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Informuoti ir formuoti
Žiniasklaida įsisiūbavo. Ar tik jai nebus jau atėjęs 

aukso amžius? Priemonių skleisti žinioms, žaibo greičiu 
pranešti ką kas nori pasakyti, šiandien jau turime pačių 
moderniausių, tiesiog aukštosios technikos šedevrų.

PERIODINĖ spauda, kaip pati seniausia viešosios 
informacijos priemonė, kiek tik galimybės ir finan
siniai ištekliai leidžia, neatsilieka nuo techninių to
bulinimų. Atsilikimas reikštų rizikuoti žūtimi - smarkiai 

ir visokeriopai atsilikęs laikraštis ar žurnalas paprasčiau
siai nebeatlaikytų konkurencijos. Skaitytojai, ypač per 
pastaruosius dešimtmečius, tapo gana išrankūs - šalia tu
rinio labai jau vertinama leidinio išvaizda, meninis skonis. 
Didžiųjų leidinių spalvoti puslapiai, geros kokybės po
pierius, tikslus ir švarus spaudos darbas nė vieno nebeste
bina, nes kaipgi kitaip dabar galėtų būti. Tačiau turinys 
vis dėlto lieka svarbiausiu ir pagrindiniu leidinio elemen
tu. Dėl jo kokybės lenktyniaujama ne mažiau kaip dėl 
išvaizdos. Laisvoji pasaulio spauda didele dalimi remiasi 
paklausa. Užtat laikraščių leidėjams svarbu žinoti, ko jų 
skaitytojai labiausiai laukia, kokius straipsnius noriai 
skaito, kokių norėtų daugiau, kokių mažiau. Protarpiais 
paskleidžiamos apklausos bent iš dalies atsako į tokius ar 
panašius klausimus ir leidėjams padeda tiksliau orientuo
tis susipažįstant su skaitytojais, kurių sudėtis nuolat kei
čiasi. Ta dingstimi ir “Tėviškės žiburiai”, išplatinę apklau
sos anketas, kviečia skaitytojus ir visus kitus tautiečius, 
besidominčius lietuviška spauda išeivijoje, pasisakyti. Ži
noma, pageidavimai ir siūlymai turėtų remtis į tikrovišką 
pajėgumą, kuris dažnai ir gražiausius sumanymus uždaro 
stalčiuose.

KOKIA technika bespartintų laikraščių gamybą, 
kokia jų paklausa bebūtų - periodinė spauda 
neturėtų nusileisti iki pigaus pataikavimo ribos ir 
prarasti savo prigimtinę paskirtį, būtent - visuomenę ne 

tik informuoti, bet ir formuoti. Nuo seniausių amžių iki 
dabartinių laikų spauda išliko kaip didelė jėga, sklei
džianti naujas idėjas, grupuojanti visuomenę, mokanti, 
nuteikianti, daranti įtakos socialiniame, ekonominiame, 
politiniame gyvenime. Judriame šių dienų pasaulyje tai 
itin ryšku. Labai jau dažnai cituojami tie vadinamieji 
įtakingi dienraščiai, kreipiamas didelis dėmesys į juose 
paskelbtus straipsnius, plačiai vertinamos jų nuomonės, 
daug kur rimtai apsvarstomi jų siūlymai. Taigi rimtesnė, 
pigių sensacijų ar gandų nesivaikanti periodika savo pa
skirtį supranta, vertina ir vykdo. Išeivijos spauda - tas 
nuolatinis lietuviškojo gyvenimo atspindys - savo specialų 
uždavinį atlieka ir yra neatskiriamoji to savito gyvenimo 
dalis. Jos likimas surištas su išeiviškosios veiklos poslin
kiais ir visada tik nuo jų priklausys. Antra vertus, spauda, 
kaip daugelio reiškinių formuotoja, stengiasi, kad tie po
slinkiai būtų naudingi lietuvybei, kurios išlaikymas iš
sprendžia daugybę kitų mums, išeiviams, rūpimų klausi
mų. Todėl mūsų spauda, kaip ji besistengtų ryškinti ir 
gražinti savo veidą, pagrindiniai tautybės atstovavimo, jos 
kultūros ir tradicijų bruožai turėtų išlikti. To nustojus 
vargu ar bebūtų reikalinga visa kita. Nėra abejonės, kad 
lietuviškajai visuomenei reikia savo laikraščio, kaip reikia 
savosios spaudos kiniečiams, italams ar portugalams. Tai 
specialus uždavinys tautybių mozaikoje. Ir jis stipriai susi
jęs su tautine gyvastimi ir veikla. Jei kam visa tai pasida
rys nebeįdomu, tas tesidomės gyvenamojo krašto spauda, 
o ta atskiroji etninė bus pasmerkta išnykti. Išvada aiški - 
juo stipresnė bus lietuvybė, juo stipresnė bus ir savoji 
spauda. Č.S.

Rusijos krizė ir Lietuva J, P, KEDYS, Vilnius

Ekonominė griūtis Rusijoje tiesiogiai liečia ir Lietuvą. Tai tęsinys ekonominės krizės 
Azijoje, Afrikoje ir kitur. Ji gali tapti pasaulinio masto reiškiniu

KANADOS ĮVYKIAI
Parlamentas susirinko rudens sesijai
Kanados parlamentas pra

dėjo rudens sesiją rugpjūčio 21. 
Paviršutiniškai žvilgterėjus, ši 
sesija turėtų būti sėkminga val
dantiems liberalams. Visos ki
tos partijos turi savo problemų 
ir, bent kol jos susitvarkys savo 
viduje, neturėtų liberalams truk
dyti pravesti suplanuotų progra
mų. Oficiali opozicija, Reformų 
partija, vasarą turėjo mažą skili
mą sayo eilėse, kai keli jos na
riai. buvo mėginę pasipriešinti 
partijos linijai ir įsijungti į par
lamento pensijų planą. Atrodo, 
kad tie vidiniai ginčai dar galu
tinai nesibaigė. Kvebeko parti
ja, kaip visuomet, daugiau rūpi
nasi savo provincija ir dažniau 
rodo savo ragus, negu ką kita. 
Naujieji demokratai išgyvena 
taip pat vidinę krizę - vadovė 
norėtų patraukti partijos pro
gramą iš kairės labiau j centro 
poziciją, bet ne visi nariai su tuo 
sutinka; be to, darbininkų uni
jos vis dar tikisi šios partijos be
sąlyginio užtarimo. Konservato
riai šiuo metu dar tik renkasi 
sau vadovą, po to, kai sėkmin
gai atvedęs partiją į pagarbiųjų 
eiles per praeitus rinkimus, 
Jean Charest perėjo pas Kvebe
ko provincinius liberalus. Vistik 
pirmomis sesijos dienomis libe
ralai gali sulaukti nemalonių 

klausimų ir įvairių piketuotojų 
grupių, kaip “hepatitis C” už
krėstųjų nuo nešvaraus kraujo 
transfūzijų (daliai jų sveikatos 
ministeris pažadėjo tik gydymo 
lengvatas, bet nepažadėjo pini
gų), ginklų registracijos prieši
ninkų (ginklų savininkai galvo
ja, kad registracija gali vėliau 
nuvesti į konfiskaciją), algų ne
lygybės paliestų valstybinių tar
nautojų (daugiausia moterų, 
kurioms Žmogaus teisių tribu
nolas pripažino teisę gauti algų 
skirtumą už išdirbtus metus, bet 
ministeris pirmininkas nelinkęs 
tiek daug pinigų, kelių bilijonų, 
išleisti iš valstybės iždo ir todėl 
prašo tribunolą šį klausimą per
svarstyti iš naujo - net “pataria” 
traukti į teismą savo unijas, kad 
jos anuomet neišrūpino geres
nių sutarčių).

Pirmąją sesijos dieną, kaip 
tikėtasi, tūkstančiai valstybinių 
tarnautojų moterų piketavo prie
šais parlamento rūmus. Jos rei
kalavo atšaukti algų skirtumo 
persvarstymą iš naujo ir nedel
siant išmokėti joms priklausan
čius pinigus. Klausimų/ atsaky
mų metu parlamente daugiau
sia pylos ministeris pirmininkas 
susilaukė asmeniškai iš visų 
partijų dėl studentų demonstra-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Jauna lietuvaitė Vilniuje pardavinėja keramikos dirbinius Pasaulio 
lietuvių dainų šventės metu Nuotr. V. Kapočiaus

Savaitė Lietuvoje
Prezidentas kalbėjo JT sesijoje

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus Niujorke rugsėjo 
22 d. Jungtinių Tautų (JT) Ge
neralinės asamblėjos 53-tosios 
sesijos atidaryme pasakė kalbą, 
kurioje “pareiškė susirūpinimą 
blogėjančia ekologine padėtimi 
pasaulyje ir. paragino JT kuo 
daugiau dėmesio skirti aplinko
saugai”, o taip pat ir žmogaus 
teisių apsaugai, rašo “Lietuvos 
rytas”. Jo teigimu, “vienas di
džiausių visų pasaulio valstybių 
pastarojo meto laimėjimų yra 
Tarptautinio baudžiamojo teis
mo statuto priėmimas, kurį ne
trukus pasirašys ir Lietuva”.

Būdamas Niujorke V. A- 
damkus susitiko su Rytų ir Va
karų studijų instituto atstovais, 
su įvairiais verslo atstovais bei 
Amerikos žydų komiteto atsto
vais. Jis atsakė į klausimus apie 
Lietuvos ekonominę būklę bei 
santykius su Rusija per CNN 
FN (Financial News) kanalą. 
Susitikime su JT generaliniu 
sekretoriumi Kofi Annan buvo 
kalbėta apie JT vaidmenį ir Lie
tuvos norą aktyviau dalyvauti 
taikos palaikymo misijose. Pre
zidentas taip pat trumpai kalbė
josi su JAV prezidentu Bill Clinton.

Lietuva pirmininkauja BJVT
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijoje rugsėjo 15-16 d. d. 
įvyko pirmasis vyresniųjų parei
gūnų komiteto posėdis Lietuvai 
pirmininkaujant Baltijos jūros 
valstybių tarybai, rašo ELTA. 
Taryboje atstovaujamos vienuo
lika narių (Lietuva, Latvija, Es
tija, Lenkija, Danija, Švedija, 
Suomija, Vokietija, Islandija, 
Norvegija, Rusija) bei Europos 
komisija. Posėdžiui vadovavo 
ambasadorius Dalius Čekuolis.

Pertvarkys naftos bendroves
Lietuvos seimas rugsėjo 15 

d. pritarė strateginių naftos 
bendrovių pertvarkymo įstaty
mo projektui, skelbia ELTA. 
Planuojama prie “Mažeikių naf
tos” prijungti “Būtingės naftą” 
ir “Naftotiekį”, kurie nebeveiks 
kaip atskiri juridiniai asmenys. 
Taip pat pritarta projektams dėl 
“Williams” firmos investicijos į 
Lietuvos naftos ūkį. Pasirašyta
me ketinimų protokole numaty
ta, kad už 33% “Mažeikių naf
tos” akcijų JAV firma sumokės 
150 mln. dol.

Bendraus su Lenkijos kariais
ELTA praneša, kad bendro 

Lietuvos ir Lenkijos taikdarių 
bataliono LITPOLBAT kariš
kiai rugsėjo 12 d. pradėjo savai
tės trukmės pratybas Suvalkų 
krašte. Pratyboms “Griunvaldo 

vėjas” susirinko apie 650 daly
vių, štabo aprūpinimo kuopos 
karininkų ir po vieną mechani
zuotą pėstininkų kuopą iš Lie
tuvos ir Lenkijos. Jie mokysis 
taikdariškų operacijų planavi
mo, padalinių veiklos derinimo, 
kontrolės punktų įrengimo ir su 
tuo susijusių darbų. Lietuvai at
stovauja beveik 250 kariškių

Šis batalionas atitinka 
NATO (ŠAS) reikalavimus ir 
kitų metų pradžioje turėtų būti 
pasirengęs dalyvauti tarptauti
nėse operacijose, nors prieš tai 
dar bus surengtos pratybos Lie
tuvoje, kuriose dalyvaus Danijos 
bei Vokietijos kariai, rašo ELTA.

Paskola iš ERPB
Kaip praneša ELTA, rugsė

jo 11d. Vilniaus bankas gavo 20 
mln. Vokietijos markių pagal 
sutartį su Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banko (ERPB). 
Šia paskolą galima naudoti ne 
tik projektams finansuoti, bet į- 
traukti į akcinį kapitalą, tokiu 
būdu stiprinant banko kapitalo 
bazę ir pakankamumo rodiklius.

Atiduos pusę atlyginimo
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
nutarė pusę savo atlyginimo, 
kurį gaus šiais metais skirti Lie
tuvos darbininkų sąjungos orga
nizuojamoms nepasiturinčių 
žmonių rėmimo priemonėms. 
ELTOŠ žiniomis, jis tam tikslui 
skirs ir visas dviejų mėnesių at
stovavimo valstybei reprezenta
cines lėšas, norėdamas paska
tinti paramą sunkiai gyvenan
tiems, taip pat įmonių darbuo
tojams, nukentėjusiems nuo fi
nansų krizės Rusijoje.

Dėl finansinių sukrėtimų 
Rusijoje iš Lietuvos taupomojo 
banko gyventojai pasiėmė 45 
milijonus litų indėlių, dalį jų pa
versdami užsienio valiuta ir per
vesdami į valiutines sąskaitas 
banke. Rugsėjo 9 d. šiame ban
ke visi gyventojų indėliai siekė 
beveik 1.5 bin. litų.

Svečias iš Vokietijos
Rugsėjo 3 d. Lietuvoje lan

kėsi Vokietijos Bundestago na
rys, buvęs vicekancleris ir užsie
nio reikalų ministeris Hans 
Dietrich Genscher. Prezidentas 
Valdas Adamkus jam įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 1-ojo laipsnio ordiną 
už ypatingą paramą Lietuvai 
1990-1991 metais. Svečias pa
reiškė remiantis Baltijos kraštų 
kvietimą į derybas dėl narystės 
Europos sąjungoje, užtikrino, 
kad ir po šio rudens Bundesta
go rinkimų Vokietija skirs daug 
dėmesio Baltijos kraštams, rsj

Visas Rusijos prezidento 
Jelcino valdymas buvo ilga virti
nė nesėkmingų ūkinių-politinių 
įvykių. Jaunojo min. pirmininko 
Kirijenkos ir jo patarėjų atleidi
mas, K. Černomyrdino paskyri
mas vėl min. pirmininku, sukė
lė audrą. Rublio vertė pradėjo 
kristi, žmonės savo santaupas 
bandė keisti į užsienio saugias 
valiutas, ūkyje kilo visuotinė pa
nika.

Tai palietė ne tik Lietuvą, 
kurios 20% visos prekybos vyks
ta su Rusija, kelia nerimą. Ūki
nis Rusijos sugriuvimas neapsi
riboja Lietuva - jis liečia ir 
Europą, ir net Ameriką.

Prez. Clinton’as, apie tai 
patyręs, išskubėjo su gausia de
legacija į Maskvą. Jam rūpėjo 
visa eilė labai svarbių klausimų, 
bet du pagrindiniai buvo šie: su
stabdyti ūkinę Rusijos krizę, 
kuri gali tapti pasauline, ir gauti 
užtikrinimą dėl atominių raketų 
nenaudojimo valstybinės krizės 
atveju. Dėl to jis matėsi ir kal
bėjo net su komunistų vadu G. 
Žiuganovu.

Šias eilutes rašant, Maskvo
je padėtis buvo politiškai ir 
ūkiškai įtempta: žmonių eilės 
prie bankų nori keisti rublius į 
dolerius. Žiniasklaida nuolat 
kalba net apie galimas riaušes ir 
sukilimą prieš dabartinę val
džią...

Vokietijos kancleris Kohl ir 
Prancūzijos prez. Chirac šį kar
tą jau vienbalsiai sutarė, kad 
Rusija pati savo jėgomis turi 
dabartinę krizę sutvarkyti! Ar 
tai jai pasiseks, tik artima ateitis 
parodys.

Lietuva-Lenkija
Po Lietuvos “alianso” suda

rymo su Lenkija nepaprastai 
padidėjo įvairių lenkiškų prekių 
kiekis Lietuvoje. “Vilniaus bei 
kitų didmiesčių turgavietėse 
kiaurus metus būna kalnai len
kiškų svogūnų, kopūstų, morkų, 
pipirų ir t.t.” - rašo “Lietuvos 
aido” korespondentė Edita De
gutienė.

Bet Lietuvą užplūdo ne 
vien daržovės, bet ir lenkiški 
drabužiai, batai, maisto gami
niai ir įvairios kitos prekės. Ta 
pati korespondentė lygina va
landinį darbo atlyginimą: Len
kijoj - $2.80, Lietuvoje tik $0.90 
1997 m. Iš to seka paprasta 
rinkos ūkio išvada: lietuviškos 
prekės turėtų nepaprastai kon
kuruoti lenkiškas, bet prakti
koje viskas vyksta atvirkščiai. 
Dėl to mūsų užsienio prekyba 
jau eilė metų rodo apie 4 
milijardus nuostolių per metus!

Pasaulinė krizė
Dar š.m. pradžioje pasirodė 

nepaprastai būdingi rientos pa
saulinės ūkio krizės ženklai. Va
liuta Indonezijos, kuri turi per 
200 mil. gyventojų, per kelias 
savaites nukrito 60%! Kilo poli
tinės riaušės. Buvo priverstas 
atsistatydinti prezidentas. Jo' 
pareigas perėmė vice-preziden- 
tas. Pasaulio bankas ir IMF 
ryžosi gelbėti nuo visiško valsty
bės sugriuvimo...

Po to sekė pinigų vertės 
kritimas visoje Azijoje - Mala- 
zijoje, Pietų Korėjoje, Filipi
nuose ir net Japonijoje, kur 
buvo priverstas atsistatydinti 
min. pirmininkas. Visos čia su
minėtos valstybės jau yra ūkinės 
krizės labai prislėgtos. Jų pinigų 
vertė nukritus, didelė bedarbys
tė, nes negali parduoti paga
mintas prekes.

Sausio 13-osios byla
Vilniaus apygardos teismas 

po dviejų mėnesių pertraukos 
pradėjo nagrinėti 1991 m. sau
sio 13-sios perversmininkų bylą. 
Kaltinamieji yra Mykolas Buro
kevičius ir Juozas Jermalavi- 
čius. Teisėjas, sužinojęs, kad 
vienas kaltinamųjų nori per
skaityti 9 lapų, o antras 32 lapų 
prašymą, nutarė prašymus iš
klausyti rugsėjo 10 d. Ši byla dėl 

sąmokslo užgrobti valdžią 1991 
m. sausio mėn. sudaro jau per 
300 tomų ir joje minima dau
giau kaip 4,000 liudininkų ir 
nukentėjusiųjų. Dar nesimato 
jos galo. Tai rojus teisėjams ir 
advokatams, o skurdas mokes
čių mokėtojams, pensininkams...

Brangūs pasivažinėjimai
Kultūros ministeris S. Šalte

nis su nepilnamete dukterim In
dre nuvyko į JAV darbo vizito. 
Be to, buvo ir keli ministerijos 
atstovai. Viešnagė užtruko 2 sa
vaites ir kainavo pusę milijono 
litų! Tokie ir panašūs vizitai 
vyksta jau 9 metai.

Lenkijos prezidentas
Lietuvos-Lenkijos bičiulystė 

vyksta ir toliau. Ji pradėta V. 
Landsbergio 1997 m. Š. m. rug
sėjo 2 d. Lenkijos prez. A. 
Kwasniewski su žmona Jolanta 
atvyko į Lietuvą. Prez. V. 
Adamkus lankysis Varšuvoje 
lapkričio mėn. Visas šis žaidi
mas, kad Lenkija gali padėti 
Lietuvai tapti ES ir ŠAS nare, 
nors dar neaišku, kada pati 
Lenkija tą narystę gaus.

Ignalinos jėgainė
Švedų specialistų apskaičia

vimu, Ignalinos ankstyvesnis už
darymas kainuotų Lietuvai 3.9 
bilijonų JAV dolerių. Švedų 
nuomone, dėl nepagamintos 
elektros energijos Lietuva ne
tektų šių metų kainomis apie 
3.9 bilijono JAV dolerių. Be to, 
būtų prarastos papildomos už
darymo fondo palūkanos 0.3 
bilijonu JAV dolerių. Aukšti 
Briuselio pareigūnai yra pareiš
kę: Ignalinos atominės elektri
nės jėgainės uždarymas yra 
viena iš sąlygų Lietuvai siekiant 
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Daug lankytojų sutraukia išvaizdus parkas su Kryžiaus keliais 
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Pirmas bandymas nagrinėti Lietuvos politiką akademinėje plotmėje

Europos sąjungos narystės.
Apskrities viršininkas

Vyriausybė paskelbė būsi
mą apskrities viršininko įstaigos 
sudėtį, kuri turės atrodyti taip: 
apskrities viršininkas, jo pava
duotojas, sekretorius, patarėjai 
(kažkas panašaus kaip prezi
dentūroj), atstovas spaudai ir 
ryšiams su visuomene, aštuoni 
departamentai. Departamentuo
se numatyta po 2 - 5 skyrius. 
Apskrities administracijos turėtų 
didėti, pamažu joms perduodant 
vis daugiau pareigų iš ministerijų 
ir kitų vyriausybės įstaigų!

Čia pateiktas dabartinės 
valdžios planas aiškiai sako, kad 
dabartinės 14 ministerijų dalį 
savo veiklos perduos apskričių 
viršininkams. Taigi ateityje tu
rėsime 14 ministerijų Vilniuje ir 
12 jų visoje Lietuvos teritorijoje 
- išviso 26! Prie šių pareigūnų 
prisideda dar 56 žmonių išrinkti 
rajonų savivaldybių atstovai, ra
jonuose apmokamų apie 100 se
niūnų ir jų pavaduotojų!

Švietimo ministeris
Naujasis Lietuvos švietimo 

ministeris Kornelijus Platelis 
pasisako ne už tautines, bet už 
valstybines mokyklas: “kitakal
bėse mokyklose daromos kliū
tys, ir žmonės įvairiai prievar
taujami, kad nesiųstų savo vai
kų į lietuviškas mokyklas, nors 
tėvai savo vaikus į šias mokyklas 
nori leisti ne tam, kad jie pasi
darytų lietuviais, o tam, kad ge
rai išmoktų kalbą, gautų gerą iš
silavinimą ir galėtų įsilieti j vals
tybės gyvenimą”. Jau dabar to
kių įsiliejusių į lietuvišką gyve
nimą lenkų, rusų, ir gudų pilna 
ir be gero lietuvių kalbos mokė
jimo.
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EUTANAZIJA IR SAVIŽUDYBE

Globoti ar marinti nepagydomus ligonius?

Atkaklus Lietuvos gynėjas
KAZIMIERAS CIBIRAS-VERAX, miręs prieš beveik ketvirtį šimtmečio, ryžtingai 
kovojo už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę Pietų Amerikoje gausiais savo 

straipsniais, knygomis, paskaitomis, visuomenine ir diplomatine veikla

Dr. RŪTA GRAJAUSKAITĖ, 
Vilnius

Sunkų laikotarpį gyvename 
Lietuvoje: 50 metų prispausti 
net dejuoti nedrįsome, o dabar 
- kiekviena žaizda kraujuoja, ir 
nežinia kokiai nelaimei pirma 
padėti. Sprendimus diktuoja gy
venimas. Štai kad ir dabar - 
ypatingas motinos poelgis mirti
nai besikankinančiam savo vai
kui. Kilo ginčų banga - ar tai 
pagalba, ar nusikaltimas?

Kiekvienos diskusijos tiks
las - suprasti reiškinį, atjausti ir 
padėti tiems, kurie visuomenei 
nepriimtinomis priemonėmis ban
do patys išbristi savo vargus. 
Dažniausiai diskutuoja prieši
ninkai - už ar prieš? Pažymėti
na, kad ginčuose dažniausiai 
nebūna pačių “kaltininkų”. To
dėl visai žiniasklaidai derėtų 
įjungti į problemos svarstymą ir 
tuos, kuriems reikia eutanazijos 
įteisinimo, kurie iš nevilties 
griebiasi kraštutinės priemonės 
patys. Jeigu atsisakytų disku
tuoti, tai bent reikėtų sukaupti 
duomenis apie socialines, tech
nines ar teisines priežastis, ska
tinančias tokį kraštutinį jų apsi
sprendimą.

Duomenų kaupimo ir kvie
timo diskusijon, manau, laukia 
4 grupės asmenų: mirtini ligo
niai, globos reikalingi invalidai, 
dirbti nepajėgiantys pensininkai 
ir dalis jaunimo. Tai žmonės, 
šiandien baigiantys savo gyveni
mą savižudybe, neatsižvelgdami 
į krikščioniškąją moralę bei nei
giamą visuomenės požiūrį. De
ja, šioje srityje Lietuva pirmauja 
ne tik Europoje, bet ir pasauly
je. Todėl būtina jiems leisti pa
sisakyti ar juos apklausti, kad 
nustatytumėme priežastis, stu
miančias į tokį neviltiną poelgį.

Kiekvieną reiškinį formuoja 
ne viena, o kelios priežastys, to
dėl tyrimą reikėtų daryti 3 krypti
mis: moraline, socialine ir teisine.

Moralinės priežastys - tai 
alfa ir omega, nuo kurių viskas 
prasideda ir baigiasi. Kol neži
nosime, kas pas mus darosi, kol 
nesuprasime dalies visuomenės 
vargų, - tol neatjausime jų ir 
nepadėsime. Kol nežinosime 
priežasčių, beviltiška vienatvė 
stums žmones į savižudybę.

Būtina žinoti, kad šiandien 
Lietuvoje kas 9 žmogus - su ne
gale, daugiau kaip pusė - ser
gančių, o 30% visų mirštančių - 
beviltiški vėžininkai. Kas trečias 
pirmokėlis, nors ir sveikas gi
męs, - neišsivystęs. Didelė dalis 
pensininkų negali išsiversti, o 
prisidurti papildomais darbais 
nepajėgia dėl nesveikatos. Šie 
skaičiai, be papildomų duome
nų apie specifinę kiekvienos 
grupės būklę, neleidžia suprasti 
problemos gilumo ir skausmin
gumo. Taigi, norint atjausti ir 

padėti tą kryžių nešti, reikia nu
statyti priežastis, kurias galima 
būtų pašalinti.

Luošas žmogus pas mus pa
smerktas vegetavimui, nes visi 
juos liečiantys įstatymai nustato 
kokius nors apribojimus. Antai 
invalidui yra nustatytas “stogas” 
atlyginimui, kurį viršijus sulai
koma pensija. Tai neskatina jo 
siekti aukštos kvalifikacijos in
telektinio darbo srityje. Beje, 
30% pajamų mokestis iš invali
do imamas, nors jie kartais 
daug kartų didesnis už pensiją. 
Palyginkime su JAV - ten net 
prezidentas buvo invalido veži
mėlyje sėdintis žmogus. O pas 
mus invalidų įjungimas į visuo
menę niekaip neperlipa laipti
nių pakopų, kuriomis atsitvėru
sios nuo luošųjų visos įstaigos, 
įskaitant ir medicinines, nepra
siveržia pro siauras tualetų, liftų 
duris. Net gyvenamieji namai 
jiems tampa kalėjimais. Nesirū
pina valstybė ir invalidinės tech
nikos užpirkimu, pradedant 
rankinio valdymo autotranspor
tu, baigiant invalido vežimėliu, 
kėde, keltuvais, ortopedija ir ki
tais elementariais dalykais, ku
rių pasaulis turi ir mielai mums 
padėtų. Tačiau... kažkas trukdo.

Duokit, duokit, duokit... 
Visiems visko reikia. Betgi ga
lima būtų ir be davimo apsieiti
- tereikėtų neimti mokesčių iš 
invalidų, ir jau jiems pasidarytų 
daug lengviau. Juk tūkstantme
čiais žinomas principas - nepa
kenk! Jei iš invalidų nebūtų 
imamas pajamų mokestis, jiems 
ir pensijos nereikėtų!

Didžiausia ligonių proble
ma - slauga. Šeimoje gulinčio 
ligonio neįmanoma palikti vie
no, o dirbančiam neduoda biu
letenio. Nedirbant nebus ir 
duonos. Slaugos namai tik pra
dėjo steigtis. Nėra nė paruoštų 
specialistų, medicinos darbuo
tojų. Nėra ir specialių lovų ar 
įrangos gulintį ligonį vartyti, nu
prausti, pasodinti ir t.t. O vaistų 
klausimai nors ir svarstyti, bet 
neišspręsti. Visa reforma Svei
katos apsaugos ministerijoje įstri
go ir, atrodo, ilgam. Štai ir spren
džia ligoniai patys savo likimą.

Dalis Lietuvos gyventojų 
nesuduria “galo su galu” - tai 
dirbti nebepajėgiantys pensinin
kai (luoši) ir daugiavaikės šei
mos. Akivaizdu, kad valstybės 
vyrų skaičiuojami “pragyvenimo 
minimumai” nesutampa su kai
nomis parduotuvėse. Tuo tar
pu... rengiamasi įstoti į ŠAS 
(NATO) ir ginkluojamas!. Ne 
sviesto, o duonos kasdieninės 
sąskaita. Tuo tarpu mūsų gami
niai pardavinėjami Rusijai daug 
pigiau (elektra - 6 kartus, mėsa
- žemiau savikainos) nei sa
viems pirkėjams. Skirtumas su
mokamas iš mūsų kišenės. Lepi
name savo didįjį kaimyną, o sa
vieji žudosi... Ir kiek tokių eko
nominių sprendimų ne žmonių 
naudai! Kažkas, o ne žemdirbiai 
jiems skirtą pagalbą gauna (per
dirbimo įmonės), o nepajėgūs 
nusipirkti maisto - žudosi...

Akivaizdu, kad eutanazijos 
įstatymo būtinumo svarstymas 
turėtų aprėpti šias visuomenės 
daliai opias problemas, jų spren
dimo pirmumą. Juk didžiausias 
savižudybių skaičius Lietuvoje, 
lyginant su kitomis valstybėmis, 
rodo valdžios vyrų nesiskaitymą 
su minimaliais visuomenės po
reikiais. Faktai rėkte rėkia apie 
vyriausybės nesupratimą ir ne- 
atjautimą dalies gyventojų var
gų. Kaltinte kaltina už bran
giausia kaina mokamą abejin
gumą. Ne taip jau sunku rasti 
nevilties šaknis - reikia tik pa
žvelgti į esamą būklę.

ZEFERINAS JUKNEVIČIUS, 
Argentina

Po antrojo nepriklausomy
bės atstatymo Lietuva pradėjo 
domėtis savo sūnų veikla užsie
nyje, teikti garbės ordinus. Jie 
tenka dar gyviems išlikusiems. 
Lieka užmarštyje anie, kuriems 
neteko sulaukti tos jų troškiamos 
Lietuvos išsilaisvinimo dienos. 
O jų buvo nemažai.

Vienas jų, darbavęs visa savo 
siela ir širdimi Pietų Amerikoje, 
yra ypatingai vertas ne tik aukš
čiausio ordino, nors post mortem, 
bet ir būti įrašytas neišdildomis 
raidėmis Lietuvos istorijoje kaip 
atkaklus Lietuvos gynėjas gyvu 
ir rašytu žodžiu. Tai a.a. Kazimie
ras Čibiras.

Jis, dirbdamas atkakliai, vis 
svajojo grįžti Tėvynėn, bet Dievo 
Apvaizda paliko jį ilsėtis šiame 
pasaulio užmirštame kampe - 
Urugvajuje.
BIOGRAFINIAI BRUOŽAI

Kazimieras Čibiras buvo ne
vedęs, gyveno vienas savo bute 
Montevideo (Urugvajus) prie
miestyje, kur buvo rastas negyvas 
1974 metais rugpjūčio 11 dieną. 
Buvo gimęs 1911 metais birželio 
5 dieną Vilniaus krašte - Kūjiškės 
kaime, Daugėliškio parapijoje, 
Švenčionių apskrityje, darbščių 
ir rūpestingų ūkininkų šeimoje. 
Tėvai, būdami religingi, perdavė 
tas savybes ir savo vaikams - 
Kazimierui ir dviem sesutėm.

Kazimieras augo, mokėsi ir 
brendo kaip tik Lietuvos atgimi
mo atmosferoje. Tai suformavo 
jo charakterį, jo individualybę, 
įkvėpė gilų tikėjimą ir stiprų 
tautiškumą. Jis tapo kovotoju 
dviejų tėvynių. Dirbo laisvajai 
Lietuvai, o vėliau kovojo gyvu ir 
rašytu žodžiu už Lietuvos laisvės 
atgavimą, atiduodamas visas savo 
fizines ir protines jėgas. Darba
vosi ir antgamtinei tėvynei, kuri 
įprasmino jo gyvenimą.

Baigęs pradinę mokyklą, 
mokėsi Švenčionių lietuvių gim
nazijoje, Vilniaus mokytojų semi
narijoje, jau lenkams okupavus 
Vilniaus kraštą. To nepakęsda
mas, persikėlė laisvojon Lietuvon. 
Dirbo Tėvų marijonų bibliote
koje Marijampolėje, paskui re
dagavo “Šaltinio” savaitraštį. 
Siunčiamas Tėvų marijonų išvy
ko į Londoną (Angliją) dėstyti 
lietuvių kalbos. Grįžęs Lietuvon 
apsigyveno Kaune, kur 1936- 
1940 m. buvo Prisikėlimo šven
tovės statybos komiteto reikalų 
vedėjas.

1940 m. sovietams užgrobus 
Lietuvą ir pradėjus lietuvių pat
riotų areštus, K. Čibiras su kun. 
Pr. Gaida slaptais keliais atsidūrė 
Vokietijoje. Ten pradėjo ieškoti 
ramesnio kampelio, kur galėtų 
darbuotis Lietuvos laisvinimui. 
Likimas 1941 m. nuvedė jį į Ar
gentiną, kurioje rado jau nuo 
anksčiau įsikūrusių tautiečių. 
Tada Buenos Airese veikė Lie
tuvos pasiuntinybė Pietų Ame
rikai. Lietuvos pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris dr. Kazimie
ras Graužinis pakvietė K. Čibirą 
darbuotis informacijos ir spaudos 
bare savo diplomatinėje įstaigoje. 
Kai 1946 m. Argentinos vyriau
sybė pasidavė sovietų spaudimui 
ir suspendavo diplomatinius san
tykius su Baltijos kraštų atstovais, 
Lietuvos pasiuntinybė perkėlė sa
vo būstinę į Urugvajaus sostinę 
Montevideo, kur buvo spėta pilnai 
akredituotis. Čibiras buvo iš

Kazimiero Čibiro-Verax pagerbtuvės Aušros Vartų parapijos Lietuvių salone (Avellaneda, Argentina) 
1950.VII.28. Iš dešinės: Z. Juknevičius, a.a. Ignas Padvalskis, Teresė Juknevičienė, a.a. Kazimieras Čibiras, 
Lidįja Petravičienė, a.a. J. Ramanauskas. Viduryje (su akiniais) a.a. kun. Pranas Garšva, MIC

kviestas į JAV, kur darbavosi kaip 
vienas iš laikraščio “Darbininkas” 
redaktorių. 1948 m. grįžo Pietų 
Amerikon, jau tiesiai į Montevi
deo, kur buvo persikėlusi pa
siuntinybė. Ten darbavosi kaip 
spaudos attache.

SPAUDOS DARBAI

Lietuvoje
K. Čibiras turėjo įgimtą 

spaudos darbuotojo dovaną, ku
rios vaisiai pradėjo reikštis dar 
moksleivio suole. Persikėlęs Lie
tuvon darbavosi Tėvų marijonų 
savaitraščio “Šaltinis” redakcijo
je ir tuo pačiu laiku paruošė 310 
pusi, leidinį apie arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį. Jis buvo iš
spausdintas 1933 m. Juo buvo 
pasinaudota Palaimintojo beati
fikacijos byloje.

Būdamas didelis Marijos 
Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 
- gerbėjas, parašė apie ją nuo
dugnią monografiją (122 pusla
pių), kuri išspausdinta 1937 m.

La Platos upės valstybėse
Kai K. Čibiras atvyko Ar

gentinon, pradėjo bendradarbiau
ti tuo laiku ėjusiame savaitrašty
je “Švyturys”. Įtrauktas Lietuvos 
pasiuntinybės sudėtin, atsidėjo 
informacijos ir spaudos darbui 
Pietų Amerikoje.

Matydamas kad šiame že
myne stokoja tikrų žinių apie 
Lietuvos padėtį sovietinėje okupa
cijoje, teikė pirmenybę publicis
tikai, nors neapleido knygų bei 
brošiūrų. Išmoko įspanų kalbą, 
bet rašė savo gimtąja lietuvių 
kalba. Mat rado tinkamą vertėją, 
gimusį ir išsimokslinusį Argen
tinoje (šių eilučių autorius). K. 
Čibiras ne kartą yra pasakęs: 
“vertėjas taip gerai rhano rašinius 
supranta, jog skaitydamas ispaniš
kai, rodos skaitau lietuviškai”. 
Savo rašinius pasirašydavo sla
pyvardžiu Casimiro Verax, ku
ris buvo populiariai vertinamas 
ir vietinių spaudos žmonių.

Argentinos spaudoje
Tarp 1942 m. ir 1946 m. Ar

gentinos katalikų dienraštis “EI 
Pueblo” išspausdino 26 straips
nius. Kitas katalikų dienraštis 
“Los Principios” Kordobos pro
vincijoj išspausdino 6 svarbius 
Verax straipsnius 1943-1944 m. 
Mokslo, literatūros, politikos ir 
religijos savaitinis žurnalas “Cri- 
terio” Buenos Aires, kuris rūpi
nasi labai savo lygio kokybe, 
mielai priėmė ir davė vietos 7- 
niems Verax straipsniams, kurie 
ryškino Lietuvos tikrovę bolše
vikų priespaudoje. O kitas labai 
svarbus Mendoza provincijos 
dienraštis “Libertad” 1945 m. 
vasario 16 d. proga įdėjo straipsnį 
“El destine de Lituania” (Lietuvos 
likimas). /

Buenos Aires išeinantieji li
teratūros ir kultūros žurnalai 
“Histonium”, “Dinamica Social”, 
“Estudios” 1942-1963 m. laiko
tarpyje paskelbė savo puslapiuose 
seriją straipsnių, supažindinančių 
su Lietuvos menu ir literatūra ir 
ginančių Lietuvos laisvės bylą. A. 
Vaičiulaičio trumpą Lietuvos is
toriją su Verax'o įžanginiu žo
džiu “Estudios” išleido brošiū
ros pavidalu (24 psl.)

Montevideo laikraščiai “EI 
Dia”, “EI Biėn Pūblico”, “Tri
būna Popular”, Buenos Aires 
prancūzų savaitraštis “Fiat Lux” 
ir ukrainiečių “Perelom” persi
spausdino kai kuriuos K. Čibiro 
straipsnius.

Urugvajus spaudoje
Gyvendamas Montevideo, K. 

Čibiras palaikė glaudžius ryšius 
su savo vertėju-bendradarbiu. Tai 
įgalino iki pat netikėtos mirties 
rašyti į jau minėtus Urugvajaus 
laikraščius, plius “El Pais” ir 
“Diario Espanol”. Tuo laiku pa
sidarė retesni straipsniai Argen
tinos periodikoje. Iš viso parašė 
per 500 straipsnių.

1961-1967 m. kartu su Cefe- 
rino lujnevich-Juknevičiumi re
dagavo ispanų kalba mėnesinį 
žiniaraštį ELTĄ, finansuojamą 
VLIKo ir spausdinamą marijonų 
spaustuvėje Avellaneda (Buenos 
Aires). Jo korektūra ir išsiunti
nėjimas teko bendradarbiui Ar
gentinoje. Žiniaraštis buvo siun
tinėjamas svarbioms valdiškoms 
ir visoms įstaigoms Pietų Ame
rikos valstybėse bei Ispanijoj.

Kai 1957 m. pasirodė “Re- 
vista Baltica” žurnalo pirmasis 
numeris, K Čibiras pradėjo jame 
bendradarbiauti. Leido Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės komite
tai. Straipsnių vertėjas iš lietuvių 
ir anglų kalbų, medžiagos papil- 
dytojas ir faktinas redaktorius 
buvo C. lujnevich-Juknevičius. 
Spausdino marijonų “spaustuvė 
Avellanedoje (Buenos Aires) 
3,000 egzempliorių. Ėjo iki I960 
m. ir pasirodė 20 numerių. Žur
nalas buvo platinamas ispanų 
kalbos valstybėse.

Lietuvos pasiuntinybė Mon
tevideo mieste 1971 m. pradėjo 
siuntinėti savo žinias, spausdina
mas mimeografu, diplomatiniam 
korpusui, bei radijui. Vėliau 
perėjo į nedidelį biuletenį “La 
Voz Lituana” (Lietuvių balsas). 
Buvo leidžiamas neperiodiškai. 
Nustojo eiti jo redaktoriui K. 
Čibirui mirus.
Knygos ir brošiūros

Kai 1942 m. K. Čibiras pate
ko Argentinon, dar veikė Lietuvos 
pasiuntinybė, kurios įgaliotas 
ministeris ir nepaprastas pasiun
tinys Pietų Amerikai buvo dr. 
Kazimieras Graužinis, pasiuntęs 
griežtą protestą Lietuvos oku
pacinei vadovybei. Jis pakvietė 
K. Čibirą įsijungti'pasiuntinybės 
tarnautojų štaban informacijos 
darbui, pageidaudamas kuo grei
čiau paruoštą turiningą knygą. 
Ji pasirodė 1944 m., 477 pusi., 
“Lituania entre fuego cruzado” 
(Lietuva kryžminėje ugnyje). 
1945 m. išėjo “Europa o Genghis 
Khan” (Europa ar Džingis Cha
nas), 115 pusi.; “El pais de las 
cruces - M. K. Čiurlionis” (Kry
žių šalis - M. K. Čiurlionis), 
1945 m., 32 pusi.; “Acciėn del 
Comintern” (Komintemo veikla), 
1945 m., 26 pusi.; “Diez anos de 
martirio” (Dešimt kančios metų), 
1950 m., 74 pusi.; “EI imperio 
del genocidio” (Genocido impe
rija), 1954 m., 142 pusi.; “Lituania 
y la URSS” (Lietuva ir SSSR), 
1955 m., 62 pusi.; “Lituania, lo 
que fue lo que es” (Lietuva, kas 
ji buvo, kas ji yra), 1955 m., 72 
pusi.

Minėtinos brošiūros: “La ag- 
resion y ei colonialismo soviėticos 
en Lituania” (Sovietų agresija ir 
kolonializmas Lietuvoje), 1961 m., 
12 pusi.; “Revelaciones sobre ei 
imperialismo soviėtico hechas 
hace veinticinco anos” (Prieš 
dvidešimt penkerius metus įvy
kusį sovietų imperializmą), 1965 
m., 12 pusi. (Bus daugiau)
?X^X^Xtf>X^’X^X^X^X^X^X^X^x£

• Mylėki tiesą, bet atleiski 
klaidą (Voltaire)

Buenos Aires miesto botanikos sode Zeferinas Juknevičius ir (dešinėje) 
Kazimieras Čibiras

SPAUDOS BALSAI

Maskva peikia Lietuvos ginkluotę
Maskvos dienraštis “Izves

tia” š.m. rugpjūčio 27 d. laidoje 
rašo: “Pastaruoju metu Baltijos 
kraštų persiorientavimas iš so
vietų į Vakarų ginkluotę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos karinių 
vadovybių yra aktyviai vykdo
mas. Noras prisitaikyti ŠAS lyg
meniui vis labiau įgauna skan
dalingą pobūdį: tai pasenę šau
tuvai, tai nemokamai gauta ne
tinkama karo technika, tai pasi
ruošimas įsigyti prieštvaninius 
tankus. Visa tai perkant, aiškiai 
pasireiškia korupcijos bei kyši
ninkavimo virtinė”. (...)

Aptaręs Estijos problemas, 
laikraštis vanoja Lietuvą: “Į pa
našų liūną yra pasiruošę įbristi 
ir Lietuvos kariškiai, apsispren
dę ateityje visai atsisakyti rusiš
kų ‘kalašnikovų’ ir įsigyti ŠAS 
automatus. Nežinia kodėl jiems 
šovė į galvą įsigyti amerikietiš
kus automatinius šautuvus M- 
14. Vienas iš svarbiausių ginklų 
iš užjūrio pristatymo iniciato
rius buvo krašto apsaugos vice- 
ministeris Jonas Kronkaitis. Jis, 
kaip buvęs JAV karininkas, 
greičiausiai jaučia M-14 šautu
vui nostalgiją ir atsisakė išklau
syti kompetentingų specialistų 
nuomonės. O jie tvirtina, kad 
šis šautuvas dėl jautrumo tem
peratūros kitimui, dažno vamz
džio perkaitimo ir didelio garso 
šaudant Lietuvos kariuomenei 
netinka. Neatsitiktinai jis buvo 
iš JAV ginkluotės išimtas. (...)

Visa Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kariuomenių technika 
yra 20-30 metų senumo, tikras 
antikvariatas. Lietuvos ginkluo
tose pajėgose galima pastebėti 
prancūziškų “Džipų” ir švediš
kų Antrojo pasaulinio karo šar
vuočių. Visas tas šlamštas yra 
mokesčių mokėtojų pinigais iš
laikomas”.

Laikraštis “Izvestia” aiškiai 
nori, kad Baltijos kraštų gink
luotė priklausytų nuo Maskvos.

Nesibaigianti byla
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. rugsėjo 18 - 20 d. 
laidoje rašo: “Amerikiečiai yra 
susirūpinę 91 metų amžiaus 
Aleksandro Lileikio bylos pra
tęsimu. Jis esą dalyvavęs vokie
čių okupacijos metu Vilniaus 
žydų naikinime. JAV valstybės 
departamento atstovo James 
Rubin’o pareiškimu, amerikie
čiai nepatenkinti Lietuvos val
džios vilkinimu teisti Lileikį ir 
kelis kitus lietuvius, įtariamus 
dalyvavimu karo nusikaltimuo
se. Okupacijos metu Lileikis 
buvo saugumo viršininku, ben
dradarbiavusiu su vokiečiais. 
Žydų organizacijos, jų tarpe ir 
Simono Wiesenthal’io centras, 
tvirtina, kad jis kartu su kitais 
yra atsakingas už 55,000 žydų 
išnaikinimą. Pats įtariamasis at
meta visus kaltinimus. (...) Blo
ga Lileikio sveikata neleido jam 
dalyvauti praėjusią savaitę teis
me. Pagal Vilniaus apygardos 
teismo nutarimą, speciali gydy
tojų komisija turės ištirti jo svei
katą.

Filmas lietuviškom temom
Savaitraštis “The Baltic 

Times” š.m. rugsėjo 3 - 9 d. lai
doje rašo apie britą Bob 
Mullan, kuris ruošiasi pagamin

ti filmą pagal knygą “Laiškai 
Sofijai”, Čiurlionio laiškų rinki
nį savo žmonai. Tarp kitko, jis 
palietė ir Lietuvos žydų holo
kausto klausimą: “Mullan taip 
pat ruošia filmą BBC bendrovei 
pagal pokalbius su žydais, iš
gelbėtais nuo holokausto, ir su 
lietuviais, kurie juos išgelbėjo. 
Mullan sako norėjęs į šį filmą 
įtraukti ir Ireną Veisaitę, So- 
ros’o Lietuvos atviros visuome
nės organizacijos pirmininkę. 
Tai būtų geras pasirinkimas, 
nes ji yra nacių okupacijos metų 
Lietuvos žydė. Tai įdomu, nes 
visi Vakaruose kalba apie ben
dradarbiavimą su naciais. Ta
čiau čia visi žino, kiek daug lie
tuvių prarado savo gyvybes ir 
buvo labai drąsūs gelbėdami žy
dus. Jis buvo paskatintas pa
ruošti dokumentinį filmą pagal 
Vilniaus žydų muziejaus išleistą 
knygelę ‘Lietuvos piliečiai pa
saulio tautų tarpe’. Pažvelgus į 
šią knygą matyti nesibaigią 
puslapiai ir šimtai nuotraukų 
žmonių, kurie gelbėjo kitus - 
sako Mullan”.

Lietuvos lenkų kivirčai
Šių metų balandžio mėn. 

įvykusiame Lietuvos lenkų su
važiavime jos pirmininkas R. 
Maciejkianiec pasakė ilgoką 
kalbą, kurioje pabrėžė visada 
buvęs už Lietuvos nepriklauso
mybę, o J. Ciechanowicz ben
dradarbiavo su sovietų “Je- 
dinstvininkais”, leido sovietų 
okupuotuose Spaudos rūmuose 
laikraštuką “Ojczyzna”, rėmė 
Gorbačiovo referendumą ir 
pan. Toronto lenkų savaitrašty
je “Glos Polski” š.m. rugsėjo 1 - 
6 d. laidoje J. C. neliko jam sko
lingas: “Neseniai Vilniuje įvy
kusiame eiliniame Lietuvos len
kų sąjungos suvažiavime jau 
beveik ligi gyvos galvos išrinktas 
šios vertingos organizacijos pir
mininku R. Maciejkianiec pa
keltu balsu reikalavo ‘apsivaly
mo ir dekomunizacijos’. Kai 
taip sugriaudė ‘lenkų tautos 
Vilnijoje’ vadas, kaip jis pats 
save kukliai vadina, salė net 
apmirė nuo įspūdžio. Niekam 
Vilniuje nėra paslaptis, kad 
ponas pirmininkas LLS nesteigė 
ir niekuo prie to neprisidėjo, 
nors jau keleri metai jai pirmi
ninkauja. Tiesa, 1989 m. drau
gas Maciejkianiec buvo LLS 
steigiamajame posėdyje, bet tik 
kaip LKP prižiūrėtojas, besirū
pinantis šio judėjimo ideologija. 
Tai didelis jo laimėjimas, bet 
kartu didelė LLS nelaimė. R. 
Maciejkianiec visą savo ligšio
linį gyvenimą praleido ‘darbe 
partijai’: pradžioje kaip LKP 
CK instruktorius, o vėliau kaip 
LKP CK kadrų skyriaus komi
teto viršininkas. Šis skyrius, 
kaip žinoma, kasdien pareigin
gai bendradarbiavo su sovietų 
saugumiečiais, parenkančiais ir 
apmokinančiais sovietiškai Lie
tuvai vadovaujančius kadrus. 
(...) Tiesą sakant, suvažiavimo 
dalyviams buvo kuo pasipiktinti 
dėl minėto pono Ričardo pa
reiškimo. Tai tiesiog skandalas, 
kad tokie žmonės įsiskverbė į 
LLS ir jai vadovauja, nors yra 
žinoma, kokia kryptimi jie ją 
nuvairuos”.

Juokiasi puodas... J. B.

mailto:tevzib@pathconi.com
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Pilypas iš raudonų kanapių Anglų kalbos kursai Lietuvos mokytojams
ANTANINA GARMUTE
Sakoma, kad vilkai mėgsta 

dangstytis savo papjautų ėriukų 
kailiais, o raganos - vaizduoti 
gerąsias laumes, bet negirdėta, 
kad ugnis pavaduotų vandenį, o 
stribas... gintų konservatorių!

Išlindo anąkart toks Pilypas 
iš raudonų kanapių ir telefonu 
man sako:

- Nutrauk konservatorių 
puolimą užsienio spaudoje! Ba 
mes su tavim nesiterliosim, - se
ka grasinimai. Pragertas alkoho
liko balsas. Įsakmus. Komunis
tiškas. Seniai pažįstamas tonas.

- Apie ką jūs kalbate? - 
bandau susivokti.

- Užsienyje visi pasipiktinę. 
Tavim. - Pilypas iš raudonų ka
napių nori atrodyti lyg būtų tik 
ką grįžęs iš užatlantės. - Puoli 
konservatorius, kad grąžintų na
mą! O jis ne tavo - ne tu jį už
gyvenai, o žmonės! Gyventojai.

- Ką tamsta kalbi, - sakau 
akiplėšai, - aš gi remiu konser
vatorius, o ne puolu. Neatidžiai 
skaitote mano straipsnius, jeigu 
nematote...

- Mes, konservatoriai, ne
dovanosimi - šaukia raudonas 
Pilypas, braute braudamasis į 
jam tokį ankštą konservatoriaus 
kailį.

Zarasų rąjono Avilių kaimo parapijos klebonas kun. Alfonsas Kadžius 
prie medinės šventovės durų. Būdamas 88 metų amžiaus vienas aptar
nauja parapiją Nuotr. L Ross

Iš Lietuvos atvykęs darbuojasi Amerikoje 
Pokalbis su kunigu ANTANU DIŠKEVIČIUMI, buvusiu elektros inžinieriumi Lietuvoje, 
dabar einančiu kapeliono pareigas N. Pradėtosios Marijos seselių vienuolyne Putname
- Gal papasakotumėte, ka

pelione, apie savo tėvus, šeimą, 
mokslus ir apie tas parapijas, ku
riose baigęs seminariją, dirbote?

- Mano tėveliai - Antanas 
ir Marijona Katalynaitė-Diške- 
vičiai - abu gimę Ūdrijos para
pijoje, Alytaus apskr. Susituokę 
1935 m., gyventi persikėlė į Aly
tų, kur gyveno iki mirties. Tėve
lis mirė prieš 36, mamytė prieš 
9 metus. Buvome 6 vaikai, bet 
dvi sesutės mirė mažos kaip tik 
po karo, kai buvo labai sunku 
visiems gyventi, nebuvo ko val
gyti, kuo pasišildyti pirkelę. 
Brolis mirė tesulaukęs 47 me
tus. Gyvi esame trys: brolis su 
seseria ir savo šeimomis gyvena 
Alytuje.

Aš, baigęs Alytaus vidurinę 
ir Mechanikos technikumą, dir
bau Energetikos priežiūros įstai
goje ketverius metus elektriku- 
inžinieriumi. Iki šiolei nenuto- 
lau nuo buvusių darbo draugų, 
su jais susitinku ir dar tebesusi- 
rašinėju. 1969 m. vargais nega
lais įstojęs į Kauno tarpdiecezi- 
nę kunigų seminariją, ją baigiau 
1974 m. Jei Dievas leis, ateinan
čių 1999 m. balandžio 9-ąją 8 
kurso draugai švęsime 25 kuni
gystės metus. Per šiuos metus 
esu dirbęs Kudirkos Naumies
čio, Lazdijų, Vilniaus, Metelių, 
Alytaus parapijose. Ilgiausiai iš
buvau Daukšiuose - 11 metų. 
Nors visur buvo gerų, bet šioje 
parapijoje tikrai sutikau labai

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Stribui tiesą įrodinėti - tas 
pat kaip šakėmis vandenį semti. 
O jis jau visas išlenda iš savo ka
napių ir “argumentuotai” įrodi
nėja:

- Va, buvau Kauno savival
dybėje (“užatlantėj?”) ir sužino
jau, kad jokios nacionalizacijos 
nebuvo! (“Ir okupacijos? Ir Si
biro?”). O tavo tėvas pragėrė 
viską! - toliau fantazuoja Pily- 
pas-stribas.

- O tu ieškai ko nepametus! 
Tau vis konservatoriai ir kon
servatoriai kalti. Visur. Nustok 
rašius tuos prakeiktus straips
nius. Gausi per žiobtus! Supra
tai!? - sustaugė tarsi nuo prary
tos ašakos. Ir trinktelėjo ragelį.

Su...pratau!... - nespėjau 
pasakyti: iškentėjome TIEK, iš- 
kentėsime ir ŠITIEK. Taigi 
kiek reikės.

Dar romėnai turėjo gerą 
posakį: jei susidūrei su klausi
mu, kurio nežinai, žiūrėk atsa
kymo, kam tai naudinga. Viskas 
aišku ir šiuo atveju. Ir kam nau
dinga. Ir kodėl. Lygiai kaip ir 
tai, jog niekas nuo raudonų pi- 
lypų pastangų nepasikeis. Upė 
atgal negrįžta. Istorija taip pat.

Sunkiai sukasi demokratė
jančios Lietuvos vežimo ratai. 
Bet - sukasi!

daug gerų, nuoširdžių žmonių, 
su kuriais 1988 m. spalio mėn. 
pirmieji Lietuvoje atstatėme su
naikintą Laisvės paminklą.

- Kuo labiausiai skiriasi pa
rapijos darbas nuo mažos apim
ties vienuolijos kapeliono parei
gų? Ko iš jų pasimokėte?

- Vienuolyne kur kas ra
miau, griežtesnė dienotvarkė, 
nėra tiek medžiaginių rūpesčių, 
bet dirbti visur reikia. Juk dar
bas su knyga, laikraščiu, žurna
lu, netgi pokalbis su žmogum - 
neretai irgi įtampa, reikalaujan
ti dėmesio, pastangų, širdies ir 
proto.

Putnamas - lyg lietuviška 
salelė Amerikoje, kur gan pla
čiai žinomas muziejus-saugykla, 
vadinamoji “ALKA”, kurią jau 
kiek laiko rūpestingai tvarko dr. 
J. Kriaučiūnas ir J. Rygelis. Čia 
sukaupta daug kultūros, meno, 
literatūros, etnografijos, istori
jos vertybių, prieškario, karo ir 
dabartiniais metais ir netgi par
tizanų žeminėse išleistų knygų, 
laikraščių, žurnalų. Jų pastudi
juoti, pamatyti ir jais pasinau
doti atvažiuoja iš Amerikos ir 
kitų kraštų ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautų nemaža delegacijų, 
mokslininkų, kultūros ir meno 
veikėjų. Nemaža lankytojų su
traukia išvaizdus parkas su Kry
žiaus keliais, Fatimos imitacija, 
gerai prižiūrimos alėjos, itin 
jaukios kapinaitės, kur palaido
ta nemaža kunigų, seselių, gar-

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, dalyvavęs 1998 m. vasarą Pasaulio lietuvių dainų šventėje
Vilniuje Nuotr. ELTOS

Dainų šventė jaunimo akimis
Toronto lietuvių jaunimo “Gintaro” ansamblio šokėjų kelionė į Lietuvą. Daugeliui jų -

tai pirmoji kelionė į gimtąjį tėvų kraštą

ARVYDAS JONUŠONIS
1998 m. birželio 27-tą dieną 

“Gintaro” šokėjai susirinko To
ronto orouoste skrydžiui į Lie
tuvą. Tai jau antra ansamblio 
kelionė į Pasaulio lietuvių dainų 
ir šokių šventę Vilniuje. Kad ir 
nepasisekė visai grupei gauti 
lėktuve kartu vietas, skrydis 
suomių oro linija “Finnair” bu
vo smagus. Kadangi kol kas iš 
Šiaurės Amerikos į Lietuvą tie
sioginių skrydžių nėra, teko 
persėsti Helsinkyje. Antro lėk
tuvo laukėme nedaugiau kaip 
pusvalandį. Belaukdami apsi
rengėme “Gintaro” marškinė
liais, kad Vilniuje nusileidę aiš
kiau ir tvarkingiau atrodytume 
kaip grupė.

Birželio 28, po ilgos kelio
nės, pagaliau nusileidome Lie
tuvoje. Mūsų pirmi tėvynės įs
pūdžiai prasidėjo Vilniaus oro
uoste. Mus sužavėjo ne pačios 
patalpos, bet ant sienų iškabi
nėti plakatai su įvairiausiomis 
reklamomis: interneto, nešioja
mų telefonų, bankų ir kitokių 
prekių bei patarnavimų. Iš kar
to matėsi, kad Lietuva, preky
bos atžvilgiu, niekuo neatsilikus 
nuo kitų Europos kraštų.

Prie išėjimo vartų su gėlė
mis ir šypsenomis mus pasitiko 

šių žmonių, tarp kurių atgulęs 
amžino poilsio ir mūsų buvęs 
kandidatas į prezidentus Stasys 
Lozoraitis.

- Nekaltai Pradėtosios Svč. 
Mergelės Marijos vargdienių vie
nuolijos seserys turi nemaža gra
žių tradicijų, švenčių, minėjimų 
ir renginių. Gal su kai kuriais 
svarbesniais ir įdomesniais supa
žindintumėte skaitytojus?

- Putnamiškės seserys išties 
organizuoja įvairių renginių, 
švenčių, susitikimų, kuriuose 
pagal galimybes visuose daly
vauju. Bene didžiausia savo 
mastu šios vienuolijos šventė ir 
lietuviškas susibūrimas - iškyla, 
rengiama paskutinį liepos mėn. 
sekmadienį. Būna šv. Mišios, 
pamokslas. Susitinka lietuviai ir 
kitataučiai iš artimiausių ir toli
miausių Amerikos kampų seni 
ir nauji pažįstami, užmezgamos 
naujos pažintys, vaišinamasi ir 
įsigyjama dovanų, ypač garsio
sios Putnamo krosnyse iškeptos 
lietuviškos duonos didelių ke
palų, žiūrima lietuviškos pro
gramos ir pan. Per tokią šventę 
susitikau nemažai tokių žmonių, 
kuriuos anksčiau težinojau vien 
iš kitų pasakojimų, spaudos, ir 
televizijos. Spalio mėn. paskuti
nį sekmadienį rengiama miru
siųjų paminėjimo diena, į kurią 
suplaukia irgi nemažai žmonių, 
kurių artimieji, pažįstami ar bi
čiuliai ilsisi Putnamo seselių ka
pinaitėse.

- Ar pastebėjote per atosto
gas Lietuvoje kokių nors gerų 
permainų?

- Tų gerų permainų tikrai 
yra, tik žmonės pavargę, besika
muodami su medžiaginiais rū
pesčiais, nes daugelio gyveni
mas tikrai nelengvas, o Bažny
čiai tų darbų darbelių ne mažė
ja, o kasdien daugėja. Tautiniu 
atžvilgiu žmonės sąmoningi, 
daugiau mąsto, kas bus rytoj ir 
šventovėse mieliau ir aktyviau 
dalyvauja pamaldose. Džiugu, 
kad gausėja kunigų gretos, di
dėja pašaukimų vienuolynuose, 
bet jų stoka vis dar akivaizdi.

Kalbėjosi -
kun. K. Ambrasas, SJ 

minia giminaičių. Pasisveikinę 
ir trumpai pasikalbėję, sunešėm 
lagaminus į autobusą ir, Lietu
vos spaudos žurnalisto pageida
vimu, išsirikiavome ant orouos- 
to laiptų nuotraukai. Tada atsis
veikinome gimines ir autobusu 
važiavome į bendrabutį Baltu
pių rajone (apie 20 minučių au
tobusu nuo senamiesčio).

Bendrabutyje įsikūrę visą 
popietę ir vakarą turėjome lais
vą, tad pasiskirstę mažesnėmis 
grupelėmis išsiruošėme į centrą. 
Mano kambario draugai nutarė 
važiuoti autobusu, nors visi kiti 
važiavo taksiais. Autobusas mus 
vežė per naujus miesto rajonus 
apie dvidešimt minučių. Staiga 
vaizdas pasikeitė, t.y. pagražėjo 
- privažiavome senamiestį. Išli
pome prie pat arkikatedros ir 
išsitraukę iš krepšių atsivertėmė 
“Vilnius In Your Pocket” kny
geles, kurias tą rytą buvome nu
sipirkę orouoste. Knygelėje bu
vo ne tik tikslus senamiesčio 
žemėlapis, bet ir visų restoranų, 
kavinių, barų, krautuvių ir žy
mesnių pastatų bei paminklų 
sąrašas. Pirmiausia, padarę 
nuotrauką prie arkikatedros, 
aplankėme Gedimino pilį, iš ku
rios pasigrožėjome nuostabia 
senamiesčio panorama. O tada 
Pilies gatve žygiavome Aušros 
Vartų link.

Teko užeiti ne tik į kavines. 
Eidami Pilies .gątve, susitikome 
gintarietį Andrių Paškų, kuris 
mus pakvietė į savo butą 
pačiame senamiesčio viduryje. 
Andrius pasiryžęs įsigyti magis
tro laipsnį Vilniaus universitete. 
Į Lietuvą jis atvyko keliomis 
savaitėmis anksčiau.

Grįžę į bendrabutį apie aš
tuntą, visi linksminomės ir dali
nomės įspūdžiais bei nuotykiais. 
Taip ir baigėsi pirmoji mūsų 
diena Lietuvoje.

Sekančią dieną vėl turėjo
me laisvą - dar nebuvo repetici
jos. Mums buvo suplanuotas 
Lietuvos didesnių įžymybių lan
kymas. Autobusu mus pirmiau
siai nuvežė į Kernavę, kur yra 
penki piliakalniai ir kur buvo 
Lietuvos sostinė. Andrius Paš- 
kus praeitais metais, mokslo 
tikslu, čia buvo kasinėjęs, tad 
mus apvedžiojo ir papasakojo 
apie Kernavės istoriją.

Toliau aplankėme Trakus ir 
jų pilį. Ten paragavome kibinu 
(tai totoriškas patiekalas, kurį 
Trakų sargai totoriai atsivežė į 
Lietuvą).

Trečia įžymybė buvo Rum
šiškių buities muziejus - didelis 
plotas skirtingų stilių, senoviškų 
kaimelių. Aplankę muziejų, už
sukome pas Rumšiškėse gyve
nančius buvusius torontiečius - 
Vidą ir Algį Senkus. Čia mūsų 
ansamblį šeimininkai aprūpino 
skania vakariene.

Trečią dieną, antradienį, 
prasidėjo bendros repeticijos. 
Anksti atsikėlę, prieš vykdami į 
bendrą repeticiją, patys repeta
vome prie bendrabučio. Ben
droje repeticijoje, kuri vyko Pe
dagogikos instituto stadijone po 
pietų, dalyvavo daug ansamblių. 
Repeticijos ne visai tokios, kaip 
įsivaizdavome. Kai mums pra
nešė, kad mes kasdien repetuo
siu! po aštuonias valandas, atro
dė, kad bus labai varginga. Bet 
su tokia minia šokėjų būtų ne
įmanoma nesustojus pratęsti re-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

peticiją. Kas kelios minutės per 
tribūnos garsiakalbius skambėjo 
žodis “STOP!!!”. Man atrodo, 
kad daugiau laiko praleidome 
stovėdami ir klausydami įsaky
mų, negu šokdami. Į mus kreip
damasis su įsakymais baletmei
steris mus vadino ne tik “išeivi
ja”, bet ir “užsieniečiais”. Per
traukos metu galima buvo nusi
pirkti gaivinančių gėrimų ir deš
relių su KOPŪSTAIS!!!

Taipv praleidome keturias 
dienas. Šeštadienį turėjome ge
neralinę repeticiją “Žalgirio” 
stadijone. Tai buvo graži diena. 
Visi buvome apsirengę tauti
niais drabužiais. Ši repeticija 
buvo filmuojama, nes jeigu kon
certo dieną (sekmadienį) būtų 
liję, televizija būtų rodžiusi šeš
tadienio dienos pasirodymą. 
Tačiau oras per daug nepasikei
tė ir sekmadienį prieš kameras 
šokome dar atidžiau ir su dides
ne šypsena.

Pirmadienio rytą prie Arki
katedros aikštės visi ansambliai 
rikiavosi paradui - eisenai į 
Vingio parką, kur vyko Dainų 
šventė. Gedimino prospekto ša
ligatviuose stovėjo minios žmo
nių su vėliavėlėmis ir foto apa
ratais. Paradui prasidėjus, išei
vijos dainos nebesustojo skam
bėt net iki pat Vingio parko, kai 
jau buvome pavargę, gerkles 
skaudėjo ir gana smarkiai lijo. 
Kadangi lijo, Dainos šventės 
mažai teko matyti - beveik visą 
laiką prasėdėjome autobuse. 
Taip baigėsi mūsų savaitė kartu 
šventėje. Sekantį rytą (antradie
nį) visi sutvarkėme savo lagami
nus ir palikę bendrabutį išsis
kirstėme pas savo gimines.

Visų šokėjų vardu reiškiu 
padėką poniai R. Karasiejienei, 
mūsų vadovei ir globėjai, jos 
padėjėjoms G. Sinskaitei ir L. 
Stanulytei už organizavimą ir 
mūsų paruošimą šiai nuostabiai 
šventei. Taip pat dėkingi esame 
visiems tėvams, kurie išvykoje 
mus globojo, bei visoms organi
zacijoms, kurios “Gintarą” pa
rėmė.

* * *
Panašiai savo kelionės įspū

džiuose pasisakė gintarietė Vil- 
tė Barakauskaitė. Štai jos apra
šymo ištrauka.

... “Gintaras” ne tiktai šo
ko, bet ir turėjo progą pamatyti 
kitų koncertus. Vieną lietingą 
vakarą nuvykome į Antakalnio 
kapines, kur buvo susirinkusi 
gan didelė žmonių minia. Visi 
kartu prisiminėm žuvusius Ko
vo 11-tą už Lietuvos laisvę. Gie
dojo daug chorų. Jų balsai pa
lietė kiekvieno dalyvio širdį. 
Baigiant šitą gražų minėjimą, 
kiekvienas choristas užsižiebė 
mažą žvakutę.

Kitą vakarą mes užlipome į 
Kalnų parką (vėl per lietų!), kur 
vyko Ansamblių vakaro genera-

(Nukelta į 4-tą psl.)

Grupė Lietuvos anglų kalbos mokytojų, dalyvavusių A.P.P.L.E. kursuose Utenoje 1998 m. liepos mėnesį. Prie
kyje kairėje sėdi jų dėstytoja iš Kanados IRENA ROSS

IRENA ROSS, Torontas

Šiemet jau aštuntą vasarą iš 
eilės buvo surengti A.P.P.L.E 
(American Profesional Partner
ship for Lithuanian Education) 
kursai Lietuvoje. 1990-91 me
tais tuometinio Lietuvos švieti
mo ministerio Dariaus Kuolio 
pakviesta į talką, Vaiva Vėbrai
tė, Amerikos lietuvaitė iš Con
necticut valstijos, remiama ener
gingų kolegų, įsteigė A.P.P.L.E. 
organizaciją ir jai kūrybingai ir 
nenuilstamai vadovavo iki šios 
vasaros - iki paskyrimo Lietu
vos švietimo ir mokslo ministe
rijos viceministerės pareigomis.

Taigi kai suskridome 70 . 
profesionalų iš įvairių JAV-bių 
vietovių ir aš vienintelė kana
dietė iš Toronto į Vilnių ofi-
cialiam kursų atidarymui 1998 
m. liepos pradžioje, mus visus 
priėmė ir pasveikino Švietimo 
ministerijos aktų salėje Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, Švietimo ir rriokslo minis- 
teris K. Platelis ir naujai pa
skirtoji viceministerė Vaiva 
Vėbraitė. Per iškilmes, tarp kit
ko, buvo pasidžiaugta, kad iki 
šiol per A.P.P.L.E. vasaros kur
sus yra perėję per 11,000 Lietu
vos mokytojų. Tose iškilmėse 
taip pat dalyvavo JAV LB pir
mininkė R. Narušienė ir KLB 
pirmininkas A. Vaičiūnas.

Šiemet, kaip visada, kursai 
truko dvi savaites ir vyko tri
juose miestuose - Mažeikiuose, 
Panevėžyje ir Utenoje. Man te
ko dirbti Utenoje su 25-iais 
anglų kalbos mokytojais (24-ios 
moterys). Be anglų kalbos kur
sų, veikė dar penki kitų specia
lybių kursai, vadovaujami atitin
kamų žinovų universiteto profe
sorių arba Amerikos mokyklų 
administratorių-direktorių bei 

1998 m. liepos mėn. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija priglaudė daugy
bę A.P.P.L.E. kursantų ir dėstytojų. Prie užrašo lentos - IRENA ROSS 
iš Toronto

A.P.P.L.E. kursų dėstytojų priėmime Vilniuje. Viduryje - VAIVA VĖB
RAITĖ, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministerė, jos kairėje pa
dėjėja T. MICHALAVIČIENĖ, dešinėje IRENA ROSS, kursų dėstytoja 
iš Toronto

mokytojų. Kadangi didelė dalis 
savanorių specialistų būna ame
rikiečiai, tai dalis kursų buvo 
dėstomi su prityrusių - dabar 
jau vietinių lietuvių-vertėjų pa
galba. Tie penki kursai buvo: 
vadybos mokyklų administrato
riams; specialinės rūpybos mo
kyklų socialinių reikalų darbuo
tojams; pilietiškumo istorijos 
mokytojams; žemės ūkio tobuli
nimo žemės ūkio aukštesniųjų 
mokyklų dėstytojams; konfliktų 
sprendimų pradžios mokyklos 
mokytojams. Pastariesiems va
dovavo buvusi torontietietė Ire
na Giedraitienė.

Kursai vyko neseniai atida
rytoje naujoje Adolfo Šapokos 
vardu pavadintoje gimnazijoje.
Įskaitant dėstytojus, vertėjus, 
Utenos švietimo skyriaus atsto-
vą, tarpininką ir A.P.P.L.E. ad
ministracijos darbuotojus, mūsų 
štabą Utenoje sudarė 25 ener
gingi, darbštūs asmenys. Kur
santų turėjome per du šimtus. 
Bendravome su jais ne tik dieną 
paskaitų metu, bet ir vakarais 
keliaudami kartu į apylinkes ar
ba vakarinių programų metu.

Kursai, pagal tradiciją, bai
gėsi oficialiu uždarymu paskuti
nę dieną, į kurį atvyko ir vice
ministerė Vaiva Vėbraitė. Pasi
rašiusi kursus baigusiųjų pažy
mėjimus ir pasakiusi turiningą 
kalbą, ji išskubėjo į uždarymo 
iškilmes Panevėžyje, o mes dės
tytojai pakilioje nuotaikoje su
lipome į laukiantį autobusą ke
lionei atgal į Vilnių. Pakelyje 
dalinomės įspūdžiais ir džiaugė
mės bendromis jėgomis, bend
romis pastangomis pasiektais 
rezultatais.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)
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NAUJI MOKSLO METAI

Rugsėjo 1 d. mokslo metai 
prasidėjo 2356 Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose, dauguma jų 
- lietuviškos. Pradinių mokyklų 
yra 824, vidurinių - 702, gimna
zijų bei pagrindinių - 585. Iš ne
lietuviškų mokyklų 88 yra miš
rios, 80 - rusakalbių. Vienoje 
mokykloje dėstoma gudų kalba.

KARYBOS MOKYMO CENTRAI

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentai galės mokytis karybos 
specialiuose mokymo centruose, 
kur jie įgys karinį laipsnį ir bus at
leisti nuo tarnybos reguliariojoje 
kariuomenėje. Kariuomenės va
das generolas Jonas Andriškevi
čius pranešė, jog devyniolika ka
rininkų instruktorių rengiasi ap
mokyti studentus keturiuose Lie
tuvos miestuose. Centrai įsteigti 
Lietuvos karo akademijoje Vil
niuje, puskarininkių mokykloje 
Kaune, dragūnų pamario gynybos 
batalione Klaipėdoje ir Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų moky
mo centre Šiauliuose. Nelankan
tiems pratybų tenka atlikti konsti
tucijoje numatytą prievolę - me
tus tarnauti kariuomenėje.

JAV BENDROVĖ LIETUVOJE

JAV-bių firma “PowerBrid- 
ge” laimėjo konkursą statyti aukš
tos įtampos elektros energijos 
perdavimo liniją iš Lietuvos per 
Lenkiją į Europą. Projektas kai
nuos beveik 450 milj. JAV dole
rių. JAV lietuvis, persikėlęs į Lie
tuvą gyventi verslininkas Linas 
Kojelis, su savo firma “Kojelis & 
Company” atstovauja “Power- 
Bridge” grupei Lietuvoje. Grupės 
pagrindinė narė, įgijusi patirtį Di
džiojoje Britanijoje, yra“ CalEner- 
gy”, kuri pritaikys savo žinias par
duodama Lietuvoje pagamintą 
elektros energiją Vakarų Europoje.

NAUJA ODONTOLOGIJOS 
KLINIKA

Rugsėjo 16 d. atidaryta Vil
niaus universitetinės Žalgino li
goninės stomatologijos klinikos 
studentų mokymo centras. Jo 
įrengimas kainavo arti 5 mln. litų, 
kuriuos šiam reikalui paskyrė 
Lietuvos vyriausybė. Stomatologi
nės kėdės, su atitinkama įranga 
nupirktos Vokietijoje, yra naujau
sia medicinos technika.

MĖSOS PERTEKLIUS

Lietuvos mėsos perdirbimo 
įmonės žemdirbiams siūlo neįma-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

nomai žemas kainas už galvijus, 
kiaules ir paukštieną, atsiveža 
prastesnius ir pigesnius produk
tus iš Vakarų Europos bei Estijos. 
Yra susikaupę 10,000 bekonų, dvi
gubai tiek galvijų, 1500 tonų šal
dytos paukštienos ir 6 milijonai 
neparduotų kiaušinių. Rugsėjo 
pradžioje Lietuvos kiaulių augin
tojų ir paukštininkystės draugijos 
kartu su Žemės ūkio rūmais, Ūki
ninkų sąjunga ir Žemės ūkio 
bendrovių draugija kreipėsi į sei
mą, vyriausybę, Žemės ūkio mi
nisteriją ir perdirbamosios pra
monės įmones bei maisto produk
tų vartotojus, kad būtų uždraus
tas visų maisto produktų, išskyrus 
Lietuvoje negaminamų, importą. 
Kreipimesi prašoma sudaryti pa
lankias finansines galimybes gy
vuliams supirkti, mėsos, pieno 
produktams ir kiaušiniams saugo
ti bei eksportuoti.

MAŽĖJA GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Lietuvos statistikos departa
mentas praneša, kad rugpjūčio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3,702, 
800 žmonių, 1,176 mažiau negu 
šių metų pradžioje. Gyventojų 
skaičius mažėja dėl neigiamos na
tūralios gyvenimo kaitos. Per pir
mus šių metų septynius mėnesius 
tik vienuolikoje rajonų daugiau 
žmonių gimė negu mirė. Palygi
nus su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, į Lietuvą atvyko 264 
žmonėmis daugiau ir išvyko 139 
mažiau.

RASTA DEGTINĖS KONTRABANDA

Jurbarko prokuratūroje iškel
ta baudžiamoji byla prieš Vieš
vilės užkardos pareigūnus, kurie, 
sulaikę per Nemuną iš Karaliau
čiaus srities atgabentos kontra
bandinės degtinės siuntą, dalį pa
siliko sau. Specialiųjų tyrimų tar
nybos pareigūnai rado užkardos 
tarnybinių patalpų palėpėje 200 
litrinių butelių degtinės. Kiti 560 
litrų buvo perduoti Šilutės rajono 
policijos komisariatui.

SULAIKYTI PAREIGŪNAI

Prokuratūros ir Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnai rugsė
jo 23 d. sulaikė įtariamus didelio 
kyšio paėmimu Vidaus reikalų 
ministerijos organizuotų nusikal
timų ekonomikos srityje dirbusį 
kontrolės valdybos komisarą Algį 
Žilionį ir Vilniaus ekonominės 
policijos vyresnįjį inspektorių Ar
vydą Lukoševičių. Jais buvo susi
domėta birželio mėnesį suėmus 
kitą pareigūną, kuris buvo suim
tas už kyšio paėmimą. Nusikalsta
mų susivienijimų kontrolės valdy
bos komisaras Janas Voišnis vie
nas atlikinėjo medienos gaminių 
bendrovės reviziją ir, paėmęs 
bendrovės dokumentus, už jų grą
žinimą gavo jo pareikalautą 15, 
000 JAV dol. kyšį.

NAUJAS POLICIJOS VADOVAS

Palangos miesto policijos ko
misaru paskirtas Edmundas Kra
sauskas, perėmęs pareigas Zeno
no Žymančiaus, kuris buvo pa
skirtas Kauno vyriausiuoju polici
jos komisaru rugpjūčio pabaigoje. 
E. Krasauskas, Vilniaus universi
tete įsigijęs teisininko diplomą 
dirbo inspektoriumi Skuode, vė
liau Palangoje. rsj

“Neringos” stovykloje (JAV) 1998 m. vasarą. Jai vadovavo N. Pr. 
Marįjos seselės iš Putnamo Nuotr. D. Grajauskaitės

Jaunučių rikiuotė 1998 metų vasaros stovykloje “Neringoje” JAV. Iš 
kairės: Mantas Vidutis, Sigitas Rimkus, Vytas Pakštas, Vygantas 
Kunča, Aistis Šiurna, Vincas Šeštokas

Dainų šventė jaunimo akimis
(Afkelta iš 3-čio psl.) 

line repeticija. Įvairūs ansamb
liai šoko, grojo ir dainavo, o 
mes stebėjomės jų nuostabiu 
darbu. Koks puikus lygiavimas, 
energingi judesiai! O kiek žmo
nių mažoje aikštėje. Mums irgi 
teko kelias polkas pašokti šalia 
jų, ant žolės! (...)

Lietuvoje pamatėm kitų gy
venimo sąlygas. Esame dėkingi 
už savus namus, šeimas ir Ben
druomenę. Manau, kad daugu
ma grįžome susižavėję gražia 
Lietuvos gamta, senais miestais 
ir istorija. Liekame dėkingi savo 
tėvams (kad leido mums daly
vauti šioje kelionėje), mokyto
joms (R. Karasiejienei, G. Sins- 
kaitei ir L. Stanulytei, tėve
liams, kurie su mumis važiavo ir 
mus prižiūrėjo, Kanados lietu
viams bei organizacijoms, ku
rios rėmė mūsų kelionę finan
siškai ir dvasiškai. Ačiū! Lauksi
me kitos progos vėl atstovauti 
išeivijos lietuviams.

* * *
Gintarietis Darius Sonda 

taip rašė apie Šokių dieną 
Vilniuje.

"... Šokių šventė prasidėjo 
dalyvių paradu. Toronto ‘Ginta
ras’ kitų ansamblių priešakyje 
žygiavo labai gražiai. Nebuvo 
klaida, kad mus pastatė viduryje 
aikštės. Tiesiausiai ir gražiausiai 
šypsodamiesi gintariečiai nuste
bino net ir prezidentą V. 
Adamkų, kuris sėdėjo tiesiai 
priešais mus. Šventės vėliavą 
įspūdingai įnešė grojant giesmę 
‘Lietuva brangi’. Štovėdamas 
aikštėje buvau net pašiurpęs, 
kad dalyvauju šventėje. Lietu

vos seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasakė trumpą kal
bą. Pagaliau prasidėjo šventė. 
Pasibaigus merginų šokiams, 
mes kartu šokom ‘Rugučius’, 
‘Pakrėstinį’ ir ‘Malūnėlį’. Šventės 
baigmėje visi šokėjai suėjo šokti 
Suktinio. Susijungę rankomis 
šokome aplink visą aikštę. 
Dangų tuo metu apšvietė įvai
rūs ‘fejerverkai’. Ir štai, atrodo, 
galėjome sakyti, kad viskas jau 
buvo atlikta ir kad mūsų visų 
pareigos atliktos. Ne, taip dar 
nebuvo. Sekančią dieną turė
jome eiti per miestą dideliame 
parade į dainų vakarą. (...)

Kanadoje mūsų gyvenimas 
visai kitoks, negu kitoje pusėje 
Atlanto - Lietuvoje. Aš manau, 
kad mes visi grįžom susižavėję 
Tėvynės grožiu. Susijungę į vie
ną grupę dar labiau susidrau
gausime kitą vasarą Kalifornijo
je. Visi esame dėkingi tėvams, 
globėjams, organizacijoms, ku
rios mus rėmė, ypatingai mo
kytojom, nes su jų pagalba galė
jome nustebinti visus šventėje ir 
įtikinti, kad ‘Gintaras’ yra vie
nas iš geriausių tautinių šokių 
ansamblių išeivijoje”.

Medžiotojas
- Tėveli, ar tu bijai kiškių? 
-Ne!
- Tai kodėl eidamas jų medžioti 

pasiimi šunį ir šautuvą?
Nubaus

- Mamyte, mamyte, bėk grei
čiau į svetainę, aš ten kopėčias nu- 
verčiau!

- Na palauk, tu nenaudėli! Su
žinos tėvelis. Jis tau tikrai įkrės!

- Tėvelis jau žino, jis ant švies
tuvo kabo...

Hamilton, Ont.
HAMILTONO APYLINKĖJE 

j KLB tarybą išrinkti ir balsų gavo: 
Stankus Jonas - 137, Mačys Ber
nardas - 136, Gedris Andrius - 
133, Dalius Stasys - 126, Kareckas 
Stasys - 121, Deksnys Kazys - 115, 
Skaistys Gediminas - 102, Remesat 
Viktoras - 100, Stanevičienė Vida 
- 97, Kvedaras Vaidotas - 86.

BUVO PAGERBTI ILGAME
ČIAI Giedraičio klubo valdybos na
riai. Klubo valdybos pirm. Jonas 
Stankus 25 metus vadovauja klubui 
ir Vytas Svilas - šaudymo sekcijos 
vadovas daugelį metų organizuoja 
sėkmingus klubo sporto šaudymus. 
Jo pastangomis klubui išsilaikyti 
yra sutelkiama apie du trečdaliai 
pajamų. Paskutinę vasaros dieną į 
klubo sodybą suvažiavo nariai, 
draugai ir pažįstami pagerbti aukš
čiau paminėtų bei kitų asmenų, 
kurie gražiai tvarko klubą. J.K.

PRANUI SAKALUI, švenčian
čiam 85-rių metų amžiaus sukaktį, 
draugai ir draugės suaukojo $400, ku
riuos sukaktuvininkas, dėkodamas už 
jo pagerbimą ir aukas, paskyrė vaikų 
našlaičių kaimeliui prie Marijampo
lės. Aukojo: A. P. Armonai, E. Apa
navičius, Z. Čečkauskas, A Čerškie- 
nė, A. Didžbalienė, G. R. Giedraičiai, 
J. Kežinaitis, V. Kežinaitis, G. J. Kriš
tolaičiai, A. F. Matulez, Z, J. Rickai, 
A G. Skaisčiai, R. V. Solow, Z. Vai
nauskienė, M. Vaitonienė, Janina 
Vyšniauskas, J. V. Svilai, Z. A Dzikai 
(Florida), D. M. Jonikai, S. J. Miški
niai, P. Karosienė (Florida). E.K.

“VAIKŲ DIENOS CENTRO” 
komiteto rengtas vartotų daiktų iš
pardavimas praėjo sėkmingai. Susi
laukėme daug pagalbininkų-kių. 
Kitas išpardavimas numatomas pa
vasarį, balandžio mėn. Gauta aukų: 
M. V. Leparskių - $20; G. Grajaus
kienės -$10. A.a. Petro Volungės 
atminimui $10 ir a.a. Oktavijos 
Vagnorienės atminimui $20 aukojo 
A. ir J. Gedrimai. VDC k-tas

Edmonton, Alta.
EDMONTONO LIETUVIŲ 

TELKINIO VEIKLA vis dar nėra 
per daug sulėtėjusi, nors narių skai
čius po truputį mažėja. Šiemet bu
vo gražiai atšvęsta Vasario 16-toji, 
vėliau birželio mėn. paminėtos Mo
tinos ir Tėvo dienos, o rugpjūčio 9 
d. vėl susirinko 58 suaugę asmenys 
ir 10 vaikų gražioje vietoje, prie 
ežero, Jono ir Onos Gazankų so
dyboj praleisti gražią popietę. Jo
nas yra apylinkės lietuvių pirminin
kas. Edmontono lietuviams buvo 
labai malonu susipažinti ir pa
bendrauti su svečiais iš Kalgario - 
Harvey ir Elvyra Krausais. Elvyra 
yra Kalgario lietuvių apylinkės pir
mininkė, todėl jos apsilankymas į šį 
Edmontono lietuvių susirinkimą 
dar daugiau sureikšmino.

LIETUVIŲ NAMAI EDMON- 
TONE yra gana geroje būklėje, bet 
vis dar atliekami pagerinimai. Šią 
vasarą buvo įdėti nauji šaldytuvai, 
oro ventiliacija virtuvėje, atnaujin
tos grindys ir visi kambariai naujai 
perdažyti.

LIETUVIŲ NAMŲ KOPLY
TĖLĖJE dar vis vyksta Mišios vie
ną kartą per mėnesį. Mišias aukoja " 
(su lietuviškais skaitymais) kunigai 
iš seminarijos. Dažniausiai atvyksta 
pats seminarijos rektorius, kuris vi
siems labai patinka. V.W.K.

G LIETUVIAI PASAULYJE

FIRST PLACE 
PHARMACY

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

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral i
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

Sudbury Ontario į

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai Edmontono lietuviai, susirinkę p.p. Gazankų sodyboje 1998 m. rugpjūčio 9 d. Nuotr. E. Krausienės

JA Valstybės
Apreiškimo parapijos klebo

nija Bruklyne, NY, liepos 24 d. 
buvo padegta. Taip rašoma “Dar
bininke”, 1998 m. 31 nr. Tuo me
tu klebonijoje nebuvo abiejų ku
nigų: klebono V. Palubinsko ir D. 
Jenkevičiaus. Gaisrą pastebėjo 
kaimynai, ir atvykę gaisrininkai jį 
užgesino. Kleboniją padegė Algi
mantas Endrekus, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, apgyvendintas 
klebonijoje ir paskirtas zakristijo
nu. Klebonas greitai pastebėjo, 
kad naujasis zakristijonas linkęs į 
stiprų nugėrimą. Įspėjo per daug 
nevartoti alkoholio. Kun. V. Pa
lubinskas birželio pabaigoje trims 
savaitėms išvyko į Lietuvą. Grįžęs 
patyrė, kad A. Endrekus per tą 
laiką girtavo ir visiškai neatliko 
savo pareigų. Dar 960 dol. išleido 
skambindamas telefonu į Lietuvą 
ir Gudiją. Klebonas jį atleido iš 
darbo, bet paliko gyventi kleboni
joje, kol susiras naują vietą. Tada 
A. Endrekus supyko ir keršyda
mas padegė kleboniją. Gaisras 
padarė tarp 200 ir 300 tūkst. dol. 
nuostolių. Sudegė klebono asme
ninis turtas, dalis knygų, meno 
vertybių, o taip pat dalis parapijos 
pinigų bei atsiųsti čekiai. Laimė, 
kad nesudegė parapijos knygos, 
metrikai, parapijiečių sąrašai. A. 
Endrekus buvo nuvežtas į ligoni
nę ir jo kraujyje rastas didelis al
koholio kiekis. Naujasis ateivis at
sidūrė kalėjime.

Apreiškimo parapijos ateitis 
yra neaiški, skelbiama “Draugo” 
1998 m. 158 nr. Sekmadieniais 
Mišiose dalyvauja 50-75 asmenys. 
Tai pokario ateiviai, naujų vienas 
kitas. Pasklidus gandams, kad pa
rapija bus uždaryta, jos taryba pa
rašė raštą Bruklyno, NY, vysku
pui, norėdama išsiaiškinti parapi
jos ateitį. Vyskupas atsiuntė savo 
atstovą prel. R. Chapelo, kuris 
susitiko su parapijos tarybos na
riais. Posėdyje paaiškėjo, kad tarp 
vietos vyskupo ir lietuvių išeivijos 
vyskupo sutarta, jog šios parapi
jos lietuvių religinis ir kultūrinis 
centras perkeliamas į Atsimainy
mo parapiją Maspethe, NY. Tai
pogi taryba buvo užtikrinta, kad 
klebonas kun. V. Palubinskas lie
ka gyventi klebonijoje rūpintis 
lietuvių pamaldomis. Vyskupas 
parapijai paskyrė administratorių 
prel. D. Casutto, perimantį šias 
pareigas rugsėjo 1 d. Vyskupo at
stovas dar pažymėjo, kad mažiau
siai vienerius metus tikrai nebus 
parapijoje pakeitimų.

Apreiškimo parapija buvo 
įsteigta 1914 m. Veikė pradžios 
mokykla, kurioje buvo mokoma 
lietuvių kalba, ir įvairios religinės 
organizacijos. Apreiškimo parapi
ja ypač buvo pasižymėjusi gerais 
chorais. Atvykus naujiems poka
rio ateiviams, stipriai pagyvėjo 
lietuvių veikla. Įsisteigė šeštadie
ninė Maironio mokykla, Lietuvių 
bendruomenė. Parapijos salėje 
mokėsi jaunimas tautinių šokių, 
išvystė savo veiklą skautai ir atei
tininkai. Sekmadieniais erdvi šven
tovė vos talpindavo tikinčiuosius.

Lenkija
Lietuvių mokyklų reikalais 

Suvalkų vaivadijoje kalbėjo Len
kijos lietuvių bendruomenės pir

mininkas ir įgaliotinis švietimo 
reikalams J. S. Paransevičius. Lie
tuvių kalbos ar lietuviškai Lenki
joje mokosi 827 vaikai. Tačiau 
Tautinės edukacijos ministerijos 
leidiny nieko nerašoma apie tau
tinių mažumų mokyklas. “Kokią 
vietą švietime užims gimtoji kal
ba?” - teiravosi J. Paransevičius. 
Pasak kalbėtojo, nėra paruoštos 
gimtosios kalbos mokymo progra
mos. Patys lietuviai tyžosi tokią 
spragą užpildyti. Yra ruošiami 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos 
ir geografijos pagrindai.

Kita svarbi tautinių mažumų 
problema - nepakankamas jų mo
kyklų finansavimas. Kaip bus su 
vaikų vežiojimais į gimnazijas? 
Pvz. Punsko rajone bus tik viena 
gimnazija. Reikės suvežti vaikus 
iš kaimų. Kas padengs išlaidas? 
Taip pat trūksta lėšų remontuoti 
mokyklas. Jau nuo 1996 m. tam 
reikalui švietimo ministerija ne
skyrė lėšų Punsko valsčiaus mo
kykloms. Buvo ministeris pa
klaustas ir apie vadovėlius lietu
vių mokykloms. Ministeris, iš
klausęs pranešimą, pastebėjo, kad 
dauguma iškeltų problemų yra 
susietos su lėšomis. Todėl esą 
sunku jas spręsti. Įsisteigus gim
nazijoms, visos moksleivių vežio
jimo išlaidos būsiančios valdžios 
padengtos. Lietuvių kalbos vado
vėliai būsią leidžiami vienas ar du 
per metus. Visiems nesą lėšų. Mi
nisteris pritarė J. S. Paransevičiaus 
pasiūlymui, kad tautinių mažumų 
gyvenamose srityse lenkiškose mo
kyklose mokiniai būtų supažindi
nami su tautine mažumos kultū
ra, istorija. Dabar lenkai daugiau 
žino apie Kiniją negu kaimynę 
Lietuvą. Geriau pažinus kaimy
nus, sumažėtų ir nesutarimai.

Urugvajus
Kun. Jonas Giedrys, SJ, ilgai 

darbavęsis Montevideo miesto 
lietuvių tarpe ir buvęs jų klebonu 
š.m. rugsėjo L0 d. atšventė 60 m. 
sukaktį nuo įstojimo į jėzuitų or
diną. Sukaktuvininkas savo buvu
sios parapijos šventovėje atnaša
vo Mišias, po kurių parapijos sa
lėje buvo suneštinės vaišės. Tau
tiečiai prisimena kun. J. Giedrį, 
SJ, kaip pašventusį savo gyvenimą 
Dievo ir artimo, o ypač lietuvių 
tarnybai. Šiuo renginiu Montevi
deo lietuviai norėjo išreikšti savo 
buvusiam klebonui seniai užtar
nautą pagarbą bei padėką.

Iš Montevideo 23 asmenų lie
tuvių keliautojų grupė buvo nuvy
kusi į Lietuvą dalyvauti Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. Grįžu- 
siems rugpjūčio 16, sekmadienį, 
Urugvajaus lietuvių katalikų 
draugijos (ULKD) salėje buvo 
surengtos sutiktuvės - pietūs; da
lyvavo apie 70 svečių. Papietavę 
sugrįžusieji dalinosi savo įspū
džiais iš Lietuvos. Keliautojai ne 
tik dalyvavo šventės renginiuose 
Vilniuje, bet aplankė ir kitas žy
mias Lietuvos vietoves. Tie, kurie 
buvo prieš kelerius metus Vilniu
je, ypač gėrėjosi Vilniaus pagra- 
žėjimu. Esant visur pavyzdinga 
švara. Namai senamiestyje sure
montuoti ir naujai perdažyti. Vil
niaus ir Kauno šventovėse per pa
maldas pastebėję nemažai daly
vių, tik daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių. J. Andr.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PĖDOS SPECIALISTAS
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d., d.ch.

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$10 už vieną kubinę pėdą
$18 pristatymas iki 31 kg
“Papildomai $5 už 10 kg

Prašome pasiskambinti dėl daugiau 
informacijos ir prieš atvažiuojant:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640 

namų tel. 705 429-6428

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25% Asmenines nuo........... 7.15%
santaupas...................................2.75% nekiln. turto 1 m.......... 6.700%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................... 4.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 4.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................4.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................5.00% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius.....................5.10% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................5.15% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.35% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)......................................2.50% vaidilos Iki $60,000
1 m. Ind..........................................4.75% sumos draudimu
2 m. Ind......................................... 5.00%
3 m. ind.........................................5.10%
4 m. Ind......................................... 5.15%
5 m. ind......................................... 5.35%

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781

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

INTERAC KORTELĖ



“Opera - tai Gga, gyvenimo Budas”
Sutinkant jaunąjį Lietuvos operos ir baleto teatro solistą 

VYTAUTĄ JUOZAPAITĮ pirmą kartą Kanadoje
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Ši frazė apie operą buvo pa
sakyta vieno žymiausių Lietuvos 
baritonų - Vytauto Juozapaičio. 
Pirmą kartą jisai išvydo operą 
būdamas aštuoniolikos metų. 
Sužlugus svajonei studijuoti tei
sę, likimas nukreipė jaunąjį dai
nininką į Muzikos akademiją. 
Tada ir prasidėjo šis jo “gyveni
mo būdas”.

Jo dainavimo mokytojas bu
vo prof. VI. Prudnikovas, kurį 
jisai vadina ir dvasios vadovu. 
Jo dėka prasidėjo Vytauto sėk
mės skrydis. 1992 m. jisai baigė 
savo stažuotę Muzikos akade
mijoje, laimėdamas pirmą vietą 
Lietuvos vokalistų konkurse. Po 
to sekė 1992 ir 1993 m. vasaros 
stažuotės Belgijoje, kurios įgali
no scenoje išmėginti naujai pa
ruoštus vaidmenis - Don Žuaną 
V. A. Mocarto operoje ir Don 
Aivarą Rosinio operoje “Kelio
nė į Reimsą”. Dar vienas įspū
dingas laimėjimas - Luciano 
Pavarotti tarptautiniame voka
listų konkurse Filadelfijoje gau
tas diplomas.

Šio menininko biografiją 
puošia ir pasirodymai su žymiai
siais dirigentais - M. Rostropo
vičiumi, J. Frantz’u, E. Miule
riu, D. Agleriu, S. Sondeckiu, J. 
Aleksa ir kitais. Jisai dainavo 
Čekijoje, Vokietijoje, Estijoje, 
Norvegijoje, Austrijoje, Indijo
je, Nepale, Ispanijoje, JAV, 
Japonijoje ir kitose šalyse. Čika
gos Lietuvių operos kviečiamas 
jisai atliko operines dalis V. 
Klovos “Pilėnuose” (1994 m.) ir 
Flotovo “Martoje” (1997 m.). 
Šalia minėto jo gausaus operi
nio repertuaro reikėtų pažymėti 
vaidmenis - Enriką iš Donicetti 
operos “Lucia di Lammermoor” 
(1993 m., Vilnius), Eskamilijų iš 
Bizet operos “Carmen” (1995 
m., Europa), Amonasrą iš Ver
di operos “Aida” (1997 m., Vil-

Lietuvos muzikos akademijos 
koncertmeisterė NIJOLĖ RALYTĖ

Fotografijos menas Kaune
Vienas žymiausių Lietuvos fotomenininkų Aleksandras 

Macijauskas atšventė savo 60 metų amžiaus sukaktį
EDVARDAS ŠULAITIS
Viešint praėjusią vasarą 

Kaune, kartu su to miesto foto
grafais teko dalyvauti A. Maci
jausko 60-ties metų amžiaus 
sukakties minėjime, kuris buvo 
surengtas birželio viduiyje, net 
jam iš anksto apie tai nežinant.

Kadangi sukaktuvininkas 
yra Lietuvos fotomenininkų są
jungos (LFS) Kauno skyriaus 
pirmininkas, į jo raštinę “įsiver
žė” būrys fotografų su gėlėmis 
bei sveikinimais ir taip kukliai 
pažymėjo šia sukaktį.

A. Macijauskas yra ir Kau
no “Fujifilm” fotografijos gale
rijos direktorius. Šioje galerijo
je, man besilankant Kaune, vy
ko pasižymėjusio senųjų laikų 
fotografo B. Buračo paroda, o 
prieš tai - Tokijo tarptautinės 
fotografų grupės paroda. Čia 
rodomi ir kitų Lietuvos bei 
užsienio fotografų darbai.

A. Macijauskas yra gimęs 
1938 m. gegužės 16 d. Kaune. 
1967-73 m. jis buvo “Vakarinių 
naujienų” dienraščio fotokores
pondentu, o nuo 1973 m. fo
tomenininkų draugijos vado
vybėje.

Nuo 1968 m. pradėjo rengti 
individualines parodas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Jugoslavijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Čekos
lovakijoje, Belgijoje, JAV ir ki
tur. Yra paruošęs įdomių foto 
ciklų: “Kaimo turguose” (1969- 
1976), “Veterinarijos klinikos” 

nius), Kilijaną iš Vėberio ope
ros “Laisvasis šaulys” (1996 m., 
Vilnius ir Vokietija).

Šiomis dienomis solistas 
rengia naują operinę dalį Ch. 
Gounod operos “Faustas”. Jo 
repertuaro įvairovė, tai ne tik 
operų personažai, įvairių epo
chų oratorijų dalys, bet ir pui
kiausi kamerinės vokalinės mu
zikos puslapiai.

Kanadoje Vytautui akom
panuos Nijolė Ralytė. Ji šiuo 
metu dėsto koncertmeisterystę 
pianistams Muzikos akademijo
je. Baigė M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą Vilniuje, Muzikos aka
demijoje fortepiono specialybę 
bei atliko stažuotę Vokietijoje. 
Ji yra dirbusi su daugeliu Lietu
vos solistų - E. Kaniava, VI. 
Prudnikovu ir kitais. Su dauge
liu jaunųjų dainininkų dalyvavo 
tarptautiniuose ir tarprespubli
kiniuose konkursuose, kur dau
gelyje jų kaip puiki koncert
meisterė, buvo pažymėta diplo
mais. Savo ilgametėje veikloje 
Nijolė paruošė daug vokalinės 
muzikos - įrašų televizijai, radi
jui, kompaktiniam diskui. Kon
certavo daugelyje Europos ša
lių, JAV, Japonijoje ir kitur.

Šiuos du menininkus turės 
progą išgirsti ir lietuviškoji Ka
nados visuomenė. Jie kviečiami 
koncertuoti PLB Našlaičių glo
bos organizacijos “Saulutė”. Jų 
laukia Čikaga bei Klivlandas.

Toronto Prisikėlimo para
pijos persikėlimo vajaus komi
teto dėka, Vytauto Juozapaičio 
ir Nijolės Ralytės koncertas 
“Už aukštųjų kalnelių” įvyks 
š.m. spalio 4 d., sekmadienį, 6 
v.v., Prisikėlimo parapijos di
džiojoje salėje. Jų programoje 
skambės lietuvių liaudies dai
nos, žinomų operų arijos, ka
merinė vokalinė muzika. Visi 
yra maloniai kviečiami į šį retą 
neeilinį koncertą.

Lietuvos operos ir baleto teatro so
listas baritonas VYTAUTAS JUO
ZAPATUS, gimęs Radviliškyje 1963 
metais Nuotr. A. Stasyčio

(1977-1979). Šiam fotografui 
yra būdingas emocingumas, 
simbolika, šviesių ir tamsių dė
mių kontrastai.

Kai 1989 m. Kauno foto
grafijos galerijoje buvo surengta 
jo sukaktuvinė paroda jo 50-čiui 
paminėti, išleistame kataloge 
Laima Skeivienė rašė: “Alek
sandras Macijauskas į lietuvių 
fotografiją įžengė su septintojo 
dešimtmečio neoromantikų gru
pe, kuri savo kūrybines pastan
gas nukreipė apibendrinimo, ti
pizuoto savo tautos atstovo pa
veikslo sukūrimui. Tačiau grei
tai šis fotografas ištrūko iš ben
drosios koncepcijos - pernelyg 
idealizuojančios ir todėl ribotos 
- rėmų. Išmintingi seni veidai, 
poetiškas susilaikymo ir atsis
veikinimo liūdesys, romantiški 
senojo kaimo ir ne mažiau idea
lizuoti miesto vaizdai veržliam 
A. Macijausko temperamentui 
ir staigiai intelektualinei įžval
gai buvo per siauras repertu
aras. Ryžtingai pasukęs indivi
dualiu keliu, jis žymiai išplėtė 
tradicinę poetizavimo sferą”.

A. Macijauskas už savo dar
bus yra gavęs garbingų apdova
nojimų, apie jį yra rašiusi dau
gelio kraštų spauda. Fotografo 
kūrinių galima užtikti Moder
niojo meno muziejuje San Fran- 
cisko mieste, Fotogalerijoje 
“Canon” Amsterdame, Valsty
binėje bibliotekoje Paryžiuje, 
Prancūzijos fotografijos muzie
juje Paryžiuje bei kitur.

Zarasų miesto muziejuje įrengtas pavyzdinis aukštaičio ūkininko kambarys Nuotr. L Ross

Naujas vertingas leidinys anglų kalba 
“Lithuanian Foreign Policy Review” - Lietuvos užsienio politikos apžvalga

Dr. ALFONSAS EIDINTAS, 
Otava

Neseniai Vilniuje pasirodė 
naujo periodinio leidinio anglų 
kalba “Lithuanian Foreign Poli
cy Review” (Lietuvos užsienio 
politikos apžvalga) pirmasis nu
meris. Leidėjas - Užsienio poli
tikos tyrimų centras, žurnalo re
daktorius Vytautas Žalys, talki
namas Millersville universiteto 
(JAV) dėstytojo Sauliaus Sužie
dėlio ir Vilijaus Samuilos. Lei
dėjų taryba - Algis Avižienis 
(tuomet dar dirbo Lietuvos už
sienio reikalų ministerijoje; to
liau vartosime santrumpą URM), 
Albinas Januška, dabartinis Pre
zidento patarėjas užsienio poli
tikai ir valstybės saugumui, isto
rikai, Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politinių 
mokslų instituto dėstytojai - 
Česlovas Laurinavičius, Rai
mundas Lopata, Evaldas Nek
rašas ir URM Politikos planavi
mo skyriaus vedėjas Rimantas 
Morkvėnas. Žurnalas išleistas 
Lietuvos URM padedant, ta
čiau čia pat pažymėta, jog požiū
riai priklauso patiems autoriams.

Taigi žurnalo leidėjai yra 
Lietuvos akademikai ir diplo
matai, išskyrus vieną lietuvį 
amerikietį - Saulių Sužiedėlį. 
Nesuklysiu pasakęs, kad tai pir
mas bandymas akademinėje 
plotmėje nagrinėti Lietuvos už
sienio politikos praeitį ir dabar
tį, pristatant tai angliškai skai
tančiai visuomenei.

Kaipgi atrodo pirmasis žur
nalo numeris turinio atžvilgiu? 
Pasakyčiau trumpai - gana soli
džiai. Straipsniai pradedami 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
terio Algirdo Saudargo įžangi
niu žodžiu, kuriame ministeris 
pabrėžia, jog žurnalas nagrinės 
ne tik Lietuvos praeities įvykius, 
jis daugiausia dėmesio skirs da
bartinei užsienio politikai, jame 
bus galima keistis nuomonėmis, 
dėstyti savo požiūrius.

Pagrindinę numerio dalį su
daro keturi straipsniai. URM 
Politikos prognozavimo sky
riaus darbuotojai Darius K. 
Mereckis ir Rimantas Morkū
nas nagrinėja 1991 metų Lietu
vos-Rusijos sutartį kaipo pa
grindą lietuvių-rusų santykiams 
(iš karto reikia pasakyti, kad 
numerio paskutiniuose pusla
piuose ši svarbi sutartis spausdi
nama ištisai); Vilniaus universi
teto prof. Evaldas Nekrašas 
svarsto, ar Lietuva yra Šiaurės 
ar Centrinės Europos valstybė; 
Lietuvos ambasadorius prie 
ŠAS (NATO) Linas Linkevičius 

Fotografas ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS klausosi DALIOS KAVA
LIAUSKIENĖS sveikinimo žodžių per jo 60-mečio sukakties minėjimą 
Kaune. D. Kavaliauskienės sūnus Mindaugas Kavaliauskas yra vienas 
žymiųjų Kauno jaunųjų fotografų, studijavusių foto meną Prancūzijoje

Nuotr. Edvardo Šulaičio

nurodo, kas blokuoja Lietuvos 
įėjimą į ŠAS; Vilniaus universi
teto dėstytojas Ramūnas Vilpi- 
šauskas apžvelgia galimą povei
kį Lietuvos užsienio prekybos 
politikai mūsų valstybei tapus 
Europos sąjungos nare. Taigi 
straipsniai atliepia pagrindi
nėms strateginėms dabartinės 
Lietuvos užsienio politikos 
kryptims.

Toliau seka skyrelis “Iš pra
eities”, kuriame spausdinamas 
Česlovo Laurinavičiaus straips
nis “Baltijos valstybės tarp Rytų 
ir Vakarų 1918-1940 metais”, o 
nuomonių skyriuje - dviejų ame
rikiečių pasisakymai: neseniai 
pilną kadenciją išbuvęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje James 
W. Swihart skelbia trumpą pasi
sakymą (p.97-100) “Lietuva ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos”. 
Tai nėra Lietuvos ir JAV santy
kių apžvalga, nes autorius tik iš
vardina skirtumus tarp europi
nės ir nedidelės Lietuvos ir di
džiulės imigrantų valstybės bei 
viena kitos pažinimo objekty
vius sunkumus. Suprantama, 
kad iš patyrusio diplomato skai
tytojas norės brandesnio anali
tinio žvilgsnio į abiejų valstybių 
santykių raidą, tačiau J. Swi
hart, dabar dirbantis Valstybės 
gynybos universitete Washing
ton, DC, tai galės padaryti jau 
tik kitame žurnalo numeryje.

Žinomas politologas, dir
bantis “Laisvosios Europos/ 
Laisvės” radijuje Paul A. Goble 
nagrinėja tris iššūkius Lietuvos 
užsienio politikai, tris proble
mas, kurias ji turi spręsti, vyk
dydama savo užsienio politiką:

1. Lietuva yra ir Baltijos 
valstybė, ir Vidurio Europos 
valstybė vienu ir tuo pačiu me
tu. Ji negali sėkmingai pasirody
ti būdama vien tik Baltijos vals
tybė ar vien tik Vidurio Euro
pos valstybė.

2. Lietuva turi veikti su Ru
sijos federacija ne kaip su prie
šu ar kaip sąjungininku, bet 
kaip su kaimyne, su kuria neturi 
jokio kito pasirinkimo kaip tik 
bendradarbiauti. Vilnius nie
kuomet negaus Vakarų para
mos, jei traktuos Rusiją kaip 
priešą. Tačiau Lietuva vargu ar 
traktuos Rusiją kaip papras
čiausią draugišką valstybę dėl 
nesėkmingų praeities puslapių 
tarp abiejų valstybių ir dėl to, 
jog Rusija neretai vertina BV 
kaip “artimą užsienį”.

3. Labai svarbu, kad Lietu
va klotų savo politiką ne tik ant 
Rytų-Vakarų santykių pamati
nių dėsnių, bet ir atsižvelgtų į 

šiaurės-pietų ryšį (konferencijos 
ir santykiai su Lenkija, plečiami 
ryšiai su Ukraina ir Turkija - vi
si šie momentai, - nurodo P. 
Goble, prisidėjo prie Lietuvos 
saugumo). Tai nebus lengva, ta
čiau pietų-šiaurės aktyvumas at
veria lietuviams galimybę vai
dinti žymiai didesnį vaidmenį, 
negu jie stovėtų tik ant vieno ry
tų-vakarų vieškelio, - teigia P. 
Goble.

Apžvalgų skyrelyje Petras 
Vaitiekūnas aprašo 1997 m. 
rugsėjo 5-6 d.d. konferenciją 
“Taikus tautų sugyvenimas ir 
geri kaimyniniai santykiai - Eu
ropos saugumo ir stabilumo ga
rantija”, kurioje dalyvavo net 
vienuolika kaimyninių šalių pre
zidentų plius Rusijos premjeras 
V. Černomyrdinas. Dainius Ka- 
maitis aprašo tarptautinę kon
ferenciją apie lietuvių-japonų 
santykius, kuri vyko Vilniuje 
1997 m. lapkričio 21-23 d.d. Dr. 
Saulius Sužiedėlis palankiai re
cenzuoja A. Eidinto ir V. Žalio 
knygą “Lithuania in European 
Politics”, kuri buvo išleista šių 
metų pradžioje Niujorke. Dau
gumą straipsnių vertė į anglų 
kalbą ir redagavo buvęs JAV 
diplomatas, šiuo metu jau pa
stoviai apsigyvenęs ir dirbantis 
Lietuvoje Algis Avižienis, tad 
vargu ar šis leidinys anglų kalba 
susilauks priekaištų dėl netinka
mų vertimo momentų.

Visas numeris turi 127 pus
lapius, poligrafinė išvaizda re
prezentatyvi, kaip ir dauguma 
leidinių. Žinoma, yra ir disku
tuotinų dalykų. Štai paslaptimi 
lieka skaitytojui, koks gi bus 
žurnalo periodiškumas, nes tai 
niekur nepažymėta, t.y. ar tai 
bus ketvirtinis ar pusmetinis lei
dinys, neaišku. Kai žurnalą pa
rodžiau Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto Anglų kalbos ka
tedros vedėjai Mildai Danytei, ji 
pastebėjo, jog puiki akademinio 
leidinio charakteristika bus su
gadinta perskaičius, kad nume
ris išleistas su Lietuvos URM 
parama. Vakarų akademikai iš 
karto traktuos žurnalą kaip pro
pagandinį Lietuvos leidinį. Tai 
esą būsią nemažas šio žurnalo 
minusas. Su tuo galima sutikti. 
Tačiau kitokios galimybės leidy
bai, deja, nepavyko kol kas su
rasti - Lietuvos nevyriausybinės 
organizacijos, “think-tankai” 
dar nėra pajėgūs bent jau mate
rialiai leisti nepriklausomus, 
akademinius leidinius. Manyki
me, kad žurnalas išaugs į nuo 
valstybinių institucijų nepri
klausomą, periodiškai leidžiamą 
akademinį leidinį, kuris pa
trauks ne vienos užsienio valsty
bės politiką, diplomatą ir mūsų 
užsienio politika besidomintį 
skaitytoją. Tačiau žinant, kaip 
nelengva yra ką nors naujo ir 
vertingo sukurti, pradėti, pir
masis “Lithuanian Foreign Poli
cy Review” numeris, be abejo
nės, vertintinas kaip puiki pra
džia, kuri jau padaryta.

Panašaus leidinio nei Rygo
je, nei Taline matyti nėra tekę. 
Kadangi Vilniuje dėl tokio lei
dinio būtinumo jau seniai virė 
diskusija, tad pabaigoje reikia 
konstatuoti, kad “Apžvalga” pa
sirodė nei per anksti, nei per 
vėlai, ir mūsų kaimynai gali lie
tuviams tik pavydėti, nes savo 
užsienio politikos nagrinėjimas 
yra jau ir tam tikro diplomati
nio ir akademinio brandumo 
požymis.

Trakų meno festivalis, apie 
kurį kalbama, kad turėtų tapti 
kasmetiniu, šią vasarą vyko liepos 
7 - rugpjūčio 29 d.d. Turininga, 
aukšto meninio lygio programa 
pradėta muz. Gintaro Rinkevi
čiaus Lietuvos valstybinio simfo
ninio orkestro projektu - orkes
tras, chorai “Ąžuoliukas” ir “Jau
na muzika”, solistai bei aktoriai 
pilies kieme atliko didingą Arthur 
Honegger’o oratoriją - misteriją 
“Jeanne d’Arc ant laužo”. Liepos 
25 d. pasirodė Gedimino Taran- 
dos vadovaujama baleto grupė iš 
Maskvos, pakviesta festivalio me
no tarybos narės M. Pliseckajos. 
Garsieji operos solistai - V. No
reika, E. Kaniava ir VI. Prudniko
vas - ir simfoninis orkestras kon
certavo liepos 28 d. Lietuvos ka
merinis orkestras pasirodė rug
pjūčio 9 d. Užutrakio rūmuose. 
Festivalis baigtas R. Strauss’o 
opera “Salome”, kurią režisavo 
rež. Jonas Vaitkus. Eltos praneši
mu, festivalis turėtų pasiekti me
ninio lygio viršūnę 2009 m., kai 
bus minimas Lietuvos vardo pa
minėjimo 1000-metis.

Vilniaus “Vartų” galerijoje 
š.m. rugpjūčio 18 - rugsėjo 12 d.d. 
vyko prieškarinį Kauną prime
nanti portretų paroda, surengta 
dailėtyrininkės Nijolės Adomony
tės, kuri atrinko 30 vienuolikos ži
nomų dailininkų kūrinių. Paroda 
pavadinta “Ponių” vardu. Buvo 
išstatyti Petro Kalpoko, Justino 
Vienožinskio, Jono Šileikos, Ado
mo Varno, Viktoro Vizgirdos, Fi
lomenos Ušinskaitės ir kitų ne
priklausomoje Lietuvoje iškilusių 
ir žinomų dailininkų darbai. Anot 
parodos rengėjos, išstatyti radi
niai žiūrovus supažindina su ano 
meto stilistiniais ieškojimais ku
riant portretų ir autoportretų me
ną. Antrasis parodos bruožas - mo
terys, modeliuojančio asmens įtai
ga bei santykis su dailininku. Paro
doje pirmą kartą buvo viešai ro
domi ankstyvoje jaunystėje mirusios 
grafikės Marcelės Katiliūtės darbai.

Naujosios dramaturguos pro
jektą skelbia Lietuvos teatro ir ki
no informacijos ir edukacijos 
centras, skatina kurti pjeses, jas 
statyti teatruose bei atnaujinti 
glaudesnius ryšius su latvių ir estų 
teatrologais, dramaturgais, reži
sieriais. Š.m. spalio mėn. semina
re “Lietuvių dramaturgija vakar 
ir šiandien“ kviečiami dalyvauti 
įvairių sričių teatro darbuotojai, 
rašytojai, kultūros ministerijos 
atstovai. Skelbiamas ir pjesių 
konkursas. Kūrinių laukiama iki 
š.m. gruodžio 1 d. Rezultatai bus 
paskelbti gruodžio 21 d. Rašyti 
adresu: Teatro ir kino informaci
jos ir edukacijos centras, Bernar
dinų 10 - 8, 2600 Vilnius, tel. ir 
faksas 62-65-02 arba 61-25-50, 
61-25-86 (Rasai Paukštytei). Lai
mėjusi konkursą pjesė bus paro
dyta 1999 m. birželio mėn. vyk
siančiame Naujosios dramaturgi
jos festivalyje. Ten pat bus prista
tyti geriausi naujosios dramatur
gijos latvių ir estų spektakliai. 
2000 m. pradžioje numatoma iš
leisti anglų kalba atskiru leidiniu 
XX š. geriausių lietuvių pjesių rinkinį.

Europos paveldo dienos, ren
giamos Lietuvoje nuo 1995 metų, 
šiemet įvyko Vilniuje rugsėjo 5 - 
12 d.d. Remiamos Europos sąjun
gos kasmet jos sutraukia vis dau
giau dalyvaujančių valstybių ir jo
mis besidominčių lankytojų. To 
renginio tikslas - skatinti žmones 
domėtis kultūriniu palikimu, iš
saugoti kultūrines vertybes, pa
brėžti senąją Europos kultūrą. 
Pvz. pradedant buvo domėtasi 
ankstyvojo mūro statyba, keltas 
istorinių pastatų pritaikymo klau
simas, aptarti piliečių, visuome
nės ir valdžios institucijų darbai 
saugojant kultūrinį paveldą. Anot 
Lietuvos kultūros vertybių apsau
gos departamento direktorės Da
lios Varnaitės, kaip rašoma “At
gimimo” š.m. rugsėjo 4 d. laidoje, 
atstačius Lietuvos valstybingumą, 
atsirado galimybė tapti pilnaverte 
Europos valstybe, kurios piliečiai 
patys turi spręsti kultūros išsau
gojimo klausimus, bet ar viskas 
daroma, kad išsaugotume amžiais 
sukurtą ir dar išlikusį kultūrinį 
palikimą? Paveldo dienų progra
moje buvo atidarymas Vilniaus 
Domininkonų Šv. Apaštalų Pily
po ir Jobūbo vienuolyno švento
vėje, pasakytos kultūros darbuo
tojų kalbos, klasikinės muzikos 
koncertai, ekskursijos, seminarai, 
parodos. Tikimasi ateityje sureng
ti kartu su latviais ir estais vienos 
bendros temos Europos paveldo 
dienas.

Lietuviškasis švietimas už 
Lietuvos ribų buvo aptartas spe
cialioje konferencijoje š.m. balan
džio 20-24 d.d. Vasario 16 gimna
zijos patalpose Huettenfelde. Tos 
gimnazijos mokytojai priėmė ir 
globojo 23 svečių grupę, kurią su
darė mokytojai, dirbantys užsie
nio lietuvių mokyklose ir tautinių 
Lietuvos žemių srityse. Be Lietu
vos, suvažiavo atstovų iš Gudijos, 
Karaliaučiaus srities, Lenkijos ir 
Latvijos. Jiems vadovavo tautinių 
mažumų bei švietimo darbuotojai 
A. Kodytė, A. Kairys, St. Kul- 
bauskas, D. Bukauskienė. Svars
tyta tema “Lietuviškos mokyklos 
už Lietuvos ribų kasdienybė ir 
rytdiena”. Konferencijoje padary
ti pranešimai lietė švietimo siste
mą, gyvenimą mokykloje ir lietu
viškos mokyklos perspektyvas. 
Pasisakymai aptarti penkiose gru
pėse, išryškinti teigiami reiškiniai 
ir sunkumai. Laisvalaikiu konfe
rencijos dalyviai apžiūrėjo Vasa
rio 16 gimnaziją, susipažino su 
apylinkėmis. Tuo pačiu metu M. 
Dambriūnaitės-Šmitienės vado
vaujama gimnazijos tautinių šo
kių grupė, viešniai iš Panevėžio L. 
Rimkuvienei padedant, ruošėsi 
dainų šventei. Nuo pasiruošimo 
neatsiliko muz. A. Paltino vado
vaujamas gimnazijos choras. Kita 
panaši švietėjų konferencija nu
matyta Punsko Kovo 11-tosios 
gimnazijoje.

(Pranešimas apie šią konfe
renciją, pasirašytas E. Meikienės, 
“TŽ” redakciją pasiekė rugsėjo 3 d.)

Ketvirtoji pasaulio lituanistų 
sambūrio konferencija įvyko š.m. 
liepos 3-4 d.d. Vilniaus pedagogi
nio universiteto antruosiuose rū
muose. Kaip rašo “Voruta” 
(1998.VIII.30) negalėjus iš Čika
gos atvykti nei sambūrio pirmi
ninkui A. Zalatoriui, nei vicepir
mininkei V. Kelertienei, konfe
rencijos organizavimo ir vadova
vimo darbus atliko G. Viliūnas ir 
L. Janušaitienė. Konferencijos 
dalyviai svarstė temą “Tarpdisci
plininiai ryšiai lituanistikoje”, pa- 
nagrinėdami ją visais požiūriais, 
padalinę į atskiras tematikas. Tuo 
būdu buvo perskaityta labai daug 
pranešimų, kurie vėliau išleidžia
mi atskiru leidiniu. Trečiosios 
1997 m. konferencijos ką tik iš
spausdintą knygą galėjo įsigyti 
šios konferencijos dalyviai. Taip 
telkiamas didelis lituanistinių stu
dijų turtas. Su tokiu jungiamasi į 
tarptautinę mokslinę sistemą, o 
lituanistų nelietuvių skaičius kas
kart didėja.

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys, pakilęs jau iki to meno 
tarptautinių aukštumų, gerai pa
žįstamas išeivijai ir Lietuvai, š.m. 
rugpjūčio 30 d. Niujorko Kultū
ros židinyje surengtoje meno po
pietėje kalbėjo apie dailininkų 
darbus ir parodas. Čia buvo iška
binta apie 40 paveikslų, sukurtų 
Lietuvos ir išeivijos dailininkų. 
Kalbėtojas nurodė autorius, api
būdino kūrinius, priminė išleistas 
ir norimas išleisti monografijas. 
Apie jo paties knygas - fotografi
jų albumus, kurių jau išleista 19, 
kalbėjo rašytojas Paulius Jurkus 
pabrėždamas, kad A. Kezys foto
grafijos menu bando atskleisti 
gamtos paslaptis. Antroje popie
tės dalyje buvo rodomos vaizda
juostės “Algimantas Kezys” ir “Bū
ties fragmentai”. Kavute ir įspū
džių bei nuomonių pasidalinimais 
buvo baigta toji meno popietė, 
sutraukusi keliasdešimt dalyvių. 
A. Kezys sakė, kad su panašiomis 
parodomis jis stengiasi aplankyti 
visus didesnius lietuvių telkinius.

Dail. Prano Domšaičio (1880- 
1965) darbų rinkiniai grįžta į Lie
tuvą. Tuo pasirūpino Amerikos 
lietuviai, jau anksčiau nusiuntę 
Lietuvon 180 šio žymaus meninin
ko, tik Lietuvoje mažiau pažįstamo, 
darbų. Trečioji ir pati didžiausia 
siunta (222 paveikslai - pastelės, 
akvarelės, piešiniai, grafika) jau yra 
pasiekusi Klaipėdą. Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romualdas 
Budrys pareiškė, kad gauti darbai 
bus rodomi Klaipėdoje, kur daili
ninkas ne kartą buvojo, lankydamas 
savo gimtąjį pamario kraštą. Jo kū
riniuose atsispindi Mažosios Lietu
vos, Vokietijos bei Pietų Afrikos 
gyvenimas.

Klaipėdos paveikslų galerijai 
numatoma suteikti Prano Dom
šaičio vardą. Tarptautinio Tomo 
Mano festivalio proga š.m. liepos 
15 d. Nidoje buvo atidaryta Pr. 
Domšaičio Klaipėdos kraštą vaiz
duojanti darbų paroda. Snk.
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RISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3-30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................4.25%
180-364 d. term.ind..................4.50%
1 metų term. Indėlius............... 4.75%
2 metų term, indėlius................5.00%
3 metų term, indėlius................5.00%
4 metų term, indėlius................5.00%
5 metų term, indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 5.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 5.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.30%
Taupomąją sąskaitą............... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.75%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................7.15%
2 metų......................7.25%
3 metų......................7.25%
4 metų......................7.25%
5 metų......................7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.55%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

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

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

L U DIS REFRIGElliTIOl
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

■MHHBHHHMHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
royal

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Gavęs “Associate Broker” leidimą, dabar galėsiu dar 
geriau patarnauti savo tautiečiams. Dėl sąžiningo ir 
profesinio patarnavimo parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto nuosavybes prašau skambinti

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
nešiojamas 416 879-4937; faksas 416 769-1524. 
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9, 100 metrų į rytus nuo Toronto 
pensininkų klubo “Vilnius Manor”.

NEMOKAMAS namų įvertinimas

Australuos lietuviai sportininkai per sporto šventės paradų Kauno gat
vėmis 1998 m. birželio 27 d. Dešinėje - vienas Australuos lietuvių spor
to veikėjų ir sporto žurnalistų Antanas Laukaitis Nuotr. E. Šulaičio

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
cijų per griežto malšinimo Van
kuverio APEC konferencijos 
metu. Policija vartojo per smar
kiai savo jėgą, purškė demonst
rantus pipirais, kai tie prisiarti
no su plakatais arčiau kelių, ku
riais turėjo važiuoti Indonezijos 
prezidentas-diktatorius Suharto 
(dabar jau nuverstas). Atrodo, 
kad J. Chretien buvo pažadėjęs 
Suharto, kad prieš jį nebus de
monstruojama, ir teigiama, kad 
jis asmeniškai įsakė policijai jo
kiu būdu demonstrantų nepri
leisti arčiau. Min. pirmininkas 
to nepaneigė, bet teisinosi, kad 
daug valstybių galvų buvo toje 
konferencijoje ir reikėjo garan
tuoti jų saugumą bei parodyti 
Kanados vaišingumą. Kiti šalti
niai nurodo, kad daugelio vals
tybių vadovų asmens sargybi
niams kažkodėl buvo leista pa
silaikyti ginklus ir bet kokie de
monstrantų grėsmingi veiksmai 
galėjo pasibaigti tragiškai. Spa
lio pradžioje speciali komisija 
Vankuvery pradės nagrinėti po
licijos elgesį prieš APEC de
monstrantus plačiau.

Antrąją sesijos dieną prie 
Otavos parlamento rūmų atsi
rado tūkstančiai ginklų savinin
kų protestuoti prieš ginklų re
gistraciją. Jiems buvo atsakyta, 
kad debatų daugiau nebus, nes 
ginklų registracija reikalaujama 
jau priimtu įstatymu. Tik nukė
lė registracijos pradžią nuo spa
lio 1 į gruodžio 1 dieną. Parla
mento salėje klausimai ministe- 
riui pirmininkui apie policijos 
elgesį praeitų metų lapkričio 
mėnesio APEC konferencijos 
metu vėl buvo kartojami, bet ir 
vėl J. Chretien neprisipažino as
meniškai įsakęs policijai griežtai 
susidoroti su demonstrantais.

Nelson Mandela, Pietų Af
rikos prezidentas, bus apdova
notas aukščiausio laipsnio “Or
der of Canada” pažymėjimu jo 
oficialaus vizito Kanadoje metu. 
Šis ordinas buvo įsteigtas 1967 
metais, Kanados konfederacijos 
100 metų jubiliejaus proga, ir 
paprastai būna suteikiamas tik 
pasižymėjusiems kanadiečiams. 
N. Mandela bus ketvirtas apdo
vanotas ne kanadietis. Trys 
ankstyvesni apdovanojimai bu
vo suteikti Kanadoje gimu- 
siems, bet JAV piliečiams - 
ekonomistui John K. Galbraith 
ir išradėjui James Hillier bei 
Šveicarijos piliečiui (ir ten gimu
siam) dirigentui Charles Dutoit.

Keturis naujus senatorius 
ministeris pirmininkas paskyrė, 
naudodamasis savo konstituci
ne privilegija: iš Ontario paskir
ta Vivienne Poy, 57, Toronto 
madų projektuotoja; du iš Kve
beko - Joan Fraser, 53, buvusi 
Montreal Gazette redaktorė ir 
Aurelien Gili, 65, buvęs indėnų 
“Mashteniatsh Montagnais” 
genties vadas; ir iš Albertos 
Doug Roche, 69, buvęs konser
vatorius MP (senate bus nepri
klausomas). Pastarojo paskyri
mas suerzino Albertos politi
kus, kurie jau buvo pasiruošę

rugsėjo 19 balsuoti už du “Se- 
nators-in-Waiting”(kandidatus į 
senatą) ir tikėjosi, kad vienas iš 
jų bus tuojau priimtas į senatą. 
Premjeras Ralph Klein šį minis- 
terio pirmininko elgesį pavadi
no “nedemokratišku ir smūgiu į 
Albertos veidą”, o Albertos 
tarpvyriausybinių reikalų minis
teris Dave Hancock filosofavo, 
kad gal Alberta pasinaudos ne
seniai padarytu Kanados aukš
čiausiojo teismo sprendimu Kve
beko atsiskyrimo klausime, kad 
“jei viena provincija rimtai sie
kia pakeisti Kanados konstitu
ciją, visi kiti nariai privalo tuo 
reikalu derėtis”.

AGO, Ontario meno muzie
jaus, direktoriaus pareigas ne
seniai perėmė 42 metų amžiaus 
kanadietis meno istorikas Mat
thew Teitelbaum. Prieš jį mu
ziejaus direktoriais nuo 1990 
metų buvo du amerikiečiai iš ei
lės - Glenn Lowry ir Max An
derson. M. Teitelbaum prieš 
perimdamas šias pareigas ilgą 
laiką buvo vyriausiu AGO kura
torium. AGO savo kolekcijoje 
turi ir porą aliejaus darbų, Lie
tuvos peizažų, tapytų Chaim 
Soutine, kuris pristatomas kaip 
lietuviško meno atstovas (Li
thuanian school) . Jis yra baigęs 
meno mokyklas Vilniuje ir Pa
ryžiuje, ilgą laiką gyvenęs Pran
cūzijoje.

Medžioti Ontario provinci
joje bus leidžiama dvylikame
čiams, bet jie turės pereiti Me
džiotojų pasiruošimo programą 
ir medžioti tik su vyresniu, negu 
18 metų amžiaus prižiūrėtoju 
(“mentor”), ir naudoti tą patį 
šautuvą su savo prižiūrėtoju. 
Taip pat privalės turėti savo tė
vų ar globėjų raštišką leidimą 
medžioti. Iki šiol ta privilegija 
buvo suteikiama nuo 15 metų. 
Šį potvarkį daug kas linkęs kri
tikuoti, net įtarti, kad konserva
toriai tuo nori palengvinti savo 
kandidatams sekančiuose rinki
muose Ontario šiaurėje, kur 
žūklė ir medžioklė yra labai po
puliarūs užsiėmimai. g.K.

Sportas

Kas naujo Europoje?
Už pralaimėjimą vokiečiui L. 

Riedi Europos lengvosios atletikos 
pirmenybėse Budapešte Virgilijus 
Alekna atsilygino net du kartus, 
užimdamas pirmą vietą Berlyne bei 
pasaulio taurės varžybose Pietų Af
rikoje, nusviesdamas diską Joha- 
nesburge 69,66 m. Šiose varžybose 
su atskirom komandom dalyvavo 
Vokietijos, Europos, Rusijos, JAV, 
Afrikos, Okeanijos (Kinija, Austra
lija), Amerikos (Kanada, Bahamų 
salos, Kuba ir kt.) rinktinės. Virgili
jus atstovavo Europai (L. Riedi Vo
kietijai) ir už pirmos vietos laimė
jimą gavo dar 50,000 dol. premiją. 
Sarkastiškai skambėjo L. Riedi pa
sikalbėjimas su Vokietijos televizi
jos atstovu: “Virgilijus, - sakė vo
kietis, - savo jėgas koncentravo ne 
Europos pirmenybėms, bet Pietų 
Afrikai, nes Johanesburge laukė 
50,000 dol. “premija”. Bet ir L. 
Riedi nevengia piniginių dovanų, 
taip pat dalyvaudamas varžybose, 
kuriose skiriamos piniginės premi
jos. Be to, jis dar gauna iš Vokieti
jos olimpinio komiteto sau ir šei
mai pilną išlaikymą, žiemos metu 
yra siunčiamas treniruotėms į šil
tuosius kraštus. Vokiečių spauda 
nutylėjo vokiečio pralaimėjimą, tik 
televizijoje prie V. Aleknos pavar
dės buvo įrašyta "Lit - Europa”. 
Vokietis komentatorius televizijoje 
visuomet minėjo "Litauer" vardą, 
kartą pasakydamas “Alenka”.

Ir R. Nazarovienė “Grand 
prix” varžybose atsilygino gudei 
Sazanovič už pralaimėjimą Buda
pešte, užimdama septynkovėje ant
rą vietą. Vilnietė surinko 6,313 tšk. 
(laimėjo lenkė Ulodarčik), pralenk
dama gudę 84 tšk., surinkusi 6,352 
tšk. Vilnietės atskiros pasekmės; 
100 m. su kliūtim - 13,30 sek., rutu
lys - 14,24 m., šuolis į aukštį - 1,78 
m. 200 m. bėgimas - 24,25 sek., ie
ties metimas - 39,51 m., šuolis į tolį 
- 6,37 m., 800 m. bėgimas - 2 min. 
14,72 sek. Lenkė pralenkė R. Na- 
zarovienę rutulio stūmime, šuolyje į 
aukštį, ieties metime, o šuolyje į 
tolį abi nušoko vienodai - 6,37 m. 
Už antrą vietą buvo skiriama 
30,000 dol. dovana.

Mannheime įvyko “atviros Vo
kietijos” šokių varžybos. Pirmą vie
tą Lotynų Amerikos šokiuose lai
mėjo Michael Wentik ir Beatė 
Onefater. Spauda rašė, kad B. One- 
fater iš Lietuvos išemigravusi į Pie
tų Afriką ir atstovavusi jau savo 
naujam kraštui. Ji 1992 ir 1993 m. 
jaunių grupėje kartu su Mantu Sta
šaičiu stovėjo ant pakylos, užimda
ma trečią ir antrą vietas. K. B.

Skautų veikla
• Šį savaitgalį, spalio 3-4 d.d. 

Toronto skautija mini dvigubą su
kaktį - 80 m. nuo skautų įsteigimo 
Lietuvoje ir 50 m. torontiškės veik
los. Šventė pradedama šeštadienį, 
spalio 3, 3.30 v.p.p. skautininkų-kių 
bei kitų vyresniųjų sueiga Prisikėli
mo parapijos parodų salėje; spalio 
4, sekmadienį, Anapilio sodyboje 
vyks iškilmingos pamaldos Lietuvos 
kankinių šventovėje 9.30 vai. ryto ir 
po jų “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų sueiga Anapilio salėje. Iškilmėse 
dalyvaus LSS vadovybė. Visi kvie
čiami šioje šventėje dalyvauti. F.M.

L,ETUVIY 
KREDITO T T T T „
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.75% už 1 m. term. Indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.15%
2 metų....................7.25%
3 metų....................7.25%
4 metų....................7.25%
5 metų....................7.25%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.55%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

[MasterCard, 'IPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

SuWmc
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Pasaulio lietuvių šventės dienomis Vilniaus gatvės buvo užtvindytos 
autobusais ir automobiliais, kurių atrodė yra tiek pat, kiek ir Š. 
Amerikoje Nuotr. E. Šulaičio

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

stra Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

Kreipkitės visomis darbo dienomis
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS 
MEDELIS

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

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, kad ir 
tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra skrendant AIR 
CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai sudarytomis trąšomis per 
Paryžių, Londoną arba Frankfurtą
Spalio 9 ruošiam 12 dienų kelionę į Kaliforniją, Arizoną, Nevadą -$1750.00 
Lapkričio 5-12 dienų j Šventąją Žemę - $1999.00

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 
Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti OUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus.

Rugsėjo 13-30 d.d. atostogauju. Skubiais kelionių reikalais skambinkite 
Marijai aukščiau nurodytu telefonu.

ALGIS MEDELIS

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

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

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



teOgBBMĮ
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252*6741
66 Mmico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 q 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

IHIA I DA I D i A f
Walter V. Dauginis Insurancę Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588

SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOS BALSAS SVARBUS

Kaip ir J. Varčius /“TŽ” 1998 
m. 33-34 nr./ pastebėjau, kad ne
daug dėmesio buvo skirta Kanados 
krašto apsaugos ministerio Art 
Eggleton atsakymui į St. Jokūbai
čio laišką, prašantį paremti Baltijos 
valstybių įjungimą į Šiaurės Atlanto 
sąjungą /SAS-NATO/.

Redakcijos pastaboje sakoma, 
kad “laikraštyje visos vietos yra 
lygiai garbingos”. Taip, bet jos nėra 
lygiai vertingos. Spauda tą patį įvy
kį gali pavaizduoti kaip labai svar
bų ar tik kaip mažareikšmę žinią.

Kanados demokratinėje sant
varkoje ministeris nėra “valstybės - 
visuomenės” tarnas /kaip viena iš 
kelių galimų etimologinių sampra
tų/, bet valstybės vienos ministeri
jos vadovas, valstybės atstovas. Ka
nados krašto apsaugos ministeris 
taip pat yra Kanados atstovas ŠAS 
vadovybėje. Asmeniui, tapusiam 
Kanados ministeriu, suteikiamas ti
tulas “Honourable”, kuris jam lieka 
visą amžių.

Mes savo spaudoje galime ra
šyti daug ir nuolatos, sakysime, 
apie paramą Lietuvai įsijungti į 
ŠAS, bet kokia nors reali parama 
politiniame lygyje bus tikrai, jei tai 
iškels Kanados parlamento, senato 
ar vyriausybės atstovai. Be to, visi 
rašiniai liks tik popieriuje.

Prieš maždaug penkerius pas
kutinius metus KLB atstovai nesi
kreipė šiais reikalais į Kanados val
džios institucijas. Tai buvo tiesiai

pasakyta Lietuvos seimo delegaci
jai, kai 1998 m. vasario mėn. ji lan
kėsi valdžios įstaigose dėl ŠAS na
rystės bei kitais reikalais. Apie tai 
buvo ir mano rašyta “TŽ”. Apgailė
tina, kad per eilę metų išugdyti geri 
KLB ryšiai su Kanados valdžios ins
titucijomis tiek nutrūko, kad net 
Kanados atstovai tai paminėjo Lie
tuvos seimo delegacijai. Atrodo, 
kad tokio pareiškimo paragintas St. 
Jokūbaitis parašė laišką Kanados 
krašto apsaugos miniseriui Art 
Eggleton. Iš savo ilgokos visuome
ninės veiklos lietuvių bendruome
nėje ir Kanados baltiečių federaci
joje žinau, kad jis buvo vienas iš tų 
retų veikėjų, kurie suprato reikalą 
laikyti glaudžius ryšius su Kanados 
parlamentarais ir vyriausybės atsto
vais. Tarp kitko jis, būdamas Bal
tiečių veteranų sąjungos vadovybė
je, kviesdavo į sąjungos suvažiavi
mus Kanados apsaugos ministerius. 
Jie atsilankydavo arba atsiųsdavo 
pasveikinimus.

J.V. Danys, Ottawa, Ont.

AMERIKOS DIDYBĖ IR 
MENKYBĖ

Amerika nuo pat jos susikūri
mo vilioja daugelį demokratinėmis 
nuostatomis, galimybe užsidirbti, 
praturtėti, išvystant savo verslą, 
prasigyventi. Ši šalis daugeliui pa
saulio valstybių gali būti pavyzdžiu, 
patarėja kaip reikia ūkininkauti, su
kuriant savo tautai, savo žmonėms 
gerovę. Amerika yra pasaulio pas
tovumo garantas. Todėl šios šalies 
prezidentas priklauso ne tik ameri
kiečiams, bet ir pasauliui, kaip vie
nas iš didžiausių autoritetų. Ir dėl 
to labai apmaudu, kad dabartinis 
JAV prezidentas B. Clinton nesu
gebėjimo atsispirti taip lengvai pri
einamai “meilės prekei”. Tai spjū
vis Amerikos moralei, kuri ir taip

visais laikais nebuvo pavyzdžiu ki
toms šalims (su savo nepažabota 
pornoindustrija). Tai suniekinimas 
ir pažeminimas demokratinių šalių 
valdovų institucijos, tai pažemini
mas JAV šalies prestižo ir autorite
to pasaulio akyse, nekalbant jau 
apie paties prezidento autoritetą.

Prof. Vytautas Nezgada, Kaunas

DABARTIES TECHNOLOGIJA
Dažnai girdime vyresnių lietu

vių nusiskundimus, kad jaunimas 
neskaito lietuviškos spaudos. Tas 
“jaunimas” jau paseno, tapo viduri
niąja karta, augina savo vaikus. Kai 
kurie dar stengiasi auklėti juos lie
tuviškoje dvasioje. Tačiau sunku iš
eivijoje gimusiems ir išsilavinu
siems domėtis spauda, kuri nėra 
aktuali jų kartai. Juos atbaido 
straipsniai, kaip pvz. “Technologija 
ir naujoji vergija” (“TŽ” nr. 39). 
Neįtikimi tvirtinimai: “be kompiu
terio gyvenimas - tuštuma”, žmo
gus taps... numeriu ir robotine bū
tybe”, “90% amerikiečių kompiute
rius perka ir įsijungia į internetą be 
jokio reikalo”. Autorius tiki, kad 
kompiuterių specialistai “lengvai 
prieina prie valdžios paslapčių”. 
Tiesa, kriminaliniu tikslu naudoji
masis kompiuteriais ir pornografija 
internete kelia susirūpinimą, tačiau 
ar tai reiškia, kad protaujantis as
muo, turintis kompiuterį, jo bus pa
vergtas? Pasakymas, jog skubame į 
naują vergiją, “šimtą kartų baisesnę 
už buvusią istorinę vergiją” pribloš
kia skaitytoją savo pertempimu. 
Jeigu iš tikrųjų kompiuteriai “daž
niausiai atsiduria ir dulkėja rūsiuo
se ir palėpėse”, kaip jie gali būti to
kie baisūs pavergėjai. Gaila, kad 
minėto straipsnio autorius neapsi
ėjo be užuominos apie bilijonierius 
Gates, Levin, Burstein ir kitus, “po
nams Gates ir jo tėvynainiams” 
priekaištaudamas, kad jie nori 
kontroliuoti mūsų laisvalaikį. Ne
jaugi mes visi tokie bejėgiai?

Skaitytoja

Lietuvių fronto bičiulių poilsio ir studijų savaitės š.m. vasarą “Dainavos” stovyklavietėje. Ten buvo 
paminėtas “Į laisvę” fondo 35-metis. Ant stalo - to fondo leidiniai. Kalba prof. K. SKRUPSKELIS. Prie stalo 
- fondo pirmininkas dr. K. AMBROZAITIS ir “Į laisvę” žurnalo redaktorius J. BAUŽYS Nuotr. J. Urbono
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

Wost Realty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd. 
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 314%
♦ Toronto Real Estate 

Board narys

Tel.: 416 249-7829

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūsiu draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

na For Fewer Litas.
Whether you’re flying through 

the Helsinki Gateway to Vilnius 

for business or pleasure, Finnair 

is definitely the airline of choice!

Finnair gets you there before your

day begins, and our reputation for service and safety is 

legendary. And now, with an exceptional rate like this, 

flying Finnair makes even more sense than ever.

The newly renovated Helsinki- Vantaa Airport is modern 

and convenient - an excellent transfer point for onward 

travel to other destinations. $07E 00
Finnair flies daily from Vilnius ■ jį ®
New York to Helsinki and From
beyond, with good connections from Toronto, Montreal and 

Ottawa. Call today for further information - and remember 

to ask about our new Norvista Fall/Winter brochure.

N<»rvista

T? i m e į l i e s J

WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD 
Finnair is o partner in Aeroplan. Some restrictions do apply. Applicable airport taxes not included. Children's fores available.

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 416*222*O2O3 or 1 •800*461 *8651
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TORONTO
Anapilio žinios

- Spalio 2 yra pirmas mėnesio 
penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji Va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Parapijos sukaktuvinis leidi
nys, kuriame apžvelgiama parapijos 
praeitis, pardavinėjamas Anapilio 
knygyne. Leidinio kaina - $10.

- Delhi parapijoje pakeičiamas 
Mišių laikas. Jos bus jau nebe šeš
tadieniais, o sekmadieniais 3 v.p.p. 
Ši tvarka bus dabar tęsiama per 
visą žiemą su kai kuriomis išim
timis.

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti naujų muzikos garsajuosčių 
ir 2 bei 3 pėdų dydžio dėžių siun
tiniams.

- Vaikų chorelis “Angeliukai” 
parapijos 70-mečio proga pradėjo 
giesmių įrašą, kuris bus baigtas rug
sėjo mėnesį. Turimų santaupų ne
užteks padengti numatomoms išlai
doms. Todėl jie kreipiasi į visus, 
prašydami paramos. Paaukojusieji 
$100 ar daugiau, bus įrašomi į me
cenatų sąrašą. Norintieji gauti už 
aukas atleidimą nuo valstybinių 
mokesčių prašomi čekius išrašyti 
parapijos vardu su nurodymu, kad 
tai “Angeliukams”.

- Lietuvių išeivijai reikia naujų 
kunigų ir jų paruošimui - lėšų. To
dėl per savo parapiją remkime 
išeivijos lietuvių klierikų studijas 
Romoje. Prašome aukas tam reika
lui skirti mūsų parapijos vardu, 
nurodant, kad tai “Išeivijos lietuvių 
klierikų studijoms”.

- Mišios sekmadienį, spalio 4, 
9.30 v.r. už a.a. Petrą Balsą (me
tinės); 11 v.r. už parapiją; Vasagoje
10 v.r. už Vytautą Jonaitį (X me
tinės); Delhi 3 v.p.p. už Zigmą 
Obelienių.

Išganytojo parapijos žinios
- Sveikiname Lietuvos kanki

nių parapiją, kuri praeitą sekma
dienį, rugsėjo 27 atšventė 70-tąją 
gyvavimo sukaktį.

- Pradedant šiuo Šv. Komuni
jos sekmadieniu, spalio 4, pamal
dos vyks 9.45 v. ryto.

- Ateinantį sekmadienį, spalio
11 - pamaldos ir sekmadienio mo
kykla vaikučiams. Pamaldas praves 
parapijos tarybos narys Ričardas 
Hiršas, nes klebonas dalyvaus Lie
tuvių ev. liuteronų vyr. tarybos po
sėdyje Ziono parapijoje, Oak 
Lawn, IL ir spalio 10-11 d.d. sakys 
pamokslus Tėviškės liuteronų šven
tovėje, Čikagoje.

- Padėkos puota įvyks spalio 
18 d. Bilietus platina A. Langienė, 
L Pūkienė ir V. Steponienė.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugsėjo 27 d. 

popietėje dalyvavo 194 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Lilija ir 
Ramūnas Benetai, Vilius ir Danutė 
Trumpjonai iš Čikagos, dr. Marty
nas ir Marija Purvinai iš Kauno, 
Ieva Andruškevičienė, Vilius Pėte- 
raitis iš Montrealio, Valius Kuntas 
iš Lemonto, JAV, Ieva Jankutė iš 
Niujorko. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN valdybos 
narys Petras Šturmas.

- LN valdybos posėdis - spalio 
8, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN tradicinis pobūvis įvyks 
lapkričio 7, šeštadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Karšta 
vakarienė su vynu, veiks baras ir 
loterija. Programoje - choras 
“Daina” ir “Atžalyno” veteranai. 
Šokiams gros Vaclovas Povilonis. 
Daugiau informacijos LN raštinėje 
-416 532-3311.

- Kultūros komisija platina 
vaizdajuostes iš Lietuvos. Dėl jų 
įsigijimo ar nuomojimo skambinti 
S. Pabricienei tel. 416 762-5419 
arba V. Kulniui tel 416 763-1266.

- Aukos slaugos namams 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sveikinam Hamiltono Auš

ros Vartų parapiją, šį sekmadienį, 
spalio 4, švenčiančią 50 metų veik
los sukaktį.

- Visi parapijiečiai ir svečiai 
yra kviečiami dalyvauti parapijos 
naujo sklypo šventinimo/prakasimo 
iškilmėse šį šeštadienį, spalio 3, 1 
v.p.p. Dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir lietuvių pranciškonų vado
vybė. Automobiliais įvažiavimas iš 
Dundas gatvės pro buvusios 
Michael Power mokyklos vartus. 
Sekmadienį, 7 v.v. parapijos salėje 
vyks persikėlimo vajaus komiteto 
rengiamas sol. Vyt. Juozapaičio 
koncertas. Vietos numeruotos. Bi
lietų galima įsigyti pas Algį Nau
sėdą 231-1423.

- Šį sekmadienį, spalio 4, pra
sideda “Atgaivink” šešių savaičių 
programa. Programos veikla vyks 
tikėjimo pasidalinimo būreliuose ir 
Mišių liturgijoj sekmadieniais. Visi 
kviečiami užsiregistruoti į būrelius 
ir aktyviai dalyvauti sekmadienių 
liturgijoj.

- Špalio mėnesį pagerbiama 
Marija Rožinio kalbėjimu. Parapi
joj Rožinis bus kalbamas kiekvieną 
rytą prieš 8 v. Mišias, o sekmadie
niais prieš 8.15 v. ir 11.30 v. Mišias.

- Šis penktadienis, spalio 2 yra 
mėnesio pirmasis. Šv. Valanda ir 
Mišios 7 v.v. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus.

- Pirmojo mėnesio šeštadienio 
Gyvojo rožinio draugijos Mišios dėl 
parapijos naujo sklypo šventini
mo/prakasimo nukeltos į kitą šeš
tadienį.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Rasa Malinauskaitė ir Kevin 
McClean.

- Bostone mirė a.a. Magdalena 
Ambutavičienė, Teresės Lorencie- 
nės sesuo.

- Mišios sekmadienį, spalio 4,
8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį;
9.15 v.r. už Baronaičių šeimos 
mirusius; 10.15 v.r. už a.a. Ramutę 
Grigonienę - 2 metinės, už a.a. 
Mariją Valiulienę, už a.a. Joną ir 
Emiliją Aleksas; 11.30 už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Pradėdami naujus mokslo 

metus dėkojame už įdėtą darbą vi
siem, kurie iki šių metų moky
tojavo. Norime taip pat pasveikinti 
naujuosius mokytojus/padėjėjus: D. 
Balsienę-Calderon, V. Baranaus
kaitę, I. Beresnevičienę, E. Bušins- 
kaitę, A. Jonušdnį, V. Kaleinikaitę, 
A. Puodžiūnienę ir D. Sondą.

- Spalio 3 d. mokyklos audito
rijoje įvyks mokslo metų pradžios 
susikaupimas ir Lietuvos partizanų 
kvinteto “Girių aidas” pasirodymas. 
Tą dieną Maironio mokyklą aplankys 
vysk. P. Baltakis bei kiti svečiai. 
Mokiniai prašomi tą dieną dėvėti 
Maironio mokyklos marškinėlius.

- Spalio 10 d., Padėkos savait
galį, pamokų mokykloje nebus.

- Maironio mokyklos kankli
ninkės yra pakviestos koncertuoti 
Montrealyje lapkr. 14-15 d.d. Nu
matyta vykti autobusu. Norintys 
prisidėti prie kelionės išlaidų, tapti 
rėmėjais, prašomi kreiptis į kankli
ninkių mokytojas.

Muziejaus-archyvo žinios
Šiuo metu, pradedant veiklos 

metus, muziejaus lėšos gerokai nu
sekusios. Todėl esame labai dėkingi 
visiems aukotojams. Paskutiniu 
metu $100 muziejaus išlaikymui au
kojo Regina Bražukienė, Alvina 
Ramanauskienė, Antonija Petrulie
nė (a.a. Onos Jakimavičienės atmi
nimui), Bruno Laučys, Juozas Ba- 
kis (a.a. I. Bakienės atminimui); 
$30 P. T. Pargauskai. Labai dėkoja
me visiems, kad padedate išsaugoti 
Kanados lietuvių veiklos istoriją.

Vedėja
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $100 - P. Kondrotas, 
M. Vaškevičienė.

Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai žygiuoja Vilniaus gatvėmis į Vingio parką, kur įvyko pagrindinis 
renginys - dainų koncertas Nuotr. ELTOS

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos operos ir baleto teatro solisto 
VYTAUTO JUOZAPAIČIO (baritonas) ir pianistės NIJOLĖS RALYTĖS koncerte

“Už aukštųjų kalnelių...”
1998 m. spalio 4, sekmadienį

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Str., Toronto, Ont.
Vaišės - 6 v.v.; koncertas - 7 v.v.; po koncerto kavutė

Vietos numeruotos. Bilietai užsakomi pas Algį Nausėdą, tel. 416 231-1423
arba sekmadieniais Prisikėlimo parapijos salėje. Bilietų kainos: $25 ir $20.

Koncertą rengia Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus 
koordinacinis komitetas

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
/UVAŽIAVIMA/

įvyks 1998 m. spalio 23-25 d.d. Otavoje
Vykstantiems į KLB tarybos suvažiavimą spalio 23, 24, 25 - $299. Išvykstama spalio 23 d., 
1 v.p.p., grįžtame į Torontą spalio 25 d., 10 v.v. Kelionė traukiniu, viešbutis, pusryčiai, tarybos su
važiavimo registracijos mokestis, vakarienė spalio 23 d., maistas spalio 24 d., priešpiečiai spalio 
25 d. Kaina be kelionės traukiniu - $199. Kaina be traukinio kelionės ir be viešbučio - $99.
Registracija KLB raštinėje iki 1998 m. spalio 14 d. Adresas - 1011 College St., Toronto
M6H 1A8. Tel. 416 533-3292. Faksas 416 533-2282
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas spalio 23, 24, 25 d.d. Otavoje.
Autobusas išvyksta iš Toronto spalio 23 d. vakare. Grįžta spalio 25 d. vakare.

Dėl platesnės informacijos kreiptis į Matą Stanevičių tel. 416 878-5446, 
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6; matas@tinklas.net.

Prašome sekti spaudą dėl tolimesnių žinių bei galimų pakeitimų.

“BALTIC EVENING”, kuris buvo numatytas spalio 21 d., atidėtas
KLB krašto valdyba

OS MONTREAL
Montrealio lituanistinė mo

kykla rugsėjo 19 d. pradėjo mokslo 
metus įprastose patalpose - Seselių 
namuose. Dar ne visi mokiniai pir
mąją dieną suėjo, bet, numatoma, 
jų bus apie 20. Mokytojauja vedėja 
Asta Staškevičienė, Inga Giedrikie- 
nė ir Regina Kibirkštienė. Tėvų ko
mitetas nebuvo išrinktas, nes nesu
sirinko pakankamai tėvų. Spalio 3 
d., šeštadienį, mokykla išvažiuoja į 
South Shore obuoliauti. Kviečia
mos prisidėti jaunos šeimos, net ir 
tos, kurios neleidžia savo vaikučių į 
mokyklą. Smulkesnę informaciją 
galima gauti pas Astą tel. 695-5376.

Architektė Marija ir dr. Mar
tynas Purvinai spalio 4 d., sekma
dienį, 12 vai. Aušros Vartų parapi
jos salėje kalbės apie Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos architektūros 
paveldo naikinimą ir atgaivinimą. 
Visuomenė kviečiama gausiai daly
vauti. Įėjimas - laisva auka.

“Rūtos” klubas per keturius 
trečiadienius baigė rodyti vaizda
juostes iš praeitą vasarą Lietuvoje 
vykusios Dainų šventės. Susirinkda
vo apie 20 - 30 žiūrovų ir visi liko 
patenkinti šokių įspūdinga choreo
grafija bei skambiomis suaugusių ir 
vaikų dainomis. B.S.

Montrealietis, plačiai žinomas 
išeivijoje solistas Antanas Keblys, 
talkinąs Aušros Vartų parapijos 
chorui, susilaukė monografijos, ku
rią parašė Klaipėdos universiteto 
Menų fakulteto profesorius Vytau

tas Tetenskas. Monograija pavadin
ta “Antano Keblio daina Lietuvai” 
(100 psl.). Joje pateikta solisto bio
grafija ir muzikinė veikla, paminė
ta, kad A. Keblys jaunystėje buvo 
besirengiąs tapti jūrininku, plaukio- 
jąs prekybiniais laivais tarp Danijos 
ir Norvegijos. Dėl karo įvykių pasi
traukęs Vokietijon, paskui Anglijon 
ir pagaliau pasiekęs Kanadą. Apsi
gyvenęs Montrealyje dirbo “Mol- 
son” alaus darykloje 35-rius metus, 
studijavo McGill universitete muzi
ką, daug koncertavo, dalyvavo kultū
rinėje lietuvių veikloje, išleido daug 
garsajuosčių. Klaipėdoje buvo su
rengtos šios monografijos sutiktuvės.

Vytautas Tetenskas

ANTANO KEBLIO
DAINA LIETUVAI

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, 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.

Anapilio vaikų darželio rėmėjų surengtoje gegužinėje Vasagoje 
darželinukė domisi M. Gabrio smuiku. Anapilio vaikų darželis po 
vasaros atostogų vėl sėkmingai veikia su padidėjusiu vaikų skaičiumi

Nuotr. G. Paulionienės

Du vyrų chorai koncertuos 
St. James katedroje (King- 
Church) šeštadienį, spalio 17, 
7.30 vai. vak. Proga išgirsti estų 
chorą “Oobik”, vad. Ch. Kipper, 
ir “Welsh” chorą, vad. T. Bell, 
akompanuojant C. Zabek. Kon
certą rengia “Big Sisters of Ca
nada”. Dėl bilietų skambinti tel. 
416 304-0188. Bilieto kaina $15.

Inf.
Lietuvos kankinių parapi

jos 70-mečio sukaktis buvo iš
kilmingai paminėta praeitą sek
madienį, rugsėjo 27 pamaldo
mis, procesija į Sv. Jono lietuvių 
kapines, kur pašventintas jubi
liejinis kryžius, pasimelsta prie 
Anapilio sodybos įsteigėjo kun. 
Petro Ažubalio kapo, ir pokyliu 
su koncertu didžiojoje Anapilio 
salėje. KLB muziejaus salėje vy
ko parapijos veiklą, rodančių 
nuotraukų paroda, kuria domė
josi gausūs šventės dalyviai. 
(Plačiau kt. nr.).

Anapilio vaikų darželis ieš
ko mokytojos, kuri galėtų dirbti 
ir virtuvėje kasdien po šešias 
valandas nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Pageidautina mo
kėti lietuvių ir anglų kalbas. 
Darbas prasidėtų spalio 5 d. 
Norinčius dirbti prašome skam
binti darželio telefonu 905-272- 
4074 arba Loretai 905-257-8910 
arba Audrai 416-249-1305 nuo 
7.30 v.r. iki 4.30 v.p.p.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100 - G. L. Kurpiai, A. N. Beno- 
tai; $25 - V O. Narušiai (a.a. 
Onos Jakimavičienės atminimui).

PRIE ANAPILIO
išnuomojamas

trijų miegamųjų naujai 
atremontuotas namas.

TEIRAUTIS
Anapilio raštinėje

tel. 905 277-1270

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą 

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai Hamiltone paimami iš namų nemokamai
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

Dr. M. Purvinas ir archt. 
M. Purvinienė iš Kauno, nuola
tiniai “Tėviškės žiburių” bend
radarbiai, lydimi L ir L. Ado
mavičių, rugsėjo 28 d. lankėsi 
“TŽ” redakcijoje, paliko litera
tūros, papasakojo apie savo 
mokslinius tyrinėjimų darbus. 
Svečiai dalyvavo rugsėjo 26-27 
d.d. Mažosios Lietuvos darbuo
tojų surengtuose suvažiavimuo
se Toronto Lietuvių Namuose, 
ketina aplankyti Montrealį ir 
Otavą.

“Perlas” klinikai Lietuvoje 
paremti aukojo: $100 - St. Jo
kūbaitis, N.N. Už aukas dėkoja 
vajaus komitetas ir kviečia vi
suomenę paremti šį projektą 
aukas siunčiant dr. A. Kazlaus
kienei, 131 Chisholm Street, 
Oakville, Ont. L6K 3J1,Canada.

Kanados lietuvių bendruo
menei aukojo: A. Žemaitis - 
$100; St. Kačinskas (Hamil
tonas) - $300. KLB inf.

A. a. O. Jakimavičienei mi
rus, reikšdami užuojautą šeimai 
ir giminėms, L J. Nacevičiai “Tė
viškės žiburiams”aukojo $25.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $200 - dr. J. ir dr. 
M. Uleckai; $50 - E. G. Ku- 
chalskiai, E. Lorencienė, A. H. 
Stepaičiai; $20 - R. Žiogarys.

PARDUODAMAS namas Nidoje. 
Skambinti Navickienei tel. 011 
3705952981 arba 01137059 52871.

Įvairios žinios
Bronius Nainys, buvęs PLB 

valdybos pirmininkas ir žurnalo 
“Pasaulio lietuvis” redaktorius, 
praneša, kad nuo š.m. rugsėjo 25 
d. pasitraukė iš redaktoriaus pa
reigų, užsilikusią medžiagą per
duodamas PLB valdybos pirmi
ninkui Vyt. Kmantui. Inf.

CANADA WORLD YOUTH 
(CWY - Kanados jaunimas pa
saulyje) yra nepelno organizaci
ja, jaunimui suteikianti galimy
bes dalyvauti tarptautinėse švie
timo programose. Jos 27 metų 
veiklą daugiausia remia “Cana
dian International Develop
ment Agency” (CIDA). Įvai
raus amžiaus jaunimui (nuo 17 
iki 29 m.) pritaikytos programos 
veikia mainų principu. Jaunuo
liai 3.5 mėnesio gyvena ir dirba 
kokioje nors Kanados apylinkė
je, kitus 3.5 mėnesio praleidžia 
užsienyje, taip pat su programo
je dalyvaujančia šeima. Darbas 
neapmokamas, tačiau įgyjama 
naudinga patirtis. Ateinančių 
metų programoms, prasidedan
čioms liepos mėn., prašymai 
priimami iki š.m. lapkričio 20 d. 
Informacija ir prašymų anketos 
gaunamos kreipiantis į CWY 
paštu - 317 Adelaide St. West, 
#404, Toronto, Ont. M5V 1P9; 
telefonu 416-596-9702 arba 
faksu 416-596-9642; arba elek
troniniu paštu cwy@cwy.ca, 
www.cwy.ca/ontario.
• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

>TEVISKES ŽIBURIAI
savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 

reguliari metinė prenumerata - $42.00, 
rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00

Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė.....................................................................
Adresas....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.................... dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

PARDUODU 4 ha miško prie 
Šventojo ežero, 10 km nuo Zara
sų. Teirautis: Lietuva, Visaginas, 
tel. (66)-73-073.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

DĖMESIO BUVUSIEJI PAPILĖ- 
NIŠKIAI! Papilės kultūros na
mams yra reikalingas kapitalinis 
remontas. Vietinės pajėgos negali 
užtektinai sutelkti lėšų tam pro
jektui užbaigti. Būtų gerai, kad bu
vusieji papilėniškiai galėtų prisidė
ti prie remonto išlaidų padengimo 
pabaigimui. Tie namai yra labai 
svarbus kultūrinis židinys Papilės 
miestelio bei Papilės apylinkių gy
ventojams. Paramą siųsti auką iš
rašant į einamąją valiutinę sąskai
tą Nr. 1116098 Lietuvos taupomojo 
banko Mažeikių skyriaus Papilės 
poskyryje. Aukų siuntimo adresas: 
Papilės seniūnijos rėmimo fondas, 
J. Basanavičiaus g. 23, 5456 Papilė, 
Akmenės rajonas.

HAMILTONO Lietuvių pensinin
kų namams “Rambynas” reikalin
gas administratorius. Teirautis: 8 
v.r.-12 v.p.p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio imtinai. Tel. 905 526- 
8281.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

mailto:matas@tinklas.net
mailto:cwy@cwy.ca
http://www.cwy.ca/ontario

