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Antrasis Niurnbergas?
Pirmasis įvyko 1945-1946 m., užtrukęs vienuolika 

mėnesių, Vokietijai pralaimėjus Antrąjį pasaulinį karą. 
Niurnbergo teisme posėdžiauta 1000 valandų, kalbėjo 
200 liudininkų, buvo sudaryta 16,000 lapų dokumentacija. 
Prokuratūra kaltino 24 asmenis ir 6 organizacijas. Mirties 
bausme nuteista 11 asmenų (LE).

K
AIP ir galima buvo laukti, po teismo pasigirdo ne
mažai priekaištų, kad tarp demokratinių valstybių 
teisėjų lygiomis teisėmis ir net didesniu reika
lavimų svoriu dalyvavo atstovai iš Sovietų Sąjungos, kuri 

pati yra padariusi labai daug nusikaltimų žmoniškumui ir 
taikai. Nacinės Vokietijos vadų nubaudimas aukščiau
siomis bausmėmis parodė, kad nacizmas pasmerktas. Po 
to 50 metų vyravo slogi tyla. Tačiau laisvasis pasaulis jau
tė, kad darbas neatliktas iki pabaigos. Tai viešai parodyti 
išdrįso “Kopenhagos manifestas”, įvykęs 1985 m. liepos 
25-26 d.d. Renginys, pavadintas “Baltijos tribunolo byla”, 
truputį sujudino pasaulio žiniasklaidą, privertė vaka
riečius dirstelti į užmirštas, komunistinės diktatūros prie
vartaujamas Baltijos šalis, kurių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos jie nepripažino. Po manifesto imta vis dažniau 
ir garsiau kalbėti apie Antrąjį Niurnbergą, nors kelias į jį 
buvo pilnas įvairiausių kliūčių. Visiems buvo aišku, kas 
trukdė ir kodėl. Organizatoriams pasmerkti komunizmą 
prasivėrė platesnės durys griuvus Sovietų Sąjungos 
imperijai. Tačiau visos kliūtys nedingo. Imperija žlugo, 
komunistai liko, ir tai ne eilinių piliečių būklėje. Siekiai 
pasmerkti komunizmą betgi nenusilpo. Štai vienos dienos 
konferencijoje “Komunistinis genocidas Lietuvoje” 
Vilniuje 1997 m. pasisakyta už Antrojo Niurnbergo ren
gimą. Yra pagrindo tikėtis, kad svaresnė pradžia padaryta 
Tarptautiniu kongresu, įvykusiu Vilniuje š.m. birželio 12- 
14 d.d., ir nutarimu pradėtą darbą tęsti. Kaip jau spau
doje buvo rašyta, tame kongrese dalyvavo daug žymių 
komunizmo priešų iš 21 pasaulio krašto.

K
OKIA bus to istorinio užmojo tolesnė raida, ne
trukus ateitis parodys. Nėra abejonės, kad komu
nizmą smerkiančios rezoliucijos, kur tik prieina
ma, skelbiamos visame pasaulyje. Lauktina, kad bus iš

skirtinai ir griežtai pasisakyta prieš leninizmą, stalinizmą, 
visą rusiškąją bolševikiją, vadinamąją proletariato dikta
tūrą, kuri per septynis dešimtmečius išžudė milijonus ne
kaltų žmonių. Galima tikėtis, kad tęsiant komunizmo pa
smerkimo veiklą susidarys tūkstančiai lapų, atspindinčių 
įvykdytus ir dar tebevykdomus nusikaltimus prieš žmoni
ją. Tačiau kai kalbama apie nusikaltimus, žvilgsniai 
krypsta į nusikaltėlius. O dairymosi nemažai - kas jie, kur 
jie, kiek jų? Kas juos surinks ir surikiuos prieš tarptautinį 
tribunolą, kuris vargu ar gaus visų, ypač didžiųjų 
valstybių, pritarimą? Pirmasis Niurnbergas buvo karo 
laimėtojų triumfas, nugalėtos Vokietijos nubaudimas. O 
kas dabar? Juk būklė visiškai skirtinga - komunistinė 
valstybė, pradėjusi nekaltų žmonių žudynes, po karo atsi
stojo laimėtojų pusėje, o šiandien ji ieško bendrų šnekų ir 
kelių su demokratinėmis valstybėmis. Visa tai priimant 
dėmesin, nerealu tikėtis ko nors panašaus į Pirmąjį 
Niurnbergą. Atrodo, kad geriausiu atveju pasmerkimais 
ir nuobaudomis teks pasirūpinti paliestoms šalims kiek
vienai atskirai derinantis prie vadovavimo aplinkybių, vi
daus ir užsienio politikos bei nuolatinių skatinimų gyventi 
gražiuoju. Nepamirština tik tai, kad svarbiau už bausmes 
yra rimtas ryžtas išgyvendinti marksistinę materialistinę 
pasaulėžvalgą skiriant daug daugiau jėgų ir lėšų jaunimo 
ugdymui, kuris tautą skatintų telktis į šventą žygį už lais
vę, dorovę ir vienybę, už krikščioniškų idealų pritaikymą 
valstybės gerovei kelti. Tada demokratėjant! visuomenė 
savaime priešintųsi bet kokių spalvų diktatūroms ir nebe
reikėtų tribunolų tautžudystės vadams teisti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kova dėl vėžių
Mikma genties indėnai 

Burned Church (New Bruns
wick) vietovėje vėl atnaujino sa
vo kivirčą su Žuvininkystės mi
nisterija dėl vėžių spąstų leidi
mų. Praeitais metais indėnų 
prašymu Vyriausias Kanados 
tribunolas nusprendė, kad pagal 
seniau pasirašytas sutartis paat- 
lantės indėnų gentys turi teisę 
žuvauti bei gaudyti vėžius ne tik 
savo reikalams, bet ir pardavi
mui, kad galėtų išlaikyti savo 
bendruomenėje pragyvenimo 
lygį virš neturto ribos. Tačiau 
tuo pačiu leido federacinei val
džiai reguliuoti vėžių gaudymą, 
kad būtų apsaugotos atsargos 
nuo išnaikinimo. Indėnai norėjo 
statytį apie 5,000 vėžių spąstų, 
bet Žuvininkystės ministerija 
nustatė tik 40 spąstų ribą oficia
liai “gamtosaugos” dėlei, bet 
daugiausia, kad nuramintų ne- 
indėnus žvejus ir išlaikytų pro
duktų kainas. Žinant, kad tame 
vandenyno plote iš viso statoma 
apie 20 milijonų spąstų per me
tus, indėnų reikalavimai atrodo 
labai maži. Jungtinių genčių va
das M. Coon Come, (diplomuo

tas teisininkas) apsilankęs Mik
ma bendruomenėje ir ištyręs 
reikalą, pažadėjo visų indėnų 
paramą. O tuo tarpu indėnai 
pristato daugiau negu oficialiai 
leista vėžių spąstų, ministerijos 
pareigūnai juos konfiskuoja ir 
karts nuo karto suiminėja indė
nų žvejus, ir savivalė tęsiasi 
toliau.

Indėnų kova už savo teises 
pastaruoju metu labai suaktyvė
jo visoje Kanadoje. Prieš šimt
mečius baltieji nustūmė juos į 
nepraeinamas girias, šalto ir 
žiauraus klimato plotus. Dabar 
besiplečiant miestams ir pramo
nei prireikė plėstis ir į indėnams 
sutartimis atiduotus plotus: 
Cree genčių medžioklių plotus 
užliejo statydami užtvankas 
elektros jėgainei, Britų Kolum
bijoje, Kvebeke bei Ontario 
provincijose iškirto ištisas girias 
indėnų rezervatuose, užteršė jų 
upes ir ežerus gyvsidabriu ir ki
tais chemikalais gamindami po
pierių, kasdami auksą, uraną 
bei kitus turtus. Indėnai, kurių 
tarpe dabar jau yra nemažai 
aukštuosius mokslus baigusių,

Viršuje Trakai, lankomi gausių turistų vasaros metu; žemiau - burlaiviai ir buriuotojai Nuotr. R. Puterio

Užklimpęs Lietuvos vežimas
Ir optimistam dabar aišku, kad Tėvynė yra patekusi į labai sunkią 
ekonominę, socialinę ir politinę būklę. Tai lyg užklimpęs vežimas, kurį 

išjudinti bus galima tik visų bendromis jėgomis

DR. JONAS KUNCA

Būtų klaidinga tikėtis, kad 
sekanti Lietuvos valdžia pajėgs 
viena tai padaryti. Negalės, net 
jei ji būtų labai gera. Aišku, jos 
darbas bus labai svarbus. Jai 
teks atitaisyti kitų padarytas 
klaidas ir pradėti statyti valstybę 
ant tvirtesnių pamatų. Teks 
įvesti administracinę tvarką vie
toj egzistuojančio chaoso ir ko
rupcijos, kuri gyvuoja nepaisant 
daugybės kontrolių, reglamentų 
ir didelės biurokratijos. Viltis, 
kad pakėlus algas aukštiem pa
reigūnam, korupcija sumažės, 
nepasiteisino. Pasirodo, patys 
pareigūnai ima kyšius ir padeda 
apeiti įstatymus. Be to, tie įsta
tymai yra netobuli, neaiškūs, ir 
juos galima įvairiai interpretuo
ti. Tai irgi duoda progą kyšių 
ėmimui, o teisėtvarka tinkamai 
neveikia dėl įstatymų ir regla
mentų kaltės.

Yra daugybė įstaigų, kurių 
darbas dvigubinasi. Kol pilietis 
gauna leidimą statybai, turi 
kreiptis į 30 įvairių pareigūnų, 

pradėjo kovoti teismuose, kad 
išsaugotų bent senose sutartyse 
garantuotas žemes ir teises. Ir 
tuo jau yra nemažai pasiekta, 
nors federacinė valdžia dar ir 
dabar su indėnais kartais elgiasi 
kaip su pusiau laukiniais atsili
kusiais žmonėmis, tartum siūly
dama jiems pasitenkinti spalvo
tais karoliukais, o pasilaikyda
ma jiems priklausančius gamtos 
turtus.

Pasaulinis katalikų jauni
mo sąskrydis 2002 metais įvyks 
Toronte. Apie tai popiežius Jo
nas Paulius II pranešė šių metų 
jaunimo sąskrydžio uždarymo 
iškilmėse 2 milijonams dalyvių. 
Sąskrydžiai organizuojami kas 
dveji metai įvairiose vietovėse. 
Pirmame 1985 metais Romoje 
dalyvavo tik apie 200,000 jau
nuolių ir sekančiuose sąskry- 

(Nukclta į 6-tą psl.) 

kurie delsia išduoti reikiamus 
pažymėjimus, kol išvargintas 
žmogelis neduoda kyšio. Taigi 
norint sumažinti korupciją, rei
kėtų mažinti įstaigų ir pareigū
nų skaičių, suprastinti regla
mentus ir peržiūrėti 2500 įstaty
mų, kuriuos išleido ligšiolinės 
valdžios. Turėtų būti peržiūrėti 
ir reglamentai bei visos jų vyk
dymo procedūros.

Valstybės biudžetai turi at
sižvelgti į pajamų dydį. Juos 
ruošiant naudingiau būti pesi
mizmo, ne optimizmo pusėje. 
Nevalia daugiau išleisti negu tu
ri! Valdžios darbas privalo būti 
skaidrus. Privatizacija čia negali 
būti išimtis. Opozicija yra tam, 
kad sektų ir kontroliuotų vy
riausybės veiksmus, o ne vesti 
tuščius politinius ginčus. Tai di
džiulis darbas, kuris laukia sku
bios akcijos. Jei busimoji val
džia sugebės jį atlikti, mūsų už
klimpęs vežimas pasidarys leng
vesnis. Bet jam pajudinti į priekį 
to neužteks.

Tikėjimas, jog gera valdžia 
gali išspręsti visas problemas, 
yra naivus. Ji to padayti, deja, 
negali. Mūsų šalis yra gerokai 
atsilikusi nuo likusios Europos, 
į kurią norėtume įstoti. Jei mus 
priimtų tokius, kokie esame, 
Lietuvoj bankrotuotų dauguma 
įmonių, o žemės ūkis pirmoje 
vietoje, nes šalies rinką užplūstų 
užsienio prekės, o mes ekspor
tuoti negalėtume dėl mūsų pro
duktų kokybės ir savikainos.

Prieš įstodami į ES priva
lom sumoderninti savo pramo
nės ir žemės ūkio gamybą. Kai 
kurie mūsų gamintojai jau yra 
gerokai pažengę į priekį. Tik to
kių turime per mažai. Reikia 
skubiai modernizuoti likusias. 
O tai yra surišta su išlaidom ir 
sumanumu. Įmonių vedėjam 
verta apsidairyti Europoje ir pa
simokyti. Gal ir užsienio bankai 
dar kartą padėtų norintiem pro
gresuoti.

Su žemės ūkiu bene bus 
sunkiausia. Neapgalvotai buvo 
išdraskyti dideli ūkiai, kuriuos 
vertėjo paversti į gamybos cent
rus. Užsienio patirtis rodo, kad 
tik didesnių ūkių gamyba yra 
pelninga. Žemės ūkio gamybą 
teks gerinti. Negalėsim konku
ruoti su kitais Europos ūkinin
kais, kol mūsų žemės ūkio pro
duktyvumas nesusilygins su Da
nijos, Olandijos ir kitų šalių. 
Ūkininkam reikia apsidairyti V. 
Europoj ir pasimokyti. Geras 
žemės paruošimas, gera pasėlių 
priežiūra, tinkama sėkla leis 
mums padvigubinti pvz. grūdų 
derlių, o išlaidos būtų beveik tos 
pačios. Geros veislės karvutės, 
gerai prižiūrimos duos žymiai 
daugiau pieno.

Panašiai yra su likusiom že
mės ūkio šakom. Produkcijos 
pakėlimas su modernizacijos 
pagalba leis ūkininkui pagamin
ti pigesnius produktus ir dau
giau pelnyti. Kartu reikėtų įvai
rinti žemės ūkį ir perdirbti jo 
produktus savame krašte. Taip 
atsirastų daugiau darbo vietų. 
Valdžia gali tik sudaryti tinka
mas sąlygas, bet ne sumoder
ninti žemės ūkį. Čia jau pačių 
žemdirbių užduotis. Reiktų pri
dėti, kad streikai žemės ūkio at
silikimo problemos neišspręs, o 
ją tik padidins.

Būtų naudinga pagalvoti ir 
apie švietimo racionalizaciją. 
Kam leisti pinigus 15-kos uni
versitetų išlaikymui? Lietuvai 
pilnai pakaktų 3-4 universitetų. 
Nėra pagrindo valdžiai apmokė
ti studijas pasiturintiem vaikam. 
Kiti privalėtų įrodyti savo mo
kymąsi per specialius žinių pa
tikrinimus, kad gautų tokią pa
ramą. Mūsų universitetų moks
lo lygis turi pasivyti likusią Eu
ropą, o egzaminų kontrolė su
griežtinta.

Lietuvos laukia dideli išban
dymai. Išeisim laimėtojais, jei 
valdžia ir tauta veiks vieningai 
bei racionaliai.

Juodojo kaspino diena
Lietuvoje rugpjūčio 23 d. 

buvo iškeltos valstybinės tri
spalvės su gedulo kaspinais, pa
žymint Molotovo-Ribbentropo 
pakto, leidusio pavergti Baltijos 
šalis, metines, rašo BNS/ 
LGTIC. Didesnių renginių šiai 
dienai paminėti nebuvo. Pirmą 
kartą viešai šios metinės buvo 
paminėtos Vilniuje 1987 m. prie 
paminklo Adomui Mickevičiui. 
1989 m. šimtai tūkstančių Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gyven
tojų ta proga sudarė gyvą gran
dinę nuo Vilniaus iki Talino, 
demonstruodami tarpusavio so
lidarumą. Lietuvos Sąjūdis 1990 
m. surengė demonstraciją prie 
Lietuvos ir Lenkijos sienos, dar 
tuo metu kontroliuojamos so
vietų.

Aptarti rinkimai
Rugpjūčio 11 d. Lietuvoje 

besilankantys Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organi
zacijos (ESBO) atstovai susitiko 
su užsienio reikalų viceministe- 
riu Vygaudu Ušacku ir Vyriau
siosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininku Zenonu 
Vaigausku aptarti spalio mėnesį 
įvyksiančių seimo rinkimų.

Su svečiais aptartas rugsėjo 
15-16 d.d. apie rinkimus ir ži- 
niasklaidos vaidmenį planuoja
mas seminaras, kurį rengia 
URM ministerija kartu su 
ESBO, Žurnalistikos centru bei 
VRK. ELTOS/LGTIC žiniomis, 
misija nerekomenduoja stebėti 
seimo rinkimų, konstatavusi, 
jog “Lietuvoje yra sudarytos 
puikios sąlygos demokratiniams 
rinkimams, visuomenė jais pasi
tiki”, ir “Lietuva atitinka politi
nius valdymo kriterijus, siekiant 
narystės Europos sąjungoje”.

Posėdžiavo PLB seimas
Vilniuje rugpjūčio 16-19 d. 

d. posėdžavo dešimtasis Pasau
lio lietuvių bendruomenės sei
mas. Iškėlus Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vėliavą prie Lie
tuvos seimo rūmų, atidarymo iš
kilmėse susirinkusius 129 atsto
vus iš 31 krašto lietuvių bend
ruomenių sveikino PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus, seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis, Vilniaus meras 
Rolandas Paksas. Invokaciją su
kalbėjo vyskupas lietuvių išeivi
jai Paulius Baltakis. V. Adam
kus įteikė PLB pirmininkui ir 
PLB švietimo komisijos pirmi
ninkei Reginai Kučienei DLK 
Gedimino ordinus už nuopel
nus Lietuvai. Posėdžiuose buvo 
svarstomi PLB organizaciniai 
klausimai, aktualiausios išeivijai 
ir Lietuvai bendros problemos. 
Seimo dalyviams taip pat buvo 
numatytos išvykos į Tilžę ir į 
Gudijos lietuvių telkinius.

Priėmė IAE programą
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 

Lietuvos vyriausybė rugpjūčio 
16 d. patvirtino ir pateikė sei
mui svarstyti Ignalinos atomi
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nės elektrinės (IAE) saugaus 
naudojimo užtikrinimo progra
mą. Jos tikslas yra numatyti 
priemones, užtikrinančias IAE 
fizinę saugą.

Įgyvendinant programą, biu
džeto lėšų reikės šiuolaikinės 
valstybės sienos apsaugos siste
mos įdiegimui Lietuvos ir Latvi
jos bei Lietuvos ir Gudijos sie
nų ruože, esančiame IAE 30 ki
lometrų stebėjimo zonoje. Š. m. 
gegužės pradžioje Lietuvos sei
mas priėmė IAE pirmojo bloko 
sustabdymo įstatymą, kuriame 
numatyta jėgainės pirmąjį reak
torių uždaryti iki 2005 m. sausio 
1 d. IAE laikoma nepakanka
mai saugia dėl dviejų joje vei
kiančių sovietų gamybos 
RBMK reaktorių. IAE gamina 
arti 70% visos Lietuvos elektros 
energijos.

Lankėsi JAV patarėjai
Rugpjūčio 22 d. penkių die- 

nų vizitą pradėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos pa
kviesta JAV Senato ir Atstovų 
rūmų patarėjų grupė. Kaip pra
neša BNS/LGTIC, vizitas suda
ro prielaidas pristatyti strategi
nius Lietuvos užsienio politikos 
siekius ir krašto pažangą. Tai 
yra trečiasis tokio pobūdžio 
JAV Kongreso patarėjų apsi
lankymas Lietuvoje. Svečiai su
sitiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, įvairiais valdžios 
pareigūnais, o taip pat su Tarp
tautinio investuotojų forumo 
bei “Williams Lietuva” atsto
vais. Buvo surengtos išvykos į 
Klaipėdą apžiūrėti “Philip Mor
ris” gamyklą, Klaipėdos 7-ąjį 
Dragūnų pamario dalinį bei 
Karmėlavos srities oro erdvės 
stebėjimo ir kontrolės centrą.

Sutartis dėl eksporto
Lietuvos žemės ūkio minis- 

teris Edvardas Makelis su 
Maskvos vyriausybės atstovais 
rugpjūčio 10 d. pasirašė sutartį 
dėl lietuviškų maisto produktų 
eksporto į Rusiją. Ministerio 
teigimu, Lietuva per pusmetį 
galės į Rusiją eksportuoti 5,000 
tonų jautienos, 4,000 tonų svies
to, 2,000 tonų pieno miltų, 
4,000 tonų sūrio ir 20,000 tonų 
grūdų. Kaip rašo BNS/LGTIC, 
Maskva už prekes mokės avansu.

Tarptautinė konferencija 
Vilniuje

Rugpjūčio 22 d. Vilniuje 
seimo rūmuose prasidėjo tarp
tautinė konferencija “Baltijos 
šalių istorija ir jaunoji karta”, 
praneša BNS/ LGTIC. Joje da
lyvauja Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos delegacijos, kuriose yra po
litikų, istorikų, mokytojų bei 
moksleivių organizacijų atstovų. 
Konferencijos tikslas buvo ap
tarti jaunimo pilietinio auklėji
mo problemas trijų Baltijos 
valstybių mokyklose ir pristatyti 
vadovėlį “Baltijos šalių istorija”. 
Jis buvo išleistas prieš keletą 
mėnesių šešiomis kalbomis - 
lietuvių, latvių, estų, anglų, rusų 
ir vokiečų. Lietuvos delegacijos 
vadovė buvo parlamentarė, Bal
tijos visuotinių susirinkimų pir
mininkė Laima Andrikienė. RSJ
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LIETUVOS KANKINIAI

Kovotojas už tikėjimo laisvę

Akibrokštai dabarties spaudoje
Lietuvoje vyksta žodinės kovos tarp kariškių ir buvusių 

partizanų.Amerikoje ir Kanadoje aukštinamas 
homoseksualizmas

Virgilyus Jaugelis gimė 
1948 m. Kaune. Baigęs vidurinę 
mokyklą kelis metus iš eilės 
bandė įstoti į kunigų seminariją, 
bet sovietinis Saugumas nelei
do. Mat jo tėvas pokario metais 
buvo teistas. Dirbo įvairiose 
Kauno įmonėse, tuo pačiu metu 
lankė slaptus religinius susibūri
mus. Su pirmąja grupele pra
dėjo studijas pogrindinėje kuni
gų seminarijoje.

Tokiu būdu Virgilijus Jau
gelis įsitraukė ir į prasidėjusį są
jūdį už tikinčiųjų teises. 1971 m. 
gruodžio mėnesį jis aktyviai rin
ko parašus po Lietuvos katali
kų memorandumu, vėliau sukė
lusiu platų atgarsį ir užsienyje 
(dar vadinamas 17,000 memo
randumu). Milicijai sulaikius, iš 
jo buvo atimti trys memorandu
mo egzemplioriai su 127 para
šais. Tais pačiais metais Virgili
jus Jaugelis buvo nubaustas 15 
parų arešto už solidarumą su 
teisiamu už vaikų ketekizaciją 
kunigu Juozu Zdebskiu.

Jaunatviškas neatsargumas 
ir miesto sąlygos lėmė tai, kad 
jo veikla greit tapo žinoma 
KGB organams. Pastariesiems 
surengus pirmą didelę akciją 
prieš LKB Kronikos leidėjus, 
įkliuvo ir V. Jaugelis. 1973 m. 
lapkričio 19 d. jo bute Kaune 
buvo padaryta krata, kurios me
tu, be religinio turinio knygų, 
rastos ir paimtos vaškuotės. 
1974 m. balandžio 9 d. jis buvo 
suimtas.

Kaunietė, heroiskai gynusi 
savo dorą

Elena Spirgevičiūtė gimė 
1924 m. tarnautojų šeimoje 
Kaune. Mokėsi seserų kazimie- 
riečių globojamoje “Saulės” gim
nazijoje, vėliau perėjo į VIII 
gimnaziją, kurią baigė 1942 m. 
Tų pačių metų rudenį įstojo į 
Kauno valstybinio universiteto 
medicinos fakultetą, tačiau oku
pacinė vokiečių valdžia 1943 m. 
kovo mėnesį universitetą užda
rė ir studijas vos pradėjus teko 
nutraukti. Tuomet įstojo į trum
palaikius mokytojų kursus, ku
riuos baigusi, buvo paskirta mo
kytoja į Jonavos valsčių. Tačiau 
ir vėl į paskyrimo vietą nuvykti 
nesuspėjo.

1944 m. sausio 3-iosios va
kare į Spirgevičių namo kiemo 
vartus pasibeldė keturi ginkluoti 
vyrai. Pasivadinę policininkais, 
jie privertė įsileisti juos į vidų. 
Kaip vėliau paaiškėjo tai buvo 
sovietų partizanai. Vienintelis iš 
jų kalbėjęs lietuviškai buvo Al
fonsas Čeponis, kuriam po mir
ties buvo suteiktas Sovietų Są
jungos didvyrio vardas. Papuo
tavę ir apgirtę, jie pradėjo siau
tėti. Iš pradžių nušovė bandžiu
sią ištrūkti ir prisišaukti pagal
bos Elenos motinos seserį Stasę 
Žukaitę. Po to pradėjo kabinė
tis prie Elenos ir reikalauti ten
kinti jų žemus instinktus, gra

BRANGIAI MAMAI, UOŠVEI, MOČIUTEI, PROMOČIUTEI 

a.a. MARIJAI PETRIKIENEI 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai ALINAI 
JURCEVIČIENEI su šeima -

KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus valdyba

AtA
ALBINUI SANKAUSKUI 

mirus,
jo dukrą IRENĄ PAZNEKIENĘ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame -

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

Pirmosios LKB Kronikos 
platintojų baudžiamosios bylos 
(pagal ją vėliau nuteisti 5 asme
nys) tyrimo metu KGB tardyto
jai nustatė, kad Virgilijus Jauge
lis rotatoriumi padaugino ir iš
platino 6-ąjį LKB Kronikos nu
merį, buvo vienas iš aktyviausių 
parašų rinkėjų po Lietuvos ti
kinčiųjų memorandumu. LSSR 
Aukščiausiasis teismas 1974 m. 
gruodžio mėnesį jį nuteisė 
dvejiem metam laisvės atėmimo.

Baigiamojoje kalboje Virgi
lijus Jaugelis kaltu neprisipaži
no ir dar kartą patvirtino, kad 
tikintieji Sovietų Sąjungoje yra 
persekiojami, o jų siekis apginti 
savo teises vadinamas kova 
prieš valdžią.

Virgilijus Jaugelis bausmę 
atliko Pravieniškių bendro reži
mo kolonijoje kartu su krimina
listais. 1975 m. vasario mėnesį 
čia jis buvo smarkiai sumuštas, 
paguldytas į Lukiškių kalėjimo 
ligoninę. Gydant nuo sumušimo 
taip pap buvo nustatytas III-os 
stadijos žarnyno vėžys. Dėl svei
katos būklės 1975 m. gegužės 
mėnesį buvo paleistas į laisvę, 
birželio mėnesį padaryta opera
cija.

Nepaisant bausmių, sumuši
mų, lagerių operacijų, V. Jauge
lis baigė slaptąją kunigų semi
nariją ir buvo įšventintas kunigu 
1978 m. Dėl susilpnintos sveika
tos neilgai tegalėjo darbuotis. 
Jo kančias užbaigė mirtis.

Vatikano radijas

sindami nužudyti, jeigu ji sava
noriškai nesutiks to daryti. Ta
čiau Eena Spirgevičiūtė nesuti
ko su jų reikalavimais ir pasirin
ko mirtį.

Elena Spirgevičiūtė paliko 
mokyklinį dienoraštį, kuris at
spindi jos taurią krikščionišką 
dvasią. 1949 m. jo originalą 
konfiskavo sovietų represiniai 
organai. Tačiau dar prieš tai 
kun. Pranas Račiūnas padarė 
keletą jo kopijų, kurios vėliau 
slapta buvo platinamos. Ištrau
kos iš jo ir pats kankinystės fak
tas dažnai buvo minimos perio
dinėje pogrindžio spaudoje 
(Lietuvos katalikų bažnyčios kro
nikoje, Aušroje ir kt.).

Taip E. Spirgevičiūtės gar
binga žūtis tautos atmintyje ta
po skaistybės pavyzdžiu. Dar 
1983 m. vietos vyskupo nurody
mu buvo neoficiliai surinkta 
medžiaga jos beatifikacijos by
lai. 1999 m. rugsėjo mėnesį 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius įteikė Šventųjų 
skelbimo kongregacijai prašymą 
svarstyti E. Spirgevičiūtės beati
fikacijos galimybę. Jau lapkričio 
mėnesį buvo gautas kongregaci
jos pranešimas, kad Šventasis 
Sostas suteikia jos bylai nihil 
obstat. ... ...Vatikano radijas

Baltuos kelio pradžios vieta ant Gedimino pilies kalno Vilniuje, pažymėta ant pilies sienos Ntr. G. Kurpio

Pogrindžio spaustuvė, tapusi muziejumi
Andziulio-Bacevičiaus slaptoji spaustuvė Kaune sovietmečiu išspausdino tūkstančius 
religinių ir patriotinių leidinių ir paskleidė visoje Lietuvoje. Dabar ji lankoma daugelio

KAZYS BLAŽEVIČIUS,
Knygnešių draugijos Kauno 

skyriaus pirmininkas
Šiemet sukanka 10 metų, 

kai Lietuva ir pasaulis sužinojo 
apie ypatingą inžinerinį įrenginį 
Pakaunėje, Salių kaimo pakraš
tyje, didžiulės kalvos papėdėje 
ties Salių upeliu - katakombų 
spaustuvę, kurios per dešimtį 
metų nesugebėjo iššifruoti ir su
naikinti nesuskaitomos gaujos 
kagėbistų, jų tarnų ir šnipų.

1968 m. būsimos katakom
bų spaustuvės vietoje V. An
dziulis pradėjo statyti sodo na
melį. Tas namelis ilgainiui iš
augo į nematytos architektūros 
pilaitę, kuri nekartą užkliuvo 
Kauno miesto biurokratams ir 
pačiam V. Andziuliui sukėlė 
daug rūpesčių. Sunku patikėti, 
kad įmantrią pilaitę ir kapitali
nius požemio įrengimus kieta
me moliniame kalvos grumte 
įrengė vienas žmogus taip, kad 
joks kaimynas, joks pašalietis 
net neįtarė, kas buvo daroma 
požemiuose!

Prasidėjo požemio darbai, 
kurių niekas neturėjo matyti, 
apie kuriuos niekas negalėjo 
nieko žinoti. Žinojo tik žmona 
Birutė ir patikimas bendražygis 
J. Bacevičius, kuris kartais ir 
talkino darbuose. Į kalną buvo 
rausiamas! taip atsargiai, kaip 

atsargiai būdavo įrengiamos 
partizanų slėptuvės. O reikėjo 
iškirsti ir išgabenti daugybę ku
bų kietos ir sunkios uolienos, ją 
taip sudėstyti, kad niekam ne
kiltų įtarimas iš kur atsirado tos 
uolienos; reikėjo pasigaminti, 
sunešti ir sukloti į vietą daugybę 
tonų betono; reikėjo gauti, atsi
gabenti, sunešti į požemius, su
montuoti ir paleisti į darbą 
spausdinimo mašinas; reikėjo 
išspręsti vėdinimo ir hidroizo- 
liacijos klausimus; o svarbiausia,

VYTAUTAS ANDZIULIS slaptoje pogrindžio “ab” spaustuvėje, 
veikusioje 1980-1990 metais

AtA
ANTANUI ŽEMAITAIČIUI 

mirus,
jo žmoną EUGENIJĄ, dukras - AURELIJĄ ir RASĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo
tarnautojai ir valdyba

pasaulio turistų
reikėjo užmaskuoti įėjimą į ka
takombas taip, kad joks pašali
nis jo niekad neaptiktų!

Įėjimas į požemius buvo 
taip įrengtas, kad net išdavikui 
nurodžius negreit pavyktų įeiti. 
Įėjimas į požemius užmaskuotas 
nepaprastai išradingai - maska
vimui panaudotas vandens ba
seinėlis šiltnamyje, važinėjantis 
ant ratukų, jį valdant slapta ran
kena.

1981 m. “ab” spaustuvėje iš
spausdinta pirmoji knygelė - 
vysk. K. Paltaroko “Tikybos pir- 
mamokslis”. Ši knygelė išleista 
vienuolika kartų bendru 32,000 
egz. tiražu. Netrukus išleistas 
maldynėlis “Garbė Tau, Viešpa
tie”. Jo išleistos 32 laidos bend
ru 55,500 egz. tiražu. 1981-1991 
m. išleistos 23 pavadinimų kny
gelės bendru 132,000 egz. tira
žu. Iš jų 125,000 egz. (iki 
1990.III.il) visiškai slaptai, šim
tams saugumiečių beviltiškai 
ieškant nesugaunamos spaustu
vės “ab” (Andziulis-Bacevičius).

Galima įsivaizduoti, kaip 
siuto už nosies vedžiojami sau
gumiečiai. Siuto ne vien todėl, 
kad nesugaudoma spaustuvė 
dirbo, o ir todėl,; kad išspausdin
ta literatūra nesuprantomu bū
du plito po Lietuvą.

Bendražygiai buvo pasi
skirstę darbu: V. Andziulis pa
rūpindavo popierių ir spausdin
davo, o J. Bacevičius literatūrą 
platindavo taip sumaniai, kad 
nė karto neįkliuvo saugumie
čiams.

Iš “ab” spausdintų knygelių 
paminėtinos: P. Šležas, Vytau
tas Didysis 1430-1930 m., 1986 
m., 1000 egz.; V. Šauklys (J. Ba
cevičius), Trumpa Lietuvos isto
rija, 1986 m., 3000 egz.; Kun. P. 
Veblaitis, Kražių skerdynės 
1893 m., 1986 m., 1000 egz.; J. 
Urbšys, Lietuva ir Tarybų Są

junga lemtingaisiais Lietuvai 
1939-1940 metais, I-ji laida 1987 
m., 1000 egz.; II-ji 1988 m., 
4000 egz.; Sesuo Ona Mikailai- 
tė, Palaimintasis Jurgis Matulai
tis, 1987 m., 5000 egz.; P. Gra
žulis, Prarastos dienos. Poezija, 
1987 m., 500 egz.; Rasūnas (Ro
bertas Grigas), Benamės svajos. 
Poezija, 1988 m., 500 egz.; K. 
Genys, Ugnies kryžius. Poezija, 
1989 m., 2000 egz. ir kt.

Spaustuvė “ab” dirbo 10 
metų. Jos paslaptį žinojo Juo
zas, Vytautas ir jo žmona Biru
tė. Dešimt metų Birutė su neri
mu klausėsi, kaip nakties tylu
moje siaubingai dunksi ten, kal
ne, - rodos, tuoj pat Kaune iš
girs - lyg dundėjimą vagonų ra
tų į Sibirą... Dešimt metų ji 
klausėsi, ar neartėja prie sody
bos žvėrys, pasiruošę sunaikinti 
jos šeimą ir tuos Vilties žodžius.

Žiūrėdamas į šią trapią bet 
ryžtingą moterį, prisiminiau 
Mortą Linkaitę - trapią ir glež
ną, bet nepaprastai drąsią ir ryž
tingą legendinio Juozo Lukšos 
ryšininkę ir ketvirtojo mūsų 
Prezidento Jono Žemaičio an
gelą sargą - Mariją Žiliūtę... 
Kas šiandien pragaištingo prag
matizmo ir kosmopolitizmo die
nomis supras, kokiais idealais 
vadovavosi Morta Linkaitė, Ma
rija Žiliūtė, Birtutė Andziu- 
lienė?..

Skaitydamas svečių knygoje 
paliktus lankytojų iš Amerikos, 
Australijos, Japonijos, Vokieti
jos, Niderlandų, Švedijos, Nor
vegijos ir kitų šalių įrašus, imi 
suvokti V. Andziulio ir J. Bace
vičiaus žygdarbio didybę, žyg
darbio, išgarsinusio Lietuvą pa
saulyje ir parodžiusi daug kam 
abejingam pasauliui, kad per 50 
metų juodžiausios bolševikinės 
nakties Lietuva nebuvo palauž
ta ir parklupdyta, o drąsiai ir iš
radingai priešinosi didžiuliam 
blogiui ir niekšybei.

Neseniai katakombų spaus
tuvė “ab” tapo muziejumi - Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
filialu. Spaustuvę lanko ekskur
sijos, pavieniai lankytojai, ja do
misi ir žavisi moksleivija. An
dziulių sodyba tapo ryškiu tauti- 
niu-kultūriniu židiniu. Joje ir 
ant Salių kalno rengiami jau 
tradiciniais tapę tautiniai rengi
niai, sutraukiantys daugybę lan
kytojų.

Malonu stebėti Birutės ir 
Vytauto nuoširdų džiaugsmą, 
kad sunkus ir rizikingas darbas 
davė savo vaisius ir padėjo pri
artinti Lietuvą prie 1990 m. Ko
vo 11-tosios.

HENRIKAS KUDREIKIS

Vartydamas lietuvišką ir 
amerikietišką spaudą, randu 
kartais vieną kitą malonią žinu
tę, bet dažniau tenka gerokai 
nusivilti, nes kiekviename laik
raštyje ar žurnale kas nors ką 
nors puola. Kovos vyksta ne ša
kėmis ar pagaliais, bet žodžiais. 
Žiauroka skaityti, kai Lietuvos 
patriotai-partizanai, aukšti ka
riškiai verčia viens ant kito 
dumblus.

Aukštas krašto apsaugos 
pareigūnas (pavardžių neminė
siu) keliose laikraščiuose ir žur
naluose sumalė į miltus vieno 
patriotinio karinio žurnalo re
daktorių, kuriam prikiša tarna
vus sovietinei nomenklatūrai. 
Minimas redaktorius ir sovietų 
laikais tebuvo menkas valdinin
kas ir 16-tos lietuvių divizijos 
karys. Jo dėka atgaivintas kari
nis Lietuvos žurnalas, pasižymė
jęs puikiais patriotiniais straips
niais apie Lietuvos karius ir par
tizanus. Jis buvo vienintelis, iš
drįsęs išleisti knygas apie lietu
vių, prievarta paimtų vokiečių 
kariuomenėn, kovas, įskaitant 
savisaugos dalinius.

Krašto apsaugos pareigūnas 
pamiršo, kad ir jis tarnavo oku
pantams, bandė kaip nors išlikti 
gyvas. Staiga spaudoje pasirodė 
kaltinimai ir minėtam krašto 
apsaugos pareigūnui. Visa tai jis 
bandė paneigti, bet skaitytojams 
lieka nemažai abejonių. Vyksta 
žiaurūs žodiniai mūšiai tarp 
Lietuvos partizanų vadų. Vieno 
partizanų vado straipsnį puola 
trys aukšti partizanų pareigūnai, 
kaltindami jį išdavimu ir tarny
ba sovietų propagandai. Puola
masis partizanas buvo vienas 
apygardos vadų, pakeltas į kari
ninko laipsnį ir apdovanotas 
dviem partizanų kovos kryžiais. 
Jo tėvas, brolis ir sesuo žuvo 
didvyrių mirtimi. Minėtasis par
tizanas buvo apnuodytas ir pa
kliuvo į kagėbistų rankas, buvo 
kankintas, ir atsidūrė Sibire. Ji
sai įteikė spaudai KGB doku
mentų išrašus, kuriuose patvir
tinta, kad jis nieko neišdavė. 
Bet istorija čia nesibaigia, nes 
Lietuvos spaudoje jau pasirodė 
kaltinimai trims minėto partiza
no kaltininkams. Jie taip pat 
kaltinami išdavimu ir tarnyba 
sovietų propagandai.

Skaitytojams sunku nu
spręsti, kur melas, kur teisybė. 
Minėti popietiniai mūšiai tarp 

AtA
VALENTINUI MAČIONIUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną LAIMĄ, dukras 
GRAŽINĄ ir LAIMUTĘ -

Prisikėlimo parapijos choras

AtA
VALENTINUI MAČIONIUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną LAIMĄ, dukras 
GRAŽINĄ ir LAIMUTĘ bei vaikaitę GINTARĖLĘ -

Toronto pensininkų klubo valdyba

PAD ĖKA
AtA

LEOKADIJA VITIENĖ
mirė 2000 m. liepos 13 d. Tillsonburge, Ontario; 
palaidota liepos 14 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje, Ont.

Dėkoju visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą. Nuoširdus 
ačiū prel. Jonui Staškevičiui, kuris atnašavo gedulines šv. 
Mišias už velionę Leokadiją ir palydėjo į kapines.

Dėkojame visiems, aukojusiems šv. Mišioms, at- 
siuntusiems gėlių, pareiškusiems mums užuojautą. Ačiū 
karsto nešėjams, B. Vytienei už vargonavimą, A. Ratavi- 
čienei už atsisveikinimo žodį.

Dėkingas/. Vitas

Lietuvos patriotų visiškai nerei
kalingi, žemina partizanų vardą. 
Sovietų laikais KGB buvo nepa
prastai gudri ir mokėjo, neva 
partizanų prisipažinimus ir pa
reiškimus panaudoti savo pro
pagandai.

Bilionieriaus Soroso pini
gais “Atviros Lietuvos fondas” 
išleido neva mokslinę knygą 
Anatolij Lieven “Pabaltijo revo
liucija”. Knygoje puolami Balti
jos kraštų patriotai, ypač mons. 
A. Svarinskas ir vienuolė N. Sa- 
dūnaitė. Mons. Svarinskas išva
dintas “klerikaliniu nacionalis
tu” ir ekstremistu. Knygoje au
torius Svarinską ir Sadūnaitę 
perleidžia per kairiųjų paniekos 
maltuvę.

Pavarčius Šiaurės Amerikos 
angliškus laikraščių puslapius, 
dažnai tenka nusivilti ir stebėtis, 
kur šis kontinentas pasuko? Mi
čigano ir Masačiusetso mokyk
lose homoseksualai ir lezbietės 
prievarta mokiniams bruka savo 
idėjas ir savo gyvenimo stilių. 
Mokiniai neturi pasirinkimo, 
yra priversti sėdėti per šiuos se
minarus. Į tėvų protestus ne
kreipiama dėmesio. Mokiniai 
verčiami mokyti tėvus, kad jų 
pažiūros į homoseksualizmą yra 
klaidingos. Toks mokymas bus 
įvestas ir kitose valstijose.

Neatsilieka ir Holyvudas. 
80% naujų televizijos programų 
garsins homoseksualizmą, anti- 
krikščionybę, nešvarias kalbas, 
nuogybes, narkomaniją, alkoho
lizmą. Televizija šių metų birže
lio 21 d. peržengė visas padoru
mo ribas: “South Park” progra
moje Šiaurės Amerikos vyro- 
berniuko meilės organizacijos 
(pedofilų) pirmininkas giriasi, 
kad jo draugija pasiryžusi įrody
ti, jog seksualiniai santykiai tarp 
suaugusių ir vaikų gali būti gra
žus (beautiful) reiškinys.

Kas valdo šiandien Kana
dą? Homoseksualų garbinimas 
Kanadoje jau pralenkė Ameri
ką, nes Kanados valdžia oficia
liai uždraudė Lauros Schlesin
ger radijo programas. Laura, 
pagal Šv. Raštą, išdrįso skelbti, 
kad homoseksualizmas yra ne
normalus, nuodėmingas gyveni
mo būdas. Galima pridėti, kad 
eilė didelių firmų (pvz. “Proctor 
Gamble”) jau paskelbė atsiimą 
iš šios programos savo skelbi
mus. Amerikoje šimtai protestų 
siūlo šią programą uždrausti. 
Tačiau uždrausti paplitusią por
nografiją, pasak jų, būtų laisvės 
varžymas.

mailto:tevzib@pathcom.com
1990.III.il
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Aušros Vartų (Medininkų) koplyčia Vilniuje, kurią gausiai lanko įvai
rių tautybių maldininkai ir turistai Nuotr. J. Polio

Vienas milijonas lietuvybei

Sovietinio saugumo siautėjimas Lietuvoje
Dokumentinis veikalas, parašytas trijų istorikų ir išleistas Vilniuje

JUOZAS VITĖNAS

Sovietų Sąjunga abiejų oku
pacijų metais buvo Lietuvoje 
sukūrusi stiprias saugumo pajė
gas, siekdama išlaikyti naujai 
įvestą santvarką ir užgniaužti 
bet kokį pasipriešinimą. Apie 
tai 1999 m. yra išleista trijų au
torių knyga “Sovietinis saugu
mas Lietuvoje 1940-1953 me
tais”, kurioje aprašoma to lai
kotarpio sovietinio Saugumo 
organų struktūra, personalas ir 
veikla.

Kaip rodo knygos pavadini
mas, ji apima pirmąją okupaciją 
1940-41 m. ir antrąją tiktai iki 
1953 m., t.y. iki Stalino mirties. 
Knyga susideda iš trijų dalių, 
kurių kiekvieną parengė skirtin
gas autorius.

Pirmoje knygos dalyje “So
vietinio saugumo struktūra ir 
funkcijos” Inga Petravičiūtė aiš
kina, kad sovietams 1940 m. bir
želio 15 d. Lietuvą okupavus, 
sovietinių valdžios organų stei
gimas buvo pradėtas po oficia
laus jos įjungimo rugpjūčio 3 d., 
o NKVD (Vidaus reikalų liau
dies komisarų atas) oficialiai 
pradėjo veikti rugsėjo 3 d. Ta
čiau 1941 m. vasario 3 d. 
NKVD buvo padalintas į atski
rus komisariatus: NKVD - vi
daus reikalų ir NKGB - valsty
bės saugumo liaudies komisari- 
jatą. Bet 1946 m. NKVD buvo 
pavadintas MVD - vidaus rei
kalų ministerija, o NKGB tapo 
MGB - valstybės saugumo mi
nisterija. Petravičiūtė detaliai 
aprašo šių saugumo organų 
struktūrą, jų padalinius ir pa
skirtį. Anot jos, vienas svarbiau
sių sovietinių represinių organų 
veiklos barų pokario metais bu
vo kova su ginkluota lietuvių re
zistencija. Tuo tikslu jau nuo 
1944 m. liepos mėn. veikė 
NKVD priklausęs Kovos su 
banditizmu skyrius (OBB). 1947 
m. jis buvo perkeltas į MGB, 
kurio žinioje buvo ir stribų bū
riai, ir lietuvių pabėgėlių Vaka
rų valstybėse sekimas. 1951 m. 
Vyriausiajam Lietuvos išlaisvi
nimo komitetui (VLIK) buvo 
pradėta agentūrinė byla “Džia
zas”, katalikų dvasininkams - 
“Kontaktas”. Buvo sekamos lie
tuvių išeivių organizacijos Ame
rikoje bei Europoje ir siekiama 
užverbuoti jų narius. Berlyne 
veikė NKGB grupė, kuri grobė 
lietuvius pabėgėlius ir grąžino į 
Lietuvą. Pavaizduoti NKVD- 
MVD ir NKGB-MGB struktū
rai pateikiamos 26 schemos (49- 
71 psl.).

Antrajame knygos skyriuje 
“MVD-MGB darbuotojų perso
nalinė sudėtis” Liudas Truska 
pateikia daug statistikos apie jų 
skaičių bei tautinę kilmę.

Sovietams okupavus Lietu
vą 1940 m. birželio 15 d. pirmie
ji saugumo darbuotojai buvo 
vietiniai komunistai, išėję iš ka
lėjimų, tačiau jau tą pačią dieną 
iš Maskvos atvyko bent šeši 
NKVD pareigūnai ir po to jie 
masiškai ėmė plūsti į Lietuvą. 
Rugpjūčio 9 d. tarp 254 naujai 
paskirtų saugumo pareigūnų 
118 buvo lietuviai, 92 rusai ir 44 
žydai (91 psl.). Sekančių 1941 
m. gegužės mėn. NKVD centro 
darbuotojus - skyrių vedėjus, 
sekretorius, tardytojus - sudarė 
52.2% rusakalbiai, 31.2% lietu
viai ir 16.6% žydai. Pačių aukš
čiausių pareigūnų, atsiųstų iš 
Rusijos, nuošimtis buvo dar di
desnis (93 psl.). Pagal lentelę 
nr. 1 NKGB' ir NKVD 1941 m. 

birželio mėn. žinybose dirbo 
4340 vietiniai ir 704 nevietiniai, 
t.y. Maskvos atsiųsti.

Rašydamas apie antrąją 
Lietuvos okupaciją, Truska at
skirai pateikia NKVD-MVD ir 
NKGB-MGB darbuotojų sudėtį.

1944 m. liepos 14 d. Vilniu
je įsikūręs NKVD ėmė sparčiai 
ruošti personalą, ir jau gruodžio 
mėn. turėjo 4638 darbuotojus, 
kuriuos sudarė buvę sovietiniai 
partizanai ir pogrindžio veikė
jai, buvę prieškariniai NKVD 
darbuotojai, iš “broliškų res
publikų” atsiųsti NKVD dar
buotojai ir naujai priimti vietos 
gyventojai. Pagal tautybę buvo 
51.3% rusų, 25.3% lietuvių, 
5.5% žydų, 1.2% lenkų ir 16.5% 
kitų (102 psl.).

1947 m. liepos 1 d. MVD 
jau dirbo 11,534 asmenys, kurių 
45.5% buvo rusų, 41.1% lietu
vių ir 13.4% kitų. Perdėm rusiš
ka buvo Kovos su banditizmu 
(tai yra, partizanais) valdyba. 
Pateikiamas šios valdybos virši
ninkų, jų pavaduotojų bei jos 
poskyrių ir apskričių skyrių vir
šininkų pavaduotojų pavardės. 
Visos jos rusiškos (106 psl.). 
Lietuviškiausia buvo milicija, 
kurioje 1951 m. dirbo 5667 as
menys, kurių 57.9% buvo lietu
viai, 36.5% rusai, 1.0% žydai 
(111 psl.). Per visą pokarį 
NKVD-MVD vadovavo gen. J. 
Bartašiūnas, daugiau kaip 30 
metų Rusijoje gyvenęs, gerokai 
surusėjęs ir sunkiai lietuviškai 
kalbėjęs. Jo pavaduotojas kadrų 
reikalams buvo lietuvis A. Mic
kevičius, vėliau pasivadinęs D. 
Kučinsku (103 psl.).

NKGB-MGB lietuviška gru
pė buvo pradėta atkurti 1943 m. 
pabaigoje prie Maskvos ir se
kančių metų pabaigoje ji turėjo 
931 darbuotoją, kurių 62.9% 
sudarė rusai, 20.8% lietuviai, 
10.4% žydai ir 0.1% lenkai, 5.8 
kitų (119 psl.). 1948 m. sausio 1 
d. MGB personalą jau sudarė 
2317 asmenų, iš kurių 1714 bu
vo rusai, 237 lietuviai ir 359 kiti. 
Tačiau vadovaujančiame per
sonale dirbo tik 29 lietuviai 
(3.7%). Žydų pokario metais 
vadovaujančiose pozicijose ne
beliko (123 psl.). Atkurtai 
NKGB grupei iš pradžių vado
vavo A. Guzevičius, kuris 
1945m. buvo iš šių pareigų pa
šalintas (120 psl.).

Truska savo knygos dalyje 
pateikia 13 statistinių lentelių 
apie įvairią NKGB-MGB dar
buotojų sudėtį.

Trečiajame knygos skyriuje 
“Teroras ir karo nusikaltimai” 
Arvydas Anušauskas pateikia 
daugiau ar mažiau žinomų duo
menų apie suėmimus, nužudy

Po Lietuvių fondo spaudos konferencijos liepos 20 d. PL Centre Lemonte 
kalbasi Pasaulio lietuvių bendruomenės pirm. VYTAUTAS KAMANTAS 
(dešinėje) ir spaudos darbuotojas BRONIUS JUODELIS, kuris yra ir 
“Draugo” fondo direktorių tarybos pirmininkas Nuotr. Ed. Šulaičio

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

Pirmą kartą Lietuvių fondo 
istorijoje paskirtas vienas mili
jonas dolerių lietuvybės išlaiky
mo reikalams! Apie tai buvo 
pranešta LF spaudos konferen
cijoje š.m. liepos 20 d. PLC Le- 
monte, kurioje dalyvavo lietuvių 
spaudos ir TV atstovai bei dalis 
LF tarybos ir v-bos bei Pelno 
skirstymo komisijos narių.

Dr. A. Razma, Pelno skirs
tymo komisijos pirmininkas, pa
sveikinęs visus, kvietė LF tary
bos pirm. Algirdą Ostį tarti žo
dį. A. Ostis sakė, kad buvo nu
spręsta paskirti 1 mil. dolerių 
lietuvybės reikalams, o pridėjus 
25,423 dol. likutį iš pereitų me
tų susidarė 1,025,423 dol. suma! 
Iš viso iki šiol LF yra išdalinta 
7,677,795 dol. plius 1,150,000 
dol., skirtų kaip dovana Lietuvai.

LF v-bos pirm. Povilas Ki
lius pabrėžė, kad pirmą kartą 
LF istorijoje vienas milijonas 

mus ir trėmimus abiejų okupa
cijų laikotarpiu (iki 1953 metų).

Pirmieji suėmimai buvo 
įvykdyti 1940 m. liepos 11-14 d. 
ir po to iki liepos 19 d. buvo su
imama kasdien po keliasdešimt 
žmonių. Kiek žmonių buvo su
imta 1940 m liepos mėn., tiks
liai nežinoma, bet spėjama, kad 
galėjo būti apie tūkstantis (142 
psl.). Suėmimai ir po to buvo tę
siami. 1941 m. balandžio 1 d. 
bendras kalinių skaičius siekęs 
6200 (147 psl.). Iki karo pra
džios buvo išvežta į Sovietų Są
jungos gilumą nemažiau kaip 
2,200 kalinių, o karui prasidėjus 
išvežimai tapo žudynėmis, ku
rios dokumentuose vadinamos 
“evakuacija”. Tokia “evakuaci
ja” buvo įvykdyta Černevėje, 
Rainių miškely, Praveniškėse.

Greta kalinių išvežimo 1941 
m. birželio 14 d. buvo pradėtas 
masinis žmonių trėmimas į lage
rius. Pagal genocido aukų var
dyną 1941 m. birželio 14-18 d. 
buvo ištemta 18,500 žmonių 
(151 psl.). O bendras Lietuvos 
gyventojų nuostolis pirmosios 
sovietų okupacijos metu siekia 
daugiau nei 31 tūkstantį žmonių 
(156 psl.).

Antrajai sovietų okupacijai 
prasidėjus dar prieš karo pabai
gą, buvo pradėta gaudyti šeimas 
trėmimui. Pagal 1945 m. gegu
žės mėn. sudarytą sąrašą numa
tyta ištremti 31,696 asmenys. 
Tai įvykdyti buvo pasitelkta 
NKVD kariuomenė ir stribai. 
Didžiausi trėmimai buvo įvyk
dyti 1948 m. gegužės mėn. ir 
1949 m. kovo mėn. Be to, buvo 
surengta dar keletas didesnių ar 
mažesnių išvežimų. Tokiu būdu 
1945-1952 m. buvo ištremta ma
žiausiai 118,000 žmonių (168 
psl.). O bendras sovietų saugu
mo organų suimtų, išsiųstų į la
gerius ar paleistų, kalėjusių mi
rusių, nukankintų ar sušaudytų 
antrosios okupacijos laikotarpiu 
(iki 1953 m.) žmonių skaičius 
siekia apie 186,000 (182 psl.)

Knygos pabaigoje L. Truska 
pateikia beveik 700 aukščiau
sios ir vidurinės grandžių 1940- 
1953 m., (tai yra stalininio lai
kotarpio) Lietuvos SSR 
MVD/NKVD ir MGB/NKGB 
darbuotojų biografinių duome
nų su kai kurių fotografijomis 
(187-198 psl.).

Liudas Truska, Arvydas Anu
šauskas, Inga Petravičiūtė, 
SOVIETINIS SAUGUMAS 
LIETUVOJE 1940-1953 ME
TAIS. MVD-MGB organizaci
nė struktūra, personalas ir 
veikla. Išleido Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras. Vilnius 1999 
m., 416 psl.

yra skirtas kultūrai, švietimui, 
jaunimui, visuomeniniams rei
kalams, ir tai iš palūkanų. Pa
grindinis kapitalas, kuris dabar 
siekia jau 10 mil. dolerių, yra 
nepaliestas!

Dr. Jonas Valaitis, LF gar
bės komiteto pirmininkas, pa
aiškino, kad tas komitetas eina 
nominacijų komisijos pareigas 
ir atlieka specialius uždavinius. 
Pvz. šiais metais LF steigėjo dr. 
A. Razmos premija. Pradžiai 
yra paskirta 25,000 dol. Bus su
daryta komisija, kuri nuspręs, 
kam tą premiją skirti. (Ji gali 
būti skiriama asmenims, institu
cijoms ir organizacijoms, dir
bančioms švietimo, mokslo, kul
tūros ir visuomeninės veiklos 
srityse). Šiai pradinei sumai ne
reikėjo suvažiavimo pritarimo, 
užteko LF Tarybos, o ateityje 
100,000 dol. premija bus skiria
ma, jei sekantis LF narių suva
žiavimas tam pritars.

PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas dėkojo LF už teikiamą kas-
metinę paramą PLB ir visų kraš
tų Bendruomenėms. Šiais metais 
daugeliui projektų yra skirta apie 
20%, t.y. arti $200, 000. 2000 m. 
paskirstyta 966,122 dol. Dar liko 
atidėta 59,301 dol. nenuma
tytiems skubiems prašymams.

Stipendijų pakomisę suda
rė: Vytenis Kirvelaitis, Ramunė 
Lukienė. dr. Antanas Razma. 
Ramona Stephens-Zemaitienė 
(pirm.) ir protokolo sekretorė 
Alė Razmienė.

Dr. A. Razma, Pelno skirs
tymo komisijos pirm., dėkojo vi
siems komisijos nariams, atliku- 
siems milžinišką darbą ir dar
niai dirbusiems, kad pelnas bū
tų kuo geriausiai paskirstytas. 
Jis dėkojo ir Alei Razmienei, 
kuri, šalia darbo valandų įstai
goje, paskyrė daug laisvalaikio 
dienų ir vakarų beruošdama 
prašymus su santraukomis, o tų 
prašymų buvo per 300, neskai
tant daugybės papildomos me
džiagos.

Pelnas paskirstytas sekan
čiai: švietimui - 401,918 dol. Į tą 
sumą įeina įvairūs švietimo rei
kalai - 203,825 dol. ir stipendi
jos - 198,093 dol. Stipendijoms 
iš viso buvo gauta 192 prašymai, 
patenkinta - 118. Iš viso paskir
ta 157,500 dol. Stipendijų dydis 
- 300-5,600 dol. Dar 40,593 bu
vo paskirta stipendijoms iš spe
cialių fondų, žmonių įsteigtų ir 
esančių Lietuvių fonde. Iš jų sti
pendijos skiriamos pagal tų fon
dų pageidavimą. Kultūriniams 
reikalams paskirta 148,127 dol. 
Visuomeniniams reikalams - 
416,077 dol. Didžiosios sumos 
paskirstytos sekančiai: 100,000 
dol. Rytų Lietuvos ir Rytų Eu
ropos kraštų mokytojams pa
remti. 70,000 dol. išeivijos žinia- 
sklaidai, įskaitant lietuvių tele
vizijai 10,000 dol. programai 
apie išeivijos darbus, kuri bus 
rodoma Lietuvoje per “Panora
mą”. 60,000 dol. - JAV lituanis
tinėms mokykloms. Po 50,000 
dol. Pasaulio lietuvių centrui 
Lemonte ir Jaunimo centrui, 
Čikagoje. 25,000 dol. LF steigė
jo dr. A. Razmos premijai, 
20,000 dol. Dainavos stovyklai, 
Michigan. Po 15,000 dol. knygos 
“Reflections from Flaxen Past: 
For Love of Lithuanian Wea
ving” išleidimui ir Pasaulio lie
tuvių archyvui, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrui. 11,000 
dol. - Lietuvių operai Čikagoje.

Po 10,000 dol. - tarptauti
niam kongresui “Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas” Vilniu
je; Baltic studies programoms, 
University of Washington; A.P. 
P.L.E. - Lietuvos pedagogų 
kvalifikacijų kėlimo kursams; 
Mažosios Lietuvos enciklopedi
jos išleidimui; Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje; X-jam Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sui Australijoje - 18 atstovų iš 
Rytų Europos. 8,000 dol. “Ne
ringos” stovyklavietei. Po 6,000 
dol. PLB X-jam seimui Vilniuje, 
dr. Augustino Idzelio knygos 
“Lithuania 1941: Sovietization, 
Revolt and the Holocaust” išlei
dimui; mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitei Dainavoje, JAV 
LB mažųjų apylinkių kultūrinei 
veiklai.

P. Kilius paaiškino dr. A. 
Razmos 100,000 premijos finan
savimo galimybes (jei sekantis 
LF narių suvažiavimas tą premi
ją patvirtintų): yra per 4 mil. 
dol. vertės nerealizuoto kapita
lo. Vienas siūlymas būtų iš to 
neinvestuoto kapitalo atskirti 1 
mil. dolerių, jį investuoti, o iš 
pelno skirti premijas.

JAV LIETUVIŲ FONDO Pelno skirstymo komisija. Iš kairės: Alė Razmienė (protokolų sekr.), Dalia 
Puškorienė (sekr.), Ramunė Lukienė, Rėdą Pliūrienė, Ramona Stephens-Žemaitienė; stovi: dr. Antanas 
Razma (pirm.), dr. Petras Kisielius, adv. Algirdas Ostis, Kęstutis Ječius, dr. Vytas Narutis

Lietuva Amerikos prezidento atsiminimuose
Buvusio JAV prezidento George Bush ir Saugumo tarybos pirmininko Brent Scowcroft 
knyga “Pasikeitęs pasaulis”. Joje Lietuva iškeliama kaip tarptautinės politikos problema

ANTANAS KUČYS, Čikaga
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Balandžio 18 d. Jim Baker, 
pavedus, žinoma, prezidentui, 
pareiškė, kad blokada reikštų 
Lietuvai lyg bausmę, ir tai pa
veiktų JAV-SSSR santykius 
(223). Ševardnadze atsakė, jie 
pasiryžę panaudoti Lietuvoje 
tik politines priemones, nesą ki
tos galimybės. Tačiau jis spau
dė, kad Lietuva turėtų pirmą 
žingsnį padaryti.

Sekančią dieną, rašo Bush, 
susitikęs Key Largo saloje su 
Prancūzijos prezidentu Mitter
rand. Jis pasakęs prancūzui: 
“Jeigu jie nutrauks alyvą ir du
jas, aš turiu ką nors daryti” 
(223). Prancūzijos prezidentas 
atsakęs: “Mūsų interesas yra iš
laikyti Gorbačiovą ten, kur jis 
yra, ir palaikyti Lietuvos nepri
klausomybę. Tai viena, o antra, 
reikia derėtis su Gorbačiovu ir 
duoti jam laiko daromoms re
formoms. Jeigu sovietai eitų to
liau ir nutrauktų alyvą bei du
jas, mūsų atsakyme turėtų būti 
tik ekonominės sankcijos”. Taip 
patarė Mitterrand, kurį G. Bush 
labai vertino ir su jo patarimais 
skaitėsi.

Rašo Brent Scowcroft: ba
landžio 23 prezidentas sušaukė 
didelį posėdį kabineto patalpo
je. Jame dalyvavo Saugumo ta
rybos nariai, užsienio politikos 
ekspertai ir ekonomistai. Buvo 
kalbama, kokias Lietuvai prie
mones būtų galima pritaikyti, 
jei Gorbačiovas panaudotų 
smurtą, ir kaip būtų galima jį 
nuo to sulaikyti. Bet koks grasi
nimas panaudoti karines prie
mones buvo net neužsimintas. 
O tai juk žinojo ir Gorbačiovas. 
Buvo tik planuota suspenduoti 
tai, apie ką prezidentas buvo 
kalbėjęs su Gorbačiovu ir, atro
do, pažadėjęs, būtent didžiausio 
palankumo statusą prekiaujant 
su sovietais. Tokia bausmė, ži
noma, būtų bereikšmė, nes to
kio statuso neturėjo ir daugelis 
gerų JAV draugų.

Įdomus tame posėdyje ir 
užsienio sekretoriaus Jim Baker 
pranešimas (225). Jis pasakė: 
JAV turi du tikslus - apsaugoti 
bendrus santykius su SSSR ir 
vengti nesantaikos su draugais. 
Jis taręsis su beveik visais iš jų 
ir gavęs tokiai politikai pritari
mą (ten pat). Bet (čia įsiterpia 
G. Bush) nei viena iš Bakerio 
pasiūlytų tikslų tiesiogiai nepai
so Lietuvos interesų. Jis manęs, 
kad reikia su Gorbačiovu griež
čiau pasielgti, nes jis neištesėjęs 
savo pasižadėjimo. Reagavimas, 
apie kurį tame posėdyje buvo 
pasisakyta, būtų tik švelnus pa
barimas. Kiekvieną prie to stalo 
išklausęs, jis nusprendė: pasi
remti vien tik jų pritarimu būtų 
nenaudinga ir tik laiko gaišini
mas. Jis nusprendęs veikti.

Tomis diskusijomis jis ne
buvo patenkintas, rašo prez. 
Bush, kadangi jie neiškėlė jo
kios akcijos. Pagrindinis mūsų 
tikslas, rašo jis, buvo parodyti 
lietuviams paramą, nes jie vis 
tikėjo, jog amerikiečiai parems. 
Be to, sunku stebėti nieko ne
darant. Jis norėjęs parodyti lie
tuviams, kad JAV remia jų sie
kimus, bet nesiryžta eiti su jais 
prie barikadų.

Prezidentas turėjo posėdį 
su jungtine kongreso vadovybe. 
Jis plačiai painformavo apie pa
dėtį Lietuvoje ir taktiką, kuria 
jis tvarko santykius su Gorba
čiovu bei lietuviais. Jo malo
niam nustebimui, jie stipriai pri
tarė jo taktikos lankstumui, 

sprendžiant problemą be dra
matiškų ėjimų. Sen. Jesse 
Helms buvo išimtis: jisai siūlė 
pripažinti Lietuvos vyriausybę, 
bet Rostenkowski ir kiti sutiko 
su prezidento mąstymu: kas at
sitiktų visoje Rytų Europoje, jei 
atskirtume Lietuvą nuo Sovietų 
Sąjungos (126).

“Kad ir ištikimas patriotas, 
Landsbergis, komplikuodamas 
padėtį, pasirodė labai nesukal
bamas. Tą pačią dieną jis pasi
skundė, kad jo šalis yra antrojo 
Miuncheno auka. Aš įniršau. Aš 
galėjau suprasti jo nusivylimą, 
tačiau taip pat norėjau įteigti, 
jog mes buvome už Lietuvos 
nepriklausomybę. Apkaltinimas, 
kad aš išdaviau (Lietuvą, A.K.) 
buvo tikrai baisus (126).

Sekančią dieną, prezidento 
Bush įtaigoti Mitterrand ir Kohl 
paskelbė viešą kreipimąsi į 
Landsbergį, kuriame ragino 
suspenduoti nepriklausomybės 
deklaraciją ir kooperuoti su 
Gorbačiovu. Prieš darydamas 
ką iš savo pusės, jis suredagavo 
laišką Gorbačiovui. Sėdęs prie 
mašinėlės rašė ilgai, prirašė 
penkis puslapius. Jis įspėjo 
Gorbačiovą, kokių priemonių 
imsis, jei tas nesiliaus grasinęs 
Lietuvai. O tos priemonės, tai 
tokios pat kaip ir anksčiau: nu
trauks derybas dėl raketų 
(MFN), neduos Sovietų Sąjun
gai privilegijuotos padėties pre
kyboje ir t.t. Pataisyta šio laiško 
versija buvo paskelbta balan
džio 29 d.

Kai JAV prezidentas laukė 
atsakymo iš Gorbačiovo, gegu
žės 1 d. senatas 73 prieš 24 nu
tarė nutraukti privilegijuotos 
prekybos sutartį, kol Gorbačio
vas atšauks blokadą prieš Lie
tuvą (227). Už dviejų dienų 
gautas per ambasadorių Dubi- 
niną Saugumo tarybos pirmi
ninkui B. Scowcroft praneši
mas: Gorbačiovas, manąs, kad 
Maltoje jie susitarė dėl princi
pų, kuriuos turime taikyti Lie
tuvai. Jis pabrėžęs, kad ta pro
blema galėtų būti išspręsta tik 
demokratiniu būdu, apgalvotai 
ir niekam iš šalies nesikišant. 
Jeigu norite bloginti santykius 
tarp mūsų žmonių ir JAV, sie
kite atsiskyrimo.

Jis, Gorbačiovas, anksčiau 
supratęs, kad susitarimai Mal
toje dėl Lietuvos galioja. “Ar 
mes dabar turime suprasti, kad 
jūs pakeitėt sprendimą dėl 
ekonominių sutarčių neigiama 
prasme? - rašė Gorbačiovas. 
Nusivylęs jis įrodinėjo, jog Mal
toje, Lietuvos atsiskyrimo klau
simu buvo tvirtai susitarta, ir tai 
sovietų naudai, o dabar JAV 
jau grasina ekonominėmis sank
cijomis, girdi, neduosite mums 
to, ką duodate tik geriems 
draugams.

Įdomu tai, kad čia prez. 
Bush aprašytieji posėdžiai ir 
vyriausybių Lietuvos reikalu pa
sikeitimai raštais įvyko po to, 
kai Gorbačiovas jau buvo pra
dėjęs Lietuvai už paskelbtą ne
priklausomybės deklaraciją ker
šyti, nes dujos buvo nutrauktos 
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balandžio 17, o sekančią dieną 
užsuko ir alyvos tekėjimą. 
(“Chicago Tribune”, 1990.IV. 18 
ir 1990.IV. 19).

Prasidėjo daug vargo Lietu
vos gyventojams atnešusi bloka
da. Nieko nepadėjo ir prez. G. 
Bush gąsdinimas, kad pablogės 
tarpvalstybiniai santykiai ir bus 
panaikintos prekyboje privile
gijos.

Birželio 28 ministerė pirmi
ninkė K. Prunskienė Aukščiau
sioje taryboje išdėstė, ką ji suži
nojo iš Gorbačiovo jųdviejų 45 
min. pasimatyme. Po to ji pasiū
lė priimti rezoliuciją, skelbian
čią Kovo 11-tosios deklaracijos 
trijų mėnesių moratoriumą. At
seit, suspenduoti to akto galioji
mą. Rezoliucijos projektas buvo 
atmestas, nes A. tarybos nariai 
suprato, jog tai gali būti klasta: 
jei deklaracija bus negaliojanti, 
tai sovietai paskirs tokią vyriau
sybę Lietuvai, kuri būtų paklus
ni Kremliui (“Chicago Tri
bune”, 1990.VI.29).

Kazimiera Prunskienė, bu
vusi tada ministerė pirmininkė, 
lankėsi Vašingtone ir buvo pri
imta prezidento. Audiencija, 
kad ir neformali, užtruko 45 
minutes. Tai ir tas faktas rodo, 
jog prez. Bush labai rūpėjo pa
lenkti Lietuvą Vakarų interesų 
naudai, kartu padėti Gorbačio
vui vairuoti savo imperiją “pe- 
restroikos” link.

Apie K. Prunskienę G. 
Bush rašo: “Aš pastebėjau, kad 
ji yra palankesnė susitarimams 
negu Landsbergis. Ji supratusi, 
kad JAV ilgą laiką rėmė Lie
tuvos nepriklausomybę ir kad 
yra sunkus uždavinys padėti jos 
šaliai, neišleidžiant iš akių JAV 
interesų su Sovietų Sąjunga” 
(228).

Užbaigdamas knygos skyrių 
“A careful dance”, kur tiek 
daug vietos skirta Lietuvos išsi
vadavimo problemai, G. Bush 
prisipažįsta, kad metai praėjo 
vis ko nors geresnio tikintis, bet 
nuskendo į gerą nežadantį ne
tikrumą, nes sovietų karinė va
dovybė pareikalavo, kad Gorba
čiovas ir Ševardnadze nebeda
rytų jokių nuolaidų. O prieš 
akis turėjome Vokietijos sujun
gimą ir Europos reformavimą į 
laisvą žemyną.

Ir dėl viso to kalta... Kovo 
11-tos Nepriklausomybės dekla
racija! Štai knygos autoriaus 
George Bush žodžiai: “Padėtis 
Lietuvoje aptemdė bet kokį su
sitarimą dėl Vokietijos (susivie
nijimo, A.K.) ir birželyje numa
tytą viršūnių susitikimą” (229).

Bet neįvyko tai, ko prezi
dentas G. Bush bijojo.

* * *
Tai buvo mūsų tautai ir Lie

tuvos valstybei reikšmingi isto
riniai metai. Griūvanti Sovietų 
Sąjunga Amerikai sudarė galvo
sūkį: kokią taktiką pasirinkti 
užsienio politikoje? O Lietuva 
atsistojo prieš sprendimą - tapti 
laisva dabar, arba - likti toliau

(Nukelta į 4-tą psl.)
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
ĮSTEIGTAS RĖMIMO CENTRAS

Rugpjūčio 10 d. Pasaulio lie
tuvių bendruomenės atstovybė 
Lietuvoje, Mokslo ir studijų de
partamentas prie Švietimo ir 
mokslo ministerijos bei Regioni
nių problemų ir tautinių mažumų 
departamentas prie LR vyriausy
bės įsteigė Užsienio lietuvių rėmi
mo centrą, kuris teiks finansinę 
paramą užsienyje gyvenantiems 
bei Lietuvos aukštosiose mokyk
lose norintiems studijuoti tautie
čiams, skelbia LGTIC. Įstaigos 
tikslai yra skatinti užsienyje gyve
nančių lietuvių mokymąsi Lietu
vos aukštosiose mokyklose bei už
sienio lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos aukštųjų mokyklų glau
desnį bendradarbiavimą. Tikima
si, kad dažniausiai stipendijas stu
dijoms Lietuvoje gaus lietuviai iš 
Rusijos, Lenkijos bei Gudijos. 
Siekdama savo tikslų, įstaiga užsi
ims knygų, laikraščių, garso įrašų 
leidyba, kompiuterinių laikmenų 
atgaminimu, viešosios nuomonės 
tyrimu, mugių, parodų ir suvažia
vimų rengimu.

KOMISIJA BAIGĖ DARBĄ
Rugpjūčio 11-12 d.d. paskuti

nį kartą posėdžiavo šios kadenci
jos seimo ir JAV lietuvių bend
ruomenės atstovų komisija, pra
neša BNS/LGTIC. Po seimo rin
kimų ir šiemet įvykusio JAV lie
tuvių bendruomenės suvažiavimo 
keisis komisijos sudėtis. JAV lie
tuvių bendruomenės atstovai bu
vo L. Rugienienė, V. Maciūnas, 
R. Narušienė, D. Puškorienė bei 
V. Vidugiris. Lietuvos seimui at
stovavo F. Palubinskas, Č. Juršė
nas, R. Ozolas, J. Razma bei A. 
Sakalas. Posėdyje buvo perskaity
ti komisijos veiklą apibendrinan
tys pranešimai, bus paskelbtos 
komisijos rezoliucijos. Nuo 1996 
m. buvo surengti 8 šios komisijos 
posėdžiai.

DAR NERANDA TURTUOLIO
Buvęs “Mažeikių naftos” va

dovas Gediminas Kiesus, jo sūnus 
ir vairuotojas dingo š.m. liepos 6 
d. pakeliui iš Vilniaus oro uosto į 
namus Mažeikiuose. Po keturių 
dienų, Vilniuje policija rado G. 
Kiesaus automobilį, bet nebuvo 
jokių smurto pėdsakų, rašo BNS. 
Jis, vienas turtingiausių žmonių 
Mažeikiuose ir visoje Lietuvoje, 5 
metus vadovavo bendrovei “Ma-
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žeikių nafta”, iš pareigų pasitrau
kė pernai rugpjūčio mėnesį ir 
įsteigė savo įvairios komercinės 
veiklos bendroves. Rugpjūčio 12 
d. G. Kiesaus žmona per spaudą 
kreipėsi į visuomenę, ieškodama 
žinių apie vyro, sūnaus ir vairuo
tojo pagrobimą. Ligšiol suimtas 
tik vienas įtariamasis, su Panevė
žio “tulpinių” gauja siejamas asmuo.

SUGRIAUTI SANDĖLIAI
Rugpjūčio 11 d. didžiulė že

mės nuošliauža Vilniaus pakraš
tyje sugriovė didžiausios Baltijos 
kraštuose keraminių plytelių ga
mintojos “Dvarčionių keramika” 
du sandėlius. Žmonės nenukentė
jo, bet įmonei padaryta dešimtys 
milijonų litų nuostolių. Gamybos 
sugadinta už 4 mln. litų. Nuo
šliauža taip pat pažeidė įmonės 
ryšius, vandentiekį, šilumos tieki
mą. Nuslinko apie 8000 kubinių 
metrų žemės, praneša BNS/ 
LGTIC.

SULAIKĖ TERORISTĄ
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Vilniaus oro uosto pasieniečiai 
rugpjūčio 11 d. sulaikė Turkijos 
pilietį 38 m. amžiaus Ali Ay, įta
riamą terorizmu, narkotikų kont
rabanda stambiu mastu ir pinigų 
plovimu. Vienas stambiausių Tur
kijos narkotikų verslininkų, at
skridęs iš Stokholmo, pateikė 
Švedijos piliečio pasą, kurį patik
rinę pasieniečiai rado, kad jo ieš
ko ne tik Italijos ir Turkijos poli
cija, bet ir Vokietijos bei Olandi
jos teisėsauga dėl prekybos heroi
nu. Jis aiškinosi atvykęs į Lietuvą 
turizmo tikslais.

NEMAŽĖS PVM
Seimo atstovas Jonas Valatka 

siūlė PVM sumažinti nuo 18% iki 
5% būtiniausioms maisto pre
kėms - duonai, pienui bei mėsai, 
kaip yra daroma daugelyje Euro
pos ir kitų pasaulio kraštų. Ta
čiau pagal Pasaulinės prekybos 
organizacijos reikalavimus, toks 
pat tarifas turėtų būti taikomas ir 
įvežtiniams maisto produktams. 
ELTOS žiniomis, Finansų minis
terija nežada mažinti pridėtinės 
vertės (PVM) maisto produk
tams, nes biudžetas netektų 355 
milijonų litų pajamų.

VEIKIA NELEGALIOS 
MOKYKLOS

BNS/LGTIC praneša, kad 
švietimo ir mokslo ministerija su
sirūpinusi nelegalių aukštųjų mo
kyklų veikla Lietuvoje. Keturios 
nevalstybinės aukštosios mokyk
los turi teisę teikti aukštąjį išsila
vinimą - Vilniaus Šv. Juozapo ku
nigų seminarija, Tarptautinė 
aukštoji vadybos mokykla, Telšių 
kunigų seminarija ir Lietuvos 
krikščioniškojo fondo mokykla 
Klaipėdoje. Internete savo pa
slaugas siūlo save aukštosiomis 
vadinančios mokyklos, kurių dip
lomai, kitų lengvai už pinigą įsigi- 
jami, nėra pripažįstami nei Lietu
voje, nei užsienyje. Jų gali būti 
septynios, teigia ministerijos pa
reigūnai, kurie tikisi, kad naujasis 
Aukštojo mokslo įstatymas, įsiga- 
liojantis rugsėjo 1 d., palengvins 
rimtoms institucijoms įteisinti sa
vo veiklą. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI

905 545-8868 -
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

Tautinių šokių šventės proga “TŽ” redakciją aplankė šokėjai iš Brazi
luos ir VokietĮjos. Iš kairės: Aleksas Sutkevičius, Leonardas Rama- 
šauskas, Fernandas Tijūnėlis, Diana Miulerytė (iš Vokietyos), “TŽ” re
daktorius Česlovas Senkevičius

Palaidota partizanų vado bendražygė
Š. m. liepos 26 d. į amžinojo 

poilsio vietą Karmėlavos kapi
nėse palydėjome partizanę Ele
ną Palubeckytę-Astrauskienę 
(slapyvardė Liudas 1912-2000), 
LLKS tarybos prezidiumo pir
mininko J. Žemaičio-Vytauto 
bendražygę.

1953 m. partizaninis pasi
priešinimas jau buvo palaužtas, 
nemažai buvusių partizanų, net
gi vadų, buvo saugumiečių už
verbuoti ir padėjo sunaikinti 
paskutiniuosius partizanus.

1953 m. pavasarį saugumie
čiai ypač stengėsi rasti J. Že
maičio bunkerį. Tam buvo pasi
telkta daug užverbuotų partiza
nų ir ryšininkų. Operacijai va
dovavo MVD ministerio pava
duotojas L. Martavičius ir žino
mi čekistai - N. Dušanskis, J. 
Sinycin, B. Žilinskas ir kt. Ope
racijos eiga domėjosi L. Berija.

Gegužės 23 d., 2 v. nakties, 
išdavikams padedant, buvo su
imtas J. Palubeckas-Simas, ku
ris žinojo slėptuvės vietą ir ku
riuo J. Žemaitis absoliučiai pa
sitikėjo.

Mušamas ir kankinamas J. 
Palubeckas septynias paras 
slėptuvės neparodė. Galop tikė
damasis, kad J. Žemaitis, tiek 
laiko jo nesulaukęs, bus pakei
tęs slėptuvę, gegužės 30 d. nuro
dė jos vietą. Deja, J. Žemaitis ir 
su juo buvusios M. Žiliūtė ir E. 
Palubeckytė slėptuvės nebuvo 
palikę. 11 v. čekistai per vėdini
mo angą įmetė specgranatą. Per 
kelias akimirkas E. Palubeckytė 
norėjo nušauti J. Žemaitį - taip 
buvo sutarta, tačiau vadas pa
sakė: “Gal pavyks prasiveržti...”

Iš bunkerio ištraukti parti
zanai atsigavo po 15 min. ir tuoj

Lietuva Amerikos prezidento...
(Atkelta iš 3-čio psl.).

okupuota ir, anot Maironio, 
laukti stebuklo. Pogrindžio 
veikla, tūkstantinių minių de
monstracijos ir sujungtų rankų 
grandinė Baltijos kelyje išryški
no nepalaužiamus laisvės kovo
tojus, tokius, kaip Patrick Hen
ry, kuris Virginijos kolonijos 
delegatų konvencijoje kalbėjo: 
“Aš nežinau, kas iš jūsų ir kokį 
kelią pasirinks, bet aš tariu: 
duokite man laisvę arba mirtį”.
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buvo išgabenti į Vilnių tardy
mui. Birželio pradžioje J. Že
maitis specialiu lėktuvu buvo 
nugabentas į Maskvą pas L. Be
riją. Tardymo protokolai neiš
liko. Matyt, L. Berijai nepavyko 
iš J. Žemaičio nieko išgauti, ir J. 
Žemaitis buvo grąžintas į 
Vilnių.

1954 m. birželio mėn. įvyko 
J. Žemaičio, J. Palubecko, E. 
Palubeckytės ir M. Žiliūtės teis
mas. J. Žemaitis ir J. Palubec
kas buvo nuteisti mirties baus
me, E. Palubeckytė ir M. Žiliūtė 
- ilgiems katorgos metams gula
guose. 1954 m. lapkričio 26 d. 
Butyrkų kalėjime Maskvoje bu
vo sušaudytas J. Žemaitis, o 
gruodžio 2 d. J. Palubeckas.

Grįžus į Tėvynę, E. Palu- 
beckytę lydėjo Maskvos tarnų 
patyčios ir diskriminacija. 
“Liaudies priešui” pradėti naują 
gyvenimą Lietuvoje buvo nepa
prastai sunku. Tik Atgimimo 
metais visiems kovotojams už 
Tėvynės laisvę, jų tarpe ir Ele
nai, pavyko pajusti, kad kovose 
ir kančiose prabėgusi jaunystė 
nenuėjo veltui. Atgautoji nepri
klausomybė buvo tas didžiulis 
dvasinis ir moralinis atpildas po 
tiekos siaubingų išbandymų, 
kančios, kovos draugų netekčių.

Į paskutinę žemiškąją kelio
nę J. Žemaičio bendražygę 
Eleną Palubeckytę-Astrauskie
nę palydėjo giminės, artimieji ir 
negausus kasdien vis retėjantis 
bendražygių būrelis.

Tegul bus lengva šventoji 
Lietuvos žemelė atstovei tos 
patriotų kartos, kuriai Dievas, 
tauta ir tėvynė buvo didžiausios 
vertybės. Vienminčiai

Tokie, kaip Henry, prieš 
dešimt metų atsirado ir Lietu
voje. Tai paliudijo sausio 13-to- 
sios įvykiai ir iš viso krašto su
bėgę savanoriai ginti seimo rū
mų ir tam panašūs įvykiai.

Vienas ryškiausių anų įvy
kių vadų buvo prof. Vytautas 
Landsbergis, buvęs anuo metu 
Aukščiausios tarybos pirminin
kas ir ėjęs Respublikos prezi
dento pareigas. Jo vardas šios 
knygos recenzuojamoje dalyje 
yra paminėtas daugelį kartų, ir 
tai neigiama prasme, nes buvęs 
nesukalbamas užsispyrėlis, o tai 
reiškia, kad jam Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė labiau rūpėjo, 
negu JAV ir kitų Vakarų valstybių 
pragmatiškieji interesai.

Paminėta čia ir to meto Lie
tuvos ministerė pirmininkė Ka
zimiera Prunskienė, kuri buvusi 
sukalbama ir labiau supratusi 
tarptautinių kraštų siekimus. 
Prezidentui G. Bush, atrodo, 
buvo sunku suprasti, kad tokie 
patriotai, užsispyrę ir nesukal
bami buvo ir tie, kurie iškovojo 
Jungtinių Amerikos Valstijų ne
priklausomybę. .1 } Y (Pabaiga)

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Hamilton, Ont.
AUKOS “PAGALBAI LIETU

VOS VAIKAMS” - a.a. Vytauto Ja
nuškos atminimui, užjausdami 
žmoną Antaniną, dukras ir jų šei
mas $20 aukojo A. K Žilvyčiai; a.a. 
Leokadijos Vitienės atminimui, už
jausdami vyrą Juozą, sūnų ir šeimą, 
aukojo: $20 - K. V. Geležiniai, M. 
J. Rybij; $10 - D. Garkūnienė; a.a. 
Onos Vainienės atminimui, reikšda
mi užuojautą vyrui Jonui ir šeimai, 
aukojo: $20 - I. V. Liškauskai, J. 
Vaina; $10 - K. V. Geležiniai, E. 
Grajauskienė, S. Matukaitienė, N. 
Z. Stonkai, D. Vaitiekūnienė; a.a. 
Petro Volungės dvejų metų mirties 
sukakčiai paminėti žmona Aldona 
aukojo $25.

A. a. Gediminui Melnykui mi
rus, užjausdami žmoną Oną ir visą 
šeimą, jo atminimui aukojo: $50 -
N. R. Zeliznak; $40 - G. Kairienė; 
$25 - J. Asmenavičius, F. M. Gu- 
dinskai, M. A. Pusdešriai; $20 - G. 
Agurkienė, S. Aleksa, E. Bajorai- 
tienė, E. Balytienė, R. V. Bartinin
kai, V. V. Beniušiai, E. V. Bilevi- 
čiai, A. Bungardienė, L. P. Cipa- 
riai, J. Deveikis, T. R. Enson, J. M. 
Gimžauskai, D. M. Jonikai, D. A. 
Kamaičiai, S. K. Karaškai, I. V. Liš
kauskai, E. P. Lukavičiai, V. P. Lu- 
košiai, R. Pakalniškienė, E. Radvi
lienė, M. J. Rybij, B. Sadauskienė, 
A. S. Urbonavičiai, A. K. Žilvyčiai; 
$15 - A. Volungienė; $10 - A. V. 
Apanavičiai, M. Borusienė, T. Ens- 
kaitienė, D. Garkūnienė, E. Gra
jauskienė, P. Krivinskienė, S. Ma
tukaitienė, N. S. Senkai, N. Z. 
Stonkai, L. Stukienė, V. Šniuolie- 
nė, P. Vitienė.

A.a. Pijui Pleiniui mirus, už
jausdami žmoną Valeriją ir šeimą, 
brolį Jeronimą, seserį Žuzaną ir jų 
šeimas, jo atminimui aukojo: $25 - 
J. Asmenavičius; $20 - G. Agurkie
nė, E. Bajoraitienė, O. Bakšienė, E. 
Balytienė, A. Bungardienė, G. Dra- 
mantaitė, E. Erštikaitienė, M. J. 
Gimžauskai, E. K. Gudinskai, D. 
M. Jonikai, D. A. Kamaičiai, S. K. 
Karaškai, O. Linčiauskienė, I. V. 
Liškauskai, T. J. Povilauskai, K. 
Rudaitienė, M. J. Rybij, E. Stosie- 
nė, P. Žulys; $10 - E. Grajauskie
nė, J. Juozaitienė, P. Vitienė, A. 
Volungienė, G. K. Žukauskai.

Dėkojame visiems aukoju
siems. Liūdinčius nuoširdžiai už
jaučiame. PLV komitetas

A.a. GEDIMINO MELNYKO 
atminimui pagerbti, reikšdami už
uojautą mirusiojo šeimai, Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $50 - P. 
Styra ir šeima; $10 - G. K. Žukaus
kai; $30 - B. A. Šlapkauskai; $20 - 
S. A. Aušrotai, O. A. Budininkai,
O. P. Rimkai.

A.a. ONOS VAINIENĖS atmi
nimui pagerbti KL fondui $20 au
kojo Vyt. Svilas.

KL fondas dėkoja visiems už 
aukas.

ŠIOS VASAROS DAŽNAS 
LIETUS trukdė gegužinių rengi
mui. Taipgi nuo žiemos šalčių suai- 
žėjo Giedraičio klubo sodybos pa
stato stogas. Jis pakeistas skardi
niu, sustiprintas medinis rėmas. 
Tuos darbus nemokamai atliko A. 
Jusys, A. Povilauskas, M. Jonikas, 
J. Stankus ir P. Zubas. R. Giedrai
tis ir V. Solovjavas nuolat palaiko 
sodyboje švarą, pjauna žolę, kartais 
dar prisideda kiti klubo nariai. Ši 
graži sodyba per mažai naudojama, 
o ten galėtų būti rengiamos įvairios 
šeimos šventės - vardinės, gimta
dieniai, sukaktys. Reikėtų apie tai 
tik iš anksto pranešti bet kuriam 
Giedraičio klubo valdybos nariui.

HAMILTONO AV PARAPI
JOS CHORAS po vasarvos atosto
gų vėl pradės giedoti sekmadie
niais šventovėje. Pirmoji repeticija 
numatyta rugsėjo 7 d., 6 v.v. para
pijos salėje. Prašoma įsijungti į 
choristų eiles. J.K.

Vancouver, BC
VYRESNIO AMŽIAUS LIE

TUVIŲ SUSIRINKIMAS įvyko lie
pos 6 d., 1 val.p.p. “Fierview Libra
ry” patalpose. Dalyvavo 25 asme
nys. Susirinkimą pradėjo Henrikas 
Tumaitis ir pranešė, kad jau keleri 
metai kalbama apie pensininkų 
klubo reikalingumą, bet iki šiol tuo 
reikalu nieko nepadaryta. Klubo 
tikslas yra jungti visus Vankuveryje 
ir apylinkėse gyvenančius lietuvių 
kilmės vyresnio amžiaus vyrus ir 
moteris, siekti padėties pagerini
mo, kultūrinio bendradarbiavimo, 
savitarpinės pagalbos, draugiškumo 
artimui ir pagelbėti nariams pensi
jų, gydymosi ir įstatymuose numa
tytų pensininkams privilegijų reika
luose. Buvo nustatytas įstojimo bei 
metinis nario mokestis ir išrinkti 5 
valdybos nariai: Henrikas Tumaitis
- pirmininkas, Agnietė Butvilienė - 
sekretorė, Leonarda Macijauskienė
- iždininkė, Pranas Berneckas ir 
Petras Skučas - revizijos komisija. 
Numatyta rinktis bent vieną kartą 
per mėnesį. P.B.

• Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
“Tėviškės žiburiams”. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamentiniu 
palikimu.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. kun. Jonas Pakalniškis, 
buvęs Apreiškimo parapijos Bruk- 
lyne, NY, klebonas, 85-rių metų 
amžiaus, mirė birželio 21 d. Velio
nis gimė 1915 m. sausio 15 d. Niu
jorke. Jo tėvai 1921 m. nusprendė 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą. Bu
simasis kunigas gimnaziją lankė 
Švėkšnoje bei Klaipėdoje. Baigęs 
šešias klases, jis įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. Ją baigęs teologi
jos ir filosofijos studijas gilino Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune. 
Kunigu įšventintas 1939 m. birželio 
3 d. Vikaravo Kauno arkikatedroje, 
kapelionavo “Saulės” pradžios mo
kykloje, vėliau - “Aušros” mergai
čių gimnazijoje Kaune. Po karo, 
pasitraukęs į Vokietiją, rūpinosi 
tautiečių sielovada Miunchene. 
Kun. J. Pakalniškis, būdamas JAV- 
bių piliečiu, vienas iš pirmųjų išvy
ko į Ameriką ir apsigyveno gimta
jame Niujorke. Jam teko vikarauti 
keliose lietuvių parapijose, ilgiau
siai - 18 metų Apreiškimo parapi
joje. Jis čia plačią veiklą išvystė dar
buodamasis su jaunimu: ateitinin
kais, skautais, vyčiais. Už nuopel
nus skautybei apdovanotas ordi
nais. Taipgi 20 metų dėstė tikybą 
Maironio mokykloje. 1977 m. buvo 
paskirtas Apreiškimo parapijos kle
bonu. Parapijiečiai pamilo savo 
naująjį kleboną ir jį rėmė visuose 
parapijos reikaluose. Po 12 metų, 
1989 m., pasitraukė į pensiją ir ap
sigyveno Bruklyno vyskupijos kuni
gų prieglaudoje, Douglaston vieto
vėje, NY. Jis ir toliau neatitrūko 
nuo lietuvių gyvenimo bei veiklos - 
dalyvavo susirinkimuose, minėji
muose ir kituose renginiuose, ap
lankydavo savo parapiją, pavaduo
davo jos kleboną.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko birželio 30 d. Shalins laidotu
vių namuose. Maldas lietuviškai su
kalbėjo Viešpaties atsimainymo pa
rapijos vikaras kun. V. Volertas, 
angliškai - Bruklyno vyskupijos ku
nigų prieglaudos vadovas prel. Za- 
targa. Atsisveikinimo žodžius tarė: 
ambasadorius A. Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas R. Markvėnas, kun. 
St. Raila, Apreiškimo parapijos ta
rybos vardu - O. Sidas, Atsimainy
mo parapijos ir Kunigų vienybės - 
kun. V. Volertas, LB Niujorko apy
gardos ir skautų - K. Bileris, Tau
tos fondo - J. Vilgalys, Kultūros ži
dinio - dr. J. Bilėnas, Maironio mo
kyklos mokytojų - E. Ruzgienė, 
Vyčių kuopos - B. Kurnėta, ateiti
ninkų - K. Norvilą. Atsisveikinimas 
baigtas giesme “Marija, Marija” ir 
“Lietuva brangi”. Apreiškimo para
pijos šventovėje gedulo Mišias kon- 
celebravo Bruklyno vyskupo pagal
bininkas vysk. Valero su 16 kunigų. 
Vietoj pamokslo kun. V. Volertas 
skaitė velionies draugo kun. V. Pik
turnos, esančio Vysk. J. Matulaičio 
slaugos namuose Putname, atsi
sveikinimo laišką. Velionies palai
kai buvo nuvežti ir palaidoti Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolyno kapinėse “Dangaus vartai” 
Putname, Conn.

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT TT' A?? LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 2.50%
santaupas................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.......................4.10%
180 dienų Indėlius.....................4.10%
1 m. term. Indėlius.....................5.25%
2 m. term. Indėlius.....................5.55%
3 m. term. Indėlius.....................5.85%
4 m. term, indėlius.....................6.05%
5 m. term. Indėlius.....................6.30%
RRSP IrRRIF
(Variable).....................................2.50%
1 m. Ind......................................... 5.25%
2 m. ind......................................... 5.55%
3 m. ind......................................... 5.85%
4 m. Ind......................................... 6.05%
5 m. Ind......................................... 6.30%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Brazilija
A. a. Antanas Augustaitis, at

šventęs savo 92 gimtadienį ligoni
nėje, joje mirė gegužės 15 d., Sao 
Paulo mieste. Velionis gimė 1908 
m. gegužės 14 d. Marijampolėje. 
Mokėsi Bartininkų pradžios mo
kykloje ir Rygiškių Jono gimnazijo
je Marijampolėje. Brazilijon su tė
vais atvyko 1927 m., pradžioje dar
bavosi kavos plantacijoje; šeima 
mėgino laimę ūkyje, pagaliau viską 
palikę atvyko į Sao Paulo miestą. 
A. Augustaitis čia mokėsi Belas 
Artės meno mokykloje, darbavosi 
viešbutyje, vėliau enciklopedijos 
“Encyclopedia Britanica” leidyklo
je. 1945 m. vedė Eleną Greičiūtę, 
išaugino ir į aukštuosius mokslus 
išleido dvi dukteris. Jis buvo didelis 
meno puoselėtojas, surinkęs dau
gelį Čiurlionio kūrinių reprodukci
jų, pats nupiešęs per 90 plakato dy
džio Lietuvos miestų herbų, akva
rele ir aliejumi nutapęs Lietuvos 
vaizdų. Turėjo reikšmingą Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį, surengė šešias 
pašto ženklų parodas, taipgi ir savo 
kūrybos bei Čiurlionio paveikslų 
reprodukcijų parodas. Velionis bu
vo veiklus lietuvių bendruomenės, 
Šv. Juozapo bendruomenės narys, 
taipogi dalyvaudavo ir Šv. Kazimie
ro parapijos veikloje, lietuvių rengi
niuose bei šventėse. Liūdesy, kaip 
rašoma “Mūsų Lietuvos” 2000 m. 5 
nr., liko dukros Ivonė ir Leonora su 
šeimomis bei visas lietuvių telkinys.

Lenkija
Tarptautinė Varšuvos knygų 

mugė vyko š.m. gegužės mėn. pra
džioje. Joje dalyvavo Lietuvos kny
gų leidėjai, literatai, bei knygų pla
tintojai. Daugiausia dėmesio skirta 
istoriniams leidiniams. Buvo prista
tyta S. Narbuto knyga “The Myste
rious Island” (“Paslaptinga sala”), 
kurioje apžvelgiama lietuvių litera
tūros sklaida Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje. Tą pačią dieną 
Varšuvos miesto muziejuje vyko su
sitikimas su žymiais lietuvių poetais 
S. Geda ir M. Martinaičiu. Jame 
dalyvavo Varšuvos universiteto 
Baltistikos katedros studentai, vie
tos lietuviai ir į mugę atvykę svečiai 
iš Lietuvos. Poetai skaitė savo kūry
bą, svarstė kūrėjo misiją totalitari
niais laikais, bandydami atsakyti į 
klausimą, koks turėtų būti kūrėjo ir 
valdžios santykis. Mugėje iš Lietu
vos buvo daugiausia istorinių leidi
nių, mažai grožinės literatūros, o 
ypač prozos. Buvo taip pat lenkiškų 
knygų iš Lietuvos ir vertimų į lietu
vių kalbą. Pasak “Aušros” 2000 m. 
9 nr., pasitvirtina kultūrinis Lenki
jos veržimasis į Lietuvą.

Varšuvos lituanistikos klubo 
patalpose gegužės 19 d. įvyko susi
tikimas su svečiais iš Lietuvos, atvy
kusiais čionai į tarptautinę knygų 
mugę. Susitikime dalyvavęs Lietu
vos mokslo akademijos (LMA) Is
torijos instituto prof. A. Tyla at
kreipė dėmesį, kad ne visi lietuvių 
kultūros skleidėjai suvokia, kokį 
vaidmenį šioje srityje gali atlikti 
vietinės lietuvių bendruomenės. Jis 
taipgi priminė, kad prieš 100-tą ir 
daugiau metų Varšuvoje buvo 
įsteigta pirmoji Lietuvių draugija. 
Jai priklausė tokie žymūs tautiečiai: 
Mikalojus K. Čiurlionis, Vincas 
Kudirka, Petras Rimša ir kiti. Prof. 
Tyla negailėjo gerų žodžių Varšu
vos lietuvių klubo nariams ir jų 
veiklai. Bet profesorius nusistebėjo, 
kad vietinių lietuvių renginiuose re
tai pasirodo Lietuvos diplomatinių 
tarnybų atstovų. “Toks abejingu
mas neturėtų būti nepastebėtas 
Lietuvoje”, - sakė prof. A. Tyla.

J, Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. do/. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

j .i

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


Vargo teatrai sovietmečiu ir dabar
Ramoniškių kaimo ir kitų vietovių spektakliai, rengiami klojimuose ir panašiose patalpose

VIOLA VOVERAITYTĖ- 
VOSYLIENE, Paežeriai

Aprimus pokario audroms, 
kaimo jaunimas pradėjo savi
veiklinį gyvenimą. Atostogau
janti busimoji pedagogė, surin
kusi grupelę judresnių vaikinų 
ir merginų, ruošė pjesę, kurios 
pavadinimo neprisimenu, nors 
pati buvau “aktorė”. Po trem
ties ištuštėjusios ūkininkų tro
bos greitai buvo apgyvendintos. 
Tik klojimai kai kur buvo tušti, 
nes pirmieji kolchozinių metų 
derliai jų nepajėgė užpildyti. 
Taigi savo pirmąjį spektaklį vai
dinome ūkininko klojime. Duris 
uždėjome ant kaladžių, sceną 
papuošėme berželiais, žiūro
vams atsisėsti šiaip taip sugrai
bėme lentų ir žemų kaladėlių. 
Scenos uždanga - kraitinės na
mų lovatiesės.

Bėgo per nugaras jaudulys, 
pamačius plūstančius žiūrovus. 
Nors visi savi, bet pajutome at
sakingumą, kad tik neapviltume 
režisierės, žiūrovų. Spektaklis 
pasisekė gerai, visi buvome pa
tenkinti. Tik nė vienas nepaste
bėjome, kad mes buvome įsikū
rę greta Pietario gimtinės, kur 
prieš 100 metų jaunimas, nepa
būgęs žodžio ir spaudos drau
dimo, suvaidino lietuvišką spek

Pirmajam viešam lietuviškam vaidinimui “Amerika pirtyje” atminti
Lietuvoje išleisti pašto ženklai Nuotr. M. Pranevičiaus

Žmogus ir gamta Nagiopoezijoje
ČESLOVAS VALDAS 

OBCARSKAS
Henrikas Nagys gimė Ma

žeikiuose 1920 m. spalio 12 d. 
Jo tėvas tarnavo įvairiose gele
žinkelių stotyse Lietuvoje. Dėl 
to ir Henrikas mokėsi lietuvių 
gimnazijose - Šilutėje, Pagė
giuose, baigė Kėdainiuose 1940 
m. Kauno universitete studijavo 
architektūrą, o vėliau, vokiečių 
okupacijos metais, studijavo li
tuanistiką ir germanistiką. Pasi
traukęs į Vokietiją 1945 m., 
Austrijoj, Insbruck’o universite
te studijavo germanistiką ir me
no istoriją. Ten gavo ir daktaro 
laipsnį 1949 m. parašęs vokiečių 
kalba disertaciją apie George 
Traki poeziją.

1945 m. jis išleido eilėraščių 
knygą: “Eilėraščiai”, o 1947 m. 
antrą eilėraščių knygą “Lapkri
čio naktys”. Čia jis pasireiškė 
kaip poetas, daug kur atsisakęs 
klasikinės formos ketureilių. Į 
eilėraščių turinį įvedė vienišo 
žmogaus buitį, kurią supa lietin
ga, darganota rudens naktis:
O lapkričio beviltiški, bekraščiai 

lietūs...
Ir lapai širdį mano apkrenta... ir 

skaudūs, ir šalti...
Sumirga girto draugo akyse 

ieškoto miesto
pavargę bokštai... debesys... 

keliuos, einu... nakty
girdžiu kažin kas šaukia dar 

palaukt, tikėti, -
Bet veidą plauna lietūs tamsūs ir 

beviltiškai šalti...
(“Valkata”)

Trečią eilėraščių knygą dr. 
H. Nagys išleido Kanadoje 1953 
m. - “Saulės laikrodžiai”. Čia 
jau buvo mažiau vienišo žmo
gaus skausmo ir vienatvės:
Rudens diena giedra, kaip vaiko 

siela.
Liepsnoja topoliai, lyg angelo 

sparnai.
Pro juos praplukdo saulę vėjo 

sieliai,
Šnarėdami iš lėto irklais 

mėlynais...
(“Rudens diena”)

Ketvirtą eilėraščių knygą 
“Mėlynas sniegas” velionis išlei
do Montrealyje 1962 m. Čia jis, 
A. Vaičiulaičio žodžiais tariant, 
atvėrė naujus pasaulius, savo ei
lėraščius parašė beveik laisvu 
eiliavimu, nors netrūko eilėraš
čių ir su rimu: 

taklį “Amerika pirtyje”.
Bet metai bėgo greitai. Bai

gę šiokius tokius mokslus, išsis
kirstėme po Lietuvos kampelius 
ir miestelius. Savo meilę scenai 
perdavėme jaunesnei kartai.

Šiandien klausausi savo se
sers Livijos pasakojimų apie 
kaimo saviveiklininkės kelią. Su 
didele meile ji pasakoja apie 
pirmąjį spektaklį. J. Žemaitės 
“Apsiriko” jaunieji aktoriai ruo
šė savarankiškai, repeticijas da
rydavo namuose. Šio spektaklio 
premjera buvo Parauskų pradi
nėje mokykloje, Livija nuo pat 
vaikystės pamilo sceną. Mėgo 
poeziją, gražiai deklamavo ei
les, noriai vaidino, šoko tauti
nius šokius.

Tuometinė kolchozo valdy
ba išskyrė žemės plotą stadionui 
ir Ž. Gudelių kaime ūkininko 
Vosyliaus seklyčią, kurioje įren
gė net sceną su užėjimu, langais 
ir durimis. Daug buvo fizinio ir 
dvasinio darbo, bet džiaugsmo - 
daugiausia.

. 1958 m. Livija perėjo į Vla- 
diškių saviveiklininkų kolekty
vą, nes čia buvo klubas - skai
tykla, meno_ vadovė Eugenija 
Plioplienė. Čia virė tikrasis gy
venimas. Jaunieji saviveiklinin
kai per tą laiką sukūrė šeimas,

Efua, tavo vingiuojantį taką seka 
tigro klastinga akis. Bet tu 

nugalėsi
piktą žvėrį ir tamsią tankmę, kur 

kabo keisti
beždžionių sapnai ir vėjų vėsūs 
peiliai, supjaustę debesį minkštą.

Garuoja šilti 
ežerai mėnulio pieno tavo sapne. 
Efiia, tavo ilgam ilgam sapne.

(“Auksinis krantas”)

Už penktą eilėraščių knygą 
“Broliai balti aitvarai” dr. H. 
Nagys laimėjo lietuvių rašytojų 
draugijos premiją. Tai buvo 
brandi poezijos knyga, kurią ge
rai įvetino mūsų žymus literatū
rologas Rimvydas Šilbajoris.

Pagaliau velionis išleido ir 
šeštą eilėraščių knygą “Prisijau
kinsiu sakalą”, už kurią gavo 
Vinco Krėvės vardo premiją. Jo 
poezijos rinktinė buvo išleista 
Lietuvoje, vardu “Grįžulas”. 
Šioje knygoje išspausdinti visi 
velionies eilėraščių rinkiniai.

Dr. H. Nagys mirė Mont- 
realy, sulaukęs 74 metų. Jo pa
laikai palaidoti Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse.

HENRIKAS NAGYS

Vasaros naktys
Sidabro vandeny pabudo keistos 

gėlės;
lėtai praviro dideli balti žiedai 
ir suposi viršum gelmės, kaip vėlų 
rugpjūčio vakarą sušvitusių

aukštai,
juodam danguj, pavargusių 

didžiulių žvaigždžių 
šalti, lediniai atspindžiai.

Jos suposi visai visai lėtai...
jos žaidė

sidabro tvenkiny viršum juodos 
gelmės...

Per taures ritosi lašai, kaip 
žvaigždės,

ir per lapus vanduo, kaip tolima 
giesmė.

Aš nežinau, šiandieną, kas 
aidėjo: galbūt vanduo, 

galbūt rugpjūčio žvaigždės 
erdvėje.

Arba galbūt žmogus iš lygumų 
atėjęs,

nustebintas keistų žiedų 
tvenkinyje,

ir liūdintis, kad tuoj ateis ruduo 
ir visa mirs, galbūt jisai stovėjo 
kurs nors juodam šakų šešėlyje 
ir verkė mirusios dienos. 

augino vaikus, dirbo kolūkio ir 
savo laukuose. Rasdavo laiko 
repeticijoms, išvykoms, įvai
riems susitikimams, nes rajono 
ir Lietuvos kaimuose plėtėsi 
kaimo saviveiklininkų veikla.

Scenoje kaimo žmonės šių 
entuziastų dėka išvydo lietuvių 
klasikų veikalus - “Prieblando
je”, “Petras Kurmelis”, “Marti”, 
“Paskenduolė”, “Gieda gaide
liai”, “Amerika pirtyje”, “Žal
dokynė”, “Rožės žydi raudo
nai”, “Vandens lelija”, “Vai
duokliai”, “Trys mylimos”.

Nepaprastai dėkingi Sajai 
už puikius kūrinius, nes jo 
spektakliai - tikras gyvenimas. 
O kiek vienaveiksmių pjesių! 
Meno vadovės iš apsakymų pa
rašyti scenarijai!

Pagaliau 1987 m. Babtuose 
respublikinis renginys - “Kai
miškoji rampa”. Spektaklis 
“Operacija VAM” buvo pir
maujančių gretose; sekančiais 
metais “Kad ją kur tą meilę” vėl 
sulaukė gero įvertinimo. Kal
varijoje Lietuvos kaimų teatrų 
šventė “Pastogė - 96”, “Pastogė 
- 98”. Čia žiūrovai dėkojo už 
gerus spektaklius “Palangos liū
tas”, “Ledi Magbet iš Ak
menės”.

Šioje šventėje Ramoniškių 
kaimo teatras pateko į pirmą 
penketuką, aktoriai gavo prizus 
už geriausius vyro ir moters 
vaidmenis. Malonu buvo daly
vauti J. Basanavičiaus gimtinėje 
Ožkabaliuose, kur vyko teatrų 
festivalis “Ąžuolynas - 97”, 
1999 m. Marijampolės apskri
ties teatrų festivalyje pradžiugi
no režisierės parašytas iš apsa
kymo. “Tikrą saldainiuką žiūro
vams pateikė Ramoniškių kai
mo teatras” - rašė laikraštis.

Kiekvienais metais vykdavo 
rajoninė teatrų apžiūra. Jos me
tu atrinkdavo geresnius kaimo 
teatrus į zonines ir respubliki
nes šventes. Dabar kaimo teat
ro šventės vyksta įvairiose rajo
no vietovėse. Tai didelė dovana 
kaimo ir miestelių žmonėms.

Skrieja metai, keičiasi šio 
teatro dalyviai, o Livija, režisie
rė E. Plioplienė, jos vyras, duk
ra Asta tarytum tvirta, nepaju
dinama siena - neapleidžia sce
nos, nesiskiria su teatru, kuris 
tapo šių žmonių antruoju gyve
nimu.

Sklaido Livija didžiulį pluoš
tą vaidmenų, kurių lapai nuo 
metų naštos jau pageltę. Žvel
giu į jos veidą ir jaučiu, kad ji 
scenoje su kiekvienu spektaklio 
pavadinimu, savo vaidmeniu to
kia laiminga, pamiršusi sunkią 
našlės dalią šiuolaikiniame kai
me, vargus bei rūpesčius, nemi
go naktis, vaidmenų mokymąsi, 
repeticijas. Gerai, kad gali žmo
nėms padovanoti nors mažą 
krislelį savęs, suteikti laimingų 
akimirkų, atitrūkus nuo kaimo 
darbų ir rūpesčių.

Ramoniškių kaimo teatras 
tapo beveik šeimyniniu.

Ilgą laiką reiškėsi scenoje 
Livija su sūnumi Artūru-Jurke- 
vičiai, nuo 1954 metų Eugenija 
ir Jonas Pliopliai, vėliau duktė 
Asta, kuri gyvena ir dirba Vil
kaviškyje, bet visuomet randa 
laiko scenai. Astos šeima yra šio 
kolektyvo rėmėjai, Violeta ir 
Albinas Žiūkai, Birutė ir Algir
das Paplauskai. Šiais metais vei
kia jaunimo teatras, subūręs per 
20 dalyvių.

Daugelis rajono kaimo teat
ro entuziastų pavargo, kurį lai
ką liko tik Ramoniškių kolek
tyvas, išplaukęs į stipresnių gretas.

Dabar šis kolektyvas po ra
jono teatro šventės Ramoniš- 
kiuose vėl ruošia naują spek
taklį, nes čia prieš 100 metų 
Pietario sodyboje buvo suvai
dinta “Amerika pirtyje”. Šiam 
renginiui ruošiasi apskrities 
teatrų mėgėjai.

Džiugu, kad yra tokių žmo
nių. Tik jų nenuilstamo entu
ziazmo dėka žiūrovai scenoje 
pamato klasikų kūrinius. Deja, 
to nepasakysi apie stacionari
nius, šiuolaikinius teatrus.

Švieskite, mažieji kaimo 
švyturėliai, šildykite žmonių šir
dis, sužvarbusias nuo melo ir 
apgaulės! Jūsų pasirodymas 
scenoje - jiems dvasingumo 
šventė.

Neškite lietuvišką žodį, bū
dą, praeitį ir dabartį per gimtąją 
žemę į žmonių širdis, kaip nešė 
Kudirka, Pietaris, Kriščiukaitis- 
Aišbė ir kiti šio krašto švie
suoliai.

Kompoz. VLADO JAKUBĖNO paminklinė lenta Kaune prie namo, ku
riame šis žymus kūrėjas gyveno. Šiemet suėjo 95 metai nuo kompozi
toriaus mirties Nuotr. V. Kapočiaus

“Lietuviai muzikai Vakaruose”
SLAVA ŽIEMELYTĖ

“Lietuviai muzikai Vaka
ruose”, knyga išleista Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidyklos 
1999 m., pateikia biografines ži
nias apie gyvenančius ar gyve
nusius įvairių sričių muzikus.

Kompoz. Juozas Žilevičius 
gimė 1891, Plungės valsč., Tel
šių apskrityje. Pradžios mokslus 
baigė Palangoj 1905 ir brandos 
atestatą gavo baigęs Vedenskio 
suaugusių kursus 1918 m. Pir
masis J. Žilevičiaus muzikos 
mokytojas buvo Plungėje N. 
Sasnauskas, kur ir J. Žilevičius 
tapo vargonininku. Muzikos 
diplomą gavo iš Petrapilio kon
servatorijos, parašęs darbą “Sim- 
fonia F-moll”. Jis buvo pirmas 
iš lietuvių kompozitorių parašęs 
tokio stiliaus kūrinį. Muzikos 
profesoriaus titulas jam buvo 
pripažintas Vitebsko konserva
torijoje, kurioje dėstė muzikos 
teoriją.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, J. Žilevičius rūpinosi 
teatrų ir operos steigimu, pri
klausė įvairioms organizaci
joms.

Muzikologinė lietuvių me
džiaga J. Žilevičiaus pradėta 
rinkti 1920 m. Švietimo minis
terijos siunčiamas 1929 m. J. Ži-

Atsiųsta paminėti
Vladas Žukas, MARIJOS IR 

JURGIO ŠLAPELIŲ KNYGYNAS 
VILNIUJE. Redaktorė - Aldona 
Bendorienė, dailininkė - Vida Ka
raite. Leidėjas - Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas (L. Asa
navičiūtės g. 23, LT - 2050 Vilnius). 
Tiražas - 1000 egz. Išleista Gražu
tės Šlapelytės-Sirutienės lėšomis. 
Vilnius, 2000 m., 464 psl.

LOGOS, 2000 m. 20 nr. Religi
jos, filosofijos ir meno žurnalas. 
Išeina kas trys mėnesiai. Vyr. redak
torė - Dalia Marija Stančienė. Vie
no numerio kaina - 15 JAV dolerių 
su prisiuntimu. Adresas: “Logos”, 
Laisvės pr. 60, LT-2056 Vilnius, 
Lithuania. Tiražas - 2,000 egz. 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tolimoji vasara
Žalia vaga keliauja vasara palinkus 
po kvepiančių žiedų ir mirštančių dnigių našta. 
Auksinės varpos supasi, lyg Dievo dovana, aplinkui, 
prinokęs grūdas krinta žemėn su rasa.

Prie kelio snaudžia žaliagalvės žolės 
ir glosto veidą smiltino akmens.
Griaustinis aidi, valandų šimtais nutolęs, 
drebulę purto už lankstaus liemens.

Ant ežero ramaus auksinės žaidžia spalvos, 
nes auksą beria žemėn spindintis dangus. 
Vėjelis glosto ajarų šilkines galvas 
ir javas linksta nuo grūdų sunkus.

Kaip degančios žarijos, pantgėje 
aguonos žėri vasaros karščiu. 
Ten deimantais rasos lašeliai sužvilgėjo 
ir bitėms laša nuo sparnų medus.

... Prisiminimuose gyvi laukų peizažai.
kur vėjas glosto saldų kvapą dobilų, 
kur ant nigiagėlės dmgys plazdena mažas, 
ir miega šimtmečiai ant žemės varganos pečių.

levičius išvyko Amerikon susi
pažinti su ten gyvenančiais lie
tuviais, jų kultūrine veikla ir 
muzikologijos žinių rinkimu. 
Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, J. Žilevičius pasili
ko Amerikoje, įsikūrė Eliza
beth, NJ, ir tęsė pradėtą darbą - 
“Žilevičiaus vardyną”.

Perskaičius “Lietuvių enci
klopedijoje” J. Žilevičiaus bio
grafines žinias, tenka nustebti, 
kaip žmogus, gyvenęs tik vieną 
amžių, galėjo tiek daug nuveikti. 
Jo dėka įvyko Lietuvoje pirmoji 
dainų šventė 1924 m. ir Ame
rikoje Carnegie Hall 1930 m.

Sunku būtų išvardinti J. Ži
levičiaus sukurtą muzikos loby
ną, instrumentinę muziką, dai
nas ir giesmes, nuveiktus darbus 
Lietuvos ir lietuvių gerovei. Pas
kutinė J. Žilevičiaus surengta 
dainų šventė įvyko Amerikoje 
1952 m.

Susilpnėjus sveikatai, prof. 
J. Žilevičius nutraukė savo vi
suomeninę veiklą. Jis baigė šią 
žemišką kelionę savo dukros 
globoje prie Atlanto 1985 m.’ 
Mirė nebaigęs savo Vardyno.

To darbo ėmėsi muzikologė 
Saulė K. Jautokaitė. Ji rinko ži
nias iš spaudos ir pačių muzikų, 
telkė biografijas. Paruošė spau
dai per 800 biografijų. Deja, to 
neužteko - atsirado naujų muzi
kų, baigusių mokslus ar atvyku
sių gyventi į šį kraštą. Visas tas 
darbas vienam žmogui buvo ne
įmanomas. Muzikologas Kazys 
Skaisgirys ištiesė pagalbos ran
ką redaktorei Jautokaitei. Daug 
informacijos suteikė J. Žilevi
čiaus surinktas muzikologijos 
archyvas Čikagoje. Muz. K. 
Skaisgirys dar surado 278 bio
grafijas ir 150 nuotraukų.

LIETUVIAI MUZIKAI VAKA
RUOSE. Redaktorė - Saulė K. 
Jautokaitė. Papildymai ir ko
rektūros - Kazio Skaisgirio. 
Dailininkas ir techninis redak
torius - Petras Aleksa. Tiražas 
- 1000 egz. Čikaga, 1999 m.
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<1 KULTORIftlEJE VEIKLOJE
Šiaulių berniukų choras Didžiųjų Lietuvos kunigaikš- 

“Dagilėlis”, vadovaujamas Remi- čiM privilegijų bei proginių mone- 
gijaus Adomaičio, švenčiantis sa- tll parodą Taline surengė Lietu
ve veiklos (tarpais apsilpusios) 
30-metį, šią vasarą vykusiame 
tarptautiniame chorų konkurse 
“Music World” Fivicano mieste, 
Italijoje, laimėjo pirmąją vietą ir 
gavo aukso diplomą. Čia varžėsi 
22 kraštų chorai šešiose grupėse. 
“Dagilėlis” pirmuoju tapo vaikų 
grupėje. Pirmą kartą mišrių cho
rų grupėje varžėsi “Dagilėlio” vy
rų choras. Kaip ELTA rašo, per
nai Šiauliuose buvo atidaryta 
“Dagilėlio” dainavimo mokykla, 
kurią šiemet baigė 140 daininin
kų. Numatoma, kad kitais metais 
šioje mokykloje mokysis apie 200 
berniukų.

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje, Klaipėdoje, š.m. liepos 
5 d. buvo atidaryta tapybos ir fo
tografijos paroda “Kalvaičiai - 
Kuršių nerija”, skirta Karaliau
čiaus universiteto profesoriaus 
Liudviko Rėzos (1776-1840) at
minimui. Profesorius gimė Kar
vaičių bažnytkaimyje, kuris XVIII 
šimt. pačioje pabaigoje buvo smė
lio užpustytas. (Vadovėliuose vė
liau šis įvykis nurodomas kaip ju
damų kopų pavyzdžiu). Parodoje 
du vokiečiai Rodolfas ir Borisas 
Kiminai, kaip ELTA rašo, nagri
nėja Kuršių nerijos temą, tam tik
ras lietuviškosios bei vokiškosios 
kultūros sąsajas. Manoma, kad 
parodos autoriai, Rytprūsių gimi
nės atstovai, jaučia pareigą tą ryšį 
pratęsti ir ryškinti.

Bronius Abrutis, prieš keletą 
metų su žmona atvykęs j Čikagą 
iš Plungės, pradėjo leisti savait
raštį “Amerikos lietuvis”. Kaip 
ELTA rašo, Niujorke leidžiamas 
“Darbininkas”, pristatydamas 
naują periodinį leidinį, primena, 
kad anksčiau Čikagoje ėję net du 
savaitraščiai - “Sandara” ir “Lais
voji Lietuva”. “Sandara” pasiro
danti dar keturis kartus per me
tus, o “Laisvosios Lietuvos” se
niai nebėra. Savaitraštis čikagie- 
čiams, pasak “Darbininko”, labai 
reikalingas. Čikagoje ir apylinkė
se gyvena jau apie 15,000 naujų 
ateivių lietuvių. Redaktorius Br. 
Abrutis tikisi, kad naujuoju laik
raščiu susidomės visi lietuviai. 
ELTOS pranešime naujojo sa
vaitraščio nei adresas, nei telefo
nas nenurodyti.

Skriaudžių miestelio (Prienų 
rąj.) kultūros namuose, net dvi 
patalpas užėmęs, veikia origina
lus kalendorių muziejus, kuriam 
vadovauja Pijus Brazauskas. Pas
tarasis, kaip rašo ELTA, per tre
jus metus surinko pustrečio tūks
tančio kalendorių. Dėl vietos sto
kos lankytojams rodoma tik 1600 
kalendorių. Muziejuje laikoma 
apie 160 pavadinimų kalendoriai 
- trys iš praėjusio šimtmečio, se
niausias 1848 metų lenkų ir rusų 
kalbomis. Seniausias lietuviškas 
“Darbininkų kalendorius” išleis
tas 1904 m. Didžiausias (80 x 140 
cm) ir mažiausias (4 x 5.5 cm) iš
leisti Vokietijoje. Trijų kalendo
rių pasaulyje yra tik po vieną 
egzempliorių. Muziejus susilau
kia nemažai lankytojų. Įėjimas 
kainuoja vieną kalendorių. Tuo 
būdu svečiai suneša ir retesnių 
kalendorių. Skriaudžiai visais lai
kais buvo žinomi kaip veikli kul
tūros salelė Suvalkijoje. 

Paminklas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje muzikui STASIUI 
GAILEVIČIUI, daug pasidarbavusiam muzikos srityje Kanados 
lietuvių visuomenei

vos ambasada Estijoje ir Lietuvos 
valstybinė Martyno Mažvydo bib
lioteka š.m. liepos 4 d. Lietuvos 
valstybės dienos minėjimo proga. 
Parodą atidarė ambasadorius Ri
mantas Tonkūnas, savo žodyje 
pabrėždamas, kad parodos rodi- 
niai yra ne tik Lietuvos istorijos 
liudininkai, bet ir didžiulis kultū
rinis palikimas. Atidaryme daly
vavo Taline dirbantys užsienio 
kraštų ambasadoriai, Estijos kul
tūros bei meno veikėjai, lietuvių 
bendruomenės atstovai. (BNS)

Festivalis “Šv. Kristupo va
saros muzika” vyko Vilniuje nuo 
birželio 28 iki rugpjūčio 13 d. 
Programoje - 27 koncertai Šv. 
Kazimiero, Šv. Pranciškaus Asy
žiečio (Bernardinų) ir Šv. Jonų 
šventovėse, Šv. Kristoforo kame
rinio orkestro klubo salėje bei 
kieme, Vilniaus paveikslų galeri
jos kieme, Sirvydo aikštėje. Kaip 
ELTA pažymi, ši vidurvasario me
no šventė pradėta rengti 1994 m. 
Festivalyje su lietuviais kai ku
riuose koncertuose dalyvavo atli
kėjai iš JAV, Kanados, Vokietijos, 
Danijos, Švedijos, Latvijos ir Gu
dijos. Renginį finansiškai remia 
Lietuvos kultūros ministerija, ta
čiau tos paramos neužtenka.

Gintaras Karosas iš Bosto
no, MA, išeivijoje reiškęsis įvai
rioje lietuvių veikloje, šiuo metu 
vadovauja viešajai įstaigai “Euro
pos parkas”, įsikūrusiai šalia Vil
niaus. Tai šiuolaikinių skulptūrų 
muziejus po atviru dangumi. Miš
ke įrengtu pėsčiųjų taku einant 
galima aplankyti apie 70 gamto
vaizdyje įkomponuotų skulptūrų, 
sukurtų lietuvių ir užsienio meni
ninkų. Neseniai čia buvo įrengtas 
brangiausiai kainavęs parko ob
jektas - garsaus čekų menininko 
Aleš Vesely darbas, pavadintas 
“Skulptūros idėja - struktūra”. 
Šis kūrinys yra originaliausias ir 
dar vadinamas triukšmingiausia 
skulptūra. Kaip ELTA paaiškina, 
judančios statinio grindys sumon
tuotos ant didelių metalo spy
ruoklių; keliems ant jų šokinėjant 
kyla didelis triukšmas, girdimas 
visame parke...

Paroda “Krikščionybė Lietu
vos mene”, Vilniaus senajame ar
senale veiksianti iki 2003 m. spa
lio 30 d., šiemet Valstybės dienos 
išvakarėse, liepos 5 d., papildyta 
naujais radiniais - auksakalių 
darbais. Neseniai atrastas Trakų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilanky
mo šventovės auksakalystės dirbi
nių rinkinys - keturios auksinės 
stebuklingosios Trakų Madonos 
karūnos, karūnuotas Dievo Moti
nos paveikslas, liturginiai indai, 
drabužiai, barokinės žvakidės, al
torių papuošimai, sidabro indai 
su Radvilų herbais, tekstilė ir kt. 
Kaip ELTA pažymi, parodoje 
lankytojai susipažįsta ir su nese
niai į Lietuvą parvežtais išeivijos 
dailininkų kūriniais - Adomo 
Varno “Mindaugo vainikavimas”, 
Adolfo Valeškos “Mindaugo 
krikštas”, Vytauto Kašubos Kara
liaus Mindaugo biustas, Anastazi
jos Tamošaitienės kilimas “Kara
lius Mindaugas ir karalienė Mor
ta”. Parodą jau aplankė daugiau 
kaip 60,000 žmonių. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

S P O R TAS
999 College St.. Toronto. Ontario M6II IA8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4X16 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vj. 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 
YJ, Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 4.20%
180-364 d. term.ind.................. 4.70%
1 metų term. Indėlius..............4.85%
2 metų term. Indėlius.............. 5.10%
3 metų term. Indėlius.............. 5.15%
4 metų term. Indėlius.............. 5.20%
5 metų term. Indėlius.............. 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 4.60%
1 metų GlC-met. palūk.............5.10%
2 metų GlC-met. palūk............ 5.35%
3 metų GlC-met. palūk............ 5.40%
4 metų GlC-met. palūk.............5.65%
5 metų GlC-met. palūk.............5.70%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”...........................3.80%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.70%
Taupomąją sąskaitą iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki..... . 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.50%

Asmenines paskolas 
nuo................ 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo................ 8.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................7.70%
2 metų....................7.75%
3 metų....................7.85%
4 metų....................7.95%
5 metų....................8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...........6.75%

Duodame komercinius 
mortglčius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto
♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37z%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■■■■■■■■■ 1111111111111111111111 
ROYAL LePAGE 

ni n n mini i n 111 n in

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI S TAMULIUI, B. A, 
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Čikagos lietuvių sporto klubo “Lituanica” krepšininkai, vyrų grupėje 
laimėję pirmąją vietą ŠALFASS surengtose pirmenybėse Hamiltone, 
ON, 2000 m. birželio 3-4 d.d.

ŠALFASS suvažiavimas
Metinis visuotinis ŠALFASS 

narių suvažiavimas šaukiamas š.m. 
lapkričio 18, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių Namuose. Pradžia 11 vai. 
ryto. Smulkios informacijos siunti
nėjamos sporto klubams bei jų va
dovams. Taurintieji klausimų ar 
norintys pateikti suvažiavimui pa
siūlymų prašomi kreiptis į ŠAL
FASS centro valdybos pirmininką 
Audrių Šileiką, 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 416-760- 
9843. E-mail: hrc@idirect.com. Su
važiavime patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, sporto

veteranai, lietuviškų organizacijų 
bei spaudos atstovai ir visi lietuvių 
sportiniu judėjimu besidomį asme
nys. ŠALFASS-gos centro valdyba

Kylanti golfininkė
And rėja Makauskaitė (Andrea 

Makauskas) Kanados moterų golfo 
pirmenybėse St. John’s, Nfwd. Lai
mėjo trečią vietą. Po dviejų žaidi
mų torontietė buvo geriausia 
(76+74). Trečios dienos žaidimą 
nelauktai užbaigė 81 smūgiu ir nuo 
laimėtojos atsiliko tik 2 taškais.

Dvidešimties metų Purdue 
universiteto golfininkė praėjusiais 
metais šiose pirmenybėse taip pat 
laimėjo trečią vietą. A.S.

H KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

džiuose dalyvių vis gausėjo. Pa
prastai juose dalyvauja ir pats 
popiežius. Toronto arkivysku
pas kardinolas Ambrozič, pa
klaustas Romoje ar 80-metis ir 
nesveikuojantis popiežius pa
jėgs dalyvauti Toronte, atsakė: 
“Ziniasklaida jau šešerius me
tus laidoja popiežių, bet jis ne
pasistengia jos patenkinti”.

Infliacija liepos mėnesį pa
siekė 3% metinį lygį, palyginus 
su birželio mėnesio 2.9%. Ta
čiau finansų žinovai teigia, kad 
tai dar nėra blogai. Atėmus va
dinamąjį “lengvai kintantį ele
mentą”, tai yra energijos ir 
maisto produktų kainų pakilimą 
iš infliacijos vertinimo produktų 
rinkinio, metinis lygis tesudaro 
1.5%. Kanados valstybinis ban
kas stengiasi išlaikyti metinį inf
liacijos lygį tarp 1 ir 3 procentų. 
Energijos kainos pastaruoju 
metu pakilo gana smarkiai: nuo 
1999 metų liepos iki 2000 metų 
liepos mėnesio benzino kainos 
pakilo 24.9%, natūralių dujų 
kainos 27.8%, o šildymo alyvos 
kainos net 35.5%.

“Air Canada” pilotai, kurie 
jau seniai pasiruošę streikuoti, 
nes neturi darbo sutarties nuo 
šių metų balandžio mėnesio, vis 
dar delsia pradėti. Paskutiniu 
metu federacinis tarpininkas 
stengėsi sutaikyti pilotų uniją ir 
bendrovės vadovybę, bet jam 
nepasisekė. Nesutarimo prie
žastys: algų lygis (pilotai skun
džiasi, kad jų algos žymiai ma-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115
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Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

jaiBnKiaaiiJTSk
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

žesnės už JAV pilotų), darbo 
valandų paskirstymas ir - po su
sijungimo su Canadian bendro
ve - tarnybos laiko užskaitos. 
Pilotai pasiryžę laukti, kol fede
racinio tarpininko pranešimas 
Transporto ministerijai bus per
žiūrėtas bei įvertintas, ir paža
dėjo iki rugsėjo 1 nepradėti 
streiko.

Aitvarų entuziastas, 63 me
tų amžiaus torontietis R. Syner
gy, pasiekė naują pasaulinį re
kordą iškeldamas savo didžiulį, 
9 x 5.5 metrų, aitvarą į 4.4 km 
aukštį. Po 10 metų bandymų ir 
$50,000 išlaidų jam pagaliau pa
sisekė pagaminti “tobulą” aitva
rą, kurį jis ir jo padėjėjai tinka
mą vasaros dieną laukuose ne
toli Kincardine, Ontario, iškėlė 
per šešių valandų triūsą j rekor
dinį aukštį. Kadangi ankstyves
nis aitvaro rekordas buvo 3.8 
km, R. Synergy planuoja įregist
ruoti šį pasiekimą Guinness pa
saulinių rekordų knygoje.

Ontario katalikų chariz- 
matikų konferencija-rekolekci- 
jos vyko rugpjūčio 18-20 savait
galį Hamiltono Copps arenoje. 
Programoje vienas iš kalbėtojų 
buvo Peter Herbeck, kuris vie
nas iš pirmųjų 1991 metais vedė 
charizmatikų dienas Kaune, ir 
apie savo įspūdžius Lietuvoje 
užsiminė šioje konferencijoje.

122-joje CNE (Canadian 
National Exhibition) mugėje 
Toronte, kuri prasidėjo rugsėjo 
18 ir tęsis iki Darbo dienos sa
vaitgalio, vyksta 22-ra metinė 
“gatvės muzikantų” perklausa, 
kurios laimėtojams bus išdalinti 
74 leidimai koncertuoti Toron
to požeminio traukinio stotelė
se. Iš 165 kandidatų - daugiau
sia gitaristų, bet yra ir grojančių 
balalaika, kinietiškomis kanklė
mis (dulcimer), skudučiais, flei
ta, bambuko dūda (didgeridoo) 
ir kitokiais muzikos inslrumen-

Žinios iš Lietuvos
DISKAS: Virgilijus Alekna ir 

toliau skina pergales .Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos 
“Aukso lygos” varžybų 6-ajame 
tarpsnyje nusviedė diską 68 m 6 
cm. Antras liko F. Kruger (Pietų 
Afrikos respublika 66 m 82 cm), 
trečias - amerikietis A. Washing
ton (65 m 90 cm). Reikia tikėtis, 
kad V. Alekna iš olimpiados parveš 
Lietuvai medalį.

DVIRAČIAI: Tarptautinės dvi
račių sąjungos (UCI) pajėgiausių 
dviratininkių įvertinimas: 1. Ann 
Wilson (Australija) 788 taškai, 2. 
Diana Žiliūtė 644, 3. Hanka Kup- 
fernagel 546,67, 4. Edita Pučinskai
tė 415,50.

TEISĖJAI: Trys lietuviai teisė
jaus Sidney olimpiadoje. S. Kubi- 
liūtė-Mackonienė - meninė gim
nastika, Z. Raudonius - baidarių ir 
kanojų irklavimas ir R. Brazauskas
- krepšinis.

FUTBOLAS: Vilniaus “Žalgi
ris” - Chorzow “Ruch” (Lenkija) 
0:6, Panevėžio “Ekranas” - “Lier- 
se” (Belgija) 0:4. Abi Lietuvos ko
mandos iš tolimesnių UEFA taurės 
varžybų iškrito.

AUTOMOBILIAI: Profesiona
lai lenktynininkai 474,25 km auto
mobilių lenktynes “Aplink Lietuvą” 
ir Prezidento taurę laimėjo panevė
žiečiai Rokas Lipeikis ir Bronius 
Samuolis, antrąją vietą klaipėdie
čiai Vladas Pleskovas ir Edmundas 
Galvonas, trečiąją - kauniečiai Do- 
vilas Čiutelė ir Paulius Krukauskas.

LENGVOJI ATLETIKA: Bal
tijos lengvosios atletikos pirmeny
bių geresnieji rezultatai: 100 m A. 
Dagelytė - 11.78 sek.; 200 m A. Vi
sockaitė - 24.03 sek.; 4x100 m Lie
tuva - 49.96 sek.; ietis - A. Jurkšas
- 76.66; trišuolis A. Grocienė -
13.36 m; šuolis į tolį V. Gotovska 
(Latvija) - 640 cm, 2. A. Grocienė
- 610 cm; aukštis N. Žilinskienė - 
185 cm; 1500 m L Latvė (Latvija) - 
4:23.64 min., 2. I. Juodeškienė - 4:
27.37 min.; kūjis J. Podnieks (Lat
vija) - 59.23 m, 2. D. Čižauskas - 
58.90 m; rutulys E. Runne (Estija)
- 15.05 m, 2. A. Skujytė - 14.94 m; 
800 m I. Holdai (Estija) - 1:49.74 
min., 2. M. Norbutas - 1:50.09 
min. V.P.

Skautų veikla
• A. a. v.s. Vytauto Skrinsko 

mirties metinės paminėtos rugpjū
čio 16 d. velionies sūnaus dr. G. 
Skrinsko namuose. Susirinkus vi
siems šeimos nariams ir artimiems 
velionies draugams, sūnus prisimi
nė prieš metus amžinybėn iškelia
vusio tėvelio netektį ir padėkojo vi
siems, kurie susirinko pasimelsti už 
jo vėlę. Toronto skautijos dvasios 
vadas s. kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM aukojo Mišias, pamoks
le apibūdino velionį bei pareiškė 
užuojautą žmonai Felicijai, sūnui, 
dukrai ir vaikams, skaičiusiems Mi
šių skaitinius. Po Mišių prisimini
mais apie velionį pasidalino Kana
dos rajono atstovė v.s. J. Neimanie
nė, Pr. Čeponkus ir v.s. F. Mockus. 
Minėjimas baigtas kavute. F.M.
************************* 
tais. Fernan Enriques, 36 metų, 
kuris jau 13 metų, kai laimi per
klausose, groja skudučiais, gita
ra ir tamburina ir tuo pačiu me
tu šokdina ant siūlo prikabintą 
lėlyčių porą. Muzikantai pa
prastai keičiasi 38-se stotelėse, 
bet dauguma jų labiausiai mėgs
ta groti Yonge/Bloor arba 
Finch.

Peter Leuprecht, Montrea- 
lio McGill universiteto teisių fa
kulteto dekanas, paskirtas 
Jungtinių tautų specialiu atsto
vu žmogaus teisių reikalams 
Kambodijoje. Jis pakeis švedą 
Thomas Hammarsberg, kuris 
baigė savo tarnybą sausio mė
nesį. G.K.

WALTER V. DAUGINIS
IVSIRAACE - DRAUDIMAS

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St, Suite 105N 

Etobicoke, Ont. M9C 5K4
(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305
Faksas 416 620-7584

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

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

* priestatai, pamatai
* virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

4 elektros darbai

Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI
Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)

Pager (416) 331-4218

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
MOKA:

3.65% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term, indėlius
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term. Indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.80% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.65% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 8.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų..................7.70%
2 metų..................7.75%
3 metų..................7.85%
4 metų..................7.95%
5 metų..................8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortglčius

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapis: www.parama.net

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

"Sltze&n (S^aAJ^e/ ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMISI

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI ir UŽSISAKYKITE JAU DABAR!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

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

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

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

v

mailto:hrc@idirect.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Geobiologinė piramidė
DR. VYTAUTAS MEŠKA, 

Birštonas
Apie žemės drebėjimą žino 

visi, tačiau, kad drebėtų pirami
dės, negirdėta. Ir dar ne tokios, 
kaip, pavyzdžiui, pastatyta 27 š. 
prieš Kristų valdžiusiam Egiptą 
faraonui Cheopsui (Chufu), bet 
kažkokios geobiologinės. Kas 
jos, ar jos dreba ir, pagaliau, kas 
gi atsitinka po jų drebėjimo?

Egiptas, kaip žinia, garsus 
faraonų piramidėmis. Be to 
krašto faraonų kapaviečių-pira- 
midžių - yra dar Meksikos, 
Guatemalos, Hondūro, Peru 
valstybėse. Čia nuolatos vykdo 
mokslinio tyrimo darbus ar
cheologai, menininkai, biologai, 
medikai, tiksliųjų mokslų spe
cialistai. Prie piramidžių gausu 
ir turistų, nes čia patirti įdomūs 
įspūdžiai ilgam palieka atminty
je didingumo, pastovumo, netgi 
amžinumo jausmą. Bet dažnai, 
deja, ir tokius jausmus, kuriuos 
sukelia užrašas ant garsaus Sa
liamono žiedo - “Viskas praei
na, praeisim ir mes”.

Štai tuo Saliamono žiedo 
užrašu ir pasiekėme geobiologi- 
nę piramidę. Taigi, viskas pra
eina...

Tačiau iš pradžių apie tai, 
kas praeina, o būtent apie gyvy
bę ir jos išsivystymą. Prieš 4, 7 
milijardus metų iš plazmos (la
bai įkaitusios, į dujas panašios 
medžiagos) dėl gravitacinių jė
gų vystėsi įvairūs pagal cheminę 
sudėtį, agregatinę struktūrą bei 
fizines savybes geosferos apval
kalai: litosfera (žemės pluta), 
hidrosfera (pasaulio vandeny
nas) ir atmosfera (apie 10 km 
storio oro sluoksnis, gaubiantis 
Žemę). Prieš 4 milijardus metų 
iš neorganinių medžiagų vande
nyne išsivystė protobiontai - 
vienaląsčiai primityvūs organiz
mai. Deja, jų susidarymas iš ne
organinių medžiagų neatrodo 
įtikinamas, o pateiktos chemi
nės, fizinės schemos yra hipote
tinės. Tačiau šiaip ar taip prieš 
3.1 milijardus metų Žemėje at
sirado ir amino rūgščių (primi
tyviausių, nesudėtingiausių) 
kompleksai. Prieš 3.1 - 1.4 mili
jardus metų, susidarius atmos
feroje deguoniui, vystėsi pirmie
ji aerobiniai (negalintieji egzis
tuoti be deguonies) organizmai 
- melsvadumbliai, kurie paplito 
po visą Žemės planetą. Prieš 
600 milijonus metų vandenyje 
esančios kai kurios gyvybės for
mos vis intensyviau skverbėsi į 
sausumą; prieš 100 milijonų

metų į erdvę pakilo pirmasis 
paukštis; prieš 70 milijonų metų 
atsirado į žmogų panaši būtybė. 
(Beje, kiekvienas iš čia pažymė
tų postulatų nėra tvirtai įrody
tas. Tai tik evoliucijos teorijos 
gairės).

Bet kokį gi ryšį visa tai turi 
su mūsų minima geobiologine 
piramide? Tas ryšys yra gana 
glaudus. Jau iš pirmo žvilgsnio 
matyti, kad čia paminėtas evo
liucijos procesas vyko ne šiaip 
sau, bet pagal gilų planą, kurio 
tikslas - piramidės aukštybėse 
esantis žmogus.

Jeigu yra ši, sakykim, geo- ir 
biologinė piramidė, tai logiška, 
kad esama ir tokios, kurią 
sudaro tik žmonija. Tai įvairių 
kontinentų, rasių žmonės, vai
kai, jauni ir seni, išsilavinę ir be
raščiai, sveiki, ligoniai ir neįga
lieji, gabūs, talentingi ir atvirkš
čiai - labiau panašūs į robotus 
bei zombius, t.y. žmones be 
emocijų, jausmų, be iniciatyvos, 
kurie nejaučia gyvenimo skonio 
ir grožio, nesupranta jo tikslo, 
prasmės, nežino, kas tai yra arti
mo meilė. Taigi tokia tad nevie
nalytė yra žmogiškoji geobiolo
ginė piramidė.

Jeigu robotui bus sukurtos 
žmogaus smegenys, atrodytų, 
kad netobuli šios piramidės gy
ventojai taps lyg ir nereikalingi. 
Primityviai mąstant, galbūt iš 
tikrųjų būtų daug geriau, jeigu 
piramidės narius sudarytų stip
rūs, jauni, sveiki, talentingi. 
Taip... deja, mes tikrai nežino
me, kaip tada būtų, kadangi dar 
ir šiandien toli gražu nematome 
ir nesuprantame visos šio gyve
nimo vaivorykštės.

Ne tik laikas nuo laiko, bet 
nuolatos šią žmonių piramidę 
sukrečia stiprūs drebėjimai. Dėl 
to, vaizdžiai sakant, silpnesnieji 
nuo piramidės masyvo atitrūks
ta ir krenta į begalybę. Savai
mingus piramidės drebėjimus 
sustiprina karai, epidemijos, kiti 
kataklizmai. Tačiau skaudu, kad 
dažnai piramidės drebėjimai 
nusineša amžinybėn visų pirma 
labiausiai aktyvius, iniciatyvius, 
darbščius, visuomeniškus asme
nis, kurių organizmas, kap žinia, 
anksčiausiai susidėvi.

Ar yra išeitis? Deja, ji tėra 
vienintelė: reikia visiems tvir
čiau susikibti rankomis. Tai ne 
tik dvasiškių, gydytojų, sociali
nių darbutojų, pedagogų, bet ir 
visų mūsų, o ypač valdžios žmo
nių reikalas. Deja, tai įvyks dar 
negreit.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto liaudies instrumentų orkestras “Žilvitis”, savo muzika lydėjęs šokėjus 
XI Lietuvių tautinių šokių šventėje š.m. liepos 2 d. Hershey Centre, Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus
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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 SLW., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

Nauji muzikiniai planai
Sutarta ruošti bendrus platesnio pobūdžio renginius

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.Z 905 271-7171 
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Patogus, nemokamas mašinos pastatymas •

Vasara prie Baltijos juros Lietuvoje Nuotr. A. Juškevičiaus

SIUNTINIAI Į BALTIJOS 
P®RT v A L S T Y B E S

2985 Bloor St. W., Etobicoke 
(Šalia "Paramos” kredito kooperatyvo skyriaus)INTERNATIONAL

N. BENOTIENĖ
Nuo seno mūsų tauta pasi

žymėjo grupiniu, masiniu daina
vimu. Net ir atskirti nuo tautos 
kamieno, lietuviai gausiai jun
gėsi į chorus, organizavo kon
certus, šventes, stovyklas arba 
tik šiaip susiėję dainavo. Didžią
ją dainų dalį mokėdavo ne tik 
tie, kurie priklausydavo cho
rams, bet ir gausi dalis visuome
nės narių. Dėl įvairių priežasčių 
liaudies ir šiaip populiarios dai
nos, išeivijos lietuvių susibūri
muose pradėjo girdėtis mažiau 
ir mažiau. Dabar lietuvišką dai
ną girdime beveik tik mūsų vi
suomenės koncertų scenose.

D. Viskontienė, sukvietusi 
Toronto ir apylinkių chorve
džius rugpjūčio 9 d. kalbėjo: 
“Daina turi būti ne tik sceninio 
meno reiškinys, daina - tai sa
vęs išreiškimas, mūsų bendruo
menės jungtis, mūsų lietuviško 
gyvenimo dalis, be kurios mes 
prarandame savo tapatumą”. 
Šiai pastabai pritarė visos daly
vavusios chorvedės: N. Benotie- 
nė (Anapilio parapijos vaikų 
choras “Angeliukai”), D. Deks- 
nytė (Aušros Vartų parapijos 
choras Hamiltone), L. Turūtaitė 
(Toronto vyrų choras “Aras” ir 
Toronto pensininkų klubo cho
ras “Daina”) ir D. Viskontienė 
(Prisikėlimo parapijos choras, 
Prisikėlimo parapijos jaunimo 
choras, Toronto lietuvių choras 
“Volungė”). Buvo kviestas mu
zikas J. Govėdas, kuris vado
vauja Anapilio parapijos chorui, 
deja, jis atostogauja.

Per didelis laiko tarpas ski
ria mus nuo paskutinės išeivijos 
dainų šventės ruošos, kuri visa
da sukeldavo ir įžiebdavo dai
nos gyvastingumą. Susirinkusios 
chorų vadovės svarstė kaip viską 
atgaivinti esamomis sąlygomis ir 
ar dar yra likę kas gaivinti, ar tik 
pasiduoti vis retėjančioms dai
nininkų gretoms ir, palingavus 
galvą, rasti gerą priežastį: seni
mas per senas, jaunimui - ne
įdomu. Aiškiai matome, kad į 
Lietuvos dainų šventes tik maža 
dalelė iš mūsų tegali nuvažiuoti, 
kad Lietuvos šventės išeivijos 
chorinės muzikos plėtrai beveik 
neturi jokios įtakos, o mes, kaip 
buvome, taip ir liekame “Išeivi
ja” su savo tradicijomis, savo 
džiaugsmais ir savo rūpesčiais, 
mums vieniems terūpimais. Ką 
patys susiorganizuosime, tai ir 
bus mūsų kūryba, mūsų gyvas
tingumas.

Visi puikiai atsimename tri
jų chorų koncertą visai neseniai 
įvykusį Toronte. Jame dalyvavo 
Čikagos “Dainava” (vad. D. Po- 
likaitis), Klyvlando “Exultate” 
(vad. R. Kliorienė) ir Toronto 
“Volungė” (vad. D. Viskontie
nė). Atsimenu visų chorų vado
vai vienbalsiai teigė, kad tik 
bendromis jėgomis tokio reper
tuaro koncertas galėjo įvykti, 
davęs klausytojams ypatingai 
gražią naujo šimtmečio pradžios 
dovaną. Prisimindama praėjusį 
trijų chorų koncertą, D. Viskon
tienė pridūrė: “Tų trijų chorų 
projektas kaip ir ‘atnaujino’ dai
nos paskirtį, kad smagu buvo ne 
tik klausytojams. Dar smagiau 
buvo dainininkams dalyvauti vi
soje programos paruošimo ir at

likimo eigoje, kada visi viską da
rė kartu. Kol tas pakilus jaus
mas neišblėso, tai gal reikėtų ką 
nors tęsti savo “namuose”. Pri
tardamos šiai minčiai, visos va
dovės labai teigiamai atsiliepė į• 
D. Viskontienės kvietimą burtis 
ir veikti kartu. Buvo sudarytas 
apžvalginis ateinančio sezono 
chorinės muzikos darbo planas 
ir svarbesni renginiai:

1. D. Viskontienė pakvietė į 
kalėdinį-tradicinį “Volungės” 
koncertą, kuris įvyks gruodžio 
mėn. pradžioje. Kvietimą tuoj 
pat priėmė vadovės šių chorų: 
“Aras”, “Daina”, “Angeliukai”, 
Aušros Vartų parapijos choras 
Hamiltone ir Prisikėlimo para
pijos chorai.

2. Sekantis visų balsų deri
nimas būtų Vasario 16 d. Ne
laukiame, kol bendruomenės 
atsakingi asmenys pakvies į 
ateinantį Vasario 16 minėjimą, 
siūlome visų chorų jungtinę 
programą ir teminį scenarijų.

3. Kovo 31 d. - “Volungės” 
choro veiklos 25-metis. Čia jau 
volungiečiai scena nenori dalin
tis, bet mielai kviečia dalyvauti 
ir jungtis į bendras dainas, šven
čiant didelio darbo nueitą kelią, 
kuris mums visiems kelia pasidi
džiavimą. Buvo pasiūlyta “Vo
lungės” gimtadienius ateityje 
paversti į “Volungės festiva
lius”, kuriems būtų pritaikyta 
pramoginė, visus dainininkus 
sutraukianti programa. Šis pa
siūlymas bus toliau svarstomas

choro “Volungė” dainininkų.
4. Joninės - gražiai švenčia

ma šventė Lietuvoje. Pavarčiu
sios savo choristų sąrašus, vado
vės rado nemažą būrį Jonų ir 
Jonių, o kadangi jie dar ir geri 
dainininkai, tai būtinai reikia 
juos pagerbti. Švęsime JONI
NES tėvų pranciškonų vasarvie
tėje - Vasagos “Kretingoje” 
ateinančią vasarą. Važiuosime 
visi, jauni ir seni, iš Toronto, 
Hamiltono, Londono, Missi- 
ssaugos. Sumanymas bus per
duotas stovyklos organizato
riams dėl tolesnio programos 
įgyvendinimo.

5. Buvo kalbėta apie eku
menines pamaldas ir religinės 
muzikos koncertą sujungiant vi
sus parapijinius chorus kitų me
tų rudenį. Dėl šio projekto įgy
vendinimo bus kreiptasi į para
pijų klebonus ir tik su jų pritari
mu tęsime šį projektą.

Minčių ir pasiūlymų buvo 
labai daug, planų ateičiai taip 
pat ne mažiau. Būtinai reikia at
kreipti dėmesį į lituanistinių 
mokyklų ir stovyklų muzikos 
programas. Žiūrėsime, kaip 
seksis įvykdyti šiuos projektus, o 
2002 metais gal ir vietinę dainų 
šventę pavyks surengti.

Su Dievo pagalba ir visų 
choristų gera valia vadovės la
bai tikisi, kad lietuviška daina 
skambės išeivijos padangėje 
žengiant į naują šimtmetį, kad į 
bendras choristų eiles stos ir 
gausus būrys naujų dainininkų.

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Šaulių sąjungos kreipimasis
Lietuvių šaulių organizaci

jos veiklos tikslas nepriklauso
moje Lietuvoje yra patriotiškai 
auklėti jaunimą. Kai Lietuva 
buvo okupuota, bet koks patrio
tinis veikimas buvo uždraustas 
ir tik išeivijoje vyko šauliška 
veikla. Išeivijoje atsidūrę buvę 
Lietuvos šauliai stengėsi, kad 
nebūtų apleista šaulių organiza
cija. Nuo 1954 m., įsteigus Išei
vijos lietuvių šaulių sąjungą, 
steigėsi daliniai Kanadoje, 
Amerikoje ir Australijoje. Veik
la vyko bendradarbiaujant su ki
tomis organizacijomis. Šauliai 
ilgus metus kėlė Lietuvos laisvi
nimo idėjas.

Papūtus palankesniems išsi
laisvinimo vėjams, Lietuva at
statė nepriklausomybę, atsikūrė 
joje anksčiau drausta šaulių or
ganizacija. Kaip tik labai tinka
mu laiku šauliai susiorganizavo 
Lietuvoje, nes išeivijoje jėgos 
mažėjo, o naujų, užimančių pa
sitraukusių amžinybėn vietas, 
buvo labai nedaug.

Šaulių organizacija Lietuvo
je perėmė veiklą iš išeivijoje iš
laikytos organizacijos. Gražiai 
šauliai veikia Lietuvoje, nors 
per dešimtį metų veikimas buvo 
lydimas įvairių sunkumų. La
biausiai slėgė lėšų trūkumas.

Daug ko trūksta besiple
čiančiai organizacijai. Didelis 
susidomėjims šauliška veikla yra 
Lietuvos jaunimo gretose. Dėl 
didelės paklausos yra ribojamas 
naujų narių priėmimas, nes ne
pajėgiama aprūpinti uniformo-

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

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 
TORONTE: "Astra Travel” 416-538-1748, "Via Baltica" 416-767-6210 

HAMILTONE Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868

Kęstutis (Ken) Raudys b.a.
Associate Broker 

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
E-mail: kraudys@idirect.com

Destination Real Estate Inc.

Kai jus plrksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

mis, trūksta vadovaujančių as
menų. Iš valstybinio biudžeto 
skiriama nepakankamai pinigų, 
taip kad patenkinti bet kokį po
reikį kaskart darosi sunkiau.

Paskutiniojo išeivijos šaulių 
visuotinio atstovų suvažiavimo 
Čikagoje metu, kuriame dalyva
vo ir Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas pik. Jonas Gečas, paaiš
kėjo ko labiausiai trūksta. Visų 
pirma - transporto priemonės 
centro valdybai, be kurios labai 
sunku lankyti šaulių dalinius. 
Trūksta lėšų jaunų šaulių uni
formoms. Suvažiavimo metu, 
panagrinėjus būklę su išeivijos 
šaulių vadu Mykolu Abarių, kilo 
mintis pradėti vajų pagelbėti 
Lietuvos šaulių sąjungos centro 
valdybai. Pirmiausiai norima 
nupirkti autobusėlį, kuris labai 
palengvintų sunkią transporto 
būklę.

Išeivijos šaulių vado įgalioji
mu yra pradėtas vajus, kuriame 
kviečiami dalyvaui visi išeivijos 
šauliai, buvę šauliai ir šauliams 
prijaučiantys lietuviai. Kanado
je, Amerikoje ir Australijoje 
veikia 17 šaulių dalinių. Kana
doje šiuo metu viekia keturi 
šaulių daliniai, kuriose yra apie 
šimtas narių. Prašomi visi šau
liai ir tie, kurie save laiko šau
liais, bet dėl sumažėjusio narių 
skaičiaus jų apylinkėje užsidarė 
kuopa, paremti šį vajų bet kokio 
dydžio auka. Taip pat kviečiami 
ir šauliškiems reikalams prijau
čiantys asmenys prisidėti.

Visos aukos bus paskelbtos 
spaudoje ir įrašytos Lietuvos 
šaulių sąjungos aukotojų sąrašę. 
Tam tikslui bus atidaryta sąskai
ta lietuvių kredito kooperatyve. 
Visais reikalais kreiptis ir aukas 
siųsti Išeivijos lietuvių šaulių są
jungos įgaliotino adresu: Vytau
tas Pečiulis, 9 Spencely Court, 
Weston, Ontario M9P 1N4, Ca
nada. Telefonas: 416-247-2221. 
Tik visiems prisidedant lėšų tel
kimo vajus bus sėkmingas.

Vytautas Pečiulis

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

^IpJLstra 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 į namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

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

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

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

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

i Tel: (416) 233-4601 L

★Galioja kai kurie apribojimai.

i

mailto:kraudys@idirect.com
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Ambasados pranešimas
Lietuvos diplomatinė atstovybė Kanadoje kviečia Lietuvos 

respublikos piliečius, gyvenančius šiame krašte, registruotis 
būsimiems Lietuvos seimo rinkimams, kurie įvyks š.m. spalio 8 d. 
Registruotis galima ambasadoje (130 Albert St., Suite 204, 
Ottawa, Ont., KIP 5G4) nurodant vardą, pavardę, gyvenamąją 
vietą Kanadoje ir Lietuvoje tiems, kurie balsavimo metu lan
kys Kanadą, Lietuvos respublikos piliečio paso numerį ir as
mens kodą, įrašytą pase. Galima registruotis asmeniškai arba 
duomenis apie save atsiųsti paštu. Registruojantis paštu reikia 
pristatyti kopiją paso puslapio, kuriame įrašyta gimimo data ir 
kiti duomenys. Visi užsiregistravę gaus balsavimui reikalingus 
dokumentus. Inf.

TORONTE

M MOl\ITREAl9UB

Anapilio žinios
- Rugpjūčio 26, šeštadienį, su

situokė Rima Žemaitytė su Rėmo 
DeJuliis.

- Gauta žinia, kad Punsko apy
linkėje mirė a.a. Albinas Sankaus- 
kas, mūsų geros parapijietės Irenos 
Paznėkienės tėvelis.

- “Žodis tarp mūsų”, rugsėjo- 
spalio knygelių laida, jau platinama 
sekmadieniais parapijos salėje.

- Rugsėjo 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.

- “Angeliukų” choras po vasa
ros atostogų pradės savo veiklą 
rugsėjo 10, sekmadienį, ir jau gie
dos tą dieną Lietuvos kankinių 
šventovėje 9.30 v.r. Mišiose.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais įvyks rugsėjo 24, sekmadie
nį. Šventės metu bus minima mūsų 
ilgamečio klebono ir Anapilio įstei
gėjo a.a. kun. Petro Ažubalio 20 m. 
mirties sukaktis. Iškilmingos pa
maldos bus 3 vai. po pietų Lietuvos 
kankinių šventovėje. Po pamaldų 
bus eisena į kapines ir vaišės Ana
pilio salėje.

- Anapilyje veikiančiame Ka
nados lietuvių muziejuje paskutinė 
proga pamatyti Kanados lietuvių 
veiklos parodą. Po jos rengiama di
delė meno paroda, kurios atidary
mas su vyno vaišėmis įvyks rugsėjo 
24, sekmadienį, 12 vai. po pietų. 
Muziejaus-archyvo lankymo valan
dos sekmadieniais: nuo 10.30 v.r. 
iki 6 v.v.; pirmadieniais: nuo 1 
v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus vedėja - 
dr. Rasa Mažeikaitė. Muziejaus tel. 
905 566-8755.

- Mišios rugsėjo 3, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Birutę Niunevie- 
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 10 v.r. 
už Hiršų giminės mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje 3 v.p.p. 
už Bartuliu šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Rugsėjo 3 d., “Labour Day” 

savaitgalį pamaldų nebus. Rugsėjo 
10 d. pamaldas ves Ričardas Hiršas 
ir pamokslą sakys kun. Tim Dut
cher-Walls.

- Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
9.45 v. ryto pamaldos bus su Šv. 
Komunija.

- Tarybos posėdis - antradienį, 
rugsėjo 26 d., 2 v.p.p. Gyčio ir Edi
tos Šernų namuose.

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 27 d. svetainėje 

pietavo 210 žmonių. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė L. Balsienė. 
Svečių knygoje pasirašė - G. Palei- 
kienė iš Canninton, ON, L ir A. 
Juodagalviai, A. Norkienė visi iš 
Hamiltono, ON.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 21, 7 v.v.

- Liepos 27 d. L. Pocienė 
pasitraukė iš LN valdybos. Jos pa
reigas perėmė H. Sukauskas.

- LN moterų būrelio susirinki
mas įvyks rugsėjo 6 d. LN sekly
čioje.

- Spalio 1 d., 2 v.p.p. LN sve
tainėje įvyks susitikimas su buvusiu 
Lietuvos respublikos sveikatos ap
saugos ministeriu A. Vinkumi. Sve
čias padarys pranešimą “Dabartinė 
Lietuvos medicinos padėtis ir ką tai 
reiškia į Lietuvą atvykstantiems lie
tuviams - turistams”.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: V. Normantas - $1,000 ($1,800), 
J. Rovas - $15 ($2,085), Jadvyga 
Kari - $500 ($600), a.a. V. Mačio- 
nio atminimui - L. Balsienė - $20 
($5,343.70) ir LN moterų būrelis - 
$50 ($9,803.55). Slaugos namų va
jaus komitetas dėkoja visiems au
kotojams už nuoširdų dosnumą ir 
paramą Slaugos namams. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- Norint gauti daugiau infor
macijos apie Slaugos namus, prašo
me skaityti puslapyje: http://www.- 
planeteer.ca/~litn/

REIKALINGA moteris prižiūrėti 8 
ir 4 metų vaikučius penkias dienas 
per savaitę. Skambinti Anitai tel. 
416-236-0599.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pakrikštyta Katrina Stasė, Li

nos (Totoraitytės) ir Eric Taylor 
dukrelė.

- Rugpjūčio 23 d. palaidotas 
a.a. Valentinas Mačionis, 72 m. Pa
liko žmoną Laimą, dukras Gražiną, 
Laimutę ir vaikaitę Gintarėlę.

- “Žodis tarp mūsų” - naujas 
rugsėjo ir spalio mėnesių numeris 
yra padėtas šventovės prieangyje. 
Knygutę galima įsigyti už $5. No
rintieji užsakyti šį leidinį giminėms 
Lietuvoje yra prašomi kreiptis į V. 
Kolyčių tel. 416-654-5481.

- Jau platinami pakvietimai 
sekmadieniais salėje (kitu laiku pas 
V. Tasecką tel. 905-824-4461) į br. 
Juozapo Žukausko, OFM, kunigys
tės šventimų vakarienę š.m. rugsėjo 
mėn. 17 d., po 4 v.p.p. Mišių, kurias 
atnašaus ir kunigystės šventimus 
suteiks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Brolis Juozapas rugsėjo 6 d., 
padaręs amžinus įžadus Pranciško
nų ordine, rugsėjo 7 d., 7 v.v. mūsų 
šventovėje bus įšventintas diakonu.

- Parapijos choro pirmoji re
peticija po vasaros atostogų įvyks 
rugsėjo 14 d., 7 v.v. muzikos studi
joje.

- Keliones į šv. Žemę planuoja 
T. Gregory Botte, OFM, š.m. spa
lio 15-29 ir spalio 29 - lapkričio 12 
d.d. Norintieji gauti daugiau žinių 
yra prašomi skambinti jam telefonu 
416-536-8195.

- “Kretingos” vasaros stovyklų 
prisiminimų šokiai stovyklautojams 
vyks parapijos salėse š.m. rugsėjo 
23 d.

- Parapijos persikėlimo vajui ir 
statybai iki šiol suaukota $1,550, 
552. Parapijiečiai ir visi lietuviai yra 
kviečiami prisidėti prie šio didelio 
projekto.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
3: 8.15 v.r. už a.a. Mariją ir Tadą 
Normantus; 9.15 v.r. už a.a. Mykolą 
Gricių; 10.15 v.r. už a.a. Algirdą 
Strumilą, a.a. Kostą Valančių ir už 
a.a. Malvyną Juzumienę - 5 meti
nės; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Kanados lietuvių fondui au
kojo: $10,000 Filomena Kantau- 
tienė ($60,000) Adomo ir Filo
menos Kantautų fondui; $500 - 
J. Margis; $200 - A. A. Rukšiai; 
$100 - S. Prakapas, A. Staškevi
čius; a.a. G. Melnyko atminimui 
$100 aukojo kredito kooperaty
vas “Talka”; a.a. K Gudžiūno 
atminimui $50 aukojo šeima; 
a.a. J. Radžiukyno palikimas $230 
($2,530). Dėkoja - KL fondas

Autobusėlio fondui $50 au
kojo V. Kecorienė.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $1,000 - 
N.N.; $500 - A. Aleliūnienė 
(a.a. Juozo Aleliūno šviesiam 
atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Kurpeikienė; 
A. Setikienė (savo vyro a.a. 
Adolfo Šetiko X mirties meti
nių proga).

, KANADOS LIETUVIU ĮAUNIMO SĄĮUNGA:

Švenčia/25 metų/

VISUS KVIEČIAME Į POKYLĮ
2000 m. rugsėjo 9 d., šeštadienį

Toronto Lietuvių Namuose
1573 Bloor St.W. (prie Dundas St.W. požeminio stoties)

Programoje:
PARODA, VAKARIENĖ, ŠOKIAI (gros ‘‘ŽAGARAI")

Kokteiliai - 6 v.v. Vakarienė - 7 v.v. Kaina - $40
Dėl bilietų skambinti: Aurelijai Karasiejūtei tel. 416 821-3574, 

Irenai Žukauskaitei tel. 416 895-2400
N............................  —F

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

V. NORMANTAS- $1000 ($1800)
Nuoširdžiai dėkoja - 

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Nuotr. G. KurpioVilniaus senamiestis žiūrint nuo Dailės muziejaus

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas“Tėviškės žiburių 50-mečio 
proga išleistas sukaktuvinis lei
dinys jau išspausdintas ir siunti
nėjamas visiems prenumerato
riams. Toronte, Mississaugoje ir 
kitose artimesnėse apylinkėse 
gyvenantys ir galintys leidinį at
siimti iš “TŽ” administracijos 
(2185 Stavebank Rd., Mississ
auga) kviečiami tai padaryti iki 
rugsėjo 15 d. Tuo būtų sumažin
tos siuntinėjimo išlaidos. Norint 
atsiimti vėliau, arba jeigu leidi
nys jau buvo gautas (pvz. “TŽ” 
spaudos vakare) ir nebereikia 
siųsti, skambinti administracijai 
tel. 905 275-4672, palikti pavar
dę su žinute. Po rugsėjo 15 d. 
visi kiti bus išsiunčiami Kanados 
paštu.

Toronto vyrų choras “Aras”, 
vad. Lilijos Turūtaitės, pradės 
repeticijas rugsėjo 11, pirmadie
nį, 7 v.v. Lietuvių Namuose. 
Kviečiami choristai sugrįžti ir 
laukiame naujų. Choro valdyba

Lietuvių tautodailės insti
tuto suvažiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo 23, šeštadienį, 11 v.r. 
Lino ir Rasos Veselkų sodyboje 
“Rambyne”, 198 Simpson Road, 
prie 11 kelio, Leeds-Grenville 
County, Ontario - (Township of 
Rideau Lakes). Dėl platesnės 
informacijos kreiptis į LTI val
dybos pirm. Aldoną Veselkienę 
613 382-8448, arba Rasą Vesel
kienę 613 359-1160.

Per tokius suvažiavimus ne 
tik atliekamas įsipareigojimas 
valdžios įstaigų įstatymams, bet 
taip pat pagal narių pageidavi
mus aptariama kuri nors viena 
liaudies meno šaka. Šiais metais 
bus rodoma vaizdajuostė, pa
rengta Pedagoginio lituanistikos 
instituto, Lietuvių liaudies me
nas, V dalis: “Keramika ir mar
gučiai”, paskaitininkas dail. An
tanas Tamošaitis.

Į suvažiavimą kviečiami na
riai ir svečiai. LTI valdyba

Kanados lietuvių medikų 
draugijos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 28, ketvirtadienį, 7 v.v. 
Anapilio parodų salėje. Apie 
dabartinę medicinos padėtį Lie
tuvoje kalbės buvęs Lietuvos 
sveikatos ministeris ir dabartinis 
Vilniaus universiteto “Santariš- 
kių” ligoninės generalinis direk
torius dr. Antanas Vinkus. Po 
to bus šilta vakarienė. Apie 
dalyvavimą visi prašomi praneš
ti dr. R. Zabieliauskui tel. 416 
231-5216 arba e-paštu: 
dornray@abovotek.net

Pasaulio lietuvių bendruome
nės X-asis seimas įvyko Vilniuje 
š.m. rugpjūčio 15-20 d.d. Dalyva
vo 129 Lietuvių bendruomenių 
bei Jaunimo sąjungų pirmininkai 
ir rinkti atstovai iš 28 kraštų. Bu
vo atstovaujama Argentina, Aust
ralija, Austrija, Gudija, Belgija, 
Brazilija, Didžioji Britanija, Esti
ja, Gruzija, Italija, JAV, Kanada, 
Karaliaučiaus sritis, Kazachsta
nas, Kolumbija, Latvija, Lenkija, 
Moldova, Prancūzija, Rusija, Si
biras, Švedija, Šveicarija, Ukrai
na, Urugvajus, Uzbekija, Vene
zuela, Vokietija. Svečių teisėmis 
dalyvavo Ispanija ir Naujoji Ze
landija. Negalėjo atvykti atstovai 
iš Danijos, Islandijos ir Vengrijos.

Seimo prezidiumą sudarė pir
mininkas Juozas Polikaitis (JAV) 
su pavaduotojais Algimantu Geču 
(JAV) ir Sauliumi Varnu (Aust
ralija). Sekretoriavo Edmundas 
Jankūnas (Vokietija), Renata 
Greimaitė (Rusija) ir Stasė Vaš- 
kelienė (JAV).

Į naują PLB valdybą 2000- 
2003 m. kadencijai buvo išrinkti 
Vytautas Kamantas (JAV), Regi
na Kučienė (JAV), Milda Len
kauskienė (JAV), prof. dr. Bro
nius Makauskas (Lenkija), kun. 
Edis Putrimas (Kanada), Algis 
Rugienius (JAV), Marytė Šmitie
nė (Vokietija), Gabrielius Žem
kalnis (Australija), Laima Žlio- 
bienė (JAV). Į valdybą taip pat 
įeina Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Rimas Ba- 
liulis (Vokietija). PLB valdyba 
pirmininku išsirinko Vytautą Ka- 
mantą ir PLB atstovu Lietuvoje 
Gabrielių Žemkalnį.

Į Garbės teismą kandidatavo 
12 asmenų ir buvo išrinkti Saulius 
Varnas (Australija), Juozas Poli
kaitis (JAV), Viktoras Baltutis 
(Australija), Eugenijus Čuplins- 
kas (Kanada) ir Arminas Lipšys 
(Vokietija). Kontrolės komisijon 
išrinkti Horstas Žibąs (JAV), Al
gimantas Gečys (JAV), Stasys 
Dalius (Kanada) ir Rūta Žilins
kienė (Kanada).

PLB seimas paskelbė įvairias 
rezoliucijas Lietuvos ir išeivijos 
reikalais. Atstovai sveikino Lietu
vą, surengusią kongresą “Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas”, 
skatindami išlaikyti ir skleisti to 
kongreso idėjas.

Besiruošiant spalio mėn. 
įvyksiantiems Lietuvos seimo rin
kimams, Lietuvos politinės parti
jos raginamos aiškiai pasisakyti, 
kad sieks Lietuvos kvietimo į 
ŠAS/NATO 2002 m. ir į Europos 
sąjungą 2004 m. Visi užsienyje gy
venantys Lietuvos piliečiai skati
nami balsuoti tuose rinkimuose.

IEŠKOME vidutinio amžiaus mo
ters, kuri gyventų su mumis, ir at
liktų namų ruošos darbus. Tel. 
905-886-6918.

IŠMOKITE ARBA GERIAU KAL
BĖKITE ANGLIŠKAI. TESL kal
bos pamokos vyks vakarais (7 v.v. 
iki 10 v.v.) nuo rugsėjo 18 d. iki 
gruodžio 11d. Kaina $360 arba po 
$240 registruojantis dviese. Skam
binti 905-450-6307 Bramptone.

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. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. 416 503- 
1687.

RfžŽVIKK
Professionals Inc., 

Realtor
Sales Associate 

1645 Dundas St. W.
Mississauga. ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENĖ 
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

Pilietybės reikalų komisija, 
Lietuvos prezidentas ir seimas ra
ginami skubos tvarka pradėti Pi
lietybės įstatymo pakeitimo pri
ėmimo procedūrą, kad lietuvių 
kilmės Lietuvos piliečiai, išvykę iš 
Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. ir 
priėmę kitos valstybės pilietybę 
galėtų išlaikyti Lietuvos pilietybę. 
Šeimas taip pat prašomas svarstyti 
Grūto parko nutarimo projektą.

Lietuvos vyriausybei pareikš
tas prašymas nekeisti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
statuso arba jį prijungti prie Kul
tūros ministerijos, suteikiant ge
neraliniam direktoriui viceminis- 
terio statusą. Taipgi vyriausybė 
prašoma nekeisti Lietuvos archy
vų departamento statuso, atkrei
piant dėmesį į ypatingą archyvų 
svarbą; numatyti valstybės biu
džete lėšas Pasaulio lietuvių litua
nistikos archyvo tvarkymo dar
bams; suteikti reikalingą finansi
nę paramą Vasario 16-osios gim
nazijai Vokietijoje; priimti nutari
mą atkurti Valdovų rūmus.

PLB seimo atstovai pareiškė 
pageidavimą, kad Lenkijos lietu
vių bendruomenei, Punsko vals
čiaus tarybai ir Pasienio apsaugos 
vyriausiajai komendatūrai būtų 
leidžiama dialogu spręsti pasienio 
užkardos buvimą Punsko valsčiuje.

Lietuvių bendruomenės išei
vijoje raginamos visapusiškai pri
sijungti prie 2001 m. vyksiančių 
renginių, skirtų aktyviausių Lietu
vos žmonių išvežimo ir įkalinimo, 
lietuvių tautos tremties 60-mečiui 
paminėti. Švietimo srityje išeivijos 
mokyklose skatinama dėstyti Lie
tuvių bendruomenės istoriją, mo
kinius supažindinti su LB gyveni
mu ir veikla.

Naujosios PLB valdybos ad
resas: PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ / LITHUA
NIAN WORLD COMMUNITY, 
1107 Pinewood Dr. N.W., Grand 
Rapids, MI 49544-7969, USA. 
Telefonas 616-791-7333, faksas 
616-791-7888, elektr. pašto adre
sas: plbvaldyba@aol.com. Lietu
voje PLB atstovyvbės adresas: LR 
Seimo III rūmai, Gedimino pr. 
53, Vilnius 2002, Lietuva - Li
thuania. Telefonas 370-2-396- 
156, faksas 370-2-396-264, elektr. 
paštas: plbay@lrs.lt. Inf.

A. a. Valentinui Mačioniui 
mirus, užjausdama Laimą Ma- 
čionienę ir šeimą, Aldona Kaže- 
mėkienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Valentinui Mačioniui 
mirus, užjausdami žmoną Lai
mą, dukteris ir kitus artimuosius, 
Irena ir Algis Žemaičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Danutei Pettai mirus, 
nuoširdžiai užjausdama jos vai
kus ir brolius Vytautą J. Šimkų 
su žmona Angele bei Algį Šim
kų, K. Zabiela “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Dirbantis lietuvis vyriškis 
nori išsinuomoti gyvenamas pa
talpas Toronte. Gali padėti pri
žiūrėti namą ar sodą. Tel. 416 
657-6192, pager: 416 753-8258, 
e-mail: vytulisl@excite.com

Moteris, 50 metų amžiaus, 
norėtų atvykti iš Lietuvos Kana- 
don ir kurį laiką padirbėti šei
moje - prižiūrėti vaikus, paglobo
ti senelius, slaugyti ligonius, pa
gelbėti namų apyvokoje. Kreiptis 
šiuo adresu: Kristina Matulaitė, 
2025 Vilnius 25, Iki pareikalavi
mo, Lithuania.

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.

Kun. Paulius Mališka yra at
važiavęs iš Brazilijos atostogų. 
Rugpjūčio 20 d., 11 vai. su kun. Ka
zimieru Ambrasu, SJ, Aušros Var
tų šventovėje koncelebravo šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Žada pa
būti iki Aušros Vartų parapijos 50 
metų sukakties minėjimo. Jis yra 
vienintelis kunigas, kilęs iš šios pa
rapijos.

Prancūzų kalbos mokytis į St. 
Jean, Que. šį rudenį yra atvykę 
penki Lietuvos kariuomenės kari
ninkai: kpt. Nedas Fediakinas, vyr. 
Itn. Aušrius Bulkus, vyr. Itn. Valdas 
Drilingas, vyr. Itn. Saulius Meškys 
ir Itn. Egidijus Čeplinskas. Jų 
mokslas baigsis prieš pat Kalėdas.

Jonas Adomonis, montrealie- 
tis, buvo vienas iš dvylikos Kanados

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ________

| KMft SUKAKTIES MINĖJIMAS
« 2000 m. rugsėjo 10, sekmadienį
S PROGRAMOJE:

*11 vai. iškilmingos šv. Mišios * kantata *
* “Gintaro” tautiniai šokiai * sukaktuviniai pietūs *
Maloniai kviečiame dalyvauti dabartinius ir po platųjį pasaulį 

išsisklaidžiusius parapijiečius bei svečius.

Bilietai gaunami pas Genovaitę Kudžmienę tel. (514) 365-5624. 
Auka: suaugusiems $20, studentams $10, 

vaikams iki 12 metų - nemokamai.

ĮTAQ Montrealio lietuvių 
L I I / A O kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI. 
Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

PARDUODU moteriškus tautinius 
drabužius 12-14 dydžio. Kaina $80. 
Tel. 416-233-9124.

VYRIŠKIS, ramaus būdo, nerū
kantis ir negeriantis, ieško išsinuo
moti kambario su virtuve Lietuvių 
Namų rajone. Galėtų padėti prižiū
rėti namus. Turi automobilį. Tel. 
416-281-1409 arba 416-822-3939 
(nešiojamas).

XI-OSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS vaizdajuostė yra baigia
ma gaminti. Visa šokių šventė buvo 
profesionalų filmuojama trimis 
aparatais iš skirtingų vietų areno
je. Vaizdajuostę galima užsisakyti 
KLB raštinėje telefonu 416 533- 
3292 arba faksu 416 533-2282, taip 
pat parapijų knygynuose. Kaina 
$15 Kan. dol. arba $10 JAV dol. 
Persiuntimo kaina - $5. Tikimasi, 
kad rugsėjo mėn. viduryje vaizda
juostes jau bus galima rodyti.

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.

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

RESP, RRIF, UF
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808 

atstovų, dalyvaujančių X-ame Pa
saulio lietuvių bendruomenės sei
me, kuris vyko rugpjūčio 15-20 d.d. 
Lietuvos respublikos seimo patal
pose, Vilniuje.

Linai Celtoriūtei su Patrick 
Vincent Zander 2000 m. rugpjūčio 
19 d. Aušros Vartų šventovėje su
teiktas Santuokos sakramentas. 
Apeigas atliko kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, Toronto Prisi
kėlimo parapijos klebonas.

A. a. Pranas Mickus, 89 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 19 d. Po 
gedulinių pamaldų rugpjūčio 22 d. 
palaidotas Cote dės Neiges kapi
nėse. Liko žmona, sūnus su šeima, 
dvi seserys Lietuvoje ir kiti arti
mieji. B.S.

DALINČIAUSI 2 miegamųjų buto 
nuomą. Patogus susisiekimas. Yra 
vieta automobiliui. Skambinti Litai 
tel. 416-766-8246 tarp 9-10 v.v. ar
ba palikti žinutę.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

http://www.-planeteer.ca/%7Elitn/
mailto:dornray@abovotek.net
mailto:plbvaldyba@aol.com
mailto:plbay@lrs.lt
mailto:vytulisl@excite.com

