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B.N.

RUSIJA VARTOSI RUBLIO 
PROBLEMOSE

Liepos mėn. 24 d., prez. 
Jelcin'ui išvykus atsotogų, 
Rusijos Bankas staiga pa
skelbė, kad už dviejų die
nų nebegalios rubliai, iš
leisti prieš 1993-ius metus 
ir paskyrė ribotų senų rub
lių kiekį, kuris leidžiamas 
iškeisti į naujuosius rub
lius. Taip bandoma pristab
dyti infliaciją, tačiau aišku, 
kad šis staigus veiksmas, 
sukėlęs gyventojų pasipik
tinimą ir baimę, preziden
tui nesant sostinėje, buvo 
taikomas ir kiršinimui.

B. Jelcin' as tuojau pat 
grįžo iš atsostgų, prailgino 
rublių iškeitimo laiką ir 
iškeitimui leidžiamą sumą 
padidino.

Kodėl (ir vėl kodėl) 
neužtenka sveiko proto ir 
sąžiningumo tvarkant 
pertvarkant valstybės ir 
gyventojų finansus? Kodėl 
(ir dar kartą kodėl) nepa
simokoma iš tų, kurie yra 
sėkmingai atlikę bandymus* 
tiek po I-ojo, tiek po įl
ojo pasaulinio karo, net ir 
sugriuvus Sovietų Sąjungai.

RUSUOS PARLAMENTARAI 
NEATSISAKO SENŲJŲ 
POZICIJŲ

Rusijos parlamento pir
mininkas Chasbulatov'as 
bando ir toliau priešintis 
prez.. Jelcin'o numatomiems 
pravesti šį rudenį parla
mento rinkimams. Jame 
iki dabar tebesėdi senieji 
nomenklatūrininkai, komu
nistinės sistemos paskirtie
ji "liaudies deputatai". 
Jie įnirtusiai priešinasi 
demokratinėms reformoms 
ir post-sovietinės konstitu
cijos priėmimui.

Chasbulatov'as jau su- 
gestijonuoja, kad, artėjant 
Maskvos 1991 m. rugpjūčio 
19-21 d. pučo metinėms, 
esą, Jeltsin'o pritarėjai 
bandysią išprovokuoti 
smurto veiksmus ir tvirtina, 
kad jokių, parlamento rinki
mų nebūsią (senas komunis
tinis metodas).

Jis taip pat yra pareiš
kęs žurnalistams, kad jis, 
buv.ekonomikos profesorius, 
nėra pakankamai konsul
tuojamas planuojant laisvos 
rinkos programą Rusijoje. 
Kritikuoja skelbiamus pri
vatizacijos dekretus, nes 
"biurokratai vieną dieną 
pasirašo vieną dekretą 
kitą dieną kitą". Po išsa
mią diskusija, anot jo, 
parlamentas privalo išleisti 
įstatymus, atsižvelgdamas 
į kompromisines galimybes 
ir tada būtą kitas reikalas.

Žodinė dvikova tebe
vyksta. Vienas Jelcin'o 
atstovas pavadino Chasbu- 
latov'ą "tarakonu ir mania
ku", o Chasbulatov'as kal
tina Jelcin'ą bandantį 
įvesti diktatūrą.’..

Kaip tai (atmetus "ta
rakonus" ir "maniakus") 
primena kai kuriuos ardan
čius veiksmus ir kaltinimus, 
drebiamus buvusiųjų komu
nistinių. pavaldinių, kurie 
sabotavo Lietuvos AT-bos 
veiklą ir dar tebesiautėja 
Seime...

IZRAELIS PAGALIAU 
NUTARĖ TIESIOGINIAI 
TARTIS SU PLO 
ATSTOVAIS

Palestiniečią taikos 
delegacija iš Rytų. Jeruza
lės savaitę laiko tarėsi 
su PLO vadu Yasser Ara- 
fat'u Tunise. Jis paskyrė 
7-ių narių komitetą taikos 
deryboms tęsti.

Ankstyvesnė Izraelio 
vyriausybė, vadovaujama 
Likud'o min.pirm.Shamir'o, 
tikriausiai būtą atmetusi 
derybų galimybę, nes buvo 
viešai susisiekta su Arafa
t'u ir derybų komisija pa
skirta PLO organizacijos. 
Tačiau dabartinė Darbo 
Partijos vyriausybė, vado
vaujama I. Rabin'o, pareiš
kė, kad jiems nesvarbu 
su kuo paletiniečių komite-
tas pasitars, kol jie atsto
vauja Izraelio okupuotas 
teritorijas.

Jose, kaip žinoma, gy
vena apie 1.7 milijonai 
palestiniečių. Gal paskuti
nieji Izraelio vyriausybės 
pareiškimai ir yra geras 
ženklas, kad bus baigti 
keršto veiksmai ir bus 
prieita prie teisingesnio 
problemą sprendimo.

BELGIJA TURI NAUJĄ 
KARALIŲ

Liepos 31 d. mirus Bel
gijos karaliui Baudouin' ui 
(Boduinui), jo brolis prin
cas Albertas, 59 m., pri
saikdintas naujuoju kara
lium rugpjūčio mėn. 8 d.

Karalius Baudouin vaikų 
neturėjo.

Pagal Belgijos tradiciją, 
naujasis karalius prisiekė 
laikytis Belgijos konstitu
cijos, bet nebus karūnuoja
mas.

Karalius Baudouin' as 
buvo labai gerbiamas ne 
tik visų Belgijos gyventojų, 
bet ir Europos vyriausybių 
už savo išsilavinimą, suge
bėjimą diskretiškai suvie
nyti ar sutaikyti priešingas 
nuomones valdžioje.
POPIEŽIUS LANKOSI 
AMERIKOJE

Popiežius Jonas Paulius 
II savo keturią dienų vizi
to metu, Denver, Col., 
atsiliepė i kai kurią Kata
liką Bažnyčios principą 
kietumo kritikus.

Popiežius kvietė Ameri
kos katalikus vengti dirbti
ną gimimą kontrolės prie
monių, kovoti prieš abortus 
( neatsižvelgiant į jokias 
aplinkybes, kaip pav., inces- 
tas, išprievartavimas ar 
gemalo ligos) ir atmetė

Illinois gubernatorius, lietuvių bičiulis JIM EDGAR buvo apdovanotas 1933 m. Dariaus ir Girėno sukaktuviniu pašto 
ženklu, minint transatlantinį skrydį iš JAV į Lietuvą, iš kairės: Teodoras Blinstrubas, Transatlantinio Skrydžio Minė
jimo K-to narys; Bruno Juodelis, žurnalistas; Stanley Balzekas, Lietuvių Muziejaus direktorius; Generalinis Konsulas 
Kleiza; Sukaktuvinio Skrydžio Minėjimo K-to narė Jūra Jasiūnas; Gubernatorius J. Edgar; K-to narė Antanina Rep
šys; K-to pirmininkas Vai Ramonis; K-to sekretorė Lucy Krutulis; K-to viceprim. John Daraska ir Zenon T. Merzis, 
Amerikos Legiono Post 271 vadas. 

išplitusį nemoralumą.
Vakarinėse pamaldose 

Popiežius griežtai pasisakė 
primindamas ypač jauniems 
žmonėms, kad ir aplinkos 
ardymas, pernaudojimas 
alkoholio ir narkotikų, por
nografija, seksualiniai iškry
pimai ir smurto veiksmai 
yra smerktini ir nepriimti
ni. Jis pasmerkė ir JAV 
vyskupų iškeltus kai kurių 
kunigų nusikaltimus jauni
mui. Ypatingai paskutinysis 
pasisakymas buvo sutiktas 
gausiais plojimais, nes buvo 
daromi priekaištai Bažny
čios hierarchijai, kad taip 
nusikaltę (tokią esą žinoma 
apie 400) nebuvo pašalinti 
iš kunigijos.

Per 15 metų nuo išrin
kimo Popiežiumi, Jonas 
Paulius II-sis nepakeitė 
savo nusistatymo į 58 mi
lijonų amerikos katalikų 
išreikštus nepritarimus 
dėl gimimą kontrolės (iš
skyrus vengimą vaisingą 
dienų), besąlyginį abortų 
draudimą kunigų celibato 
reikalavimui. Pastaruoju 
laiku, ypač trūkstant kuni
gų, siūloma ir moterų ku
nigystė. Kai kur tai prak
tikuojama, bet Popiežiaus 
dar neremiama.

Popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo pareiškimas,kad 
"Visa visuomenė privalo 
dirbti, kad aplinka, kuri 
priveda, ypač jaunus žmo
nes , prie idealų trūkumo, 
prie savigarbos ir kitų 
pagarbos praradimo, prie 
smurto veiksmų,- būtą 
pakeista",- sukėlė dideles 
minią ovacijas, įskaitant 
ir Popiežiaus pasmerkimą 
medijos, kuri prisideda 
prie smurtingos atmosferos 
platinimo.

APIE ANTANĄ VAIVADĄ

Čikagoje minint Dariaus 
ir Girėno Transatlantinio 
skrydžio 60 metų sukaktį, 
daug reikšmės iškilmingam 
minėjimui suteikė Antano 
VAIVADOS dalyvavimas. 
Antanas Vaivada laikomas 
LITUANICOS krikšto tėvu, 
nes jo pasiūlymu buvo pri
imtas Lituanicos vardas. 
Be to, jis aktyviai dalyva
vo transatlantinių lakūnų 
- Dariaus, Girėno ir F. 
Vaitkaus - skridimui pa
rengti komitetuose.

Jis į Čikagą šia reikš
minga proga atvyko iš 
Washington' o, DC apylin
kės, net nežiūrėdamas 
savo sveikatos būklės, žmo
nos Mildos lydimas.

Ponai Vaivadai, kaip 
ALTO veiklos rėmėjai, 
atsilankė ir ALTO įstaigo
je, naujai įsikūrusioje Bal- 
zeko muziejaus patalpose.

Amerikos lietuvaitė 
Milda Vaivadienė 
Washington' e, DC, yra dir
busi kaip ALTO atstovė 
Jungtiniame Amerikos Pa- 
baltiečių Komitete (JBANČ) 
iždininkės pareigose. Taip 
pat ji daugelį kartų įvairio
mis progomis dalyvavo 
ALTO delegacijos Kong
rese ir kitur.

Iš JBANC o ji turėjo pa
sitraukti dėl nuolatinės 
vyro sveikatos priežiūros. 
Tačiau ir dabar, reikalui 
esant, neatsisako Washing
ton' e ALTUI atstovauti.

Visuomenės veikėjas 
Antanas Vaivada, Ameriko
je gimęs, 1922-26 metais 
mokėsi Vilniaus lietuvių 
gimnazijoje. 1930 metais 
baigmė Filadelfijoje (JAV) 
aukštesniąją mokyklą, hu
manitarinius mokslus studi

javo Pensilvanijos universi
tete, YMCA kolegijoje 
Čikagoje ir Virginijos uni
versitete. 1931-42 me
tais Čikagoje dirbo dienraš
čio naujienos redaxcijo- 
joje.

Antanas Vaivada 1942- 
46 metais stojo į JAV ka
riuomenę savanoriu. Ap
dovanotas G.S. Patton’o Le
gion of Merit ordinu, už
sitarnaudamas kapitono 
laipsnį. Pažymėtina, kad 
jis, būdamas JAV kariuo
menėje Vokietijoje, daug 
pasitarnavo lietuviams 
pabėgėliams. Pirmomis die 
nomis pasirūpino, kad iš 
nacių kaceto būtų išlaisvin 
ti VLIKo veikėjai ir kiti.

Amerikos lietuvių veiklo 
je pasireiškė būdamas Filą 
delfijoje - Dainos Chore. 
1936-38 metais jis pirmi - 
ninkavo "Pirmyn" chorui 
Čikagoje. 1933 metais, 
Pasaulinės parodos metu 
Čikagoje buvo Lietuvių 
Dienos komiteto narys.

Su dėkingumu linkime 
mieliems Antanui ir Mildai 
Vaivadams sekinės, ypač 
sveikatos!

• ALTO pastangomis Ame
rikos Balse išgauta nuolati
nės informacijų transliaci 
jos į Lietuvą. Taip pat 
Amerikos Lietuvių Taryba 
pati pirmoji pasipriešino, 
kad Laisvosios Europos 
Radijas/Laisvės Radijas
nebūtų panaikintas. Balan
džio 22 d. ALTAS pasiuntė 
prezidentui Clinton' ui laiš
ką, Kuriame išaiškino būti
numą ir toliau turėti Lais
vos Europos Radiją/Laisvės 
Radiją, o taip pat ir Ame
rikos Balso Radiją.

Prezidentui buvo pažymė

ta, kad mes žiūrime į šias 
radijo programas kaip į 
pagrindą Jo pažadui ugdy
ti demokratiją Kadaise 
komunistų valdytuose kraš
tuose.

aLTO pirmininkas Grož- 
vydas Lazauskas ir ALTO 
vicepirmininkas informa
cijos reikalams Vytautas 
Bildušas gavo iš prez. Clin
ton'o atsakymą, kuriame 
buvo pažadėta atkreipti į 
tai rimtą dėmesį.

Pastaruoju laiku taip 
pat tuo reikalu į preziden
tą Clinton' ą kreipėsi Lie
tuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis.

Kiek anksčiau memoran
dumą parašė ir JAV LB 
vicepirmininkas A.Gečys. 
Reikia manyti, kad pavyks 
įtikinti, kad neužtenka pa
stangų vien tik demokrati
ją atgauti, bet reikia ne
mažai pastangų ir ją iš
laikyti.

ALTO Informacija 

KANADOS VALSTYBĖS 
KONTROLIERIAUS IŠVADOS

Š.m. rugpjūčio mėn. 9 
d. Valstybės kontrolierius 
vidaus reikalams paskelbė, 
kad jo duomenimis, rasta 
visa eilė nepakankamai 
vykdomų programų, pavojin
gų medžiagų pervežimų 
srityje. Taip pat nepakan
kamai prižiūrima, kaip in
dustrijos įmonės laikosi 
nuostatų dėl pavojingų 
medžiagų aplinkos saugumo. 
Rasta, kad atskiri šios pro
gramos vykdymo departa
mentai (juose dirba 134 
tarnautojai) nepakankamai 
komunikavo savo tarpe 
atsiradus problemoms ir jų 
sprendimams. Pažymėta,

/nukelta į 2 psl.........../
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Kad šios srities tarnautojų 
ir vadovybės tarpe vyrauja 
stiprus cinizmas, liečiant 
planavimo procesus ir atei
ties daraus.

Rasta didelių vėlavimų 
išduodant išimtinius leidi
mus nesilaikyti aplinkos 
apsaugos nuostatų tam 
tikrose aplinkybėse.

KĄ SIŪLO KANADOS 
JAUNŲJŲ LIBERALŲ" 
SPARNAS

Quebec’o prov. jaunieji 
liberalai praeitą savaitgalį 
paskelbė siūlymus, kurie 
svarbūs ateičiai. J L vadas 
Claude-Eric Gagnė pareiškė 
kad vyriausybė negali 
ir toliau dar vis krauti 
biudžeto deficitą ant defi
cito, neatsižvelgdama į 
ateitį. Dabar reikia, pabrė
žė jis, imtis radikalią prie
monių, kad išlaidos būtų 
sumažintos ir biudžetas 
subalansuotas.

Jaunųjų Liberalą konfe
rencijoje, vykusioje Que
bec’© mieste, tarpe tą 
pasiūlytą 17-kos punktą 
pabrėžiami šie:

- atšaukti tarnybos garan
tijas provincijos valstybi
niams tarnautojams, suma
žinti vyriausiąją biurokratą 
skaičių ir visus ju atlieka
mus darbus nuodugniai 

patikrinti kas 3-8 metai;
- peržiūrėti visuotiną svei
katos aprūpinimo planą 
ir įvesti "users fee"- nau
dotojo mokestį;
- sumažinti ministerią ka
bineto sąstatą, kad nebūtą 
daugiau duplikuojami dar
bai, kokią dabar esama 
apie 30;

nuimti mokesčius už 
cigaretes ir raginti federa
linė vyriausybę,daryti tą 
patį.

Svarstymuose dalyvavo 
apie 800 Jaunųjų Liberalą 
narių.

SUIMTAS LABIAUSIAI 
PA j IEŠKOMAS MAFIJOZAS

Iš Romos pranešama, 
kad patikrinus jachta neto
li Kapri salos, buvo joje 
sulaikytas Felice Maniero, 
38 m. amžiaus ir dar 8 
įtariamieji dėl kriminalinią 
ryšią su nusikaltėliais ir 
narkotikų prekybos.

F.Maniero, venecietis, 
palaiko artimus ryšius su 
Sicilijos Mafija ir jau virš 
2-jų metų slapstosi nuo 
policijos.

Paskutiniu laiku po 
ilgų pastangą ir ilgo ko
rupcijos viešpatavimo Itali
jos policija galų gale sėk
mingai dirba surasdama 
pajieškomuosius mafijozą 
gaują vadovus.

Reikia tikėtis, kad dabar 
bus griežčiau tvarkomasi 
su Baltijos kraštuose pra
dedančiais įsigalėti mafijo
zų stiliaus kriminalistais, 
kol jie dar nėra taip gi
liai įleidę šaknis.
2, psl.

STASYS LOZORAITIS 
BUVO UŽPULTAS 
POLICIJOS ŠUNS

Rugpjūčio men. 2 d. 
Washingtorfe , ankstų rytą 
St.Lozoraitį pažadino tele
fono skambutis. JAV tar
nyba, saugojanti ambasadas 
ir aukšto rango užsienio 
svečius, paprašė leidimo 
įeiti į Lietuvos Ambasados 
teritoriją, gavus pranešimą, 
kad ten slapstosi paieško
mas nusikaltėlis.

Stasys Lozoraitis, davęs 
leidimą, išėjo i lauką pra
nešti, kad pastebėtas kaž
koks žmogus ant II-jo aukš
to palangės. Staiga iš krū
mu iššoko šuo ir puolė 
ambasadorių, sukandžioda
mas jam koją, šuo priklau
so Washington'© miesto 
policijai.

Ligoninėje prireikė 22- 
ją dygsnių žaizdoms susiūti. 
Nusikaltėlis buvo pagautas. 
St.Lozoraitis gydosi namie, 
gavęs nuo galimos infekci - 
jos vaistų.

PIRMO PUSLAPIO 
SIURPRIZAS"

Rugpjūčio mėn. 11 d. 
THE GAZETTE pirmajame 
puslapyje atspausdino nuo
trauką ir įdėjo aprašymą 
neeilinio asmens: Jay Mc 
Neilly. Jis, apiplėšęs 25 
bankus, nemažiau barų ir 
restoranų, sugebėjo atsikra
tyti narkomanijos ir pasu
ko savo gyvenimą kita link
me. Dabar jis sąlyginiai iš
leistas iš kalėjimo, gyvena 
už Montrealio miesto ribų, 
žemės ūkio aplinkoje, glo
bojamas vienos šeimos, 
gavo darbą prižiūrėti ark
lius. Laimei, šis bendravi
mas su gyvuliais, kaip 
dalis jo terapijos, pasirodo 
laibai sėkmingas, ir Jay 
McNeilly svajoja ir ruošia
si įsigyti savo arklių ūkį.

Terapijos programa buvo 
jam sėkminga. Jis pradėjo 
plėšti bankus ir 1977 m. 
buvo nubaustas 4-iems 
metams kalėjimo. Išėjęs 
buvo gavęs gerą darbą ir 
per 6 metus neįvykdė jo
kio nusikaltimo, nes pakan
kamai uždirbo ir net įsten
gė užsimokėti už narkoti
kus. Tačiau jo ilgametei 
draugei jį palikus, jo narko
tikų vartojimas labai su
stiprėjo. 1988 m. sulaikiu
si Longueil (Montrealio 
priemiesčio) policija rado 
ant jo kiekvienos rankos 
po 100 adatos dūrių ženklų.

Žurnalistui jis tvirtina, 
kad nėra neįmanoma atsi
kratyti nuo alkoholio ir 
narkotikų, tačiau sunku pa
keisti gyvenimo būdą, prie 
kurio esi įpratęs. "Man 
būdavo sunkiausia vakare, 
kai saulė pradeda leistis ir 
sužiba šviesos baruose. 
Stiklų skambesys, balsų 
murmuliavimas, merginos. 
Nuo to reikėjo atsitolinti" 
-pasakoja jis. OUR HOUSE 
Reabilitacijos programa 
jam padėjo ir jau treti me
tai jis yra laisvas nuo nar
kotikų. Dabar jis pirmą 
kartą nebegyvena mieste, 
jį mėgsta apylinkės gyven
tojai? jį globoja Krikščio
nių Fundamentalistų šeima.

"Pagrindinį sprendimą pa-

REAGUOJA DĖL APMUITAVIMO 
PASAULIO LIETUVIŲ. BENDRUOMEN

PLB VALDYBOS RAŠTAS LIETUVOS M1N.PIRMININKUI 
Adolfui Sleževičiui

Liepos pradžioje Lietuvos Vyriausybė paskelbė keletą 
nutarimų dėl iš Lietuvos išvežamų ir įvežamų gėrybių 
muitavimo. Vienas iš tų nutarimų, pažymėtas nr. 518 ir 
paskelbtas 1993 m. liepos 9, sako, kad bus muituojamos 
ir išeivijos lietuvių į Lietuvą siunčiamos dovanos, jeigu 
jų vertė bus didesnė negu 50.00 JAV dolerių. Šis nutari
mas įsigaliojo liepos 15 ir jau pradėtas vykdyti.

Toks Lietuvos Vyriausybės pasielgimas labai surūpino 
ir sujaudino lietuviškąją išeiviją, ypač kai buvo sužinota, 
kad viena lėktuvu siųsta dovanų siunta Vilniuje muitinin
kų buvo įkainota ir apmuitinta. Pavieniai žmonės, Bend
ruomenių vadovybių pareigūnai, organizacijų vadai pradė
jo kreiptis į PLB valdybą ir prašyti skubiai veikti į Lie
tuvos Vyriausybę, kad ji dovanų muitavimo atsisakytų. 
PLB valdyba, susisiekusi su kelių kraštų Bendruomenių 
vadovybėmis ir patyrusi jų nuomones, pasiuntė Lietuvos 
Ministrui pirmininkui Adolfui Šleževičiui raštą, kuriame 
dėl muitų taip skomą:

"Prieš keletą dienų mus pasiekė naujas Vyriausybės po
tvarkis dėl muitų. Aišku, tokius potvarkius (ar įstatymus) 
turi kiekviena valstybė ir jais tvarko įvežamų, išvežamų 
bei tranzito gėrybių reikalus. Taigi, ir Lietuvos valdžia 
čia neišrado nieko naujo. Tačiau viena to įstatymo dalis 
ir jau patirta jos vykdymo išdava bent Amerikos lietu
vius gerokai sujaudino. Toji dalis yra Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės nutarimas nr. 518, Jūsų Finansų Ministro 
Eduardo Vilkelio pasirašytas ir paskelbtas 1993 liepos 9. 
To nutarimo 2.5.2 skirsnelis, jeigu mes jį teisingai supran
tame, nurodo, kad išeivijos lietuvių Lietuvos lietuviams 
siunčiamos dovanos nebus muituojamos tik tokiu atveju, 
jeigu jų vertė nebus didesnė kaip 50.00 amerikietiškų dol.

PLB valdybai pranešta, kad viena tokia lėktuvų 
i. Vilnių siunta taip buvo apmuituota ir muitas sumokėtas 
siuntėjui iš anksto apie tai net nežinant.

Ši žinia, labai greitai ir plačiai plintanti tarp Ameri
kos lietuvių, juos labai neigiamai nuteikia Lietuvos Vy
riausybės atžvilgiu. Susirūpinę žmonės asmeniškai kreipia 
si į PLB valdybos pareigūnus, telefonais "bombarduoja" 
PLB įstaigą Amerikoje, Lietuvos ambasadą Vašingtone, 
prašo skubiai veikti į Lietuvos vyriausybę, kad tokio do
vanų muitavmo ji išvengtų.

Labai nenorėdami, kad šis reikalas pablogintų išeivių 
ir Lietuvos vyriausybės santykius ir sukeltų dar daugiau 
priešiškumų negu sukėlė jų P. Stasio Lozoraičio ir už Lie
tuvos ribų gyvenančių lietuvių pilietybės reikalai, kreipia
mės į Jus, pone Ministrai Pirmininke, ieškodami išsames
nio išsiaiškinimo, kol šis ir dovanų siuntėjui, ir jų gavė
jui labai jautrus reikalas dar neišsirutuliojo į kokį nors 
didesnį nesusipratimą tarp Lietuvos ir išeivijos. PLB val
dyba norėtų gauti kokį nors raštišką paaiškinimą, kurį 
galėtų paskelbti išeivijos spaudoje ir išplatinti tarp 28 
kraštų Lietuvių Bendruomenių".

Kai PLB valdyba gaus Ministro pirmininko atsakymą, 
paskelbs jį visuomenės žiniai ir tarsis su Kraštų Bendruo
menėm bei organizacijų vadovybėm, kokia tolimesnė veik
la turėtų būtt, - žinoma, tik tuo atveju?. jeigu Lietuvos 
vyriausybė dovanų muitavimą tęs. Tais visais reikalais rū
pintis PLB valdyba paprašė savo vicepirmininką p. Rimą 
Česonį, todėl visus muitų reikalu susirūpinusius pavienius 
žmones oei organizacijas prašome į jį kreiptis šiuo adre
su: Rimas Cesonis, 8282 Fawnsbrook Drive, Fishers, IN, 
46038, USA. Kadangi Rimas Cesonis yra dirbantis, tar
nybos reikalais turi dažnai keliauti ir dėl to telefonu
sunkiai pasiekiamas, geriausai į jį kreiptis laiškais.

Bronius Nainys, 
PLB valdybos pirm.
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IN ASAI KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

Barrie: Bataitis Juozas $100.- ($500.)
Kewick: Krilavičius P. $50.- ($250.)
Toronto: Gatautis A.J. $20.- ($100.); Kooperatyvas PA
RAMA - $1,200.- ($11,250.); Raudys Ken. P. $100.-;
a-a. Klemkos Reginos atminimui aukojo $500. Aldona 
Donohue; a.a. Aperavičiaus Kazio 10 metų mirties atmi
nimui aukojo $200.- (860.) žmona A. Aperavičienė; a.a. 
Poderio Kazimiero atminimui $100.- ($820.) aukojo žmo
na Salomėja Poderienė; a.a. Jakubausko Stasio 6 metų 
mirties atminimui aukojo $150.- ($812.) žmona Marija 
Jakubauskienė.
Hamilton: Sporto Klubas KOVAS $100.- ($500.); Stasevi- 
čius Albinas $100.- ($1,1o0); a.a. Kšivickio Jono atmini
mui $25.- aukojo H.K. Norkus.;
Winnipeg: a.a. Federas (Gabrytės) atminimui aukojo: $5.-
D. Č. Jankauskas; po $10.- P. Ziminskas, J.V. Driaunevi- 
čius; po $20.- J.T. Timermanas, A. Razma, V. Liaukevi- 
čius, J. Kuncaitienė, V. J. Kriščiūnas, V. Zavadskienė,
E. K. Kalakauskas; $25.- E.V. Januška; $30.- V. Rutkaus
kas; $50.- J. Bezys; $100.- J. Grabys.
Ottawa: a.a. Paškevičiaus Vytauto atminimui įnašai pa
kelti iki $400.; Ottawos lietuvių įnašas į bendrą sąskaitą 
$55.- ($11,950.)
• Pereitame pranešime a.a. Adomaitienės M. atminimui 
aukojo ne S. Jurgelis, bet S. Jaugelis. Už klaidą atsipra
šome. K.L.Fondas

00000000000000

dariau palikęs miestą. Ten 
vienintelis kontaktas buvo 
su padugnėmis. Dabar aš 
į nieką nekeiščiau savo gy
venimo čia. O gyvuliai - 
arkliai nesirūpina ką aš 
dariau praeityje, svarbu, 
kad aš jiems geras".

Savo kelią pradeda su
rasti sulaukęs 40 m. am
žiaus. Tarpe įvairių sensa
cingų žinių, dažniausiai su 
keliančių slogutį ar pasi
bjaurėjimą - šis aprašymas 
tikrai vertas 1-ojo puslapio.
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PRIEŠISTORINĖ
KRAMTOMOJI GUMA

Švedijos archeologai 
atrado apie 9.000 metų 
senumo kramtomąją gumą 
- sakus su paauglio dantų 
^spaudomis. Šie tamsios 
spalvos sakai, pasaldinti 
medumi, buvo rasti Vakarą 
Švedijoje, Ellos vietovėje, 
kur vyksta kasinėjimai, 
tiriant mažą akmens am
žiaus gyvenvietę. Archeo
logas Bengt Nordqvist'as 
įsitikinęs, kad tai gali būti 
seniausias radinys pasaulyje.

Minėjimo metu prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Pščelniko 
girioje. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS
JAV Senato politika Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Pabaltijo valstybių klausimu

Praėjusią savaitę JAV Senatas vienbalsiai priėmė pa
taisą JAV Valstybės departamento ir Teisingumo depar
tamento lėšų skirstymo įstatymui, kurioje reikalaujama, 
kad Rusijos Federacija tęstų greitą kariuomenės išvedimą 
iš nepriklausomų Pabaltijo valstybių - Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos^ - tvirtai ir sąžiningai laikydamasi numatyto 
tvarkaraščio. Pataisą pasiūlė Arizonos valstijos senato
rius Dennis DeConcini, kuris yra JAV Kongreso Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Komiteto (CSCE) pirminin
kas. Senatorius DeConcini, kongresmenas Steny Hoyer ir 
apie 50 kitų JAV Kongreso narių, prašomi Jungtinio Ame
rikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC), buvo pasiūlę pana
šaus turinio rezoliucijas ir anksčiau.

Senatorius DeConcini pažymėjo, kad nepriklausomų 
Pabaltijo valstybių - Estijos, Latvijos ir Lietuvos - terito
rijose tebėra apie 30,000 Rusijos kariuomenes."Ši kariuo
menė - sovietmečio palikimas - dabar yra pavaldi Rusi
jos Federacijai ir jos buvimas Latvijoje, Estijoje ir Lietu
voje pažeidžia šių valstybių suverenumą", - pasakė De
Concini. "Taip pat, kariuomenė kelia grėsmę regiono 
stabilumui. Pavyzdžiui, Rusijos Oro pajėgų lėktuvai ir 
toliau skraido be leidimo, pažeisdami šių šalių oro erdvę"
Taip pat jis pasakė, kad "Pabaltijo valstybės nebus tikrai 
laisvos, kol paskutinis Rusijos kareivis neapleis jų terito
rijos". Senatorius DeConcini kreipėsi į savo kolegas, pra
šydamas remti šią pataisą ir tuo parodyti, kad mes ir 
toliau rūpinamės šiuo klausimu. "Laiku priimta pataisa 
taptų ženklu, Maskvai, kad jau pats laikas išvesti savo 
kariuomenę iš Pabaltijo kraštų visiems laikams", - užbai
gė jis.

Kiti Senate kalbėjusieji senatoriai, kurie rėmė šią 
pataisą, buvo: Arizonos senatorius John McCain, Š. Caro- 
linos senatorius Jesse Helms ir Michigano senatorius Do
nald W. Riegle, Jr. J. Helms pabrėžė: "Jei nepagerės 
šio ir kitų klausimų tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos vy
riausybės sprendimas, bus labai sunku pateisinti didžiulę 
Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių mokėtojų teikiamą 
pagalbą Rusijos Federacijai". Senatorius Riegle, be kita 
ko, pareiškė, kad "Mano kolegos ir aš nuolat raginame 
mūsų vyriausybę ir kitas tautas reikalauti, kad baigtųsi 
šis neleistinas Pabaltijo šalių suvereniteto pažeidinėjimas, 
kuris tęsiasi net baigusis šaltajam karui ir žlugus Sovietų 
Sąjungai". Nors Rusija ir Lietuva pasirašė sutartį, kad 
Rusijos kariuomenė turės būti išvesta iki 1993 m. rug
pjūčio 31 d., keletas kalbėtojų išreiškė susirūpinimą dėl 
neseniai padarytų Rusijos pareiškimų, kad gali būti, jog 
išvedimas baigsis tik 1944-jų gale.

Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Komiteto vykdomasis 
pirmininkas Marti KOIVA, sužinojęs, kad pataisa buvo 
priimta Senate, pasakė, jog "Nesuprantamą, kaip 1940 
m. Sovietų okupacinės kariuomenės likučiai dar gali būti 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šioms šalims II Pasaulinis 
karas iš tikrųjų baigsis tik tuomet, kai išeis paskutinis 
Rusijos kareivis".

Taip pat Mati Koiva pareiškė padėką senatoriui De
Concini ir jo kolegoms Jungtinių Valstijų Senate už jų 
nuolatinę paramą Pabaltijo tautoms:

Atstovų Rūmų ir Senato jungtiniam konferencijos ko
mitetui peržiūrėjus lėšų skirstymo įstatą su kariuomenės 
išvedimo pataisa, jis bus grąžintas į Atstovų Rūmus 
galutiniam balsavimui ir iš ten bus pasiųstas prezidentui 
Clinton' ui pasirašyti.

* * *

ALTO pirmininkas G. Lazauskas ir ALTO pirmasis 
vicepirmininkas K. Oksas š.m. rugpjūčio 5 d. pasiuntė 
senatoriui Denis DeConcini tokio turinio telegramą:

"The Honorable Dennis DeConcini,
U.S. Senate,
Washinton, DC

Dear Senator DeConcini,
The Lithuanian American Council extends its thanks and 
appreciation to you and your colleagues in the U.S. Se
nate for their continued support of the Baltic people 
with the enactment of amendment 704 regarding the 
early, orderly and complete withdrawal of all Russian 
forces from the Baltic States".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kokiais metodais dirbama Lietuvos Seime
ŠOKIS APIE GARO KATIĄ
Algirdas Endriukaitis

Frakcijų išvaikymas. Sesijos pradžioje buvo užregistruotos 
5 dešiniosios frakcijos: Sąjūdžio, Demokratų partijos, 
Piliečių partijos, Laisvės ir Krikščionių demokratų parti
jos. Priėmus tik dalį Seimo statuto, jis buvo paskelbtas 
veikiantis ir, neatšaukus senojo frakcijų registravimo, 
įstatymas pradėjo veikti atgaline data. Valdantieji pasakė 
kad frakcijų nėra, jeigu jos nepersiregistruos. O persire
gistruojant bus galima sueiti tik į numatytą gardą -pagal 
sąrašus: nuo Nr 1 iki nr. 14, sudarytus prieš Seimo rinki
mus. Kitokių frakcijų negli būti. O ką daryti, jeigu, tar
kim, sąrašas Nr. 13 negavo mandatų, o šio sąrašo nariai 
L. Milčius ir M. Treinys gavo mandatus teritorinėse apy
gardose?

Pakanka prisiminti Lietuvos Konstitucijos 59 straipsnį 
kur pasakyta, kad Seimo nariai negali būti varžomi jokių 
nuostatų. Bet po Seimo rinkimų LDDP pakeičia žaidimo 
taisykles, jėgų, grupių ir koalicijų tarpusaviu santykius ir 
jėąa varo į frakcijas. Ignoruodami veikiančias frakcijas, 
pažeisdami elementarias piliečio ir Seimo nario teises, 

^neleidžia frakcijai pasinaudoti perbalsavimo teise, nelei
džia atidėti svarstymo, dalyvauti komisijose ir kt. Pvz., 
seniūnų sueiga suformuota iš dešimt LDDP, dviejų LSDP, 
vieno Lietuvos lenkų frakcijos atstovo ir E. Bičkausko, 
kuris nepriklauso frakcijoms. Etikos ir procedūrų komisiją 
sudaro A. Lozuraitis, N. Medvedevas ir A. Plokšto. Ta
čiau kai reikėjo sudaryti delegaciją į Šiaurės Atlanto 
asamblėją, be trijų LDDP ir vieno LSDP, įrašomi du Tė
vynės santaros atstovai. Tokios frakcijos iš viso nėra, o 
Vakaruose vien kairiųjų delegacija atrodytų negražiai. 
Taigi, dvi demokratijos: viena - vidaus reikalams, kita - 
užsieniui.

Manipuliavimas dienotvarke. Č. Juršėnas yra gerai per
pratęs Seimo narių darbo psichologiją, kaip lengviau, be 
triukšmo prastumti vieną ar kitą įstatymą bei nutarimą. 
Geriausiai tam tinka ketvirtadienis arba paskutinė savai
tės posėdžio diena. Daugelis narių būna išvažiavę. Tokiai 
situacijai tinka ir nenumatyti trečiadienio posėdžiai, nes 
tada irgi būna mažiau Seimo narių, kadangi šie, iš anks
to žinodami, kad tą dieną posėdžio nebus, planuoja sava
rankiškus susitikimus, frakcijos arba partijos darbus.

Gana efektyvu ir posėdį pratęsti. Prieš pietus arba ki
tą pertrauką visi skuba, būna išsiblaškę, kai kas turi šen 
ar ten išeiti. Esant tokiam šurmuliui, lengva organizuoti 
skubų balsavimą ir greitą pritarimą arba atmetimą. Taip 
visuomet tvirtinama dienotvarkė.

... Galiausiai galima skelbti nenumatytą posėdį, nors 
dažniausiai svarstomi ankstesni posėdžio klausimai arba 
tas pats posėdis pratęsiamas keletą kartų.

Seimo statute netgi pabrėžia, kad pusantros valandos 
posėdžiavus, daroma pusės valandos pertrauka. Liepos 14 
d. Č. Juršėno pirmininkaujamas posėdis truko be pertrąu- 
kos 2 vai. 4l) min., o liepos 15 d. - 2 vai. 53 min. To
mis dienomis posėdžiaujama buvo nuo 9 vai. iki 21 vai. 
4U min. arba iki 23 vai. 3<i min.

Lietuvoje
B.N.

LENGVA ATSPĖTI, KAS 
KIRŠINA BALTARUSIJĄ

Lietuvos Respublikos 
Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis pasi
sako dėl Baltarusijos atsto
vybės JTO-je pastangų 
iškreipti istoriją ir sukelti 
įtampą:

’’Liepos 27 d.Baltarusi- 
jos Respublikos atstovybė 
Jungtinių, Tautą Organiza
cijoje išplatino pareiškimą, 
kuriame teigiama, neva 
Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė buvusi baltarusių 
valstybė ir kad tokia ne
priklausoma Baltarusija 
egzistavusi ligi 18 a.pabai- 
gos.

Jau anksčiau pastebėtos 
kai kurią baltarusių moks
lininkų bei politiką puose
lėjamos nemokslinės ir 
kaimynus provokuojančios 
koncepcijos dabar taip 
iškeliamos i tarptautinės 
plotmės lygmenį.

Lietuvos vyriausybė 
turėtą pareikalauti pasiaiš
kinti, kas yra išpuolio ini
ciatorius ir kokio politinio 
tikslo siekiama. Gerą san
tykių šalininkams ir Balta
rusijos draugams Lietuvoje 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais- aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

A ukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6,
Žinokime kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

lieka vien apgailestauti 
dėl kaimyninės šalies poli
tikų pasangą kelti įtampą 
šioje dar ramioje Europos 
dalyje Rusijos kariuomenės 
išvedimo išvakarėse. Tokia 
politika nenaudinga . nei 
Baltarusijai, nei Lietuvai." 
1993 m.liepos 28 d.

PRISIMENANT, KAS VYKO 
PRIEŠ DVEJUS METUS 
MEDININKUOSE

Vienintelis šios tragedi
jos gyvas išlikęs liudininkas 
Tomas šernas, praėjus 2 
m., liepos 1 d. susituokė 
su Rasa Žilyte. Ji ir jį 
lydinti medicininė slaugė 
randasi Vokietijoje, kur 
jis privalo tęsti sudėtingą 
terapiją bandant grąžinti 
judėjimo funkcijas. Gydy
mas yra brangus ir nežiū
rint suteiktos valstybinės 
pensijos, jis reikalingas 
paramos.

Norintieji paremti gali 
pervesti pinigus į sąskaitą 
Lietuvos Banke nr.07001264

Savotiškas sutapimas: 
Latvijos valdžia perdavė 
Rusijai buvusį. Rygos 
OMON'o vado pavaduotoją 
Sergiej'ų Parfionov'ą. Jis 
perduotas Rusijai praėjus 
2 metams po Medininkų 
muitinės tragedijos. Žinoma 
jo niekas neteis už dalyva
vimą žudynėse, nes Tiume- 
nėje jo žmona gavo 3 kam

... Liepos 15 d. posėdyje V. Andriukaitis kreipėsi į 
Seimo narius, ragindamas kalbėti tik tiems, kurie turi 
"dielius motyvus". Balsavimai^ ir svarstymai vyko kaip iš 
pypkės. A. Sakalas net pasidžiaugė: "Kuo toliau, tuo vie- 
nigesni daromės". Kviesdamas į tribūną A. Rudį, net ne
perskaitė klausimo pavadinimo, nes jis esąs labai ilgas. 
Paaiškėjus, kad kompiuteryje registruotas ministras J. 
Veselka posėdyje nedalyvauja, A. Sakalas pajuokavo, kad 
ministras motyvus perduoda telepatijos būdu.

Č. Jurkšėnas Seimo statuto devintąją dalį pateikė, 
atsakė į klausimus, Seimas balsavo, ir ši procedūra truko 
7 minutes, o J. Bernotonis tokią pat procedūrą įveikė 
per 2 minutes.

M. Pronckus buvo dar greitesnis. Per 9 minutes jis pa
teikė, atsakė į klausimus ir buvo pabalsuota už tą pačią 
dieną įregistruotus du nutarimus: "Dėl Lįętuvos respubli
kos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos 
įstatymo papildymo ir pakeitimo įgyvendinimo tvarkos" 
ir "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį, turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų papildymo ir pakeitimo įgyvendinimo tvar
kos". Nutarimai priimti vienbalsiai 36 ir 33 balsais.

... Seimo statuto 78 straipsnyje nurodoma, kad "...kiek
vienam klausimui atskirai turi būti numatytas pranešėjas 
ir svarstymo ar balsavimo laikas". Veikiant balsavimo 
mašinai, statutas, matyt, nereikalingas.

Klaida, gudravimai ar... Svarstant Lietuvos gyventojų 
genocido tyrimo centro įstatymą, Z. Adomaitis labai 
griežtai pasisakė prieš šį įstatymą, tvirtindamas, kad 
"buvo banditai, o paskui pateko į tremtį" (!) Norėjome 
argumentus patikslinti, tačiau toje stenogramos juostelės 
vietoje... nieko nebuvo galima girdėti.

Balsavimo mašina be pertraukos. Liepos 15-tąją iš 
pat ryto 9 vai. buvo nubalsuota pagal Žemės reformos 
įstatymo 13 straipsnį negrąžinti Bažnyčiai žemės valdų. 
Vakare, prisiminus, kad į Lietuvą atvažiuoja Popiežius, 
21 vai. balsuota valdas grąžinti.

Lygiai taip pat iš pradžių buvo balsuota, kad finansų 
ministro E. Vilkelio paskolų vingrybės būtų pavesta patik
rinti prokuratūrai, o po pusvalandžio - persigalvota.

O švietimo įstatymų pakeitimo projektas svarstytas 
taip žaibiškai, kad absoliuti Seimo narių dauguma tikrai 
nesuprato, kas buvo priimta, o kas ne.

Nuolatinis nesiskaitymas su opozicija, bandymas ją už
gniaužti, nepaisymas reglamento, nenoras pripažinti trijų 
opozicijos mandatų, atsisakymas transliuoti posėdžius per 
radiją ir televiziją baigėsi tuo, kad paskutinį posėdį bai
gė ir Lietuvos himną giedojo viena LDDP.

Viename iš paskutiniųjų posėdžių Č. Jurkšėnas pasakė 
"Dirbti, iki laimėsim!" Užmojai dideli, politikams jie bu
vo aiškūs labai seniai. Nežinia, ar rudenį susirinkę himną 
giedosime kartu. Ir pykti ant mūsų nereikia, nes ne kiek
vienas gali veidmainiauti. Galima susilaikyti dėl jėgų 
pranašumo, bet žaidimo taisyklės visiems turi būti vieno
dos. Paskutinės Seimo darbo dienos buvo daugiau pana
šios į šokį apie įkaitusį garo katilą, kuris bet kuriuo mo
mentu gali sprogti. Vilnius, 1993.07.20
(Iš APŽVALGA, Nr. 3U (13u).

barių butą, o jo laukia 
Tiumenės OMON’o būrio 
vado pavaduotojo postas...

BUS PAGERBTI 
MOKSLININKAI BIRŽIŠKOS 
VIEKŠNIUOSE

Rimtai ruošiamasi pa
gerbti 5-kių brolių Biržiškų 
nuveiktus mokslinius ir 
lietuvybės darbus ją kili
mo vietovėje - Viekšniuose, 
pastatant jiems paminklą. 
Tuo rūpinasi Akmenės ra
jono savivaldybė, Biržiškų 
Komisija ir Draugija, pa
vieniai viekšniškiai.

1991 m. jau buvo kelia
mas tokio paminko reikalas, 
o 1992 m. architektai Ma
rija ir Martynas Purvinai 
siūlė ne tiktai statyti pa
minklą, bet ta proga ir 
sutvarkyti Viekšnių mieste
lį. Jie vėliau daug darbo 
Įdėjo tyrinėdami šio mies
telio architektūrą.

Biršiškų Komisijai vado
vauja Vilniaus U-to rekto
rius prof.R.Pavilionis. Da
bar šiam projektui šiek 
tiek lėšų paskyrė Lietuvos 
vyriausybė, paskelbtas kon
kursas sukurti paminklą, 
Per laikraščius raginama 
visuomenė paremti šio 
uždavinio vykdymą, nes 
Viekšniai galėtų tapti ir 
Įdomia turistine vieta, nes 
šiuo metu čia jau veikia
aviacijos pradininko Lietu
voje A.Griškevičiaus mu
ziejus, bus restauruotas 
Biržiškų namas ir jame 
Įrengta paroda. Šalia to 
miestelyje veikia vienkarti
nis valstybės vandens ma
lūnas, viena seniausių Že
maitijoje vaistinių, gyvena 
nemaža pagarsėjusių puo
džių Apylinkės pasižymi 
gražia gamta ir dar veikia 
sena mokykla, kurioje mo
kėsi daug Lietuvą garsinu
sių žmonių.

Norintieji prisidėti lėšo
mis, kviečiami pinigus per
vesti Į Biržiškų Fondo sąs
kaitą 700818 Žemės Ūkio 
Banko Akmenės skyriun, 
kodas 260101433.

• Lietuvos prezidento 'Al
girdo Brazausko atstovu 
spaudai paskirtas Nerijus 
Maliukevičius. Jis yra gi
linęs 1945 m. Vilniuje, bai
gęs anglą kalbą ir literatū
rą Vilniaus Universitete, 
dirbęs radijuje ir spaudoje.

• Pasaulinėje banką siste
moje liepos mėnesio pabai
goje pradėta platinti ir 
Lietuvos Banko informacija.

• LIETUVOS BANKAS iš
leido sukaktuvinę mone
tą. 10-ties litą vertės, mi
nint Dariaus-Girėno skry
džio per Atlantą 60-metį.

šių monetą išleista 
10.000. Jos bus parduoda
mos Lietuvos Banko nusta
tyta kaina.

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui 
ir gauna iš jo perdavimo pakvitavimą. Perkėlimo mokestis - tik 4%,

plius $15 už pristatymą.

i 
i 
i

JAV dol. Kan. dol.
i
j Perkėlimo suma .............
i
} Perkėlimo mokestis - 4% • 1«111 •. .................
1
j Pristatymas
>
Į Viso

....12.00. ....15.00.

i
Į Siuntėjas:........................... . .............
i
i

..... Gavėjas ; ....... . .......................

Broniaus Talaikio nuotrauka

• MISS LIETUVA-93 -. 
LIETUVOS GRAŽUOLES .
1993 m. titulą laimėjo 
Jūratė Mikutaitė, 21 m.
kaunietė, Medicinos Akade
mijos Gydomojo Fakulteto 
IV-tojo kurso studentė. 
Su titulu laimėjo ir "Nis
san" automobilį.

ĮKURTAS dailininku 
ANASTAZIJOS ir ANTANO 
TAMOŠAIČIU. CENTRAS 
"ŽIDINYS"

Plačiai žinomas dail. 
Antanas Tamošaitis, šią 
vasarą^ nuvykęs Lietuvon, 
susitarė su Lietuvos Dailės 
Muziejaus direktoriumi 
Romualdu Budriu dėl naujo 
padalinio įrengimo šiame 
muziejuje. Jame bus per
kelti Antano ir Anastazijos 
tapyba, kiti dailės darbai 
bei visa surinkta tautodai
lės ir dailės klausimais 
medžiaga, biblioteka, ar
chyvai, eksponatai. Taip 
pat atveš foto,filmavimą 
video technikos aparatus 
ir tikisi galėsiąs Įtaisyti 
gerą kopijavimo techniką.

"Viską perkelsiu į Lie
tuvą savo lėšomis, parem
siu pastato, kuriame Įsi
kurs "Židinys", restaura
vimą. Į banka įnešiu nema"- 
žą sumą, tad "Židinys"
išsilaikys ir veiks iš to 
indėlio mėginių palūkėti/. 
...Dabar aš noriii'at'šldėko
ti Lietuvai, tautai: dovano
siu Anastazijos ir savo 
kūryba bei visus rinkinius. 
O visas mūsų užgyventas 
materialinis turtas tegul 
pasitarnaus lituanistinei 
dailei kurti, ugdyti, remti 
ir skleisti".

Žurnalistė Sigita Jaci- 
nevičienė, padariusi su 
dail. Antanu Tamošaičiu 
platesnį interviu, rašo: 
"...Tikėsimės, kad mūsą 
visuomenei "ŽIDINYS" neš 
naudą- estetinę, informaci
nę, pažintinę, taps reika
lingu ir gyvu."

• įdomu, kad Lietuvos 
Seimo opozicijos vadui 
Vytautui Landsbergiui no
rint pasisakyti per TV, 
reikia gauti leidimą... Toks 
demokratinis LDDP stilius.

Užklausta, ar pasibaigus 
karaliavimo metams, norė
tų tapti manekene - mode
liu, atsakė, kad galvoja 
apie medicinos ir grožio 
sujungimą ir jkurti gydo
mąjį grožio . centrą. šių 
metų gražuolė skiriasi nuo 
kitų buvusiųjų laimėtojų, 
kad yra - tamsiaplaukė.

• KLAIPĖDOJE buvo pa
krikštyti Lietuvos du karoT 
laivai-fregatos. Laivų pa-t 
vadinimus - "ŽEMAITIS" 
ir "AUKŠTAITIS" - ant 
lentos įteikė Krašto Ap
saugos min. A. Butkevičius. 
Laivus pašventino ir Mišias 
aukojo vyr. Lietuvos kariuo
menės kapelionas pulkinin
kas monsinjoras A.Svarins- 
kas.

• Liepos mėn. 27 d. Lie
tuvos Užsienio Reikalų 
min. Povilas Gylys spaudos 
konferencijai pranešė, kad 
Bonoje, pasirašant Lietu
vos-Vokietijos deklaraciją 
dėl politinių santykių pa
grindų, buvo iškeltas ir re
paracijų klausimas. Už na
cių padarytus nuostolius 
Lietuvai okupacijos metais 
dabartinė Vokietija nepri
siima kaltės ir nesutinka 
atsilyginti. Taip pat Vokie-. 
tija tvirtina, kad visos re
paracijos buvo išmokėtos 
tuojau po kūro buvusiai Šžė 
vietų Sąjungai. *

• Popiežiaus JONO PAU
LIAUS II-jo atvykimo į Lie 
tuvą proga žada dalyvauti 
apie 1800 žurnalistų.

Miestai ar vietovės, kur 
Popiežius lankysis yra pa
tenkinti, nes ta proga ap
valomi šiukšlynai, patvar
komi namų fasadai ir Ne
muno - Neries santakos - 
vietovė, kur jis susitiks su 
tikinčiaisiais. Manoma, kad 
dalyvaus apie 120,000 žmo
nių ties santaka.

Žurnalistams, po iškil
mingų Dariaus-Girėno skry
džio minėjimų tai bus ant
ras darbymetis.

Žmonėms rūpestis, kad 
ta proga neprivažiuotų ki
tokie "tikintieji", medituo
jantys apie svetimas kiše
nes...
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Iš kairės į dešinę: 
ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, 
p. Hillary Clinton, 
JAV Prezidentas 
Bill Clinton ir
p. Daniela Lozorai
tienė.

JAV ILLINOIS VALSTIJOS GUBERNATORIUS PASKELBĖ SEKANČIO TURINIO
PROKLAMACIJA,

MININT LIETUVIU TRANSATLANTINI PIONIERIŠKĄJĮ SKRYDI:

WHEREAS, on July 17-18, Lithuanians all around tha world will join their 
countrymen in Lithuania to commemorate the 60th anniversary of the first 
non-stop transatlantic flight from the United States to Lithuania, which is 
considered the second longest transatlantic flight in history) and

WHEREAS, the two aviators, Stephen Darius and Stanley Girėnas, made the 
flight on a plane named "Lltuanlca," and will be featured in an extensive 
exhibit opening at the Balzakas Museum of Lithuanian Culture) and

WHEREAS, in Chicago, the Lithuanian community will celebrate with 
special religious services, a banquet, a parade, a wreath laying at the 
Darius-GIrenas monument in Marquette Park, and other special events) and

WHEREAS, a commemorative plaque will be dedicated at Midway Airport in 
honor of the courageous pilots and their flight) and

WHEREAS, special guest at the banquet will be Anthony Vaivada, the 
"Father of Lituanica," a friend of Darius and Girėnas who provided moral and 
financial support for the flight;

THEREFORE, I, Jim Edgar, Governor of the State of Illinois, proclaim 
July 18, 1993, as STBPHEH DARIUS AMD STAHLEY GIREHAS DAY in Illinois.

Š. m. birželio mėn. 15 d. Lietuvos ambasadorius St. Lo
zoraitis ir ponia D. Lozoraitienė dalyvavo diplomatiniam 
korpsusui skirtame priėmime Baltuosiuose Rūmuose, kurt 
susruošė JAV prez. Bill Clinton.

NKVD SIAUTĖJIMAS ŽEMAITIJOS ŽEMEJE

3^ WiWjBSSi

Stasys Gentvilas
1945-jų žiemą ir pavasarį Žemaitijos miesteliuose, 

kaimuose siautėjo NKVD kariuomenė. Jie gaudė žmones 
he tik namie, darbo vietose, bet ir keliuose. Suėmę juos 
enkavedistai vertė pasakyti, kas iš pažįstamų ar kaimynų 
priklausė Šaulių, Jaunalietuvių ir kitoms organizacijoms. 
Netrukus pakilo masinių areštų banga. Pakliuvę į baisųjį 
siautulį, be tardymo ir teismo buvo suimami ir varomi į 
Lazdininkų kaimą brolių P. ir V. Grabių sodybose įruoštą 
kalėjimą. Kareiviai čia žmones varė ne tik iš Darbėnų, 
bet ir iš Kretingos, Salantų, Mosėdžio, Skuodo, Gargždų 
ir kitų valsčių.

Vasario 25 d. po trumpo pokalbio su NKYP.;^pulki-,%gi auste „p; 
ninkiu dviejų automatais ginkluotų kareivių buvau nųvą- gėrį. Čia 
rytas į Lazdininkus. ' 7? '

Kalėjimas buvo įruoštas paskubomis, laikinai. Lenti
niai gultai buvo dviejų aukštų. Tualetas buvo lauke. Žmo
nių grūste prigrūsta, gultuose gulėjome kaip silkės stati
nėje. Maitino labai prastai: duodavo duonos gabalėlį ir 
nesaldintos juodos "kavos". Jokio laiškelio ar pranešimo 
apie save nebuvo įmanoma perduoti, nes saugojo stipri 
sargyba, ir pašalinių žmonių nė iš tolo neprileido. Kadan
gi daugelis žmonių buvo suimami netikėtai, artimieji 
nežinodavo, kur jie dingę. Suimtuosius "tardė" dienomis 
ir naktimis - reikalavo prisipažinti padarius primestą 
kaltinimą. Daugumas nemokėjo rusų kalbos, bet vertėjų 
nebūdavo. Kalėjime knibždėjo šnipų ir provokatorių, šan
tažavusių ir provokavusių suimtuosius.

Kovo pradžioje automašinomis, automobiliais ginkluotų 
kareivių saugomi iš kalėjimo buvome išvežti į Mažeikius. 
Miestą pasiekėme vakare. Sugrūdo į šaltas ir visai nepa
ruoštas, stropiai kareivių saugomas patalpas. Kit4 dieną 
mus nuvarė į geležinkelio stotį, kur laukė gyvuliniai va
gonai.. Suvarius žmones, vagonų langus ir duris užkalė, o 
prie vagonų stovėjo ginkluoti automatais kareiviai.

Naktį atsisveikinome su gimtine. Kai kitą dieną eše
lonas sustojo Mintaujos-Jelgavos geležinkelio stotyje ir 
mus išlaipino iš vagonų, apsidžiaugėme, kad gyvensime 
netoli Lietuvos. Nuvaryti į lagerį pagaliau po geros pa
ros gavome sriubos ir duonos. į lagerį vis varė ir varė 
naujus būrius suimtųjų.

Po kelių dienų nežinios gavome įsakymą pasiruošti iš
vykti. Išrikiuoti eile, turėjome nusirengti nuogai. Vieni ka
reiviai tikrino rūbus ir daiktus, o kiti nuogus kūnus. Murns 
paliko tik rūbus ir apavą, o visa kita atėmė. Kai karei
viai nuvarė mus į Jelgavos geležinkelio stotį, čia laukė 
didžiulė gyvulinių vagonų virtinė. Vos tik sulipdavo žmo
nės į vagonus, tuojau užkaldavo duris, prie kiekvieno 
vagono atsistodavo keli sargybiniai, o langai iš anksto 
jau buvo užkalti.

Naktį ešelonas pajudėjo nežinoma kryptimi. Juo labiau 
ešelonas vingiavo miškais ir laukais,. tuo darėsi šalčiau. 
Apšarmojo vagono sienos, miegantiems prie sienos prišal
davo plaukai. Vandens ir maisto visai negavome. Turėję 
duonos ar lašinių gabalėlį, dalijosi su kitais. Žmonės pra
dėjo sirgti, viduriuoti.

Apie kovo vidurį ešalonas sustojo laukuose, ir karei
viai ėmė atidarinėti vagonų duris. Supratome, kad kelio
nė baigėsi.

Kelis kilometrus ėjome laukais per gilų sniegą ir šal
tį, o apsiavę buvome kas klumpėmis, kas kaliošais. Ser
gančius ir nusilpusius vedėme stiprieji. Sužinojome, kad 
esame Karelijos žemėje, Petrozavodsko miesto apylinkėse 
netoli Onegos ežero. Nakčiai buvome grūsti sugrūsti į 
salę. Ne tik atsigulti, bet ir atsisėsti nebuvo vietos. Žmo
nės troško - langai ir durys uždarytos, vandens nebuvo, 
daugelis viduriavo ir nuolat prašydavosi į lauką. Tualetų 
nebuvo. Ištroškę žmonės griebė ir valgė sniegą.

Po nakties košmaro dieną buvome parvežti į lagerį. 
Barakai seni, ankšti, žemi, apleisti, gultai dviejų aukštų. 
Sąlygos antisanitarinės, maistas labai blogas, todėl serga
mumas dar labiau padidėjo. Prasidėjo dizenterijos epide
mija. Išsekę ligoniai šliaužiojo žeme ir prašėsi pagalbos. 
Viduriavo kraujais, per kelias dienas iš jų beliko oda ap
tempti griaučiai. Per parą mirtis pasiglemždavo po 10- 
15 gyvybių.

Mirusiuosius turėjo laidoti sveikieji. į roges sukrautus

nuogus kūnus gyvieji tempdavo porą kilometrų - prie One
gos ežero. Žemė buvo giliai įšalusi - reikėjo laužtuvais 
kirsti. Duobės kasėjų jėgos buvo menkos, o be darbo 
sušalę kareiviai, neretai iškasus 30-40 cm. duobelę, jau 
liepdavo suguldyti lavonus ir užžerti sniegu.

Iš mirusiųjų mano atmintyje išliko šie pažįstami. Nuo 
Endriejavo: K. Ašmontas - buvęs šaulys, J. Šarkauskas - 
ūkininkas, Andriliūnas - pašto viršininkas, Kundrotas - 
mėsos pardavėjas, Žadreikis - eigulys. Tai buvo darbštūs, 
taurios sielos, geros širdies žmonės.

... Didelis sergamumas ir mirtingumas, matyt, pasku
bino administraciją išskirstyti mus po kitus lagerius. Dau- 

-atekome į Medvežegorsko raj. Pindusų km. te
radome nemažai lietuvių, estų. Dirbome miško 

darbus, lentpjūvėje. Rankų nenuleidome, kiek pajėgdami, 
kėlėme dvasią. Lietuviai netgi organizavo koncertą. Ne
lengva buvo gauti leidimą: reikėjo išversti į rusų kalbą 
norimas dainuoti dainas. Ne visas leido ir dainuoti. Kon
certas labai pakėlė žmonių nuotaiką. Atgavome viltį ir 
pasitikėjimą savomis jėgomis. Tačiau ir čia neilgai gyve
nome. Išvežė arčiau Baltosios jūros, Belomoro kanalo. 
Daugiausia dirbome prie barakų statymo kanalo tiesėjams. 
Čia sulaukėme ir karo pabaigos. Nuotaika praskaidrėjo. 
Žmonės tikėjosi, kad gal dabar greičiau pavyks ištrūkti 
namo. Vakarais, po darbo, giedojome gegužines giesmes, 
kalbėjome maldas. Kadangi lagerio administracija griež
tai draudė giedoti, melstis ir dainuoti, vėliau tai daryda
vome tylomis.

NKVD, norėdama žinoti žmonių nuotaikas ir kas vyks
ta lageryje, verbuodavo šnipus. Kartą ir aš buvau nuvež
tas į NKVD būstinę. Kapitonas gailėjo mano jaunystės, 
žadėjo, kad netrukus ateisiąs pulkininkas ir sudarysiąs 
man sąlygas kuo greičiau iš lagerio išeiti. Pokalbio pra
džioje pulkininkas buvo mandagus , netgi užjaučiantis. To
liau jis ėmė reikalauti, kad turįs pasižadėti ir pranešinė
ti jiems, kas ir ką kalba lageryje, kas organizuoja mal
das, dainas. Tai išgirdęs, susikaupiau ir mintyse prašiau 
Švenčiausios Dievo Motinos Marijos gelbėti mane ir su
teikti man jėgų atsispirti klastingam priešui. Pulkininkas 
toliau gyvatiškai gundė - ne tik greitai aš būsiu išleistas 
iš lagerio, bet dar ir lageryje sargybiniui tik pasakysiu 
slaptažodį ir galėsiu išėjęs iš lagerio sočiai pavalgyti.

Išgirdus ketegorišką mano atsisakymą šnipinėti, pulki
ninko elgesys visiškai pasikeitė: jis ėmė kumščiu daužyti 
stalą baisiu balsu kriokti, kad iš lagerio niekados neišei
siu.

Nelinksmas daugeliui buvo 1945-ųjų pavasaris: prasidė
jo skorbuto epidemija. Nuo skausmo vos pavilkome kojas, 
atsivėrė žaizdos. Kai kurie visiškai negalėjo vaikščioti, 
išklibo dantys. Tada liepė gerti pušų spyglių arbatą, bet 
ką ji padės - daug žmonių mirė, kiti tapo invalidais.

Darbingieji gegužei įpusėjus, buvome perkelti į trečio 
kanalo zonos lagerį, iš viso buvo keturios zonos, kiekvie
noje nuo 800 iki 1000 žmonių. Mūsų zonoje daugiausia 
buvo lietuvių, šiek tiek latvių, iš lietuvių - bemaž visi 
žemaičiai. Tai darbėniškiai - A. Benetis, J. Kiauleikis,
J. Vičiulis, P. Grabys, J. Žilys, J. Ronkaitis, K. Baužys,
K. Kairys, vet. gyd. K.Gudaitis, Šimkus, (rašytojo Jono 
Šimkaus brolis) ir kt. Kretingiškiai - Tenkutis, A. Rūtė, 
J. Jundulas, K. Tiškus, Valys, Lileikis, Žymantas, adv. 
Remeikis ir kt. Salantiškiai - broliai Beniušiai, Budrys, 
Liaučius, Rutkauskas, Andriejauskas, mokytojas Ig. Drak- 
šas ir kt. J. Kaušys, A. Gaižauskas, broliai Darkšai, A. 
Andriejauskas, S. Dirgėla - nuo Endriejavo.

Lagerio teritorija buvo aptverta dviejų eilių spygliuo
ta tvora, tarp eilių 8-10 m. tarpas. Kas 100 metrų - 
sargybos bokštas ir prožektorius, tarp sargybos bokštų nu
tiesta viela, prie jos pririšti specialiai apmokyti sargy
biniai šunys. Gultai lentiniai, dviejų aukštų. Gulėti buvo 
galima tik ant plikų lentų, uždrausta turėti apklotus ir 
pagalvėles. Jokių laikraščių, knygų!

Viena brigada statėme gyvenamuosius namus, kitos 
brigados dirbo prie kanalo darbų. Visi darbai atliekami 
rankomis, žemę kasėme kastuvais, vežėme rankiniais 
vežimėliais, lentas reikėjo nešti ant nugaros, išdirbio nor
mos - didelės. įvykdę mėnesio normą, dešimt dienų papil
domai gaudavome kruopų apkepo bandelę.

Žmonės nusilpo, suliesėjo ir nebepajėgė dirbti. Visai 
nepaeinantį gydytojas atleisdavo 10 dienų nuo darbo ir 
prirašydavo "atšėrimui zapiekankos". "Neatšeriamus" pripa
žindavo ligoniais ir pristatydavo komisijai, kad paleistų į 
namus.

Šalta ir pūguota 1946 m. Karelijos žiema dar labiau 
pablogino gyvenimo sąlygas. Sušlapusių rūbų išdžiovinti 
nebuvo kur.

Naktimis po kelias valandas NKVD karininkai tardyda
vo: juk reikėjo parodyti, kad tave atvežė čia ne šiaip 
sau, o todėl, kad esi kaltas. Nemažai žmonių visai prara
do viltį sugrįžti namo. Ačiū advokatui Remeikiui is Pa
langos, kitiems inteligentams, kurie nuolatos drąsindavo 
ir keldavo nuotaiką.

Pavasarį kanalo ir lagerio administracijai rūpėjo laiku 
užbaigti darbus. Kad pagerėtų žmonių nuotaika, buvo iš
ardytos spygliuotos tvoros, žadėta baigus darbus paleisti 
namo. Jaunuoliai buvo paimti į kariuomenę, kelis jsimtus 
žmonių išvežė į Estiją kitų darbų dirbti. Kadangi žmonių 
sumažėjo, prie svarbiausių darbų buvo sudarytos ir nakti
nės pamainos. Pietų metu prie kanalo atvykdavo dūdų 
orkestras - norėta pakelti mūsų nuotaiką ir parodyti atvy
kėliams, kad čia dirba laisvi žmonės. Tačiau mes buvome 
alkani, ir muzika mums nerūpėjo.

įpusėjus vasarai, naktimis eidavome į kaimus vogčio
mis pasikasti bulvių, o po naktinės pamainos dieną pagry
baudavome. Bulvės ir grybai kiek sustiprino jėgas. Tačiau 
neilgam. Prie bulvių laukų pastatyta ginkluota sargyba 
šaudydavo. Buvo sugautų, sužeistų.

Rudenį baigėme kanalo darbus. Šventiniame mitinge 
turėjome ir ’ mes lagerininkai, dalyvauti, nes juk reikėjo 
kažkam ploti ir šaukti "ura!" į šventę atvyko dideli NK 
VD ir civiliai viršininkai, žurnalistai iš Maskvos, Lenin
grado, Kijevo, Petrozavodsk©. Vienas ministrų dėkojo 
NKVD vadovybei, radusiai pigios darbo jėgos kanalo staty
bos darbams. Tik niekas nedėkoio tiems, kurie savo sveika
tą ir gyvybę čia paliko.

1946-jų ligoniai, vadinamieji aktuoti, nedarbingi žmo
nės, grupėmis buvo išleidžiami namo. Tuo tarpu iš dar
bingųjų ir jaunesnių buvo reikalaujama pasirašyti specia
lius pasižadėjimus - įsipareigojimus, kad "kaltės išpirki
mui privalo atidirbti Karelijoje penkerius metus". Dauge
lis neatlaikė gąsdinimų bei prievartos ir pasirašė šį įsi
pareigojimą. Tuos "savanorius" išvežė prie kitų darbų, tie
sa, jau kaip laisvai samdomus. Bet tai ne ką geriau.

Likome dėkingi rusų tautybės gydytojui (pavardės ne
pamenu) ir lietuviui felčeriui Cirvinskui už nuoširdų rūpi
nimąsi sergančiais ir išsekusiais.

Apie likusius gulėti Karelijos žemėje mažai kalbama 
ir rašoma. Kas šiandien pasakys, Kur jų kapai? Palaidotų
jų Onegos ežero pakrantėje gal jau ir kaulelių neliko: 
išaušus pavasariui, kankinių kūnus greičiausia apipylė 
kalkėmis, kad sunakintų visiškai. Tik artimieji skaudžios 
netekties, skausmo negali užmiršti. Gaunu Karelijos kan
kinių artimųjų laiškus, iš Kelmės raj. Valpainių km. Hen
rikas Želvys parašė apie savo tėvą Augustiną Želvį; jį 
areštavo 1945 metais ir išvežė į Kareliją. Iš ten nebe
grįžo. Paliko namie sergančius senus tėvus, žmoną ir me
tukų sūnų (Henriką).

O. Dapkienė, P. Grabio duktė, gyv. Klaipėdoje, man 
štai ką parašė: "P. Grabio sodyba, kuri buvo jums kalė
jimu, yra mano tėviškė. 1945 m.vasario mėn. mano tėvas 
savo namuose buvo uždarytas į kalėjimą. Mes, vaikai, 
ateidavome į ūkį šerti gyvulių ir iš pastogės matėme, 
kaip tėvelį ir kitus kalinius įgrūdo į sunkvežimius
ir išvežė nežinia kur. Nuo to laiko mums nebuvo leista 
gyventi savo namuose. Apie tėvelį nieko nežinojome iki 
jo sugrįžimo iš Karelijos. 1948 m. tėvelį kartu su šeima 
ištrėmė vėl, tik jau sį kartą į Sibirą, Irkustko sritį".

A. Benetis iš Darbėnų valse. Barkelių km. kuris su 
manimi kartu buvo Karelijoje, 1948-aisiais su šeima ir 
senais tėvais, buvo išvežtas į Tomsko sritį. Iš ten sugrį
žo tik 1960 metais, be teisės gyventi Lietuvoje. į Lietu
vą - Kretingą buvo leista sugrįžti tik 1971 m. 
(TREMTINYS, 1993 m., balandis, nr. 6)
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Šios Vasaros Vinjetės Lietuvoje
I Birutė Nagienė

Prieš beveik 2 metu buvo tekę lankytis Lietuvoje. 
Tada kartu keliavo ir Henrikas Nagys, pirmą kartą po 
karo. Tada, pakilioje nuotaikoje, Nepriklausomybės atga
vimo atšvaite, einant prie Vilniaus aerouosto kontrolės 
durąpasitiko nušvitęs, uniformuotas tarnautojas, pasipuo
šęs trispalviu kaspinu ant rankovės ir nurodė staliuką, 
prie kurio reikėjo stoti eilutėn. Patalpos atrodė mažos, 
pilkos, nors ir švarios.

Du jauni, naujose uniformose vaikinai, už pap
rasto mažyčio stalelio rašikliu žymėjo są^iuvynėlyje atvy
kusiųjų. pavardes. Stebėjomės, kaip lėtai ir atsargiai rašo, 
kad ir ne ilgas pavardes... O gretimai, uždaroje su lange
liu "oficialioje" būdelėje dar stovėjo "vyresnysis mokyto
jas" su penkiakampe žvaigžde kepurėje ir antpečiuose, 
supažindindamas būsimus nepriklausomos valstybės tarnau
tojus su (kad ir atsilikusiomis) įregistravimo procedūromis. 
Taigi...

Dabar- pirmą kartą savo gyvenime vyko su mumis 
ir sūnus Gintaras. Dabar - pastatas įspūdingai praplėstas, 
suplanuotas pagal modernišką, patogų standartą, tinkamai 
inkorporuotas. Erdvi laukimo salė, baigiamos ruošti kitos 
patalpos, darbo biurai, kavinė. Nebeatrodo kaip kažkokios 
provincijėlės aerouostelis. Yra ir panoraminiai langai, 
pro kuriuos gali stebėti lėktuvų pakilimus ir nusileidimus. 
Tad, buvusi primesta sovietinė paranoja - bent šioje vie
toje - atrodė išgaravusi. (O gerai atsimenu, kai pirmą 
kartą man atvykus į Lietuvą ekskursantės statusu ir su
stojus prie mažo turgelio Vilniuje, prislinko toks apsmu
kusiomis kelnėmis persikreipęs tipelis ir pareiškė, kad 
"fotografirovat NEILZIA". Aš ir brolis ėjom kitur, pasi
naudodami pusdienio laisvalaikiu nuo ekskursijos. Tai 
buvo laikai, kad ir diedelis, pardavinėdamas savo rankų7 
darbo medinį grėblį, ir moteriškės su sėklų maišeliais 
ir savo daržo gėlėmis galėjo išduoti sovietinės galybės 
paslaptis... (Vis dėl to-nufilmavau tą diedelį.). Tada ir 
namuose - tėvų, kurių nebuvau mačiusi dešimtmečiais, 
namuose pernakvoti buvo pavojinga - neleidžiama, NEIL
ZIA... Jie atvykdavo pas mane į viešbutį, o aš dienai 
į Kauną, skubėdama atgal vakarop į Vilnių, į viešbutį

Iš patogios, erdvios ir tvarkingos automobilių su
stojimo aikštės, pakviesti Lietuvių Rašytojų D-jos pirm.M. 
Marcinkaus ir sekretoriaus V.Sventicko, vykome su kai ku
riais kitais, mus pasitikusiais artimaisiais, į Rašytojų 
Draugijos rūmus trumpam pasisveikinimui.

Tie rūmai, ir antrą kartą atvažiavus matomi, pa
lieka nepaprastą įspūdį savo istoriniu puošnumu, jaukia 
proporcija, gerai prižiūrimi ir tvarkomi. Tikrai reprezen
taciniai tinka savo paskirčiai. (O šį kartą jau teko 
pagirti ir naujai pertvarkytas "priešistorinio" stiliaus 
rūsyje buvusias privatiems reikalams patalpėles į higie
nišką ir civilizuotą vietą...).

Kairėje: prie Žuvusiems už Laisvę paminklo Gintaras Nagys, Šaulių Vytauto Rinktinės šaulys ir Birutė
Vaitkunaitė-Nagienė.

Aną kartą, mus lydėjęs giminaitis, nuo savo automo
bilio nusuko langų valiklius ir veidrodėlį, pasiimdamas 
su savimi. "Labai greitai gali dingti"- sakė jis, šypso
damasis. Jam buvo nepatogu tai pripažinti... Šj kartą 
automobilio saugoti gatvelėje pasiliko dėdienė... O vėliau 
Vilniuje, dienos metu, kitų palydovų automašina atvykus 
ir vos kelioms minutėms pradingus įstaigoje,- jau spėta 
nukniaukti automobilio lempos... Apie vagystes šį kartą 
buvo kalbama daugiau ir Vilniuje, ir Kaune. Deja...

Kaune
Maloni diena Laisvės Alėjoje. Ne peršilta ir ne 

perkarsta. Skubiau ar lėčiau keliauja moterys, vyrai, 
pasimaišo ir vaikai ar paaugliai, kuriems jau atėjo mok
slo metų pabaiga. Praeina net micro-mini sijonėliais 
apsitempusios būtybės, su dvigubai iškedentais kuodais 
ir labai raudonai nulakuotais nagučiais. Nešasi irgi kažin 
kokius paketus ar pinigines. Vitrinos švarios, namų fasa
dai aptvarkyti, įdomiau sudėstytos prekės. Liepelės kup
lios, suoleliai po jomis švarūs ir pradedantys skleistis 
žiedeliai dvelkia tokiu mielu aromatu. Pardavinėjama 
tvarkinguose kioskuose laikraščius, knygas, cigaretes, 
ledus, sultis, gėles. Sako, kad jos pabrangusios, tačiau 
mačiau daugelį nusipirkusiųjų, kad ir po kelias žiedų 
šakeles, arba apžiūrinėjančių puoduose ar kibiruose.

Sėdžiu aikštelėje ant suoliuko po medžiu, stebiu 
praeinančiuosius. Atrodo, nėra jokių rūpesčių žmonėms, 
šnekučiuojasi...Vienas dailininkas piešia norinčiųjų portre
tus tušu. Staiga išgirstu šalia savęs moters balsą: oi, 
oi... Atsisuku: lyg iš senos nuotraukos močiutė. Balta 
skarelė surišta po smakru, žilstelėjęs plaukų kuokštas, 
griežtų, tiesių bruožų veidas, tiesi nosis. Svariu mėlynu 
megztiniu ir sijonu apsirengusi. Vienoje rankoje laiko 
tuščią krepšį, kitoje lazdą Apsiavusi šlepetėmis. Žiūri 
prieš save, nepasisukdama į mane, ir toliau: oi, oi. Sune
rimau. "Kas jums,- klausiu, - ar sergat? "Oi, oi...".

-Ar reikia nuvesti pas daktarą? Ar į ligoninę?"
- Kad davė tai davė...Per ranką va, taip davė, ■ 

sulenkt negaliu.
- Kas davė?

Tyli. Ir vėl; "oi, oi..., nugi duktė su lazda, kad 
davė tai davė, per nugarą per ranką kaip papuolė. Par
kritau, tai dar davė..."

- Tai kartu gyvenate?
- Kartu. Gėrė, gėrė, prisigėrė kaip kiaulė su ta 

savo drauge. Atėjo, dar gėrė. Tai davė su lazda.
Klausiu, kodėl nenueina į policijos nuovadą ir 

nepasiskundžia, tegul ją nors pagasdina. "O kur aš eisiu? 
Tai dar labiau primuš."

Išėjo iš namų ir nežinanti, kur toliau dėtis, nes 
giminių neturinti. Jokios globos, jokios kitos vietos, kur 
būtų galima pernakvoti, nežinanti. Sušelpiau, kad nusi
pirktų ko užvalgyti, o į ligoninę atsisakė nuvedama. 
Paminėjau Caritas organizaciją, sako nežinanti tokios.

Cimbolai ir būgnas. Ir girdėta melodija-dainavi- 
mas. Pasirodo aukštas, apvalia viršūne baldakimas ir 
oranžiniai, baltai ir geltonai apsisiautusi grupelė žmonių. 
Vyrai nuskustomis galvomis, moterys pusiau su sari 
apsisiautusios, kitos paprastai tik skarą ant galvos užsi- 
metusios, kitos palaidais plaukais. Visi bėgčiodami pa
juda pirmyn, pora žingsnių atgal ir vėl pirmyn "Hare 
Krišna, Hare, Hare", skamba per megafoną šaukiamas 
Kūrėjo pagarbinimui skirtas posmelis. Grupė keliauja 
nuo įgulos bažnyčios senamiesčio link, nes šiandien jie 
pasiskyrė dieną tokiam viešam keliavimui. Veidai įvairūs, 
rytietiški- indiški, kiti atrodo vietiniai. Jie sako, kad 
religija turi būti džiaugsmingai išgyvenama dabar, šioje 
žemėje. Bet pasekėjų daug nebuvo. Žmonės šypsosi, su
stoja pažiūrėti. Grupėje bėgčioja ir keletas vaikų laiko
mų už rankų motinų, kurias traukia egzotika.

Ar tai grynieji Krišnininkai, ar tokie, kokių čia Ka
nadoje ir Amerikoje buvo atsiradę ir paskui išsigimė 
į parazitiško gyvenimo būdą, kai grupėje vaikai nebeži
no kas jų tėvas (retai ir jų motinos žinojo), vystėsi nar
komanija ir išsvajotoji "komuna" - gyventi bendrai grupe 
iš žemės darbo arba iš lengvų amatų pasirodė esanti 
muilo burbulu.
* ♦ ♦

Birželinių Trėmimų diena. Patraukėme prie Kauno 
geležinkelio stoties, kur prasidėjo minėjimo ceremonijos. 
Užlipus laiptais, prie įėjimo matėsi gausiai zujantys pro 
stotį, automobiliai, sunkvežimiai ir vis keliolika dviračių. 
Laiptų apačią žymėjo trispalvės, Vytauto Didžiojo vėlia
va, juodi ir kitoki kaspinai su trėmimo data ir šūkiais, 
dideli gėlių vainikai ir puokštės, žvakės, kurių vis dau
gėjo ir jau buvo dedamos ant šaligatvio ir pavieniai 
atnešamos tremtinių šeimų ir šiaip susirinkusiųjų pade
damos gėlės. Vienur kitur buvo tautiniais drabužiais 
apsirengusios moterys, kurios pravedė dainas, visiems 
prie jų prisidedant.

Prisirinkusiųjų tarpe, ant laiptų aukščiau, netoli 
įėjimo durų cirkuliavo keleiviai, girdėjosi ir vienas kitas 
rusiškai kalbanti* .matėsi ir keletas tokių neaiškių skusta
galvių. Tačiau, prasidėjus prakalbai, visi - ir šie - sto
vėjo ramiai ir tyliai. Tiktai gatvėje burzgė važmenys, 
nesiskaitydami su šio momento rimtimi ir kartais užgož- 
dami kalbėtojo balsą. (Jam būty reikėję garsintuvo).

Minėtojai patraukė gatve prie Laisvės Paminklą 
kur jau stoviniavo tvarkdariai- uniformuoti šauliai ir 
besirenkantys žmonės.

Netrukus prie mūsų priėjo šaulys. Pasisveikinęs, 
ir sužinojęs, kad esame iš Kanados, padeklamavo tris 
eilėraščius, vienas, kiek žinau, buvo Brazdžionio, kiti 
du- tremtinių sukurti. Padėkojome. Jis-buvęs tremtinys, 
kalėjęs Vorkutoje. Gal tie eilėraščiai buvo jo. Vos nulai
kiau vokus, kad nemirksėčiau, nes būty reikėję jieškotis 
nosinaitės. Atidavė pagarbą ir nuėjo...

Prisirinko didelė minia, užpildžiusi visą Karo Mu
ziejaus aikštę. Kalbėjo Tremtinių ir Politinių Kalinių 
Sąjungos atstovai, miesto meras, Jaunimo atstovas, Krik
ščionių demokratų atstovas, ir kt. Vienam paminėjus 
Bobelio pavardę- pasigirdo "bū", o pasakius, kad prez. 
Brazauskas, nors ir pripažino klaidą dėl ambasadoriaus 
Lozoraičio posto, tos klaidos neatitaiso, vėl "nubūino" 
A.Brazausko elgesį. Dainavo ir sugiedojo "Marija,Marija".

Toliau - minėjimo 
minia Katė -J 

Muziejaus .aikštėje

KAUNE
BIRŽELIO
TRĖMIMŲ
MINĖJIME

1993 M. ŠIAURĖS AMERIKOS BALTIEČIŲ ir LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS

1993 m. Š. A» Lietuvių 5 Pitch Softbolo Turnyras įvyks 1993 m- rug- jūčio 28-29 d.d., Wasaga Beach, Ont. bengia - Toronto LSK Jungtis. 
Kreiptis šiuo adresu: Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Tel. 416-766-2996.

1995 m. Š. A. Lietuvių Individualinis ir Komandinis Golfo Turnyras 
įvyks 1993 m. rugsėjo 4-5 d.d., Huron Golf Club, Ypsilanti, Mich. Vyk- 
do - Chicagos Lietuvių Golfo Klubas. Turnyro informacijos: Al Žvinakis, 
12102 Venetian Way, Orland Park, IL 60462. Tel. 708-501-4765 vakare; 
708-505-2801 dieną.

1995 m. Š. A. Baltiečių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirmenybės įvyks 1993 m. rugsėjo 11-12 d.d., Aidershot High School, Burlington, Ont. 
Vykdo - Toronto PPSK Aušra, talkininkaujant Hamiltono LSK Kovui. Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos iš baltiečių. Dėl informacijų kreiptis: 
Mrs. Irena Wilkinson, 2785 Kinnerton Orėse., Mississauga, Ont. L5K 2B5. 
Tel. 416-822-0502.

1993 m» Š. Amerikos Baltiečių ir Lietuvių bei Pasaulio Lietuvių Šau
dymo Pirmenybės įvyks 1993 m. rugsėjo mėnesį, šia tvarka:

a/ Rugsėjo 11 d. - medžioklinių šautuvų /Trap Shooting/ Tik Š. A. bal
tiečių pirmenybės, Hamiltono LMŽK "Giedraitis" šaudykloje.

b/ Rugsėjo 18 d. - Š. A. baltiečių ir lietuvių bei pasaulio lietuvių smulkaus /.*2/ kalibro šautuvų pirmenybės, taipogi "Giedraitis" šaudykloj.

c/ Rugsėjo 20-21 d.d. - tik pasaulio lietuvių medžioklinių šautuvų 
/Trap/ pirmenybė s, ‘'Giedraitis" šaudykloj e.

d/ Rugsėjo 25 /ar 24/ d. - pasaulio ir Š. Amerikos lietuvių karinių 
šautuvų pirmenybės, Winona, Ont.

e/ Rugsėjo 25 d. - Š. A. baltiečių ir lietuvių bei pasaulio lietuvių 
pistoletų pirmenybės.^ Vieta dar nepaaiškėjus. Visais šaudymo varžybų reikalais'•kreiptis į ŠALFASS-gos šaudymo vadovą: Balys Savickas, 540 
Dixon Rd. # 2004, Weston, Ont. M9R 1T1. Tel. 416-244-2267.

Kalendoriaus papildymai bei pakeitimai bus nuolatos skelbiami.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

1993. Vin. 18

1993 m. š. Amerikos Baltiečių ir Lietuvių lengvosios atletikos pir
menybės įvyks 1993 rugsėjo 11-12 d.d., Aldershot.High School, 
50 Fairwood Place, West, Burlington, Ont. Pirmenybes vykdo Toronto 
PPSK Aušra, talkininkaujant Hamiltono LSK Kovui. Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų, moterų, jaunių A (17-19 m.); 
jaunių ir mergaičių B (15-16 m.), C (13-14 m.), D (11-12 m. ), E (9-10ra)., 
F (žemiau 9 m.); vyrų ir moterų "Sub-masters" (35-39 m.) ir visų kla
sių "Masters" - (40-44 m.),(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio amžių 1993 m. gruodžio 31 d. 
Sub-masters ir Masters - pagal dalyvio amžių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose klasėse.

Varžybų pradžia šeštadienį, rugsėjo 11 d., 1:30 PM. Registracija - 
nuo 12:00 vai. Sekmadienį varžybų tąsa nuo 10»00 AM.

Dalyvių registracija - iki rugsėjo 7d. imtinai, šiuo adresu;
Mrs. Irena Wilkinson, 2783 Kinnerton Cresc,, Mississauga, Ont. L5K 2B3 
Telef. (416)-822-O3O2.

Papildomi kontaktai; Algis Malinauskas, varžybų vadovas (416)-844- 
7694; Kazys Šapočkinas (416)-239-7562; Algirdas Bielskus 216-486-0889.

Smili kins informacijos pranešamos visiems sporto klubams. Klubams 
nepriklausą, dėl informacijų gali kreiptis į Ireną Wilkinson, Algį Ma
linauską, Kazį Šapočkiną, Algirdą Bielskų ar į bet kurį sporto klubą.

Šių metų varžybos bus pravedamos platesne apimtimi. Atgaivinant 
ankstyvesnes tradicijas,šiais metais svečių teisėmis yra pakviesti da
lyvauti ir vietiniai suomių, ukrainiečių ir lenkų lengvatletai.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių lengvatletams. Klubai ir pa
vieniai lengvatletai kviečiami šiose varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS LENGV. ATLETIKOS K-tas ŠALFASS CENTRO VALDYBA
5 psl.



toronto ĮchtcagoĮ KVIEČIA DALYVAUTI LIETUVIU FOTOGRAFIJOS 
PA RODOJE

Lietuvių Namų 
Žinios

e Gaila, kad į prof. V.
Stausko iš Lietuvos pasa
kojimo apie Lietuvos gam
tos įvairybes liepos 20 d. 
buvo atvykę tik keliasde
šimt klausytojų. Paskaita 
buvo įdomi, puikūs vaizdai 
Kuršių Nerijos, Druskininkų 
ežeru 
tūros 
kilpos 
niaus 
gerai parinkti.

ir ežerynų, architek- 
įžymybių, Nemuno 
ir Kaune bei Vil- 
senamiesčio

• Choro vadovas iš Lietu
vos Anicetas Arminas, 
meno moklsų kandidatas, 
Čikagoje rinko medžiagą 
ruošiamai monografijai 
"Lietuvių chorai muzikinės 
kultūros ir tautinės savi
monės žadintojai". Jis taip 
pat žada išleisti pasaulio 
lietuvių choru 
albumą.

Komp. Vlado 
monografijai 
rinko 
Irena

nuotraukų

J akubėno 
medžiagą 

muzikologe

buvo

Paskaitininkas pabrėžė, 
kad Vilniaus senamiestis 
savo didumu yra 4-tasis 
Europoje. Kadaise, Lietu
vai esant didelei valstybei 
ir senamiestis buvo didelis. 
Dabar, kiek įmanoma, dir
bama, kad jis 
užlaikomas ir 
atstatytas. Tai 
davinys, kurio 
prireiks gal ir dešimtmečio,

būtų gerai 
tinkamai 

didelis už- 
vykdymui

• KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIEJ UJ E-ARCH YVE 
spalio mėn. 2 d. ruošiama 
paroda šaulių, suvažiavimo 
progą^

Archyvo vedėja Rasa 
Mažeikaitė dėkoja M. Pra
nevičiui už "kario" komp
lektą ir S. Jokūbaičiui už 
pateiktą gausią medžiagą.

• Po atostogų, naujo sezo
no repeticijas Toronto Vyrų 
Choras "ARAS" pradės 
rugsėjo mėn. 14 d., Prisi
kėlimo P-jos salėje.

Svarbu kiekvienam cho
ristui nuspręsti ar dalyvaus 
1994 m.Lietuvos Dainų 
šventėje. Kiekvienas nuta
ręs dalyvauti choristas- 
te turės susimokėti regis
tracijos mokestį $120 ame
rikietiškų dolerių, kuriuo 
bus padengtas išlaikymas 
ir transportacija 6-ioms 
dienoms šventės metu.

Planuota išvyka į Cle
veland'ą JAV neįvyks.

Dainų šventė- naujas 
mums visiems ir čia,

Kviečiame jus dalyvaui kasmetinėje lietuvių foto
grafijos parodoje, kuri vyks š.m.spalio mėn. 29 d.- lap
kričio 7 d. ČIURLIONIO GALERIJOJE, Čikagoje, JAV.

bus dvišių metų parodoje, kaip ir pernykštėje, 
temos: viena laisva, kita rengėjų parinkta. Ta parinktoji 
yra "Draugystė". Tik vaizdai apie draugystę, dalyvauja 
konkurse ir bus premijuojami. Laisva tema atsiųstos foto
grafijos dalyvauja parodoje, bet ne konkurse. Visi profe
sionalai ir mėgėjai traktuojami vienodai.

Taip pat spalvotos ir nespalvotos nuotraukos dalyvauja 
lygiomis teisėmis. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne 
daugiau kaip 6 nuotraukas. Jos gali būti bet kokio dydžio 
bet pageidaujamos didesnės, parodinės. Kitoje nuotraukos 
pusėje turi būti užrašytas dalyvio vardas, pavardė, adre
sas, telefonas, nuotaukos pavadinimas. Dalyvio mokestis

kartu su
Skomskiene ne tiktai

mūsų archyvuose, bet ir —. ---------- , ------------  r---------------------j-~ ----------------------------

pas pavienius lietuvius yra $5-, mokamas pristatant darbus. Lietuvoje ir užsieny- 
Cikagoje.

Lietuvos muzikos 
demijos docentas, ilgametis 
"Varpo" choro vadovas, 
paskutiniaisiais metais dir
ba Klaipėdoje.

aka-

• Š. m.Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, IL. vyks 
rugsėjo 9-12 d.d. keturias
dešimtasis SANTAROS — 
- ŠVIESOS suvažiavimas.

Jame žada dalyvauti 
ir vienas poetas bei litara- 
tūros kritikas Sigitas Pa
rulskis.

je gyvenantys nuo dalyvio mokesčio atleidžiami.
Eksponatus reikia pristatyti iki š.m.spalio 1 dienos. 

Siunti į BUDRIO LIETUVIŲ FOTO ARCHYVĄ 2345 West 
56th Street, CHICAGO, IL 60636 arba ALGIMANTUI 
KEZIUI: 4317 S.Wisconsin Ave., STICKNEY, Illinois 60402 
USA.

Iš prisiųstųjų nuotraukų komisija atrinks parodai 
tinkamas. Premijuotinus darbus išrinks parodos lankytojai, 
per visą parodos metą balsuodami už jiems įdomiausias 
ir geriausias nuotraukas apie draugystę.

Vyresniųjų kategorijoje premijos bus tokios: I vieta 
- $150, Il-a $100, III-ia $50. Jaunesniųjų bei pradedančių
jų, - I-a $75, II-a - $50, III-ia - $25.

Premijos bus įteiktos uždarius parodą lapkričio 
12 d., Jaunimo Centro kavinėje, Čikagoje.

Visais parodos reikalais galima kreiptis į parodos 
organizatorių Algimantą. Kezį tel:708-749 2843.

Sėkmės ir iki pasimatymo parodoje
Algimantas Kezys

Du narsus lietuviai lakūnai liepos 15 d. iš Čikagos Lansing aerodromo issiruose skrydžiui 
per Atlantą į Lietuvą. Liepos 19 d. jie pasiekė Karmėlavos aerodromą, iš kairės: Jonas 
, , . . - . Nuotr. Anatolijaus ŠlutoJuknius ir Edvardas Slusnis. Nuotr. Anatolijaus Šlutoir 

Tėvynėje paskatas išsilaikyti.

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

LIETUVIŲ A n 
-ITT ' KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOK A :

4.50% už 90 dienų term, indėlius 
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
4.75% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term. Indėlius 
5.25% už 3 m. term. Indėlius 
5.75% už 4 m. term. Indėlius 
6.25% už 5 m. term. Indėlius 
5.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
6.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už S m. GIC Invest, pažym.
3.75% už RRSP Ir RRIF ind. (v^r*) 
5.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.00% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 
3.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (4 1 fi) 532-3400 ir 532-3414

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

(fixed rate)

6.50%
'7.50%
8.00%

su keičiamu nuošimčiu
1 r 2 ar 3 metų ...... 6.50%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI PER 97 MILIJONUS DOLERIU

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). Nekilnojamo turte pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDQS: pirmad., antrad., ir tree.nuo 9 v.r. 
-3:30 j.jj.p.; ketvirtad.ir penktad. nuo 9v.r.- 8 
valv; šeštad. nuo 9 vai.r.- 1 vai.p.p.BŪSTINE: Lie
tuviu Namai,1573 Bloor Str.,West.TORONTO, Ont., M6P 
1A6. Telefonas: 532 -1149.

MasterCard,

6 psi.

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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.50% 
4.50% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
5.75% 
6.25% 
5.25% 
5.50% 
5.75%
6.00% 
6.50% 
7.00% 
3.75% 
5.50% 
5.75% 
6.00% 
6.50% 
7.00%
3.00% 
3.25%

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% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.50%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius be! apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS RUOŠIASI VIII- 
JAM KONGRESUI

Ateinančiais metais, 
vasarą vyks Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Sąjungos 
VIII-sis kongresas. Viso 
pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovai galės susitikti 
su Lietuvos jaunimu pačio
je Lietuvoje, kur kongresas 
prasidės ir baigsis Anglijoje 
studijų dienomis. Vokietijos 
lietuvių jaunimas jau ruo
šiasi jame dalyvauti ir 
planuojama programa bei 
galimybės jas gerai įvykdy
ti.
• Lietuvių Bendruomenių 
telkiniai visur minėjo Mo
tinos Dieną Birželio Trė
mimus.

• Naujų Lietuvos Respubli
kos ambasadoriumi Vokieti
joje paskirtas prof.Zenonas 
Namavičius, teisininkas, 
paskutiniu metu dirbęs 
VilniausUniversiteto pro
rektoriumi.

• VASARIO 16-tosios GIM
NAZIJA šiemet baigė ir 
brandos egzaminus gerais 
vidurkiais išlaikė du abitu
rientai: Diana Miulerytė, 
gim. 1970 m., atvykusi 
prieš 3 m. iš Lietuvos. 
Ji gana greitai išmoko 
vokiečių kalbos ir gerai 
pasiruošė egzaminams. 
Reiškėsi spaudoje, planuoja 
studijuoti teisę. Liudas 
Motekaitis, gim. 1972 m. 
prieš 5 m. atvyko į šią. 
gimnaziją iš Texas, JAV. 
Jo brolis Kazys ir sesuo 
Milda jau buvo mokęsi 
po dvejus metus Vasario 
16 Gimnazijoje.

Visi Motekaičiai yra 
labai muzikalūs. Liudas 
grojo orkestre, dainavo 
chore, liaudies dainų būre
lyje, rengiamuose gimnazi
joje koncertuose profesio
naliai grodavo violenče- 
le, saksofonu ir pianinu. 
Ruošiais studijuoti muziką 
Koeln'o konservatorijoje.

GERAI PAVYKO RASOS- 
JONINIŲ ŠVENTĖ

"Romuvoje" surengta 
ši šventė pasisekė gerai, 
nes atsilankė daug žmonių, 
oras pasitaikė puikus, at
vyko ir nemaža garbingų 
svečių ir svarbiausia, kad 
galėjo dalyvauti įvairios 
meninės grupės iš Lietuvos.

Gražią dainų muzi
kos ir šokių pynę atliko

patys mokiniai, vadovauja
mi M.Šmitienės, muz. A. 
Paltino. O Tauragės šokių 
ansamblis JŪRA, Vilniaus 
Lietuvių Namų Vidurinė 
Mokykla puikiai atliko savo 
įdomias programas, sužavė
dama visus svečius.

Netikėtai pasirodė ir 
keliaujantis Kauno Medici
nos Akademijos meno vie
netas. Jis įtraukė savo 
puikiu orkestru į šokius 
visus dalyvius.

Vakare, uždegus laužų, 
buvo paleistos spalvotos 
raketos. Svečiai išbuvo 
iki paryčių.

Vokietijos spauda at
spausdino išsamius reporta
žus.

floridą
• Viktoras BARAUSKAS 
(buvusių montrealiečiy Da
nos Barauskienės-Mažei- 
kienės ir a. a. Leono Baraus
ko sūnus) > profesionalas 
šokėjas, buvo pakviestas 
iš Čikagos dirbti su Flori
dos Šokių Teatro šokėjais. 
Jis atliko dvi pagrindines 
šokio roles ir sukūrė dvi 
choreografijas. Spektakliai 
vyko Bayfront Mahaffey 
teatre, šį rudenį jis yra 
pakviestas atlikti pagrindi
nį šokio vaidmenį "Travia
tos" spektaklyje Čikagoje.

• DARIAUS ir GIRĖNO 
60-ties metų pionierinio 
skrydžio per Atlantą į 
Lietuvą sukaktuves minėjo 
liepos 18 d. šv.Vardo baž
nyčioje iškilmingomis Mi- 
šiomis. Dalyvavo šaulių 
ir Lietuvos Vyčių kuopų 
vėliavos. Vėliau Lietuvių 
Klube po sekmadienio_ pietų 
vyko oficialus minėjimas. 
Pirm. A.Gudonis po trumpo 
įvadinio žodžio, pakvietė 
buv. Lietuvos Aviacijos 
kapitoną Kazimierą Urb- 
šaiti paskaitai. Jis papasa
kojo apie lakūnų išlydėjimą 
New York'o aerouoste ir 
tragediją anuomet vadina
mame Soldino miške.

Po paskaitos Stasys 
Vaškys paskaitė eilėraščių 
pynę apie Darių ir Girėną.

Minėjimas baigtas vi
siems sudainavus "Lietuva, 
brangi".

• Paminėję ir Amerikos 
Liepos 4-tęję - 217-tąsias 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
metines, Floridos lietuviai 
ruošiasi Tautos šventės 
minėjimui rugsėjo 8 d.. 
Jį rengia Lietuvių Bendruo
mene.

INSURANCE 
BROKERS

231 -2661
DRESHER
Fax 233-0286 - Tol.
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 turto įvertinimui 

prašome skambinti teis 233-4446
Narys “Better Busslness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičlenė- telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRAŪDA ----INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
Dail. ŽILVINAS LILAS 
LAIMĖJO KONKURSĄ

Kanados BANFF CEN
TER of ARTS surengtame 
pasauliniame menininkų 
konkurse dalyvavo 500 
dailininkų. Buvo atrinkti 
20, jų tarpe ir jaunas lie
tuvis 27 m., vienintelis
europietis (kiti iš įvairių 
JAV vietovių, 2 iš Azijos. 
J u tarpe buvo ir dėstytojų). 
Tokiu būdu Žilvinas Lilas 
gavo teisę atlikti 2-jų mė
nesių staža Banff'e "Artist 
in rezidence" programoje. 
Išlaidas apmokėjo Kanados 
vyriausybė.

Dail.Ž.Lilas, gimęs Vil
niuje, 1991 m. baigė Vil
niaus Dailės Akademiją, 
pasirinkęs tapybos specia
lybę. Prieš tai mokėsi Čiur
lionio Meno Mokykloje. 
Jo diplominio darbo vadovu 
buvo prof. Linas Katinas.

Stažuodamas Banff'e, 
dail.Lilas atliko 1 tapybos 
darbų, 7-ias šilkografijas, 
3 projektus šilkografijai 
ir 2 skulptūras.

Jis pasirinko tęsti stu
dijas OHIO State Universi
tete, kur jam buvo pasiū
lytas dabar jau ir dėstytojo 
darbas, kol jis po 2-jų 
metų gaus dailės magistro 
laipsnį.

Lietuvoje šiuo metu 
yra daug gerų menininkų, 
sakėsi jis, bet jie neturi 
gerų jų darbų pristatytojų 
platesnei rinkai. Taip pat 
nėra pakankamai šiuo metu 
kai kurių darbui 
o baigus 
įrangomis 
džiama.

Turistai 
dailininkų 
šiai 
meno arba daugiau realis
tinio 
ir pan.

šiuo 
Lilas 
kur ,Jžada būti iki rugsėjo 
mėn.pradžios iki išvykimo 
į Ohio. Jis yra atsivežęs 
savo šilkografijos darbų. 
Bus bandoma suruošti jo 
darbų popietę. b.

įrangų, 
Akademijų, jos 

naudotis nebelei-

lietuvių 
daugiau- 

perkama pritaikomo

domisi 
darbais,

pobūdžio peizažų

metu dail. Žilvinas 
yra Montrealyje,

PAREMTA DAUGIAVAIKĖ 
ŠEIMA LIETUVOJE

Kai prieš kelis 
laisvėjanti Lietuva 
galimybes mūsų

metus 
sudarė 
tautie

čiams laisvai lankytis Vaka
ruose, Montrealyje sulaukė
me iš įvairių Lietuvos vi- 
tovių daug turistų. Tie, kt>

Rašytojas Victor-Levy Beaulieu

kelionės,

radijo 
(viena 
trans-

taip

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

tekstus ir serijas 
ir TV programoms

liuojama 3 metus),

Žinomas Quebec'o pro
vincijos rašytojas Victor-
Lėvy Beaulieu yra sukūręs serija Heritage buvo 
nemažai knygų, sukūręs

TALKA*,LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 

....... ................... ................................. drauda iki $25.000.
Sekite kasdienine Informaciją apie procentus “Talkoje” 

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.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.......... 12.25%
neklln. turto pask. 1 m.................7%
nekll.turto pask. 3 m...............8.25%

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasei, pal. čekių sąak. Iki .....2.75%
santaupas...................................2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius ........................4%
1 m. term. Indėlius ........_........... 5%
1 m. tsrm.lnd.mėn.pal............ 4.50%
3 m. term.Indėlius ................. 5.25%
5 m. term. Indėlius .............. .6.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP Ir RRIF 1 m......................... 5%
RRSP ir RRIF Ind. 3 m............ 5.25%
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m............ 6.25%
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vėl sugrįžti į 
. Tačiau buvo 

tokių, kurie 
giminių, nei 

ir Montrealyje 
važiuodami

ric buvo iškviesti giminių, 
galėjo plačiau pasidairyti 
po mūsų kraštą ir dosniai 
apdovanoti ’ 
savo namus, 
nemažai ir 
neturėjo nei 
pažįstamų, 
atsirasdavo važiuodami į 
įvairius seminarus, suvažia
vimus ar konferencijas. | 
Tokiems žmonėms atsidū
rus Vakaruose ir Kai ku
riems iš jų nemokant sve
timos kalbos, buvo reika
linga mūsų globa ir pagal
ba. Ir Montrealio lietuviai 
visomis savo išgalėmis 
padėdavo jiems, ir į namus 
išleisdavo apdovanotus, 
kaip geriausius savo drau
gus ar gimines. Gal dėl to 
daugelis iš jų yra įsitikinę 
kad Montralio lietuviai, la
biausiai iš kitų, išsiskiria 
savo nuoširdumu ir dosnu
mu.

Ir štai dar kartą teko 
įsitikinti, kad iš tikrųjų jie 
tokie ir yra: dosnūs, nuo
širdūs ir dėmesingi vargo 
ištiktam žmogui. Viename 
iš Amerikos laikraščių 
buvo įdėta nuotrauka šei
mos iš Kauno - tėvai augi
na devynis vaikus ir dar 
laukia ateinant į pasaulį 
dešimtojo. Dirba tik vie
nas tėvas, todėl išmaitinti 
visą šeimą^ nekalbant jau 
apie drabužius ir avalynę, 
šiais laikais Lietuvoje yra 
didelė problema. Žmonės 
šaukėsi pagalbos ir į tokį 
jų šauKsmą bet kokiam 
krikščioniškoje dvasioje 
išaugintam žmogui, negali
ma buvo ramiai žiūrėti ir 
nereaguoti. Todėl ir šį kar
tą Montrealio lietuviai 
atvėrė savo dosnias širdis 
šiai daugiavaikei šeimai. 
Buvo nutarta pasiųsti siun
tinių su drabužiais ir kai 
paprašėme galinčius paau
koti drabužėlių ir avalynės 
per labai trumpą laiką 
buvo suaukota gausybė 
drabužių visai šeimai, o 
tie kurie jų neturėjo, prisi
dėjo pinigais apmokėti per
siuntimo išlaidas. Tokiu 
būdu per labai trumpą laiš
ką buvo pasiųsta 4 didžiu
lės dėžės drabužių, avaly
nės, maisto ir šiek tiek 
žaislų, nes vyriausia mer
gaitė yra tik 14 metų. Pini
gais aukojo šie asmenys: 
po $20. - V. Buzienė, M. 
Saltanienė, K. Jagminienė,
M. Jonelienė, dr. J. Mališ- 
ka, I. Gorys; po $10,- 
V. Dikaitienė,E. Bernotienė 
G.E. Alinauskai, M. Gir- 
džiuvienė. G. Balaišienė,
N. Bagdžiūnienė, B. Rup
šienė, J. Mikalajūnienė, E. 
Klezienė, A. Petraitytė,

Po sunkios ligos mirus mylimai žmonai

E. ir G. Tunkevičių šeima su sesele Bernadeta. A. Garmutės nuotr.

■n
'V

VANDAI KETURKIENEI 
mirus,

gilią užuojautą reiškiame sūnui RIMUI, ANTANUI 
su šeima ir seseriai, broliui Lietuvoje -

Leonas ir Ona Cečkauskai

Z. Barysas, E. Kra- 
, J. Jurėnas, G. Sibr 
P. Girdžius; po $5.- 

V. Klicienė, 
J. Gražys, 

Malcie-M.

B. Makauskienė, E. keroe- 
lienė, 
sowski 
tienė, 
S. Pocauskas,
E. Grybaitienė 
E. Linkonienė, 
nė, B. Bendžienė, J.Kandi- 
žauskas, K. Martinėnas, J. 
Meliauskas, P. Vapšys, A. 
Išganaitienė, M. Bartaškie- 
nė, E. Szewczuk, D. Staš- 
kevičienė, A. Ališauskienė, 
A. Knystautienė, Jz. Luko
ševičius; $4.- J. Ado
maitis; po $2.- I. Vaza- 
linskienė, J. bveikausKienė. 
G. Rudinskienė.

Kadangi ne visi 
išleisti persiuntimo išlaidų 
padengimui, tai jų likutis 
yra iškeistas į JaV dole
rius ($50.), bus pervežtas 
į Lietuvą ir perduotas tai 
pačiai šeimai į ranKas.

Baigiant vykdyti šį pro
jektą, ypatingai dėkojame 
Montrealio pensininkų klu
bui RŪTA, nes tik *io klu
bo narių dėka, viskas buvo 

pinigai

QUEBEC'O RAŠYTOJAS ŽAVISI LIETUVIAIS

sunešta, suaukota, sukrauta 
ir tuo ~ labai konkrečiai 
padėta šiai vargingai šei
mai. Ypač daug darbo ir 
rūpesčio teko Stasei Bar
šauskienei, Kuri visais šal
pos Klausimais geriausiai 
žino tik vieną žodį -"DIR
BAM!" Didelis jai ačiū už 
jos rūpestį ir atsidavimą 
šiam tikslui.

Taip pat dėkojame ir 
tiems, kurie davė nemažai 
naudingų ir gerų patarimų 
kaip ir kada siųsti, ir pan. 
Tik gaila, kad per tokį 
trumpą laiką negalėjome 
jais pasinaudoti. Bet jeigu 
kas norėtų imtis iniciaty
vos ir daugiau padėti pa
našioms į vargą patekusiom 
šeimoms Lietuvoje, tai ga
lima paskambinti į "NL" 
redakciją, kuriai dus per
duoti adresai žmonių, ku
riems likimas nelėmė tokio 
laimingo gyvenimo, kokį 
mes turime, gyvendami 
Kanadoje.

Nijolė Bagdžiūnienė

JANEI NIEDVARIENEI

Jos vyrą BRONIŲ, Montrealio Apylinkės Valdybos 
narį, dukrą KRISTINĄ, sūnus GYTI ir MARKĄ, 
vaikaičius ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

KLB Montrealio A-kės Valdyba

Mirus mylimai žmonai

JANEI NIEDVARIENEI

liūdesio valandoje užjaučiame Jos vyrą skautininką 
BRONIŲ NIEDVARĄ ir visą šeimą bei artimuosius

Montrealio skautės ir skautai

* Dalis Montrealio lietuvių ekskursijos (keliaujančios į Lie- v __ w . • k « _i__•*;__ ___*%-!•< _tuvą) Varšuvoje prie Adomo Mickevičiaus paminklo.
Nuotr. L. Stankevičiaus

teatrui.
nepaprastai vertina
Tolstojaus kūrybą, 

pjesę "Sofija ir 
kuri susilaukė 

susidomėjimo. Ta

pat ir
Jis 

Levo 
parašė 
Leonas", 
didelio _ 
proga mūsų visų gerai ži
nomas žurnalistas ir leidė
jas Alain (Aloyzas) Stankė 
atspausdino šią pjesę ir 
išleido knygą.

Įdomu pastebėti, kad 
Aplanke* buvo asmeniškai 
susipažinęs su rašytojo 
Tolstojaus dukterimi Alek
sandra - dabar mirusi- 
ir suradęs Tolstojaus pro
vaikaitį, atvežė jį i Trois- 
Pistoles, kur gyvena* V.L. 
Beaulieu. Atžymėdamas 
šį įvykį, rašytojas iškėlė 
prie savo namų Rusijos vė
liavą.

Savo leidėjo A.Stanke 
dėka jis intensyviai domisi 
Lietuva ir panoro ją aplan
kyti rudenį. Laukdamas 
šios nepaprasto 
jis iškėlė šiomis dienomis 
Lietuvos vėliavą prie savo 

namų ir dabar, įskaitant 
kvebekietišką, visos trys 
vėliavos plevėsuoja vėjuje. 
Kadangi jo namas yra kelio 
pakraštyje, gausūs keleiviai 
į Gaspezijų dažnai klausi
nėja kas ta geltona-žalia- 
raudona vėliava. Atsakyda
mas, Victor-Lėvy Beaulieu 
sako, kad tai vėliava žmo
nių, kurių drąsa jis visada 
gėrisi.

Ačiū jam ir ačiū jo 
leidėjui A.Stankė; kad tik 
lietuviai ir toliau tokio 
žavėjimosi būtų verti...b.

GUY 6 
RICHARD 
ROOHR---- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

7 psl.



montreal

Danie-

MIRUSIEJI:
• EMILIS SAKAITIS, 84 
m. amžiaus, mirė Montreal 
General Hospital ligoninėje.

Liko sūnus Albertas ir 
Erikas su šeimomis, duktė 
Gertrūda ir sūnus
liūs, 8 vaikaičiai ir 1 pro
vaikaitis.

Palaidotas iš St.John's 
Liuteronų šventovės Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

• JANE NIEDVARIENĖ 
/RIMKEVIČIŪTE/ 
kios ligos mirė 
mėn. 3 d.Royal 
ligoninėje.

Liko 
duktė
sūnus Gytis, 
ir sūnus Markus, trys vai
kaičiai.

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

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

po sun- 
rugpjūČio 

Victoria

vyras 
Kristina

Bronius, 
su šeima, 

su šeima

• J gimtąjį Montreal) at
vyko atostogų kun. Paulius 
Mališka, kuris dirba Brazi
lijoje. Yra pramokęs portu
galų kalbą ir sėkmingai 
darbuojasi .
• ADAMONIO Draudimo 
Agentūroje galima užsisa
kyti "Lietuvos Aidą", "Lie
tuvos Rytą" ir "Tiesą". 
(Šis dienraštis nepakeitė 
pavadinimo).Vienu apsilan
kymu galima paimti veltui 
po vieną bet kurio laikraš
čio egzempliorių.

DĖMESIO SUSIRAŠINĖTO
JAMS SU LIETUVA

Nuo šių metų liepos 
mėn. 1-os dienos Lietuvoje 
atšauktas reikalavimas, 
kad paštininkai, laiškus, 
siunčiamus iš užsienio, 
registruotų ir pristatytų 
adresatams tiesiai į ranka^ 
tuo norint išvengti kuo 
daugiau laiškų valymų ir 
vagysčių.

Todėl jau liepos pradžio- 
je Lietuvos žmonėms į paš
to dėžutes buvo pakliuvę 
laiškai jau paštininkų "pa
tikrinti", atklijuoti, apdras
kyti. Tad nedėkime į vo
kus nieko kito kaip tik 
laiškus, nes ko gero, net 
ir nuotraukos gali jau ne
bepasiekti adresatų (kaip 
anksčiau buvo atsitikę), o 
gal bus "tikrinamas" visas 
laiško 
reikėjo atšaukti įstatymą 
kuris 
šius?

šių metų BALTIJOS stovykloje: Vilkiukai, paukštytės, skautės- 
tai. Vadovai paskutinėje eilėje: G.Bulota, Vyt.Ptašinskas, J. 
Radžius (iš Ottawos), P.Murauskas, R.Otto,jr.,G.Nagys, A. 
Žurkevičiutė, R.Otto. Nuotr: Gintaro Nagio

LITAS MONT RE Al IO I IE TU VI I) 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000t
REZERVAS virš $2,000,000

Certifikatus 1 m.-....... 5.00%
Certifikatus 2 m............. 5.50%
Certifikatus 3 m. . ..6.00% 
Term, indėlius:

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

4.25% 
4.00% 
4.00% 
4.00% 
2.50%

MOKA UŽ:
Taupymo-special.................1.75%
Taupymo - su gyv. dr............ 1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk................. ....... 1.00%
RRIF-RRSP - 1 m.term.......  5.25%
RRIF-RRSP — 2 m.term.......  5.75 %
RRIF - RRSP - taup............. 2.00%

IMA UŽ:
asmenines - nuo 6.75%

turinys?.. Kodėl gi

sudrausminto vagi
škai tytoja

• Elenos /RUSINAITES/ 
ir Donald QUINN dukrelė 
AV P-jos bažnyčioje pa
krikštyta Michala Elizabeth 
vardais.

• . Jolitos (LESKAUSKAI- 
TĖS) ir Notai ARNITA 
sūnelis pakrikštytas Joseph 
vardu AV P-jos bažnyčioje.

1993 m.vasaros stovykloje BALTIJOJE Vilkiukai, paukštytes, 
skautės, skautai. „

Nuotr: Gintaro Nagio

MONT R E ALIO LIETUVIU ZVEJOTOJŲ - MEDŽIOTOJŲ

KLUBAS "NIDA"
MALONIAI KVIEČIA NARIUS IR 

SVEČIUS Į

GEGUŽINĘ
St. ir G* RIMEIKIŲ vasarvietėje, 
Celine St. RIGAUD BAY

1993 m. RUGPJŪČIO mėn. 29 d., SEKMADIENĮ, 
Programoje: PAMALDOS, VAIŠĖS.

Jūsų lauks rūkyta žuvis ir virti kukurūzai (corns)
••NIDOS” KLUBO VALDYBA

Nekiln. turto nuo 6.50%
Informacija apla naujausias palūkanas “Lito

, VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMAOKAMI

Pirm., antr., treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS: 
147SD«Sev»

9.00-3 00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

Montrealio dienraščio
GAZETTE" liepos 
numeryje pasirodė

Ten

"THE 
3 d. 
Raymond Filip, montrealie- 
čio lietuvio, rašančio eiles 
ir proza anglu kalba , ra
šinys IN LITHUANIA PO
ETS ARE HEROES,
yra kai kurių nukalbėjimų, 
o "Tėviškės Žiburiuose" iš
verstame į lietuvių kalbą 
Filipo rašinyje, kad ir 
"laisvame vertime", angliš
kai atspausdintos klaidos 
pataisytos, kai kur vertėjas 
darašė ir savo sakinius. 
Pav., R.Filipas rašo, kad 
Stalinas okupavo Lietuvą 
1945 m!, ‘
teisingus 
Taip pat, 
šaltiniais remdamasis, 
dėjo sakini:"Lidija (t.y.šim- 
kutė,V.), šiuo metu yra 
pati populiariausia poetė 
Lietuvoje". Argi? Kažkodėl 
Filipui prireikė straipsnyje 
minėti kažkokį nemokšą
buvusį "nacių gydytoją",
kuris jį operavęs.

Bendrai imant, 
kad iškeltas Lietuvos poetų

o vertėjas įrašė 
metus- 1940. 
nežinia kokiais 

pri-

gerai

3907a Rosemont
Pirmadieniais 10.00- 2.00

3 00- 7.00'
2 00-8.00

ypatinga reikšmė ir rolė 
jos gyvenime. Gal tai net 
nustebino "The 
skaitytojus. Tik reikia 
gotis istorinių faktų 
tikslumų. Netikslumų 
literatūrinių.

Gazette" 
sau- 

ne- 
ir

h. n.

• Montrealyje, rugpjūčio 8 
d., sekmadieni atsilankė 
du Lietuvos Kariuomenės 
savanoriai, kurie nori ati
daryti SAVANORIŲ EKS- 
PRĖSO įstaigos-bendrovės 
skyrių Montrealyje. Tikslas- 
saugiai ir garantuotai, Lie
tuvos Kariuomenės žinioje 
pristatyti siuntinius, atga
bentus laivu į Klaipėdą, 
gavėjams į namus. Pelnas 
skiriamas Lietuvos Kariuo
menei.

Montrealyje jiems rei
kalingas šiai įstaigai atsto
vas.

Norintieji, prašomi 
kreiptis pas Arūną STOČ- 
KŲ, 356 Barton Street 
East, HAMILTON, Ont., 
L8L 2X9.Tel:(416) 522-6633.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 

Dental Surgeon 
Dantų gydytojas-Chirurgas 

8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P-1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

Qiuv.dr. J. M AUŠROS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 TeI:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

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.

Tek: 366-9745 ir 365-0505

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

Teh (514>-842-1231

Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

Dr. A.S. POPIERAITIS

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 He de France, St. LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538 

arba

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 
tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2V6 
Tel: 871-1430 , Fax: 871-1784

8 psi.

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persi keliame [naują vietą,- prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegužės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo 9.00 vai. ryto iki 7.00 vai. vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Pakietų 
išsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitę,
Pakietų"pick up service'1 — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo iŠ Jūsų namų

Nauja Kaina $5.10 /kg 
Siuntiniai pristatomi tiesog {namus. 

Nėra maksimumo svorio. 
Minimum yra 2kg, arba $10.00. 
Trečiadieniais 9h00-19h00Trečiadieniais 9h00-19h00. -ZZ.

1450 me DEStVE, LASALLE i
SKAMBINKITE INFOR- k a

QQr7« Q QQQ MACIJOSIR APTAR ■ 
Z7 0370 NAVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS.

KAILIŲ SIUVĖJAS

Didelis pasirinkimas gatavų paltų
Saugojimas vasaros laiku (storage)
Taisau ir remodeliuoju
Siuvu

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

TONY

Laurandau

ASF
Angers

|Jdicoeur| 
Į metro Į

Drake

PeLaVerendrye

ir parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
-PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOI ,MARIAGE - WEDDINGS

5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas ne^pareiįpįa apsidrausti.

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & c6tė realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ITD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM,PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARTANUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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