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ĮVYKIŲ APŽVALGA 
h. n.

AMERIKOS PREZIDENTI
NIŲ RINKIMŲ DVIKOVOS 
PRADŽIA

Stebintiems iš šalies 
JAV demokratų ir respubli
konų, partijų konvencijos 
išsidarinėjimus kartu ir 
linksma, ir liūdna. Linksma, 
nes didesnė dalis šio mil
žiniško suvažiavimo prilygs
ta pusiau gegužinei, pusiau 
cirkui: balionai, juokingos 
kepurės, aiškiai suorganizuo
tas ir surepetuotas "entu
ziazmas”, vaidinantis rėks
nių būrys, šmirinėjantys
reporteriai ir partijų vadai 
bei vadukai, kartojantys
šimtus kartų sakytus paža
dus ar kaltinimus, kuriuos 
ir vėl kartoja būriai pra- 
kalbininkų. Liūdna, nes 
tai pasiruošimas galingiau
sios valstybės prezidento 
rinkimams.

Lyg ir norėtųsi matyti 
mažiau lermo ir daugiau 
rimties. (Tie, kurie negai
lestingai kritikuoja tik 
vienerių metų sulaukusių 
Lietuvos demokratijų ir 
apgailėtiną maišatį Aukš
čiausioje Taryboje, tegul 
gerai pasižiūri j ši Ameri
kos šimtmečių “ senumo 
demokratinį kermošių. Gal 
tada bus atlaidesni sa
viems).

Lygindami Demokratų 
ir Respublikonų partijų 
konvencijas, nerasime dide
lio skirtumo tarp jų. Lygin
dami abiejų partijų kandi
datų pažadus, taip pat 
didelio skirtumo nerasime. 
Kiek skiriasi abieju partijų 
vadinamos "platformos".Res- 
publikonų daugiau iškeliama 
kapitalo, nevaržomos inicia
tyvos, galingų korporacijų 
reikšmė ir kiek galima 
mažesnį valdžios vaidmenį 
visose srityse, o Demokra
tų labiau akcentuojama 
valdžios iniciatyva, sie
kiant socialinės apsaugos, 
dirbančiųjų gerovės, švieti
mo kontroles, turtingiau
siųjų teisingesnio apmokes
tinimo,sveikatos draudos 
ir t.t.

Pasakytose Clinton'o
ir Gore, demokratų kandi
datų, ir Bush'o bei Quayle, 
dabartinio prezidento ir 
viceprezidento _ prakalbose 
girdėjosi panašūs gąsdini
mai. Vieni ir kiti tvirtino 
atstatysią pašlijusią ekono
minę būklę, sumažinsią 
ketveris trilijonus peršoku
sią valstybinę skolą, sukon
troliuosią taršą, sumažinsią 
bedarbę. Prez. Bush’as 
tvirtino, kad demokratų 
dauguma kongrese sabotavo 
jo bandomas pravesti re
formas, o Clinton'as nurodė, 
kad per ketveris savo pre
zidentavimo metus Bush'as 
nesirūpinęs Amerikos vi-

daus reikalais.
Prez.Bush'as aiškino, 

kad buvęs užimtas istorine 
kaita pasaulyje, kad Ame
rikos stiprios laikysenos 
pasėkoje sugriuvo komunis
tinė imperija ir daugelis 
pasaulio tautų ir valstybių 
atgavo laisvę ir nepriklauso
mybę. Jis pažadėjo per 
ateinančius 4 metus, jei 
bus perrinktas, panašiai 
sėkmingai vadovauti JAV 
vidaus politikai.

Iš pasakytų kalbų res
publikonų suvažiavime ge
riausią įspūdį paliko prez. 
Bush’o Žmonos Barbaros 
ir buv. prez. Ronald Rea- 
gan’o kalbos. Demokratų 
suvažiavime gerai kalbėjo 
gub.Cuomo ir vicepreziden
to posto siekiąs Al Gore. 
Abiejų kandidatų į prezi
dentus kalbos buvo blan
kios: Bush'as ir Clinton'as 
perdaug , tuščiažodžiavo 
ir apsimetė įžeidinėjimais. 
Amerikos politiniai komen
tatoriai pranašauja labai 
"purvina’’ rinkiminę kampa
niją.

Po respublikonų konven
cijos pravesti viešosios 
nuomonės biurų apklausi
nėjimai rodo, kad Bush'as 
beveik susilygino su Clin- 
ton'u. Dar prieš kelias 
dienas atsilikęs virš 20%, 
Bush'as, kaip skelbiama 
viešo apklausinėjimo duo
menyse, dabar susilaukė 
43% pasisakančių už jo 
perrinkimą, o Clinton'as 
45%, kitame apklausinėjime 
46% prieš Clinton'o 48%, 
o trečiame už abu kandi
datus pasisako lygiai toks 
pat nuošimtis apklaustųjų.

KANADOS KONSTITUCI
NIŲ PASITARIMŲ PRA
GIEDRULIAI IR DEBESYS

Beveik niekam to nesi
tikint, Kanados provincijų 
premjerai, vėl susirinkę 
konstituciniams pasitari
mams š.m. rugpjūčio me'n. 
18 d., ėmė ir susitarė dėl 
senato, pirmųjų Kanados 
gyventojų teisės į savivaldą 
ir dėl federalinės ir pro
vincijų vyriausybių kompe
tencijų ir galių paskirstymo.

šį kartą pasitarimuose 
dalyvavo ir Quebec'o pro
vincijos premjeras Robert 
Bourassa, kuris, po Meech 
Lake pasitarimų nesėkmės, 
juos boikotavo. Susitarta 
principiniai - visos detalės, 
( o jų yra labai daug) bus 
dar ir dar kartą aptartos 
ir surašytos, o pačius nu
tarimus turės patvirtinti 
provincijų parlamentai.
Bent trijose provincijose 
(Quebec'e, Albertoje ir 
Newfoundland'e) dar pasi
sakys referendume visi

provincijos gyventojai. Tai
gi, kelias į vieningą Kana
dą ilgas ir duobėtas. Duo
bės pasirodė jau kitą dieną 
po pirmųjų dienų euforijos. 
Vakarų "Kanados Reformų 
partija, reikalavusi trijų 
E senato (išrinkto, tolygaus 
ir efektingo), tvirtina Que
bec'o provinciją gavus žy
miai daugiau politinio svo
rio negu Vakarų provincijos, 
o Quebec'o ' separatistų 
partijos (Parti Quebecois) 
vadai tvirtina, kad Bouras
sa išduodąs ir išpardavinė- 
jąs savo provincijos intere
sus už pakišamus trupinius.

Pažvelkime, kas nutar
ta. Komplikuota senato 
reforma išspręsta taip: 
ateityje kiekvieną provinci
ją atstovaus 6 senatoriai, 
tik NWT (Siaurės Vakarų 
teritorijas) ir Yukon'ą po 
1 senatorių. Senatoriai 
bus renkami, nors kai ku
rios provincijos (to nori 
Quebec'as) galės juos pa
skirti. Taigi, naujasis sena
tas bus sudarytas iš 62 
senatorių (senasis turi šiuo 
metu 107; turėjo net 112, 
nors oficialiai turėtų būti 
tik 104; jie visi buvo skiria- 
mi; kiekviena provincija 
turėjo ne tą pati skaičių 
senatorių).

Su dabartiniu paskirs
tymu nesutiko Quebec'as 
(anksčiau turėjęs 24 sena
torius), todėl jam buvo 
duota daugiau parlamento 
atstovų 93- vietoj dabarti
nių 75 - ir visiems laikams 
užtikrinimas, kad Quebec'o 
provincijos parlamento 
atstovų bus visuomet ne
mažiau 25%,t.y., ketvirtada
lis visų atstovų, nežiūrint 
koks būtų šios provincijos 
gyventojų skaičius.^ Quė - 
bec'o provincijos gyventojų 
skaičius nuolatos mažėja). 
Visų kitų provincijų atstovų 
skaičius bus nustatytas 
pagal gyventojų skaičių. 
(Žiūr. įdėtą tabele). Dabar
tiniame parlamente yra 
295 vietos, o naujajame 
bus 337.

Principiniai išpręsta 
ir pirmųjų Kanados gyven
tojų indėnų ir eskimų teisė 
tvarkytis savarankiškai. 
Po penkerių metų, jeigu 
nebus dėlei to susitarta 
su provincijos valdžiomis, 
pirmykščiai Kanados gyven
tojai galės kreiptis į Aukš
čiausiąjį Kanados teismą, 
prašyJami teisės įsikurti 
savo provincijas, kurios 
tvarkytus! savarankiškai. 
Bourassa ir keli kiti prem
jerai išsiderėjo papildymų, 
kad naujųjų provincijų įsta
tymai neprieštarautų Kana
dos ir provincijų įstaty
mams ir kad jie negaus 
jokių naujų teritorijų. §io 
pastarojo papildymo ‘ ypač 
reikalavo Quebec'o provin
cija, būkštaudama, kad 
gali nukentėti jos hidro
elektrinių jėgainių planai.

Skirstant federalines 
ir provincijų kompetencijų 
ribas, sutarta, kad provin
cijoms bus duota savaran
kiškai tvarkyti kultūros, 
telekomunikacijos, imigra-

Lietuviai sportininkai grįžo iš olimpiados Barcelonoje su aukso ir bronzos medaliais.

‘‘„ijos, darbo jėgos bei jos 
apmokymo ir vietinio vys
tymosi sritis. Keletoje kitų 
sričių bus bendromis pastan
gomis ieškomi sprendimai. 
Quebec'o provincija norėjo 
savarankiškai tvarkyti bent 
20 sričių. Jeigu būtų sutik
ta su tuo, tai federalinė 
vyriausybė būtų tapusi,anot 
vieno premjero, bejėgė 
pašto įstaiga, išsiuntinėjan
ti tiktai čekius provinci
joms.

Dar lieka išspręsti 
tarpprovincinės prekybos 
reikalus. Federalinė vyriau
sybė norėtų panaikinti vi
sus suvaržymus, kad galima 
butų laisvai prekiauti viso
je Kanadoje. Tuo tarpu 
provincijos to baiminasi, 
tvirtindamos, kad suvaržy
mai įvesti norint apsaugoti 
kaikurias specifines provin
cijų gamybos šakas.

Kol kas didžiausią pasi
priešinimą šiems nutari
mams rodo jau minėti Va
karų Kanados reformistai, 
Quebec'o separatistai ir 
indėnu mohawk'ų gentis, 
praeita vasarą ginkluotai 
susikirtus! su, Quebec'o 
policija (Suretė Quebec) 
ir Kanados kariais Okoje. 
Indėnai tvirtina, kad jie 
jau valdosi savarankiškai 
ir nė nemano paklusti 
Quebec'o provincinei val
džiai. Jie sutinka tartis 
tiktai tiesiai su federaline 
valdžia. Ovide Mercredi, 
Pirmųjų Tautų Asamblėjos 
vadas, atvyko į Oką ir 
tarėsi su mohawk'ų genties 
vadu Billy Two Rivers. 
Po pasikalbėjimo jis pasakė 
reporteriams, jog įtikinsiąs 
ir šią gentį priimti konsti
tucinius nutarimus.

Reformų partijos laiky
seną griežtai kritikavo 
Albertos premjeras Don 
Getty ir Konstitucinių Rei
kalų ministeris Joe Clark. 
O Quebec'o premjeras Bou
rassa pirmą kartą taip 
optimistiškai ir nedvejo
damas, reporteriams užtik
rino sugebėsiąs separatistų 
kritikams tinkamai atsikirs
ti. Jis taip pat padarė 
užuominų apie galimą spa-
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lio mėnesį numatomo re
ferendumo atidėjimą.
KANADOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS BOSNIJOJE 
UerzegOVINoje —

Septyni Kanados Raudo
nojo Kryžiaus suorganizuo
ti pagalbos skrydžiai nuga
beno maisto $500.000 ver
tės į Bosnijos-Herzegovinos 
sritis, kur tebevyksta žiau
rūs serbų organizuojami 
"valymai". Maistą nugabeno 
Kanados kariniai lėktuvai 
į Zagrebą, o visas išlaidas 
padengė Kanados Užsienio 
Reikalų Ministerija.

BOSNIJOJE TEBELIEJAMAS 
KRAUJAS

Sarajev' o miestą dar vis 
apšaudo įvairiais sunkiai
siais pabūklais serbų kari
niai daliniai. Du trečdaliai 
Bosnijos - Herzegovinos 
teritorijos jau serbų užim
tos. Žuvo keli JT Taikos 
dalinių kariai. Jų tarpe 1 
kanadietis ir 1 ukrainietis. 
Maistą ir medicininę pa
galbą atskraidinantys lėk
tuvai turi sunkumų nusileis
ti Sarajev' o aerodrome, 
nes jis paskutiniuoju metu 
sunkiai apšaudomas.

§IŲ METŲ PIRMASIS 
URAGANAS

Uraganas, pavadintas 
Andriaus (Andrew) vardu, 
praūžė pro Bahamų salas 
ir pietinį Floridos smaigalį, 
padarydamas bilijoninių 
nuostolių ir, iki šiol gauto- 
mis žiniomis, nužudęs bent 
19 žmonių. Uraganas buvo 
nepaprasto galingumo, su
kėlęs vėjus, lėkusius apie 
260 kilometrų į valandą 
greičiu, rovusius senus 
medžius su šaknimis ir 
ritinusius jų kamienus Mi
ami ir kitų miestų gatvė
mis, nuplėšusius stogus, 
nuvertusius namus ir net 
akmeninius bokštus, kurių 
nepajudino ankstyvesnės 
vėtros. Uraganas taip pat 
sukėlė milžiniškas bangas 
ir vanduo užliejo išdarky
tus paplūdimius, kelius ir 
nunešė laivus bei krantines.

Rašant šią žinią, dar 
nebuvo tiksliai nustatyta, 
kur jisai perlėkęs Meksikos 
įlanką, smogs į krantą, 
įspėtos Luizijanos, Texas 
ir Alaba mos valstijų pa
krančių gyvenvietės.

/ nukelta i 2 psL/
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Lietuvoje

Min. Pirm. Aleksandras ABIŠALAP .S, Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

• Naujasai Lietuvos Minis- 
teris pirmininkas Aleksand
ras Abišala dalyvavo Bir
žuose pastatyto paminklo

ZS ZS>ZJ» Z>ZS«ZJ»ZS»ZSZ*Z>Z>ZSZSZSZSZ>Z>ZS< kovose atminimui atidengi
mo iškilmėse. Paminklai
pastatyti Lietuvos tremti
nių ir politinių kalinių
organizacijų^ rūpesčiu. Kaip 
žinia, Biržų apylinkėse, 
kovodami Minsko Brolių 
eilėse, žuvo ir du jauni ir 
talentingi literatai: Mamer- 
tas Indriliūnas, vertėjas Ir 
kritikas, ir Bronius Krivic
kas, poetas ir dramaturgas.

/.............. atkelta iš 1 psl./
h. n.

VIENI METAI PO NEPA
VYKUSIO PERVERSMO 
MASKVOJE

Subyrėjusioje sovietinėje 
imperijoje buvo prisiminta 
ir atšvęsta vienerių metų 
bandyto perversmo sukaktis. 
Maskvoje ir kituose mies
tuose, o taip pat ir iš 
komunistinės priespaudos 
išsivadavusiose šalyse, buvo 
paminėta demokratijos 
pergalė. Jelcin'as ir mask
viečiai, sekdami lietuviu 
pavyzdžiu, kai drąsiųjų 
beginklė minia stojo prieš 
okupantų tankus Vilniuje, 
panašiai apgynė Rusijos 
parlamentą ir savo demok
ratiją. Metinių proga pasa
kytoje kalboje Jelcin'as 
užtikrino, kad komunistinė 
sistema nebegrįš, kad Ru
sija susilauks geresnio gy
venimo, kad jai nereiks 
prašyti pagalbos iš kitur. 
"Jūsų dėka, drąsūs mask
viečiai, mūsų mylima šalis 
sulauks šviesesnės ateities", 
- pasakė Rusijos ministeris 
pirmininkas Jegor Gaidar.

RUSIJOS GINKLUOTOSIOS 
PAJĖGOS LIETUVOJE

linys kirto mišką. Padaryta 
žala - 268,000 rublių. Ko
vo mėnesio pradžioje Pab
radės karinio poligono ka
riškiai dideliais kiekiais 
sumetė dūminius sprogme
nis į šalia esantį prūdą. 
Kovo 4 d. kariniame dali
nyje Nr. 22238, dislokuota
me Pabradėje, buvo užkasi- 
nėjamos mokomosios che
minės granatos. Gegužės 
22 d. Alytuje dislokuotame 
kariniame dalinyje Nr. 
10999 buvo deginamos 
naftos atliekos.

Buvusios Sovietų Sąjun
gos kariniai daliniai toliau 
žaloja kelius, negrąžina 
užgrobtų miškų, žemės 
plotų bei pastatų, kurie pa
gal įstatymus priklauso Lie
tuvos respublikai. Pasta
ruoju metu padaugėjo ne
teisėtai esančių Lietuvoje 
buvusios
daromų kriminalinių nusi
kaltimų 
ginklų perleidimų kriminali
niams elementams.

Nuo pat sovietinės oku
pacijos 
Sąjungos 
voje yra 
pos ir 
Lietuvai 
priklausomybę, 
Sovietų Sąjungos 
menės neteisėtas 
Lietuvos teritorijoje pažei
džia Lietuvos respublikos 
suverenitetą ir kelią grės
mę žmonių saugumui, 
riuomenėš 
sys trukdo 
nominiam 
normaliam 
nimui, ypač neigiamai vei
kia potencialius užsienio 
investatorius.

AT Infomacija

Prisimenant įvykius Lietuvoje praėjusia 
laidojami Medininkuose nužudyti vyrai.

• š.m.liepos 1 d. iškilmin
gai paminėta tragiškoji 
MEDININKŲ žudynių vie
nerių metų sukaktis. Medi
ninkuose buvo sušauktas 
gedulo mitingas, o Vilniaus 
arkikatedroje buvo atlaiky
tos pamaldos už žuvusiųjų 
vėles ir aplankyti jų. kapai 
Antakalnio kapinėse.

• VILNIAUS priemiestyje 
pradėjo veikti vandens 
Svarinimo stotis, kuri valys 
gerokai užterštą Vilnelės, 
tekančios per patį Vilniaus 
miestą, vandenį.

SSRS kariškių

pradėta. Lietuvos Žaliųjų 
Sąjūdžio nariai piketavo 
prie parlamento, protestuo
dami prieš šią statybą, 
nes ji padidinsianti taršą. 
Terminalas tačiau yra bū
tinas, 
naftos, 
liais iš

jeigu norima 
atgabentos 

kitų kraštų.

Mandatų
tarp

nors

gauti 
jurke-

Etikos 
ko,

policijos inspekto- 
numeriu metalas

Didelė žala yra daroma 
Lietuvos gamtai. Lietuvos 
respublikos aplinkos apsau
gos departamento duomeni
mis, vasario 6 d. karinis 
dalinys Nemersetoje, Klai
pėdos rajone, motyvuoda
mas, kad neturi kuo kūren
ti, kirto pušis, padaryda
mas žalos už 17,224 rub
lius. Plungės rajone, Šatei
kiuose esantis karinis da-

bei nelegalaus

pradžios, Sovietų 
kariuomenė Lietu 
didžiausias įtam- 

agresijos 
atgavus

židinys, 
savo ne
buvusios
kariuo-

bųvimas,

Ka- 
elge- 
eko- 

ir 
civiliniam gyve-

buvimas ir 
respublikos 
vystymuisi

SKOLA 
/Iš "KL", Nr.115/

Dažnokai susitikimuose su šiltai aprengtais ir užtek
tinai sočiais vakariečiais tenka išgirsti pasiūlymą užmo
kėti Rusijai už jos armijos išvedimą, pastatyti kariškiams 
butus ir 1.1., ir t.p.

Kiek už ką turime mokėti? Ar ką nors buvome pasi
skolinę? Ar negana užmokėjome krauju ir prakaitu nulai
stę Trans Sibiro geležinkelį? O kokią užmokesčio dalį 
sudaro lietuvės motinos naujagimio kūnelis, sudraskytas į 
gabalus ir purviname Sibiro barake sušertas sužvėrėju- 
siems NKVDistų konvojaus šunims? Ar tai kas nors gali 
suskaičiuoti? O kapą, tėvo rankomis išraustą amžinojo 
įšalo žemėje savo vieninteliam iš bado mirusiam vaikui 
ar įskaičiavote? O šachtas, taigos kirtimus? Kiek tonų 
anglies ir rūdos ant savo pečių iškėlė lietuvis, kiek kūnų 
nuskendo lediniuose vandenyse kartu su plukdomais taigos 
kamienais? Kiek raustasi, arba, kabintasi net į svetimą 
žemę, kad tik išlikus, kad tik ištvėrus, kad tik egzista
vus? Kiek sodžių sutrypta, suniokota ir sudeginta? Kiek 
žmonių subadyta, užmušta, suluošinta KGB rūsiuose ir

■ psichiatrinėse ligoninėse? Kiek sudaužyta likimų?
Kiek? Kiek? Kiek? Ar paskaičiuota?
Tad ką pasiskolinome? Ką turime grąžinti, sumokėti? 

Atėjusieji iš "zemliankų" te į jas ir sugrįžta! Atėjo per 
dvi dienas, per tiek pat laiko tegul ir išsikrausto. Pirmyn 
į kelionę, brangūs ir užsibuvę "išvaduotojai". Mes, šioje 
žemėje, neturime už ką mokėti, ką parduoti, kuo speku
liuoti. Tik šiame mažyčiame žemės lopynėlyje esame 
MES, tauta, o JUS-okupantai.

Žinome, kas pardavė. Žinom, kas JUMS skolingi. 
Važiuokite kartu, arba teks atsakyti pagal LIETUVOS 
įstatymus. Nesvarbu: iš idėjos, dėl karjeros, iš kvailumo, 
iš bu'mės: išdavikas ir parsidavėlis bet kokiame pavidale 
tokiu ir lieka; bet kurioje šviesoje.

MES juos prisimenam. MES ilgai JUS ir JUOS prisi
minsime...

Ir SKAlClUOKIT, ponai, misteriai ir draugai- kiekvie
ną ašarą skaičiuokit! JŪSŲ pateiktą sąskaitą mes visiš
kai nemokėsim. Lietuvis nemėgsta likti skolingas. Ir sko
los musų šventos.musų šventos. 

SKAIČIUOKITE.
2 psl.

Arvydas Krasauskas

• ELTA praneša, kad Lie
tuvos Seimo rinkimai Įvyks 
š.m.spallo mėn. 25 d, Lietu
voje bus 71 rinkiminė apy
garda. Rinkimų Įstatymas 
numato, ' 
atstovas 
dvejopu 
71 Seimo 
tas 
sistema 
kaip buvo dabar 
Aukščiausioji 
likusieji 70 Seimo 
proporcine rinkimų sistema 
(t.y.pagal partijų sudarytus 
sąrašus 
partijų 
muose

kad 141 Seimo 
bus renkamas 

balsavimo būdu: 
narys bus išrink- 

mažoritarine 
(t.y. tokiu

rinkimų 
būdu, 

išrinkta 
Taryba), o 

narių

ir atitinkama tų 
ar judėjimų rinki- 

surinktų balsų nuo-

• Rusija labai nenoriai 
kalba apie savo okupacinių 
dalinių iškraustymą iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. 
Maskvoje ieškoma visokių 
pateisinimų ir pasiteisini- 

bandant savo karines 
išlaikyti svetimose 

Paskutiniame 
Rusijos vyriau- 
apie buvusios 
armijos neva

mų, 
jėgas 
teritorijose, 
komunikate 
rybė kalba 
Raudonosios
tai persekiojimą Pabaltijo 
valstybėse, 
Azerbaidžane, 
ir kitose, buvusiose sovieti
nėse respublikose, išdėsto
mos ir sąlygos, kurias turė 
tų išpildyti Lietuva, Latvi
ja ir Estija: padėti pasta
tyti išvedamiems karei
viams buveines, išlaikyti 
tam tikrą kiekį jų kariuo
menės ir palikti 
jyje nuolatinėse 
bazėse, kurias 
Maskva; atsisakyti
kių kompensacijų už okupa
cinių dalinių padarytą žalą, 
pakeisti įstatymus, kurie 
neva diskriminuoją tautinę 
rusų mažumą; atidėti oku- 
pacinų dalinių išvedimą iki 
1994 metų. Tokia data bu
vo pasiūlyta vėliausiame 
Rusijos ir Lietuvos delega
cijų pasitarime. Jame 
sijos delegacija buvo 
miai sukalbamesnė.

Moldovoje, 
Armėnijoje

Pabalti- 
karinėse 
nurodys 
bet ko-

Ru- 
žy-

Lietuvos vyriausybė ir 
AT pirm. V. Landsbergis 
tačiau atsakė, kad Rusija 
turi paklusti Lietuvos žmo
nių^ valiai, išreikštai š.m. 
birželio mėn. . 14 d. refe
rendume, reikalaujant oku
pacinius 
tuojau 
jant, o 
pos 10 
tautinei

dalinius išvesti 
pat ir neatidėlio- 
taip pat š.m.
d. Helsinkio 
deklaracijai.

lie- 
tarp-

• Buvusi premjerė 
miera PRUNSKIENĖ prane
šė, kad būsimuose Lietuvos 
Respublikos Seimo rinki
muose savo kandidatūros 
į Seimo narius neišstaty- 
sianti.

Kazi-

• Š.m. rugpjūčio mėn. 
pradžioje Kaune atidaryta 
nauja telefonų centralė. Ji 
yra pati moderniausia Bal
tijos kraštuose, nes auto
matinio ryšio kanalais jun
gia Lietuvą su JAV, Kana
da, Didžiąja Britanija, Vo
kietija, Prancūzija 
mis valstybėmis, 
žymiai lengviau, 
čiau ir greičiau, 
netrukdomiems, 
Lietuvos gyventojams susi
kalbėti su užsieniu ir užsie
niui su Lietuva.

ir kito-
Dabar 

papras- 
Maskvos 

galima

• AT 
Komisija, 
konstatavo: 
mai ir išsamiai 
ir reglamentuota 
bes 
jos 
atstatydinimo 
dar i 
nustato visuomenės' nuomo
nės išreiškimo būdus, pike
tų, mitingų, politinių lyde
rių, jų organizacijų, parei
gūnų bei akcijų dalyvių 
atsakomybę.

Komisija pasmerkė ne
pagrįstus deputatų politi
nius kaltinimus vienų ki
tiems ir fizinius smurto 
veiksmus.

ir 
kita 
pakanka- 
nustatyta 
Vyriausy-

veiklos įvertinimo, 
atsistatydinimo _bel 

procedūra, 
nėra Įstatymų, kurie

• š.m. liepos mėn. 2 d. 
iš savo pareigų pasitraukė 
Lietuvos vyriausybės finan
sų ministerė Elvyra KUNE- 
VlClENĖ.

• Lietuvos Užsienių Reika
lų Ministerija Įteikė protes- 

*<to notą Maskvai dėl nele
galaus Rusijos aviacijos 
karinių lėktuvų skraidymo 
Lietuvos erdvėje.

• Antikonstitucinei veiklai 
tirti komisijos pirmininkas 
E.Petrovas paskelbė, kad 
tautines mažumas Lietuvo
je (ypač lenkų ir rusų) 
kursto KGB agentai ir 
net kai kurie AT deputatai-

Tai patvirtino ir Lenki
jos atstovas Z.Balsiewicz. 
Kurstymas aktyviausiai 
vyksta Šalčininkų, Ignalinos 
ir Sniečkaus rajonuose.

( Žemiau - pasinaudota 
Lietuvos dienraščio "KAU
NO LAIKAS" žiniomis /:

• AT deputatai 16-kos 
balsų dauguma (59 prieš 
43) nutarė Vilių BALDIŠĮ 
palikti Lietuvos Banko 
vadovu.

• ELTA praneša, kad kana
dietis prof.Grant 
Lito komiteto 
AT-oje pranešė, 
pastaruosius 6 
Lietuvos 
Lietuvos 
labai daug, kad lito įvedi
mui būtų gerai pasiruošta.

Reuber'as. 
patarėjas, 
kad per 
mėnesius 

Vyriausybė ir 
Bankas padarė

• Š.m.liepos 11-31 d.d. 
su Kauno Filharmonijos 
modernaus šokio teatru 
AURA dirbo Kopenhagos 
šokėja ir choreografė I.Ny- 
huus.
• š.m. liepos mėn. 19 d. 
Štetino vaivadijos Pšeiniko 
vietovėje, Lenkijoje, kur 
prieš 59-eris metus žuvo 
DARIUS ir GIRĖNAS, susi
rinko lietuvių būrys pami
nėti atmintinąjį skrydi 
per Atlanto vandenyną. 
Lakūnų pagerbimo iškilmė
se dalyvavo ir neseniai 
paskirtasis Lietuvos Res
publikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius 
Lenkijoje Dainius JUNEVI
ČIUS.

• Naftos terminalo Baltijos 
pakrantėje statyba jau

/Dienraščio KAUNO LAI
KAS adresas: Kaunas, Lais
vės Alėja 92, Lietuva/

AUTOMOBILIAI
VAŽINĖS PAŽENKLINTI
LIETUVIŠKOMIS
PLOKŠTĖMIS

Lietuvoje 
niekad, margi 
ne tik nuo

kaipdabar, 
keliai. Margi 
plūstančių iš 

užsienių vakarietiškų auto
mobilių, bet ir nuo Įvairiau
sių 
su kuriais jie (ir ne tik 
jie) važinėja, 
kitur atvykusiam, net sun
ku susigaudyti, kuris auto
mobilis iš Lietuvos, o kuris 

Mat, šiuo metu ga- 
laikų 

lietu- 
1990-

valstybinių numeriu,

Žmogui iŠ

- ne. 
lioja ir rusiški, anų 
numeriai ir vėlesni, 
viški, išleisti jau po 
ųjų Kovo 11-tosios.

Norėdami 
kutiniąsias 
tai, kada 
išdavinėti 
(šįkart jau 
taip pat 
vairuotojų 
(jų-lietuviškų-

sųžinoti 
naujienas 

gi bus pradėti 
nauji lietuviški 
tikrai kokybiški)., 
nauji lietuviški 

pažymėjimai 
■ dar iš viso 

neturėjome),* kiti vairuotojų 
ir automobilių dokumentai, 
apsilankėme Kelių policijos 
Respublikinėje valdyboje.

Valstybinių numerių 
pirmoji dalis - virš 2000 
numerių - jau pagaminta. 
Juos gamina bendra Lietu
vos 
kuri randasi Kaune. Nauji

pas- 
apie

Vokietijos Įmonė,

vasarą, kuo m et buvo 
Nuotr. Ed. šulaiČio 

numeriai atitinka visus 
EEB šalyse galiojančius 
standartus, todėl šie nume
riai turėtų ir galioti labai 
ilgai. Pasak K.L. Jasūdžio, 
Kelių 
riaus,

vokiškas, pati plėvelė, 
dengianti valstybini numerį 
pagaminta Amerikoje. į 
Lietuvą, atvežamas jau 
gatavas aliuminio lakštelis, 
gatava plėvelė. Lietuvoje 
jau tik specialiomis staklė
mis spaudžiamas numeris 
ir ant jo klijuojama plėvelė.

Be abejo, keisti senus 
automobilių numerius Į 
naujus, išduodant senus 
rusiškus dokumentus - ne
tikslinga, todėl Respublikos 
Kelių policija užsakė "Spin
dulio" valstybinei spaustu
vei spausdinti naujus lietu
viškus dokumentus - vai
ruotojų pažymėjimus, au
tomobilių techninius pasus..

Danutė Rokuižienė

AR TIK VERSLININKAMS 
TURI PRIKLAUSYTI 
LEMIAMAS ŽODIS ?

Netoli 
miesto buvo pa-' 

Montmorency 
padarant vietos 
butų komplekso

Žurnalistas Marcus Van 
Steen rašo kaip buvo nu
gramdyta verslininkų žem
semėmis istorinė vieta, 
ir kaip niekas dėl to spau
doje nėprotestavo. 
Quebec'o 
naikintas 
Parkas, 
ištaigingų 
statybai.

Šis parkas buvo labai 
mėgiamas, kuriame poilsiau
jant tarp gėlių ir žalumos, 
mStCSi rxiiilruc 
miesto 
pusės 
kriokliai iš kitos.

Ši vietovė privalėjo 
būti išsaugota dėl kelioli
kos priežasčių. Viena jų- 
čia buvo generolo Wolfe 
štabas 1759 m.per Septynių 
Metų kara, taigi, istorinė 
reikšmė. c

Dar blogiau, kad ardant 
šį parka, nebuvo Įleisti 
archeologai nei 
kurie pageidavo 
iškasenas. Viską, 
kė" žemsemės...

Žurnalistas rašo, kad 
valstybę ar tautą ženklina 
ir gausūs, kad ir nedideli 
dalykai, kuriuose visi atpa
žįstame dalį savos istorijos 
ar ji butų buvusi džiugi, 
ar skausminga. Kuomet 
paminklai ar memorialai 
yra nušluojami, jvykiai 
pamirštami, tampame tik
tai paprasti kaimynai, gy
venantys artimoje vietovėje. 
Istorija padaro valstybę- 
tautą, ne vien tiktai geo
grafinis plotas.

/"Canadian Scene", Issue 
1365, July 1992/-

puikus Quebec'o 
vaizdas iš vienos 
ir Mont morency

istorikai, 
tikrinti 

"sutvar-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių..
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS L A I 5 K Ų_: 
PADĖKA

Gerbiamoji redaktore,

Nuo, 1989 metų aš dovanai gaunu Jūsų Redakcijos 
man siunčiamą laikraštį "Nepriklausoma Lietuva". Už jį 
dar kartą nuoširdžiai dėkoju. Stengiausi už šią dovaną 
nors iš dalies atsidėkoti savo straipsniais. Dabar visus 
mano surinktus "Nepriklausomos Lietuvos" numerius, drau
ge su kitais gausiais lietuvių išeivijos spaudos bei knygų 
rinkiniais, išsiunčiu Vilniuje besikuriančiai Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos bibliotekai. Tai buvo įmanoma 
padaryti tiktai per TRANSPAK firmos prezidento p.Romo 
PUKSCIO malonę. Jis sutiko visą tą kultūrinį turtą išsiųs
ti į Lietuvą savo lėšomis. Jam taip pat nuoširdus ačiū.

Su pagarba ir dėkingumu
Vytautas Skuodis

/ Kaip prisimena mieli "NL" skaityto jai,mu
sų laikraštis buvo atspausdinęs ilgę serijų 
doc. Vytauto Skuodžio surinktos dokumenti
nės medžiagos apie Baltijos valstybių kelių 
į Nepriklausomybę.

Sis jo darbas labai vertinamas ir Lietu
voje. Svarstomas sios dokumentinės papildy
tos istorinės medžiagos išleidimas knygos 
pavidale. Talkininkaujant skaitytojams ir 
išeivijai, sį uždavinį - užmanymų butų ga
lima įvykdyti, ko visi linkime. B. N./.

Vytautas Bogušis______
Vilniaus universiteto istorijos skyriaus 
vedėjas

Universiteto g.3 Vilnius. 2633 tel.613809

22 oi SIDidžioji g.6. bt.3. Vilnius. 2024

PATARIA IR PRAŠO VILNIAUS UNIVER
SITETO ISTORIJOS SKYRIUS

Praėjusiais metais Gerb. prof. Vytautui Skuodžiui 
paraginus, kreipėmės į Lietuvos tremtinius, išeiviją prašy
dami saugoti, nenaikinti turimų spaudinių bei dokumentų 
rinkinių, o esant galimybei, perduoti Lietuvos mokslo 
įstaigoms. Labai miela, kad šis prašymas neliko "šauksmu 
tyruose", o jau susilaukė pritarimo ir net pirmojo der
liaus.

Tikras siurprizas buvo pono Vytauto Algirdo Karde
lio laiškas iš tolimosios Australijos (N.S.W.,8/52 Robert
son Rcį Bass Hill). Net keletą atsiliepimų ir klausimų 
gauta iš JAV ir Kanados: ką saugoti, ką perduoti?

Bandysiu trumpai pakartoti prašymą. Lietuva, būda
ma už Geležinės Uždangos, troško netik ( žinių) neturėda
ma laisvės, bet ir paprasčiausios informacijos. Mes neži
nome apie daugybę išleistų spaudinių, nei knygų, nei peri
odinių leidinių. Todėl viskas svarbu ir reikalinga. Tačiau 
reikia žinoti, kad knygos išeina kelių šimtų ar tūkstančių 
egzempliorių tiražu, jų daugiau išlieka, labiau tausojamos. 
Blogiau su žurnalais bei laikraščiais, kurie mažiau saugo
mi, jų popierius blogesnės kokybės, greičiau genda, su
nyksta, jų vis mažiau lieka ir kai kurie negrįžtamai din- 
g9-

Asmeniniai dokumentai, laiškai, įvairiausi rankraščiai 
dažniausiai yra unikalūs, turimas tik vienas egzemplio
rius, apie juos mažiausia arba visiškai nežinoma.

Pirmosiomis lietuviškomis knygomis-bei kitomis kalbo
mis - lituanistine senąja literatūra yra turtingiausia Vil
niaus Universiteto biblioteka. Tarpukario Nepriklausomos 
Lietuvos spauda turtingiausia yra Nacionaline Mažvydo 
biblioteka. Ji ir buvusieji Knygų rūmai pilniausią rinkinį 
turi bolševikinės okupacijos metu išėjusių spaudinių. Šios 
įstaigos ir stengėsi sukaupti svetur išėjusius lietuviškus 
bei kitomis kalbomis spaudinius. Kai vienoje iš jų susi
kaupia kurių nors leidinių po keletą egzempliorių - per
duodama jų neturinčioms. Dokumentus, rankraščius bei 
nuotraukas kaupia tik stambios bibliotekos, turinčios rank
raščių skyrius ir restauracines dirbtuves. Tai Vilniaus 
Universiteto, Nacionalinė, Mokslų Akademijos biblioteka 
ir valstybiniai archyvai.

Nereikėtų dokumentų, rankraščių ir nuotraukų perduo
ti nedidelėms ar periferijos bibliotekoms, kitoms įstai
goms, neturinčioms galimybių juos saugoti, restauruoti ir 
tyrinėti, skelbti spaudoje.

Ne visus mums siųstus leidinius ar laiškus gaudavo
me, daug ir mūsų laiškų dingdavo saugumo bei cenzūros 
labirintuose. Tokiu atveju likdavome be kaltės kalti, o 
mums rašiusieji pykdavo, kad negauna atsakymo ar padė
kos. Dabar padėtis pasikeitė, bet pašto darbuotojai liko 
tie patys ir korespondencijos likimas priklauso nuo jų 
sąžiningumo bei atsakomybės supratimo.

Atskiro sprendimo laukia visuomeniniai išeivijos ar
chyvai, bibliotekos ar muziejai. Pirmiausia reikėtų rūpin
tis tais, kuriems gresia likvidacija, o dalis galėtų pasi
likti ir veikti ateityje ten, kur įkurti, kur taip pat reika 
lingi mokslo, studijų ar kitokie centrai.

Dėkodami visiems atsiliepusiems ir besirūpinantiems 
turimų rinkinių išsaugojimu, norėčiau tarti nuoširdų ačiū 
Gerbiamų B.D.Šulskių šeimai, atsiuntusiems JAV Nebras- 
kos valstijos Omahos lietuvių kolonijos 1984m. išleistą* 
istoriją - albumą "Mes lietuviai", režisieriui Juozui Kari
butui už sudarytą jo veiklos originalų rinkinį ir kitiems, 
kurių rinkiniai dar pakuojami ar jau pakeliui į Lietuvą.
/ Taip pat atėjo laikas ir mažesniems veiklos vienetams 
įvairiose išeivių kolonijose surinkti ir sutvarkyti savo 
veiklos dokumentinę medžiagą, kol dar atvykusioj! karta 
pajėgi tai padaryti, Red./
1992. VUL 26 d.

raSo is Šiaulių.;
"... Julius išėjo į garažą patvarkyti mašinos, o aš 

atsisėdau prie lango su popierio skiautele, ir panorau 
prakalbinti Jus savo keliais žodžiais. Prieš prabildama, 
pažvelgiau pro langą į parudavusias pievas (prie mūsų 
namo parkas su pievele) ir taip suskaudo širdį, kad ir 
gamta nebenori padėti Lietuvėlei. Tokia vasara, be lie
taus, nepamenam kada buvo. Pavasaris buvo šlapias, kad 
net į dirvą negalima buvo įeiti. Kai pasodino ir pasėjo, 
neliko nė lašo vandens. Ne viskas sudygo, o kas ir sudy
go uždžiūvo, pagelto, pievos ne žalios, o rudos.

Miškai pradėjo degti, nemažai jau padaryta nuostolių, 
o kas dar laukia ateityje. Vasaros tik pradžia. MiŠKas 
auginamas ne metais , o dešimtimis. Miškininkai spren
džia, kad padegimai yra tyčiniai, nes pradeda degti iš 
karto trijose ar penkiose to ploto vietose. Dega ne vien 
miškai, o ir privačių ūkių pastatai, tų kurie atgavo savo 
ar nusipirko pagal privatizavimo įstatymą. Tai kaip pava
dinti tokį žmogų, kurio ranka ir smegenys ryžtasi tokiam 
žingsniui? Tai yra baisus nusikaltėlis. O kas ieško jo 
nusikaltimo ir kas jį baudžia. Niekas. Piktžolė gerai bujo
ja kur tręšiama. O tręšia svetima kariuomenė.

Negalvokit, kad aš dejuoju, ne. Aš noriu apibūdinti 
mūsų politinę padėtį. Noriu, kad suprastumėte kekia kai
riųjų klastinga, žiauri, žmogų ir gamtą triuškinanti siste
ma. Jie patys žlugdo Lietuvą ir patys šaukia: "Mes už 
nepriklausomą Lietuvą, už jos stiprią ekonomiką, už savo
vaikų ir anūkų ateitį". Taip, jie save aprūpins, o kitii Sekančio mėnesio pradžioje išvykstu ilgesniam laikui į 
Per penkiasdešimt metų jie išmoko kalbėti, būti orūs, sietuvą. Kad nenutrūktų ryšys tarp prenumeratorių ir 
santūrūs, ramūs, protingi, nors prie žaizdos dėk, o darbai norinčių laikraštį užsiprenumeruoti, iki sekančio praneši- 
atliekami juodi ir žiaurūs. Jų rankose kapitalas ir žarijos mo Vytautas Skrinskas maloniai sutiko, man nesant, tvar- 
barstomos svetimomis rankomis. Žodžiu tiek metų dėsty- Kyti visus LIETUVOS AIDĄ liečiančius reikalus. Todėl 
tos pamokos nenuėjo veltui. nuo rugsėjo pirmos dienos prašau rašyti arba skambinti

Kaip girdėti ir užsienio lietuviai jau yra suklaidinti. 
Atseit nusivylė nepriklausomos Lietuvos vyriausybe, nede
mokratiška. Mūsų vyriausybė yra lietuviška, neisdavikiška, 
reikli sau ir kitiems, bet jų rankos ir kojos supančiotos, 
jų išleistų įstatymų niekas nevykdo, jie neturi jokių įga
liojimų, visa jėga ir diktatas yra parlamente. Nė Vagno
rius, nė Landsbergis negali atleisti iš darbo senos nomen
klatūros darbuotojo jeigu jis nevykdo vyriausybės įstaty
mų, nes tam nepritaria parlamentas. O parlamente dau
giausia kairiųjų. Jie apgavo liaudį patekę per KGB į sąjū
dį. Liaudis patikėjo jų gražiais žodžiais, jų drąsa, nes 
tuo laiku tai buvo stebuklas viešai išsakyti savo nuomonę. 
Liaudis jais susižavėjo ir išrinko, o kad tai buvo žmonės 
futliare, niekas tuo laiku apie tai negalvojo. Štai jie ir 
parlamente, o dabar jau jėga jų rankose, nes jų dauguma, 

Landsbergis ir Vagnorius liko tik kaip marionetės, kad 
būtų ant ko suversti bėdą už ekonomikos silpnėjimą. O 
kaip ji nesilpnos, jei yra dirbtinai silpninama. Visur įstai
gose vadovauja senoji nomenklatūra, štai jie ir trukdo 
darbui. Neieško medžiagų, mažina produkciją, didina be
darbių skaičių, kelia liaudyje neapykantą, šaukia kad nėra 
demokratijos.

Tokiu būdu jie kovoja dėl savo darbo vietos ir kėdės, 
nes yra paruoštas įstatymas, kad komunistas negalės 5 
metus užimti vadovaujančios vietos. Vakar pramoninikų 
asociacija pareiškė parlamentui Vagnoriaus nepasitikėjimo 
klausimą spręsti. O kas tie asociacijos nariai — seni 
nomenklatūrininkai, nevykdantys vyriausybės įsakymų.

Mums reikia ne demokratijos, o tvirtos rankos, tik 
po to, kai išmoksime nešantazuoti, gerbti vienas ..kito
darbą, b ne gyventi ir prasigyventi kito sąskaita, kaip 
komunistinėj sistemoj; tai tada ir bus reikalinga demo
kratija. Deginimais, vagystėmis demokratijos nepasieksin..

MINKŠTAS GUOLIS

Dainuoju dainą apvalainą, 
nes ir gyvenimas taip eina: 
kai po nakties atrieda rytas, 
diena į naktĮ ritas.

O žemė suktis nenustoja.
Ir nenutyla, kas vaitoja.
Ir negaliu iSeit iš rato: 
bijau iškelti bato.

Kai vergo žaizdos man užgyja, 
aš vėl pasirenku vergiją: 
mane pavergia minkštas guolis, 
jau aš nebe varguolis.

Leonardas Žitkevičius

1992 m. ŠALFASS-gos VARŽYB1NIS KALENDORIUS - II ozus
Patiekiame likusių Šių metų oficialių ŠALFASS-gos varžybų kaiendorių.
1992 m,’ Individualines ir Tarpmiestinės ŠALFASS-gos Golfo Pirmenybes įvyks 199«d m. 

rugsėjo 5 $ 6 d.d., Ypsilanti, Mich. Vykdo - Detroito LSK Kovas. Kontaktas: Vytas Petrulis 
?0115 Brookview, Livonia, MI 48152. Tel. /313/-525-0294 namų, arba /313/-584^0466.

1992 m. š« Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirmenybes numatomos 
1992 m. rugsėjo 26-27 d.d., Clevelande, Ohio. Vykdo Cleveland© 1SK Žaibas. Lietuvių 
pirmenybes bus išvestos iš paoaltiečių. Varžybų reikalais, prašome kreiptis šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel. (216)-486-0889..

1992 m. š. Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių šaudymo pirmenybes vyks tris rugsėjo 
mėn. šeštadienius:

a) Rugsėjo 12 d,,- medžioklinių šautuvų varžybos (Trap Shooting) vyks Kanados latvių 
šaudykloje "Berzaine", apie 60 km į šiaurų nuo Toronto. Vykdo latviai, šioje šakoje vyks 
tik pabaltiečių varžybos, kadangi lietuvių pirmenybės jau buvo pravestos šį pavasarį.

b) Rugsėjo l? d. *- smulkaus (.22) kalibro šautuvų pirmenybės vyks taipogi latvių 
’’.Berzaine ” šaudykloje. Vykdo - latviai. Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabal
tiečių.

c) Rugsėjo 26 d. - Pistoletų pirmenybės,, latvių šaudykloje "Berzaine”. Vykdo - latviai. 
Lietuvių pirmenybės išvedamos iš pabaltiečių..

Visais šaudymo varžybų reikalais kreiptis į ŠALFASS-gos šaudymo vadovą:
Balys Savickas, 340 Dixon Rd. # 2004, Weston, Ont. M9R 1T1. Telef. (416)-244-2267.

1992 m. š. Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių Plaukimo PirmenyBėš numatomos š. m. 
lapkričio mėnesį, Toronte, Ont. Tiksli data dar nenustatyta. Vykdo estai. Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių.

Aukščiau minėtos varžybos apima tik ŠALFASS-gos ir Pabaltiečių Sporto Federacijos 
■metines pirmenybes. Apygardinęs pirmenybės bei paskirų klubų surengtos įvairios kviesti
nės varžybos šiame sąraše neįtrauktos.

Yra galimybių, kad varžybinis kalendorius dar gali būti papildytas pabaltiečių krep
šinio bei tinklinio varžybomis. Kalendoriaus papildymai bei pakeitimai bus nuolatos skel
biami.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
3 psL

PRANEŠIMAS "LIETUVOS AIDO" PRENUMERATORIAMS 
IR VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS, PLANUOJANTIEMS 
UŽSISAKYTI "LIETUVOS AIDĄ"

Kaip jau yra žinoma, LIETUVOS AIDAS yra dienraš
tis ir yra siunčiamas Kanados prenumeratoriams vieną 
kartą savaitėje oro paštu. Tokiu būdu skaitytojai gauna 
penkis numerius viename voKe. Pašto persiuntimas ir iš 
Lietuvos ir kitose Europos valstybėse pamažu susitvarko 
ir laikraščio gavimas pasidarė gana normalus.

LIETUVOS AIDAS kiekviename krašte yra paskyręs 
savo įgaliotinius tvarkyti prenumeratų rinkimą ir bendrai 
jų administravimą. LIETUVOS AIDO prenumerata yra $99 
kanadiški doleriai arba $85 amerikoniški doleriai. Čekius 
ir pašto perlaidas reikia išrašyti: LIETUVOS AIDAS vardu 
ir siųsti: P.P. Lukoševičius, 11 Wincott Drive, Suite 910, 
Etobicoke, Ont. M9R 2R9. Yra labai svarbu labai aiškiai 
parašyti savo adresą ir nepamiršti įrašyti ir pašto kodą. 
Kartais būna labai naudinga turėti ir prenumeratorių 
telefono numerį. Jokiu būdu nesiųsti laiške pinigų.

LIETUVOS AIDE skaitytojas ras visas naujienas apie 
Lietuvos gyvenimą. Ypač bus įdomu skaityti Lietuvos po
litinio gyvenimo demokratinį procesą, renkant naują parla
mentą - Seimą. LIETUVOS AIDAS paprastai spausdina 
naujai priimtus parlamento įstatymus ir vyriausybės po
tvarkius.

Vytautui Skrinskui, 116 Wincott Drive, Etobicoke, Ont. 
M9R 2P6; Tel: (416) 249-4591.

Linkiu visiems LIETUVOS AIDO prenumertoriams ge
riausios sėkmės!

Petras P. Lukoševičius,
LIETUVOS AIDO įgaliotinis Kanadoje

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI .NARIAI IR [NAŠAI

ĮNAŠAI UŽ MIRUSIUS NARIUS
94. Šiurna Domas ................................ $ 245.00 (4,245.00)

159. Macijauskas Jonas ..................... 160.00 (1,260.00)
1231. Perminąs Stasys .......................... 100.00 (400.00)
1375. Gudinskas Jurgis ......................... 50.00 (250.00)
1584. Enskaitis Pranas ..................................655.00 (1,215.00)
1993. Zabarauskienė Olga .................... 100.00 (295.00)
2004. Valiulis Juozas ............................. 125.00 (700.00)
2036. Krivinskas Feliksas ..................... 25.00 (820.00)
2041. Pyragienė Stasė ............................ 505.00
2042. Bilevičienė Elena ...................... 325.00
2043. Sakalienė Ona ................................ 245.00
2045. Venckevičius Vytautas ............. 360.00
2046. Jakimavičienė Petronėlė ......... 215.00
2047. Borusas Liudas c.„„..............................100.00
2049. . Žukauskas Petras, Petro 620.00

Gautas palikimas iš 2048 Šiukšta A. $ i,ooo-
Pradiniai įnašai už a.a.

Ciprienę Matildą ......................... $ 40.00
Juraitį Albiną ............................... 45.00
Kriaučiūną Donatą .................... 80.00
Urpšį Mykolą ................................ 30.00

Nuoširdi padėka aukojusiems už mirusius, ir FONDO 
įgaliotinams apylinkėse, kurie šias aukas surinko.

(įrašai skliausteliuose reiškia, kad pakelti iki tos su
mos). K.L.F. Valdyba

PAKEISTA DATA:
1992 m.šiaurės Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių 

lengvosios atletikos pirmenybės vyks RUGSĖJO 26-27 
d.d., bet NE rugsėjo 12-13 d.<L, kaip buvo anksčiau pra
nešta, Dalyvių, registracijos terminas nukeliamas į rugsėjo 
21 d. (vietoje rugsėjo 8 d.).
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PATI APATINĖ
PAKOPA

PATI APATINĖ PAKOPA. Kazys Barėnas. Novelės. 243 
psl. Tiražas 600. ISleido Algimanto Mackaus Knygų. Leidi
mo Fondas, Chicago, Illinois, USA. Knygos aplankas Kęs
tučio Kizevičiaus. Kaina $12. Knyga kietais viršeliais).
/ Fondo adresas: Gintautas Vėžys,7338 S.Sacramento A- 
venue, Chicago, IL 60629, USA)

Knygoje 9 novelės: Pati apatinė pakopa, Brangu
čiai, Atsiminimų šviesa, Mamerto senatvės paguoda, Sida
brinė moneta, Dingusi upė, Poetė Liucilė Saladonytė, 
Meistras, Namie geriausia...

Rašytojas Kazimieras Barėnas (Barauskas) g. 1907m. 
gruodžio me'n.30 d.Panevėžio apskr., Pumpėnų vlsč., Sta- 
nionių km., dirbo ir žurnalistinį darbą. Baigęs Panevėžio 
gimnazijų 1929 m., 1933 m.baigė klausyti Vytauto Did
žiojo Universiteto humanitarinių mokslų fakultetą. Pradė
jo rašyti eile’raščius ir trumpus prozos bandymus. Bendra
darbiavo eilėje žurnalų ir laikraščių, jų tarpe Panevėžio 
Balse, Kultūroje, Socialdemokrate, Žaizdre, Vaire, Lietu
vos Aide. 1943-44 m. "Ateitie^1 dienraščio sekretorius. 
Bolševikams okupavus Lietuvą, pasitraukė Vakarus ir 
toliau našiai reiškėsi bendradarbiaudamas ir organizuoda
mas įvairiopus leidinius, antologijas. Jis taip pat yra iš
vertės L lietuvių kalbų J.Steinbeck'o “Tarp pelių ir vyrų’/ 
J.HIlton'o 11 Sudie, pone Gipse,*' W.Faulkner'io ''Įsiveržėlis 
dulkėsna.1' 1953 m. "Tremtis" išleido jo apysakų rinkim 

‘Giedra Visad Grįžta? Nuo 1948 m persikėlė i * Angliją* 
kur aktyviai Įsijungė ir iz visuomeninį gyvenimą, suorgani
zavo D.Britanijos Lietuvių Sąjungos skyrių, redagavo 
ilgą laiką "Europos Lietuvį" ir vadovavo NIDOS knygų 
kluBui. Redagavo 5 metus’Rinktinę" (išleista 14 sąsiuvinių). 
1954 m. pradėjo ir ilga laiką redagavo sieninį, nuplėšiama 
kalendorių su pasiskaitymais. 1964. m.-‘‘Pradalge" (4 lite
ratūros metraščių knygos), sudarė literatūros skaitymu 
knyga‘Sauja Derliaus’ (ja naudojosi visos mūsų Šeštadieni
nės Mokyklos). Pasirodė du novelių rinkiniai: 1957 m." Ka
rališka Diena ", o 1968 m. "Atsitiktiniai Susitikimai" (šioje 
vyravo išeiviškoji buitis). 1978 m. - apysakų rinkinys "Ki
logramas Cukraus". Romanas “Tūboto Gaidžio Metai“ « 
1969 m., ( vokiečiu okupacijos laikmečio I-jo Pasaulinio 
Karo metu);*Dvidešimt Viena Veronika“(1971 m.) ir“Bera- 
gio Ožio Metai“ (1982. Lietuvos Nepriklausomybės laikai 
ir bolševikų invazija).

Kazimieras Barėnas laimėjo Montrealio Lietuvių 
Akademinio Sambūrio literatūrinę Vinco Krėves premija 
už"Tūboto Gaidžio Metus' ir Lietuvių Rašytojų D-jos pre
miją už “ Dvidešimt Vieną Veroniką."'* Parengė apžvalginę 
knygą "Britanijos Lietuviai"! 947-1973.

Jo kūrybos stilius realistinis, su lengvos ironijos 
priemaiša. b.

Kazimieras Barėnas 

POETĖ LIUCILĖ SALADONYTĖ

SALADONIAI — mano kaimynai. Jų kuklus namukas, 
įspraustas tarp tokių pat į krūvą sulipdytų penkių ar 
šešių, stovi kaip tik ketvirtoje skersinėje gatvelėje nuo 
mūsų. Tačiau mes ir per tuos kelis dešimtmečius išliko
me vien tik kepuriniai pažįstami. Susitikdavome parduo
tuvėse ir gatvėje, persimesdavome kokiu sakiniu. Jų ir 
vaikai sveikindavo mus. Bet nei mes pas juos, nei jie 
pas mus nesame buvę. Dėl to labai nustebau, kai šešta
dienio rytą Tesco parduotuvėje priėjo prie manęs Salado- 
nienė, pakalbėjom apie tos dienos gražų orą ir nežmoniš
kai brangstančias prekes, ir ji paklausė:

— Ar neužimtas būsi vakare?
— Rodos, niekur neturiu eiti,— akimirksnį pagalvojęs 

pasakiau.
— Užeik, Juozuk, pas mus,— nustebino ji mane ir 

pačiu prašymu ir tuo mano vardo sumaloninimu.— Noriu 
4 psl.

pasikalbėti. Būk geras.
Sutikau, nes pats jos prašymas man praskambėjo lyg 

maldavimas. O ką gi ji man pasakys? Nesu iš tų praktiš
kų patarėjų, kurie nusimano, kaip reikia pagerinti namus 
ar sumažinti sau mokesčių naštą, kad liktų daugiau pini
go maistui nusipirkti.

Prie durų abu jie pasitiko mane, ir suėjome į salonė
lį. Kai tik susėdome, tai moteris ir dingo. Užsirūkęs 
pypkę, Saladonis paklausė, kas mane išvijo iš Lietuvos. 
Prieš atsakydamas šyptelėjau. Dabar po tiek metų, dar 
toks klausimas!

— Baimė išvijo,— sakau.
— Sibiro baimė?
— Taip.
— Tai ji ir mane išvijo.
Matyt, jis norėjo pasipasakoti, tai ir mane paklausė, 

kad turėtų kaip~ užsikabinti už temos, kuri jam rūpėjo. 
Ilgiausiai jis ieškojo tinkamų žodžių išsakyti sunkumui, 
kuris užgriuvo jį, kai frontai dundėdami pasiekė Lietuvą 
ir reikėjo apsispręsti, ar važiuoti, ar pasilikti. Tiesiog 
atžagariom rankom žmogus kinkėsi arklius. Kaip čia, 
rodės, dabar ims. ir paliks namus, kuriuose jis ir jo vai
kai užaugo? Tačiau ir baimė pasilikti buvo be galo dide
lė. Kai užėjo vokiečiai,surasti sąrašai rodė, kurie apylin
kės gyventojai buvo numatyti išvežti. Keletas kažkaip 
išliko nespėti pajudinti, o tarp jų ir Saladonis. Tik ar 
šitas turėjo būti pakrautas į sunkvežimį? Saladonių kaime 
gyveno trys Saladoniai, o į sąrašus kaip tik Jurgis įtrauk
tas, taigi tas, kuris anom dienom vis pasiklausydavo, 
kaip stipriai jau dunksi artilerija, ir nebeištvėręs pasikin
kė į karus porą arklių, susisodino motiną, žmoną, ir abu 
sūnus, prisikrovęs daiktų, kiek tik telpa, ir ištrinksėjo. 
Norėjo dar ir karvę prisirišti, ilgai dėl to tarėsi su žmo
na ir motina, ir visi trys priėjo išvados, kad žalė turbūt 
greit nusivarys nuo kojų. Karvė juk ne arklys — ne jai 
ilgos kelionės. Ką ji gali, tai pamažėti, nulervoti iki 
ganyklos. O jei pristos ir pradės, tai tada nei atrišęs 
paleisk, nei~ pjauk sustojęs kur pakrūmėj šalia vieškelio.

— Važiuojam, važiuojam, jeigu važiuojam,— žmona 
ir užbaigė tuos pasitarimus, nes tuo metu pro kaimą 
praskrido lėktuvas ir išgąsdino ją. Numes bombą, ir jeigu 
pataikys ties kiemu, tai nebereikės ne tik karvės — gal 
ir viskam bus jau amen.

Tuomet į salonėlį grįžo Saladonienė. Ji buvo beprade
danti kažką sakyti, bet vyras sustbdė ją.

— Palauk truputėlį, Aliūne, tuoj baigsim,— ir mote
ris prisėdo, o jis varė toliau, kaip išvažiuodamas norė
jęs dar paglostyti ir paleisti šunį. Atėjęs išlydėti pusbro
lis Matas stovėjo prie vežimo, su juo jau iš anksto sukal
bėta, kad viską prižiūrės kaip savo, tai kuo čia, rodės, 
besirūpinti? Su tuo Matu dar aptarinėjo, kas kur yra, 
perdavė’ jam raktus, o apsigrįžęs pamatė šunį ir tartum 
užsimiršo ir pasisuko eiti prie būdos.

— Kurgi dar? Sakiau, kad važiuokim,— žmona šūkte
lėjo. Jau buvo beatsakąs jai:

— Norėjau paglostyti šunį,— bet tylėdamas atsisėdo 
į karus ir suėmė vadeles. Tada pagalvojo: ko jis čia juok
sis iš savęs? Šunį! Jeigu glostytų, tai ir katę, kurią rytą 
matė gonke tupinčią, ir karves, ir visus gyvus sutvėrimus, 
kuriuos palieka. Timptelėjęs vadeles sunūksėjo, ir veži
mas išgirgždėjo pro vartus.

— Jeigu jau išgirgždėjo, tai dabar eikim į kitą kam
barį,— Saladonienė pakvietė.. •.?

— Sunku buvo išvažiuoti,™-Saladonis dar vis nepa
jėgė nutraukti atsiminimų.—< Sunku išvažiuoti, sunku va
žiuoti, daug sunkumų praleidom.

— Netrūksta jų ir dabar. Ir šią savaitę penkias nak
tis praleidau pusmiegiu. Dirbi, vargsti, kol vaikus užau
gini, ir pasensti, ir vis tiek kas nors dar užėda širdį.

Rodos, aš sutrukdžiau jai toliau kalbėti, kai Salado
nis valgomajame mostelėjo ranka, į kurią kėdę man sės
tis prie stalo, jau apkrauto valgiais. Ir pora butelių gėri
mų pastatyta, ir trejetas stiklelių. Nustebau. Kas gi čia 
per balius man? Tai ir stovėjau nedrąsus prie durų.

— Sėskis,— Saladonis pratarė, antrąkart mostelėjęs 
ranka.— Ko lauki?

— Ar aš čia koks svečias, ar ką?
— Svečias, Juozuk, svečias, brangus svečias,— Salado

nienė tvirtino.
Saladonis pripylė stiklelius vodkos, o Saladonienė 

ragino imti vištienos ar kumpio. Gal su krienais? Ji sura
do mėsinę, kuri pardavinėja dešreles be duonos priemaišų, 
tai vėliau pakeps, užvalgysim karštų, o dabar prašom, kas 
ant stalo padėta. Tai ir kandarn, užliedami vodka.

— Matai , atvažiavom, šiaip taip įsikūrėm ir skųstis 
negalim. Vaikai išmokyti, mes patys sotūs.

— Vaikus užauginom ir vėl vieni seni likom,— vyras 
ėmėsi papildyti žmoną.

— Nieko nepadarysi. Visų toks likimas. Kaip paukš
čių. Spaigliai prapuolė, plunksnos užauga, ir jau savo 
lizdą lipdo.

Laukiau, kada pradės aiškėti, ko aš čia atėjau. Gal ’ 
ir apvalgyti senų žmonių, kurie iš skurdžios pensijėles 
gyvena. O jie ėmė pasakoti apie savo vaikus.

— Du atsivežėm, o trečios jau čia susilaukėm,— 
Saladonis iš karto išdėjo, kad būtų aišku. Abu berniukai. 
Gabrielius ir Ksaveras, dabar jau net nebe bernai, o 
suaugę vyrai. Tai sakančio Saladonio veide prasiveržė 
pasididžiavimo išraiška, o man tuo metu užkliuvo tie 
vardai. Kas, ar jie bajorai, tie Saladoniai, kad vaikus 
krikštijo tokiais vardais, kokius užtiksi greičiau gal apie. 
Lietuvą rašiusių lenkų romantikų kūriniuose. Bet mano 
mintys sustojo tik ties Ksaveru Bohušu ir tikra bajoraite 
mūsiške Gabriele Petkevičaite ir Gabrielių Landsbergiu- 
Žemkalniu. Ilgai nardytis savo smegeninėje ir ieškoti 
daugiau tokių vardų negalėjau, nes jeigu žmonės pasakoja 
savo gyvenimo istoriją, tai reikia klausytis.

Tie jų sūnūs jau seniai čia nebegyvena.
— Taigi, nebematau praeinančių pro šalį,— įkišu ir 

aš savo trigrašį.
— O, seniai nebegyvena,— Saladonienė patvirtina, ką 

vyras sakė.— Tik retkarčiais užsuka aplankyti.
Ir aš pasididžiavau tėvais, kad pasirūpino Gabrielių 

išleisti inžinierium, o Ksaverą gydytoju. Fabrikams juk 
užteks darbininkų, kurie nenorėjo ar nepajėgė mokytis. O 
kaipgi dukrelė? Irgi mokyta?

— Liucė. — mokytoja, dabar jau net profesorė,— 
motina paskubėjo patenkinti mano smalsumą. O tėvas 
dar grįžta prie sūnų. Abu vedę, augina šeimas ir dirba 
savo specialybės darbą, ir jeigu užsuka, tai tik trumpam, 
vienai kitai dienai.— Mūsų namelis, matai, kaip kišenė. 
Jiems duok lovą, vaikams po lovą, tai patys tada ir virtu
vėj ant grindų prasirangom naktį. Patys supranta, kad 
čia sunku ilgiau išsitekti. Vokietijoj buvom taip pripratę 
lageriuose, bet dabar seniems jau sunku ant grindų volio
tis.

— Geri sūnūs,— tėvas ir vėl didžiuojasi.— Rodos,

net nepamatėm, kaip baigė užaugti ir mokytis. Vis, ro
dos, buvo maži, vis nedideli, o tarytum nepastebėjom, 
kaip užaugo.

— Geri, kaip ir daugumas vaikų. O ar atsimeni, kiek 
turėjom vargo, kol Gabrielių prikalbėjom, kad stotų į 
technikos institutą? Spardė futbolą, spardė ir užsispyrė, 
kaip ožys: nebeis mokytis jis, miesto futbolo rinktinėj, 
girdi, užsidirbs pragyvenimą. Vakarais visą savaitę auši- 
nom burnas, kol prikalbėjom, kad pasirinktų rimtesnę 
ateitį. Tėvas sakė: spirs tau, tegu ir netyčia, į. blauzdi
kaulį, ir paskui visą gyvenimą vaikščiosi viena koja, jei 
sutrupės kaulas. Kalėm jam į galvą, kad visą amžių neiš- 
spardys kamuolio, jei ir sektųsi. Gal iki kokių keturiasde
šimt, kaip jis pats sakė.~ O kas paskui? Elgetauti eisi?

Abu jau norėjo pripažinti, kad su antruoju, su Ksave
ru, jie neturėjo bėdos.

— Aha!— prisiminė Saladonis.— Palauk, motin! O tie 
visokie gyviai? Ką?

— Matyt, jau visai pasenau. Gerai, kad priminei.
Rinko vaikas drugius, net tinklelį jiems gaudyti buvo 

įsitaisęs. Paskui nusipirko tokią pelę ne pelę. Jūrų kiauljf- 
tę, sako, bet į mūsų kiaules nepanaši. Kol ji aiškino, as 
linksėjau galva, patvirtindamas, kad tokį gyvulį esu ma
tęs. Bet tas Ksaveriukas ir išgąsčio motinai buvo sudaręą 
kaip ji prisimena. Tvarkydama jo miegamąjį, rado,dėžėj 
uždarytą gyvačiukę. Visą dieną laukė, kol jis grįš iš mo
kyklos,~ ir tu tuoj, vaikeli tu mano, tuoj, tą pačią minutę 
nešk iš namų tą šliužą! Nešk, kur tik tu nori, bet ji 
nepakęs, kad namuose šliaužiotų gyvatės.

— Žalčiukas čia, mama, ne gyvatė,— sūnus dar ban
dė ginti savo slepiamą pirkinį, bet motina nenorėjo nė 
girdėti. Tuojau pat išnešk!

— Geriausia žinoma, Liucytė ar Liucilė, kaip ji da
bar rašosi,— Saladonis tarstelėjo, ir aš iš karto nesupra
tau, kad tai ne pagyrimas, ir lyg ir priekaištas žmonai.

— Žinoma, geriausia,— atrėžė ji.— Toliausia, tai ir 
geriausia.

— O ir miegoti dėl jos negali.
Ta jauniausioji, lepūnėlė ta, iš tiesų motinai buvo 

arčiausiai širdies, ji prisipažjsta. Dabar ir ji jau ištekė
jusi ir antri metai Amerikoj gyvena, bet Saladonienė jos 
paveikslą kasdien akyse nešiojasi. Motinai dar vis atrodo, 
kad ta Liucytė tik dienai kitai kažkur pragurdo ir tuoj 
parsiras.

— Kur tau parsiras! Dar iš viso ar pasirodys kada. 
Toks tolumas, tokia kelionė. Ir kainuoja glėbį dolerių,- 
Saladonis vėsina įsikalbančią žmoną.

— Parsiras, nebijok. Neberas gyvos, tai nors miru
sios palaidoti gal atvažiuos.

— Tik gal.
Sūnų ji, rodos, ne taip ir pasiilgsta, kaip tos jaunik

lės gudruolės, kuri mokėdavo motiną pralinksminti. Iš 
mažens ji jau tokia lakštingalėlė, vis prie motinos prili
pusi. Kol ji namuose gyveno, motina žinojo viską: ir kas 
mokykloj dedasi, ir kokias knygas ji skaito, viską, o viską.

Lėtai kilo man prieš akis Saladonių vaikų istorija su 
visomis smulkmenomis. Klausydamasis ir pavalgiau, o jie 
vis ragino: dar dėkis, dar! Kur aš, sakau, besidėsiu, kad 
jau pilnas! Tai moteris tada prisispyrė: dar vis tiek turim 
paragauti karštų dešrelių su garstyčiomis ar krienais. 
Gerai? Na, paragaukim, ponia, jeigu taip. Trumpam nutrū
ko ir pasakojimas apie tą gudruolę Liucę, kuri toliausiai 
nuskrido ■ iš"namų. O kai jau kramtėm dešreles, Salado
nienė vėl prisėdo prie stalo, ir aš išgirdau, kuo ta mer
gaitė motiną labiausiai žavėjo. Ne vien tuo, kad viską 
išsipasakodavo ir jokių žalčiukų neslapstė, kaip jos brolis 
Ksaveras. Kai motina pasveria visas savo dukters gerą
sias puses, tai svariausia jai atrodo tai, kad Liucė rašo. 
Kas tie Saladoniai? Milijonai tokių pat nežinomų kaip 
jie. Užtat apie žinomus ir nežinomus dar, rodos, nė 
nepagalvodama ji sušaukė iš darbo vakare grįžusį vyrą.

— Tėvai, žiūrėk, tėvai!— kai duktė parnešė savo 
mokyklos laikraštėlį su jame išspausdintu jos kūrinėliu.- 
Še, mūsų Liucė? Štai tau ir Saladonis!— ir ji nepasaky
tų, ar tada jau pagalvojo, kad daugumas, kur tik pažiū
rėsi, prasnaudžia gyvenimą. Eina, klumpa, ir tik tiek iš 
jų tėra, kad užsidirba duoną. O jų duktė, matykit, iškyla 
dar kažkuo. Tada gal tik džiaugėsi, kad jų Liucė jau 
laikraštėlyje su tuo, ką ji gali.

— Saladonis?— pro akinius tada perskaitė tėvas.- 
Kokia ji Saladonis? Saladonytė, ne Saladonis turi būti.

— Tai kad dabar mokykloje...— motina suprato, kad 
tėvas, neparodo džiaugsmo dukters laimėjimu ir pradeda 
kabinėtis. Tas jo suburbėjimas smukdė ir jos pakilų 
džiaugsmą. Visi juk dabar čia Saladoniai — ir jis, ir ji, 
ir duktė. Taip ji ir vyrui pasakė.

— O ji vis tiek Saladonytė,— nenusileido tėvas.
— Saladonis ar Saladonytė, bet, matai, mūsų duktė! 

Nepaimsi jos,— ir ji paglostė čia pat stovėjusią dukterį, 
kuri garsina save ir tą pavardę nešiojančią visą savo 
giminę.

— Saladonytė,— prisėdęs tėvas dar pakartojo ir aiški
no, kodėl Liucė taip turėtų rašytis. Matyt, mergaitė įti
kėjo^ nes pirmas jos eilėraštukas laikraštėlyje buvo jau 
parašytas taip, kaip tėvas norėjo. Užsispyrusi ji įtikino 
redaktores, kad taip turi būti, nes ji lietuvaitė. Bet tą
kart nustebo motina, kad dukters vardas nebe Liucė, o 
Liucilė. Kokia čia dabar Liucilė pasidarei? Ar imsi išsi
žadėti savo vardo?

Motinos užpulta, duktė iš pradžių tik kaito, bet tylė
jo. O kai motinos barami žodžiai išsibaigė, tai ji pradėjo. 
Gal ir negerai padarė su tuo vardu. Tačiau Liucė ar 
Liucilė — ar ne tas pats, mama? Truputį prailgino. O 
kuris gi gražiau skamba? Jeigu mama dabar pratartum 
abu tuos vardus, tai pamatytum, kad Liucilė gražiau 
skamba už Liucę ar Liuciją. Šitaip ji ir užglostė motiną, 
kuri pabandė ištarti, bet neskubėjo sakyti, kaip jai atro
do. Matydama, kad motina gal dar svyruoja ir nepajėgia 
susidaryti nuomonės, Liucė paklausė:

— Ar atsimeni, mamyte. Liucilę Bali, tą komikę? 
Abi žiūrėdavom filmus su ja ir juokdavomės.

Motina atsiminė. Aha, štai iš kur ta Liucilė! Abi jos 
tą vakarą ilgai nardėsi atsiminimuose apie filmus, kuriuo
se vaidina Bali. Tas kalbėjimas vėl suartino jas, ir moti
nai nebeatšakus darėsi Liucilės vardas prie eilėraštuko. 
Tik kažin kaip tėvas pažiūre’s?

Saladonis pakraipė galvą perskaitęs, ir nieko. Liucilė?' 
Tegu sau bus Liucilė. Kas čia tokio! Be jokių dukters 
sakymų jam aišku, kad tas vardas iš tikro skambus. Liu
cilė Bali? Kam čia jam tos pasakos apie Bali?

Liucilė baigė gimnaziją. Jau ji studentė ir kur nors 
bus mokytoja ir dėstys anglų kalbą. Ar šitiems mažiems 
pirduliukams? Motinai tai ne prie širdies, ir duktė ją 
ramina. Gal tiems mažiukams, o gal kur nors aukštojoj 
mokykloj, jei jai pasiseks gerai baigti universitetą. Ji juk 
ne koks nors šakalio vaikas, tai gal ir pasiseks.
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...SALADONYTĖ
Sėdėjau ir klausiaus jau aptingęs ir stengdamasis 

prilaikyti žiovulį. Prisivalgiau, užgėriau, tai nėra ko ir 
stebėtis. Mano galvoje jau sukasi mintys: ko gi aš čia 
atėjau? Ar tiems senyviems žmonėms nusibodo vieniems 
nifiksoti, tai pasikvietė mane, kad pasiklausyčiau pasako
jimo apie juos ir jų vaikus? Gerai, Liucilė mokosi. O kas 
toliau? Klausaus jau apie universitetą baigiančią Salado- 
nytę, kuri įsižiūrėjusi į Harį Donaldsoną ir dar taip stip
riai, kad vienas be kito retai sugeba praleisti dieną nepa- 
simatę. Donaldsoną? Kodėl ne Kazį Šimoliūną, kurį tu 
Juozuk, gal ir pažįsti, jo tėvai ir dabar tebegyvena Sun- 
derlando gatvėje, o sūnus kompiuteriais dirbti išvažiavo, 
rodos į Pietų Afriką?

— Tėvus pažįstu,— sakau.
Tas Donaldsonas kaip kokia, ašaka buvo tėvams, iš 

pradžių dėl to, kad anglas, o vėliau, dėl tos nuolatinės 
draugystės. Žiūrėk, užbėgs ir išsiveda Liucę. Greit ir 
automobilį įtaisė jam tėvai. Tai duktė pasidarė jau lyg 
kokia viešnia namuose: dieną universitete, o vakarais 
dingsta šu Hariu. Nebe ašaka jau Saladoniams, o statūs 
kuolai, rodos, burnose. Net ir miegas nebe visada nakti
mis lindo jiems. Lakstys, lakstys abudu ir prisilakstysi

— Jau nebegalite vienas be kito gyventi, tai tuoki- 
tės. Dabar lakstote kaip...— motinai buvo pavesta pasa
kyti abiejų tėvų sutarimą. Jie taip ir padarė, o gavę 
gerus diplomus užsikabino Amerikoj.

Moteris nutilo ir išėjo į kitą kambarį ir netrukus 
atnešė man lietuvišką žurnalą.

— Tik tu pažiūrėk,— atvertusi ji parodė man puslapį 
su Liuciles Saladonytės eilėraščiais.— Ar tu kada nors 
matei tokius juokus? Saladonytė! Aš jau penkios naktys 
negaliu užmigti!

Aš nesupratau reikalo. Ko ta moteris jaudinasi? Taip 
gyrė dukterį, kad rašo, o dabar...

— Turiu ir aš tą žurnalą, skaičiau ir eilėraščius. 
Jeigu toks žurnalas spausdina, tai gerai. Vadinasi, pripa
žįsta, kad gerai parašyti.

— Bet ar tu matai! Saladonytė?!
— Tai ji juk ir yra Saladonytė, kaimynėle brangiau

sia,— sumaloninau ir aš kreipinį. Ji mane juk visą vakarą 
Juozuku vadina, tai stengiuosi atsilyginti.

— Saladonytė?— jau moters ir balsas dreba.— Do- 
naldsonienė, ne Saladonytė, Juozuk.

Dabar jau pradėjau suprasti.
— Donaldsonienė, taip, o eilėraščius, matot, Salado

nytė rašo,— ir aš ėmiau šypsotis.
— Matyt, kad ne Donaldsonienė, jei taip rašo.
— O ar buvot jų vestuvėse, kaimynėle?— man atėjo 

į galvą sužinoti.
— Buvom, kaipgi.

— Tai iš kur čia tos bėdos ir nemiga, jei buvot? 
Jei buvot, tai žinot, kad vedę.

— Viskas kažkaip susimaišė, nebežinom, kuo tikėti, 
Juozuk,— moteris sudejavo.— ištekėjo, o Saladonytė...

Supratau, kad Saladoniai, vargšai, per maža žino, 
kaip tvarkosi literatūros ir visokių menų žmones. Tai 
prisėdau ir pradėjau aiškinti.

— Kalbėjai, kaimynėle, čia api^ Liucilę Bali. O kaip 
manote, ar jos tokia pavardė yra ištekėjusios^ ar1 mergair 
tinė? i<į (įv G,, .<r

— Tai kad nežinau. Ko nežinau, tai nežinau.
— Mergautinė, kaimynėle, nors ji ir ištekėjusi buvo. 

Kaip ir Saladonytės, kuri dabar yra Donaldsonienė.
Ar įtikinau Saladonienę? Jos akys dar nerodė, kad 

moteris jau aprimtų. Gerai, varysim toliau.
—w Kaimynėle,— sakau, galvodamas, nuo ko pradėti. 

Ar girdėjote, sakau, apie poetę Gražiną Tulauskaitę? Ne? 
O apie Kotryną Grigaitytę? Irgi ne? O apie Juliją Šva- 
baitę? O apie prozininkes Petronėlę Orintaitę ir Nelę 
Mazalaitę?

— Gal kokios pavardė ir girdėta,— Saladonis atsilie
pė.— Palauk, atsimenu, laikraštyje skaičiau Mazalaitės 
legendą!

— Na, matai. Viena jau pažįstama!— patūravojau 
jam.

— Tai kas iš to?— Saladonienei dar neaišku, ką aš 
čia noriu įrodyti.

— Sakot, suminėjau senmerges ir noriu apraminti 
tamstą. Jos iš tikro nebejaunos, bet ir ne senmergės. 
Visos ištekėjusios, o tos, kurios turėjo, vaikus išaugino ir 
išmokė, kaip ir jūs, o savo kūrinius mergautinėmis pavar
dėmis pasirašinėjo, kaip ir jūsų Liucilė,— išbeldžiau tuos 
sakinius ir įsižiūrėjau į moters veidą. Ar paveikiau ją? 
Matyt, dar ji neatsikratė abejonių.— Gal sakysite: kodėl 
jos taip daro? Ogi todėl, kad visos jaunos pradėjo rašyti, 
kai dar neturėjo vyrų, ir tada susidarė sau vardą. Tai ir 
jūsų dukrelė kaip poetė jau kuris laikas žinoma Salado
nytės pavarde. Pasirašytų Donaldsonienė, tai ir nustebtu
me paskaitę: iš kur čia dabar tokia naujokė atsirado? 
Jei ji taip darytų, tai skriaustų save.

Moteris giliai atsiduso ir, matyt, numetė jau dalį ją 
slėgusio sunkumo. Tačiau dar paklausė:

— Ar tikrai taip?
— Ibirbinait, tikrų tikriausia teisybė!— patvirtinau ne 

tik balsu, bet ir rankų mostais.
— Tai šiąnakt turbūt jau miegosiu,— ir dar kartą 

giliai atsiduso moteris. Aš jau kėliaus — eisiu, nes ilgai 
užsibuvau. -- Palauk, Juozuk, palauk, pasėdėk dar,— su
griebė ji už mano švarko rankovės.

— Tėvai, pripilk sveteliui ir man — nuliesiu nemigą.
Kad pripylė, tai dar užsisėdėjau, o mūsų kalbos vis 

dar sukosi apie Liucilę.
— Jeigu kilo įtarimas, kad ji neištekėjusi, tai kodėl 

nepaklausėt?— atėjo man į galvą.— Ji turbūt būtų pasa
kiusi tą pat, ką ir aš.

— Parašiau,— prisipažino ji,— bet sakė, kad jie apie 
tą laiką kažkur toliau pas draugus važiuoja atostogauti, 
kažkada grįš... O mane apėmė toks sunkumas, kad nebe
galėjau tverti. Kai pamačiau tamstą, Juozuk, sakau, va, 
pasiklausiu žmogų, turbūt žinos, kaip čia yra. Girdėjau, 
kad daug skaitai, tai gal, sakau...

— Taip, taip, kaimynėle, moterys tikrai pasirašinėja 
savo tėvų pavardėmis. Bent daugumas jų taip daro. Ir 
jūsų dukrelė prisilaiko to papročio. Pirma juk sakėt, kaip 
jautėtės, kad dukrelė tėvų pavardę garsina. Tai turite 
kuo didžiuotis. Saladoniai, ne bet kas!

Atrodo, kad įtikinau savo kaimynę. Dar anąkart suti
kęs gatvėje ir paklausiau, ką gi Liucilė atsakė į tą laiš
ką motinai.

— Išaiškino taip, kaip ir tu. Dar ir vedybų metrikų 
nuorašą pridėjo, kad patikėčiau,— ir moteris nuoširdžiai 
nusijuokė, tik nežinau, ar dėl to, kad viskas paaiškėjo, 
ar jai dabar juokingas jau atrodė anas nesenas rūpestis. 
1992. VIII. 26 d.
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kimą atvykęs KLB Montre
alio A-kės pirm.Arūnas 
Staškevičius pasveikino 
juos ir padėkojo už atvyki
mą visiems, o vadovas 
P.Briedis savo žodyje pa
brėžė, kad jaučiasi esą 
Lietuvos pasiuntiniai, kad 
nors ir simboliškai dalyva
vo varžybose, užmezgė 
ryšius ir pirmą kartą daly
vavo varžybose su savo 
vėliava- trispalve. Juk 
taip ilgai oficialiai įvairio
se varžybose nepaminėdavo 
Lietuvos vardo. ( šiose 
varžybose buvo atvykę 
net iš tokios vargingos 
šalies kaip Bangladešas, 
atstovai). Vadovas nuošir
džiai dėkojo išeivijai, kurie 
neleido užmiršti kas yra 
Lietuva ir kas yra lietu
viai plačiame pasaulyje.

Jis įteikė Apylinkės 
pirmininkui juostą, medalį 
ir Pasaulio Lietuvių Sporto 
ženklą.

Sportininkus parėmė 
ir mūsų LITAS, Jūrų šaulių 
Kuopa NERINGA, RŪTOS 
Klubas į ir privačiai.

Taupant keliones išlai
das, sportininkai vyko pro 
Maskvą, tačiau, kaip ir 
visada toks maršrutas kelia 
didelį, rūpestį, ar gausi tik
rai vietą lėktuve...Ir dabar, 
iki bevelk paskutinio mo
mento nebuvo aišku, kaip 
jiems pavyks laiku išskristi 
namo. Nemokšiškumas ir 
nelabai gera valia dar nėra 
išgaravusi iš Maskvos tar
nautojų repertuaro.

Birutė Nagienė

Maria Serra su Bernardu Brazdžioniu jo kambaryje. Dešinėje - atgautas jo namelis Kaune, Žaliajame Kalne

Mūsų irklininkai su treneriu ir vadovu Montrealio varžybose Nuotr. P. Brikio

šią vasarą stebėjosi 
LaSalle ir Verduno vaisti
ninkai ir kiti parduotuvinin- 
kai kur dingo lietuviai 
pirkėjai. "Kas atsitiko?",- 
klausė užėjus į krautuvę. 
"Iškeliavo." - sakau. Susi
rūpinę klausė kur, o kai 
pasakiau, kad į Lietuvą, 
tai iki ausų šypsojosi: "O, 
that's good.".

Vieni iš keliavusių su
grįžę užsuko į redakciją 
pasidalinti įspūdžiais. Vy
tautas Sabalys ir Maria 
Serra nuvyko Lietuvon 
ir buvo labai patenkinti 
ir kelione, ir susitikimais.

Maria Serra yra Tarp
tautinės Civilinės Aviacijos 
Organizacijos Montrealio 
Skyriaus (International Ci
vil Aviation Organization) 
informacinių leidinių vyr. 
redaktorė. Ji buvo įparei
gota susirišti su Lietuvos 
Transporto Ministerijos 
Civilinės Aviacijos Depar
tamentu ir dalyvavo posė
dyje.

Ji ir Vytautas žavėjosi 
Vilniaus miestu, matė Ka-c 
raliaus Mindaugo šventės 
iškilmes ir eisenas, lankėsi 
Parlamente ir kt. Taip 
pat buvo proga susitikti 
ir su poetu Bernardu Braz
džioniu, kuris tuo metu 
jau atgavęs savo namelį,bu
vojo Kaune.

Atvežė nuotraukų, kurių 
keletą čia atspausdiname.

Maria Serra 
(kairėje) 
posėdyje su 
Lietuvos 
Civilines 
Aviacijos 
Departamento 
darbuotojais 

Nuotraukos 
Vyt. Sabalio

Gabi kalboms katalonie- 
tė Maria Serra jau neblo
gai supranta lietuviškai 
ir pramoko šiek tiek pati 
kalbėti.

Vytautas Sabalys turėjo 
progos ne tik ją supažindin
ti su Lietuva, Bernardu 
Brazdžioniu, bet ir paskrai
dinti Lietuvos lėktuvais.

* ši vasara ir čia, ne tik
tai Lietuvoje pasižymėjo 
karščiais, ir kas galėjo,lie
pos mėnesį praleido kur 
nors arčiau vandens.

Netikėtai sužinojus, 
kad atvyksta 3 irkluotojai 
su treneriu ir vadovu j 
Montrealyje vykstančias 
Tarptautines Jaunimo Irk
lavimo varžybas, rūpintasi, 
kad bus sunku susisiekti 
ir su jais pasimatyti. Be
veik taip ir buvo, tačiau 
nuo karščio dar neištirpusiy- 
jų globėjų - P.ir J.Adamo- 
nių, R.ir P.Brikių bei Iz.Ma- 
liškos : dėka, dar buvo 
suspėta juos tokius jaunus, 
tokius aukštus ir gražius 
sportininkus pamatyti Tau
tų parade, iškėlusius gražų 
trispalvį irklą, "asistuojant" 
Montrealio. mokinukei (grai
kei), nešančiai užrašą "Li- 
thuanie". Taip pat atvyko 
vėliau būrelis tautiečių 
pašūkauti varžovų garbei. 
Irkluotoja Valerija Šalkaus
kytė buvo laimėjusi Il-ą 
vietą ir pakliuvusi į finalą.

Greitomis susiskambinus 
dar teko juos visus susitik
ti, pasikalbėti bei atsisvei
kinti Seselių Namų salėje.

Čia buvo suruoštos atsi
gaivinimo vaišės, buvo 
proga su kiekvienu jų pasi
kalbėti (plačiau kitame 
"NL" numeryje).

Į atsisveikinimą ■-susiti

APIE VIENĄ LAIVŲ...

Pagilinus Šventosios uostą 1939 m. birželio mėn. 
pabaigoje Lietuvos karo laivyno laivas "Prezidentas 
Smetona" jau galėjo | jį įplaukti. 1939-1940 m. žiemos 
audros įplaukimą į šventosios uostą užnešė smėliu, kuris 
buvo pašalintas tiktai 1940 m. vasaros pradžioje. Tuo 
metu Baltijos jūroje intensyviai patruliavo sovietų laivai.

Sovietams Lietuvą okupuojant, uosto išėjimą blokavo 
du sovietu naikintojai ir vienas povandeninis laivas. Mū
sų laivą užvaldė komunistuojąs elementas, laivo vardas 
buvo pakeistas "Pirmūnu", po dešimties dienų laivas 
buvo perimtas sovietų karo laivyno ir pavadintas "Otlič^ 
nik".

Jo galutinis likimas nėra dar tikrai žinomas. Spėjama, 
kad jis dar buvo pavadintas "Korall" ir 1940 m.paskan
dintas Suomių įlankoje.

/Iš NIDOS Kalendoriaus, 1991 m./

KAIP PAGELBĖTI VAIKUI GERIAU MOKYTIS
Psichologas dr. Gary Brown siūlo keletą paprastų pa

tarimų, kurie naudingi ir tėvams ir vaikams, pradedant 
naujus mokslo metus:
• Paaiškink vaikui mokslo metų pradžioje, kokių pažy
mių iš jo tikiesi. Tai padės vaikui jų siekti;
• Susitik su vaiko mokytoju ar patarėju (counselor) Pa
sisakyk, kad esi pasiruošęs-šusi padėti vaikui gerai moky
tis.

Tėvams parodžius didesnį dėmesį, mokytojai dažnai 
praneša apie būsimus rašto darbus (testus) ir svarbesnes 
užduotis. Tai paprastas būdas palengvinti mokiniui pasi
ruošti.
• Sužinok, kokiu būdu bus nustatomas galutinis mokinio 
darbo įvertinimas. Pav., kai kuriose klasėse galutinis 
pažymys išvedamas iš visų rašto darbų per mokslo metus. 
Bet kartais, ypač gimnazjose, galutinis pažymys daugiau
sia priklauso nuo trimestrinio darbo arba rašto darbo. 
Jeigu taip, tai reikia žiūrėti, kad vaikas daugiau laiko ir 
pastangų pašvęstų tam darbui.
• Paskirk "pamokų kampelį" namuose. Per daug vaiko 
dėmesį išblaško, jeigu jis tuo pačiu metu mokosi ir stebi 
TV ar klausosi radiją, ar gulinėja ant sofos. Paskirk iam 
staliuką su gera skaitymui lempa, kur jis galėtų atlikti 
pamokas.
• Duok vaikui 10-ties minučių pertauką po 50 min. mo
kymosi. Tyrimai rodo, kad 5U-10 ciklas yra pats geriau
sias mokymuisi.
• Pereik mokyklos užduotį žodžiu kartu su vaiku, arba 
leisk jam balsiai perskaityti. "Toks žodinis peržiūrėjimas 
yra labai svarbus", - sako dr. Brown, "nes tyrimai rodo, 
kad žmonės geriau išmoksta, jei medžiagą ne tik perskai
to tyliai, bet ir balsiai skaitomą girdi".
• Už gerus pažymius duok vaikui atpildą: nusivesk į 
krautuvėlę ledų arba leisk žiūrėti ekstra TV programos

5 psl.



Lietuvių Namų
Žinios

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono - Kre
dito Kooperatyvuose arba 
tiesioginiai siunčiant šiuo 
adresu: LABDAROS FON
DAS, Lietuvių Slaugos Na
mai, 1573 Bloor St.,W.,To
ronto, Ont. M6P 1A6.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
šokėjai Čikagos centre

lio"t programa. Jos metu 
šokėjus pasveikino Čikagos 
miesto aukšta pareigūnė 
Aurelia Pucinski. Akorde- 
onu grojo grupės vadovė 
Rasa Paskočimienė. Grupės
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• Liepos men. 26 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
145 Žmonės. Svečių knygo
je pasirašė 3 iš Kauno, 
3 iš Vokietijos, kun. Ze
nonas Stepanauskas iš Ke- 
turvalkią P-jos; T.ir K.Kri- 
voniai iš Baltimorės, JAV.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padare Revi
zijos K-jos narė Danute' 
Keršienė .

e Rugpjūčio mėn.2 d.
LN sekmadienio popietėje 
dalyvavo 112 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 2 
iŠ Klaipėdos, 1 iš Marijam
polės. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė J.V. 
Šimkus.

• Sekmapdienio popietėje 
rugpjūčio mėn. 9 d. daly
vavo 115 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Kau
no, po 1 iš Tauragės, Pane
vėžio, Marta Bulcienė 
iš Vokietijos, John O'Brian 
iš Thornhill. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė B.Savickas.

• Rugpjūčio mėn. 16 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 256 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė po 2 iŠ 
Vilniaus, Kauno; Alex ir 
Malle Taylor iŠ Toronto; 
iš Vokietijos H.J.J.E.Obsev, 
M. Noll, J.ir Maria Noįl; 
iš Lenkijos Dalia Agurkytė; 
iš Čikagos K.B.A.Z.Cepo- 
niai. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė K. 
Raudys.

• ROMUVOS trisdešimtme
čio sukaktuvinėje stovyklo
je rugpjūčio 1-15 d.d. da
lyvavo 200 stovyklautojų. 
Buvo atvykę ir skautai- 
tės iš Montrealio, Hamilto
no,Ročesterio, Detroito 
Čikagos.

Naujiena buvo stovyklos 
radijo valandėlė, kurią 
pravedė Kanadoje besilan
kantis Vilniaus Radijo žur
nalistas Kostas Pivorius. 
Buvo leidžiamas laikraštė
lis "Saulėtekis", o iškilmėse 
minint sukaktį, rugpjūčio 
8-9 d.d.dalyvavo atvykę 
LSS Tarybos pirm. v.s.fil.S. 
Miknaitis iš Čikagos, Sese
rijos vyr. skautininke v.s.B 
Banaitienė iš Bostono ir 
nemaža skautininkų-kių 
iš kitų vietovių.

Stovyklai vadovavo Ka
nados rajono vadė v. s. 
A.Baltakienė, Seserijai 
s.fil.T.Meiluvienė, Brolijai 
s. A.Senkus. P.s.Vida Senku
vienė, "Šatrijos" tuntininkė 
antrąją savaitę vadovavo 
Seserijos pastovyklei ir 
daug nuoširdaus darbo įdėjo 
ruošiant "Romuvos" sukak
tuvinę stovyklą.

• PRIMENAMA, kad KLB 
Tarybos rinkimai vyks spa
lio mėn. 4 d.

Rinkiminės Komisijos 
adresas 1700 Bloor St.,W., 
Toronto > Ont.M6P 4C3.

Prieš pradedant IX-sios
Išeivijos Lietuvių Tautinių 
šokių šventės programa 
š.m.liepos mėn. 5 d., Ro
semont Horizon patalpose, 
kur dalyvavo 2.200 šokėjų, 
dvi lietuvių tautinių šokiu 
grupės pasirodė Čikagos 
miesto centre esančioje 
Daley vardo Plazoje , kur 
jie atliko valandos laiko 
programas per pietų per
trauką (nuol2 iki 1 vai.). 
Liepos mėn. I d. čia šoko 
"Grandies" šokėjai, o se
kančių dieną "Spindulio" 
tautinių šokių grupe iš 
Lemont'o, IL. Gaila, kad 
dėl darbo čia negalėjo 
šokti vyresnieji grupių šo
kėjai, o pasirodė tiktai 
jaunimo ir studentų gru
pės.

Įdomesne buvo "Spindu-

atlikti šokiai buvo gyvi 
ir patrauklūs.

Tokiomis viešomis pro
gomis, jeigu tik yra gali
mybė, reikia pasirodyti 
tik geriausioms pajėgoms, 
ypatingai, jeigu kitataučiai 
žiūrovai nežino priežasčių, 
kodėl negalėjo atvykti stip
riosios grupės. Tokiai rep
rezentacijai reikia skirti 
didesnį dėmesį.

Reikia manyti, kad vis 
dėl to, šie pasirodymai 
atliko šiokią tokią propa
gandą didžiajai šokių šven
tei Rosemonte. Nežinia, 
kodėl nebuvo sudaryta ga
limybė pasirodyti čia gru
pėms iš Pietų Amerikos, 
kurios jau buvo Čikagoje 
ir turėjo sąlygas šokti ge
riausiose sudėtyse?

E.Š.
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• LN Bibliotekoje pareigas 
savanoriškai atlieka Filo
mena Julevičius. Skaityto
jai gali naudotis biblioteka 
trečiadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 4-7 val.p.p. 
Bibliotekoje taip pat gali
ma pasiskaityti laikraščiu 
iš Lietuvos.

• ONTARIO Provincijos 
Pilietybės Ministerija pa
skyrė didesnę paramą įs
taigoms, suteikiančioms 
patarnavimus ir paramą 
vyrų mušamoms žmonoms 
multikultūrinėse ir multira- 
slnėse grupėse.

Sudaryta nauja progra
ma talkinant auklėjimo 
programoms, suteikiant 
informacijas apie pagalbos

KLB Niagaros Pusiasalio 
Apylinkėje gyvenantys lie
tuviai nuo š.m. pradžios 
iki liepos mėnesio yra atli
kę Įvairių darbų.

Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymas sukėlė 
darbuotojuose pasididžiavi
mą Taip pat nuotaikas 
kėlė ir giminių atsilanky
mas iš Lietuvos. Paminėtos 
tradicinės šventės ir pra
vesti du balsavimo darbai, 
kurie praėjo ramiai ir gra
žiai. Tik vienas klausimas- 
- kodėl toks mažas balsuo
tojų skaičius? Juk dviguba 
pilietybė asmeniui sunkumų 
nesudaro kitur gyvenan
tiems, o Lietuvoje balsavi
mai reikšmingi. Argi dar 
kai kam neaišku, kad rei
kia padėti Lietuvoje dirban
tiems dėl pilnos laisvės?

Man patiko susitikimas 
KLB pirmininkų suvažiavi-

menės ir Konsulo raštinėse
St.Catharines A-kės Bend- Lemonto SPINDULIO Šokėjai šoka prie Picasso skulptūros 
ruomenės vardu talkinin- Chicagos miesto centre prie? IX Išeivijos taut, šokių sveft- 
kams reiškiame padėką te, kurioje be SPINDULIO grupės dalyvavo daugiau negu 
ir pagarbą. vIenetM iš viso pasaulio. Nuotr. Ed. SulaiČio

• Slaugos Namams aukojo: 
a.a.Zigmo Jackaus atmi

nimui: $500- Benius Jac
kus; $50 - Osvaldas Delkus 
$ 40 - V.ir A.Genčiai; 
$30 - J.Paškevičius; $25- 

V.Paulionis; po $20 - J.V.
Šimkus, A.Langas, R.Hirsch.

Iš viso statybos fonde 
yra $809,182. 79.

įstaigas mušamoms žmo
noms. Bendruomenės
gali gauti paramą, užpil
džius atitinkamas anketas 
artimiausiame Pilietybės 
Ministerijos Patarnavimų 
Biure (Ministry of Citizen
ship Regional Field Servi
ces Office) arba skambi
nant (416)-314-7546.

me ir ten pat padarytas 
nutarimas padėti Kanados 
Generaliniam Konsului Lie
tuvos pilietybės atstatymo 
darbe. Patiko darbo vaisiai 
matant, kaip mielai žmo
nės talkininkavo. Bendruo-

Kovo 11-os - Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstaty
mo Antrosios Sukakties 
proga buvo užprašytos Mi
šios Žuvusiųjų intencija

IŠNUOMOJAMAS NAMAS. - 1500 k v. pėdų apimties, 
1579 Bloor St.,W. - arti prie Lietuvių Namą:

7 kambariai per du aukštus, atskiras; 6 automo
biliams vieta. Ideali vieta daktaro, advokato ar 
verslo raštinėms. Skambinti Danutei Sysak-Simonai- 
tytei, tek 532-3311 arba kreiptis tiesiog į LN raštinę.

TTTf LIETUVIŲ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėnesių term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk. 
už 1 m. GIC Invest, pažym. 
už 2 m. GIC invest, pažym. 
už 3 m. GIC invest, pažym. 
už 4 m. GIC invest, pažym. 
už 5 m. GIC invest, pažym. 
UŽ RRSP ir RRIF Ind. (variable rate)

IMAf
už asmenines
paskolas nuo........ 8.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.00%
7.50%
8.25%

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario IV16H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

4.75%
4.75%
4.75%
5.00%
5.25%
4.50%
5.00%
5.50%
6.25%
6.50%
7.00%
4.00%
5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP ir RRIF S m. term ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75%
3.50%
2.00%
2.25%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.75%
(variable rate)

UŽ taupymo sąsk. (gyvybe, drauda) 
kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
už kasd. pal. čekių sąsk.
už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. .. 

180-364 d. term. Ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

IMA UŽ:

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._______________ _ ___

4.75% 
4.75% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
4.50% 
5.00% 
5.50% 
6.25% 
6.50% 
7.00% 
4.00% 
5.00% 
5.50% 
6.25% 
6.50% 
7.00% 
3.75% 
3.50%

Asmenines paskolas 
nuo ............... 8.75%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 8.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 7.00%
2 metų ................ 7.50%
3 metų ................ 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.75%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.-' 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
vai.r.-8 vai.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ; 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.
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1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.00%

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ir padaryta rinkliava Žuvu
siųjų giminėms paremti. 
Surinkta $1.150,- su sveiki
nimu Lietuvai ir AT pirmi
ninkui Vytautui Landsber
giui su 49 asmenų parašais.

Liepos mėn. 14 d., per 
p.p.Sendžikus minėtą sumą 
Vilniuje priėmė Lietuvos 
Nepriklausomybės Gynimo 
Sausio 13-sios Brolijos pir
mininkė J. Bieliauskienė, 
kartu su J.Liangos atsi
šaukimu "Draustinio Statu
sas- Mažų Tautų Apsauga" 
ir Sveikinimo tekstu.

"Draustinio Statusas" 
anglų kalboje yra pasiųstas 
UN Generaliniam Sekreto
riui Butros Butros-Ghali

Nuotr: inž.R.Slavlcko

per Kanados UN atstovą 
Geoffrey Grenville-Wood, 
808-63, Sparks St.,Ottawa.

Korespondentas 
/žemiau- teksto vertimas 
į lietuvių kalbą A 

DRAUSTINIO STATUSAS- 
MAŽŲ TAUTŲ APSAUGA

Daug mažų tautų, kaip 
Pabaltijo valstybės, Tibetas, 
Kroatija, kurdai ir t.t., 
esančios pavergtos ar nuo
latiniame pavergimo pavo
juje, turi ieškoti būdų ap
saugančių jas nuo tokios 
dalios.

Mažųjų valstybių regu
liari kariuomenė,kaip kad
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVI Š'K A i

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,’.’.’.

BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turtą Įvertinimui prašome skambinti

Tel: 233^4444.
Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginto - telefonai (418) 533-1121, (415) 822-8480 
LiNjaPacovISenė-telefonai (416) 633-1121,(519) 863-3862 

* GAISRO • AUTOMOBILIŲ • ATSAKOMYBĖS * 
• GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRA VDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont, M6P1A6 
(-416) 633-1121 FAX 533-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Gynybos min. A.BUTKEVIČIUS su žmona, B.Bacanskienė, Aug.MYLĖ (įs Montrealio), burlaivio LIETUVA kapitonas 
GUDZINSKAS, Vida MATIUKIENE (viešinti Montrealyje) ir K. Ba čanskas Nuotr: Aug. Mylės

• Bostone š.m.liepos men. 
18-19 d.d. lankėsi Lietuvos 
Gynybos Ministeris Audrius 
ButkeviCius su žmona. Lie
tuvių Klube Ministeris pa
darė pranešimą visuomenei. 
Ta proga ir vasaros keliau
ninkai kartu su dalyviais 
turėjo progos su min. But
kevičium susitikti ir pasi
kalbėti.
• Gražiai prisimintas ir

/.......... atkelta i§ 6 psl./

DRAUSTINIO STATUSAS

istorija rodo, niekur jų 
neapgynė prieš didžiųjų
valstybių milžiniškas karo 
mašinas. Valstybės, kaip 
buv.SSSR ir dabartinės-
Prancūzija, Anglija, JAV 
ir Kinija turi nepaprastai 
daug ir labai tobulų ginklų. 
Jos turi daug lėktuvų, tan
kų ir laivų, aprūpintų laze
riais, infra-raudonais spin
duliais ir šilumos šaltinį 
rodančiais instrumentais, 
kurie nepaprastai tiksliai 
nuvairuoja sviedinius, bom
bas ar raketas į bet kokį 
taikinį ar sėdintį apkasuose 
kariuomenės dalinį. Rezul
tatai pasibaisėtini, kaip 
kad parodė Irako nepapras
tai greitas "sutvarkymas".

Kovoje prieš okupantą 
dažnai vartojamas, bet 
nevisada apseinantis be
aukų, būdas tai žmonių 
minia nešanti plakatus, 
uždegtas žvakutes ar ei
nanti su malda ar daina 
ant lūpų. Tai rodo tragiški 
įvykiai Lietuvoje, Latvijoje 

*** M X * »»***»*» XXXXXXXXXXX »****■»» M M K M M M *** X X X X X X HHHK*

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ,AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI:
• A-a. Kosto Toliušio atminimui: po $75,- M.A.Joneliai, 
D.B.Staškevičiai; po $50 - M.J.Adomaičiai, D.Č.Vasiliaus- 
kai; po $30 - S.A.Staškevičiai, Iz.Mališka, I.Mitani; po 
$25 - E.V.Kerbeliai, H.J.Šeidžiai, D.R.Staškevičiai, P.Juo
delis, A.Mankus, M.Mačionienė, O.Vileniškienė; po $20 
- B.M.Makauskai, V.Viliušienė, R.J.Piečaičiai, E.J.Dalmo- 
tai, G.Montvilienė, R.L.Urbonai, B.D.Rupšiai, J.K.Andruš- 
kevičiai, J.Gražys, J.Babrauskas, M.V.Markauskai, J.J.A- 
domoniai, J.Vasiliauskas; po $15- J z.Lukoševičius, J.K.Mic 
kai, E.S.Szewczuk; po $10 - J.Mieliauskas, A.Matusevičius 
P.Barteška, Z.Barysas, V.J.Žurkevičiai, M.J.Pakuliai, B.Na- 
gienė ir P.Jucevičienė.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja KLF

ROOFER------COUVRIUR

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario LBM 1L«

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas.....  12.5%
santaupas.............................3% nekiln. turto pask. 1 m.........7%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 2.5% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75%
90 dienų indėlius ...........  4.5% Nemokamas čekių Ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius .............. 5% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.lnd.mėn.pal......4.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėllus .......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensijos).... 3% dydi iki $2.000 Ir
RRSP ir RRIF 1 m. .............. 5% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m.................. 6.25% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”
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. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
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pagerbtas Bostono sporto 
klubo GRANDIS ir Vyrų 
Seksteto narys a.a.Vytautas 
Eikinas specialiu vakaru, 
kuriam vadovavo dr.Arunas 
Kuncaitis.

Bostono lietuvių visuo
menei a.a.Vytautas paliko 
neišdildomus atsiminimus 
savo nuoširdžiu dalyvavimu 
sporte, dainavime ir visuo
meniniame gyvenime. Pir

Tibete, Timofe ir kitur.
Pasipriešinimo metodas, 

vartojant akmenis (Palesti
noje), ar ginklus (Airijoje), 
pareikalauja daug aukų 
ir rezultatai nevisada yra 
aiškūs.

ieŠKant geresnių ir sau
gesnių tautos apsaugojimo 
būdų, turbūt geriausias 
iš jų būtų gavimas DRAUS
TINIO STATUSO. Čia kiek
viena maža tauta, turinti 
savitą kalbą, kultūrą ar 
religiją ir norinti saugiai 
ir nepriklausomai gyventi, 
turi turėti teisę būti 
DRAUSTINIO ZONOJE, 
į kurią, pagal tarptautinį 
susitarimą, joks ginkluotas 
kaimynas neturi turėti 
jokių teisių įsilaužti.

Žinoma, DRAUSTINIO 
STATUSO siekianti tauta 
turėtų užsitarnauti kitų 
tautu pasitikėjimą: garan
tuodama pilnas žmogaus 
teises visiems jos gyvento
jams, pasiskelbdama save 
esančia neutralia ir demili
tarizuota, neturinčia jokių 
militaristiniu užmačių prieš 
savo kaimynus, pasižadan

moje programos dalyje 
buvo jaudinančiai paruoštas 
skaidrių montažas (Vytauto 
Baziko ir Norberto Linger- 
taičio),kuriame meninškai 
jungėsi gyvenimo ir veiklos 
etapai,kuriuose neištrina
mus ženklus paliko V.Eiki- 
nas. Bostono Vyrų Sekste
tas jo garbei padainavo 
eilę dainų, vadovaujant 
Daivai Matulionytei-DeSa- 

čia susitikti su tarptautinio 
teismo sprendimais išnarp- 
liojant sienų ar mažumų 
klausimus, ir panašiai.

Plečiantis per visą pa
saulį drasutinio zonoms, 
taika, ir atskirų tautų gra
žus sugyvenimas, taptų 
realybe. Daug kur, karų 
ir genocidų grėsmė butų 
nušalinta. Ištekliai karo 
mašinų išvystymui galėtų

Hamilton
KANADOS LIETUVĖS 
AKTORĖS LIETUVOJE

Hamilton' o mėgėjų dra
mos teatro AUKURO įkū
rėja - režisierė - aktorė 
Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė išvyksta vaidinti į 
Lietuvą! Šiaulių Dramos 
Teatras stato Sofijos Čiur
lionienės-Kymantaitės vei
kalą "Pinigėliai", režisuoja 
Regina Steponavičiūtė.

Pernai Šiaulių teatras 
buvo atvykęs į Kanadą su 
spektakliais. Juos globojo 
Toronto "Aitvaras" ir Ha
miltono "Aukuras".

GUY ® 
RICHARD

7725 George LaSalle 
darbo atlikėja* stogodangyi

pa'reitos.

Po programos vyko 
vaišės ir to vakaro pelnas, 
žinant kaip nuoširdžiai 
Vytautas Eikinas mėgo 
ir rėmė sportą, paskirtas 
paremti laisvos Lietuvos 
sportininkams, dalyvavu
siems Barcelonoje Olimpi
nėse Žaidynėse.

būti nukreipti žmonių ger
būvio pakėlimui.

BALSAS IŠ KANADOS
Jonas L i a n g a 
St. Catharines ,Ont.

Šį rudenį, spalio 22 d. 
Elena Dauguvietytė ir il
gametė "Aukuro" aktorė 
Marija Kalvaitienė išvyksta 
mėnesiui laiko į Lietuvą. 
Šiaulių Dramos Teatras 
pakvietė vaidinti pagrindi
nes roles veikale "Pinigė
liai". Tai reta proga dirbti 
puikiuose Lietuvos teatruo
se kartu su profesionalais 
aktoriais.

Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė š.m. lapkričio 5 
dieną atšvęs Laisvoje Lie
tuvoje savo 70-tąjį gimta
dienį; kaip tik tuo pačiu 
laiku Šiauliuose ruošiama 
veikalo premjera. Vėliau 
gastrolės numatytos ir 
kituose miestuose.

montreal
• .Sol. Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ tradiciniai koncertavusi 
šią vasarą Tėvų Pranciško
nų vasarvietėje Kennebunk- 
porte, sugrįžo į Montrealį.

30-TOJI SUKAKTIS
Š.m. liepos mėn. 25 

d. montrealiečiai Silvija 
PAKULYTĖ ir Vincas PIE- 
ČAIČIAI linksmai paminėjo 
savo vedybų 30-tąją sukak
tį Lac Silvėre vasarvietėje 
su giminėmis ir artimais 
draugais.

Iš Toronto buvo atvyku
si jų dukra Daiva Lapienė 
su vyru ir sūneliu, konsulas 
H.Lapas su Ponia.

Juozas Piečaitis prave
dė subuvimą,kuriame pasi
rodė ir buvę sukaktuvinin
kų pabroliai bei kai kurios 
pamergės. Čia ir vėl jie 
atvyko besvaidydami sve
čiams saldainius.

Sukaktuvininkams buvo 
įteikta bendra dovana- 
eskimų skulptūra, akmuo 
iš ežero ir specialus meda
lis, pagamintas Juozo Pie- 
čaičio.

Svečiai linksminosi jei 
ir ne iki auštant, tai 
iki to buvo likusios tik 
kelios valandos.

Nuoširdžiai sveikina 
ir visi montrealiečiai šią 
malonią ir veiklią mūsų 
gyvenime pora. b.

• BALTIJOS" stovyklavie
tėje Montrealio skautai 
stovyklavo rugpjūčio 1- 
7 d.d. Vadovavo Paulius 
Murauskas, Gilles ir Rytis 
Bulotai, atvykęs iš Bostono 
Jonas Valiulis, Kristina 
Čičinskaitė ir otaviškė 
Rasa Jurkutė.

Šeimininko pareigas at
liko Juozas Radžius iš Ot- 
tawos, o jam išvykus - tę
sė Vilija Bulotienė.

Stovykla pavyko labai 
gerai, jos uždarymo metu 
labai gerai pasirodė tauti
nių instrumentų orkestrėlis>■ 
su kuriuo dirbo Zigmas 
Lapinas, ilgametis Montre
alio "Gintaro" Ansamblio 
vadovas.

Dalis stovyklautojų po 
to išvyko į skautų "Romu
vos" stovyklą, kuri minėjo 
savo gyvavimo 30-metį.

• Vilija LUKOŠEVIČIŪTĖ 
baigė Montrealio Universi
tete farmacijos mokslą 
bakalauro laipsniu ir dabar 
ruošiasi magistro laipsniui 
Hospital Pharmacy specia
lybėje, kurią įsigys atei
nančių metų birželio mė
nesį.

Sveikiname.

e AUDRA JURAITĖ baigė 
McGill Universitete studi
jas magna cum Įaudė ir 
nutarusi toliau jame spe
cializuotis.

Sveikiname.’

e Seselė PAULĖ ir Seselė 
JANINA grižo po rekolek
cijų Putname prie pareigų 
Seselių Namuose.

e YMCA organizacija pra
neša, kad jau yra supla
nuoti Įvairūs kursai rudens 
sezonui, kurie vyksta die
nos ir vakaro laiku savai
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tės bėgyje ir šeštadieniais. 
Siūlomi kursai anglų, pran
cūzų, ispanų, italų, portu
galų, graikų, vokiečių, ja
ponų kalboms. Taip pat 
kompiuterių kursai prade
dantiems ir pažengusiems.

Kursų klasės mokinių 
skaičius ribotas. Kalbų 
klasėse nuo 8-16.studentų, 
kompiuterių kursuose mak
simumas 10 studentų kla
sėse.

Daugiau informacijų 
galima gauti tel: 849-8393, 
locals 712 ir 732.

Minimi kursai vyksta 
1450 Stanley Street, Mont
real, Que., H3A 2W6 ir 
Hochelaga-Maisonneuve 
skyriuje tel.255-4651.

• OPERA LYRA OTTAWA 
yra vienintelė profesionalų 
operinė grupė, kuri koncer
tuoja Ottawoje ir apylinkė
se. 1992-93 m. sezonui 
numatomi spektakliai Na
tional Arts Centre teatre: 
Rossini CINDERELLA rug
sėjo mėn. 10,12,13,16,18 
d.d. šiais metais, o Verdi 
TRAVIATA spektakliai 
numatyti 1993 m.kovo mėn. 
10,12 ir 13 d.d.

Šioje operos grupėje 
dirba vien tiktai Kanados 
dainininkai, režisieriai, 
dailininkai, šokėjai.

Abi operos bus atlieka
mos originalia- italų 
kalba, patiekiant tekstų 
anglų ir prancūzų kalbų 
vertimuose.

Montrealiečiams verta 
įsidėmėti datas, nes gana 
dažnai lankomasi Ottawoje.

ŽINOTINA -SPORTININ
KAMS IR ...RŪKORIAMS

Tyrinėjimų duomenys 
rodo, kad nors aerobinis 
sportas, plaukiojimas, bėgi-, 
mas ir alpinizmas pagerina 
širdies ir plaučių veikimą, 
stiprina visą organizmą, 
suteikiant 20-40 kartų dau
giau deguonies raumenims, 
būtina padidinti celių ats
parumui sustiprinti vitami
no E kiekį. Aktyviai spor
tuojant, patariama mitybą 
papildyti apie 400 mg. vi
taminu E. Jis randasi že
mės riešutuose (peanuts- 
arachides), sojos pupelėse, 
saulėgrąžose; žalialapėse 
daržovėse- špinatuose, ro
mėniškose salotose, burokų 
lapuose ir kt. Taip pat 
pilnuose grūduose- kvie
čiuose, avižų dribsniiuose, 
javainiuose ir riešutuose.

Rūkoriams labai svarbu, 
jei nepajėgiama nustoti 
rūkius, vartoti padidintais 
kiekiais vitaminą C ir karo
tiną. Rūkymas naikina vi
taminų rezervą organizme, 
nes jie greičiau sunaudoja
mi.

Vitamino C reikia 50% 
daugiau, negu normaliai. 
Jis randamas citrininiuose 
vaisiuose, braškėse, kiwi 
ir kt.; daržovėse- brokoliuo 
se, bastūčiuose (kalafijo- 
ruose), bulvėse.

Vitaminas C yra vienas 
iš antitoksinų, stiprinančių 
širdį, o karotinas ir vita
minas C padeda apsaugoti 
plaučius nuo vėžio. Karoti
nas randamas geltonose 
daržovėse- ypač morkose, 
apelsinuose.

/ Pasinaudota P1V Informa
tion sur les vitaminesZ

b.



montrealį
MIRUSIEJI:

• JUOZAS STUKAS, 84 
m. amžiaus, mirė liepos 
mėn. 12 d.

Liko 2 seserys ir anūkai 
Lietuvoje.

• POVILAS GERHARTAS,
80 m., mirė Maisonneuve 
ligoninėje.

Liūdi 2 dukterys su 
Šeimomis ir sesuo su vyru.

• VINCENTAS VISOCKIS, 
76 m. amžiaus, mirė ir 
palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Liko žmona Cecile, 
duktė, sūnūs ir vaikaičiai, 
brolis ir dvi seserys su

f Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios

į
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LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

šeimomis.
Palaidotas iš AV P- 

jos.

• matas Šukys, 77 m. 
amžiaus, mirė Verduno 
General Hospital ligoninėje. 
Liko brolis Latvijoje, bei 
kiti giminaičiai.

Palaidotas iš AV P- 
jos Notre^ Dame dės Nei
ges kapinėse.

• PETRONĖLĖ SNAPKAUS- 
KIENĖ-KEREVlClŪTĖ mirė 
Notre Dame ligoninėje 
Montrealyje, rugpjūčio mėn. 
19 d. Liko trys dukterys 
ir keturi sūnūs, 5 vaikai
čiai.

Buvo "NL" skaitytoja 
nuo pat laikraščio leidimo 
pradžios ir nuoširdi rėmėja- 
Saulė, dalyvavo visuose 
šauliu renginiuose, svarbiuo
siuose renginiuose , minint 
įvairias Lietuvos sukaktis 
ir šventes.

Palaidota iš AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• A. a. Povilo Gerhardo 
atminimui aukojo "NL" 
laikraščiui viešėjusios Mont
realyje iš Floridos Ada 
Strijausklenė- $30- ir bu- 
vtftl tnohtrealietė Sofija 
ir jos vyras Stasys Vaš- 
kiai- $40.
Nuoširdžiai dėkojame!"NL"

ĮVYKS

1992 m. RUGSĖJO MĖN. 13 d., AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

Programoje:
11 vai.- Iškilmingos pamaldos
12 va 1. -paskai ta - VYTAS CUPLINSKAS

įėjimas - laisva auka.

• A.a. Kosto Toliušio at
minimui po $50,- aukojo 
laikraščiui "Nepriklausoma 
Lietuva" Daina Kerbelytė- 
Vasiliauskienė ir L.ir A. 
Jurjonai.
Nuoširdžiai dėkojame.' "NL"
• "TĖVIŠKĖS NAMU" sta
tybai Lietuvoje per KLKM 
D-ją aukojo: $50 - Adamo- 
nis Insurance Agency Inc. 
(Adamonio Draudimo Agen
tūra); $100 - RŪTOS Klubo 
Montrealyje moterys.

DAR VIENA ŠIOS VASAROS 
SĖKMINGA GEGUŽINĖ

š.m. rugpjūčio mėn. 16 
d., sekmadieni vyko Montre- 
alio Lietuvių Zvejų-Medžio - 
tojų Klubo NIDA tradicinė 
gegužinė S.ir J.Rimeikių 
vasarvietėje.

Atvyko 15 automobilių 
su žvejais, medžiotojais 
ir svečiais. Prisidėjo ir 
kaimynai, kurie, atrodo, 
ypatingai pamėgo lietuvių 
gegužines.

Pamaldas atliko AV 
P-jos kleb.J.Aranauskas, 
SJ.

Visi vaišinosi rūkyta 
žuvimi ir kukurūzais, pa
ruoštais šeimininkų S.ir 
J.Rimeikių. Buvo pravesta 
loterija, akordeonu visus 
linksmino J. Rimeikis ir 
kaimynas Mr.Norman.

Pasitaikė ir graži, ma
loni vasaros diena, galima

Kavutė

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis.

L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Mirus
mūsų mylimam Vyrui, Tėvui ir Dėdukui 

a.a. PETRUI ŽUKAUSKUI, 
dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, aukojusiems Šv-Mišias už Jo 
sielų ir už pareikštas užuojautas.

Ypatinga padėka Petrui B u n i u i už nuošir
dumų.

žmona Julija Žukauskienė
ir šeima

buvo ir plaukioti laivu. 
Malonu buvo visiems pra
leisti gražių popietę ir 
tikimasi, kad žvejai ir 
medžiotojai vėl susitiks 
kitą vasarą papasakoti 
apie savo laimėjimus van
denyje ir miške. D.

D-ja yra daug dirbusi ir 
aukojusi įvairiems kilniems 
tikslams tuo praturtindama 
Montrealio lietuvių kultūri
nį, gyvenimą, todėl,įvertin
dami jų darbų, gausiai 
dalyvaudami , atšvęsime 
šią sukaktį..

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658L—............... , i i —

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

(buv.dr. J. MALES KOS biurai 
1440 St.Catharlne St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

M . CUSSON VAISTINĖ

7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 
Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Tel: (5141-842-1231,
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS. M.D.. C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (5141-842-9211.

Dr. A.S. POP1ERAITIS 

B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 
MEDICAL ARTS BUILDING 

1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 
Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

822 lie de France, St. LAMBERT,Que, J4S 1T7< 
tel: 465-1538

a r b a
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

8 psi.

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel: 766-5827; 766-5830 
SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

AKTYVĄ!-VIRŠ $29.W).QM: REZERVAS- VIRS MILIJONO 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.- . 
Certifikatus 2 m. ... 
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d. 
120 d. - 179 d. 
60d. - 119d. 
30 d. - 59 d.

43/4%%
... 53/4%

41/2% 
4’/4% 
4 % 
4 % 
23/4%

Taupymo - special.............
Taupymo - su gyv. dr........
Taupymo-kasdienines .... 
Einamos sąsk. ..................
RRIF-RRSP - 1 m.term. .. 
RRIF-RRSP —2 m.term. .. 
RRIF - RRSP - taup..........

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 61/z%, asmenines - nuo 7Vz%

23/4% 
2 % 
2’/z% 
V/2%
5 %
6 % 
23/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

9.00-3 00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont

Pirmadieniais 10.00- 2.00 
3.00- 7.00 
2.00-6.00

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve

Pirm., antr., treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

40 METU SUKAKTIS
š.m.spalio mėn. 4 d. 

įvyks Kanados Katalikių. 
Moterų D-jos Mqntrealio 
Skyriaus 40-ties metų veik
los sukakties minėjimas 
AV Parapijos salėje.

Bus įdomi programa; 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys yra prašomi šią 
datą rezervuoti šiam iški
liam minėjimui. KLKM

• Sol.Antanas KEBLYS kon
certavo Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkport; 
Maine ,JAV ir atostogauja 
Cape Cod, Mass.,JAV.
• DVI JAUNOS, SĄŽININ
GOS LIETUVES, atvykus i os 
pasisvečiuotL mielai sutik
tų dirbti namų ruošos, 
vaikų priežiūros ar šiaip 
kokį darba. Kreiptis į "NL" 
redakciją.

Į HONEY FOR SALE !
E Direct from the beekeeper. $1.20 per pound, 
fa Delivery could be arranged too! Please call:
E Tel: 962-3780.

3HŪDEBL^EXXXXXZXXXXXXXXKEBQHEXXXXB
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EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latvija, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją , Moldaviją, Bielorussiją

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO
PATARNAVIMĄ-

■ PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ 1 VISAS VIETOVES
■ GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IS NAMŲ JEI 
PAGEIDAUJAMA

(LAIVU - $4.40 už kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog [namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome uz C.O.D.
2500 RUE LEGER, LASALLE

Nuooirmadienio iki

847 0881
Vytas Gruodis Jr.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
~~~ 1 SKAMBINKITE INFOR

MACIJOS IR APTAR - 
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

Lachlne Canal

S’-Patrtclc

/ Teiraujantis raštu- pašto kodas H8N - 1A3 /

Coroner

Newnan

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
♦ Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

TONY 
P H OTO 
STUDIO

portraits 
PASSEPORT* COMMStCIAL 
MAhlAQE • WEDOING8
5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. H3W1X6 Tci. 481-eeoe

D Ė M E S I O -
KLB Montrealio Apylinkės Valdyba praneša:
RINKIMAI I XV-tąją KLB Krašto Tarybų įvyks š. m. SPA* 
LIO mėn. 4 dieną.

Kandidatas į Krašto Tarybų turi būti ne jaunesnis 
18 m.amžiaus ir susimokėjęs solidarumo įnašų už 1992 
m.

Sutikimo lapeliai kandidatuoti į Krašto Tarybų gau
nami per KLB Montrealio Apylinkės Valdybų.

Dėl informacijų prašoma kreiptis į Arūną Staškevičių 
tel: 1-347-0583 (skambinti "collect"/.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba 
********* M MUM ***** M M M M M1 ************** M II MM II M II K M M M M MM*

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
MONTREAL*^- ZURICH’AS- VILNIUS

Išskrendam: RUGSĖJO m ė n. 2 2 d., su SWISSAIR iš 
M o ,n t r e a 1 i o

Grįžtam: Spalio mėn. 7 d., 14 d. arba 21 d.
Kaina: $1299—(J šią kainą įeina aerodromo mokes*

čiai ir grjžtant viena naktis pirmos klasės 
viešbutyje Zurich’e).

Prašoma užsirašyti dabar, kol dar yra vietų pas: 
Liudą STANKEVIČIŲ, 1053 Cr.Albanel, DUVERNEY , 
Laval, Que., H7G 4K7, tel: (514) 669-8834.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ,Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Z I ENKA PLUMB I NG
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES RGg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave.,' Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČ ATTIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4

JONAS & CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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