uždaro totalizmo.

Žymusis geradaris GEORGE SOROS, kurio finansine parama naudojasi
ir Lietuva

Šalinami kryžiai iš mokyklų?
Vokietijos teismo sprendimas, sukėlęs platų
visuomenės pasipriešinimą
KAZYS BARONAS, Vokietija

Aukčiausiasis Vokietijoje
teismas po dešimties metų
patenkino E. R. Seler’io pra
šymą pašalinti iš valstybinių
Bavarijos mokyklų kryžius. Ši
netoli Regensburgo gyvenanti
šeima priklauso antroposofistams. (Antroposofija — R. Steiner’io 1912 m. įsteigtas “dva
sios mokslas”, siekiantis tam
tikrais metodais taip žmones
auklėti, kad jie nejusliniu bū
du sugebėtų pažinti tai, kas
savo esme žmoguje yra nuo pat
pradžių dieviška. Tuo būdu
įgiję pilnutinį, ypač dvasinės
tikrovės pažinimą, žmonės ga
lėsią atitinkamai pilnutinai
ir gyvenime nusistatyti. Pa
saulėžiūros požiūriu antropo
sofija yra dvasios-medžiagos su
plakimas, religiniu — senovi
nių indiečių, manichėjų, kabalininkų, teosofų ir kt. teo
rijų mišrainė, filosofiniu —
neaiškus dvasios ir medžia
gos mišinys, LE I t., psl. 211).
Savo prašyme tėvas meninin
kas įrašė tokius žodžius: “Mes
norėjome atitraukti dukros
akis nuo stebėjimo pastyrusiomis akimis kenčiančio žmo
gaus vaizdo”.
Protestų banga

min. pirm. E. Stoiber pareiškė,
kad kryžiai nebus nuimti, ka
dangi jie primena krikščio
nims kančią ir Kristaus mirtį
ant kryžiaus. Taip pat ir prak
tikuojantis katalikas Vokieti
jos kancleris H. Kohl (jis neap
leidžia šv. Mišių) savo įtaka ir
autoritetu mėgins teismą pa
veikti ir nutarimą naujai
spręsti, kadangi laisvo Ba
varijos
krašto
(“Freistaat
Bayern”) konstitucijoje yra
įrašyta, kad mokiniai auklė
jami krikščioniško tikėjimo
pagrindais.
Mūsų tautiečiai, gyvenę po
karo Bavarijoje, prisimena
kryžius kaimuose, kalnuose,
kryžkelėse. Ar ir juos teks
pašalinti nuo katalikiškos Ba
varijos tautos kraštovaizdžio?
Atrodo, taip toli nebus nueita.
Kitose srityse

Kokių gairių laikosi kiti Vo
kietijos kraštai? Krikščioniš
ko simbolio klausimas valsty
1990 m. I. Albats parašė
binių mokyklų klasėse spren
straipsnį apie dviveidį KGB
džiamas mokyklos vadovybės
tardytoją-kankintoją
Vladi
ir tėvų komiteto šiuose Vokie
mirą Ananievič Bojarskį, labai
tijos
kraštuose: Badene-Viuraukštą KGB pareigūną, bet
temberge, šiaurinėje Vestfali
praktiškame gyvenime žinomą
joje, Hessene, Reinlandekaip profesorių su dviem moks
Pfalze, Saare, Tiuringijoje.
lo laipsniais: istorijos ir
Griežtai laikomasi K. Bend
technologijos. . 1991 m. kovo
Aukščiausio teismo spren rijos ir valstybės atskyrimo
mėnesį ji parašė straipsnį:
dimas
sukėlė Vokietijoje dide taisyklių Hamburge, Branden
“Laiko bomba: politinis KGB
Mecklenburge-Pomelę protestų bangą. Ypač kata burge,
vaizdas”. Straipsnyje ji tvir
ranijoje.
Lietuvių Vasario 16
likybės
tvirtovė
Bavarija
stip

tino, kad KGB jėga kasdien
gimnazija
veikia
Hesseno
riai
reagavo
į
teisėjų
penkiais
didėja nepaisant “perestroikrašte,
yra
privati,
tad
teis
prieš tris priimtais balsais
kos”. Prasidėjo nulatiniai te
mo nutarimai jai neprivalomi.
sprendimą.
Bavarijos
krašto
lefono skambučiai. Vieni buvo
Paskutinės žinios praneša,
kad valstybinėse Bavarijos
momis pats parašė straipsnių mokyklose kryžiai nebus nu
seriją, kuri vėliau buvo su imti. Bavarijos švietimo mi
telkta jo (neišleistoje) kny nisterijos atstovas pareiškė,
goje “The Burden of Con- kad bus apsvarstytos visos tei
sciousnesss”.
sinės sprendimo “plonybės”.
Tuo tarpu jis ėmėsi įvai Esą teisėjai savo sprendime
rių darbų pokario Anglijoje įžiūri, kad nekrikščionims
— buvo “British Rail” tarnau kryžius reiškia misijinį krikš
toju, pardavėju, banko tarnau čionybės skleidimą.
toju. 1955 m. jis metė filoso
Patenkinti teismo sprendi
fiją ir nutarė užsidirbti pini mu yra dalis socialdemokratų
Studijuojant
Londono gų. Išsikėlė į Niujorką, kur ir žaliųjų partijos atstovų.
“School of Economics”, vienas jis “arbitrage” srityje pradė Jie įžiūri didėjantį libera
svarbiausių pokario filosofų jo pirkti ir pardavinėti ver lizmą ir toleranciją Bavari
Karl Popper jam padarė dide tybinius popierius. Pamatęs, jos mokyklų sistemoje.
lę įtaką. Savo veikale “The kad pasaulinėje rinkoje įma
Praeivių pareiškimai
Open Society and Its Ene noma sukaupti didesnį pelną,
mies” Popper įtikinančiai su 1969 m. su $5 milijonais įstei
Praeiviai mieste (turbūt
kritikavo marksizmo teoriją. gė “Quantum” fondą, kurio Miunchene) televizijos atsto
Detroito lietuvių Šv. Antano parapijos 75-rių metų sukakties iškilmei renkasi parapijiečiai ir svečiai 1995.VIII.13
(Nukelta į 6-tą psl.)
Jaunasis Soros panašiomis tevams pasakė, kad jie yra prieNuotr. J. Urbono
šingi teismo nutarimui. Taip
pat daug eilinių žmonių pasi
perkelkite JAV
Lietuvą
sakymų išspausdino laikraš
čiai. Miuncheno pensininkė
čekiu ar pinigine perlaida
pareiškė, kad toks sprendi
mas
jai primena Hitlerio lai
Nemokamas siuntinių
Už pietinės Ontario
Nordland
Express
perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna
kus, kai nacionalistai įsakė
paėmimas
provincijos ribų
nuimti mokyklose kryžius. Ki
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
Toronte ir apylinkėse susitarus
ta miunchenietė, 36 metų mo
Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
tina, sakė esanti tikinti, ir
tel. 535-5000
brangiu U.P.S. (United Parcel Service)
!
JAV dol.
Kan. dol.
Į
kryžius jai yra svarbus tiky
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
i
bos simbolis.
mūsų sandėlius.
,
pirmadienį susitarus
1
t
O jaunimas? Deja, labai
Telefono
Skambinkite
tel. 1-800-561-3113
skaudūs atsakymai: 22 metų
apylinkių numeriai:
U.P.S.
braižytoja
pareiškė,
kad
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
i
416,519,
705
1
-800-668-7100
teismo sprendimas yra teisin
1 Perkėlimo mnkpcstic: - 4%
.............
.................. i
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)
613,514
1-800-465-2876
gas. Bendruomenėje yra daug
i
i
Wasagoje, Collingwoode, Barrie
kitų tikybų atstovų, kuriems
403,604
1-800-665-2781
j Pristatymas
,...12,00.
....15.00. j
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
kryžiai nepriimtini. Mokyk
Kainos
i
i
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113
los turinčios būti neutralios.
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas
Dvidešimties metų studentė:
! Viso
i
Windsore, Londone, Delhi kiekvieną
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50
i
“Kryžiai gali būti, jeigu nėra
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
1
i
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet
prievartos prie jų melstis”.
■1 Siuntėjas:..................................................
Gavėjas ; ............................... ,
binti tel. 1 -800-561 -3113
Šešiolikmetė: “Man yra tas
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
1
1
pats, nes jaunimui tai visiš
St. Catharines, Wellande, Niagaroje
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami
; ............................................................................................................................ 1
kai nerūpi”.
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
Nesistebiu tokiu jaunuolių
;
s
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113
atsakymu, nes nuėjus sekma
i
1
Lietuvoje.
dienį į Bavarijos šventovę da
1 ............................................................................................................................ t
'
1
lyvauti šv. Mišiose, matosi tik
Standartiniai maisto siuntiniai
žilagalviai su vaikaičiais, ke
! Tel: .........................................................
Tel: ....................................... |
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi
li jaunuoliai.
savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
__________ ____ -........................................... ........................................... •*'
Spauda pranešė, kad rugsė
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
jo 23 d. Miunchene rengiama
Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
didelė demonstracija, remia
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
ma visos Vokietijos Katalikų
Bendrijos. Tikimasi, kad prie
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
jos prisijungs ir evangelikai.
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Naujas Senojo Testamento vertimas
Jau išspausdintos visos keturios Šv. Rašto Senojo Testamento
dalys, išverstos į lietuvių kalbą iš originalių kalbų
kunigo profesoriaus ANTANO RUBŠIO
“TŽ” redakciją ką tik pasie
kė džiugi siunta - atėjo pasku
tinė ST dalis “Išminties kny
gos”. Tai 661 puslapio didoko
formato leidinys. O ir kitos
ST dalys buvo gana stambios 809 psl., 409 psl., 670 psl. Tai
gi iš viso - 2459 psl. Tai visas
Senasis Testamentas. O lietu
vių kalbon jį išvertė vienas
žmogus - kun. prof. Antanas
Rubšys, Manhattan’© kolegi
jos Niujorke dėstytojas. Jo
darbas tuo originalus, kad
šventuosius tekstus vertė iš
originalių kalbų - hebrajų,
aramėjų ir graikų. Be to, jo
ir lietuvių kalba yra dabar
tinė, praturtėjusi daugybe
naujų žodžių ir lankstesniu
stiliumi.
Viso to neturėjo arkiv. JSkvirecko vertimas. Jis vertė
iš lotyniško Vulgatos teksto
į ano meto lietuvių rašto kal
bą šio šimtmečio pradžioje.
Toji kalba per keletą dešimt
mečių padarė nemažą pažan
gą, kuri atsispindi ir naujame
ST vertime. Dar daugiau - pa
žanga buvo padaryta per tą
laiką ir Šv. Rašto tyrinėjimuo
se. Tai irgi atsispindi kun. prof.
A. Rubšio vertime.
Visas šis darbas yra dide
lis laimėjimas lietuvių tau
tai. Dėl to ir pats vertėjas de
dikaciniame vertimo puslapy
je įrašė žodžius: “Skiriu Tė
vynei Lietuvai”.
Kaip matyti iš gautos infor
macijos, ši ST laida nėra ga
lutinė. Ji yra laikinio pobū
džio - atvira pastabom, taisy
mams, tobulinimui. Šv. Rašto
žinovai dabar skaito išspaus
dintus tekstus (3000 egz.). Iš

viso to turi išaugti galutinis
ST lietuviškojo vertimo teks
tas. Kai ta pakopa bus pasiek
ta, galbūt dar šiais metais nu
matoma išleisti visą Senąjį
Testamentą vienoje knygoje.
Dr. Jono Bogutos spaustuvė
Cicero mieste, JAV, paruoš of
setui visą laidą, kurią spaus
dinti sutiko “Katalikų pasau
lio” leidykla Vilniuje. Tuo bū
du ST bus lengvai prieinamas
visiems lietuviams, besidomin
tiems šia gyvenimo knyga. Tiki
masi, kad tai bus padaryta
1996 m.

Prie šios “laikinės” ST lai
dos daug prisidėjo leidykla
“Krikščionis gyvenime”, vado
vaujama prel. Vyt. Balčiūno,
rėmėjai prel. J. Prunskis, prel.
J. A. Kučingis, bendradarbiaikun. R. Krasauskas, J. Jankus,
A. Pribušauskaitė, S. Narkėliūnaitė, M. Skabeikienė, J. ir
T. Bogutos.
Laukiant galutinės Senojo
Testamento laidos su atitinka
mais paaiškinimais bei ko
mentarais, kyla klausimas, ko
dėl nesiryžtama prie tos lai
dos prijungti ir Naująjį Testa
mentą, išverstą Č. Kavaliaus
ko? Daugelis tautų jau seniai
turi visą Šv. Raštą vienoje kny
goje. Lietuviai, deja, iki šiol
to dar neturi. Tikinčiajam lie
tuviui vis reikia ieškoti Dievo
žodžio atskirose knygose. Rei
kėtų pagaliau eiti prie viso
Šv. Rašto laidos vienoje kny
goje ir lietuviams. Spaudoje
buvo užuominų, kad tai pla
nuojama, bet kol kas - nieko
konkretaus. Belieka laukti ir
toliau. Inf.

Vėl gyvuos Vytauto Didžiojo gimnazija
1995 m. rugsėjo mėnesį su
kanka 80 metų, kai Vilniuje
buvo įsteigta pirmoji lietuviš
ka gimnazija, kuriai 1921 m.
suteiktas Vytauto Didžiojo
vardas. Tai buvo svarbiausias
lietuvybės ir prarasto valsty
bingumo atstatymo vilties ži
dinys Vilniaus krašte. Gim
nazijos mokytojais dirbo Lie
tuvos valstybės atkūrėjai, Va
sario 16-tosios akto signata
rai: Jonas Basanavičius, An
tanas Smetona, Mykolas Bir
žiška, Petras Gaidelionis ir
kt. Vadovaujant ilgamečiam
gimnazijos direktoriui Mar
celinui Šikšniui, čia mokėsi
daug Vilniaus krašto švietėjų.
Kai kuriais jų, sulaukusiais
garbaus amžiaus, džiaugia
mės ir šiandien.
Gimnazijos sukaktį minėsi
me š.m. rugsėjo 22 - 24 d.d.
Vilniuje, kai bus grąžintas
Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II priima Lietuvos ambasadorių Venezuela! dr. VYTAUTĄ DAMBRAVĄ ir jo žmonų
Vytauto Didžiojo vardas esan
UNDĄ DAMBRAVIENĘ Vatikane 1995.V.30
čioms eksperimentinėms kla
sėms Antano Vienuolio vidu
rinėje mokykloje. 1996 m. Vy
tauto Didžiojo gimnazija įsi
Pomirtinis Martyno Brako veikalas, kuriame sutelkta gausi informacija apie visą
kurs Senamiestyje, AugustiMažąją Lietuvą bei istorinius jos vingius
jonų gatvėje. Šiuo metu vyks
ta jos projektavimo ir staty
ti pirmoji Kanados lietuviams.
mos sąjungininkų išdavysčių bos darbai.
VYTAUTAS A. JONYNAS,
Prie įrodymų, kad kultūri Jaltoje ir Potsdame pasekmės
Vytauto Didžiojo gimnazijos
Montrealis
niai ryšiai su Lietuva yra įma pasauliui.
atkūrimo taryba ir atkūrimo
Kuriam “TŽ” skaitytojui nė nomi, vertėtų priskirti dar du
Trečioji dalis skiriama “Šiau šalpos fondas kreipiasi į pa
ra žinomas mažlietuvių solida faktus:
rinės
Rytprūsių dalies po 1945 saulio lietuvių bendrijas, fon
1. M. Lietuvos fondo paskelb
rumas ir veržlumas? Ištisus
metų
likimui
” nušviesti. Pusla
dešimtmečius esam buvę infor tas konkursas moksliniam vei pių skaičiumi jinai kur kas ma
kalui
yra
susilaukęs
poros
pre

muojami šio savaitraščio skil
žesnė už kitas dalis ir laiky
tyse apie M. Lietuvos draugi mijos vertų studijų ir
(Atkelta iš 5-to psl.)
2. nepaisant kliuvinių, trin tina veikiau (nevisai būtinu)
jos siekimus bei veiklą, apie
leidinio papildymu.
ties,
spaustuvės
darbų
įkaino

kiekvienas tuo metu investuo
jos sąskrydžius, Klaipėdos
Knygos sudarytoju minimas
krašto sukilimo sukaktis, va jimo, glaudus Fondo bendra Vilius Pėteraitis. Šalia jo ap tas $100,000 šiandien yra ver
tas $220 milijonų. Soros, di
karones, įskaitant ir garsiuo darbiavimas su Vilniuje esan
tinkama dviejų akademikų pa džiausias fondo dalininkas,
sius šiupinius. Pastaraisiais čia Mokslų ir enciklopedijų
vardės: dr. Balaišaičio kaip 1993 m. uždirbo $1.1 bilijono.
metais šio sanbūrio veikla pa leidykla duoda gerų vaisių.
redaktoriaus ir dr. Alg. Matu Nors 1994-ieji panašiems fon
Taip
šiemet
bendrų
pastan

sidarė dar įspūdingesnė. Tuo
levičiaus kaip recenzento. Vi dams buvo blogi metai, jis vis
gų
dėka,
išvydo
dienos
šviesą
metu, kai daugelis vienetų,
liaus Pėteraičio, Mažosios Lie dėlto susikaupė $70 milijonų
pasivadinusių skambiais var dar vienas naujas leidinys tuvos fondo pirmininko, pra dolerių.
Martyno
Brako
Mažosios
Lie

dais, visiškai subliūško, M. Lie
tarmėje išreiškiama jiems pa
tuvos draugija, priešingai, ry tuvos politinė ir diplomatinė
Pažiūros
dėka už rankraščio datų bei
istorija.
žosi ambicingam užmojui - su
faktų
papildymus
ir
“
informa

Savo investicijų teoriją, pa
Dėl pavadinimo tinkamumo
telkti leidybos fondą, kurio
leistina kiekvienam pasilaiky ciją apie paskutiniųjų metų vadintą “reflexivity”, Soros
paskirtis - leisti išeivijoje
būvyje įvykusius pokyčius tiek aiškino 1987 m. išleistoje kny
parašytus ir mašinraštyje dū- ti savo nuomonę, bet kaip ko
Mažojoje,
tiek Nepriklauso goje “The Alchemy of Fi
linčius veikalus apie Užnemu lektyvinis, apžvalginis leidi
moj
Lietuvoj
”. Dr. Balaišai- nance”. Tačiau žinovai tvir
nės ir Pietnemunės kraštą, jo nys, kaip informacijos apie
tis prabyla leidyklos vardu.
tina, kad ši itin sudėtinga teo
Mažąją
Lietuvą
sąranka,
yra
praeitį, kultūrinį palikimą,
(Nukelta į 7-tą psl.)
rija yra vien samprotavimas,
neabejotinai svarus. Kaip ma
žmonių papročius, rašto pa
pagrįstas instinktu ir dideliu
tyti iš jos sąrangos, atsiradi
minklus ir 1.1.
darbštumu.
mo istorijos, talkininkų gau
Toks sumanymas ne vienam
sos, ji galėjo būti numatyta M A R T Y N A S B R A K A S
atrodė nerealus. Tačiau iki
Nėpaisant milžihiško turto,
pirmuoju Fondo leidiniu.
šiol išleistieji leidiniai: Jono
Soros nesijaučia nei laimin
Veikalą sudaro trys dalys.
Užpurvio Trys kalbinės stu
gas, nei draugiškas žmogus.
dijos - Saugų lietuvių tarmė Pirmoje glaustai aptariama M.
Pirmą savo santuoką ir ryšius
(1990) ir Viliaus Pėteraičio Ma Lietuvos istorijos raida nuo
su dviem vaikais suardė jo at
žoji Lietuva ir Tvanksta pra ordino dienų iki trumpalai POLITINĖ IR DIPLOMATINE sidavimas “Quantum” fondui.
kio aukso amžiaus, kai tenykš
baltų, pralietuvių ir lietuvių
Šeimai iširus, jis gyveno vie
ISTORIJA
laikais (1992) susilaukė pa tė hercogystė buvo Lenkijosnas mažame bute, įrengtame
Lietuvos valstybės vasalu iki
lankių žinovų atsiliepimų. Ant
kaip raštinė, kol susituokė
ilgų vergovės šimtmečių Prūsų
rasis veikalas netgi pelnė jo
su antra žmona Susan Weber.
karalystėje. Paskui iki vienos
autoriui garbės daktaro Klai
Jie dabar turi porą namų prie
pėdos universitete pripažini jos dalies - Klaipėdos krašto
Niujorko ir butą Londone.
išsivadavimo ir pagaliau Piet
mą. (Kiti du pagerbtieji buvo
“Atviros bendruomenės fon
nemunės tapimo buferine Ka
prof. V. Kavolis ir Alfredas
dą” jis nusprendė įsteigti 1979
liningrado sritimi.
Vėlius). Žinant kaip dabarti
m., kai jį sukrėtė širdies smū
Antroji, labai nelygi savo
niai Lietuvos universitetai
turiniu,
dalis
pavadinta
“
J.
A.
gis,
privertė pagalvoti — kokia
neskuba pripažinti užsienyje
jo visų pastangų nauda? Pir
Valstijos ir Mažoji Lietuva”.
gyvenantiem lietuviams tokių
masis jo projektas buvo sti
akademinių titulų, šioji išim Joje atpasakojama JAV prezi
pendijų programa juodukams
dento Wilsono keturiolikos
tis, senokai mūsų pagarbą lai
studentams Pietų Afrikos uni
punktų programa Versalio tai
mėjusiam mokslininkui yra
versitete. Po to jis dėmesį
kos konferencijai, įvairios
tikrai reikšminga. Jei neklys
nukreipė į Vengriją, kur 1984
lietuvių
sutiktos
kliūtys
tai
tu, tokia “doctor philosophiae
m. pirmasis “Soroso fondas”
teritorijai atgauti. Apžvelgia
honoris causa” pažyma yra pa

Mažoji Lietuva žinovo puslapiuose

Partizanas išdavystės spąstuose
Sovietmečiu stribai bei saugumiečiai naikino Lietuvos partizanus ne tiktai ginklo
jėga, bet ir suktomis išdavystėmis. Čia pateikiamas būdingas POVILO URBONAVIČIAUS
atvejis, kuriame sovietiniai saugumiečiai suvaidino partizanų būrį miško slėptuvėje
ir išgavo slaptas žinias apie partizanų veiklų
KĘSTUTIS LAKICKAS,
Vilnius
Prabėgo dvyliktoje kalėji
mo kameroje pora savaičių,
ir į ją buvo atvestas jaunas
vyrukas Povilas Urbonavi
čius, kaltinamas už ryšius su
miško broliais. Jis pasakojo,
kad tuoj turi prasidėti karas,
todėl reikia visiems prisidė
ti prie Lietuvos laisvės. Tik
kai Lietuva bus laisva, jis ga
lės gauti žemės.
Taip mums šnekėjo kaimo
vaikinas, kuriam žemė buvo
viskas ir už ją jis kovojo. Tar
domas nieko neprisipažino,
nors kažkas iš anksčiau suim
tųjų nurodė, kad jis turėjo
plačius ryšius su partiza
nais.
Paprastai tokius kaltinimus
suimtieji neigia, nes juose
būna daug absurdo, nesąmo
nių, tiesiog kvailysčių. Taip
pasielgė ir mano bendro liki
mo draugas Povilas Urbonavi
čius.
Neilgai jis su mumis buvo
— kokias tris keturias dienas.
Vieną
popietę
prasivėrus
“kormuškai” ir pasigirdus “na
bukvu U”, vaikinas su daiktais

buvo išvestas iš mūsų kame
ros. Buvome įsitikinę, kad jis
išeina į laisvę, kad jam nusi
šypsojo laimė. Tuo visi labai
džiaugėmės.
Po jo išėjimo mūsų gyveni
mas ėjo savo ruožtu: naktiniai
tardymai, mušimai, protoko
lai, akistatos ir t.t. Visą laiką
“alkana dieta”. Kameroje pa
šnibždomis kūrėme planus,
ką darysime kilus karui, kaip
ginsimės, kaip pasielgsime
vedami šaudyti, ką darysime
atgavę taip išsvajotą laisvę
ir t.t.

“Aš buvau laisvėje!”
Vieną dieną atsivėrė durys
ir ant slenksčio išdygo Urbo
navičius. Visas švytėdamas,
vos įėjęs į kamerą ir net ne
pasisveikinęs pasakė:
— Vyrai, aš buvau laisvėje!
Man jau buvo tekę girdėti
apie čekistų inscenizuotas
provokacijas, bet nelabai tuo
tikėjau, o dabar, kai grįžęs
Urbonavičius pasakė buvęs
laisvėje, supratau, kokioje
“laisvėje” jis buvo, ką pada
rė ir kiek žmonių dėl to ne

Mūsų sąskaitos: nr. 700092 litais, valiutinė sąskaita nr.
410070163 Lietuvos akciniame
inovaciniame banke; kodas
260101747.
Šermukšnių
3,
Vilnius 2600
Vytauto Didžiojo gimnazijos
atkūrimo taryba ir
atkūrimo šalpos fondas
Romas Batūra, Vytautas Bernotas,
Kazimieras
Garšva,
Vytautas
Ylevičius, Arvydas Matulionis,
Bronius Miknevičius, Algimantas
Nasvytis, Danutė Puchovičienė,
Vytautas Šernas

Kas tas labdaringasis Soros?

MAŽOSIOS
LIETUVOS

Pirmieji jaunos obelies vaisiai Lietuvoje. Lyg žinodami, kad labai laukiami,
jie išauga dideli ir gražūs
Nuotr. D. Meliūno

dus, Respublikos žinybas, pa
vienius asmenis prisidėti ir
materialiai paremti šią kil
nią iniciatyvą.
Atkuriamam gimnazijos mu
ziejui maloniai prašome siųs
ti mums išlikusią medžiagą,
prisiminimus apie mokytojus,
mokinius, jų darbus ir gimna
zijos gyvavimo laikotarpį.
Gerbiami gimnazijos auklė
tiniai, atsiliepkite ir papasa
kokite apie save, bendražy
gius. Iš anksto nuoširdžiai
dėkojame visiems, kurie pri
sidės prie Vytauto Didžiojo
idealų išsaugojimo ir stipri
nimo.
Norintys dalyvauti iškilmė
se registruojasi paštu arba
telefonu: Aušros Vartų g. 23,
Vilnius 2030. Tel. 62 99 46.
62 41 83, faks. (370-2) 72 56 92.

teks laisvės.

Urbonavičius, patogiai atsi
sėdęs prie užpakalinės kalė
jimo sienos, į kurią buvo lei
džiama atsiremti, kurį laiką
patylėjo, pagalvojo, matyt, no
rėdamas susikaupti, prisimin
ti, kas neseniai buvo, ir pra
dėjo pasakoti.

Tardytojo pasiūlymas
Vieną naktį, bebaigdamas
eilinį tardymą, tardytojas pra
dėjo sakyti: tavo nusikaltimas
palyginti su kitų visai menkas
ir jeigu sutiktum bendradar
biauti su Saugumo organais,
tapti agentu, informatoriumi,
pranešinėti apie partizanų
bei kaimo žmonių veiksmus ir
darbus, nukreiptus prieš so
vietų valdžią, apie pastebė
tus kieno nors ryšius su par
tizanais ir t.t., tai būtum pa
leistas į namus. Davė porą die
nų apsigalvoti. Tada buvo at
vestas į tardymą ir davė suti
kimą bendradarbiauti: manė,
tegu tik paleidžia, na o tada
gaudyk vėją laukuose! Gyvas
šitos Saugumo duonos dau
giau jau nevalgys.
Tardytojas surašė atitinka

mą aktą, kuriame pažymėjo, pasileido lygiu asfaltuoju ke
kad toks ir toks, gyvenantis liu, gabendamas Urbonavičių
ten ir ten, sutinka bendra “į laisvę”.
darbiauti su Saugumo —
Sugedo autovežimis
NKVD organais ir įsipareigo
ja nuolatos pranešinėti apie
Kiek pavažiavus, ginkluoti
banditus, jų judėjimą, kaimy sargybiniai pradėjo kalbėtis,
nus, jų nuotaikas, požiūrį į jei ir toliau taip gerai seksis,
valdžią ir t.t., ir t.t.
tai greitai bus Vilniuje. Ne
trukus vairuotojas sulėtino
Ant šito akto liepė Urbona
greitį, pasuko į kairę ir ėmė
vičiui pasirašyti. Jis ir pasi
važiuoti vieškeliu — apie tai
rašė. Tada jį sugrąžino į ka
bylojo kratymas. Sargybiniai
merą. Kitą dieną, kai mes ma
įniko keikti vieškelį, pasilei
nėme, jog su juo atsisveikina
me visam laikui, jį nuvedė pas dusią motiną ir “litovcus”, dėl
tardytoją. Tas jam paaiškino, kurių tingiai remontuojamo
esą Kauno Saugumo vadovybė kelio reikia kratytis vieške
sutiko, kad jis būtų paleis liu apvažiuojant aplinkui.
tas, bet dar reikės su sargyba
Pavažiavus dar gabalą ke
nuvažiuoti į Vilnių. Ten bus lio, motoras pradėjo čiaudysurašyti atitinkami popieriai, ti, šaudyti ir galiausiai nuti
jis gaus asmens dokumentus lo. Autovežimis iš inercijos
ir galės jau laisvai grįžti dar kiek pavažiavęs, sustojo.
namo. Paskui jį perdavė gink Sugirgždėjo atidaromos kabi
luotiems sargybiniams. Tie iš nos durelės, pokštelėjo atida
vedė į kiemą. Įlipus į pusant- romas priekio dangtis. Po ku
ratonės kėbulą, liepė gultis rio laiko šoferis rusiškai sar
ant grindų ir užmetė ant jo gybiniams pasakė, kad pra
brezentą.
keiktas motoras išėjo iš ri
Praėjus keletui minučių, kiuotės ir toliau važiuoti jis
garsiai sučiaudėjęs suurzgė nebegalės. Ant jo galvos pasi
motoras, ir jie išvažiavo. Iš pylė abiejų sargybinių dešimtkarto jautė, kad važiuoja į kal aukščių keiksmažodžių srau
ną (Parodos), nes autovežimio tas. Reikalavo važiuoti, nes
motoras sunkiai kaukė ir lėtai jiems žūt būt reikia pristaty
kilo aukštyn. Po kurio laiko ti areštuotąjį į Vilnių. Šofe
motoras pradėjo veikti lygiau ris neliko skolingas ir, siųs
ir pats autovežimis kartkar damas bjauriausius keiksmus,
tėmis sustodavo, matyt, prie aiškino, kad jis toliau važiuo
gatvių sąnkryžų. Galiausiai, ti negalės ir jam pačiam teks
išvažiavus iš miesto, smagiai nakvoti ant kelio autovežimy-

r
je, kol atsiradęs koks gerada
rys jį partemps į garažą.
Kolchozo vežime

Staiga Urbonavičius išgir
do arklių prunkštimą, vežimo
barškėjimą ir sargybinių ko
mandą: “Stoj!” Vežimas susto
jo. Sargybiniai įsakinėjo ve
žėjui nuvežti suimtąjį iki ar
timiausio miestelio. Vežėjas,
matyt, lietuvis, labai menkai
mokėdamas rusiškai, kaip ga
lėdamas aiškinosi negalįs jų
vežti, nes arkliai kolchozo ir
jis pirmininko pasiųstas kaž
ko skubiai parvežti. Dabar ant
jo galvos, kaip pirma ant šo
ferio, pasipylė keiksmažo
džiai. Pasigirdo užtaisomo
automato tarškėjimas. Ištrau
kę suimtąjį iš po brezento,
įvertė į vežimą ir vėl brezen
tu uždengė, susėdo iš šonų, ir
vežimas pajudėjo į priekį.
Vežėjas po nosim lietuviš
kai keikė visą tvarką, valdžią,
sargybinius ir t.t. Sargybiniai
tylėjo, tik retkarčiais persi
mesdavo vienu kitu žodžiu.
Galiausiai išgirdo Urbonavi
čius jų žodžius: jei laimin
gai pavyks pervažiuoti prie
kyje dunksantį mišką, kuria
me knibždėte knibžda bandi
tų, tai bus viskas “otlično”.

Užpuolimas
Netrukus, gulėdamas po
brezentu, Urbonavičius paju
to malonią miško vėsą, sakų ir

parūpino ekonomikos mokslų
knygas Vengrijos universite
tams. Jo padovanoti daugintuvai dar komunistiniais lai
kais padėjo pogrindžio spau
dai įsitvirtinti. Soroso fon
dų vėliau atsirado 25, dau
giausia atgimstančiose Rytų
Europos valstybėse.

Soroso tikslas yra išugdyti
naują vadovų kartą politiko
je bei kitose srityse. Dėl to
jis įsteigė universitetą (“Cent
ral European University”),
kur yra dėstomi konstitucinės
teisės,
istorijos,
politikos
ir ekonomikos mokslai, kad
studentai liktų Rytų Europo
je, neiškeliautų kitur ir ne
liktų užsienyje gavę stipen
dijas. Soros žada skirti ma
žiausiai $300 milijonų kasmet
atvirų bendruomenių steigi
mui ir paramai bei greitos
svarbos šalpai — pvz. mokyk
lų atstatymui Čečėnijoje.
Šiais laikais visur yra kar
pomi biudžetai, tautos ir as
menys rūpinasi tik savo reika
lais. George Soros manymu,
reikia žvelgti į ilgalaikes
perspektyvas. RSJ

Dr. Gina J. Ginčauskaitč
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

spyglių kvapą, išgirdo miško
ošimą. Dar pavažiavus mišku,
staiga pasigirdo velniškas šau
dymas. Sargybiniai aiktelėję
išvirto iš vežimo. Urbonavi
čius pradėjo skubiai traukti
brezentą nuo savęs, kad mau
tų į mišką, tik staiga važnyčio
tojas sušuko: “Vajėzau, vyrai,
ką jūs darot, juk čia areštuo
tas!” Išlindęs iš po brezento,
Urbonavičius pamatė lietuviš
ka, Smetonos laikų kareivio
uniforma apsivilkusį vaiki
ną, kuris laikė prikišęs jam
prie galvos vokišką automatą.
“Atsisėdęs vežime, — pasa
kojo Urbonavičius, — pama
čiau abipus jo ant žemės gu
linčius negyvus sargybinius.
Atokiau stovėjo atkišę gink
lus Lietuvos partizanai. Kai
patvirtinau, kad iš tikrųjų esu
areštuotas ir vežamas į Vilnių,
liepė eiti su jais. Už keliasde
šimt metrų nuo kelio sustojo,
išsiėmė iš kišenės baltą ska
relę ir užrišo man akis, aiš
kindami, kad to reikalauja
atsargumas ir jų pačių saugu
mas. Vienas partizanas leng
vai palietė .petį ir liepė eiti.
Visą laiką, kad nusuklupčiau,
prilaikė už rankos aukščiau
alkūnės. Po kojomis traškėjo
sausos medžių šakelės, batai
grimzdo į minkštas samanas.
Norėjosi gultis ir voliotis, var
tytis iš džiaugsmo, kad vėl lais
vas, vėl pas savus.
(Bus daugiau)

Mažoji Lietuva žinovo puslapiuose
kaip minėjome, savo sąranga
nelygi.
Ten, kur Brakas nužen
Esama leidinyje dar ir tre
gia
į
proistorę,
į JAV preziden
čios pratarmės - Algio Regio,
to Wilsono keturiolikos punk
M. Lietuvos rezistencinio są
tą programą, kur kalba apie
jūdžio pirmininko, jausmingo
komisiją ir pakomisią darbuo
žodžio. Kadangi įdėta Martyno
tę, mūsą delegacijos veiklą ir
Brako autobiografija, kai ku
nesėkmes, - skaitytojui yra
rią tekstą vertimai net į dvi
daug negirdėtą, nežinomą, ku
svetimas kalbas, nėra ko prie
riozišką dalyką. Betgi ten, kur
kaištauti, kad skaitytojas nė
ra pakankamai supažindintas
Mūsą laikais toks talentas Brakas įsileidžia pasakoti apie
su leidinio tikslu ar jo atsira populiarizuoti mokslą yra pa Antrojo pasaulinio karo eigą
ir sąjungininką pasaulio da
dimo istorija. Verta pažymėti, žymėtinai retai aptinkamas.
kad knyga, panašiai kaip ir ki Brako tekstui apibūdinti be lybas, naują dalyką mažoka.
ti Fondo leidiniai, yra aprū ne geriausiai tiktą poeto And Kažkas yra man pakuždėjęs,
pinta bibliografijom ir asmen- rė Breton’o sau pačiam skirti kad net ir tą dalyką liaudis
vardžią bei vietovardžią ro savikritikos žodžiai: “Aš esu krašte nežinanti. Galbūt, nors
dyklėm.
mėgėjas profesionalą tarpe, abejoju. Manding, jie žinojo
bet profesionalas mėgėjas bū sovietinę, bolševikinę versi
Stambiausią ir įspūdingiau ry”. Priešingai specialistą- ją. O ši, kaip dabar vis labiau
sią veikalo dalį sudaro Marty pedantą rašliavai Brako apy aiškėja iš sovietinią šnipą at
no Brako parašytoji M. Lietu braiža sklandi ir nenuobodi. siminimą, iš knygą apie Camvos istorijos apžvalga. Savai Nepaisant teksto glaustumo, bridge’o penketuko veiklą, me aišku, toji apybraiža tai jinai sukelia skaitytojui ne būdavo kai kuriais atvejais
santraukinis, į šalis nesidai banalią minčią ir, svarbiau net teisingesnė už tą, kuria
rantis tekstas. Todėl ir jo stang sia pažadina artimiau susipa mes Vakaruose buvom maiti
rumui nustatyti tektą šauktis žinti su Mažosios Lietuvos nami.
profesionalo istoriko paslau istorija.
Praeis dar daug laiko, kol
gos. Dr. A. Balaišaitis savo
bus
paskelbti slaptieji valsSavaime aišku, kiekvienas
“leidyklos žodyje” primena
tybią archyvai, kol išaiškės
skaitytojui, kad be autoriaus susiras savą priekaištą. Mano visą tą kruviną “cirką” - Jal
nurodytą šaltinią esama Lie kartos žmogui, pavyzdžiui, kei tos, Potsdamo - užkulisiai.
tuvoj papildomą kai kurią isto- stoka, kad Brakas taip mažai M. Brakas čia niekuo dėtas.
riką/istorikią
monografiją. kalba apie Klaipėdos krašto Jis naudojosi vien turima ofi
Tai joks priekaištas Brakui, gyvenimą nepriklausomos Lie cialia medžiaga. Leidyklos
nes visos tos studijos-studijė- tuvos laikais, kad neaiškiai pateiktoj veikalo charakte
lės išėjo iš spaudos visai ne priekaištauja Lietuvos val ristikoj (anotacijoj) skaityto
seniai. Tuo tarpu Brako patei džiai už teroristą Neimano- jui primenama, kad Brakui yra
kiamas naudotą šaltinią sąra Zaso per ankstyvą paleidimą tekę buvoti Potsdamo Powšas senesnis. Bet įspūdingas, iš kalėjimo. O man rodos jau Vow'e. Stumdydamasis žurna
nevienašališkas, nepraradęs pats iškėlimas bylos naciams listą minioj jis paslapčią ne
aktualumo. Galbūt jame per buvo drąsus žygis, kokio ne sužinojo ir jokią ereziją ne
mažai cituojama lenką isto parodė kitos Europos šalys.
skelbia, išskyrus nebent tą,
riką darbą, bet iš kitos pusės,
Antroji knygos dalis, apta kad jis laiko prezidentą Trujis nedvelkia germanofilija.
rianti vadinamąją “diplomati maną “geltonsnapiu”, mažiau
Kaip patiriam iš M. Brako nę” Mažosios Lietuvos istoriją, išmanymo turinčiu už visokią
košią privirusį Roosevelt’ą.
Vargu ar skaitytojas jo nuo
monei pritars.
Antra vertus, kai dabar skai
tom ką yra veikę anglą šnipai,
dirbę sovietams, akivaizdu,
kad Stalinas buvo informuo
tas apie menkiausią sąjungi
ninką krustelėjimą. Ypač to
kią didžiąją susitikimą atvejais.
Europoje sąjungininkai ga
lėjo išlikti cinikais iki galo.
Kas kita buvo Iranas, kurio
šiaurinėn dalin buvo įsikraustę rusai. Brakas kažkaip už
miršta, kad kaip tik atominės
bombos grėsmė paskatino bol
ševikus nešdintis iš ten lauk.
Kalbant apie spausdinto
sios medžiagos pasenimą, ten
ka pridurti, kad vargu ar de
rėjo įterpti leidinin M. Brako
rašytą 1980 m. straipsnį “Šiau
riniai Rytprūsiai po 1945 me
tą”, sukurptą pagal dar anks
čiau pasirodžiusią vokiečią
kalba apybraižą. Bet šiuokart,
teisybę sakant, susiduriam su
papildomu kuriozu. Brako ra
šinys dvelkia pelėsiukais, tai
tiesa, bet jis bent nebanalus,
ir jį papildo vietomis redaktorią įvairūs patikslinimai
bei prierašai. Tuo tarpu me
džiaga, sukurpta jo papildy
mui - grynas nesusipratimas.
Tai trivialią, rajoninės spau
dos korespondenciją, dienos
Rašytoja ir žurnalistė AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ, daug keliavusi aktualiją mutinys, nupiginan
šiais metais po Lietuvą, Šatrijos kalno papėdėje
tis leidinio vertę. Norisi
klausti, nejaugi Lietuvos švie
suoliams taip mažai rūpi Ma
žosios Lietuvos problema, kad
jie nesurado žmogaus, pajė
gaus iššukuoti iš savosios ir
Vyskupo Antano Baranausko 160 metų gimimo sukakčiai
kaimyną spaudos išsamesnę
dokumentaciją apie politinę,
1
ekonominę, demografinę, kul
Kiek daug Šventoji vasarų nuplukdė,
tūrinę šio kampelio padėtį,
Tik žvaigždės vis tos pačios vandeny...
apie įvairius siūlymus jį de
O Lietuvą ir virkdė, ir paklupdė —
militarizuoti?
Nevisad buvo ta naktis žvaini,
Baigiant tenka tarti žodelį
apie
leidinio išorę. Jinai ne
Kai net girdi, kaip kuždasi lapeliai,
visai albuminio (“coffeetable
Kaip žiedas kraunas ant šakos obels...
book”) formato ir tipo, bet ap
Tai kas, kad link Puntuko lygus kelias,
rūpinta Anso Lymanto ilga
!
Ar praeitis į sielas pasibels ?
mečio “Lietuvos pajūrio” re
daktoriaus archyvo iliustraci
O ji - uola, kurios nebenugriausi,
jom, padedančiom skaitytojui
Ir Baranausko vardas lyg uola,
įveikti pasitaikančias teksto
Tokia didinga — lig žvaigždžių toliausių,
seklumas. Ypač šventiškai nu
Tokia šventa, kad liesti nevalia.
teikia knygos “priešlapiai”
2
(sutvirtinančios įrišimą įkli
jos)
kuriem parinktos seną įsa
Maža klėtelė ir poeto žodis...
ką
fotokopijos.
Ne žodis - himnas, Lietuvos rauda.
(Atkelta iš 6-to psl.)

Anykščių šilo slėpiningos godos,
Poeto džiaugsmas ir gėla juoda.
Ar mokame sugrįžt į tą klėtelę,
Ne po gaubtu — po stogu šiaudiniu?
Ar brangios Anykščių kalvelės žalios
Ir Baranausko meilė tarp žmonių ?
Ar mokam dar sugrįžt į tą šilelį
Ar sutalpint poeziją širdy?
Jei mes - lietuviai, tai juk širdį gelia,
Kai vėl tą šilą raudantį regi.
Neleisim verkt! Sugrįšim prie Šventosios,
Poeto giesmę glausim savyje.
Tą himną miškui amžinai kartosim
Ir vardą Vyskupo surasim žvaigždėje.

Pedagogikos instituto svetimu kalbų skyriaus vadovas Vilniuje EDMUNDAS
NARBUTAS aptaria su mokytoja Rasa jos būsimų pamokų

Lituanistinės mokyklos ir mokytojai
Pokalbis su Pedagogikos instituto Vilniuje svetimųjų kalbų
skyriaus vadovu EDMUNDU NARBUTU
Lietuvių kalbos mokymas tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje buvo la
bai svarbi sritis visais laikais. Ji
ypač opi ir šiandien. Todėl susiti
kęs su mokslininkais šiuos klausi
mus pateikė kun. Kazimieras J. Amb
rasas gyvenantis Kanadoje. RED.

— Kokius uždavinius spren
džia Jūsų vadovaujamas sky
rius?

— Rūpinamės užsienio kal
bų (anglų, prancūzų, rusų, vo
kiečių) ir lietuvių kalbos ne
lietuviams mokymo vidurinė
je mokykloje organizavimo,
mokymo metodikos ir vadovė
lių rengimo klausimais. Šiuo
metu aktualiausi mums du da
lykai: bendrųjų programų ga
lutinis redagavimas (jos bu
vo parengtos pernai ir šiemet
plačiai aptartos su pedagogi
ne bendruomene) ir kalbos mo
kėjimo standartų rengimas.
— Ar susiduriate su lietu
vių kalbos mokymu ypatingo
mis sąlygomis? Kokia Jūsų pa
tirtis šioje srityje?

— Ypatingomis sąlygomis Lie
tuvoje laikytume, kai lietuvių
kalbos kaip negimtosios moko
ma tautinių bendruomenių
mokyklose (pavyzdžiui, lenkų
ar rusų mokykldšfe)./esančiose
tokiose vietovėse, kuriose lie
tuviai sudaro gyventojų mažu
mą (pvz. Šalčininkų rajone).
Ten vaikai viešose vietose re
tai girdi lietuviškai kalbant,
nors ir turi galimybių klausy
tis radijo ar žiūrėti Lietuvos
televizijos laidų.
Na, o mano patirtis tokia.
Esu dvejus metus mokęs lie
tuvių kalbos vieną rusų gru
pę. gyvenančių Vilniuje, ir sa
vo mokymo patirtį aprašęs kny
gelėje “Mano pirmosios pa
mokos” (išleido Lietuvių kal
bos mokymo centras 1991 m.
Vilniuje). Šiuo metu leidžia
mas mano parašytas ir Lietu
vių kalbos fondo premijuotas
lietuvių kalbos vadovėlis “Su
sitiksim Lietuvoj”. Jis skirtas
lietuvių kalbos mokytis kita
taučiams suaugusiems, gyve
nantiems ne Lietuvoje. Pridė
ta daug garsinių įrašų (apie
10 valandų) ir lietuvių kalbos
žodynėlis anglų, prancūzų, vo
kiečių ir rusų kalbomis. Jei
bus rasta pakankamai lėšų, bus
pridėta ir vaizdinių įrašų. Ti
kiuosi ateityje rengti ir kitas
šio vadovėlio dalis, kurių tu
rėtų būti dvi ar trys.
Šiuo metu dirbu grupėje, ku
ri rengia lietuvių kalbos
“Slenksčio lygį”, analogišką
Europos tarybos leidžiamiems
įvairių kalbų “Slenksčio ly
giams”. Vienas tokių yra J.
Trim ir kt. parengtas “Threshold
level”, skirtas anglų kalbai.
Planuoju parašyti, jei bus
sąlygų ir jėgos leis, mokomąjį
lietuvių kalbos žodyną užsie
niečiams.

Martynas Brakas, MAŽOSIOS
— Nemažai sunkumų turi ir
LIETUVOS POLITINĖ IR DIP lituanistinės mokyklos užsieny
LOMATINĖ ISTORIJA. Mažo
je, kur irgi panašūs rūpesčiai.
sios Lietuvos fondas ir Mokslų
bei enciklopedijų leidykla. Ką galėtumėte tokiose mokyk
lose dirbantiems patarti?
Vilnius, 1995 m.

Atsiųsta jpsinmiin&ti
ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS
TESTAMENTAS. Išminties kny
gos. Vertimas iš hebrajų ir grai
kų kalbų. Vertė ir įvadus bei pa
aiškinimus parašė kun. Antanas
Rubšys. Vertimo kalbų tikslino
Jurgis Jankus ir Albina Pribušauskaitė. Apdaila ir lietuviškas rai
dynas -Jono Bogutos. Korektorė Salomėja Narkėliūnaitė. Spaus
dino “Concepts Unlimited, Inc.,

•
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autobiografijos, jis nėra stu
dijavęs nei istorijos, nei žur
nalistikos. Pelnęsis duoną kaip
teisinis patarėjas. Užtat juo
nuostabiau, kad jis taip suge
ba atsijoti santraukiniam teks
te esminius dalykus, nepasi
duoti teisininko polinkiui ka
poti plauką į keturias dalis.

Mažos klėtelės milžiniškas žodis

i
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Acton, MA. Išleido “Krikščionis
gyvenime”. Putnam, CT, 1995, psl.
661. Kaina-$12 JAV.
IŠ NAUJOSIOS LIETUVOS IS
TORIJOS, dokumentų rinkinys,
122 psl. ir viršeliai; išleido Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga Kaune 1995 m. Vyr.
redaktorė D. Kuolytė; spausdino
“Spaustuvė Morkūnas ir K°”.
Tiražas 5000 egz. Kaina nepažymėta.

— Jūsų lituanistinėse mo
kyklose dirbantieji mokytojai
yra didžiausi patriotai lietu
viai ir atlieka milžinišką, pir
mutinės reikšmės užsienio lie
tuviams darbą. Ir labai sunkų
darbą. Mano galva, pirmiausia
norėčiau patarti du dalykus:
kelti mokinių motyvaciją mo
kytis lietuvių kalbos ir rūpin
tis savo metodine bei didakti
ne kvalifikacija ir kompetenci
ja. Šiuo metu patraukliausiai
atrodo atitinkamai pritaiky
tas kalbos mokymas. Deja, to
kių vadovėlių mes dar neturi
me; rengiamasi juos rašyti. Ką
nors daugiau patarti man sun
ku, nes reiktų smulkiai pažin
ti jūsų lituanistinių mokyklų
specifiką, dalykinį bei meto
dinį mokytojų lygį ir kt.
— Kas, Jūsų manymu, dar
galima padaryti, kad būtų pa
lengvintas tokių gimtosios kal
bos mokytojų darbas?
— Kas ką galėtų konkrečiai
padaryti, man sunku būtų siū
lyti. Yra visokių įstaigų, orga
nizacijų, fondų, kurie galėtų
teikti kokios nors pagalbos. O
aš pats galėčiau padaryti štai
ką: galėčiau atvykti pas jus į
Kanadą, detaliai susipažinti
su tomis lituanistinėmis mo
kyklomis, stebėti pamokas ir
kitokius jūsų mokytojų darbus,
pateikti jiems metodinių pata
rimų, surengti jiems semina
rų mokymo metodikos klausi
mais, gal ir pamokų mokiniams.
Jas galėtų mokytojai stebėti ir
paskui bendrai aptarti, išna
grinėti, diskutuoti ir ką nors
panašaus padaryti. Žinoma, jei
manote, kad mano patirtis man
teikia tam reikalui tinkamos
kompetencijos ir jei bus suda
rytos tam tinkamos sąlygos. To
kiu būdu galėčiau suteikti
konkrečios metodinės bei di
daktinės pagalbos ir siūlyti,
ką dar reikėtų šiais klausi
mais daryti, kokių žygių imtis.

— Kur ir į ką dar dėl konkre
čios metodinės ir mokslinės
pagalbos galėtų kreiptis už
sienio lituanistinės mokyklos?

— Be pedagogikos instituto
yra dar Lietuvos pedagogų
kvalifikacijos institutas, ku
riame dirba žmonės, rengian
tys mokytojų kvalifikacijos
kėlimo kursus. Jie rūpinasi
daugiau metodine kvalifikaci
ja. Vilniaus universiteto li
tuanistinių studijų katedra
rengia lietuvių kalbos kursus:
ten jūsų mokytojai galėtų to
bulinti savo lietuvių kalbos
mokėjimą. Yra atitinkamas
skyrius ir Lietuvos respubli
kos švietimo bei mokslo mi
nisterijoje.

— Ar būtų galima ateityje su
organizuoti mokslinį-metodinį renginį mums rūpimais
klausimais?
— Manau, kad tokį renginį
minėtos įstaigos galėtų suor
ganizuoti. Bet norėčiau pa
brėžti, kad svarbiausia būtų
konkretus darbas su jūsų mo
kytojais jų mokykloje. Manau,
kad konkreti pagalba įmanoma
ir veiksminga, kai pagelbėtojai detaliai pažįsta konkrečių
mokyklų būklę, poreikius ir
pan.
Prašome perduoti lituanisti
nių mokyklų mokytojams gilią
mūsų padėką už tą taurų ir mil
žinišką darbą, kurį jie atlieka
lietuvių tautos labui, ir pa
linkėti jiems visokeriopos sėk
mės. O ir vaikučių tėveliams
linkiu savo atžalų širdyse už
degti ir nuolat kurstyti Lie
tuvos meilę.

Vysk. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinį
muziejų Anykščiuose 1994 m. va
sarą praturtino iš Brazilijos gau
tas Liudvikos ir Stasio Didžiulių
vaikaitės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės archyvas ir dalis bib
liotekos. Šią siuntą, skirtą mu
ziejuje esančiam Didžiulių šeimos
fondui, parsivežė Lietuvos švie
timo ir kultūros ministerija, tal
kinama PLB valdybos.
Dail. Adomas Varnas, miręs
Čikagoje 1979 m. liepos 19 d., gim
tajame Joniškyje prisimenamas
Lietuvos tautodailės parodomis
ir jo vardo premijomis už geriau
sius tapybos darbus. Ketvirtosios
parodos pagrindine laureate prieš
1994 m. Kalėdas tapo Akmenės
atstovė Aleksandra Reminienė,
laimėjusi piniginę premiją ir Jo
niškio rajono tarybos įsteigtą Ado
mo Varno prizą.
Broliai Kazys ir Mečys Motu
zai, Lietuvos tarpukario ne
priklausomybės metais, atvykę iš
JAV, filmuodavo gimtosios žemės
miestų ir gamtos vaizdus, nepri
klausomo
gyvenimo
įvykius.
“Brolių Motuzų” mėgėjiška stu
dija turėjo net ir spalvotų fil
mų. Pokariniams išeiviams, pasi
traukusiems iš Lietuvos ir nega
lintiems ten laisvai apsilankyti,
būdavo įdomu pamatyti senąją
Lietuvą su jos žmonėmis, šven
tėmis ir vaizdais brolių Motuzų
filmuose, kurie pirmaisiais poka
rio metais buvo rodomi JAV ir
Kanados lietuvių kolonijose. Ne
seniai Niujorke mirus Kaziui Mo
tuzui, buvo iškilęs tų istorinių
filmų likimo klausimas. Dabar jau
paaiškėjo, kad velionies sesuo
Genovaitė Plūkienė su kitais gi
minėmis filmų rinkinį dovanojo
Lietuvai. K. Motuzas taipgi tu
rėjo ir didelį nepriklausomos
Lietuvos pašto ženklų rinkinį.
Jį taip pat turtingesni išeivijos
lietuviai galėtų nupirkti ir ati
duoti atgimusiai Lietuvai.
Išeivijoje savo ilgos veiklos
pėdsakus yra palikusi 1957 m.
įsteigta “Santaros-Šviesos” fede
racija, kovai už žmogaus ir Lietu
vos laisvę, pasirinkusi šūkį: “Vei
du į Lietuvą”. Pagrindiniu veiklos
šaltiniu šiam sambūriui buvo ta
pusios išeivijoje kasmet rengtos
konferencijos. Tik Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, metinės
konferencijos buvo padalytos į
dvi dalis. Dabar jos jau treji me
tai pradedamos pavasarį Lietu
voje ir baigiamos rudenį JAV.
Šiemetinės keturiasdešimt ant
rosios “Santaros-Šviesos” kon
ferencijos pradinė dalis birželio
22-25 d.d. jau trečią kartą įvyko
Vilniuje ir Anykščiuose. 1993 m.
konferencijos dalyviai svarstė
filosofijos problemas, 1994 m.
— istorijos, o šiemet — Lietuvos
socialinių mokslų būklę ir atei
ties perspektyvas, Ši konferen
cijos dalis buvo pradėta Vilniaus
universitete ir užbaigta Anykš
čių poilsio namuose “Šilelis”.
Konferencijoje negalėjo daly
vauti A. Michnikas, T. Venclo
va, A. Lingis, V. Adamkus ir su
sirgęs A. Šliogeris.
Pranešimus skaitė išeivijos
ir Lietuvos atstovai: Vytautas
Kavolis — “Tik archyvai negin
čija”, Aleksandras Štromas —
“Lietuvos partijų skaičius ir
užsienio
politika”,
Leonidas
Donskis — “Vakarietiškumo sam
pratos
ir
antivakarietiškumo
apraiškos”, A. Sverdiolas —
“Praktinė Juozo Girniaus filo
sofija”, Vytautas Doniela —
“Pseudomorfozės
dinamika”,
Vilniaus universiteto filosofijos
katedros vedėjas prof. E. Nekra
šas — “Nepavydėtina Lietuvos so
cialinių mokslų būklė”, Klaipė
dos universiteto docentas A. Valantiejus — “Sociologija kaip
intelektualus projektas”. Tai tik
dalis spaudoj paminėtų praneši
mų. Buvo surengtos diskusijos
“Europa ir mes”, “Šiandieninė
Lietuvos kultūra, jos tyrimų
problemos”. Žydrūnas Kuzas,
“Literatūros ir meno” atstovas,
aptardamas konferencijos įspū
džius, rašo: “Šiemetine ‘Santa
ra-Šviesa’ ne visi buvo paten
kinti. Vieniems užkliuvo prane
šimų akademizmas ir laisvų dis
kusijų stoka, kitiems — pompas
tika ir nusikalbėjimas. Dar tre
ti nuogąstavo, kad ‘Santara-Švie
sa’ tampa labai hermetišku iš
rinktųjų sambūriu . . .” Konfe
rencijos atidaryme buvo įteikta
metinė “Santaros-Šviesos” 500
dolerių premija, paskirta Vytau
to Didžiojo universiteto istori
kui R. Lopatai už jo disertaciją
“Lietuvos valstybingumo klausi
mas 1914-1918”, pripažintą ge
riausiu praėjusių metų moksliniu
darbu.

Žemaitė kraštotyrininkė Juzė
Ramanauskaitė, gyvenanti Kra
žiuose, surinko du storus tomus
tautosakos savo gimtojoje Pašilė
je bei jos apylinkėse. Rinkinį iš
leisti jai žada padėti Lietuvos
kraštotyros draugija ir Kelmės
rajono savivaldybė.
Merkinės šventovėje giesmių
koncertą gegužės 27 d. surengė
iš Zarasų atvykęs “Cantium” cho
ras, vadovaujamas Kęstučio Biveinio. Koncerte skambėjo J. N.
Bartolomėjaus “Mišios”, L. Beethoveno “Kyrie”, J. Naujalio, Č.
Sasnausko, T. Brazio ir K. Kavecko giesmės.

Tarptautiniame baleto šokėjų
konkurse Helsinkyje jėgas išban
dė 79 varžovai iš trisdešimt šešių
pasaulio šalių. Konkursas buvo
sėkmingas Lietuvos operos ir ba
leto teatro kylančiai balerinai
Eglei Špokaitei, moterų grupėje
laimėjusiai pirmąją vietą ir 8.000
dolerių. Merginų konkursą lai
mėjo čekų balerina Barbora Kokoutkova už pirmą vietą gavusi
3.000 dolerių o už Didžiuoju kon
kurso prizu įvertintą išskirtinį
talentą — 10.000 dolerių. Vyrų
grupėje I vietą su 8.000 dolerių
laimėjo rusas Andrejus Ivanovas.
Klaipėdos dramos teatras sce
ninio darbo penkiasdešimtmečio
proga pagerbė prie amžiaus 70
metų sukakties artėjantį savo
aktorių Vytautą Kanclerį, sukū
rusį apie 150 vaidmenų. Sceninę
veiklą jis yra pradėjęs 1944-45
m. “Vaidilos” teatre, sekančiais
metais įsijungęs Klaipėdos dra
mos teatran. Sukaktuvininkas
1951-54 m. dirbo Vilniaus dra
mos teatre ir 1952 m. baigė šio
teatro vaidybos studiją. V. Kanc
lerio repertuare yra daug pagrin
dinių vaidmenų klasikiniuose V.
Šekspyro, kitų dramaturgų veika
luose, filmuose.
Lietuvos kamerinis orkestras,
vadovaujamas Sauliaus Sondec
kio, vasarotojus ir kitus Palangos
svečius linksmino “Nakties sere
nadų” ciklu, kuris dabar atlieka
mas Tiškevičių rūmų rozariumo
terasoje. Ji yra po balkonu kito
je rūmų pusėje. Seniau “Nakties
serenados” skambėdavo iš fasa
dinėje rūmų pusėje esančio bal
kono. Pasak S. Sondeckio, tada
muzika greičiau išsisklaidydavo
ir dingdavo parke. Esą “Nakties
serenadų” dalyviams ten būdavo
sunku stebėti programos atlikė
jus balkone virš savo galvų. Šią
vasarą “Nakties serenados” Pa
langoje skambėjo jau dvidešimt
penktą kartą. Vasarinis jų ciklas
buvo užbaigtas J. Haydno “Atsi
sveikinimo simfonija” rugpjūčio
7 d. Tą vakarą buvo atsisveikin
ta ir su Lietuvos filharmonijos
ten pirmąkart surengtu festiva
liu “Palangos vasara-95”. Į jo rė
mus šią vasarą buvo įjungtos ir
populiariosios “Nakties serena
dos”.
Tarptautinis festivalis “Ne
ringos vasara-95”, trukęs pusę
mėnesio Nidoje, pasibaigė liepos
30 d. vakarą. Jį surengę Vil
niaus koncertų ir sportorūmai
džiaugėsi, kad šią vasarą muzika
sugrįžo į “Agila” vadinamus Ni
dos kultūros namus. Šešiolika
dienų juose skambėjo įvairaus
žanro muzika, apėmusi dabarti
nių laikų populiariuosius pra
moginius kūrinius, senąjį džia
zą, lietuvių liaudies dainas ir
kompozitorių sukurtą klasiką.
P. Skirmanto “Dance” fondas
netgi buvo pakvietęs ne tik Lie
tuvos, bet ir užsienio baleto
žvaigždžių. Nidoje konkursines
varžybas užbaigė ir populiarių
jų pramoginių dainų atlikėjų fes
tivalis “Vilnius-95”. Pirmąją tūks
tančio JAV dolerių premiją lai
mėjo Polina Dmitrijeva (Rusija),
antrąsias po 750 dolerių — Kęs
tutis Jablonskis (Lietuva) ir Syri
Sysak (Estija), trečiąją po 500
dolerių — Šarbenas Zounas (Li
banas), Kamilis Sagyasanas (Tur
kija) ir Veselinas Marinovas (Bul
garija). Klausytojų premija bu
vo įteikta Kęstučiui Jablonskiui
už jo atliktą dainą “Išplauks,
mano laivas išplauks”. Lietuvos
jaunimo pramoginių dainų atli
kėjų konkurse “Vilties startai”
tūkstančio litų premiją ir žiūrovų
simpatijas laimėjo M. Puchovičius, 750 litų — G. Vitkauskaitė,
po 500 litų — J. Jasukaitytė, G.
Mileškaitė ir G. Petrauskas. Kon
kurso vertintojų komisijai vado
vavo vilnietis kompozitorius M.
Novikas. “Dienoj” paskelbto pra
nešimo “į Nidą sugrįžo muzika”
autorė Orinta Grimalaitė pabrė
žia, kad ir tarptautinis festiva
lis “Neringos vasarą-96” savo pro
gramoje garsins įvairiausius mu
zikos žanrus.
V. Kst.
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PARAMA KOOPERATYVAS

Parapijos kredito kooperatyvas
•
TIPU 1 AO
999 College St.. Toronto. Ontario
M6H 1A8
______

.-.a

.___

X

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.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term. ind. ..
6.13%
180-364 d. term. ind. ..
6.13%
1 metų term. Indėlius .
6.13%
2 metų term, indėlius .
6.25%
3 metų term, indėlius .
6.25%
4 metų term, indėlius .
6.25%
5 metų term, indėlius .
6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.
6.00%
1 metų GlC-met. palūk.
6.25%
2 metų GlC-met. palūk.
6.50%
3 metų GlC-met. palūk.
6.50%
4 metų GlC-met. palūk.
6.50%
5 metų GlC-met. palūk.
6.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 4.25%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................. 4.00%

Asmenines paskolas

nuo ................

8.50%

Sutarties paskolas
nuo ....................

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu

Kanados lietuvių krepšinio komanda “Lokys”, dalyvavusi Pasaulio lietuvių žaidynėse Vilniuje 1995.VII.30 - VII 1.6,
su Kanados vėliavomis

8.00%
8.00%
8.25%

1 metų .................
2 metų .................
3 metų .................

SPORTAS

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .....

7.50%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už

santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas,džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas

Lietuvė sklandytoja
Devintosiose Europos moterų
sklandymo pirmenybėse liepos 30 rugpjūčio 12 d.d Marpingeme, Pie
tų Vokietijoje, dalyvavo ir Lietu
vos čempionė Edita Skalskienė,
klubinėje klasėje laimėjusi penk
tąją vietą tarp besivaržančių 13
moterų iš įvairių kraštų. Pirmeny
bėse naudoti lenktyniniai, stan
dartiniai ir klubiniai sklandytu
vai. Pastarieji populiariausi, nes
pigiausi.
Šiose varžybos dalyvavo įvairaus
amžiaus moterys - nuo 23 iki 51 me
tų. Gausiausios komandos buvo iš
Vokietijos ir Lenkijos, kur šis spor
tas populiarus. Jos ir užėmė pir
mąsias vietas. Kitos moterų slandymo pirmenybės numatomos po dve
jų metų Lenkijoje.
Apie E. Skalskienės šių metų
pasirodymą rašė Lietuvos spauda;
“Diena” 184 nr. įsidėjo su ja pokalbį.
Sibiro lietuviai žaidynėse
“Gimtasis kraštas” 31 nr. rašo apie
Igarkos lietuvius, kurių 104 dalyva
vę Pasaulio lietuvių sporto žaidynė
se. Atkeliavę tūkstančius kilometrų
iki Maskvos, kur jų laukę trys au
tobusai iš Lietuvos.
Kartu su Sibiro lietuviais Vil
niaus studentų bendrabutyje gyve
nęs be abiejų rankų plaštakų 76 me
tų tremtinys Pranas Daugnora, nuo
1934 m. Lietuvos šaulių s-gos na
rys, 42 metus praleidęs Igarkoje;
dirbęs įvairius darbus, pripratęs
prie rankų protezų. Rankas praradęs
1944 m. sprogus miške rastam įtai
sui, kurį jis norėjęs paslėpti me-

dyje, kad vaikai nerastų. Vienas jo
sūnų - Antanas, Igarkos lietuvių
kultūros bendrijos pirmininkas,
jų “Žalgirio” krepšinio komandos
kapitonas. Sibiriečiai pergalių neišsivežę, o tik šilumos, pabendra
vus su įvairių kraštų tautiečiais.
Sporto klubų dėmesiui
Prasidedant žiemos sezono veik
lai, sujuda ir sportinis gyvenimas,
daugiausia besireiškiantis sporto
klubuose. Visuomenė stebi, kas pla
nuojama, kas daroma ar padaryta;
laukia, kad klubai apie savo dar
buotes painformuotų ir spaudų. “Tė
viškės žiburiams” pranešimus siųsti
redakcijos vardu. Inf.

Įvairios žinios
Austrijos Vienos “Austria” fut
bolo komandoje žaidžia Lietuvos
vienuolikės narys Arminas Narbe
kovas. Spauda pranešė, kad jis pri
ėmė Austrijos pilietybę.

Patikslinimas. “TŽ” 34 nr., VIII.
22, psl. 8, Kanados “Lokio” nuotrau
koje antrasis krepšininkas iš kai
rės ne M. Jankus, o Augis Kuolas.

Paieškojimas
Ieškoma Valiukevičiūtė Zita,
gim. apie 1945 m., ištekėjus (vy
ro pavardė nežinoma), išvyko iš
Lietuvos į Vokietiją 1959 m. 1961
m. gyveno Kanadoje. Žinanačius
apie ją prašo atsiliepti: Ramutė
Daminaitytė-Kupcąįtienė, Keturnaujiena, Šakiųįąjonas, Lietuva.

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).
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MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 35 METŲ PATIRTIS
Tel.

Pulkininko Andrašūno
metinės
Kaune iškilmingai paminėtas
prieš metus miręs (1994.VIII.9)
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas, Vyčio kryžiaus kavalie
rius, 6-tojo Pilėnų kunigaikščio
Margirio pėstininkų pulko vadas
a.a. Jonas Andrašūnas. Įgulos
šventovėje šv. Mišias aukojo ir
pamokslą pasakė kun. Ričardas
Mikutavičius. Petrašiūnų kapinė
se, kur velionis palaidotas, bu
vo pašventintas juodo granito
paminklinis akmuo su įrašais.
Tą pačią dieną Kauno Karo mu
ziejuje įvyko velioniui pagerbti
minėjimas. Buvo prisiminti velionies nuopelnai 1919-1920 m.
kovose dėl Lietuvos nepriklau
somybės su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkų Želigovskio
daliniais. Minėjime dalyvavo Šau
lių sąjungos atstovai, Lietuvos
karininkų veteranai, pulkininko
žmona Veronika Andrašūnienė,
atvykusi iš Los Angeles, giminės.
Pulkininko našlė Karo muziejui
padovanojo J. Andrašūno tapytą
paveikslą, nes velionis buvo ga
bus tapytojas, žinomo dailininko
M. Dobužinskio mokinys. Nuspręs
ta 1996-siais, kai sukaks 100 me
tų nuo jo gimimo, surengti pik.
J. Andrašūno gyvenimui ir kūrybai
skirtą parodą.
Henrikas Paulauskas

• Kam brangi Lietuva, tam bran
gi ir lietuviška spauda

WESTSIDE REALTY INC.

AIDAS KUOLAS, bėgikas ir šokikas iš Los Angeles Penktosiose pasaulio
lietuvių žaidynėse Vilniuje, su Mykolu Šileika ir savo mama
Nuotr. R. Grinbergienės

Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, Įstaigų ir vasarnamių

staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas • dažymas
elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų
sutvarkymas »prieplaukos «garažai etvoros ažidiniai avirtuvės,
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas ašildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas aplytelių įdėjimas apataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius a nuosavybių priežiūra, a 18 metų
patirtis aNemokamas įkainavimas aSpeciali kaina rudens ir žiemos

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliaviene

laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

4889 Dundas Street West, Suite 102,
Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000

IMA:
už asmenines

paskolas nuo............ 8.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .................. 7.50%
2 metų .................. 7.50%
3 metų .................. 7.75%
4 metų .................. 7.75%
5 metų .................. 8.00%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.50%
(variable rate)

Asmenines paskolas
duodame

iki

$65,000

DAIVA
DALINDA,

COLDUJeiX
BANKERU

BBA, Broker

MMMNTkM. MM. IIWI

Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713
Amerikos didžiausia namų
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.
Prezidentė, turinti 16 metų
patyrimą, jums sąžiningai
patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

■MMiJMi

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

FAX 416 239-6228

mortgičius iki 75% įkainoto

turto. Kitos paskolos: (Line
of Credit) ir antrieji

mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per

101

milijoną dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drafada (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler's cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -»
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
•SAMOGmA*

S

Atliekame visus paruSšImd
s ir spausdinimo darbus.

u

TEL. (416) 252*6741

meniškai Įriša
knygas bei žurnalus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

3333 Grassfire Cres., Mississauga,

Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

Suttoit
GROUP’

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
ANTANAS
pirkimo ar pardavimo klausimais
GENYS
sutton group - assurance realty inc. realtor

nuosavybę,

‘ _

visais atvejais prašau kreiptis

M

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-436-9903
FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONES l

ETUVĄ

visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną Frankfurtą Helsinkį, Kopenhagą Londoną
Paryžių, Prahą Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų
gimines iš Lietuvos.

<■

DĖMESIO! NUPIGINTA
VILNIUS - per Kopenhagą.

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
namų 766-5857

FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
"

3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ir

5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5
f SOLD Į

*... BALTIC CONSTRUCTION

Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.

6.13% už 90-179 dienų term, indėlius
6.13% už 180-364 dienų term. Indėlius
6.13% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius
6.25% už 4 m. term, indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
6.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
5.00% kasd. pal čekių
sąsk. virš 50.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

Skautų veikla
• LSS rašinių konkursui ne
daug beliko laiko. Tema “Mano šei
mos išvykimas iš Lietuvos į už
sienį”. Dalyvauja visi LSS šakų
nariai-rės. Rašiniai turi būti iš
siųsti iki š.m. spalio 8 d. Mecena
tas - prel. s. Juozo Prunskio pa
skirtos sumos palūkanos. Daugiau
informuoja “Skautų aidas” nr. 5.
• A. a. Ona Indrelienė, nuo
širdi skautų-čių rėmėja, iškelia
vo amžinybėn. Laidotuvių koply
čioje skautų-čių vardu atsisvei
kino v.s. D. Keršienė, o rugpjūčio
23 d. po gedulinių Mišių iš Prisi
kėlimo parapijos šventovės paly
dėta amžinam poilsiui į Holy Cross
kapines ir palaidota šalia savo
vyro. “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai: liūdi netekę rėmėjos ir dukrai
Birutei bei jos šeimai reiškia gilių
užuojautą.
• Knygos “Lietuviškoji skautybė” vajus baigiasi rugsėjo 15 d.

• Toronto
skautininkai-kės
sveikina s. Ireną Lukoševičienę,
grįžusią iš Lietuvos su garbės pro
fesorės titulu. M.

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide

I

MOKA:

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

[1678 Bloor Street West

RE/MAX

Rugsėjo 8, grįžimas rugsėjo 16, 23 ar 30 d.d. - $819
Rugsėjo 15, grįžimas rugsėjo 23 ar 30 d.d. - $819

West Realty Inc.

Toronto. Ontario M6P 1A9

V JR

TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

SCARLETT-LAMBTON rajone turiu keletą savininkų, norinčių parduoti
2-3 miegamųjų butus (condominiums). Prašau teirautis pas mane.

STEPHEN-BERRY rąjone parduodamas 3-jų miegamųjų, atremontuotas
“bungalow”. Užbaigtas rūsys. Prašo $369,500.

plius mokesčiai.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS.

tel 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) nešioj teL 41 g 802-1029, FAX 416 769-1524.
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas.
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui, (mokėjimas $10,950.

plius mokesčiai.

~

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657

MEDELIS

SKAITYTOJAI PASISAKO

Toronto Lietuvių namų vyrai, surengę poilsio stovyklų 1995.VIII.5-12
“Kretingos” stovyklavietėje Wasagoje. Iš kairės: Z. Rėvas, V. Pečiulis,
E. Bartminas, B. Laučys, T. V. Šimkus, komendantas
Nuotr. T. Stanulio

Depresija—daugelio tautiečių rūpestis
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS,
Los Angeles
Jeigu pakalbėsite su savo
gydytoju ar geru kaimynu, tai
visi jums patars, kad dar prieš
išeidami į pensiją, susirūpin
tumėte savo gyvenimu, kad iš
ėję į užtarnautą poilsį, susi
rastumėte kokį nors užsiėmi
mą, kuris jums padėtų kiekvie
ną dieną negalvoti apie senat
vę ir ligas.
Dabar padėtis pasikeitė dar
blogesne linkme: jau nereikia
sulaukti ir senatvės — ši liga
paliečia jaunus ir darbingus
žmones.
Šių dienų Lietuvos spauda
jau daug rašo apie šią ligą.
Todėl pravartu ir užsienio lie
tuviams apie tai daugiau ži
noti.
Neseniai Kaune įvyko tarp
tautinės svarstybos “Depresija-95”. Tai viena iš šiuo metu
didžiausių susirūpinimą ke
liančių ligų. Kasmet pasauly
je ja serga nuo 6 iki 17% gy
ventojų. Ja serga ir darbingi
25-44 metų amžiaus žmonės.
Depresija sergantis žmogus
jaučiasi esąs nepilnavertis,
pasaulis jam atrodo bepras
mis, ateitis — beviltiška. To
kią būseną dar lydi ir nerimas,
nepasitikėjimas savimi ir kal
tės jausmas.
Dėl to pablogėja ir santykiai
su namiškiais, bendradar
biais, draugais.
Kadangi sergantysis depre
sija jaučiasi kitų nesupras
tas, neretai pasirenka vienin
telę išeitį — savižudybę. Apie
tai byloja ir statistika: 15%
depresija sergančių ligonių
gyvenimą baigė savižudybe,
70% savižudžių prieš mirtį iš
gyvena depresiją.
Pastaruoju metu pagal savi
žudybių skaičių Lietuva užima
pirmą vietą pasaulyje - 100,
000 gyventojų tenka 46 savi
žudybės (Europos šalyse —13).
Lietuvoje kasmet bando žudy
tis ir apie tūkstantis vaikų.
Kauno Medicinos akademi
jos rektorius prof. V. Gra
bauskas, pradėdamas svarstybas, pabrėžė, kad Lietuvoje
kasdien nusižudo penki žmo
nės, o tai padaryti bando
dar apie 50.
Kad statistika tikrai ne
gailestinga ir nieko gero ne
žada, patvirtino ir vyriausias

psichiatras dr. V. Mačiulis.
Jo teigimu, Lietuvoje mirčių
nuo nelaimingų atsitikimų
skaičius beveik susilygino
su mirčių nuo vėžio ligų skai
čiumi, o to nėra nė vienoje Eu
ropos valstybėje.
Šiurpūs skaičiai verčia su
simąstyti ir susirūpinti. Pa
gal oficialią statistiką, vie
nas šalies gyventojas per me
tus suvartoja 2.5 litro gryno
alkoholio. Tačiau stiprūs alko
holiniai gėrimai į Lietuvą
plūsta ir iš Rytų, ir iš Vakarų,
jų pasigamina ir patys gyven
tojai, todėl pagal kitus skai
čiavimus vienas gyventojas
gryno alkoholio suvartoja net
kelis kartus daugiau. Tiek
daug stiprių alkoholinių gė
rimų neišgeriama nė vienoje
kitoje valstybėje.
Šiuo metu Lietuvos padėtis
negerėja. Alkoholinių psicho
zių skaičius, pernai padidėjęs
keturgubai, šiemet rodo polin
kį didėti. Kadangi daugėja ir
savižudybių, ir bandymų nusi
žudyti skaičius, kyla pagrįs
tas klausimas: ar visuomenė
jaučia šią nelaimę ir ką daro
vyriausybė, kad ši padėtis pa
sikeistų?
Lietuva jau dveji metai yra
pasaulio psichiatrų sąjungos
narė. Svarstybose “Depresija-95” dalyvavo ir šios orga
nizacijos atstovai. Jie į Bal
tijos šalis atvyko pirmą kar
tą. Pranešimus skaitė Pasau
lio psichiatrų sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotojas
prof. N. Sartorius, Švedijos
psichiatrų sąjungos pirminin
ko pavaduotojas prof. W. Rutzas, kiti garsūs specialistai
iš Lietuvos, Vokietijos, Lat
vijos, Estijos.
Depresija šiuo metu dar nė
ra gydoma taip, kaip turėtų
būti, nes bendros praktikos
gydytojai Vilniaus universi
tete tam nebuvo paruošiami.
Švedija remia panašias pro
gramas Latvijoje ir Estijoje.
Ji pasiruošusi padėti ir Lie
tuvai, jei šį projektą iš da
lies finansuotų ir Lietuvos
vyriausybė.
Baigiant pažymėtina, kad
Lietuvos gyventojų depresijos
gydymas yra tautos kūno )>■
sielos gydymas. Tam reikalin
ga vyriausybės, visuomenės,
dvasiškijos ir gydytojų pagal
ba.

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL.
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame
naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

“KOPLYTSTULPIS”
Pernai Klaipėdoje įsteigta pir
NEPRIIMTINAS
moji privati socialinės globos
Turime daugybę sudurtinių tarnyba, teikianti moralinę ir ma
žodžių ir visų jų pirmoji žodžio terialinę paramą vienišiems pen
dalis yra pažymimoji, o antroji sininkams ir invalidams, pensio
Tad ir kilo mums štai kokia min
dalis - vardinė. Taigi koplytstul nato paslaugas. Planuota globoti tis: kreiptis į pasaulio lietuvių
pis reiškia koplyčios stulpą arba 30-50 vienišų pensininkų. Tačiau
spaudą ir prašyti: kas galite, su
koloną. Koplytėlstulpis - koply jau dabar yra užsiregistravę apie
teikite galimybę pasidarbuoti jū
tėlės stulpas. Tad gal užteks šių 300 pensininkų, ir jų skaičius vis sų šeimose tarnaitėmis, guvernan
auga:
žmonės
vieni
per
kitus
su

paaiškinimų ir kiečiausiems stul
žino, kad dar yra įstaiga, kur jie tėmis, namų ūkio šeimininkėmis,
pų garbintojams.
pagalbiniais darbininkais 3-6 mė
Tiesa, kai kurie sako esą jie gali tikėtis pagalbos ir paramos. nesius. Mes neprašome fondų pa
teisūs, nes koplystulpio vardą Užsiregistravusieji dažnai serga, ramos, ty. pinigų dovanai, mes
kryžių klasifikacijoje davė mūsų yra I ir II grupės invalidai, ser prašome suteikti mums galimybę
menotyros patriarkas Paulius gantys cukriniu diabetu, kenčian uždirbti juos doru, sąžiningu bū
Galaunė. Gaila, kad jis neapsi tys nuo širdies-kraujagyslių, ju du. Tuo metu paremsime ir savo
žiūrėjo ir pavartojo netinkamą dėjimo funkcijų sutrikimo, astmi vargstančius giminaičius, ir kal
sudurtinį žodį mūsų koplytėlėms, nių susirgimų. Gauna 120-150 litų bos šiek tiek pramoksime. Mes
kurios iki okupacijų Lietuvos pensijos, iš kurių pusė - mokes dirbsime sąžiningai ir nuošir
čiams už butą, trečdalis - vaistams
žmonių buvo vadinamos kryžiais.
džiai, nes nuo to priklausys mū
Dailininkas Antanas Jaroševi ir tik kas liko - maistui. Žmonės sų vaikų ir tėvų gyvenimas.
čius 1912 m. išleistoje knygoje gyvi duona ir pienu. Tarnyboje
Su pasiūlymais prašome kreip
“Lietuvių kryžiai” visai nevar planuojama steigti privačius glo
tojo pavadinimo koplytstulpis. bos namus: keturių kambarių bu tis adresu: Nijolė Balčiūnienė,
Kaip kryžius su kryžokais, taip tų trijuose kambariuose gyventų Privati socialinės globos tarnyba,
ir koplytėles ant stulpų vadino po du globotinius, o ketvirtasis - Lūžų 5-8. Tel. 0370 6 222511,
kryžiais. Šios knygos įvadiniame bendriems susivienijimams. Tada faksas: 0370 6 213615, 5832 Klai
straipsnyje dr. Jonas Basanavi priežiūra būtų lengvesnė, o ir bu pėda, Lithuania.
čius keletą kartų pamini stoga to išlaikymas kainuotų žymiai pi
Pastaba. Galime pasiūlyti tarnai
stulpių vardą, aptardamas seno giau nei analogiški šeši vieno
tes, vaikų aukles ar vienišų pensi
vės kapų paminklus iš stabmel- kambario butai. Tačiau šiandien ninkų slaugės paslaugas. Galime
dybės laikų. Taip pat dr. Jonas tam trūksta lėšų.
dirbti statybose, kirsti mišką ir kt.
Grinius knygoje “Lietuvos kry
I tarnybą kreipiasi ir netekę Tarpininkams mokėsime nuošimtį
žiai ir koplytėlės” visas koplytė vilties daugiavaikių šeimų tėvai. už darbo 3-6 mėn. suradimą.
les ar jos yra ant aukšto ar žemo Tarnybos direktorei jų rūpesčiai
N. Balčiūnienė,
stiebo vadina koplytėlėmis, (žiūr. nesvetimi, nes ir ji augina tris
Klaipėda
Lietuvių mokslo akademijos met mažamečius vaikus. Rūpi vaikai raštis nr. 5,1970 m.).
Pranas Gasparonis,
Los Angeles, CA

Įvairios žinios

UŽSIDIRBTI IR KITIEMS
Howard Hughes medicinos
PAGELBĖTI
institutas Chevy Chase mieste,
Apie sunkią pensininkų ir so Maryland, JAV, paskelbė, kad
cialiai remtinų šeimų buitį Lie devyniasdešimčiai
geriausių
tuvoje jau rašyta ne kartą ir ne biologinės medicinos moksli
du. Tačiau padėtis diena iš die
ninkų iš Rytų Europos ir buvu
nos blogėja. Iš lauktojo pensijų
sios
Sovietų Sąjungos šalių
padidinimo teliko muilo burbu
las - didelei daugumai pensinin paskirtos penkiolikos milijo
kų pensija nebuvo padidinta nė nų dolerių vertės stipendijos.
litu. Daugėja savižudžių: iš de Tarp stipendijų laimėtojų yra
presijos, skurdo, kasdienių nepri ir trys mokslininkai iš Lietu
teklių vis daugiau pensininkų vos: dr. Jolanta Vidugirienė,
iš gyvenimo pasitraukia savo no habil. dr. Rimantas Steponas
ru. Vieniši aptinkami mirę savo Navinskas, dr. Saulius Klima
butuose, laiku nesulaukę medici šauskas. Nuo 1988-ųjų metų in
ninės pagalbos ar globos - papras stitutas stipendijoms užsienio
čiausiai nėra nei vaikų, nei arti mokslininkams jau yra pasky
mųjų ar giminių, kurie jais rū ręs daugiau nei tris šimtus mi
pintųsi.
lijonų dolerių, tačiau stipendi-

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Dr. Tomas Michalskis nuo 1995
m. rugpjūčio 12 d. baigia darbą
Lietuvos ambasadoje Vašingto
ne ir išvyksta į Norwood’ą MA
dirbti Šv. Jurgio lietuvių para
pijos administratoriumi ir is
toriko kun. V. Valkavičiaus yra
kviečiamas padėti baigti jo
reikšmingą darbą - trijų tomų
studiją anglų kalba apie 140
lietuviškų parapijų Jungtinė
se Valstijose “Lithuanian Re
ligious Life in America”.

20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy")
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies,

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7

Tel.: 416 530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,

Dr. R. KARKA,

d.d.s.

d.d.s.

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West

Telefonas
416 763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

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

27 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.
2 Jane St., Suite 500
(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3
Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Juozas (Joseph)

Tel.: (905) 271 -7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

r!fi TORONTO

Linksmieji broliai ALGIS ULBINAS ir ALEKSAS KUSINSKIS atlieka
• Gyvenimas be lietuviškos spau
meninę programą Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio surengtoje gegužinėje
1995.VIII.12 “Kretingos” stovyklavietėje Wasagoje
Nuotr. T. Stanulio dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78
(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

NORKUS

DRESHER

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.

#1 KANADOJE

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

DRAUDA

Skambinti bet kuriuo metu
įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

2230 Lakeshore Boulevard West
Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Tel: (416) 255-8603

t**************

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

jos mokslininkams iš Rytų Eu
ropos bei buvusios Sovietų Są
jungos šalių paskirtos pirmą
kartą.

Human Resources Develop
ment Canada praneša, kad
Mississaugoje atidaryta nauja
įstaiga, teikianti informaciją
bei įvairias paslaugas norin
tiems įsidarbinti. Adresas:
3085 Glen Erin Drive (į vaka
rus nuo Dundas ir Hurontario
sankryžos). Į rytus nuo Huron
tario gatvės gyvenantiems pa
tarnavimus ir toliau teikia
HRDC įstaiga 2525 Dixie Road.
Savivaldybės reikalų ir būs
to ministerija nustatė nuomų
pakėlimų ribą 1996 metams.
Gyvenamųjų pastatų savinin
kai galės nuomas kelti dau
giausia 2.8% vieną kartą per
metus. Savininkams, parodžiusiems didesnio remonto arba
smarkiai pakilusių mokesčių
išlaidas, ministerija gali leis
ti nuomas papildomai pakelti,
bet ne daugiau kaip 3%.

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL
kaina $950 (kan.) -+- mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -+mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR,
LUFT HANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių
bendrovių lėktuvais
* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.)
* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones į šiltus kraštus ir laivais

iš “sausos” 200-300 litų algos nei Tėviškės žiburiai « 1995. VIII. 29 - Nr. 35 (2374) •
psl. 9
vaikus pamaitinsi, nei aprengsi.
O kur dar išmokslinimas. Nors vai
kai gabūs ir darbštūs, j gyvenimą
prasimušti jiems labai sunku. Ele
Registruota masažo terapeute
mentariausi mokykliniai reikme
nys - popierius, knygos kasdien
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t
brangsta.

Fax: (416) 255-8220

visose pirkimo ir

pardavimo srityse
Kreiptis į Valterį

ar Riek Drešerius

- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt.
Kreiptis į
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

Mūsų atstovai:

FAX 416-233-0285

LTD.
Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966
Montrealyje - Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495
/GINTARAS EXPRESS/

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda - $7.00 plius S14 pristatymas
arba

- $1.50

Patarnavimai

Nekilnojamo
turto
įkainojimas

Vasaros darbo laikas:
pinn. - pcnkt. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.

GLOBUS

1 kg

Visi draudos
patarnavimai.
Lietuvių kalba
patarnauja
V. Drešeris ir
Rima (Petkutė)
Drešerienė.

Nekilnojamas
turtas

plius S14 pristatymas

1 kg

Siuntiniai lėktuvu:
- $5.50 plius S14 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES [ LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus-JAV arba Kanados $ $: 5% plius $14 pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis.
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
• GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3

416 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. • Tėviškės žiburiai •
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Anapilio žinios
— Lietuvos kankinių šventovės
choras pradeda savo veiklos se
zonų rugsėjo 10, sekmadienį, pir
mąja repeticija 10 v.r. choro re
peticijų salėje. Choro valdyba
kviečia visus buvusius narius bei
naujus asmenis jungtis choran ir
giesmėmis kuo iškilmingiau gar
binti Dievų.
— Ateinančius du sekmadienius
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje Mišias laikys ir toje apylin
kėje atostogaus kun. Liudas Ja
nuška, OFM.
— Mišios rugsėjo 3, sekmadienį,
9.30 v.r. už Preišų šeimos miru
sius, 11 v.r. už parapijų; Wasagoje 11 v.r. už a.a. Onų Šukienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, rugpjūčio 27,
popietėje dalyvavo 215 asmenų.
Svečių knygoje pasirašė Vyt. ir
Stefa Vaikučiai iš Stanford, Ct,
Jonas ir Nida Lėliai iš Wadsworth,
Ohio, B. ir W. Zuhlsdof ir Olga
Greiff iš Vokietijos. Pranešimus
padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos narys T. Stanulis.
— LN valdybos posėdis — rug
sėjo 14, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
Informacinis susirinkimas įvyks
spalio 25, sekmadienį, 2 v.p.p. Vy
tauto Didžiojo menėje. Bus prane
šimas slaugos namų reikalu.
— “Lokio” svetainei reikalin
gas bufeto tarnautojas-a. Besi
dominčius kviečiame prašymus
paduoti į LN raštinę, kur bus
galima gauti išsamesnę apie tai
informacijų.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 3 d. pamaldas su Šv.
vakariene laikys kun. A. Žilins
kas; rugsėjo 10 d. pamaldų nebus.
— Rugsėjo 17 d. pamaldas laikys
kun. A. Žilinskas.
— Parapijos moterų draugija
ruošiasi
tradicinei
Padėkos
šventei — pietums su vynu. Tai
įvyks spalio 15, sekmadienį, Lie
tuvių namuose. Bilietai jau bus
platinami rugsėjo 3 d. Jų bus ga
lima gauti pas p.p. Langienę ir
Pūkienę.
— Mūsų iždininkas Valteris
Drešeris po sunkios operacijos
jau sveiksta. Linkime jam grei
to sustiprėjimo. E.J.S.T.

lituanistiniai kursai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį, rugpjūčio 27,
10.15 v.r. Mišias drauge su kitais
kunigais koncelebravo parapijos
klebonas kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, sugrįžęs iš ligo
ninės po sudėtingos klubo sąna
rio operacijos. Jis šiltai padė
kojo parapijiečiams už maldas
bei moralinę pagalbų.
— Rugsėjo 1 — pirmasis mėne
sio penktadienis. Seneliai ir li
goniai lankomi namuose ar prie
glaudose iš anksto susitarus su
parapijos kunigais. Vakare 7.30
v. parapijos šventovėje Švento
ji valanda ir Mišios.
— Rugsėjo 2 — pirmasis mėne
sio šeštadienis. 11 v.r. laikomos
Mišios “Gyvojo Rožinio draugijos”
intencija. Po pietų 5.30 v. — Mi
šios “Vilniaus” pensininkų na
muose.
— Mišios rugsėjo 3, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. prel. Praną Vaserį; 9.20 v.r. — už a.a. Skriskių šei
mos mirusius; 10.15 v.r. — už a.a.
Bronių Povilaitį, a.a. Kemežių
ir Lukoševičių šeimų mirusius ir
a.a. Mariją Kevežienę; 11.30 v.r.
— už parapijų ir visus parapi
jiečius.

A. a. Ona Indrelienė palai
dota rugpjūčio 23 d. iš Prisi
kėlimo parapijos šventovės
Holy Cross kapinėse šalia se
nokai mirusio savo vyro, o ne
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont. kaip buvo klai
dingai paskelbta “TŽ” 34 nr.
A. a. Andriaus Petkevičiaus
atminimui P. Dums “Tėviškės
žiburiams” aukojo $10.
A. a. Andriaus Petkevičiaus
atminimui, užjausdami žmoną
Stasę ir visus artimuosius, Mil
da ir Vincas Butrimai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.
A. a. Laimai Butėnienei mi
rus, užjausdami jos šeimą ir
seserį Gražiną Stauskienę, Jū
ratė ir Markus Ignatavičiai
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.
A. a. Laimai Butėnienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Petrą
ir šeimą, D. ir M. Norkai “Tė
viškės žiburiams,” aukojo $25.
A. a. Laimos Butėnienės at
minimui Alvina ir Vladas Ra
manauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.
A. a. Laimutės Butėnienės
atminimui, pareikšdami užuo
jautą vyrui Petrui ir artimie
siems, Stasė ir Benius Yokubynai “Tėviškės žiburiams”
paaukojo $40.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $500 — J. Rovas; $100 —
A. Lukošienė.
Telšių seminarijai aukojo:
$200 — A. Lukošienė; $100 — B.
Trinka.
A.a. Apolinarui Sakui mirus,
užjausdami žmoną Stefą, sūnų
Gediminą, dukrą Dalią su šei
momis, Rita ir Juozas Karasiejai
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.
A. a. Laimai Būtėnienei mi
A. a. Apolinarui Sakui mi
rus, užjausdamos žmoną Stefą, rus, užjausdama vyrą Petrą,
dukrą Dalią, sūnų Gedą ir vi dukrą Marytę, sesutę Gražiną
sus gimines, J. D. Kaunaitės Stauskienę su šeima, Alė Kerbe“Tėviškės žiburiams” auko rienė “Tėviškės žiburiams”
aukojo $25.
jo $40.
A. a. Laimutei Butėnienei
A. a. Leonardo Žilvyčio, lakū
no, žuvusio 1991 m. rugsėjo mirus, nuoširdžiai užjausdama
18 d., atminimui jo tėvai Alina jos vyrą Petrą, dukrą Marytę,
ir Kazys Žilvyčiai “Tėviškės ži sesutę Gražiną Stauskienę bei
artimuosius, Ona Juodikienė
buriams” aukojo $100.
A. a. Izabelės Kandrotienės “Tėviškės žiburiams” auko
atminimui, prisimindama ve jo $20.
A. a. Laimai Butėnienei mi
lionę kaip didelę lietuviškos
spaudos mylėtoją, Liuda Šilei rus, nuoširdžiai užjausdami
kienė “Tėviškės žiburiams” jos vyrą Petrą Butėną, dukrą
Marytę su šeima bei artimuo
aukojo $25.
A. ą. Albinui Krakaičiui mi sius, Romualda ir Vytautas
rus, užjausdami jo žmoną Ani- Akelaičiai “Tėviškės žibu
tą, seserį Marytę Saliklienę riams” aukojo $30.
ir šeimą, brolį dr. Bronių KraA. a. Jono Lietuvninko 5-rių
kaitį, Danutė ir Juozas Trečio metų mirties prisiminimui
kai “Tėviškės žiburiams” au žmona Milda Lietuvninkienė
kojo $20.
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.
IEŠKOMA rusiškai kalbanti auklė,
A. a. O. Urbaitienei mirus,
kuri 6 dienas per savaitę gyven
užjausdami sūnų Vincą ir duk
tų kartu. Skambinti 905 881-8109.
rą Marytę su šeimomis, “Tėviš
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
kės žiburiams” aukojo: $20 (drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
Algimantas Zubrickas; $25 elektros įvedimo, vandentiekio
Zita Rudvalienė (San Diego);
sistemos įvedimo (plumbing) dar
$25 - Birutė Tamoliūnienė.
bus.
{rengiu
pirtis (saunas).
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

ir

prasidės

1995 m. rugsėjo 16 d.
Registracija - 9 v.r- 12 v.p.p.
“Our lady of Peace” mokykloje,
(70 Mattice Avenue).

Tą dieną pamokos vyks nuo 9.30 Iki 11.30 v.r.

Į \7aikų šventę__

1995 m. spalio 14-15 d.d.

Vietoje pamokų, visi mokyklos mokiniai dalyvauja Vaikų šventėje.

Tautos šventė ir Aušros Vartų
parapijos 45 metų sukaktis bus
paminėta iškilmingomis pamal
domis Aušros Vartų šventovėje
rugsėjo 10 d., 11 vai.r. Organiza
cijos yra kviečiamos pamaldose
dalyvauti su vėliavomis. Specia
laus minėjimo salėje nebus.
Kun. Paulius Mališka, pralei
dęs tris savaites savųjų tarpe,
išvyko tęsti savo pastoracinį dar
bą Brazilijoje
Seselė
Palmira su grįžtan
čiomis mūsų seselėmis po reko
lekcijų Putname atvyko į Montrealį. Ji žada čia pabūti bent porą
mėnesių ir pakeisti seselę Pau
lę, išvažiuojančią specialiems

darbams į Lietuvą.

Sol. Antanas Keblys, grįžęs iš
kelionės po Šiaurės Ameriką,
rupgjūčio 20 d. savo giesmėmis
gražiai prisidėjo prie pamaldų
iškilmingumo Aušros Vartų šven
tovėje.
XVI-osios KLB krašto tarybos
rinkimuose
kandidatuoja
šie
Montrealio lietuviai: Petras Adamonis, Jonas Adomonis, Juozas
Išganaitis, Gintaras Nagys, Bro
nius Niedvaras, Rūta PocauskaitėRudinskienė, Liudas Stankevi
čius, Bronius Staškevičius, Juo
zas Šiaučiulis ir Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė. B.S.

fjo) LITAS

Prašome užsiregistruoti rugsėjo 16 dieną mokykloje.

Montrealio lietuvių kredito unija
Lietuviška radijo programa
Algimantas Saldys, Brazi
“Tėvynės prisiminimai” nuo
lijos
lietuvių sąjungos pirmi
š.m. rugsėjo 3 d. bus girdima
ninkas, su žmona Albina rug
kiekvieną sekmadienį nuo 10
pjūčio 27 d. aplankė Anapilio
iki 10.30 v.v. iš radijo stoties
knygyną ir siunčia linkėjimus
CHIN, banga 1540 AM Toronte.
Toronto lietuviams. V.A.
Violeta SimanavičiūtėLaurinavičienė,
Valentinas Čižauskas su žmo
radijo programos vedėja
na Erika, Australijos lietuvių
Prof. dr. Domas Kaunas, Ma katalikų federacijos leidžiamo
žosios Lietuvos fondo premijos laikraščio “Tėviškės aidai”
laureatas, gavęs premiją už
atstovai iš Melburno, lydimi
veikalą “Mažosios Lietuvos kny Silvijos Aleksiūnienės iš Či
gos istorija”, rugsėjo 6, trečia kagos ir torontiečio Vlado Gudienį, 7.30 v.v. Lietuvių namuo mausko, rugpjč. 23 d. lankėsi
se kalbės tema “Pirmosios lie “Tėviškės žiburiuose”, pasidali
tuviškos knygos reikšmė rašti no įspūdžiais iš savo kelionių
jos išsivystymui” ir atsakinės Šiaurės Amerikoje ir papasa
į klausimus. Platesnę informa kojo apie lietuvių spaudos gy
ciją teikia M. Vasiliauskienė, vavimą Australijoje.
tel. 416 251-5126.
Prof, smuikininkas Raimon
Toronto lietuvių jaunimo an das Butvilą, lydimas giminai
samblis “Gintaras” po atosto čio dr. Č. Jonio, rugpjūčio 28
gų pradės naują veiklos sezo d. lankėsi “Tėviškės žiburiuo
ną. Studentų repeticijos pra se”, papasakojo apie pedago
sidės rugsėjo 10, sekmadienį, ginį darbą Venezueloje, kurį
6.30 v.v. Lietuvių namuose. pagal sutartį dar numatęs
Jaunių ir vaikų — rugsėjo 21, dirbti vienerius metus. Lietu
ketvirtadienį, 6.30 v.v. Anapi voje buvo Valstybinio simfo
lio salėje. Vaikai priimami
nuo 8 metų amžiaus. Bus pra ninio orkestro koncertmeiste
dėta ruoštis šokių šventei, ku riu. Grįžęs į Vilnių žada tęs
ri įvyks 1996 m. liepos mėne ti savo darbą minėtame or
sį Čikagoje. Dėl informacijos kestre.
skambinti ansamblio vadovei
Traktoriai Lietuvos
Ritai Karasiejienei tel. 905
ūkininkams
279-9079. K.
Kanados lietuvių muziejausLietuvos garbės konsulas
archyvo išlaikymui aukojo; J. Haris Lapas, nupirkęs pirmąjį
Adomaitis, P. Baltuonis, Z. Ba traktorių su padargais ir įstei
rysas, E. Narbutaitė, A. Smil- gęs “Traktorius ūkininkui” va
gys. Labai dėkojame, kad pa jų, susilaukia stiprios paramos
dedate išsaugoti mūsų istoriją. ir jau 189 mūsų ūkininkai nau
KLB ieško Lietuvių enciklo jakuriai įdirba savb laukus už
pedijos komplekto V. Žemkal sienio lietuvių dovanotais
nio vid. mokyklai Panevėžyje. traktoriais su padargais.
Galintys padėti prašomi pa
Šiuo metu traktorius pirko:
skambinti 533-3292. R. M.
S. Pranckevičius, P. ir S. Ka
“Valstiečių laikraščio” (VL) nopos, T. Tamulis, M. Miškinis,
redakcijos narė Zita Morkūnie P. Mikšys, T. Bogušas ir V. Mi
nė rugpjūčio 17 d. lankėsi “TŽ” lukas.
Traktorius T-25A su vežimu,
su savo sūnumi, gyvenančiu
Toronte. Šis kaimo žmonėms dvivagiu plūgu, kultivatoriuskiriamas laikraštis turi 106, mi ir šienapjove kainuoja 5288
000 skaitytojų ir išeina du JAV dolerių, be pristatymo.
kartus per savaitę. Šią vasarą Šis 33 arklio jėgų dyzelinis
“VL” išleido knygą “Kaimų is traktorius yra taupus, labai
torijos”, 350 psl. iliustruotą tinkamas mažesniems ūkiams.
leidinį, kurio vyriausias re Gamykla suteikia vienerių me
daktorius Romas Mateika. Ga tų garantiją dalims bei patai
symui.
lima įsigyti už $5 (JAV).
Dar viena svarbi “VL” veik Pasinaudokime šiuo vajumi
los sritis yra labdara. “VL” ir pirkime traktorius savo giįsteigtas fondas “Kaimo vai minėms-ūkininkams. Jei jų ne
kai” skiria kasmet 20 stipen turite, ūkininkų sąrašą gali
dijų socialiniai remtinų šei te gauti generaliniame konsu
mų gabesniems vaikams, teikia late. Jie yra buvę partizanai,
pagalbą našlaičiams bei inva tremtiniai, atgavę tėviškes ir
lidams vaikams, steigia amatų neturi kuo įdirbti žemės.
mokymo punktus mokyklose, li
Traktoriaus pirkimo reikalu
goniams veža gydytojus, kitus
prašome kreiptis adresu: Con
siunčia į užsienį gydytis.
Norintys paaukoti Kaimo sulate General of Lithuania,
vaikų fondui gali siųsti fondo 235 Yorkland Blvd., Suite 502,
adresu: Laisvės pr. 60, Vilnius Willowdale, Ont. M2J 4Y8, Ca
2056, Lithuania. Vilniaus ban nada. Tel. 416 494-8313, faksas
ke Valiutinės sąskaitos nr. 416 494-4382. Inf.
57080228 (kodas 260101777). In
• Ar jau parėmei Kanados lietu
formaciją teikia Evaldas Mor
vių kultūros muziejų?
kūnas tel. 416 516-9065.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

VARTOTI DRABUŽIAI

Vaiką šventės
žinios
Finansinė parama vaikų šven
tei. 1995 metų spalio 14-15 d.d.
įvyksiančios Vaikų šventės
rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja Kanados lietuvių
fondui už $4000 paramą. Taip
pat nuoširdi padėka dr. Petro
Lukoševičiaus giminėms ir
draugams, kurie jo 75 m. su
kakties proga paaukojo visą
tūkstantinę. Ši auka skiriama
įvairioms Vaikų šventės kon
kursų premijoms, kurios bus
skiriamos dr. P. Lukoševičiaus
vardu. Tai svarbi finansinė
parama vaikų šventei ir tuo
pačiu moralinė parama, išreiš
kianti supratimą, kad iš tik
rųjų vaikai - mūsų ateitis ir
viltis!

Raseinių Magdelė. Liepos
10 d. Kanadon atskrido “Rasei
nių Magdelė” (Virginija Naš
lėnienė). Tai lietuviško folk
loro specialistė, oficialioji
Vaikų šventės kvieslė. Iki šiol
Magdelė susipažino su dauge
liu Kanados ir Amerikos lie
tuvių kilmės vaikų, belanky
dama juos įvairiose vasaros
stovyklose. Apkeliavo “Kre
tingą”, “Romuvą” bei “Nerin
gą”, visur vaikus mokė liau
dies žaidimų, šokių, dainų.
Magdelei vėl teks su vaikais
bendrauti mokslo metų pra
džioje, kai aplankys lietuviš
kas mokyklas Montrealyje, Ota
voje, Londone, Hamiltone, ir
Toronte, ragindama vaikus da
lyvauti smagioje ir vertingoje
šventėje.

Rodom/Darom. Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos atsto
vai, vadovaujami A. ir L. Paulionyčių, A. Karasiejūtės ir
A. Baršauskaitės, uoliai ruošia
įdomią ir įvairią užsiėmimų
programą vaikams. Talkon yra
pasikvietę įvairių lietuviškų
organizacijų atstovus, kurie
praves užsiėmimus, pvz. mar
gučių dažymą, šiaudinukų da
rymą, veidų dažymą lietuviš
kų personažų motyvais. Inf.

AN INDEPENDENT MEMBER BROKER

Visais nekilnojamo
turto pirkimo ir
pardavimo klausimais
Barrie ir apylinkėse
skambinkite atstovui

18 centų (JAV) už svarą
20 ir 40 pėdų talpintuvais
arba tonomis

Richard
Ratensperger

. mažmeninė kaina
90 centų (kan.) už svarą,
mažiausiai 100 svarų.

namų telefonu

(705) 429-8731

Skambinti Richard

arba darbe

Toronto atžalyniečiai, dalyvavę tarptautiniame festivalyje Kuboje 1995.V.22-27, su meksikiečių šokėjų grupe
Santa Clara miete, kur aplankė vietinį universitetų
Nuotr. O. Burzdžiaus

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8
Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel. 514 722-3545
JOANAADAMONYTĖ, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C.I.B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.
Res. 514 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EUROPARCEL
OT TV/

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės
patarnavimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bend
rovės paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš jūsų namų.

j

Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d. - $5.10 už kg plius $10 pristatymas.
VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ
TREČIADIENI PER MĖNESI.

Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis
dienomis: birželio 28, liepos 26, rugpjūčio 30
nuo 9 v.r. Iki 6 v.v.

Nuo rugsėjo 6 d. siuntiniai bus priimami
įprasta tvarka kas savaitę.

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA -7 DIENAS

Registracija. Šalia Kanados
lietuviukų, šventėje taip pat
dalyvaus Klivlando lietuviš
kos mokyklos mokiniai. Kon
certo metu jie jungtiniame
chore dainuos muz. Ritos Kliorienės šventei specialiai su
kurtas dainas. Norintys susi
pažinti su draugais iš Klivlan
do bei su kitais lietuvių kil
mės vaikais kviečiami kuo grei
čiau registruotis šventei. Re
gistracijos anketas galima
gauti KLB raštinėje - 1011
College St, Toronto, Ont, M5H
1A8, tel. 416 533-3292. Tėve Dabar Lietuvoje net ir mažuose ūkiuose retai kas bekerta javus dalgiu
liai, seneliai, raginkite vai
Nuotr. D. Meliūno
kus dalyvauti jiems skirtoje IEŠKOME moters prižiūrėti du
šventėje. Prisiminkite, kad vaikučius, vienerių ir dviejų su PASIŪLYMAS pensininkams. Atski
nors šventės programa bus puse metų amžiaus. Gyventų kartu, ras kambarys geroje, gražioje ap
vykdoma lietuvių kalba, lietu pradedant nuo rugsėjo vidurio.
linkoje arti ligoninės ir daktarų
viškai nekalbantiems bus su Skambinti tel. 905 848-9628.
gražiame Collingwoodo mieste.
daromos sąlygos į renginį įsi
Galime duoti pilną išlaikymą su
jungti.
LIETUVOS
GENERALINIAM maitinimu. Dėl apžiūrėjimo skam

sutton group - incentive realty inc

• eksportui į Lietuvą urmu nuo

905 629-8386

ffl MONTREAL

(705) 739-1300.

KONSULATUI reikalinga darbuo
toja, mokanti lietuvių ir anglų
kalbas, dirbusi kompiuteriu. Dar
bo valandos: 3 ar 4 valandos į die
ną, penkios dienos savaitėje. Atly
ginimas pagal patirtį ir susitari
mą. Kreiptis į: Consulate General
of Lithuania, 235 Yorkland Blvd.,
Ste. 502, Willowdale, Ont. M2J 4Y8.
Tel. 416 494-8313, faksas 416 494-4382.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,
tel. 416 760-7181.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti
Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

binti vakarais tel. 705 444-0626.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom;
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai;
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416)
626-4770 Toronte.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

