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PALESTINIEČIAI NORI 
ATČAUTI GAZOS SRITĮ 
IB JERICHO ■,

Tikėdamiesi palankesnės 
derybų eigos su Izraelio 
vyriausybe, Palestiniečių 
derybų delegacija planuoja 
pasiūlyti, kad Izraelis pasi
trauktų iš Gazos srities 
ir Vakariniame Krante 
esančio Jericho miesto, 
o vietos gyventojai adminis
truotų likusj Vakarinj Kran
tą.

Izraelis, priimdamas 
ši pasiūlymą, kitaip sakant, 
Palestiniečių mini-valstybės 
Ųcūrimų, turėtų eiti į stip
rų kompromisų. Iš kitos 
pusės , ir Palestiniečiai tu
rėtų atsisakyti kai kurių 
reikalavimu, kurie blokuoja 
autonomijos derybų eigą.

Vykdomasis PLO komi
tetas Tunise turės forma
liai patvirtinti tokį pasiū
lymą. Po to jis bus patiek
tas Izraelio derybų komisi
jai, vykstant taikos susita
rimams Washington'e šią 
savaitę.

Izraelio Užsienio Reika
lų min. Perez pareiškė, 
jog stipriai priartėjama 
prie susitarimų. Kol kas 
platesni teritoriniai klausi
mai ir Jeruzalės miesto 
statusas šiame "Gaza-Jeri
cho" pasiūlyme nebus liečia
mi. Tikimasi, kad gyvento
jai atgaus viltį taikingam 
sugyvenimui.

Palestiniečiai taip pat 
pageidauja, kad ne priva
čiai, bet viešai ir oficia
liai būtų vykdomi pokalbiai 
tarp Arafat'o ir Izraelio 
mln.p-ko Rabin'o dėl tokių 
pagrindinių klausimu, kaip 
pav. Izraelio naujakurių 
saugumas.
ĮELCIN'AS PASMERKĖ
SOVIETŲ INVAZIJĄ 
ČEKOSLOVAKIJ ON

Rusijos prez. Boris Jęl- 
cin'as š. m.rugpjūčio mėn. 
lankėsi Čekijoje ir Slovaki
joje. čia jis viešai pasmer
kė 1968 m. Sovietu įvyk
dytą invazija. Dabar Čeki
jos * respublikos sostinėje 
Prahoje, pagerbdamas inva
zijos aukas, padėjo vainikų 
ant paminklinės lentos, 
skirtos Sovietų karių nužu
dytai prieš 25 metus stu
dentei Marijai Charusov'ai. 
Kareiviai ją tada nušovė 
už tai, kad ji dėvėjo juodą 
kaspiną gedulo ženklan, 
tragiškai pasibaigus "Pra
hos Pavasariui".

Jelcin'as atvyko į Prahą 
iš Lenkijos, kur buvo pasi
rašęs prekybos ir energeti
kos sutartis. Prahoje kal
bėjosi penketą valandų 
su Čekijos prez. Vaclav 

Havel’iu ir tada atvyko 
į Bratislavą, čia taip pat 
pasirašyta prekybinė sutar
tis su Slovakijos vyriausybe.

JELCIN'O LAUKIA 
SUNKUS BANDYMAS

Rugsėjo menuo bus 
labai kietas Rusijos prezi
dentui Boris J eicin' ui, 
Nebeatidėliojant ir neišven
giamai reikia sumenkinti 
destruktyvaus Rusijos par
lamento galią. Ir ne tik 
tai.

Rugpjūtis Rusijoje pasi
žymėjo iškelta į viešumų 
masine korupcija ir vieni 
kitų valdžioje esančiųjų 
apsikaltinimais. Tačiau 
Jelcin'as yra pasiryžęs 
išrauti korupcijos reiškinius 
ir iš jį palaikančiųjų tarpo.

Tyrimai, atlikti vyriau
sybės Nusikaltimų ir Ko
rupcijos Komiteto yra pri
trenkiantys, nes ir Jelcin'o 
šalininkų tarpe yra jos 
pakankamai.

Trys svarbiausios minis
terijos - ekonomijos, ener
getikos <*tr užsienio preky
bos-ypatingai stropiai per
žiūrimos. Penki vyresnieji 
vyriausybės nariai per pas
kutinius 5 mėnesius buvo 
iš savo pareigų dėl to pa
šalinti arba patys pasitrau
kė. Iš viso šiuo metu yra 
kaltinami 8 vyresnieji dar
buotojai. Du iš jų turintys 
milijonines sąskaitas Švei
carijos bankuose.

Tačiau, nors Jelcin'o
oponentas, vice-prezidentas 
Aleksandr Rutskoy apsi
skelbė turįs 11 lagaminų 
su inkriminuojančia Jelcin'o 
vyriausybę medžiaga, nepa
tiekė nė vieno dokumen
to... O praeitą savaitę 
Nusikaltimų ir Korupcijos 
Tyrimo Komisija paskelbė, 
jog Rutskoy iš valstybinio 
fondė " perpylė" $20 mili- 

į Šveicarijos banką.
eikalai atrdodo dar 

labiau susipainioję (sovietinė 
mokykla savo pėdsakus 
giliai įspaudė), kai atsista
tydinančiam Užsienio Pre
kybos ministeriui Sergej 
Glaziev ne tik primetė 
jo ministerijoje sugalvotą 
korupcinį planą, bet kad 
jį išstūmė iš posto vyriau
sybės darbuotojai, norėda
mi savo mafijozinio sti
liaus interesus apsaugoti.

Taip pat yra išaiškinta, 
kad nelegaliai tam tikrų 
firmų eksportuojamos Rusi
jos žaliavos, parduotos 
pigesnėmis negu pasaulinės 
kainomis, atnešė didelį 
pelną. Tačiau jis kietos 
valiutos pavidale atsidūrė 
užsienyje, vietoje to, kad 
būtų paverstas atgal į rub
lius ir pasiliktų Rusijoje... 
Tai taip mylima brangioji, 
didžioji Tėvynė...

"Tokia padėtis tesis 
tol, kol mokesčių mokėjimo 
ir kyšių atsisakymo taisyk
lių laikymąsis taps tokiu 
natūraliu elgesiu, kaip kad 
gerti vodką tik atšaldytą, 
užsikandant sūdytu agurku", 
- rašoma vedamajame "Kom- 
somolskaja Pravda"( pavadi
nimas vis dėl to nepakeis
tas...).

Taigi, kas palaiko tokią 
chaotišką būseną? Tas pat 
"liaudies deputatų" parla
mentas ir tie patys per 
70 metų sovietinio gyveni
mo stiliaus išauginti, pla
čiai pasklidę darbuotojai...

Tokios, tik mažesniame 
maštabe “bacilos" yra įsitai
siusios, deja, ir mūsų Lie
tuvėlėje. Tegul Jelcin'ui 
sekasi, gal tada bus veik
lesni ir darbuotojai Lietu
voje? Juk dar vis pasižiūri 
kaip ten, toje Maskvoje...

LIETUVIAI PASAULIO 
ČEMPIONATE

Pasaulio Lengvosios 
Atletikos finalinės varžy
bos vyks Vokietijoje, Štut- 

. garte. į jas pateko ir du 
lietuviai disko metikai- 
ROMAS UBARTAS ir 
VACLOVAS KIDYKAS.

Romas yra olimpiniu 
čempionas' ir buvęs Euro
pos čempionas, o Vaclovas 
- būvąs Europos čempiona
to bronzos medalio laimė
tojas.

t Pagal geriausius rezul
tatus į finalą pateko 12 
atletų, šalia lietuvių , daly
vaus po 2 iš Vokietijos, 
JAV; po 1 iš Rusijos, Bal
tarusijos, Airijos, Ukrainos, 
Rumunijos, Kubos.

KINIJA - NEPRIIMTINA 
.VIETA OLIMPIADAI__

Tarptautinis Olimpi
nis Komitetas rugsėjo mėn. 
23 d.ruošiasi balsuoti paren
kant pasaulinės olimpiados 
vietų 2.000-siems metams. 
Kol kas kandidatais yra 
pirmiausiai Sydney miestas 
Australijoje, po to Kinijos 
Beidžing'as, Berlynas Vo
kietijoje, Istambulas Turki
joje ir Anglijos Mančeste
ris.

Šiomis dienomis Žmo
gaus Teisių Stebėjimo or
ganizacija (Human Rights 
Watch) pranešė, kad pasi
sako prieš Beidžingo kandi
datūrą Olimpiadai. Argu
mentuojama, jog Kinijos 
vyriausybės politinės ir 
religinės represijos veiks
mai - ypatingai įvykiai 
Tiananmen Aikštėje 1989 
metais-ir paskutiniu laiku 
pagausėjęs prodemokratinių 
veikėjų suiminėjimas gali 
blogai paveikti remian
čias Olimpiadą Beidžinge 
verslo bendroves. Taip 
pat toks rėmimas pakenktų 
ir bendram Olimpinių Žai
dynių prestižui.

Žmogaus Teisių Stebė
jimo organizacija išsiuntė 
raginimus , kad neremtų 
Beidžingo kandidatūros 17- 
kai, sportą remiančių , orga
nizacijų.
• Pirmą kartą nuo 1985 
m."Washington Post" pra
nešimu, JAV-se sumažėjo 
mirčių nuo ligų, sukeltų 
rūkymo. 1988 m.Amerikoje 
dėl to mirė 434.000, o 
1990 m.- 419.000 asmenys. 
Nežiūrint šių davinių, A- 
merikoje dar vis 1 iš 5 
mirčių yra rūkymo pasek
mė.

Moterims pradėjus dau
giau rūkyti, padidėjo susir
gimai ir jų. tarpe.

SUARDYTA STAMBI
NARKOTIKŲ PREKYBOS 
GRANDIS

Kanados RCMP /Royal 
Mounted Police/ pranešė, 
kad rugpjūčio mėn.25 d. 
po atliktų kratų Quebec'o 
ir Atlantos provincijose, 
buvo suimta 20 žmonių 
ir paimta šimtai kilogramų 
kokaino.

Suimtieji priklausė stam
biai narkotikų prekybos 
grandžiai, turinčiai tarp
tautinius ryšius. Numatoma 
ir daugiau suėmimų. RCMP 
padarė kratas daugiau kaip 
30-tyje vietovių, daugiausia 
Newfoundland'e, New 
Bfunswick'e ir Nova Scotia 
vietovėse.

Quebec'o provincijoje 
atlikta krata Hell's Angels 
bazėje St. Nicolas, netoli 
Quebec'o miesto ir aštuo- 
niuose namuose Montrealio 
apylinkėje. Taip pat buvo 
patikrintas garažas Lon- 
gueil priemiestyje.

Kanados vyriausybė 
paskutiniu metu suskat^ 
intensyviau rūpintis plin
tančia narkotikų prekyba, 
tačiau nedelsiant turėtų 
suintensyvinti tuo klausimu 
auklėjimo programą, prade
dant nuo mokyklinio am
žiaus jaunimo. Daugėja 
siūlymai sugriežtinti baus
mes už narkotikų prekybą. 
Tokiems prekijams ir tingi
niauti kalėjime neturėtų 
būti leista. Atliekant baus-- 
mę , ir jiems reikalinga 
psichologinė ir socialinė 
programa.

Reikia tik džiaugtis 
ir didžiuotis, kad iki dabar 
(bent Kanadoje) j narkotikų 
žabangas nebuvo pakliuvę 
lietuvių.

ARTĖJA KANADOS 
FEDERALINIAI RINKIMAI

Kanados min.p-kė Kim 
Campbell ruošiasi rinki
mams ir, pagal paruoštus 
laiškus, kurie bus išsiuntinė
jami balsuotojams, atrodo, 
kad balsavimas vyks spalio 
mėn. 25 d. Oficialiai ši 
data dar nėra paskelbta, 
o laiškų kopiją gavo "To
ronto Star" dienraštis. Jei
gu ši data tikra, tai ji 
privaloma oficialiai paskelb
ti rugsėjo mėn. 8 dieną.

Laiške, raginant parem
ti finansiniai Progresyviųjų 
Konservatorių Partiją rin
kimuose, pasisakoma, kad 
alternatyva būtų Jean Chre
tien vadovaujama Liberalų 
Partija, kuri dar prieš 1984 
m. esą tiesioginiai atsa
kinga už ekonominę betvar
kę, kurią tekę paveldėti 
dabartinei valdančiai parti
jai- Konservatoriams.

Atmetama ir "sapnuo
janti" Naujųjų Demokratų 
Partijos programa, kuri 
"visiškai nemato pasaulio 
realybės..."

Laiške nėra jokio pareiš
kimo apie Reformos Parti
ją nei apie Bloc Quėbėcois.

Kim Campbell bando 
rinkiminių kampanijų sti
liumi atsiriboti nuo buvu
sios Mulroney vadovauja - 
mos politikos, tačiau šalia 
dar vis rinkiminės retori
kos, ji nėra paskelbusi

PRISIMENANT RUGSĖJO 8-tąją-

TAUTOS DIENĄ

Lietuvos valstybiniai antspaudai 1385 metais Vytauto 
Didžiojo laikais

jokios konkrečios atsinauji
nimo politikos.

Bloc Quebecois vadas 
Lucien Bouchard'as, artė
jant rinkimams, stengiasi 
įtikinti kvebekiečius, jog 
reikia dėti visas pastangas, 
kad išlaikytų Parlamente 
pakankamai savo narių. 
Iki dabar per paskutinius 
3 metus, Quėbec'o provinci
joje už Bloc Quėbėcois 
balsavo apie 40%.

L.Bouchard'as įsitikinęs, 
kad jeigu šiuose rinkimuose 
jam pritariančiųjų procen
tas nepasikeis, yra galimy
bė laimėti apie 50 vietų 
Parlamente ir "ginti Quė- 
bec'o interesus" , tvirtina 
jis.

Liberalų Partijos vadas 
Jean Chre'tien'as pareiškė, 
kad daugelis kanadiečių 
susigundytų balsuoti už 
Kim Campbell vien dėl 
to, kad ji yra moteris. 
Reikia, anot jo, gerai pasi
žiūrėti, ką ji yra atlikusi. 
Ji sakiusi, jog jai svarbiau 
5.8 bilijonų dolerių helikop
terių programos vykdymas, 
negu vaikų darželių (day 
care) programa. Jis atkrei
pė dėmėsi *r l Camp
bell kompromisinį nuo - 
sprendį dėl ginklų pirkimo 
kontrolės.

J. Chrėtien'as pabrėžė, 
kad jo vadovaujama Libe
ralų Partijos politika mo
terų atžvilgiu buvo tokia, 
kad jos gerai jautėsi ir 
nebuvo jokių priekaištų.

Apklausinėjimų rezulta
tai rodo, kad 42% dabar 
galvoja, jog K.Campbell 
būtų geresnė Kanados mi- 
nisterė pirmininke, o 21% 
pasisako už J. Chrėtien. 
Didžiausia kliūtis jo popu
liarumui manoma yra tai, 
kad jis politiniame gyvenime 

reiškėsi jau 31 metus, tu
rėjo sveikatos problemų 
ir atrodo, kad žmonės no
rėtų naujesnio veido.

Apie 20% pasisakė ne- 
nusprendę, kas iš kandidatų 
būtų tinkamiausias Kanados 
ministerio pirmininko vietai.

APIE RUSIJOS
Kariuomenes išvedima

Iš LIEETUVOS , rašo 
Montrealio "The Gazette" 
rugpj.31 d., persispausdin
tame straipsnyje iš 
New York Times:

"Po trumpo ginčo pra
eitą savaitę, Rusija ir Lie
tuva rugpjūčio 30 d. pra
nešė, kad likusių Rusijos 
2.500 karių atitraukimas 
iš šios Baltijos valstybės 
bus baigtas "artimiausioje 
ateityje", gal dar, šiandien.

Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas kreipimesi per 
radiją pranešė ,jog jis tele
foniniame pasikalbėjime 
su prez. B.Jelcin'u sutarė 
laikytis atitraukimo nusta
tytos datos ir derybas dėl 
kompensacijų atide’ti". 
"...Išlydėjimo ceremonija 
(anot Rusijos ir Lietuvos 
pareiškimo, išdalinto Rusi
jos Užsienio Reikalų Minis
terijoje) Rusijos kareiviams 
pagarbiai užbaigiant jų 
buvimą Lietuvos teritorijo
je, atvers naują lapą, nes 
bus bazuota suverenumu 
ir lygiateisiškumu".

Straipsnyje primenama, 
kad Lietuvos vyriausybe 
reikalavo kompensacijos 
už Sovietų kariumenės 
vykdyta žalų Lietuvai nuo 
aneksijos pradžios 1940 
m. iki dabar. Rusija sako, 
kad ir ji pati buvusi Sovie
tinės praeities auka ir 
todėl nenorinti pradėti 
precedento kompensacijoms.
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Lietuvoje
B. N.

Prie Klaipėdos Jūrų muziejaus ir akvariumo iškilo originalus 
architekto Petro Lapės ir konstruktoriaus Tautvydo Tubės suprojek
tuotas statinys - delfinariumas. Šis vienas didžiausių Europoje delfi
nariumų jau baigiamas įrengti, o rugpjūčio mėnesį prasidės 
dresiruotų delfinų pasirodymai.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

• Eismo nelaimėje žuvo 
Seimo narys, vienas iš 
Sąjūdžio kūrėjų, Piliečių 
Chartijos frakcijos p-kas 
TAUTVYDAS LIDEIKIS. 
Dienos metu, plačiame 
kelyje, jam važiuojant dvi
račiu, ant jo užvažiavo 
sunkvežimis.

Žuvimo aplinkybės neti
kėtos ir sukėlė įtarimą, 
kad eismo nelaimė buvo 
suplanuota.

T. Lideikis buvo 54 
m. amžiaus, dirbo Lietu
vos Mokslų Akademijos 
Puslaidininkių Fizikos Ins
titute. Apgynęs disertaciją 
1978 m., paskelbė apie
100 mokslinių darbų. Į 
Seimą buvo išrinktas pagal 
Sąjūdžio koalicijos sąrašą.

• KLAIPĖDOJE, neseniai 
vykusiame Lietuvos Galiūno 
konkurse ir Lietuvos su 
Anglijos stipriausių vyrų 
varžybose 1993 m. Lietu
vos Galiūno titulą laimėjo 
Raimundas Zenkevičius.

Lietuvos stipruolių ko
manda nugalėjo Anglijos 
varžovus.

• MEDININKŲ PILIS buvo 
viena tvirčiausių senosios 
Lietuvos mūrinių tvirtovių. 
Nutarta atstatyti Didįjį 
pilies bokštą. Šią Kultūros 
Fondo iškeltą mintį parė
mė Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
ga ir pasiryžo restauravimo 
darbams surinkti lėšų. Tin
kamiausias Bokšto atstaty
mo projektas atrinktas 
konkurso būdu, o projektą 
vykdys "Paminklo" įmonės 
restauruotojai.

Pirmasis Medininkų
Pilies Didžiojo bokšto at
statymo akmuo su iškalta 
jame 1993 m. data, buvo 
iškilmingai įmūrytas š. m. 
liepos mėn. 7 d., virš at
kastos įėjimo angos. Ant 
išlikusių griuvėsių bus to
liau mūrijamos 30-ties met
rų aukščio bokšto sienos.

Atstatytas (tikimasi, 
po dviejų metų) Medininkų 
Pilies bokštas turės 5-kių 
aukštų vidaus patalpas. 
Tai bus didžiausias kultū
ros židinys Pietryčių Lie
tuvoje.
2 psl.

SENIAI REIKALINGAS 
PAMINKLAS GEDIMINUI

VILNIAUS įkūrimui pa
ženklinti jau seniai reikėjo 
bent^vieno didingo pamink- 
lo-GEDIMINUI.

Dabar skulptorius Vy
tautas Kašuba sukūrė tokio 
paminklo projektą ir, reikia 
tikėtis, kad Lietuvos sos
tinės Įkūrėjas, o tuo pačiu 
ir pats Vilnius susilauks 
istorinio meninio paminklo.

Tam tikslui yra įkurtas 
Fondas, apie kurį sužinosi
me netrukus.

• UTENOS rajone, Ažvin- 
čių gamtos rezervate yra 
atidaryta aplinkos stebėji
mo stotis, kuriai paskirta 
600 Ihektarų, plotas. Jame 
įrengti geologiniai gręži
niai, oro ir vandens chemi
nės sudėties matavimo 
prietaisai , ir surenkami 
duomenys bus -perduodami 
kompiuteriniu būdu į ekolo
gijos centrą Suomijoje.

Numatoma įrengti pa
našias stotis Dzūkijoje 
ir Žemaitijoje, kad būtų 
tokiu budu gaįima sekti 
ekologinę padėtį visoje 
Lietuvoje ir jos įtaką kitur.

SUSIPRATO
Lietuvos Banko valdyto

jas pranešė, kad imamasi 
papildomų priemonių page
rinti valiutos keitimo darbą

Susisiekimo Ministerija pa
prašyta leisti visą parą 
veikti keitykloms geležin
kelio bei autobusų stotyse 
ir aerouostuose. Taip pat 
bus galima valiutą keisti 
parduotuvėse, kur prekiau
jama importinėmis prekė
mis ir kur dažnai lankosi 
užsieniečiai.

Galų gale praregėta, 
kad reikia aptarnauti tin
kamai žmogų, norisi pridė
ti - užsienietis jis , ar ne. 
Juk tai taip savaime su
prantama, nes tas aptarnau
jamasis irgi moka mokes
čius, vykdo finansinę apy
vartą pirkdamas, taigi, 
duodamas darbo parduotu
vių tarnautojams . Toksai 
savitarpio žmoniškas pri
klausomumas po truputį 
pradeda aiškėti žmonių 
sąmonėse, o gal net ir

PRAŠO PALIUDYTI APIE 
Šiuos rezistencijos 
DALYVIUS, NORINČIUS 
GAUTI_____ REZISTENCIJOS
DALYVIO PAŽYMĖJIMĄ:

Eleną Šlevinskienę, Pet
ras Slevinskas, veikė Šilu
tės rajone; Ona Ruseckienė, 
Jonas Kučinskas, Marija 
Kunigonienė, veikė Prienų 
rajone; Pranas Ramantaus- 
kas, Albinas Ramantauskas, 
veikė KaiSiadorių rajone; 
Salomėja OrSvilienė - Ra
seinių rajone; Petras Gan- 
seravičius, Vincas Žūsinas, 
- Alytaus rajone; Eduardas 
Kovalskis - Kauno mieste; 
Stasė Baškauskienė - Uk
mergės rajone; Genovaitė 
Karpavičienė, Adelė Kolai- 
tienė, Antanas Gružinskas, 
veikė Panevėžio rajone.

Atsiliepimus prašome 
siųsti LIETUVOS POLITI
NIU KALINIU IR TREMTI
NIU SĄJUNGOS TARYBAI, 
K. Donelaičio gt., 70-b, 
3000 Kaunas, Lietuva-Li
thuania. 

plačiau bei greičiau pa
sieks valdžios darbuotojus?

Dar reikia iššluoti Maskvos 
"pranašumo" šmėklas, ir 
šmėklas neva visažinančios, 
o iš tiesų tik savanaudiš
kos ir arogantiškos komu
nistų partijos, dar pali
kusios skaudžias įspaudas 
Lietuvos žmonių gyvenime.

Pasisakymai
iš Lietuvos

AR NEPAKARTOSIM 194(H 
METŲ?Į

l Vyriausybės šimtadienį 
kaip pažymėjo ELTA, buvo 
sukviesti "daugelio laikraš
čių ir žurnalų redakcijų, 
televizijos ir radijo vado
vai". Dalyvavo Respublikos 
Prezidentas A. Brazauskas 
ir Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas. Premjeras A. Šle
ževičius pasakė, kad jo ka
binetui per šimtą dienų 
pavyko maždaug dešimčia 
kartų sumažinti infliacijost 
lygį, šiek tiek sumažinti 
kai kurių prekių bei paslau
gų kainas, truputėlį padidė
jo vidutinis darbo užmokes
tis ir pensijos, per pirmąjį 
šių metų ketvirtį biudžeto 
pajamų planas viršytas 40 
mil. litų. Vyriausybė tikisi 
pasirašyti mūsų ekonomiką 
galėsiančias pagyvinti pre
kybos sutartis su Latvija, 
Estija, Ukraina, Rusija. 
Bus bandoma toliau libera
lizuoti eksporto ir importo 
tarifus, stabilizuoti pramo
nę ir žemės ūkį, spartinti 
privatizaciją ir pritraukti 
daugiau užsienio investaci- 
jų. Žodžiu, priešingai opo
zicijos tvirtinimams, kad 
Vyriausybė žlugdo Lietuvą, 
Vyriausybė atkakliai tem
pia iš duobės į kitą pusę.

Reikia pripažinti, dabar
tinė Vyriausybė kur kas ge
riau išmano, ką reiškia pro
paganda ir jos "teigiami 
pavyzdžiai". Sprendžiamas 
visas kompleksas klausimų 
(o ne vien tik spekuliaty
vūs ir akademiškai traktuos 
jami nepriklausomybės 
reikalai), daromi mūsų 
pozicijų neikeičią kompro
misai, žodžiu, vykdoma 
lanksti vidaus ir užsienio 
politika, ir gyvenimas ge
rėja ir gerės!

Būtų tiesiog nuostabu, 
jeigu visa tai nebūtų gerai 
pažįstama. Nenoriu nematyti 
Vyriausybės pastangų viską 
vykdyti sistematiškai ir 
rezultatyviai. Nenoriu neig
ti esamų rezultatų pastan
gų. Tačiau dar labiau nesi
norėtų, kad mes būtume 
pradėti sparčiai migdyti: 
būkite ramūs, Vyriausybė 
viską padarys.

Aišku, Vyriausybė turi 
daug ką padaryti. Ir kad 
ji karštligiškai ieško. Kur 
yra ta strateginė šampano 
burbuliukais nepridengta 
paieškų kryptis?

Tai sutartys dėl kiek 
galima palankesnių preky
bos sąlygų. Visų pirma su 
Rytų šalimis - Rusija, 
Ukraina... Jas akcentavo ir 

“j Prezidentas pokalbyje su 
Valstybine derybų su Rusi
ja delegacija bei vėliau 
savo kalboje per Lietuvos 
televiziją.

Mes jau seniai kalbam, 
kad viskas Lietuvoje daro
ma apgraibom - neturim 
informacijos, neturim pa
grįstų prognozių, neturim 
padėties sisteminės anali
zės. Ta prasme niekas ne
pasikeitė - neturim ir šian
dien argumentuoto Vyriau
sybės Prezidento siūlomų 
ūkio gaivinimo krypčių pa
grindimo. O jos net "plika 
akim" žvilgterėjus atrodo 
labai netvirtos ir abejoti
nos. Pirmiausia, jeigu mums 
ir pavyktų sudaryti palan
kiausios ar laisvosios pre
kybos sutartis su Rusija, 
Ukraina, su kitomis buvu
siomis SSRS šalimis, mes 
tik atkuriame senuosius 
ūkio ryšius, kurie gal ir 
galės pagyvinti šiandieninį 
mūsų ūkinį gyvenimą, ta
čiau ilgam užkonservuos se- 

j nąją Rytams dirbančią 
ūkio struktūrą. Tuo tarpu 
beveik niekas neabejoja, 
kad ūkio šakų struKtūra 
turi būti kitokia. Toliau: 
nieko nebus "gaunama" be 
pinigų, ir rimtų pinigų, ir 
kitąsyk ar ne didesnių 
negu iš šalių ne Rytuose. 
Kiek siūlymų, kiek projek
tų jau tyliai sudegė minis
terijų kabinetuose - kas 
pasakys? Ir kieno naudai?

Nieko nekaltinu. Tiesiog 
klausiu, nes nežinau: nėra 
informacijos. Kodėl tokia 
trauka į Rytus, jei ten ir 
nupirksi ne ką pigiau, ir 
susisiesi tik su griuvinėjan
čiu Rusijos ūkiu, ir pagaliau 
pakliūsi tokion jų nuožiu- 
ron, kurioje kiekvienas 
lentransgazas gali elgtis su 
tavim kaip koks Rusijos 
feodalas, o esant norui - 
ir kaip Prezidentas. Pripa
žindami jungties su Rusi
jos ūkiu neišvengiamumą, 
mes darom pirmą rimtą ka
pituliacijos prieš Rusiją, 
veiksmą, panašiai kaip 
1939 metais pripažinom 
Raudonosios armijos įsilei
dimo neišvengiamybę... Da
bar Rusijos armija gal ir 
išeis (manau, išeis, bet tik
tai tuo atveju, jeigu nebus 
pasirašytas Lietuvos ir 
Rusijos prezidentų svarsto
mas susitarimas), tačiau 
mes prilipsi m prie Rusijos 
taip, kaip moliuskas prie 
banginio. O gal ir dar blo
giau - per laisvosios preky
bos sutartį, kuri užtikrins 
palankią poziciją tiktai 
Rusijai, per keletą metų 
būsim išsiurbti ir uždusinti 
atsigaunančios Rusijos ūki
nės galios.

Gal to neįvyks? Galbūt. 
Bet visas pasaulio valsty
bių žvaigždynas yra susirū
pinęs visų pirma Rusijos 
išlikimu ir sustiprėjimu, o 
JAV prezidentas Clintonas 
netgi tiek, kad pasiryžęs 
siekti visų diskriminacinių 
Rusijos atžvilgiu savo ša
lies įstatymų atšaukimo. 
Tai reiškia, kad pirmiausia 
bus naikinamos nuostatos, 
ribojančios kreditus dėl 
Rusijos armijos neišvedimo 
iš Baltijos valstybių.

Šią vasarą pensininkai demontruoja dėl savo teisių prie vyriausybės rūmų.
Nuotr. V. Kapočiaus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tallinn'o peizaže- S.Olaus bažnyčios bokStas CP
ŠIS TAS APIE ESTIJĄ

Neseniai Montrealio dienraštis "The Gazette" at
spausdino straipsnį apie Estiją, kuriame žurnalistas Jens 
Nielsen'as aprašo Estijos sostinės Tallinn'o istorinį, 774 
mėtį senumo senamiestį, kuris gerai išsilaikęs ir nuo 
paskutiniojo karo tik apie 10% buvo nukentėjęs.

Žurnalistas pažymi, kad nors tokių , nemažiau įspū
dingą , senųjų Hanzos miestą dalių yra išsaugota kad ir 
tokioje Vokietijoje, tačiau ši Estijos sostinė pasižymi 
dar ir entuziazmu. Atgavus Nepriklausomybę ir atsikra
čius sovietinės valdžios, laisvos rinkos galimybės sudomi
na investuotojus, įskaitant didelę dalį estp visuomenės 
iš Kanados - Toronto ir apylinkių. Kaip pavyzdį, Jens 
Nielsen'as nurodo 2 modernius Tajūrio restoranų kompleksus 
įrengtus ir vadovaujamus estų torontiečiu. Yra numatyta 
ir daugiau projektų. Sunkumų kol kas sudaro dar neiš- 
-spręsti daugelio nuosavybių grąžinimo atvejai, kurių rei
kalauja buvę savininkai iki Sovietų okupacijos 1940 m.

Tallinn'e gyvena apie 600.000 žmonių, t.y. 1/3 
Estijos gyventojų. Sis miestas patrauklus turistams dar 
ir dėl savo žemų prekių kainų. Apie 5.000 lankytojų, 
daugiausia iš Stockholm'o ir Helsinki'© atvyksta kasdien 
laivu. Pagrindiniai miesto viešbučiai- Palace, Viru ir O- 
lympia jau būna užsakyti visai vasarai. Planuojama pa
statyti dar du, kurių vienas būtu šiame kontinente čia 
žinomos Sheraton'o bendrovės.

Laikas parodys, kiek tai paveiktų kainas ir turistus. 
Dabar mokama už šviežiai sumaltos kavos puodeH- 10 
c., alaus butelį - 1 dok, ir geri pietūs su vynu kainuoja 
apie 10 dolerių. Viru viešbutyje kambarys parai- 75 dol., 
o Palace jau mokama iki 200 dol.

Senasis Tallinn'as yra kompaktiškas, maždaug 9 
hektarų plote aukštutinė ir 62-jų akrų apimtyje žemutinė 
senamiesčio dalis. Pastatai 14-15-tojo šimtmečio, o Bokš
to bažnyčia yra išlikusi iš 13-tojo šimtmečio. Iš buvusiųjų 
50-ties bokštų, saugojusių kadaise senojo miesto sienas, 
yra išlikę 26. Kai kuriuose dabar yra įrengti muziejai.

Bendrai - Tallinn'o achitektūra įtakota 200 metų 
kraštą valdžiusios Vokietijos architektūros. Sovietą Rusi
jos įtakoje pastatai rėžia alęi, ypač toks nestilingas buvu
sios*" KGB pastatas ir viešbutis su restoranu. Šie rūmai 
buvo rezervuoti vien tiktai aukštas vietas užimantiems 
komunistų partijos pareigūnams.

Puošni Aleksandro Nevskio rusų ortodoksų katedra 
yra įspūdinga, bet ji užgožia esančių netoliese šv.Marijos 
bažnyčių. Buvo pasklidusios kalbos, kad ortodoksų katedrą 
reikėtų iš šios Toompeos aikštės iškelti, tačiau Maskva 
atsiunčia lėšų katedros išlaikymui ir, atrodo, kol kas ji 
liks ten, kur buvo pastatyta. b.

Sunkų įspūdį paliko Vy
riausybės darbo šimtadie
nio minėjimas ir gynybiška 
puolamoji Prezidento kalba 
TV. Dabar, kai šitiek apie 
siūlomo pasirašyti Lietuvos 
-Rusijos dokumento dėl 
rusų armijos išvedimo svar
bą ir delegacijos bei Pre
zidento požiūrių "tapatu
mą" žurnalistams pakomen
tavo Prezidento patarėjas, 
galima pasakyti tiesiai: ne 
požiūrių tapatumas (jo ne
sama ir, matyt, nebus), o 
susitarimo tekstas (tekstai) 
ir jų prasmės yra mūsų di
dysis rūpestis. Bet apie 

tai - kitą Kartą.
Tuo tarpu būtina pasaky

ti, kad 1939 metus kartoti 
mes baigiam. Bus ar nebus 
1940-ųjų modernizuotas 
pakartojimas - štai tikroji 
ir svarbiausioji mūsų nūdie
nos problema.

Romualdas OZOLAS 
Lietuvos Rytas, liepos 13 d.

KAIP PALAIKOMAS
ALKOHOLIZMAS

Šios vasaros viduryje Lie
tuvos Respublikos Seimui

(nukelta į 3 psl. ...)



Vaizdai iš

Birželio Trėmimų 

minėjimo Kalnų 

parke Vilniuje

Dešinėje 
ruošiami stalai 

duonai ir renkasi 

skautukai.

(... atkelta iš 2 psl.) 

buvo pasiųstas tokio turi
nio raštas:
Didžiai gerbiami Seimo 
nariai!

Šių rnetų birželio 26 d. 
įvykusiame Lietuvos ateiti
ninkų federacijos sendrau
gių sąjungos suvažiavime 
tarp kitų klausimų buvo ap
tarta ir moralinė mūsų 
tautos padėtis, ypač pra
gaištinga mūsų tautai gir
tuoklystė, nepakankamai 
valstybės kontroliuojama 
alkoholinių gėrimų prekyba. 
Dabartinėmis sąlygomis 
net paaugliams parduoda
mas alkoholis.

Kaip mums žinoma, blai
vybės sąjūdžiai yra paren
gę valstybės monopolio 
dėl prekybos alkoholiniais
gėrimais įstatymo projektą 
ir pateikę jį Seimui.

Gerbiamasis Seime, esa
me įsitikinę, kad Seimo 
nariai gerai supranta alko
holio daromą žalą mūsų 
tautai, mūsų valstybės 
žmonėms, todėl prašome 
skubesne tvarka svarstyti 
alkoholinių gėrimų valsty
bės monopolio įstatymą.

Suvažiavimo įgalioti:

Ateitininkų sendraugių 
sąjungos pirm. Vincas Ras
tenis; Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos prezi
dentas, Vilniaus universite
to Kardiochirurgijos klini
kos vedėjas prof. Giedrius 
Uždavinys; Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos Vil
niaus miesto tarybos narys 
Kazimieras Ambrazaitis. 
1993 .06.26, Vilnius.

KĄ, SAKO RAŠYTOJA VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ:

Žinoma rašytoja Vytautė Žilinskaitė "Naujame Dieno
vidyje" š.m. rugpjūčio 20 d. nr. 31 savo straipsnyje AUK
SO AMŽIUS rašo:

"Prekyba svaigalais dabar gyvena tikrą aukso amžių, 
kokio net sovietiniais laikais neturėjo. Kur kelsi koją - 
ten pagundos, ten žiba etiketės, staiposi įmantriausi bute
liai, linkčioja paslaugūs pardavėjai, kur bepažvelgsi - šli
tiniuoja auksinis jaunimas, o ir senimas neatsilieka...

Ir ypač skaudu, kai šventajame Sereikiškių parke pa
vakaryje pamatai girtus kaip dūmas penkis Lietuvos ka
reivėlius. Moterims pamėginus juos sugėdinti, paleido 
tokią sovietinių keiksmų krušą, kad net Gedimino kalnas 
susigūžė. O kai išgąsdintos moterys nuskubėjo šalin, ėmė 
sekti joms iš paskos - grasindami, grieždami dantimis, 
šlitiniuodami...

Kitą dieną vėl panašus vaizdas: troleibuse besėdįs 
girtas kaip pupų pėdas Lietuvos karininkas. Snaudžia pla
čiai išsižiojęs, žili (!) plaukai susitaršę, kepurė jau pra
puolusi, sakvojažas - šeimininko pavyzdžiu - taip pat 
pražiojęs žabtus, pro kuriuos kažkokie dokumantai lenda. 
Reikėjo matyti, kiek gėlos buvo keleivių akyse! Net kar
tu važiavęs girtuoklėlis apstulbęs sumurmėjo: "Na kad aš 
čia girtas, tai aš... bet Lietuvos karininkas!" Pabudo ka
riūnas savivaldybės aikštėje, graibstydamasis atramų išli
po iš troleibuso vienplaukis nukeverzojo centrine gatve, 
lyg trokšdamas, kad kuo daugiau žmonių juo pasigėrėtų...

Trečią dieną vėl reginys iš tos pačios serijos: popie
čio valandą pusamžis apkūnus "sakalėlis" taip pat kari
ninko rango, parduotuvėje Kraunasi į "diplomatą" klasiki
nį pirkinį: batoną, šlapios dešros gabalą, ir penkis bute
lius skaidriosios. Manote, varžosi žiūrovų? Anaiptol! Dip
lomatas plačiausiai atlapotas - žiūrėkite ir pavydėkite! - 
tik va, penktasis butelis, kad jį kur, niekaip nenori tilpti, 
tad triūsia Tėvynės gynėjas iš peties, visiems besigrožint. 
Pasekiau, kur jis savo brangų krovinį gabens. Ogi į Vi-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 706,000 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

1993. IX.1

Kazlų Rūdoje ant geležinkelio platformų pakrauta sovietų armijos dalinio technika 
prieš išvežant į Rusiją. Nuotr. V. Kapočiaus

daus tarnybos pulką!

Ką tokie gali duoti ir ko reikalauti iš kareivėlių? Ar 
ne jų darbo vaisiai ir buvo matyti SereikiSkių parke? 
Nesunku suprasti, kad šie jauni karininkai yra atėję iš 
sovietinės kariuomenės ir, kaip matyti, jaučiasi lyg įkritę 
į taukus kukuliai...

Beje, anksčiau minėta parduotuvė - Sapiegos gatvėje. 
Kieno galinga ranka patvarkė, kad ji prekiautų iki . 22 

'valandos, išdriekusi aibę lentynų su buteliais? Juk Šioje 
gatvelėje vakarais taip mažai praeivių. Užtat priešais 
parduotuvės vitrinas - tvora, už kurios Krašto apsaugos 
mokykla, šalimais - Pataisos reikalų departamentas, gre
ta kita tvora, juosianti Vidaus tarnybos antrojo pulko 
teritoriją...Komentarų nereikia. Tik va: mes civiliai,^ ma
tome ir piktinamės, o VRM pareigūnams - kaip žąsiai 
vanduo...

Turime savo valstybę, tačiau valstybinio monopolio 
prekybai svaigalais kaip neregėti, taip neregėti. Ne pa
slaptis, jog ir mūsų prezidentas taurelės nevengia. Ne 
vienas deputatas iš DDP garsėja pasiekimais šioje srityje 
Kaip žemai nusmukome, palyginus su ikikarine Lietuva! 
Visi jos prezidentai buvo blaivuoliai ir šalia savęs tokius 
telkė. įsivaizduoju, kaip būtų pašėlę šaukti komunistai, 
jeigu Antanas Smetona kokioje pirtelėje būtų žemę pa
graibęs! O ir tauta būtų nuo jo nusigręžusi. Nereikia 
didelio proto, idant suprastum, jog tautos dorovė ir gero
vė prasideda nuo "žuvies galvos", tai yra nuo pirmųjų 
valdžios asmenų. Jeigu aukščiausi pareigūnai, deputatai 
nerodo deramo pavyzdžio- vargas ir neišvengiama prapul
tis viešiems! Gerbiamas Prezidente, ar negalėtume su
visa prezidentūra tapti blaivininkais? Vardan tos Lietu
vos?.. Prisiminkime, kur nuvedė Rusiją, o su ja ir Lietu
vą girtuokliai Stalinas, Chruščiovas, Brežnevas su svirdu
liuojančiu Politiniu biuru; pagaliau aiškėja, jog ir Lenino 
būta narkomano...

Apmirė mūsų antialkoholinė propaganda, išsisėmė blai- 
vystės sąjūdis, sakytum, į druskos stulpą pavirto nuo to, 
kas darosi. Tik retikarčiais nubanguoja graudžiai iškilmin
ga procesija su kryžiumi iš miesto į miestą - ir vėl tyku 
ramu, lyg stovinčiame tvenkinyje. Ir vėl girdi dejuojant: 
ak, kaip dabar reikėtų Lietuvai naujo Valančiaus, tik 
toks aistringas blaivybės šauklys mus išgelbėtų. Tačiau 
kur gi jis sauktų? Nepriklausomybės aikštėje? Nuvarytų 
bemat. Televizijoje? Gal vieną sykį įsileistų ir gana!

... Skaudu žiūrėti ne tik į girtus keikūnus karius, bet 
lr. Lietuvos savanorių, partizanų kapus, kad ir labai gra
žiai prižiūrimus; juk jie dėjo galvas svajodami apie visai 
kitokį savo aukos įprasminimą! Ak, gerai, kad nematc 
svirduliuojančios Lietuvos!

Kartas nuo karto pasvarstoma, kokių priemonių reikė
tų imtis, ką konstruktyvaus padaryti, kad alkoholizmas 
netarptų. Ponai, kam išradinėti dviratį? Turime puikiau
sius pavyzdžius, kad ir Norvegiją, kurioje blaivystės prie
monės davė gražių vaisių. Tik čiupk gatavą patirtį ir dėk 
čionai, pagaliau^ ir jų specialistai mielai patartų bei padė
tų už ačiū. Tačiau neskubama. Kam? Pelnas iš alkoholi
nių upių plaukia į paslaptingas kišenes. Tad iš to, kas 
daroma ir darosi, peršasi vienintelė išvada: laukiama, kol 
lietuviai tiek prasigers, kad nebeliks nei kam apie olaivy- 
bę kalbėti, nei irstančiais Valstybės pamatais rūpintis, 
nei Piramidę klibinti"...

Kur dingo Atgimimo metu pakilusi savigaroa? Kodėl 
nereikalauti tvirčiau, kad gėryklos būtų atitolintos bent 
nuo kareivinių?!!!
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S A R A J E V E....

Civiliai serbai, kroatai, o ypatingai musulmonai 
yra tapę baisaus savitarpio genocido aukomis. Sarajev’o 
miestas liks klaikiu simboliu dar ir dėl to, kaip paaiškė
jo paskutiniu metu, kad ir Jungtinių Tautų nemaža kariu 
dalis, pasiųstu suteikti ir prižiūrėti humanitarinės pagal
bos pristatymu sudaužyto miesto badaujantiems, sužeis
tiems ir be pastogės gyventojams, neiSvengia pagundos 
įsivelti i korupciją. Ypatingai šiurpu, kad visa tai vyksta 
tebesiaučiančio nužmoginimo fone.

Žurnalistė Maggie O'Kane liudija, kaip gera dalis 
JT karių turtėja patys ir turtina Sarajevo Mafiją (kur 
tik jos nesama...). Kareiviai - importuoja, o vietiniai tar
pininkauja, prekiaujant cigaretėmis, alkoholiu, maistu, 
prostitucija ir narkotikais. Apyvarta siekia milijonus dole
riu! ši prekyba apiplėšia galutinai Sarajevo gyventojus, 
atimdama visas jų sutaupąs ir vertingus daiktus, kurių 
dar išliko. Paskutiniu metu iškilus tai naujai problemai, 
19 ukrainiečių kareivių ir 3 prancūzų pasiųsti namo už 
pralobimus karo apimtame krašte. Ir tai tik "ledkalnio 
viršūnė"...

Mafijos nariai vąžinėja savo mercedesais ir nissa- 
nais, vartodami JT gazolinų. JT kareiviai išleidžia gazo
linų iš JT važmenų ir parduoda jiems galioną už 30 JAV 
dolerių. Mafija pareikalauja jau 90 JAV dolerių už galio
ną, Sarajevo juodojoje rinkoje.

Vakare, 10:30 vai. užtemusiame Sarajeve niekas 
nejuda, bet restoranas "Bohemia" siūlo visk], vyną, kon
jaką, prancūzišką konjaką...Prie raudonai apdengtų staliu
kų matomi daugiausia vyrai, apie 30 m. amžiaus, apsi
rengę pastelinių spalvų marškiniais. Moterys- lieknos ir 
gražios, atpažįstamos mafijozų damos, nes jos išgali už
simokėti už‘-plaukų nušviesinimą, kol dar nepasirodo tam
sios plaukų šaknys. Čia nesimato uniformuotų vyrų, nei 
JT kareivių. Bet esantieji, pagal valgiaraštj, užsisako 
veršienos, raudono vyno, nors miestas užblokuotas jau 
16 irtėnesių.

Vyrai, kurie čia valgo ir geria, užmoka už viskj 
tiek, kiek Sarajeve gauna žmogus algos per mėneąi. Jau
tienos kepsnys (steak) tolygus vienerią metu algai Saraje
vo kareivio, kuris kovoja fronte ir gauna beverčius Bosni
jos dinarus...

Iš trijų JT batalijonų Sarajeve "bizni" varo daugiau
siai prancūzai ir ukrainiečiai. Egiptiečiai veikia mažu 
masteliu. Meistrais toje srityje pasirodė esą ukrainiečiai. 
Jie "bizniauja" cigaretėmis, automobiliais, gazolinu, alko
holiu ir moterimis. Sarajevo policija įtaria, kad ir heroinu 
tačiau neturi priemonių tai įrodyti. Prancūzai specializuo
jasi vyno, kokaino, aukso ir sekso srityse.

Vienas heroino gramas Sarajeve perkamas už $600. 
š.m.kovo mėnesį konvojus, operuojamas ukrainiečių, gabe
no $180.000 vertės heroino, suslėpto apelsinuose, užden
gus atgal perpjautas žieves. Tačiau iki dabar Sarajevo 
policija neturėjo teisės stabdyti JT kareivių. Dabar yra 
pasiryžę šį reikalą iškelti JT organizacijoje.

Padaugėjus heroinui, padaugėjo ir narkomaną. PrieS 
karo veiksmų, pradžią 1992 m. balandžio mėnesį, Sarajeve 
buvo užregistruota 112 heroino ir kitokią narkomaną; 
dabar ligoninėse jau užregistruota 643, o dr.prof.I.Ceric 
tvirtina, kad tikrumoje mieste jų esama 3.000. Pinigai 
nusipirkti narkotikams dalinai gaunami vagiant TV apara
tus, video ir automobilius, ir juos pardavinėjant JT karei
viams. Policija tvirtina, kad populiariausia mašina ukrai
niečių tarpe yra Volkswagen Golfs. į prancūzą baraką 
prie vieną vartą pavieniai žmonės ateina parduoti savo 
asmeniškų brangenybių, prie kitą vartų vyksta kavos par
davimai.

Sarajevui vis labiau nuskursiant, pardavinėjamas 
ne tiktai auksas. Bosnijos policijai pasiskundus, prancūzą 
komendantas paliepė savo kareiviams nekalbėti su vieti
niais po 10:30 vai.vakaro. į ukrainiečių barakg prostitutės 
įlipa. per langus. Dauguma ju yra ištekėjusios moterys. 
"Todėl, kad skilvis tuščias", - aiškino žurnalistei patru
liuojantis vietos policininkas. "Humanitarinė pagalba, kuri 
mus pasiekia, tai tik šaukštui pripildyti. Kai mes jas 
pamatome, išsivedame, bet nieko negalime daryti su ka
reiviais, nes jie JT jurisdikcijoje". Jis beveik verkė, saky
damas, kad tai varganas laikas ir varganas gyvenimas. 
"Jūs pasakykite pasauliui, kad mes niekuomet taip negyve
nome ir viliuosi, kad niekada taip nebegyvensime".

"Per paskutinius 16 mėnesiy privilegijuotos Saraje
vo klasės - juodosios rinkos prekijai ir JT kareiviai - 
gerai uždirbo karo dėka ir darosi nebesustabdomi. Jie 
puotauja, kai miestas agonijoje, mieste, kur kas savaitg 
reikia gydyti naujus narkomanus, kur ir paauglės mergai
tes parsiduoda JT kareiviams, kad pavalgytą,ir kur senas 
žmogus turi bandyti įtikinti jaunikli prancūzą, kad jo 
žmonos vestuvinis žiedas vertas daugiau negu keli pake
liai Marlboro cigarečią",- baigia žurnalistė .

/Iš "The Gazette", rugpjūčio mėn.26 d. paruošė’
B.N./



GRAFFITI
LIUNĖ SUTEMA

Žemės dievai paliko mus - 
visus: 
ir tuos, kurie jais tikėjo, 
ir anuos, kurie kalbėjo 
juos esančius tik svajonėje ir ilgesyje -

Žemės dievai atostogauja 
Legendų šalyje - 
sėdėdami ant uolų įskelia saulę 
ir pakabina ją vidudienyje - 
maudosi pieno upėse, 
ilsisi po duonmedžiais 
ir tingiai pirštais kabina 
medų iš ežerų - - 
akina - sotu - saldu

Tik Medeinė viena liko čia, 
raudodama, leliodama 
visuose medžiuose - : 
skaroki, eglele, skaroki, 
uždenki žemėje žaizdas - 
ąžuolėli, stambėki, grūmoki, 
lūžki - , 
tik nesiduoki lenkiamas - -

Drebulėle, nustoki drebėjusi, 
tu ne vienintelė išdavei tėvą - - 
Kleveli, išsišakoki, 
kad po tavim galėtų 
ilsėtis bernužėlis, 
Lietuvos kareivėlis -

Neišraudosi, neišleliosi, Medeine - 
mes seniai ne kareivėlių tauta -, 
tik ž o d i n i n k ų - 
pilnavidurių, tuščiavidurių žodžių - , 
ir todėl tegu dreba drebulėlė ... - 
Medeine, kam likai, 
kodėl neatostogauji 
su kitais žemės dievais, 
Legendų šalyje ? 
******

*
■T ‘

Šermukšnio uogų spalva, 
ryškia ir aitria, 
tu išpažįsti:

nemyliu žmogaus -
tik gyvenu šalia jo.
Nemyjiu žemės,
tik gyvenu joje - dar gy
dar gyvenu,
iš istorijos išmesta -

Kas yra istorija?
šimtmečiai, kronikos, 
karai, karai, karai - 
pergalė, vergija, sukilimai - 
ir ŽMOGUS -

Nemyliu žmogaus,
tik stebiuosi jo ištverme, jo narsa 
ir nusilenkiu visom vėliavom, 
kurias jie nešė ir neša mirtin -

Jei sukryžiuotume žodžius lyg kuokas, 
kuris mūsų laimėtų, 
kuris pralaimėtų?

Mudu abu laimėsime, 
mudu abu pralaimėsime, 
nes šile gegė kukuos: -

pilni pirštai raštelių - neišskaitomų, 
pilnas kiemas svetelių, 
nemylimų, nelaukiamų — 
ir pilnos burnos žodelių,
kuriais springstame abu------ ---

Liūne Sutema

džiais, grakščiai ir jautriai prisiliečia prie skaudžiųjy 
žmogiškos egzistencijos nervų.

Atsiųsta paminėti:
GRAFFITI. Liūne Sutema. Eilėraščiai. 52 psl. Kietais 
viršeliais. Aplankas Ritos Kavolienės. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas AM&M Publications, Chi
cago, Illinois 60629, USA. Tiražas 600 egz. Kaina $8.

GRAFFITI yra 6-toji poetės Liūnės Sutemos knyga. Pra
dėjusi pirmuoju rinkiniu 1955 m. "Tebūnie tartum pasako
je", vingiuodama su "Nebėra nieko svetimo "1962, "Bevar
dė šalis" 1966 m., "Badmetis" 1972 m. ir "Vendetta" 1981 
m., Liūne Sutema nuosekliai, originaliai, netikėtais įvaiz-

GRAFFITI, vienos iš originaliausių mūsų poečių knyga, 
skirta poezijos ieškotojams ir jos puoselėtojams, kurie 
dar įvertina subtilų dialogų poezijoje. b.n.

AM&M Publications adresas: 7338 South Sacramento 
Avenue, Chicago, IL 60629

KRAŽIŲ JUODIEJI BROLIAI
Povilas Vitkevičius

Didžiosios Prancūzų revoliucijos (1789 m.) idėjos ir 
Napoleono Bonaparto žygis į Rusiją 1812 m. turėjo le
miamą reikšmę visam politiniam ir socialiniam gyveni
mui tiek pačioje Rusijoje, tiek ir Lietuvoje. Laisvės troš
kimas ir kova prieš tironiją subrandino dekabristų sukili
mą (1825 m.). Vilniaus universiteto studentai 1817 m. 
įkūrė slaptą Filomatų ("moKslo mėgėjų") draugiją. Ją orga
nizavo studentai: Adomas Mickevičius, Tomas Zanas ir 
kiti. Vėliau prie Filomatų prisijungė Filaretų ("dorovin
gųjų") draugija. Buvo užmegzti glaudūs ryšiai su Petra
pilio dekabristais. Tam tikslui į Vilnių 1823 m. buvo at
vykęs vienas iš dekabristų vadovų Michailas Bestuževas. 
Vilniaus studentai palaikė ryšius ir su kitu įžymiu deka
bristu - poetu Kcndratjevu Rylejevu.

Revoliucinės laisvės troškimo idėjos pasireiškė visoje 
Lietuvoje, o ypač Žemaitijoje, kur bajorai dar buvo be
veik nenutautėję,išlaikę savo tautinę sąmonę.

Vienas iš įdomiausių tos epochos kovų dėl Lietuvos iš
laisvinimo iš Rusijos priespaudos epizodų įvyko nedidelia
me Žemaitijos miestelyje - Kražiuose. Tai buvo "Juodųjų 
brolių" organizacijos veikla - pirmas galingas iššūkis prieš 
Rusijos imperijos vergovę ne tik Žemaitijoje, bet ir 
visoje Lietuvoje.

Apie "Juoduosius brolius" rašė vilnietis bibliotekinin
kas M. Brenšteinas. Tuo metu Vilniaus miesto viešojoje 
bibliotekoje buvo saugomas Novilcevo archyvas, kuriame 
buvo daug vertingos istorinės medžiagos.

M. Brenšteino surinktą istorinę medžiagą, išvertęs ją 
į lietuvių kalbą, pateikė A. Janulaitis.

"Juodųjų brolių" pavadinimą jaunieji Kražių kolegijos 
moksleiviai pasiskolino iš Vokietijos studentų. Čia XVIII 
a. pabaigoje - XIX a. pradžioje Jenos, o vėliau Erlange- 
no, Marburgo, Gieseno universitetuose veikė "Juodųjų 
brolių" (Schwarze Brūder) organizacijos. Pavadinimas, ma
tyt, kilęs nuo nešiojamos uniformos - juodo švarko ir juo
dos beretės. Jų veikla iš pradžių buvo vieša, o tikslas - 
dirbti tėvynes bei žmonijos labui. Vėliau svarbiausiu šios 
organizacijos narių uždaviniu tapo kova su tironais. Tada 
organizacija tapo slapta ir jos veikla buvo uždrausta. 
Yra nustatyta, kad Vokietijos "Juodieji broliai" ruošė 
pasikėsinimą net prieš Rusijos carą Aleksandrą I, kuris 
buvo vienas iš "Šventosios Sąjungos" organizatorių.

Lietuvoje "Juodųjų brolių" organizacija įsikūrė 1822 
metais Kražiuose. Šios organizacijos nariais buvo šeši 
jauni Kražių kolegijos moksleiviai: Kipras Jančiauskas, 
Jonas Vitkevičius, Feliksas Zelenevičius, Aloyzas Peslio- 
kas, Viktoras Ivaškevičius ir Mykolas Suchockis.

Organizacijos steigėjas buvo Kipras Jančiauskas, o 
idėją įkurti tokią organizaciją davė Jonas Vitkevičius. 
Vyriausias amžiumi buvo Kipras Jančiauskas (18 metų), o 
jauniausias - Jonas Vitkevičius, jam buvo vos 15 metų. 

Organizacija neturėjo nei įstatų, nei statuto. įstodami 
į organizaciją jaunuoliai duodavo priesaiką žodžiu. J. 
Vitkevičius paruošė antspaudą su kaukuole ir su dviem 
sukryžiuotais kardais. Draugijos nariai daug dėmesio sky
rė tobulos asmenybės ugdymui. Sueigų metu buvo nagri
nėjami istoriniai ir literatūriniai veikalai, skaitomi savos 
kūrybos eilėraščiai. Vėliau jų veikla įgauna politinę kryp
tį - pradedama rašyti atsišaukimus, kovingus šūkius ir 
eiles, šūkiai ouvo rašomi juoda kreida ant baltų vienuoly
no sienų, kovingi atsišaukimai ir laiškai siunčiami per vie
tos žydus kolegijos mokytojams, o ypač daug jų gavo 
reakcingasis kolegijos direktorius I. Daujotas. Visuose 
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atsišaukimuose, laiŠKuose, šūkiuose buvo kviečama kovoti 
dėl Tėvynės laisvės, aprašoma apverktina Lietuvos būklė.

"Juodųjų brolių" veikla Kražiuose truko vos vienerius 
metus. Ištikimas caro valdžiai kolegijos direktorius I. 
Daujotas referuoja apie gaunamus laiškus Vilniaus švieti
mo apygardos kuratoriui, žinomam reakcionieriui N. Novo- 
silcevui, kuris į Kražius atsiunčia 3 narių tardymo Komi
siją, kuriai po ilgų ir sunkių tardymų pavyko išaiškinti 
visus organizacijos narius ir jų veiklą.

Visi organizacijos nariai 1823 m. gruodžio 14-20 dieno
mis buvo areštuoti ir išgabenti į Vilnių, kur juos teisė 
Karo lauko teismas. Teismo sprendimas buvo dižiai žiau
rus: Kipras Jančiauskas ir Jonas Vitkevičius buvo nuteis
ti mirties bausme ketvirčiuojant. Kiti organizacijos nariai 

riai buvo pasmerkti ligi gyvos galvos kalėti arba amžina 
tremtimi į Sibirą.

Didysis kunigaikštis Konstantinas paskirtas bausmes 
sušvelnino: Kipras Jančiauskas ir FeliKsas Zelenevičius 
buvo išsiųsti į Bobruisko sunkiųjų darbų kalėjimą dešim
čiai metų, o atlikus baismę - į Orenburgą eiliniais karei
viais. Jonas Vitkevičius buvo išsiųstas sunkiu etapo keliu 
į Orską (Orenburgo gub.) tarnauti eiliniu kareiviu šioje 
pasienio tvirtovėje.

1824 m. kovo 8-9 dienomis (sen. stiliumi) Kražių "Juo
dieji broliai", saugomi gausaus žandarų būrio, buvo išvež
ti iš Vilniaus Kalėjimo. Jaunuosius Lietuvos patriotus iki 
pat Aušro Vartų lydėjo didžiulė minia žmonių. Šią išly
dėjimo sceną labai vaizdžiai yra aprašęs filomatas poe
tas Adomas Mickevičius savo poemos "Vėlinės" III dalyje.

"Juodųjų brolių" veikla truko vos vienerius metus, 
tačiau tai buvo pirmas iššūkis pradėti ryžtingą kovą prieš 
Rusijos carizmą. Šių jaunuolių pasiaukojanti kova ir jų 
ryžtas įkvėpė 1831 ir 1863 metų sukilimo dalyvius. Tuo 
Kražių "Juodieji broliai" užsitarnavo amžiną lietuvių tau
tos pagarbą.

Kipras Jančiauskas (1805.12.09 Diržonių dvare, Rasei
nių apskr. - 1853.09.19, trn pat), Žemaitijos bajoras, mo
kėsi Raseinių apsk. mokykloje, vėliau Kauno gimnazijoje. 
Čia turėjo nemaža susirėmimų su gimnazijos vadovybe, 
nes rašė satyrinius eilėraščius prieš policiją ir caro valdi
ninkus. Ypač aštri buvo to meto politinė pasakėčia "Vil
kas ir veršiai". 1822 buvo priverstas persikelti į Kražius 
ir tęsti mokslą Kražių kolegijoje. 1823 m. suimtas. 1826 
m. buvo paleistas iš Bobruisko kalėjimo, tarnavo kariuo
menėje, po 5 metų tapo karininku ir po kurio laiko išėjo 
į atsargą. Grįžęs į Lietuvą, gyveno savo dvare, aktyviai 
dalyvaudamas to meto visuomeniniame Žemaitijos gyveni
me. Buvo renkamas bajorų maršalka.

Aloyzas Pesliokas (1807 m. Trakų apsk - 1868 m. 
Ufos gub.) gimė ir augo neturtingų bajorų šeimoje. Be 
jo, šeimoje dar augo 5 broliai ir sesuo, ištrėmime vertė
si įvairiais amatais, mokė vietinių karininkų vaikus.sudari- 
nėjo herbariumus. Tarnaudamas eiliniu kareiviu Orsko ir 
kitose tvirtovėse, patyrė daug kančių ir sielvarto. Arti
mai draugavo su Jonu Vitkevičiumi, nes jų kariniai dali
niai stovėjo greta. Pakeltas į puskarininkius, vedė vietos 
dvarininko dukrą ir apsigyveno Ufos gubernijoje. 1844 m. 
išėjo į atsargą ir pasišventė ūkio darbams. į Lietuvą 
negrįžo. Labai vertingi jo parašyti atsiminimai, kurie 
buvo paskelbti Rusijos spaudoje.

Viktoras Ivaškevičius tarnavo eiliniu kareiviu, vėliau 
buvo pakeltas į puskarininkius, po penkerių metų tapo 
karininku. Daugiau žinių aj>ie jį kol kas nėra.

Mykolas Suchockis, ištremtas į Orenburgo guberniją, 
keletą metų patarnavęs eiliniu kareiviu, nusišovė.

Feliksas Zelenevičius (1805 m. Viduklės valse. - 1826 
Bobruisko tvirtovėje) - Žemaitijos bajoras. Talentinagas

ir gabus jaunuolis, patekęs į Bobruisko tvirtovę, kentėjo 
fizines ir dvasines kančias. Pagal A. Peslioką, Feliksas.: 
Zelenevičius išprotėjo po to, kai 9 mėnesius išbuvo su
kaustytas grandinėmis drėgnuose tvirtovės požemiuose. . 
Kipro Jančiausko artimųjų liudijimu, jjs gavęs ęlžioVą ir 
po dvejų metų miręs. ęįioe^ovni ė ?.

Jonas Vitkevičius (1808.06.24 Pašiaušės dvare, Kelmės 
raj. 1839.05.09 Peterburge) gimė senojoje Žemaičių ba- . 
jorų šeimoje, davusioje daug įžymių asmenų (dvasininkų,.- 
dailininkų, kultūros veikėjų). Per savo labai trumpą gyve-,^ 
nimą, kuris truko vos 31 metus, jis nuėjo įspūdingą kelią 
nuo mirtin pasmerkto katorigininko iki aukščiausio rango 
Rusijos diplomato, žymaus Vidurines Azijos tautų etnograr 
fo ir istoriko, geografo ir keliautojo. J. Vitkevičiaus gy
venimą ir veiklą yra aprašęs V. Grickevičius savo knygoje 
"Dešimt kelių iš Vilniaus". Lenkų istorikas V. JevsievicKis 
šiam įžymiam žmogui yra paskyręs ištisą studiją.

Gyvendamas tremtyje, iš pradžių Orsko tvirtovėje 
(pietų Uralas), o paskui Orenburgo gubernijos karinėse 
tvirtovėse, jis labai atidžiai tyrinėjo Vid. Azijos tautų 
papročius, jų istoriją, kalbas. Gerai išmoko persų, arabų, 
uzbekų, kazachų, kirgizų ir kitų Azijos tautų kalbas. Kar
tu su Vak. Europos kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, 
lenkų ir kt.) jis gerai mokėjo net 19 kalbų. Šiandien Vid. 
Azijos tautos ^oną Vitkevičių labai gerbia už tai, kad jis 
pirmasis smulkiai aprašė jų to meto kraštą, papročius, 
politinę ir ekonominę situaciją.

Sunki buvo dalia to 15-mečio sūnaus, atsidūrusio Rusi
jos imperijos pakraštyje. Net pats Orsko vardas kirgizų 
kalboje reiškia "bloga vieta".

To meto Orsko tremtinys Aloyzas Pesliokas rašė, kad 
gyvenimas čia buvo tiesiog katorginis: nuolatinis muštras 
sargybos 30 laipsnių šaltyje nakties metu, o dieną kepi
nant saulei. Miegoti tekdavo po suolu, bet ir miegą daž
nai nutraukdavo spyris į pašonę. Tačiau J. Vitkevičius 
nenuleido rankų: gilino savo žinias, mokėsi kalbų, o lais
valaikiu leisdavosi į pavojingas medžiokles. Gerai ginkluo
tas, ant risto žirgo klajodavo po laukinę stepę, bendravo 
su klajoklių kirgizų sultonais, studijavo jų kalbą, papro
čius. Šitaip jis suformavo tvirtą charakterį. Neveltui ste
pėse gyvenančios tautos J. Vitkevičių vadino "batyr" (t.y. 
karžygiu). Šiuo vardu jį net iki jo mirties vadino ir jo 
artimieji draugai.

Lemiamą posūkį J. Vitkevičiaus gyvenime suvaidino jo 
pažintis su pasaulinio garso vokiečių geografu ir gamtinin
ku Aleksandru Hurnboldtu, kuris 1829 m. keliavo tomis 
vietomis ir buvo apsistojęs Orsko tvirtovėje. Likimo valia 
jis buvo apgyvendintas Vitkevičiaus bute; Vitkevičius tuo 
metu buvo išvykęs į stepę. Humboldtą nustebino Vitkevi
čiaus skaitomos knygos įvairiomis pasaulio kalbomis. Tarp 
jų jis atrado ir savo garsiąją daugiatomę "Gamtos istori
ją" prancūzų kalba. Sužinojęs tragišką J. Vitkevičiaus da
lią,~ senasis mokslininkas kreipėsi į aukštus pareigūnus, 
prašydamas pasigailėti šio gabaus ir daug žadančio jau
nuolio. Po kiek laiko J. Vitkevičius buvo pakeltas į kari
ninkus, jam suteiktas praporščiko laipsnis. Netrukus jis 
buvo perkeltas iš Orsko tivrtovės į gubernijos miestą 
Orenburgą.

1833 m. Orenburgo generalgubernatoriumi tapo caro 
Nikolajaus I favoritas grafas V.A. Perovskis (1795-1857), 
suvaidinęs nemažą vaidmenį J. Vitkevičiaus gyvenime. 
Grafas Perovskis buvo kultūringas ir apsišvietęs žmogus. 
Jis puoselėjo slpatą idėją užmegzti kuo glaudesnius ry
šius su Buchsros ir Chivcs emiratais, taip pat su Afga-
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Šios Vasaros Vinjetės Lietuvoje
Birutė Nagienė

2. Aplankėme tę dieną neseniai Kaune, atskirame 
pastate įrengtą Tremtinių Muziejų. Čia savo akimis ma
tėme tuos ilgesio žodžius, išrašytus ant popieriaus skiau
telių, sąsiuvinių ir sąsiuvinėlių, beržo toSių. Gelstelėjan- 
Cias nuotraukas tų moterų, vaikelių, senelių ir tokių rim
tų vaikinų -valstiečių, mokytojų, darbininkų. Jų varganų 
rūbų ir kaulelių liekanas, kūdikio karstelį, Rožinį, suvars
tytą iš sudžiūvusių duonos ritulėlių, sukurtos poezijos 
posmus, ar prisimintos, kartojamus, dainuojamus nevilties 
ir vilties valandomis... Senas maldaknyges.

Buvo galima gauti čia ir tremtinių temomis knyge
lių nusipirkti. Čia dirbo dvi moterys. Paklausiau, ar nebi
jo vandalų. Sakė, kad Muziejus yra gerai užrakintas, ant 
langų grotai, o saugoja diskretiškai pora vyrų. Iki to lai
ko nebuvo nemalonumų.

VILNIUJE Birželio Trėmimų minėjime dalyvavo 
tuo laiku viešėję montrealiečiai Danutė ir Bronius Staš
kevičiai. Danutė pasakojo, kaip Birželio 13-tąją prieš 
piet tą dieną vyko pamaldos už tremtinius Katedroje 
ir visose kitose bažnyčiose, o po piet Lukiškio Aikštėje 
ir Gedimino prospekte, prie buvusių KGB rūmu susirinko 
apie 5.000 žmonių minia. Yra pastatyta paminklinė lenta 
su įrašu, kad čia buvo tardomi ir kankinami suimtieji. 
Aplink pastato mūrą buvo apjuosta viela ir išdėtos parti
zanų nuotraukos. Pastato viduje atidarytos kankinimo 
kameros, vienutės ir kitos patalpos, į kurias buvo galima 
Įeiti. Visi atvykusieji dėjo gėles, degančias žvakutes. Su 
tokiomis pat žvakutėmis traukė minia ir į Kalnų Parkų, 
6 vai.vakaro. Lietuvoje tuo metu vakarai ilgi ir šviesūs, 
nes tikrai temti toje geografinėje zonoje pradeda tik 
apie 10 vai. Tad vakaras- savotiškas, perlinės šviesosj 
ir nors lynojo - niekas nesiskirstė. Tai buvo vėl visus 
vienijanti valanda.

34 iš Įvairių Lietuvos vietovių suvažiavę Tremtinių 
chorai pakaitomis dainavo daugiausiai tremtinių dainas, 
Į tarpus buvo skaitoma poezija. Susirinkusius pasveikino 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES pirmininkas Bro
nius Nainys, žodĮ tare AMNESTY INTERNATIONAL orga
nizacijos atstovas. Didžiulis ąžuolo lapų vainikas buvo 
nuneštas ant Trijų Kryžių kalno, kur tą dieną gedulo 
vėliava buvo apjuosti kryžiai.

Aikštėje, ant ilgo stalo, papuošto juostomis, sudėta 
kepalai tos nuotabios lietuviškos juodos duonos, kuria 
vėliau visi dalinosi. Jos visiems užteko.

Poezijos, skirtos tai dienai, skaitė 7 poetai įvairio
mis kalbomis.

Iš dabartinės Lietuvos vyriausybės nebuvo jokio 
oficialaus atstovo, kuris viešai pasakytų žodį. Matyt, 
nežinojo kaip elgtis: galėjo ir labai suerzinti žmones.. 
O proga pasmerkti komunistų įvykdytus smurtus ir viešai 
atsisakyti tokios ideologijos ir tokių jos vykdymo metodų 
butų buvę labai reikalinga. Tai girdėjau ne iš vieno žmo
gaus,-kad tai padarius, būtų lengviau noriai dirbti ir polia
rizacija tarp taip vaidnamu "kairiųjų" ir dešiniųjų galėtų 
būti palengvinta ir LIETUVOS labui našesnė...

Minėjimo pabaigoje žodį tarė opozicijos vadas Vy
tautas Landsbergis. Minia jį sutiko entuziastingai, pagerb
dami. Taip pat šiltai buvo sutiktas ir atvykęs Gediminas 
Vagnorius. ......... o ............

Po programos,, arkivyskupas Audrius Bačkys per
skaitė invokaciją ir palaimino stalą su duona.- Moterys, 
tautiniais drabužiais pasipuošusios, nešė kepalus prie 
žmonių, kurie atsilaužinėjo po gabaliuką tos duonelės, 
kuri gelbsti alkio ir bado valandą ir be kurios negalima 
apsieiti, kai visko yra. O ji buvo ir tebėra kvapi, skani, 
sotinanti, paprastai žemės ir žmogaus rankų išauginta. 
Todėl tokia visiems brangi, nepamirštama.

Kai manęs klausė, ką aš norėčiau iš viešnagės 
parsivežti Į Montrealį, pasakiau juodos duonos. Artimieji 
atskubėjo su 5-kiais kepalais. Išsidalinom po lagaminus 
ir laimingai parsivežėme.
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nistanu, nes tuo metu Anglija, užėmusi Indiją, labai ak
tyviai veržėsi į Bucharą ir Afganistaną. Šiose valstybėse 
kirtosi Rusijos ir Anglijos politiniai interesai. Perovskiui 
buvo reikalingi žmonės, gerai pažįstantys vietinių tautų 
papročius, mokantys jų kalbą, tolerantiški musulmonų 
tikybai. Tokį žmogų Perovskis atrado J. Vitkevičiaus as
menyje.

Netrukus grafas Perovskis paskiria Joną Vitkevičių 
savo adjutantu. 1833 m. rugsėjo mėnesį į Orenburgą atvy
ko įžymusis poetas Aleksandras Puškinas rinkti medžia
gos apie Pugačiovo sukilimą, kuris vyko tose vietose 
17J3-1775 m. Kai kurie liudytojai teigia, kad Jonas Vitke
vičius Puškinui skaitė persų poeto Saadi eiles originalo 
kalba, o paskui jas vertė į prancūzų kalbą.

1835 m. Jonas Vitkevičius su svarbia diplomatine už
duotimi buvo išvykęs į Bucharos emiratą. Apie šią kelio
nę jis yra pateikęs platų raportą, iš kurio šiandieniniai 
uzbekai, tadžikai ir kazachai daug ką sužinojo apie savo 
praeitį, papročius, gyvenimo būdą, ekonominę ir politinę 
krašto padėtį.

įdomu pažymėti, kad šį platų ir labai išsamų praneši
mą pagal Jono Vitkevičiaus diktuotą užrašė žinomas rusų 
etnografas rašytojas ir leksikografas Vladimiras Dalis 
(1801-1872), pagarsėjusio "Tolkovyj russkij slovarj" auto
rius. Jis tuo metu kaip tremtinys gyveno Orenburge ir 
artimai draugavo su Jonu Vitkevičiumi.

Grafo Perovskio dėka 1834 m. pabaigoje J. Vitkevi
čiui buvo leista apsilankyti gimtojoje Žemaitijoje, į kurią 
jis atvyko kartu su savo tarnu - kazachu, kuris nusteou- 
siems žemaičiams rodė džigitų meno stebuklus.

w Ekspedicijos į Bucharos emiratą metu Vitkevičius susi
pažino su vienu asmeniu, turėjusiu didelę įtaką visam 
tolesniam jo gyvenimui. Tai buvo Afganistano chano Dost 
Muchamedo ypatingasis pasiuntinys Huseinas Ali. Jonas 
Vitkevičius 1836 m. balandžio mėn. šį pasiuntinį lydėjo 
iki Peterburgo. Čia Jonas Vitkevičius iš Rusijos užsienio 
reikalų ministro K.V. Neselrodes gavo labai slaptą už
duotį lydėti Huseiną Ali iki pat Afganistano sostinės Ka
bulo, o ten visomis išgalėmis stengtis palenkti chaną 
Dost Mucharnedą Rusijos politikai palankia kryptimi.

Šis uždavinys buvo ypatingai sunkus ir pavojingas, nes 
Anglijos vyriausybė jau buvo spėjusi savo pclitikos pinklė 
mis gerokai pajungti ne tik Afganistaną, bet žymiai iš
plėtė savo įtaką Bucharos ir Chivos emiratuose. Šiose 
valstybėse anglų politikos svarbiausiu emisaru buvo žy
miausiais to meto Anglijos diplomatas Ost-Indijos kampa-

Prie KGB rūmų Birželio Trėmimų minėjime ir prie Trijų
Kryžių kalno 1993 m. vasarą. Dešinėje Bronius ir Danutė Staškevičiai su

artimaisiaisRedakcijose:
Kaune užėjau į laikraščio TREMTINYS būstinę 

Donelaičio gatvėje. Didelė iškaba, skelbianti pavadinimą 
kabojo virš nedidelės senos arkos, įeinant į kiemą. Man 
jų apžiūrinėjant, priėjo žmogus ir paklausė ar aš ko ieš-
kau. Sakau, man reikia laikraščio redakcijos ir galvoju, 
ar reikia Įeiti į kiemą, ar iš gatvės esančias duris. Pak
lausė ir ko aš norėčiau redakcijoje. Aišku buvo, kad dėl 
visa ko reikia žinoti, kas lankosi. Kai pasakiau iš kur 
esu ir ko man reikia toje redakcijoje - maloniai paaiškino 
pro kur įeiti.

Kiemas iškilęs ant kalvelės, o viduryje - smilksta 
išmesta sena kėdė, apkaupta smėlio juosta. Užsidegė 
- tai išmetė lauk. Aukščiau, viename kampe sėdi graži 
senyva moteris su anūkėliu, kuris nardo tarp žolių ir 
laipioja per virvutę. Gražia suvalkietiška tarsena nurodė 
Į_ vienas pusratyje esančias duris.

Netikėtai susitikau redakcijoje dirbantį partizano 
Lukšos-Daumanto brolį. Trumpai pasikalbėjome, atlikau, 
kas buvo reikalinga, pasakiau, kad pažinojau Daumanto 
žmoną. Nijolę ,studentavimo laikais, atsidūrus Austrijoje 
ir tai kažkaip buvo lyg kažkokia jungtis...

TREMTINYS šiuo metu leidžiamas 8.000 tiražu. 
Iliustruotas įdomiomis nuotraukomis, tiktai, kadangi jos 
archyvinės, nevisada perkeliamos Į laikraštinį popierių 
pakankamai ryškiai. Tačiau tai nemažina jų vertės. Laik
raštis, mano nuomone, turėtų būti išdalinamas į kiekvieną 
švietimo įstaigą,- mokyklą, gimnazija,, universitetą, kad 
neužsisklęstų tiktai buvusių tremtinių ir jų šeimų rate. 
Ne pro šalį būtų išdalinti ir Seimo nariams, savivaldybių 
bei įmonių , akcinių bendrovių viršininkams. Vargu, ar 
tokie šį laikraštį paskaito, bet kai bus netoliese matomi, 
gal ir susigundys. Tai būtų- Lietuvos gyventojų auklėjimo 
vienas metodų, ar ne? O gahikai kuriuos straipsnius rei
kėtų išversti į lenkų ir rusų kalbas ir paskleisti kitakalbių 
tarpe.

TREMTINIO adresas: Donelaičio 70-b, 3000 Kau
nas.

LIETUVOS LAIKAS redakcijon nusivedžiau ir sūnų, 
lydint brolėnui. Čia atsilankiau antrą kartą, taigi, perda
vusi linkėjimus ir patvarkiusi kai kuriuos techniškus rei
kalus, pasidžiaugiau, kad redakcija randasi tose pačiose 
švariose, tinkamose patalpose ir dar "neiškraustyti", nors 
tokių bandymų esą buvę. Gauna ir anoniminių, grąsinančių 
laiškų (kai kam labai nepatinka tiesus ir trumpas tiesos 
žodis), o pakalikų dar vis esama, net ir tokiame "slaunia- 
me" mieste kaip Kaunas... Redaktorius Kazys Požėra 
pasikalbėjo šį kartą daugiau su sūnumi Gintaru ir stebė
josi bei džiaugėsi jo gera lietuvių kalba. Mes jau buvome 
kalbėję, prieš 2 metu.

nijos karininkas Aleksandras Bernsas (1805-1841), žinomo 
poeto Roberto Bernso giminaitis. Jo keliai ir vykdomos 
politikos užmačios nuolat kryžiavosi su Jono Vitkevičiaus 
planais. Tai buvo dviejų neeilinių asmenybių dvikova poli
tikos ir ekonomikos arenoje.

1837 m. gegužės 15 dieną J. Vitkevičius, jau pakeltas 
į poručikus,^ išvyksta iš Peterburgo į tolimąjį ir neramų 
Kabulą. Bįrželio 7 dieną jis jau Tiflise (dab. Tbilisi). Po 
mėnesio iškeliauja į Teheraną, o iš ten su vienu tarnu - 
-iraniečiu išvyksta į Kabulą. Čia J. Vitkevičius sutinka
mas gana šaltai, nes Bernsas, atvykęs čia su 420 dramb
lių karavanu, spėjo palenkti chaną Dost Mucharnedą savo 
naudai. Tarp Bernso ir Vitkevičiaus prasideda nuožmi 
diplomatinė kova - kas ką nugalės. Didelių politinių ga
bumų ir neeilinių asmeninių ypatybių dėka Vitkevičiui pa
vyko įtikinti chaną anglų politikos grėsme. Todėl 1838 
m. pavasarį Bernsas ir jo palyda iš Kabulo buvo išprašy
ti. Ši sunki politinė dvikova baigėsi neabejotina Rusijos 
diplomato Jono Vitkevičiaus pergale: buvo užmegzti glau 
dus ekonominiai ir politiniai santykiai tarp Rusijos ir 
Afganistano.

Londono vyriausybė, sunerimusi dėl nesėkmės, pasiun
tė į Peterburgą kelias aštraus turinio notas, kuriose buvo 
reikalaujama paaiškinti, ar įvykiai Kabule yra Rusijos 
politikos išdava, ar tai tik privati pasiuntinio J. Vitke
vičiaus iniciatyva?

Rusija, būgštaudama, kad Angliję neprisidėtų prie 
Turkijos, Prancūzijos ir Egipto karinės koalicijos prieš 
ją, skubiai atšaukė Vitkevičių iš Kabulo, pareikšdama, 
kad jis viršijo savo įgaliojimus. J. Vitkevičiui buvo įsaky
ta atvykti į Peterburgą, iš Kabulo jis išvyko 1838 metų 
vėlų rudenį, su savimi veždamas didžiulį, neįkainojamos 
vertės krovinį. Tai 12 stambių Rytų kalbomis parašytų 
žodynų, kiekvienas iš jų turėjo nuo 600 ir 900 rankra
štinio teksto puslapių. Čia buvo virš 100 įvairių Pietryčių 
Azijos regionų nubraižytų žemėlapių, labai daug sąsiuvi
nių su eilėmis ir pasakomis. Be šių dokumentų, Vitkevi
čius vežė į Peterburgą daug unikalios medžiagos apie 
anglų agentų veiklą Afganistane, Bucharoje ir Chivoje.

į Peterburgą su savo brangiuoju kroviniu Vitkevičius 
atvyko 1839 m. gegužės 1 dieną ir apsigyveno "Hotel de 
Paris" viešbučio 6 kambaryje. Jau primomis dienomis 
aplanko savo senuosius pažįstamus Tomą Žaną, poručiką

Prie KGB rūmų - paminklas aukoms š.m. Birželio trėmi
mų minėjime

Buchą ir kitus. J. Vitkevičius buvo linksmas, pasakojo įdo
mius nuotykius, todėl visi buvo apstulbinti, sužinoję, kad 
kitos dienos rytą J. Vitkevičius buvo rastas viešbutyje 
negyvas su peršauta galva. Visa iš Kabulo atsivežta me
džiaga buvo dingusi, o krosnyje nesimatė deginimo pėdsa
kų. O juK ta medžiaga turėjo ypatingą reikšmę tiek ang
lų, tiek ir rusų karinei žvalgybai.

Dėl Jono Vitkevičiaus mirties j/ra dvi versijos.
Pirmoji versija: Joną Vitkevičių nužudė anglų karinės

žvalgybos "Intelligence Service" agentai, pagrobę labai 
svarbią reikšmę turinčius dokumentus.

Tačiau ši versija nepaaiškina, kodėl reikėjo Joną Vit
kevičių žudyti Rusijos sostinėje Peterburge? Juk žymiai 
paprasčiau galima buvo tai padaryti keliaujant jam per 
dykumas.

Antroji versija: Jonas Vitkevičius baigė savo gyvenimą 
savižudybe. Šią versiją puoselėja ir palaiko žinomas anglų 
istorikas, brigados generolas Persi Saikes. Jis rašo, kad 
atvykus Vitkevičiui į Peterburgą, jam nebuvo leista pasi
kalbėti su Neselrode, pareiškusiu, kad jis nežinąs jokio 
poručiko Vitkevičiaus. Esąs girdėjęs apie kažkokį avan
tiūristą tokia pavarde, kuris ne per seniausiai Kabule ir 
Kandagare mezgė intrigą, norėdamas sukiršinti Angliją su’ 
Rusija. Vitkevičius, gerai žinodamas britų vyriausybės 
notas ir supratęs, kad yra nemokšos Neselrodes apgailė
tina auka, parašė pilną priekaištų laišką ir nusižudė?

Labai sunku patikėti šia versija, prisimenant jo bičiulių 
prisiminimus apie linksmą, gyvybingą, pilną energijos J. 
Vitkevičių, kuris po kelių valandų paskelbia sau mirties 
sprendimą. Be to, jo paliktame laiške nėra jokių priekaiš
tų neų Neselrodei, nei jo vadovaujamai ministerijai. Būti
na pažymėti, kad niekam nėra tekę matyti laiško origi
nalo. Tai būdavo tik kopija. Reikia įvertinti ir tai, kad 
tomis dienomis buvo paruoštas caro įsakymas suteikti Vit
kevičiui štabsrotmistro laipsnį, įteikiant jam ordiną ir 
stambią piniginę premiją.

Šiandien neįmanoma atsakyti, kuri iš šių versijų priim
tina. Teisingas atsakymas bus gautas tada, kai atsivers 
dar uždari Rusijos ir Anglijos slaptųjų tarnybų seifai.

Analizuotų įvykių dėka Kražių "Juodųjų brolių" istori
ja įgavo platų resonansą, kuris ligi šiolei jaudina dažną 
istoriką.

/ Iš AITVARAI, Simono StaneviCiaus Bendrijos metraštis, 
nr.2, 1991 m.,Vilnius /.
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Žinios
• Rugpjūčio mėn. 22 d. 
LN sekmadienio popietėje 
dalyvavo 240 žmonių. Sve
čių knygoje pasiraši po 2 
iš Klaipėdos, Kybartų; po 
1 iš Vilniaus, Šiaulių. R.G. 
Stepulaičiai iš Barrie, Ont.

SveCius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
vedėjas T.Stanulis.

e Slaugos Namams aukojo: 
A.a. Onos Adomavičienės 
atminimui- po $100 - Min
daugas S.Kaulėnas iš Am
herst, Ma.,JAV; $50 - Lie
tuvių Namų Moterų Būrelis; 
po $30 - J.Liutkienė, V.L. 
Bušmanai; po $25 - T.Sta
nulis, P.Adomaitis; po 20- 
Vl.G.Butkiai, LR.Kyman
tai, A.A.Juciai, D.Dargis, 
L.I.AdomaviCiai; po $10 
- G.Kocienė, G.Stauskienė, 
P.A.Skilandžiūnai, V.Vait- 
keviCius, Paulin&Bill, D.
Baziliauskienė, V.Stukas, 
A.Lemežys, R.P.Tumpos; 
po $5- A.Bričkus, V.Kamila- 
vidus.
A.a. Stasės Girdzijauskie
nės atminimui aukojo: $30- 

dr. Dailydė.
Iš viso statybos fonde 

yra $903,685. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuo
se arba siundant tiesiog: 
LABDAROS FONDAS, Lie
tuvių Slaugos Namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont., 
M6P 1A6.

• Teodoras Stanulis, LN 
vedėjas išeina j pensijų 
nuo š.m.rugpjūčio mėn.31 
d. Lietuvių Namų Valdyba 
bei tarnautojai dėkoja jam 
už jo pastangas sunkiai 
dirbant Lietuvių Namų 
labui, už pasiaukojimą ir 
nuopelnus, besirūpinant 
Lietuvių Namų gerove.

Mes linkime jam sėk
mės visuose ateities pla
nuose.

Dana Simonaitytė-Sysak 
laikinai perims vedėjos 
pareigas, T.Stanuliui išėjus 
į pensiją.

Biografinės žinios apra
šant darbo patirtį, algos 
pageidavimą LN vedėjo 
pareigoms » bus priimama

iki spalio mėn. 15 dienos, 
1993 m.

Reikalavimai: anglų
ir lietuvių kalbų mokėjimas, 
kanadietiška patirtis pasta
tų priežiūrai bei ūkvedybai, 
geri organizaciniai sugebė
jimai, mokėjimas bendradar
biauti su žmonėmis bei 
patirtis raštvedyboje.

Prašymą LN Vedėjo 
pareigoms kartu su žinio
mis apie save siųskite 
adresu:

VALTERIS DREŠERIS, 
LIETUVIŲ NAMAI, 
1573 Bloor Str. W., 
TORONTO, Ont., M6P 
M6P 1A6.

LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTEINSTITU1 KART POPULAIRC LI1HUANICNCTUVIU TAUTODAILĖ INSTITUTAS
Lietuvių Tautodailės Institutas šaukia visuotinį metinį narių susirinkimą 1993 m. rugsėjo mėn. 
11d. Aldonos Veselkienės rezidencijoje, 216 Brock Street, Gananoque, Ontario, Canada, K7G 
1K4 (Tel. 613-382-8448). Pradžia 1.00 vai. po pietą.

• Vyt. KULNYS pratęsė 
savo atostogas Lietuvoje 
ir sugrįžta rugsėjo mėn. 
viduryje.. W.DreSeris laiki
nai perėmė LN pirmininko 
pareigas.

ATVIROS LIETUVOS 
FONDAS PATEIKIA SAVO 
VEIKLOS APŽVALGĄ IR 
SUPAŽINDINA SU NAUJU 
DIREKTORIUMI

Jakšto gatvėje, nr.9, 
Vilniuje prieš pora mėnesių 
Atviros Lietuvos Fondas 
buvo surengęs spaudos kon
ferenciją.

Gavome šio Fondo pra
nešimą, spaudai:

"Pradėdama susitikimą 
su spaudos atstovais, ALF 
valdybos p-kė Irena Veisai
tė papasakojo Fondo atsi
radimo Lietuvoje istoriją 
ir nusakė pagrindines veik 
los kryptis. Fondas buvo 
įsteigtas 1990 m. gale 
ir pradėjo veiklą su ketu
riais tarnautojais ir iš JAV 
gautomis pradinėmis lėšo
mis- 300.000 JAV dolerių, 
šiems, tretiesiems Fondo 
veiklos metams yra paskir
ta 1.500.000 JAV dolerių. 
Savo prioritetais (t.y.pirmi- 
niais uždaviniais,Red.) Fon
das laiko paramą edukaci
nei reformai; socialinės 
globos ir savanoriškos pi-

liečiu veiklos skatinimą; 
verslo bei ekonomikos pro
gramą.

Šiandien

Darbotvarkė

1. Susirinkimo atidarymas
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimai
3. Mandatų komisijos pranešimas
4. Pereito visuotinio narių susirinkimo protokolo skaitymas
5. Pranešimai g Revizoriaus rinkimai
6. Diskusijos dėl pranešimų 9. L.T.I. ateities veikla
" Tarybos rinkimai 10. Susirinkimo uždarymas

a) Tarybos pirmininko
b) Valdybos pirmininkės
c) Iždininkės ir revizorės
d) Kuratoriaus
e) Skyrių, pranešimai

• Dail. A. Tamošaitis, Ins
tituto kuratorius, sugrįžęs 
iš Lietuvos, dalyvaus Insti
tuto suvažiavime.

Fonde su AAAAškAAAAJbAAAAAAšk A. Jh A A A A A A A a

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI IR PAREIKŠDAMI ARTIMIE
SIEMS UŽUOJAUTAS, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

• A. a. Stasės Girdzijauskienės atminimui: $100 
-AJr A. Josiukai.

SLA 236. Kuopos pinigų likutį $543.14 Fondo sąs- 
kaiton Įnešė J.Riauba.

* Pagerbdami PRANĄ SAKALĄ 80 m. amžiaus 
sukakties proga, suaukojo klasės draugai: po $50 - 
dr.Antanas ir Ada Josiukai, Antanas Garkūnas, Eli
ziejus ir Ksavera šlekiai.

VISIEMS dėkoja K.L.F.

riti ~ 40
PARAMA KOOPERATYVAS

juo susijusiose organizaci
jose dirba 22 žmonės. Irena 
Veisaitė pristatė naują 
ALF vykdomąjį direktorių 
Vytą Gruodį,, kuris grįžo 
gyventi ir dirbti j Lietuvą 
po ilgų išeivijos metų, 
praleistų Vakarų Europoje, 
Pietų Amerikoje ir Kana
doje.

Vytas Gruodis, kurio 
profesinė patirtis apima 
vadovavimo įmonėms, tarp
tautinės prekybos ir verslo 
sritis, padėkodamas ALF 
valdybai už jam parodytą 
pasitikėjimą, pabrėžė savo 
tvirtą norą toliau plėsti 
Fondo jau pora metu sėk
mingai vedamas programas 
remiančias kultūrą, švieti
mą, socialinius reikalus 
bei pilietinės visuomenės 
ugdymą. V.Gruodis infor
mavo žurnalistus apie pla
nus Atviros Lietuvos Fondo 
veiklą praplėsti biznio (ver
slo) ir ekonomikos progra
momis, kurios padės sukur
ti naują ir tvirtesnę eko
nominę infrastruktūrą, sie
kiant palengvinti Lietuvos 
perėjimą į rinkos ekonomi
ką.

Vytas Gruodis apibūdino 
George Soros Fondų Vidu
rio ir Rytų Europoje (kurių 
yra apie 19) filosofiją ir 
tikslus - padėti sukurti 
atvirą demokratinę visuo
menę laisvės, demokratijos, 
Žmogaus Teisių ir laisvos 
rinkos pagrindais. Soros 
fondai yra įnešę didžiulį 
įnašą į Rytų ir Vidurio 
Europos išsilaisvinimą, iš 
totalitarinės sistemos ir 
toliau padeda tų tautų 
sunkiai ir kartais skausmin

gai transformacijai į de
mokratinę visuomenę.

V.Gruodis pateikė pa
vyzdžiu apie Atviros Lie
tuvos Fondo veiklą - para
mą kultūros organizacijoms 
mokslo ir švietimo įstai
goms, anglų kalbos kur
sams, knygų vertima, ir 
leidybą, paramą studijoms, 
stažuotėms bei seminarams 
užsienyje įvairių sričių, 
specialistams, vidurinių 
mokyklų moksleivių studi
joms užsienyje ir 1.1.

ALF yra įsteigęs 
Lietuvoje asocijuotas orga
nizacijas:

Studijų užsienyje infor
macinį, centrą Vilniaus 
Universitete; Soroso šiuo
laikinio meno centrą Rad
vilų rūmuose; anglų kalbos 
kursus - Soros Internatio
nals House - Kultūros Ins
tituto patalpose; "Junior 
Achievement" programą, 
kuri bus dėstoma apie 30- 
tyje vidurinių mokyklų

Daugelyje šių programų 
ALF bendradarbiauja su 
kitomis užsienio pagalbos 
organizacijomis, sudaryda
ma sąlygas tų programų 
sėkmingam įgyvendinimui. 
1993 m. pirmoje pusėje 
ALF jau yra patvirtinęs 
ir finansavęs apie 300 in
dividualių bei grupinių pa
raiškų. Per metus ALF 
veikla yra tiesioginiai pa
veikusi apie 6.000 Lietuvos 
gyventojų. Prie to nuo 
šio rudens prisidės apie 
900 moksleivių dalyvaujan
čiu "Junior Achievement" 
programoje. Jei pagalvosi
me, kaip netiesiogiai ši

veikla yra palietusi parem
tų žmonių aplinką, tai 
gausime tikrai įspūdingą
skaičių pasiektą turint
palyginant kuklias lėšas 
ir nedidelį ALF darbuotojų 
skaičių.

Užbaigdamas, Vytautas 
Gruodis pareiškė gilią 
pagarbą ir padėką George 
Soros, kurio atviros visuo
menės vizija ir suteiktos 
lėšos prisidėjo, prisideda 
ir toliau prisidės prie Rytų

ir Vidurio Europos atgimi
mo ir transformacijos.

George Soros idėjos 
ir filososfija yra apibendri- 
rintos jo knygoje "Demok
ratijos garantijos" (Vilnius: 
Lituanus, 1993), kurios 
pasirodymu lietuvių kalba 
rūpinosi ALF.

(Išsamesnės informacijos 
gaunamos pas Giedrę Bau- 
trenienę, ALF ryšių su 
spauda atstove, tel.:22 
68 53).

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (4 16) 532-3400 ir 532-3414

MOKA :
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. QIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.75% už 2 m. QIC Invest, pažym. 
6.00% už 3 m. QIC Invest, pažym. 
6.50% už 4 m. QIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. QIC invest, pažym.
3.75% už RRSP Ir RRIF Ind.
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. (eyvyM.dr.ud.) 
3.25% kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų .................. 6.50%
2 metų .................. '7.50%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 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.

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.

KUR DINGO CARŲ BRANGENYBĖS ?
Iš Maskvos pranešama, kad Rusija atlieka pajieškas 

visame pasaulyje, norint surasti caru karūnos brangenybes, 
jų tarpe ir valakiško riešuto didumo deimantą.

KGB neseniai paskelbė savo archyvinę medžiagą 
(3 tomus). Ten rašoma apie KGB agentus, kurie buvo 
privertę rusų ortodoksų vienuolę ir žuvų prekybininką 
nuvesti agentus i vietą, \ur caro NIkalojaus II-jo nurody
mu buvo paslėptos nepaprastos vertės brangenybės. Ta
čiau archyviniuose raštuose nerasta aprašymų, kas atsiti
ko po to, kai Stalino slaptoji policija tas brangenybes 
surado prieš 60 metų.

Atnaujinto Kremliaus Muziejaus deimantą kolekci
jos skyriuje karūnos brangakmenių nesą, sako direktorė
l. Polinina. Gal jie buvo parduoti, gal iš naujo perdibti 
ir parduoti. Gal dar valstybiniame ižde,- sako ji.

Pagal KGB dokumentus, 1933 m. lapkričio mėn. 
Sovietų slaptoji policija surado 154 brangenybes (karūnos 
brangakmenis, diademą, skrybėlių smaigtus deimantiniais 
papuošalais ir kt.) žuvų prekybininko rūsyje, Tobolsk’o 
mieste, apie 1.200 km.į rytus nuo Maskvos. Ten buvo 
laikoma suimtojo caro šeima prieš ją sušaudant 1918
m. liepos mėnesį.

KGB archyvai buvo įvertinę brangenybes 3.1 mil. 
aukso rubliais. Brangenybių specialistai negalėtų dabar 
nustatyti vertės, ju nematę.

Žinomos pasaulinės New York'o deimantų Harry 
Winston bendrovės specialistas pareiškė, kad jo žiniomis, 
Sovietų vyriausybė pardavė iš varžytinių sukauptas caro 
brangenybes Maskvoje 1925 m. Tačiau jis nieko nėra gir
dėjęs apie tą kitą brangenybių loŲi, surastą 1930 m.

Rusijos istorikai Benjamin Aleksevič ir Michail 
Denisevič, kurie atrado tuos, aukščiau minėtus, KGB doku
mentus, nors ir bandė klausinėti Maskvos darbuotojus, 
tačiau nepavyko sužinoti, kas atsitiko su brangenybėmis 
po 1933 m.

Evgenij Byčkov'as, didžiulio valstybinio deimantų 
konglomerato direktorius, sako nieko nežinojęs apie tuos 
KGB dokumentus. Jis pažadėjo, kad netrukus pradės ty
rimus tarptautiniu mastu, ar Romanov'ų giminės brangak
meniai tebėra Vakarų valstybių kolekcijose. Jis taip pat 
patikrinsiąs savo žinioje esančius didžiuosius seifus. Jeigu 
carų brangenybes bus įmanoma surasti, tai tektų derėtis 
kokiomis sąlygomis jas būtų galima atgauti Rusijai.

Byčkov'as ir du kiti tarnautojai spėlioja, kad So
vietų vyriausybė galėjo parduoti brangakmenius užsieniui, 
prireikus sukelti kapitalo per 1933-1936 m. laikotarpį, 
pritrūkus maisto Sovietų Sąjungoje. (Kaip žinome, net 
pati Ukraina buvo atsidūrusi bado bedugnėje , kurią 
sukūrė Stalin'o nežmoniški planai, ir badmečio metu žuvo 
arti 7 milijonų žmonių. Red.).

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 VALANDOS: pirmad., antrad., ir tree.nuo 9 v.r. 
-3:30 v.p.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.

r i
MasterCard 
k J

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.50%

180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius ....... 5.00%
3 metų term, indėlius....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.75%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.25% 
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.

TĄni7CTTT7T> INSURANCE 
BROKERS

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

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p. 
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys “Better Busslness" biuro

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

DRA ŪDA ----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Chicago
LIETUVIU FONDAS 
REMIA NE TIK IŠEIVIJA, 
BET IR LIETUVA.
Edvardas š u 1 a i t i s

1962 m. Čikagoje įsteig
tas Lietuvių Fondas (anks
čiau vadintas "milijoninis"), 
Šiuo metu turintis daugiau 
negu 6 mil.doleriy kapitalo, 
per savo gyvavimo laiko
tarpį iš gaunamų, procentų 
net 3į mil. suma yra pa
rėmęs išeivijos (o paskuti
niais metais - ir Lietuvos- 
švietimų, kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą.

Šių metų derlius- pelno 
paskirstymas buvo pristaty
tas spaudos konferencijoje, 
įvykusioje Čikagos "Sekly
čioje" birželio men. 17 
d. čia pagrindinį pranešimą 
buvo padariusi Pelno skirs
tymo K-jos pirm. Marija 
Remienė, kuri pažymėjo, 
kad šiemet buvo paskirsty
ta 283.000 dolerių suma. 
Žinant, kad prašymų para
mai buvo gauta daugiau 
negu 1,1 mil.sumai, komi
sija turėjo daryti nemažu 
atrankų ir skirti tik la
biausiai jos w reikalingiems 
(kaip paaiškėjo komisijos 
darbas buvo labai sunkus).

Daugiausia pinigų skirta 
švietimui - 130.975 dol.
(apie 46%). Toliau eina 
visuomeniniai reikalai- 
99,800 dol. (apie 35%) 
ir kultūriniai reikalai- 52. 
300 dol.(apie 18%).

Iš švietimo reikalams 
skirtų pinigų 82.000 dol.nu
keliavo stipendijoms.

Skirstant e stipendijas, 
anot M.Remienes, atsižvelg
ta į studento pasirinktas 
studijas, jo pažymius, daly
vavimų lietuviškoje veikloje 
ir organizacijose, rekomen
dacijas ir tėvų finansirų 
stovį. Tuo tarpu studentų 
prašymus iš Lietuvos yra 
kiek sunkiau įvertinti ir 
atrinkti. Turime pripažinti, 
kad lietuvaičiai yra gabūs 
Įr rijn&ii studentai. Tačiau 
ir čia yra taisyklės: reika
laujama, kad studentas 
būtų išlaikps anglų, kalbos 
egzaminų, būtų priimtas 
Amerikoje į universitetų 
ir turėtų to universiteto 
patvirtinimų, kad būtų 
baigęs studijas Lietuvoje 
ir turėtų iš ten rekomen
dacijas ir čia turintis uni
versiteto ar kokį kitų fi- 
nansiųi užtikrinimų. Ji 
pažymėjo, kad šiemet pil
nai ar dalinai patenkinti

55 studentų prašymai 75 
tūkstančių dol. sumoje. 
Daugumų stipendijų gavo 
Lietuvos studentai - jų 
buvo 33, vietinių - 15 (čia 
neskaitomi Vasario 16 Gim
nazijos mokiniai).

Savo pranešimų M.Re
mienė baigė tokiais žo
džiais: "Noriu atkreipti
dėmesį į gausėjanti prašy
mų skaičių iš Lietuvos. 
Nors Lietuvių Fondas jau 
yra paskyręs vienų milijonų 
dolerių Lietuvos kultūros 
ir švietimo reikalams, bet 
prašymų ateina iš studentų 
ne tik studijuojančių užsie
nyje - Amerikoje ar kituo
se Europos kraštuose 
bet ir iš Lietuvos universi
tetų. Lietuvių Fondas 
yra gana plačiai žinomas 
Lietuvoje: prašymų skaičius 
iš Lietuvos gali dar padi
dėti. Neatrodo, kad ir išei
vijos reikalai mažėtų. Tad 
reikia LF pagrindinį kapi
talų ateityje didinti, kad 
užaugtų dar didesnė suma 
ir iš procentų būtų galima 
skirti didesnę parama".

šią spaudos konferenciją 
atidarė ir pravedė infor
macijos komisijos pirm, 
dr. K.Ambrozaitis, o įvai
rius pranešimus padarė 
nemaža šios organizacijos 
pareigūnų: P. Kilius, St.Ba
ras, dr. A.Razma (jis- vie
nas iš šio Fondo steigėjų) 
ir kiti. Jie visi paryškino 
su veikla susijusius reikalus, 
ypač atsakinėdami j žurna
listų klausimus. Plačiau 
išsitarė neseniai iš Lietu
vos sugrįžęs St. Baras.

• Prof.Anicetas Arminas, 
nuo ankstyvo pavasario 
atvykęs į Čikagą ir čia 
rinkęs* medžiagą komp.Vla
do Jakubėno monografijai 
bei kitiems muzikos leidi
niams, birželio menesio 
viduryje pajudėjo atgal 
į namus Vilniuje. Dabar 
jis žada pasilaisvinti iš 
savo nuolatinio darbo ir 
kurį laiką atsidėti komp. 
VI. Jakubėno monografijos 
redagavimui. Šis leidinys 
turėtų pasirodyti 1994 m. 
pavasarį, minint kompozi
toriaus Jakubėno 90 metų 
gimimo sukaktį.

Sukakties minėjimui 
Vilniaus Muzikos Akademi
joje įvykusiame pasitarime 
Komiteto pirmininku išrink
tas Muzikos Akademijos 
rektorius prof.V.Laurušas, 
vicepirmininkais- Ed.Sulai- 
tis ir R.Biveinis (VI. Jaku
bėno D-jos Čikagoje ir 
Lietuvoje pirmininkai). 
Kiti nariai: J.širvinskas, 
V. Zalatoris , O.Narbutienė

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .....2.75%
santaupas.................................  2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius ........................4%
1 m. term, indėlius ......................5%
1 m. term.ind.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%

Sekite kasdieninę 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 m*n. šeštadieniais uždaryta.
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Kairėje’.

Vienas iš Lietuvių
Fondo steigėjų 

dr. Antanas Razma

Nuotr. Ed. Šulaičio

Dr.Razma, kuris admi
nistruoja Lietuvai paskirtų 
1 milijoną dolerių, aiškino, 
kad šie pinigai negali būti 
skiriami valdžios įstaigoms, 
o tik privačioms organiza
cijoms ar asmenims. Ne
žiūrint, kad ši suma jau 
antri metai skirstoma , 
iki dabar tebuvo paskirta 
181.000 dolerių.

(Gal būtų nebloga, jei, 
pavyzdžiui, švenčiant Da
riaus ir Girėno skrydžio 
60-metį, būtų paskirta 
keliems gabiausiems Lietu
vos aaviacijos lakūnų mo
kyklos studentams žmoniš
kos stipendijos. Taip pat, 
vertėtų atsiklausti LF na
rių, kad pasiūlytų naujų 
projektų-idėjų raštu. Red.).

E.Gedgaudas, J. Antanavi
čius, L.Vilkončius, M.Ur- 
baitis, A.Kubiliūnas, J.Lenk- 
taitis. šie visi, iškyrus 
J.Lenktaitį ir Ed.Šulaitį 
iš JAV, yra pasižymėję 
Lietuvos muzikinio gyveni
mo darbuotojai.

Apačioje-

Lietuvos Muzikos Akademijos (buvusios konservatorijos) 
rektorius, prof. V. Laurušas, kuris išrinktas komp. VI. 
Jakubėno 90 m. gimimo sukakčiai paminėti organizacinio 
komiteto pirmininku. Pirmieji minėjimo renginiai bus 
1994 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Nuotr. Ed. Šulaičio

• Ed.šulaitis, VI. Jakubėno 
D-jos Čikagoje p-kas, lan
kydamasis Lietuvoje, per 
mėnesį laiko nemaža va
landų pašventė šios Drau
gijos reikalams. Jo pastan
gomis buvo sudarytas ko
mitetas, kuris 1994 metais 
paminės šio žymaus kom
pozitoriaus 90 m.amžiaus 
sukaktį. Tuo reikalu jis 
aplanke ir Lietuvos švieti
mo ir kultūros ministerį 
D.Trinkuną, Lietuvos Kul
tūros Fondo pirm.J.Dvario
ną bei kitus aukštus parei
gūnus. 1994 m.pavasari 
yra numatytas komp. VI. 
Jakubėno simfoninės muzi
kos koncertas, mokslinė 
konferencija, iškilmingas 
posėdis, o tų metų rudenį 
- baletas "Vaivos Juosta" 
Operos ir Baleto Teatre 
Vilniuje.

Beje, Ed.šulaitis, kuris 
bendradarbiauja ir Lietuvos 
spaudoje, buvo pakviestas 
ir įstojo į Lietuvos Žurna
listų Sąjungą, o per ją 
ir į Tarptautinę Žurnalistų 
Federaciją (IFJ).

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA Atostogoms baigiantis, sugrįžę į namus, patikrinkite, 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI! ar užsimokėjote "NL" prenumerą... Jeigu ne - malone- 
------------- ------------------------------------------------------------------------------- kite tai nedelsdami sutvarkyti. Busime labai dėkingi. "NL"

-r *♦♦♦♦*♦♦♦»***♦»*♦♦***♦♦♦*«♦******♦****♦♦*****♦♦**♦♦

SlCHARD
ROOFIR------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

PADĖKA
Mirus 

A t A
Mylimai Motinai, Močiutei

BRONEI DERENČlOTEI - RUDZEVIČIENEI, 

nuoširdžiai dėkojame kun.St.šileikai, SDB ir 
M.N.P.Seselėms už Rožinio maldas, laidotuvių Mišias 
ir visiems, kurie jose dalyvavo, palydėjo Velionę j 
kapines, aukojo Mišias, prisidėjo aukomis labdarai, 
užjautė mus žodžiu ar raštu, buvo su mumis liūdesio 
valandą

Dukterys ir sūnus su šeimomis

e Sol. . Algirdą BRAZį 
PAGERBĖ Lietuvos Vyčių 
Vidurio Vakarų distrikto
seime, vykusiame Worces
ter, Mass, rugpjūčio mėn. 
viduryje.

Jis buvo pakeltas gar
bės nariu ne tik kaip so
listas, bet ir visuomeni
ninkas. šioje organizacijo
je jis dirbo 52 metus.

SUNKIAI SERGA
ŽINOMAS ŽURNALISTAS

Vladas BŪTĖNAS po 
sunkios' operacijos jau mė
nesį laiko guli ligoninėje, 
šiuo metu randasi Christ 
ligoninėje, Oak Lawn, 
IL.

Ligonis džiaugiasi gau
namais laiškais ir būtų 
gerai, kad ir toliau tokių 
gautų.
Laiškus siųsti per žmoną 
Dalią namų adresu: Vladas 
Būtėnas, 9661 South Kar
lov, apt. 301, Oak Lawn, 
IL 60453,USA.

• SANTAROS-ŠVIESOS 
suvažiavimas, jau 40-tasis, 
vyks rugsėjo mėn. 9-12 
d.d., Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, IL.

Amerikos Vidurio vakarų Lietuvos Vyčių seimas įvyko rugpjūčio 12-15 d. Worcester, Mass. Jame 
dalyvavo ir čikagiečių būrys. Nuotraukoje (pirmoje eilėje iš kairės) matome sol. Algirdą Brazį, 
Aldoną Brazienę, o nuotraukos krašte (dešinėje) — vėliavėlę iškėlęs muz. Faustas Strolia.

(DRAUGO nuotrauka)

7 psl.



montreal
M I R U S I E J L*

• ARTHUR ANICET STUL
GINSKĮ, po sunkios ligos, 
mirė rugpjūčio mėn. 16 
d. Liko žmona Olga, duktė 
Joan ir sūnus dr.Philip, 
du vaikaičiai, brolis ir 
sesuo su šeimomis. Palaido
tas iš Aušros Vartų bažny
čios Cote dės Neiges kapi
nėse.

• DOMICĖLĖ: /VAIČAITY
TĖ) GIRDAUSKIENĖ, šim
to mėty amžiaus, mirė 
Slaugos Namuose Montrea- 
lyje rugpjūčio mėn. 19 
d. Liko sūnus Jonas ir 
duktė Angelė su šeimomis, 
3 vaikaitės ir vaikaitis, 
5 provaikaičiai. Palaidota 
iš šv.Kazimiero bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

• STEVE GONCENIAUS- 
KAS, 65 m., mirė rugpjū
čio mėn. 20 d., Victoria 
ligoninėje. Liko dvi dukte
rys ir sūnus su šeimomis, 
5 vaikaičiai. Palaidotas 
iš St-John Brebeuf bažny
čios.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Dail.Žilvino Lito paroda 
vyks AV P-jos salėje rug
sėjo 8 d. p. p. ir rugsėjc 
12 d.po pamaldų.

Kviečiami visi.'
• MILANA JONELIENĖ 
atšventė savo gimtadienį 
giminių ir artimųjų tarpe.

Dukters Lilės ir žento

JfS2^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

f Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios 
MtNĖJflVtAS

įėjimas - laisva auka. Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis.

L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

ĮVYKS

1993 m, RUGSĖJO mėn. 19 p. , aušros VARIU PARAPIJOS SALĖJĘ
11 vai.- Iškilmingos pamaldos
12 vai.— atidarymas 

Programoje: dainininke Lilija Tutūraitė

• Kavutė ir užkandžiai

Dainininkė Lilija Tutūraitė iš Lietuvos, 
Šventės minėjime Montrealyje.

viešinti Toronte, kuri atliks programą Tautos

LITAS MONTRE Al ID I IE T U V 11)
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

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. ...7 <5.25% 
RRIF-RRSP - 2 m.term....... 5.75 %
RRIF - RRSP - taup............. 2.00%

IMA UŽ: 
asmenines - nuo 6.75%

Informacija apla naujausias palūkanas -Lito’’

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMAOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DaSava 3907A Rosamont

Pkm., antr., trač, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10 00-2.00 
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00'
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6.00

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

1 metų ................... 4.25%
180 d.-364 d........ 4.00%
120d. - 179d...........4.00%
60 d. - 119 d......... 4.00%
30 d. - 59 d ........ 2.50%

Nekiln. turto nuo 6.50%

Yves Mainville namuose
susirinkę, svečiai apdovano
jo M. Jonelienę vertingo
mis dovanomis, buvo įteik
ta ir graži lietuviška juos
tinė. Palinkėjo ir toliau 
geros sveikatos ir daug 
gražių dienų!

"NIDOS" GEGUŽINĖJE
Š.m.rugpjūčio 29 d.,

esant nuostabiai puikiam 
orui, puikioje J.ir S.Rimei- 
kių vasarvietėje Žvejų-Me- 
džiotojų Klubas NIDA su
rengė puikią tradicinę ge
gužinę.

Suvažiavo apie 60 narių 
ir svečių,gamtos prieglobs
tyje kun.St.Šileika, SDB 
atnašavo sekmadienio Mi
šias. Po bendrų pietų vyko 
programa, kurią atliko 
akordeonais ir armonika 
Jonas Rimeikis ir Antanas 
Račinskas. Buvo svečių 
ir iš toliau-Burlington'o, 
Ont..Čikagos ir Lietuvos.

Visi pavaišinti šeimininkų 
žuvimi, kukurūzais, kava 
ir pyragais. Kitiems pasi
sekė dar ir loterijoje.

Prisivaišinus ir numalši
nus troškulius, pasikalbėjus 
ir pajuokavus, dalyviai lai
mingai parvažiavo namo.

Rengėjai dėkingi vi
siems, palaikantiems šią 
malonią gegužinės tradiciją

A.

• ATKREIPKITE DĖMESį į 
naują EUROPARCEL telefo 
no numerį (Žiūr. skelbimą), 
kuris dabar pakeistas j. 
937 -9898.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P1N5; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MALIŠKOS biuras) 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel: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 VAISTINE
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS.
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persikeliame [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 9.0d vai. ryto iki 7.0Č vai. vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Pakietų 
išsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitę,
Pakietų'pick up service" — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo iŠ Jūsų namą

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

Tel: (514X-842-1231
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D

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

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

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

1450 rue DE SEVE. LASALLE
SKAMBINKITE INFOR- 
macuos ir aptar 

070 N AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS.

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

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T 1 S

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

8 psi.

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

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
,M A RIA GE - WEDDINGS 

5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

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

"LITAS“ NUPIRKO TRIS TRAKTORIUS
'lokio turinio raštas buvo nusiųstas konsului Hariui LAPUI:

Didž. gerb. Konsule,
Per visuotinį LITO narių susirinkimą buvo iškeltas pasiūly
mas prisidėti prie Jūsų organizuoto vajaus nupirkti trakto
rius Lietuvos naujakuriams-ūkininkams.

LITO valdyba svarstė šį pasiūlymą š.m. birželio mėn. 
posėdyje. Buvo nutarta nupirkti 3 traktorius su sąlyga, 
kad jie būtų paskirti Lietuvos politiniams kaliniams ar 
tremtiniams.
Prisiunčiu Jums čekį 8,381 US~ dol. sumai padengti trak
torių, padargų bei pristatymo išlaidas.

LITO valdyba linki Jums sėkmės Jūsų darbuose.
Su didžia pagarba,

Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos LITO 

valdybos pirmininkė

Haris LAPAS, Lietuvos Generalinis konsulas Kanadoje, at
sakė padėkos laišku LITO vedėjui:

"Nuoširdžiai dėkoju "Litui" už nupirkimą trijų trak
torių, su padargais mūsų naujakuriams-ūkininkams.
... jūsų traktoriai bus paskirti Politinių kalinių ir tremti
nių nariams, kurie, atgavę tėviškes, neturi kuo apdirbti 
žemės. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už mūsų naujakurio, 
krašto maitintojo, parėmimą". 

Electricien 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.LB.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. P asi t ei ravi mas neįpareigoja c^isidrausti.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
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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